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Universitatea de Stat din Moldova 

Facultatea de Ştiinţe Economice 

Departamentul Finanțe și Bănci 

Specialitatea – 0413.1 Business și administrare 
 

FIŞA DISCIPLINEI/MODULULUI 

 

Disciplina MONEDĂ ȘI CREDIT 

Responsabil de disciplină/modul: Mihail Gîrlea, dr., conf. univ 

Administrarea disciplinei 

Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Studiul 

individual 

Credite 

(ECTS) 

Limba de 

predare 

F.01.O.0.03 120 30 30 - 60 
4 

Română / rusă / 

engleză 

F.01.O.0.03 120 16 8 - 96 4 Română / rusă 

 

Rezultatele 

învăţării:  

Competențe 

Competențele Finalități de studiu 

C1. Operarea cu conceptele, teoriile, 

metodele şi instrumentele fundamentale 

de natură economico-financiară în 

realizarea sarcinilor profesionale. 

de cunoaștere: 

 A identifica şi interpreta conceptele, teoriile, metodele care 

influenţează procesele de natură financiară în domeniul 

monedei şi creditului. 

 A identifica intrumentele de natură economică, legislativă, de 

mediu care influenţează procesele de natură financiară în 

domeniul financiar-bancar. 

de aplicare: 

 A aplica conceptele, teoriile, metodele care influenţează 

procesele de natură financiară în domeniul monedei şi 

creditului. 

de integrare: 

 A integra intrumentele de natură economică, legislativă, de 

mediu care influenţează procesele de natură financiară în 

domeniul financiar-bancar. 

C5. Adoptarea deciziilor optime în 

condiţii de certitudine, incertitudine şi 

risc; gestionarea eficace a riscurilor în 

afaceri. 

de cunoaștere: 

 A cunoaște procesul de adoptare a deciziilor optime în 

condiţii de certitudine, incertitudine şi risc; 

 A identifica eficace a riscurile în afaceri. 

de aplicare: 

 A utiliza adecvat conceptele, teoriile, metodele care 

influenţează procesele de natură financiară în domeniul 

monedei şi creditului 

de integrare: 

 A integra deciziile optime în condiţii de certitudine, 

incertitudine şi risc. 

C6. Aplicarea instrumentelor 

manageriale de evaluare a eficacităţii şi 

eficienţei activităţilor, de identificare şi 

mobilizare optimă a rezervelor şi 

măsurilor de sporire a eficacităţii şi 

eficienţei, inclusiv prin crearea şi 

raţionalizarea structurii organizatorice 

şi a sistemelor de management al 

calităţii. 

de cunoaștere: 

 A se familiariza şi interpreta, din perspectivă financiară, 

deciziile financiare, la nivel micro şi macroeconomic utilizând 

conceptele specifice domeniului monedei şi creditului 

de aplicare: 

 A aplica, din perspectivă financiară, deciziile financiare, la 

nivel micro şi macroeconomic utilizând conceptele specifice 

domeniului monedei şi creditului 

de integrare: 

 A integra, din perspectivă financiară, deciziile financiare, la 

nivel micro şi macroeconomic utilizând conceptele specifice 

domeniului monedei şi creditului 

C7. Identificarea şi gestionarea 

informaţiilor adecvate şi relevante în 

vederea dezvoltării şi extinderii 

de cunoaștere: 

 A realiza studii comparative şi lucrări cu interpretarea 

conceptelor, teoriilor, metodelor şi intrumentelor de natură 
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activităţilor de afaceri derulate. economică, legislativă, de mediu care influenţează procesele 

de natură financiară în domeniul monedei şi creditului. 

de aplicare: 

 A aplica studii comparative şi lucrări cu interpretarea 

conceptelor, teoriilor, metodelor şi intrumentelor de natură 

economică, legislativă, de mediu care influenţează procesele 

de natură financiară în domeniul monedei şi creditului. 

de integrare: 

 A integra studiile comparative şi lucrările cu interpretarea 

conceptelor, teoriilor, metodelor şi intrumentelor de natură 

economică, legislativă, de mediu care influenţează procesele 

de natură financiară în domeniul monedei şi creditului. 

Conținutul 

disciplinei 

1. Obiectul şi metoda de studiu. 

2. Provenienţa şi evoluţia monedei. 

3. Formele şi funcţiile banilor. 

4. Sisteme monetare. 

5. Circulaţia monetară şi masa monetară. 

6. Creditul. 

7. Dobânda şi rata dobânzii. 

8. Structuri instituţionale din domeniul monedei şi creditului. 

9. Banca centrală şi impactul ei asupra stabilităţii financiare. 

10. Băncile. 

11. Instituţiile financiare nebancare din domeniul monedei şi creditului. 

12. Piaţa monetară şi creaţia monetară. 

13. Bazele politicii monetare. 

Evaluarea 

rezultatelor 

Evaluarea curentă se va realiza prin: 

 2 testări – evaluarea curentă-probe scrise; 

 elaborarea și susţinerea produsului studiului individual; 

 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 soluționa în baza unui caiet de sarcini sau referat, ales din lista referatelor prezentate în 

curricula disciplinei sau propus de către student la solicitarea acestuia. 

Cerințele și termenele de elaborare și 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 

recomandată 

De bază:  

1. Gîrlea M, Ştefaniuc O., Jecev V. Monedă şi credit. Note de curs. Chişinău: USM, 2014.  

2. Gîrlea Mihail. Monedă şi credit. Ghid metodic. Chişinău: USM, 2013.  

3. Stratulat O. Monedă şi credit, volumul I şi II. Chişinău: ASEM, 2014.  

4. Stratulat O., Cîrlan A., Ghid la unitatea de curs Monedă şi credit, Chişinău: ASEM, 2016.  

5. Turliuc Vasile, Cocriş Vasile ş.a. Monedă şi credit. Iaşi: Ed. Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2008. 

Suplimentară: 

1. Cuhal Radu. Monedă, modalităţi şi instrumente de plată clasice şi moderne: mică enciclopedie. Chişinău: 

USM, 2011.  

2. Gîrlea Mihail, Perciun Rodica. Managementul activităţii de creditare în cadrul băncilor comerciale. 

Chişinău: IEFS al AŞM, 2012.  

3. Cuhal Radu. Politici monetare şi instrumentelei ei. Chişinău: USM, 2011.  

4. Dardac Nicolae, Barbu Teodora. Monedă, bănci şi politici monetare. Bucureşti: Ed. Didactică şi 

Pedagogică, 2006.  

5. Manolescu Gheorghe. Monedă şi credit: probleme, întrebări de autoevaluare, teste de verificare. Bucureşti: 

Ed. Fundaţiei România de Mâine, 2006.  

6. Dima Mihaela Alina, Ameziane Lizeta et al. Banking for business administration: theory cases and 

applications. Bucureşti: ASE, 2012. 

 

http://www.moodle.usm.md/

