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MONEDĂ ȘI CREDIT
1. Date despre unitatea de curs/modul
Facultatea
FacultateaInginerie Economicăşi Business
Catedra/departamentul
Departamentul Economie şi Management
Ciclul de studii
Studii superioare de licenţă, ciclul I
Programul de studiu
361.1 Contabilitate
Anul de studiu
Semestrul
Tip de
Categoria
evaluare
formativă
I (învăţământ cu frecvenţă);
I;
S – unitate de
E –zi
I (învăţământ cu frecvenţă
II
curs de
E,Lv – f/r
redusă)
specialitate

Categoria de
opţionalitate
O - unitate de
curs
obligatorie

Credite
ECTS
4-zi
4-f/f

2. Timpul total estimat
Din care

Total ore în
planul de
învăţământ

Curs

Laborator/seminar

120

30

30

Proiect de
an
-

120

8

8

-

Ore auditoriale

Lucrul individual
Studiul materialului
Pregătire aplicaţii
teoretic
30
30
104

16

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
Conform planului de învăţământ
Studiul materialelor didactice
Conform competenţelor
Obţinerea rezultatelor pentru materialul practic
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
Curs
 La predarea cursului forma dominantă de organizare va fi: în grup, individual și mixt.
 Metodele de predare-învăţare vor fi: expunerea materialului, explicație, argumentare,
studii de caz şi discuţii.
Mijloacele didactice: tabele, scheme şi proiectorul.
Laborator/s
eminar

Formele lucrului individual (tema pentru acasă):
 Aprofundarea şi suplimentarea de cunoştinţe: lucrul cu manualul, lucrul cu actele
normative, cărţi de referinţă, utilizarea tehnologiilor multimedia, a Internet –ului;
 Înţelegerea, consolidarea şi sistematizarea cunoştinţelor prin autotestare;
 Aplicarea cunoştinţelor: rezolvarea de exerciţii, studii de caz de diferite complexităţi;
efectuarea lucrărilor practice, elaborarea prezentărilor, referatelor.
 Analiza materialele studiate unor situaţii problematice: comentarii şi reflecţii
personale.
Metode de evaluare a lucrului individual:
1. controlul curent la fiecare lecţie practică - formele de control: discuţie orală, lucrare
scrisă, teste fără sau la calculator.
2. Verificarea lucrului practic (aplicaţii practice pentru tema de acasă) – prezentarea şi
susţinerea rezolvărilor în cadrul orelor de consultaţii.
Studenţii vor rezolva aplicaţii practice. Termenul de predare a seminarelor– o săptămână după fin
acesteia. Pentru predarea cu întârziere a lucrării aceasta se depunctează cu 1pct./săptămână de întârzier
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5. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
profesionale

CP1. Utilizarea şi dezvoltarea unui sistem simplu de colectare a informaţiilor în vederea
înregistrării în contabilitate a operaţiunilor economiceacredităriişia dobânzii
 Descrierea Modeleleor de calcularea rateidobânziişielaborareagraficului de plată a
rateidobânyiiși de rambursare a creditului.

Competenţe
transversale

 Utilizarea
cunoştinţelor
de
bază
pentru
explicarea
şi
interpretareacalculăriidobânziişirateidobânziiaplicateîndeterminareaprocedeelor
creditare, necesare în procesele de evaluare şi asigurare a calităţii mecanismului creditar.
 Utilizarea corectă a contractului de credit și a contractului de gaj în cazul solicitării unui
credit.
 A înțelege corect instrumentele politicii monetare promovate de banca centrală (rata
obligatorie de rezervă, operațiunile pe piața deschisă și a.).
 A înțelege corect politica banilor scumpi și politica banilor iefteni promovată de banca
centrală în scopul stabilității financiare la nivel macroeconomic.
 A conștientiza situațiile de risc bancar și de primire a deciziilor corespunzătoare.
CT1.Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei
strategii de munca riguroasă, eficientă şi responsabilă față de utilizarea monedei.
CT2. Identificarea nevoii de formare profesională, cu analiza critică a propriei activităţi de
formare şi a nivelului de dezvoltare profesională, utilizarea eficientă a resurselor de
comunicare şi formare profesională (Internet, e-mail, baze de date, cursuri on-line etc.),
inclusiv folosind limbi străine.

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului
Obiectivul general
Să înțeleagă rolul sistemului bancar în menținerea stabilității financiare la nivel
macroeconomic.
Obiectivele specifice Să înţeleagă rolul creditului în dezvoltarea economiei naționale.
Să pregătească entitatea pentru solicitarea creditului și alegerea surselor de finanțare
cu cheltuieli și riscuri mai mici pentru entitate.
Să aplice corect modalităţile de plată.
7. Conţinutul unităţii de curs/modulului
Tematica activităţilor didactice
Tematica prelegerilor
T1. Originea și esența monedei. Legea egalității cantitative a banilor în circulație.
T2. Sistemele monetare: monometalismul, bimetalismul, .standardul aur. Banii de
hârtie (bancnotele).
T3. Premisele formării relațiilor valutare internaționale și apariția sistemelor
valutare Internaționale.

Numărul de ore
învăţământ învăţământ
cu
cu frecvenţă
frecvenţă
redusă
2
2
2

2
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T4. Formarea sistemului valutar regional-european.

4

T5. Creditul: principia, forme. Contractule de credit și de gaj.

4

T6. Costul capitalului împrumutat. Rata dobânzii și modalități de calcul.

4

2

T7. Organizarea şi funcţionarea sistemului bancar. Banca Centrală şi Băncile
Comerciale.
T8. Politica monetară şi instrumentele de politică monetară. Indicatorii monetari.

4

2

T9. Echilibrul monetar şi inflaţia

4

T10. Reglementări şi supravegheri bancare..

2

Total prelegeri:

2

30

Tematica activităţilor didactice

2

8

Numărul de ore
învăţământ învăţământ
cu
cu frecvenţă
frecvenţă
redusă

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor
LL1.. Legea egalității cantitative a banilor în circulație.

2

2

LL2. Standard aur devize. Conferința de la Bretton-Woods. Fondarea FMI și a BM.
Disc uții, referate.
LL3. Apariția sistemelor valutare international. Referate, discuții.

2

LL4. Sistemul valutar regional: ECU – EURO. Informații, discuții.

4

LL5. Analiza contractului de credit și de gaj. Cunoaștere cu documente originale.

4

LL6. Calcularea ratei dobânzii și elaborarea graficului de rambursare a creditului și
a plății dobânzii. Aplicații practice.
LL7. Politica monetară promovată de Banca Centrală (cazul BNM). Utilizarea
instrumentelor de politică monetară în Republica Moldova. Aplicaţii practice.
LL8. Politica banilor scumpi și politica banilor iefreni; utilizarea concomitentă a
instrumentelor de politică monetară.. Aplicaţii practice.
LL9. Modalitatea de formare a banilor noi de cont în sistemul bancar. Studii de
caz.
LL10. Pregătirea studenților pentru elaborarea lucrării de laborator - tema de
acasă . Graficul rambursării creditului și a plății dobânzii.
Total lucrări de laborator/seminare:

4

2

4

2

2
2

2
4
2
30

8
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2. Evaluare
Curentă

Proiect de an
Examen final
Atestarea 1
Atestarea 2
30%
30%
40%
Standard minim de performanţă
Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator;
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări de laborator;
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii condiţiilor de aplicare a procedeelor creditării

