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FIŞA DISCIPLINEI 

 
 

 
 

* OB – Obligatoriu / OP – Opţional 
 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care:          curs 1     seminar/laborator 2 
3.2 Total ore din planul de învăţământ 42 din care:          curs 14     seminar/laborator 28 
3.3 Distribuţia fondului de timp ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 32 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 28 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 32 
Tutoriat 10 
Examinări 4 
Alte activităţi................................... 2 
 
3.4 Total ore studiu individual 108 
3.5 Total ore pe semestru 150 
3.6 Număr de credite 6 

 

 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 
1.2 Facultatea Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor 
1.3 Departamentul care furnizeaza 
disciplina 

Finanțe, Monedă și Administrație Publică 

1.4 Departamentul beneficiar Istorie 
1.5 Domeniul de studii Relații, instituții și organizații internaționale 
1.6 Ciclul de studii Master 
1.7 Programul de studii / Calificarea Relații, instituții și organizații internaționale 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Instituții și organizații economico-financiare internaționale 
2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Cigu Elena 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. Cigu Elena 
2.4 An de studiu 2 2.5 Semestru 2 2.6 Tip de evaluare E 2.7 Regimul discipinei OB 

4. Precondiţii (dacă este cazul) 
4.1 De curriculum Nu e cazul 

4.2 De competenţe  Nu este cazul 
 

5. Condiţii (dacă este cazul) 
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5.1 De desfăşurare a cursului  Sala de curs dotata cu videoproiector, 
Studentii vor frecventa cursurile. Se impune inchiderea celularelor. 

5.2 De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

 Sala de seminar dotata cu videoproiector 
 Prezenta studentilor este obligatorie 
Termenul de prezentare a proiectelor este stabilit de comun acord la 
inceputul activitatii. 

6. Competenţe specifice acumulate 
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C1. Analizarea, interpretarea și programarea strategică a organizațiilor, funcțiilor și operațiunilor instituțiilor și 
organizațiilor economico-financiare internaționale; 
C2. Elaborarea deciziilor manageriale în baza cadrului normative național și internațional privind funcțiile și 
operațiunile instituțiilor și organizațiilor economico-financiare internaționale; 
C3. Coordonarea proceselor de elaborare, evaluare, selecție și implementare a proiectelor internaționale private 
și publice din perspectivă juridică; 
C4. Realizarea activităților economice individuale și de grup, funcționale și executive, în medii culturale, legale, 
politice și economice diferite în baza cadrului normativ; 
C5. Analizarea, interpretarea și dezvoltarea culturii corporative  în instituțiile și organizațiile economico-
financiare internaționale. 
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CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor codului de etică profesională în cadrul propriei strategii de 
muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă; 
CT2. Capacitatea de se integra şi relaţiona eficient în echipe de lucru pluridisciplinare și specializate, asumând 
responsabilitatea asociată 

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate) 
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Cursul trateaza integrat si sistematic principalele institutii si organizatii economico-financiare internationale. 
Cursul urmareste familiarizarea cu principalele aspecte ale organizarii si functionarii institutiiilor si 
organizatiilor economico- financiare internationale, cu obiectivele si functiile acestora, cu constituirea 
resurselor si instrumentelor de finantare si asistenta tehnica pentru aceste institutii si organizatii.  Totodata, 
cursul urmareste utilizarea cunostintelor teoretice si practice referitoare la institutiile si organizatiile 
economico-financiare internationale în vederea asigurarii unui cadru optim de desfasurare a activitatilor 
economico-sociale, contribuind astfel la dezvoltarea durabila a societății.  
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La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili: 
 Sa definesca si sa clasifice principalele categorii de institutii si organizatii economico-financiare 

internationale 
 Sa identifice obiectivele si functiile institutiilor si organizatiilor economico-financiare internationale 
 Sa gandească şi sa comunice într-o manieră constructiva şi policentrica. 

8. Conţinut 
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8.1 Curs Metode de predare 
Observaţii 
(ore şi referinţe 
bibliografice) 

1. 
INSTITUŢII FINANCIARE 
INTERNAŢIONALE. ASPECTE 
GENERALE 

Expunere, explicatia, conversatia 
euristică 2h 

2. 
FONDUL MONETAR INTERNAŢIONAL 
(FMI) 

Expunere, explicatia, conversatia 
euristică 

3h 

3. BANCA MONDIALĂ (BM) 
Expunere, explicatia, conversatia 
euristică 

3h 

4. 
BANCA INTERNATIONALA PENTRU 
RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE 
(BIRD) 

Expunere, explicatia, conversatia 
euristică 

2h 

5. 
BANCA EUROPEANA PENTRU 
RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE 
(BERD) 

Expunere, explicatia, conversatia 
euristică 

2h 

6. 
ORGANIZAȚIA PENTRU COOPERARE 
ȘI DEZVOLTARE ECONOMICĂ 

Expunere, explicatia, conversatia 
euristică 

2h 

Bibliografie  
Referinţe principale: 
 Anton, Sorin Gabriel (2013), Institutii financiar-bancare internationale, Ed. C.H. Beck, Bucuresti  

 
Websites : 
http://www.imf.org/external/index.htm 
http://www.worldbank.org/ 
http://www.worldbank.org/en/who-we-are/ibrd 
http://www.ebrd.com/home 
http://www.oecd.org/about/ 
 
Referinţe suplimentare: 
Vor fi oferite pe perioada derulării cursului prin intermediul e-mailului 

8.2 Seminar / Laborator Metode de predare 
Observaţii 
(ore şi referinţe 
bibliografice) 

1. 
 Organizarea şi managementul Fondului 
Monetar International 

Problematizare, Dezbatere,  2h 

2. 
Formarea resurselor financiare ale Fondului 
Monetar Internaţional  
 

Problematizare, Dezbatere,  2h 

3. 

Mutaţii în activitatea Fondului Monetar 
International în contextul globalizării 
financiare  
 

Problematizare, Dezbatere,  2h 

4. 

Obiectivele Băncii Internaţionale pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare. Formare 
capitalului BIRD  
 

Problematizare, Dezbatere,  2h 

5. 
Organizarea şi conducerea Băncii 
Internaţionale pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare  

Problematizare, Dezbatere,  2h 
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6. 

Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare – 
obiective, resurse si politici de finantare 
Corporaţia Financiară Internaţională – 
obiective, resurse si politici de finantare  
 

Problematizare, Dezbatere,  2h 

7. 
Misiunea şi obiectivele Băncii Europene 
pentru Reconstrucţie  
 

Problematizare, Dezbatere,  2h 

8. 
Formare capitalul Băncii Europene pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare  
 

Problematizare, Dezbatere,  2h 

9. 

Operaţiunile Băncii Europene pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare in tarile Europei 
Centrale si de Est   
 

Problematizare, Dezbatere,  2h 

10. 
Operaţiunile Băncii Europene pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare in Romania  
 

Problematizare, Dezbatere,  2h 

11. 
Obiectivele şi operaţiunile Băncii 
Reglementelor Internaţionale (BRI)  
 

Problematizare, Dezbatere,  2h 

12. 
Misiunea şi obiectivele Băncii Europene de 
Investiţii  
 

Problematizare, Dezbatere,  2h 

Bibliografie  
Referinţe principale: 
 Anton, Sorin Gabriel (2013), Institutii financiar-bancare internationale, Ed. C.H. Beck, Bucuresti  

 
Websites : 
http://www.imf.org/external/index.htm 
http://www.worldbank.org/ 
http://www.worldbank.org/en/who-we-are/ibrd 
http://www.ebrd.com/home 
http://www.oecd.org/about/ 
 
Referinţe suplimentare: 
 Vor fi oferite pe perioada derulării cursului prin intermediul e-mailului 

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor profesionale şi 
angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Continutul acestei discipline a fost alcatuit prin raportare la curricula unor universitati occidentale de prestigiu, 
dar si prin raportare la cerintele mediul economic si reprezentantilor angajatorilor potentiali ai absolventilor  
deopotrivă, din sectorul public sau privat. Acestia din urma solicita competente de fundamentare a deciziilor 
economico-financiare în condiții de incertitudine si, deopotrivă, competente de asumare a comportamentului 
antreprenorial responsabil intr-un mediu international dinamic si deschis. 

 

10. Evaluare 
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Data completării 
8.09.2022 

Titular de curs 
Conf. dr. Elena Cigu 

Titular de seminar 
Conf. dr. Elena Cigu 

   
  

 
 

Data avizării în departament 
21.09.2022 

Director departament furnizor 
Prof. dr. Ovidiu Stoica 
 
Director departament beneficiar 

Conf. univ. dr. Ionuț Nistor 
 
 

  
 
 
 
 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere în 
nota finală (%) 

10.4 Curs Examen Testarea cunostintelor 50% 

10.5 Seminar/ Laborator 

Lecturare si discutare studii de 
caz 

Comunicare orala si prezenta 
la seminar 

15% 

Capacitatea argumentativa pro 
si contra in cadrul dezbaterilor 
de seminar 

Comunicare orala si prezenta 
la seminar 

10% 

Realizarea si prezentarea unui 
proiect din problematica 
prezentata la curs 

Proiect individual/echipa 25% 

   

10.6 Standard minim de performanţă 

Media finala 5.00 (cinci) 

Observații:  
-  evaluarea se realizează ĩn proporţie de 50% pe parcursul semestrului 
- nota finală se calculează astfel: evp*0.5+ ex*0.5 (condiţie examen minim nota 5.00) 
- nota obţinută la evaluarea pe parcurs nu condiţionează susţinerea examenului în sesiune 


