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Universitatea de Stat din Moldova 

Facultatea Ştiinţe Economice 

Departamentul Finanțe și Bănci 

FIŞA DISCIPLINEI/MODULULUI 

Disciplina – Finanțe internaționale 

Responsabil de disciplină/modul: Castraveț Lucia, dr., conf.univ. 

Administrarea disciplinei 

Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Studiul 

individual 

Credite 

(ECTS) 

Limba de 

predare 

S.05.A.0.42 120 30 30 - 60 4 Rom/rus 

S.05.A.0.42 120 12 8 - 100 4 Rom/rus 

 

Rezultatele 

învăţării:  

Competențe 

Competențele Finalități de studiu 

CP 1. Operarea cu concepte, 

teorii, metode, instrumente 

fundamentale de natură 

economico-financiară în 

realizarea de sarcini profesionale 

în entităţi publice şi private. 

CP.3 Executarea 

operaţiunilor, tranzacţiilor şi 

sarcinilor specifice domeniului 

financiar-bancar în condiţii de 

autonomie restrânsă sau 

asistenţă calificată. 

CP 4. Determinarea, 

explicarea şi analiza 

indicatorilor economico-

financiari; evaluarea fluxurilor 

financiare 

• Studierea şi cunoaşterea bazei legislative şi normative ăn sfera 

relaţiilor valutar-financiare şi creditare emise de BNM şi alte 

autorităţi monetar-valutare 

• Evaluarea critică şi examinarea evoluţiei relaţiilor valutar-

financiare şi de decontări internaţionale ca parte a ansamblului 

relaţiilor economice 

• Analiza tendinţelor cooperării valutar-financiare şi de decontări 

internaţionale ca parte a ansamblului relaţiilor economice 

• Argumentarea posibilelor opţiuni de dezvoltare a relaţiilor 

financiar-valutare internaţionale ale Republicii Molodva în 

perspectiva aderării la UE 

• Însuşirea conţinutului de curs valutar şi influenţei lui asupra 

parametrilor macroeconmici (PIB, inflaţie, comerţ exterior, 

dobânda, datoria externă) 

• Calcularea, după caaz prin mai multe metode, a cursului de 

schimb valutar 

• Estimarea şi previziunea ratei de schimb 

• Determinarea riscului valutar şi măsurile de protecţie împotriva 

riscurilor aferente 

• Evaluarea politicii monetare şi valutare a ţării  

• Utilizarea mecanismelor şi acordurilor de plată internaţionale 

• Însuşirea esenţei, importanţei şi structurii balanţei de plăţi, 

utilizarea ei în scopul aprecierii situaţiei valutare externe a ţărilor 

lumii 

• Construirea şi analiza balanţei de plăţi a unei ţări pe 

componente şi analiza factorilor de influenţa 

• Identificarea soluţiilor privind echilibarea balanţei de plăţi, 

rezervele valutare internaţionale a ţării 

• Identificarea şi ameliorarea situaţiei cu privire la datoria externă 

• Elaborarea propunerilor privnd perfecţionarea şi eficientizarea 

relaţiilor valutar-financiare internaţionale ale Republicii Moldova 

Conținutul 

disciplinei 

Participarea şi colaborarea Republicii Moldova cu diferite instituţii regionale, europene şi 

internaţionale (Fondul Mondial Internaţional-FMI, Banca Mondială / Banca Internaţională pentru 

Reconstrucţie şi Dezvoltare  BIRD, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare  BERD, 

Organizaţia Mondială a Comerţului – OMC şi altele), precum şi orientarea tot mai clară a Republicii 

Moldova spre Uniunea Europeană/ UE, necesită cunoştinţe speciale despre procesele şi legităţile de 

funcţionare a pieţelor valutare, financiare şi de credit internaţionale, europene şi regionale, precum şi a 

pieţelor de capital, care au apărut ca urmare a dezvoltării economiei. 

Disciplina în cauză reprezintă o continuare logică a cursurilor de „Monedă şi credit”, „Activitatea 

bancară”, “Economia mondială”, este strîns legată cu „Macroeconomia”, „Relaţiile economice 

internaţionale”, „Finanţele publice” ş.a. şi are tangenţe esenţiale cu alte discipline care se studiază la 

departamentul „Finanţe şi Bănci”, orientate spre activitatea bancară, valutară, de credit şi bursieră aşa 

ca RVFI. Principalele obiective ale disciplinei constau în următoarele: 

- studierea şi cunoaşterea bazei legislative şi normative (legislaţiei, hotărârilor de guvern, 

instrucţiunilor şi regulamentelor din domeniul dat, emise de BNM şi de alte autorităţi monetar-

valutare); 

- însuşirea conţinutului, structurii şi principiilor efectuării operaţiunilor valutar-financiare, de credit şi 



2 

 

de decontări internaţionale; 

- examinarea evoluţiei relaţiilor valutare-financiare şi de decontări internaţionale ca parte a 

ansamblului relaţiilor economice; 

- analiza tendinţelor cooperării valutar-financiare şi de credit europene, zonale/ regionale şi 

internaţionale, precum şi prognozarea/ estimarea acestora pe termen scurt şi mediu. 

Evaluarea 

rezultatelor 

Evaluarea curentă se va realiza prin: 

2 testări – evaluarea curentă-probe scrise; 

Elaborarea și susţinerea produsului studiului individual - refate, rezumate, studii. 

aprecierea în rezultatul participării la seminare 

Evaluarea finală- examen scris sau asistat la calculator,în baza testului clasic care include itemi de 

divers nivel de complexitate: a) cunoaștere; b) aplicare; c) integrare. 

Nota generală se va determina ca o medie ponderată în modul următor: 

 evaluare curentă, inclusiv produsul studiului individual – 60%; 

 evaluare finală – 40% 

Studiul 

individual 

Studenții vor elabora un refat, rezumat, studiu.  

Cerințele și termenele de elaborareși prezentatre se conțin în curriculum-ul la disciplină  la capitolul VI 

”Studiu individual” (poate fi accesat pe platforma e-learning www.moodle.usm.md ). 

Bibliografie 
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