
 
 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Monedă și credit 

2.2 Titularul activităţilor de curs  

2.3 Titularul activităţilor de seminar  

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul  III 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei Ob 

 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care:   3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care:   3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 18 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 8 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri  13 

Tutoriat  2 

Examinări 17 

Alte activităţi...................................  

3.7 Total ore studiu individual 58 

3.9 Total ore pe semestru 100 

3. 10 Numărul de credite 4 

 

 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Dunarea de Jos” din Galati 

1.2 Facultatea  Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor 

1.3 Departamentul Administrarea Afacerilor 

1.4 Domeniul de studii  Finanțe 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studii/Calificarea Finanțe și Bănci 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum    
 

4.2 de competenţe   
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfăşurare a 

cursului  

 Sală cu tabla, video-proiector/smartboard 

 Studenţii se vor prezenta la prelegeri şi seminarii cu telefoanele mobile închise 

 Nu va fi acceptată întârzierea studenţilor la curs şi seminar. 

5.2. de desfășurare a 

seminarului/laboratorului 

Sală cu tabla, video-proiector/smartboard 

Termenul predarii lucrării de seminar este stabilit de titular de comun acord cu studenţii.  

 



 
 

 

 

 

 

 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Conceptul de monedă, teoriile monetare  Prelegere, 

interactiv 

2 ore 

 

2. Organizarea monetară, sisteme monetare naţionale şi 

internaţionale. Analiza elementelor structurale ale sistemelor 

monetare naţionale şi internaţionale. Sistemul monetar al 

României  

 

Prelegere, 

interactiv 

3 ore 

3. Convertibilitatea monetară. Masa monetară. Definire, 

structură, indicatori şi agregate monetare.  

 

Prelegere, 

interactiv 

3 ore 

4. Relaţia de credit sau raportul de credit. Tipuri de credite. 

Creditul comercial bancar, ipotecar, obligatar şi de consum.  

 

Prelegere, 

interactiv 

4 ore 

5. Metodologia de acordare şi de instrumentare a unei Prelegere, 4 ore 

6. Competenţele specifice acumulate  
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C1.  

Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor și instrumentelor de natură financiară în 

entitățile/organizațiile private și publice - 2 credite; 

C2.  
Culegerea, analiza și interpretarea de date și informații referitoare la probleme 
economico-financiare - 1 credit; 
C3.  
Realizarea de lucrări de natură economico-financiară la nivelul entităţilor/organizat iilor private și publice - 1   
credit; 
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CT1     Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă 

riguroasă, eficientă și responsabilă - 0,5 credite 

CT2      Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă plurispecializată și aplicarea de tehnici de 

relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei - 0,5 credite 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Cunoaştere, înţelegere, explicare şi interpretare 

- stăpânirea limbajului financiar-bancar, pentru a-i permite să comunice în scris 

şi verbal; 

- gestionarea şi prelucrarea informaţiilor financiar-bancare; 

- executarea de operaţiuni specifice instituţiilor financiar-bancare; 

7.2 Obiectivele specifice  - implicarea în citirea şi cunoaşterea legislaţiei specifice sistemului bancar şi a 

presei financiare şi bancare; 

- participarea în echipă la executarea unor programe specifice sectorului 

bancar 



 
 

 

documentaţii de credit  

6. Riscul în activitatea de creditare  

 

interactiv 

 

 

2 ore 

7. Dobânda. Teorii ale dobânzii Prelegere, 

interactiv 

2 ore 

8.Titluri de credit. Efecte publice. Efecte bancare. Efecte 

comerciale  

 

Prelegere, 

interactiv 

3 ore 

9. Sistemul bancar al economiei de piaţă – componente. Băncile 

în România  

 

Prelegere, 

interactiv 

3 ore 

10. Creaţia monetară. Politici monetare şi reglementările bancare  

 

Prelegere, 

interactiv 

2 ore 

Bibliografie 

 

Iuliana Predescu, Activitatea bancara intre performanta si risc, Ed. Expert, 2005; 

Jesus Huerta De Soto, Moneda, creditul bancar si ciclurile economice, Ed. Universitatii „Al.Cuza Iasi”, 2010; 

Ioan Viorica, Moneda, credit, banci, Ed. Europlus, Galati, 2010; 

Turliuc, Vasile; Cocris, Vasile. Monedă şi credit. Ed.Universitatii „Al.Cuza Iasi” 2010;                    

Nicolae Dardac; Teodora Barbu. Moneda Banci si Politici Monetare, Ed. D.P., 2005; 

Virgil Andronache, Banca si operatiunile comerciale-Spete si solutii practice in raporturile dintre banca si client, ED. 

Universitara Bucuresti 2006;                                                                                                                           

Aurel Ioan Giurgiu, Pavel vasile Ungurean, Florin Sebastian Duma, Mic LEXICON financiar-Bancar si bursier, Ed. 

Didactica si Pedagogica 2009;                                                                                                    

Legislatie bancara in vigoare: OU.99/2006; LG.227/2007; OU.50/2010 

 

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

1.    Aplicaţii privind paritatea puterii de cumpărare a monedei  interactiv, dezbateri 1 ora 

2. Analiza sistemului monetar internaţional: actualitate, DST, 

instituţii  

interactiv, dezbateri 1 ora 

3. Integrarea monetară europeană: dezbateri privind adoptarea 

monedei EURO, Banca Centrală Europeană  

interactiv, dezbateri 2 ore 

4. Sistemul monetar naţional: denominarea leului, rolul Băncii 

Naţionale a României  

interactiv, dezbateri 2 ore 

5. Dezbateri privind diverse tipuri de credit: de consum (pentru 

bunuri de folosinţă îndelungată, pentru nevoi personale), 

imobiliar / ipotecar, obligatar, comercial   

interactiv, dezbateri 2 ore 

6 .   Studiul activităţii de creditare bancară: principii şi condiţii;  

“retail banking”, “corporate banking”; evoluţia şi caracteristicile 

creditului neguvernamental în perioada recentă   

interactiv, dezbateri 2 ore 

7. Documente utilizate pentru intocmirea unui DOSAR de 

creditare: cererea de credit, garantiile reale şi personale, referat 

privind aprobarea unui credit, scoring / punctaj; obţinerea 

creditului; contractul de credit   

interactiv, dezbateri 2 ore 

8. Dezbateri privind calculul si evoluţia costului creditului; 

dobânda anuală efectivă (DAE); comisioane bancare; Aplicaţii 

privind dobânda aferentă depozitelor în lei sau valută – arbitraj  

interactiv, dezbateri 2 ore 



 
 

 

 

Bibliografie 

 

Turliuc, Vasile; Cocris, Vasile. Monedă şi credit. Ed. Universitatii „Al.Cuza Iasi”, 2010;                    

Nicolae Dardac; Teodora Barbu. Moneda Banci si Politici Monetare, Ed. D.P., 2005; 

Virgil Andronache, Banca si operatiunile comerciale - Spete si solutii practice in raporturile dintre banca si client, ED. 

Universitara, Bucuresti, 2006;                                                                                                                           

Legislatie bancara in vigoare: OU.99/2006; LG.227/2007; OU.50/2010 

 

 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 

din nota finală 

10.4 Curs 

Capacitatea de a identifica, evalua, 

gestiona şi prelucra informaţiile financiar-

bancare 

Evaluare scrisă 

 

60% 

Capacitatea de a executa operaţiuni 

specifice instituţiilor de credit 

Gradul de asimilare a limbajului de 

specialitate 

Redarea teoriei la examenul scris. 

10.5 Seminar/laborator 

Prezenta si participarea activă la 

seminarii; 

Oferirea de soluţii la studiile de caz; 

Rezolvarea aplicaţiilor la testele periodice 

Lucrari pe parcursul 

semestrului 

Observaţie sistemică, 

investigaţia 

20% 

Elaborarea unui proiect/referat utilizand 

strategiile institutiilor de credit studiate la 

curs 

Evaluare orală 20% 

10.6 Standard minim de performanţă 

 Să fie capabil să proiecteze o structură organizatorică, un sistem informaţional şi un sistem decizional în 
cadrul unei entităţi/organizaţii private si publice, să aplice metodele de adoptare a deciziilor. 

 Obtinerea notei minime 5 la lucrarile aplicative si la examinarea finala 

 

   

  

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 organizarea întâlnirilor periodice cu reprezentanţii abilitaţi din partea instituţiilor de credit şi din domeniile limitrofe 
specializaţi în diferite operaţiuni din domeniul financiar si bancar;  

 implicarea şi participarea şi a cadrelor didactice din alte departamente/alte instituţii de învăţământ superior;  
 potenţarea capacităţii formative şi pluridisciplinare în domeniul activităţilor de ordin financiar,bancar,social,  

economic;  
 stabilirea unor conexiuni permanente între angajatorii potenţiali şi furnizorul de cadre specializate; 


