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I. 
Denumire disciplină MONEDĂ ŞI CREDIT 
II. 

Structur ă disciplină (Nr. ore săptămânal) 
Cod disciplină Semestrul2)  Categoria3) Credite Curs  Seminar  Laborator  Proiect  
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III. 
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IV. 
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Încadrarea (norma de 
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NORMA DE 
BAZĂ 

ASOCIAT   

Vârsta      
V. 
Obiectivele disciplinei  
 
Disciplina Monedă şi credit prezintă conceptele de bază ale economiei monetare: definirea monedei, 
indicatori monetari, regimuri de curs de schimb în strânsă legătură cu balanţa de plăţi a unei economii, 
organizarea monetară naţională, internaţională şi europeană, fenomenul inflaţionist; tratează şi creditul, 
structura sistemului bancar, precum şi piaţa financiară ca alternativă a pieţei bancare pentru 
plasamentele de capital. 
 
VI. 

Conţinutul disciplinei Nr. 
ore/săpt. VI.1. Curs (capitole/subcapitole) 

  
Capitolul I: Moneda 

- Definirea monedei şi funcţiile sale 
- Istorie monetară 

 
- Masa monetară. Agregatele monetare 
- Indicatori monetari 

 
2 ore 
 
 
2 ore 
 



 
Capitolul II: Organizarea monetară naţională. Sisteme monetare naţionale 

- Unitatea monetară 
-  Etalonul monetar 
- Categorii de monedă. Modul de batere şi emisiune al acestora 
 
- Convertibilitatea monetară. Regimul cursurilor de schimb 
- Organizarea monetară a României 

 
Capitolul III: Organizarea monetară internaţională 

- Sistemul monetar internaţional de la Bretton-Woods 
- Fondul Monetar Internaţional (F.M.I.). România - membră F.M.I.  
 
- Drepturile speciale de tragere (DST) 
- Alte instituţii monetare şi financiare internaţionale. Colaborarea României cu 

aceste instituţii 
 
Capitolul IV: Organizarea monetară europeană 

- Sistemul Monetar European 
- Uniunea Monetară Europeană (U.M.E.)  
- Instituţii financiare pe plan european 

 
 

Capitolul V: Creditul şi dobânda 
- Conţinut. Trăsături caracteristice 
- Formele creditului 
 
- Dobânda 
- Instrumente de credit 

 
Capitolul VI: Instituţii de credit 

- Intermedierea financiară. Apariţia băncilor 
- Structura sistemului bancar 
- Instituţii de credit asimilate. Instituţii parabancare.  
- Reforma sistemului bancar românesc 

 
Capitolul VII: Banca centrală 

- Banca centrală – autoritate monetară 
-  Banca centrală – independenţa sa faţă de puterea executivă 
- Supravegherea bancară 
 

Capitolul VIII: Activitatea bancară. Particularităţi în România 
- Operaţiuni bancare 
- Mecanismul creditării bancare 
- Produse şi servicii bancare oferite de băncile româneşti 
. 

 

 
 
2 ore 
 
 
 
 
2 ore 
 
 
2 ore 
 
 
 
2 ore 
 
 
2 ore 
 
 
2 ore 
 
 
 
2 ore 
 
 
 
2 ore 
 
 
2 ore 
 
 
 
2 ore 
 
 
2 ore 
 
 
 
2 ore 
 
 
 
 

VI.2. Seminar (dacă este cazul)  
      Seminar nr. 1. Masa monetară şi agregatele sale în România  
(obiectivul constă în prezentarea conceptelor de masă monetară, agregate monetare. 
După ce aceste concepte sunt bine înţelese, se prezintă principalele tipuri de 

2 ore 
 

 



lichidităţi, precum şi agregatele monetare în România; se fac aplicaţii practice.) 
 
Seminar nr.2. Indicatori monetari  
(obiectivul constă în analiza şi calculul indicatorilor monetari: masa monetară, 
circulaţia monetară, viteza de circulaţie a banilor, viteza de rotaţie a banilor.) 

 
Seminar nr. 3. Cursul de schimb. Influenţa modificării cursului de schimb asupra 
exportului şi importului  
(obiectivul constă în prezentarea diferitelor aspecte legate de curs de schimb; se vor 
face aplicaţii practice referitoare la influenţa modificării cursului de schimb asupra 
exportului şi importului.) 
 
Seminar nr. 4.  Moneda cu valoare integrală. Reglarea circulaţiei monetare în cazul 
sistemelor monetare bazate pe etalonul aur şi în prezent  
(obiectivul constă în înţelegerea conceptului de monedă cu valoare integrală; se vor 
face aplicaţii practice, în urma cărora să se înţeleagă fenomenul de circulaţie 
monetară în cazul sistemelor monetare bazate pe etalonul aur şi în prezent.) 
 
Seminar nr. 5.  Multiplicarea creditelor  
(se doreşte ca studenţii să înţeleagă procesul de multiplicare a creditelor, adică de 
apariţie a unei cantităţi suplimentare de monedă; se porneşte de la analiza unor 
exemple, după care se fac aplicaţii practice.) 
 
Seminar nr. 6.  Drepturile speciale de tragere  
(prezentarea unui scurt istoric al drepturilor speciale de tragere, avantajele şi 
dezavantajele acestora; se fac aplicaţii practice pentru o mai bună înţelegere.) 
 
Seminar nr. 7.  Dobânda nominală şi dobânda reală  
(obiectivul este acela ca în urma parcurgerii unor aplicaţii practice, studenţii să poată 
să facă o distincţie clară între ce înseamnă dobânda nominală şi dobânda reală.) 

 
Seminar nr. 8.  Depozitele la termen  
(obiectivul este acela ca studenţii să înţeleagă ce înseamnă un depozit la vedere, un 
depozit la termen, care sunt diferenţele între acestea; se fac aplicaţii practice 
referitoare la modalităţile de calcul a dobânzii pentru depozitele la termen.) 
 
Seminar nr. 9.  Analiza extrasului de cont de disponibil  
(obiectivul este acela ca studenţii să poată fi capabili pe viitor să analizeze un extras 
de cont de disponibil, fie că este persoană fizică sau juridică.) 
 
Seminar nr. 10. Conturile de disponibil. Metoda la scară  
(obiectivul constă în înţelegerea funcţionării contului de disponibil; se fac aplicaţii 
practice referitoare la modalităţile de calcul a dobânzii, prin metoda la scară.) 
 
Seminar nr. 11.  Conturile de disponibil. Metoda directă  
(se doreşte ca studenţii să înţeleagă funcţionarea contului de disponibil; se fac 
aplicaţii practice referitoare la modalităţile de calcul a dobânzii, prin metoda directă.) 
 
Seminar nr. 12. Calculul dobânzii pentru conturile de credit pe termen fix  
(se vor face aplicaţii practice de calcul a dobânzii pentru conturile de credit pe termen 
fix.) 

 
 

2 ore 
 
 

 
     2 ore 

 
 
 
 

 
 

2 ore 
 

 
 

 
 

2 ore 
 

 
 
 

2 ore 
 

 

 
2 ore 

 
 

 
        

       2 ore 
 
 
 
 

2 ore 
 
 
 

2 ore 
 

 
2 ore 

 
 

 
2 ore 

 
 



 
Seminar nr. 13.  Instrumente de credit. Scontarea şi rescontarea cambiei   
(obiectivul constă în prezentarea principalelor instrumente de credit existente, după 
care se vor face aplicaţii practice referitoare la scontarea şi rescontarea cambiei.) 
 
Seminar nr. 14.  Cambia. Analiză şi completare  
(obiectivul constă în dobândirea capacităţii de analiză şi completare a cambiei.) 

 

 
2 ore 

 
 
 

2 ore 
 

 

VII. 
Bibliografie 
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VIII. 
Modul de transmitere a informatiilor 

Forme de activitate Metode didactice folosite 

Curs Prelegere, dezbatere, studii de caz, aplicaŃii practice 

Seminar Dezbatere, studii de caz, aplicaŃii practice 
IX. 

Evaluare 
Forme de 
activitate 

Evaluare % din nota 
finală 

Examen EXAMEN 
Cerinţe minime pentru nota 5  

Realizarea în proporţie de minim 50% a subiectelor teoretice şi a 
studiilor de caz. 

Cerinţe pentru nota 10 
            Realizarea în proporţie de 100% a subiectelor teoretice şi a studiilor 
de caz. 

70% 

Seminar Prezenta si Activitate la seminar 30% 
Abilit ăţi dobândite de student:  



• Familiarizarea studenţilor cu conceptele de bază ale economiei monetare şi pieţei bancare. 
• Fundamentarea teoretică şi dezvoltarea capacităţii practice prin analizarea diverselor 

fenomene ale pieţei monetare, atât pe plan naţional, cât şi internaţional. 
 

 Data:        Titular disciplină, 
 01.10.2011                     CONF.UNIV.DR. DANIELA ZĂPODEANU 


