
FIŞA DISCIPLINEI  

Anul universitar 2021-2022 

Anul de studiu II / Semestrul II 

 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţămînt Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 

1.2. Facultatea  de Ştiinţe Economice 

1.3. Departamentul  Finanţe - Contabilitate 

1.4. Domeniul de studii Contabilitate 

1.5. Ciclul de studii Licenţă  

1.6. Programul de studii Contabilitate si informatica de gestiune  
241103 Revizor contabil  

241104 Referent de specialitate financiar-contabilitate,  

241106 Controlor de gestiune 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Finanţe internaţionale 2.2. Cod disciplină CIG 227.2 

2.3. Titularul activităţii de curs Iuga Iulia 

2.4. Titularul activităţii de seminar Iuga Iulia 

2.5. Anul de studiu II 2.6. Semestrul II 2.7. Tipul de evaluare 

(E/C/VP) 

E 2.8. Regimul disciplinei  
(O – obligatorie, Op – 
opţională, F – facultativă) 

Op 

 

3. Timpul total estimat 

3.1. Numar ore pe saptamana 2 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator 2 

3.4. Total ore din planul de 

învăţămînt 

56 din care: 3.5. curs 28 

  

3.6. seminar/laborator 28 

 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 28 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 4 

Tutoriat  

Examinări 2 

Alte activităţi ……. - 

 

3.7 Total ore studiu individual 44 

3.9 Total ore pe semestru 100 

3.10 Numărul de credite 4 

 

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 - pentru susţinerea cursului: slide-uri, materiale informative 

- echipamente tehnice: laptop, videoproiector 

5.2. de desfăşurarea a 

seminarului/laboratorului 

- pentru susţinerea seminarului: materiale informative 

- echipamente tehnice: laptop, videoproiector 

 

 

 

 



6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale C3 Prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar - 

contabile şi/sau fiscale 

C6. Abordarea fenomenelor economico-financiare prin prisma  

specificităţii, a rezultatelor şi a riscurilor asociate 

Competenţe transversale CT4 Formarea unui comportament bazat pe managementul eficient al 

tuturor resurselor 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Acest curs oferă o introducere în domeniul pieţelor financiare 

internaţionale şi acoperă prin conţinut diferitele aspecte ale 

fluxurilor financiare internaţionale. Cursul pune accent pe analiza 

fenomenologică, delimitarea sferei finanţelor internaţionale, analiza 

funcţionării pieţelor financiare internaţionale, îmbinarea cunoştinţelor 

din domeniul finanţelor internaţionale cu cele de finanţe, buget, 

asigurări şi tehnică bancară. Disciplina vizează formarea la nivelul 

studenţilor a capacităţii referitoare la stăpânirea şi utilizarea 

adecvată a conceptelor, teoriilor, orientărilor, tendinţelor 

ştiinţifice şi abordărilor practice specifice fiecărei arii tematice 

stabilite în programa analitică. Disciplina îşi propune formarea la 

nivelul studenţilor a abilităţilor şi deprinderilor de a utiliza în 

practica relaţiilor firmelor internaţionale cunoştinţele teoretice 

acumulate.  

7.2 Obiectivele specifice - cunoaşterea conceptelor de bază privind sfera finanţelor 

internaţionale 

- capacitatea de a identifica şi analiza resursele pieţei 

eurodevizelor 

- capacitatea de a identifica şi analiza compartimentele pieţei 

financiare 

- capacitatea de a propune soluţii  la probleme specifice cu 

privire la dubla impunere juridică internaţională 

- capacitatea de a depista probleme specifice evaziunii fiscale 

internaţionale 

- capacitatea de a analiza/studia un contract forward/futures 

 

8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Cap.1. CONŢINUTUL ŞI SFERA FINANŢELOR 

INTERNAŢIONALE. Ce sunt finanţele internaţionale. Ce sunt 

finanţele publice internaţionale.Trăsăturile fluxurilor financiare 

publice internaţionale. Clasificarea fluxurilor financiare publice 

internaţionale. 

Prelegere 

Conversaţie 

Exemplificări 

2 ore 

Cap. 2. PIAŢA VALUTARĂ INTERNAŢIONALĂ ŞI 

PIEŢELE DERIVATE. Valutele – noţiune şi clasificare. 

Monedele internaţionale (DST, EURO, ECU, EURCO, ACRU, 

IFU, AMU, EUA ). Noţiunea de piaţă valutară internaţională. 

Derivatele financiare (Contractele Futures şi Forward; Contracte 

de opţiune, Swap-uri) 

Prelegere 

Conversaţie 

Exemplificări 

 

4 ore 

Cap. 3. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA 

PRINCIPALELOR PIEŢE FINANCIARE 

INTERNAŢIONALE. Piaţa eurodevizelor. Resursele pieţei 

eurodevizelor. Tipologia pieţelor financiare. Compartimentele 

Prelegere 

Conversaţie 

Exemplificări 

2 ore 



pieţei financiare 

Cap. 4. NOTAREA TITLURILOR FINANCIARE.  Serviciile 

financiare de „Rating”. Procesul de notare. Scala de notare. 

Prelegere 

Conversaţie 

Exemplificări 

4 ore 

Cap. 5. CREDITUL INTERNAŢIONAL. TRĂSĂTURI, 

FORME, GARANŢII.  Trăsăturile creditului internaţional. 

Formele creditului internaţional. Garanţiile creditului 

internaţional. Asigurarea creditului internaţional 

Prelegere 

Conversaţie 

Exemplificări 

2 ore 

Cap. 6. FLUXURI FINANCIARE INTERNAŢIONALE ŞI 

IMPOZITELE DIRECTE.  Dubla impunere juridică 

internaţională. Evaziunea fiscală internaţională (Societăţile-

holding; Societăţile-bază; Societăţile-fantomă; Societăţile off-

shore; Paradisurile fiscale; Zonele-libere).Uniunea europeană şi 

unele măsuri pentru evitarea dublei impuneri. 

Prelegere 

Conversaţie 

Exemplificări 

4 ore 

Cap. 7. FLUXURI FINANCIARE INTERNAŢIONALE ŞI 

IMPOZITELE INDIRECTE. Sistemul de preferinţe.GATT. 

OMC. AELS. CEFTA. NAFTA. ASEAN. Uniunea Europeană şi 

taxele vamale. 

Prelegere 

Conversaţie 

Exemplificări 

4 ore 

Cap. 8. FLUXURI FINANCIARE PUBLICE 

INTERNAŢIONALE GENERATE DE RELAŢIILE CU 

ORGANIZAŢIILE ŞI ORGANISMELE FINANCIARE 

INTERNAŢIONALE, CU INSTITUŢIILE FINANCIAR-

BANCARE INTERNAŢIONALE. FMI. Grupul Băncii 

Mondiale. BRI. BERD. ONU. BEI. Rolul altor instituţii 

financiar-bancare în generarea fluxurilor financiare publice 

internaţionale (FEI; BDCE). Datoria externă a ţărilor. 

Prelegere 

Conversaţie 

Exemplificări 

4 ore 

Cap. 9 RISCUL DE ŢARĂ. Evaluarea riscului de ţară. Factorii 

economici interni ai riscului de ţară. Factorii economici externi 

ai riscului de ţară. 

Prelegere 

Conversaţie 

Exemplificări 

2 ore 

 

8.2 Bibliografie - curs 

1. Achim I.; Hada T.; Iuga I., Politici actuale de finantare a afacerilor, Ed. Aeternitas, 2011 

2. Boariu, Angela; Zugravu, Bogdan, RELATII VALUTAR-FINANCIARE INTERNATIONALE: 

APLICATII PRACTICE SI PROBLEME, Ed.  Universitatii "Al.I. Cuza", IASI, 2007  

3. Horobeţ Alexandra, Managementul riscului în investiţiile internaţionale, Ed. All Beck, Bucureşti, 

2005 

4. Iuga Iulia, Finanţe internaţionale, suport de curs în format electronic, 2019, nr inregistrare 

bibliotecă: 23/10.01.2019.  

5. Madura, Jeff; Fox, Roland, INTERNATIONAL FINANCIAL MANAGEMENT, Ed. Thomson, 

London, 2007  

6. Negruş Mariana, Plăţi şi garanţii internaţionale, Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2006 

7. Roşca T. Iuga I., Monedă şi credit, Ed. Risoprint, Cluj Napoca, 2005 

8. VOINEA, Gheorghe M. ; ZUGRAVU, Bogdan ;  GHIBA, Nicolae, 

FINANTE INTERNATIONALE, Iasi: TEHNOPRESS, 2014 

9. Legislatie naţională şi internaţională  privind funcţionarea principalelor pieţe financiare 

internaţionale actualizata pana la data: 01.10.2019 

 
Seminar-laborator   

Trăsăturile fluxurilor financiare publice internaţionale. 

Clasificarea fluxurilor financiare publice internaţionale. 

Conversaţie 

Exemplificări 

Aplicaţii practice 

2 ore 

Contractele Futures şi Forward;  

Contracte de opţiune,  

Conversaţie 

Exemplificări 

Aplicaţii practice 

6 ore 
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Swap-uri 

Resursele pieţei eurodevizelor 

Conversaţie 

Exemplificări 

Aplicaţii practice 

4 ore 

Piaţa euroobligatară primară şi secundară;  

Categorii de titluri obligatare;  

Piaţa emisiunilor străine;  

Piaţa emisiunilor internaţionale de acţiuni;  

Piaţa eurocreditelor;  

Piaţa euroefectelor. 

Conversaţie 

Exemplificări 

Aplicaţii practice 

4 ore 

Procesul de notare.  

Scala de notare.  

Conversaţie 

Exemplificări 

Aplicaţii practice 

4 ore 

Formele creditului internaţional. 

Conversaţie 

Exemplificări 

Aplicaţii practice 

4 ore 

Datoria externă a ţărilor. 

Evaluarea riscului de ţară.  

Conversaţie 

Exemplificări 

 

4 ore 

 

Bibliografie Seminar-laborator 

1. Achim I.; Hada T.; Iuga I., Politici actuale de finantare a afacerilor, Ed. Aeternitas, 2011 

2. Boariu, Angela; Zugravu, Bogdan, RELATII VALUTAR-FINANCIARE INTERNATIONALE: 

APLICATII PRACTICE SI PROBLEME, Ed.  Universitatii "Al.I. Cuza", IASI, 2007  

3. Horobeţ Alexandra, Managementul riscului în investiţiile internaţionale, Ed. All Beck, Bucureşti, 

2005 

4. Madura, Jeff; Fox, Roland, INTERNATIONAL FINANCIAL MANAGEMENT, Ed. Thomson, 

London, 2007  

5. Negruş Mariana, Plăţi şi garanţii internaţionale, Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2006 

6. Roşca T. Iuga I., Monedă şi credit, Ed. Risoprint, Cluj Napoca, 2005 

7. VOINEA, Gheorghe M. ; ZUGRAVU, Bogdan ;  GHIBA, Nicolae, 

FINANTE INTERNATIONALE, Iasi: TEHNOPRESS, 2014 

8. Legislatie naţională şi internaţională  privind funcţionarea principalelor pieţe financiare 

internaţionale actualizata pana la data: 01.10.2019 

 

9. Coroborarea conţinuturilor  disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

Conţinutul prezentei fişe este rezultatul consultării informaţiilor legate de cerinţele mediului de afaceri, 

cerinţe despre care am luat la cunoştinţă din întâlnirile cu reprezentanţii mediului de afaceri - care sunt 

membri în comisiile CEAC pentru programele de studiu ale Facultăţii de Ştiinţe Economice. 

Conţinuturile disciplinei sunt adaptate necesităţilor actuale ale pieţei internaţionale, contribuind la 

dobândirea de către studenţi de cunoştinţe şi abilităţi teoretice şi practice în domeniul pieţei financiare 

internaţionale. 

Conţinuturile disciplinei sunt adaptate la cadrul legislativ actual şi poate contribui la formarea de 

specialişti în domeniul pieţelor internaţionale. Caracterul pragmatic al disciplinei, rezultat din 

operaţionalizarea principalelor activităţi specifice pieţelor internaţionale, este în acord cu cerinţele 

comunităţii economico-financiare contemporane. 
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10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 

10.4 Curs Evaluare finală Examen scris 70,00% 

10.5 Seminar/laborator - Corectitudinea şi 

completitudinea întocmirii 

lucrărilor practice 

Verificare pe parcurs  

 

Existenţa unui portofoliu de 

lucrări practice care să cuprindă: 

1. Efectuarea unor lucrări 

practice 

2. Intocmirea unui  referat 

 

 

30,00% 

- Conţinutul ştiinţific al 

referatelor 

- Implicarea în abordarea 

tematicii seminariilor 

 

10.6 Standard minim de performanţă: obținerea notei minime 5 

- să aibă complet portofoliul de lucrări practice de la seminar 

- să ştie să distingă un Contract Futures de unul Forward;  

- să ştie să întocmească algoritmul unei scale de notare în cazul notării unei companii  

- să ştie să analizeze sursele de finanţare de pe piaţa internaţională 

- să ştie să analizeze şi să ierarhizeze instituţiile financiar-bancare implicate în generarea fluxurilor 

financiare publice internaţionale 

Prezentarea la examen a studenţilor este condiţionată de: 

1.  prezenţa la seminar în proporţie de minim 80%  

2. prezenţa la curs în proporţie de minim 70% 

Studenţii absenţi la seminarii au posibilitatea recuperării seminariilor prin susţinerea unui proiect (pe 

tematica cursului şi a seminarului) înainte de examen. Tematica proiectului va fi dată de către profesor. 

Studenţii absenţi la cursuri vor fi penalizaţi cu 1 punct din nota finală dacă nu au prezenţe de minim 70%.  

 

 

 

 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs   Semnătura titularului de seminar 

    20.09.2021      Conf. univ. dr. Iuga Iulia         Conf. univ. dr. Iuga Iulia 

 

 

 

 

Data avizării în departament    Semnătura director de departament 

23.09.2021      Lect.univ.dr. Cioca Ionela Cornelia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXĂ LA FIŞA DISCIPLINEI 

b. Evaluare – mărire de notă 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 

10.3 Pondere din nota 

finală  

10.4 Curs Evaluare finală Examen scris 70% 

 

 

30% 

 
 
 

10.5 Seminar/laborator 

 

- Corectitudinea şi 

completitudinea întocmirii 

lucrărilor practice 

- Conţinutul ştiinţific al 

referatelor 

- Implicarea în abordarea 

tematicii seminariilor 

Verificare pe parcurs  

 

Existenţa unui portofoliu 

de lucrări practice care să 

cuprindă: 

1. Efectuarea unor 

lucrări practice 

2. Intocmirea unui  

referat 

 

30%  
 

 

10.6 Standard minim de performanţă  

- să aibă complet portofoliul de lucrări practice de la seminar 

- să ştie să distingă un Contract Futures de unul Forward;  

- să ştie să întocmească algoritmul unei scale de notare în cazul notării unei companii  

- să ştie să analizeze sursele de finanţare de pe piaţa internaţională 

- să ştie să analizeze şi să ierarhizeze instituţiile financiar-bancare implicate în generarea fluxurilor financiare 

publice internaţionale 

Prezentarea la examen a studenţilor este condiţionată de: 

1.  prezenţa la seminar în proporţie de minim 80%  

2. prezenţa la curs în proporţie de minim 70% 

Studenţii absenţi la seminarii au posibilitatea recuperării seminariilor prin susţinerea unui proiect (pe 

tematica cursului şi a seminarului) înainte de examen. Tematica proiectului va fi dată de către profesor. 

Studenţii absenţi la cursuri vor fi penalizaţi cu 1 punct din nota finală dacă nu au prezenţe de minim 70%.   

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar  

    20.09.2021    

 

c. Evaluare – restanţă 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 

10.3 Pondere din nota 

finală  

10.4 Curs Examen Lucrare scrisă 50%  
 
 

10.5 Seminar/laborator 
Referate, eseuri, proiecte 

etc. Prezentare la seminar 50% 

 
 

 

10.6 Standard minim de performanţă  

Participarea la 50% din activităţile didactice şi însuşirea conceptelor de bază.  

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar  

    20.09.2021    

 

 

 

 


