
 
 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program  

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Dunarea de Jos din Galati 

1.2 Facultatea  Economie si Administrarea Afacerilor 

1.3 Departamentul  Economie 

1.4 Domeniul de studii  Economie și Afaceri Internaționale 

1.5 Ciclul de studii  Licenţă 

1.6 Specializarea / Programul de studii  Afaceri Internationale 
 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  PIEȚE INTERNAȚIONALE DE CAPITAL  

2.2 Titularul activităţilor de curs      

2.3 Titularul activităţilor de seminar      

2.4 Anul de studii  II 2.5 Semestrul  II 2.6 Tipul de evaluare  V 2.7 Regimul disciplinei  Op 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru ale activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână  4 din care: 3.2 curs  2 3.3 seminar/laborator  2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ  44 din care: 3.5 curs  22 3.6 seminar/laborator  22 

Distribuţia fondului de timp  ore  

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  30 

Documentare suplimentară pe platformele electronice de specialitate in laborator  28 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate 19 

Tutoriat  2 

Examinări  2 

Alte activităţi...................................  - 

3.7 Total ore studiu individual  81  

3.8 Total ore pe semestru  125  

3.9 Numărul de credite  5  

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)  

4.1 de curriculum  Nu este cazul 

4.2 de competenţe  Nu este cazul 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a 
cursului  

Pentru prelegerile de la curs sunt necesare următoarele: videoproiector, tablă, acces 
Internet 

5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului  

• Pentru desfăşurarea laboratoarelor sunt necesare următoarele: reţea de calculatoare cu 
acces Internet, videoproiector, pachete software instalate 
• Prezenţa studenţilor la laboratoare este obligatorie 

 

 
 

 

 
 
 



 
 

 

6. Competenţele specifice acumulate  

Competenţe 
profesionale 
 
 
 

 cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor de bază în domeniul pieţelor internaţionale  

 cunoaşterea şi înţelegerea rolului şi modalităţilor de derulare a unei tranzacţii bursiere  

 cunoaşterea şi înţelegerea modului de derulare a unei operaţiuni cu derivate 

 explicarea mecanismelor de funcţionare a instrumentelor financiare derivate 

 explicarea noţiunilor de bază pentru contractele futures  

 explicarea noţiunilor de bază pentru contractele pe opţiun 

Competenţe 
transversale 

 dezvoltarea unei capacităţi superioare în înţelegerea noţiunilor care stau la baza pieţelor 
bursiere  

 dezvoltarea unor abilităţi semnificative în evaluarea oportunităţilor pieţei 

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

7.1 Obiectivul general 
al disciplinei 

Cursul îşi aduce contribuţia la formarea specialiştilor în domeniul piețelor internaţionale de  
capital prin prezentarea principalelor aspecte referitoare la rolul pițelor internaţionale, funcţiile 
pieței, tipuri de contracte existente pe piaţa piața internațională de capital, tehnica 
operaţiunilor bursiere şi analiza preţurilor. 

7.2 Obiectivele 
specifice  

Aprofundarea cunoştiinţelor de specialitate în domeniul relaţiilor internaţionale guvernate de 

organizaţiile şi instituţiile economice internaţionale. 
Orientarea studenţiilor în procesul de fundamentare al cunoştinţelor teoretice privind 
organizaţiile şi instituţiile economice internaţionale şi dezvoltarea unei gândiri economice. 
Înţelegerea de către studenţi a circumstanţelor care au determinat apariţia piețelor 
internaţionale de capital. 

 

8. Continuturi 

8.1 Curs Metode de predare Obs. 

CARACTERISTICILE BURSELOR DE VALORI  
Prezentare orala, expunere interactiva, 
exemple, impact economic pentru afaceri 

4 ore 

PRODUSELE FINANCIARE DERIVATE  
Prezentare orala, expunere interactiva, 
exemple, impact economic pentru afaceri 

4 ore 

PIAŢA CONTRACTELOR FUTURES  
Prezentare orala, expunere interactiva, 
exemple, impact economic pentru afaceri 

4 ore 

OPŢIUNILE. NOŢIUNI DE BAZĂ PENTRU O BUNĂ 
ABORDARE A ACESTORA  

Prezentare orala, expunere interactiva, 
exemple, impact economic pentru afaceri 

4 ore 

MODALITĂŢI DE UTILIZARE PROFITABILĂ A OPŢIUNILOR  
Prezentare orala, expunere interactiva, 
exemple, impact economic pentru afaceri 

4 ore 

ELEMENTE DE ANALIZĂ BURSIERĂ  
Prezentare orala, expunere interactiva, 
exemple, impact economic pentru afaceri 

4 ore 

 
Bibliografie 

1. John C. Hull, 2006, Options, futures and other derivatives, 7th edition,  

2. Sincere Michael, 2007, Understanding options, Edit.Mc Graw Hill, SUA.  
3. Dalton M.John, 2000, Piaţa acţiunilor, Edit. Hrema, Bucureşti, Ediţia a doua.  
4. Gabriela Anghelache, Bursa şi piaţa extrabursieră, Ed. Economică, Bucureşti, 2003 
5. Popa, I. - Tranzacţii comerciale internaţionale, Editura Economică, Bucureşti, 2007. 

6. Popa, I. - Bursa, VOL. 1 şi 2, Editura Adevărul, Bucureşti, 1994, 1995. 
 

8.2 Seminar / laborator Metoda de predare Obs. 

Produsele financiare derivate. Studii de caz.  Dezbateri, Aplicații 4 ore 

Contractele futures. Studii de caz şi aplicaţii.  Dezbateri, Aplicații 4 ore 



 
 

 

Opţiunile. Studii de caz şi aplicaţii. Dezbateri, Aplicații 4 ore 

Modalităţi de utilizare profitabilă a opţiunilor. Aplicaţii.   Dezbateri, Aplicații 4 ore 

Elemente de analiză tehnică. Studii de caz. Software utilizat – AVAFX demo (soft 
de tranzactionare bursiera)  

Dezbateri, Aplicații 
4 ore 

Elemente de analiză fundamentală. Studii de caz.  Dezbateri, Aplicații 4 ore 

 
Bibliografie 
1. Duhnea, E. - Rolul burselor de mărfuri agroalimentare şi avantajele participării României la operaţiuni de bursă, 
ASE Bucureşti, 2010. 

2. Hurduzeu, G. – Speculaţia şi acoperirea pe pieţele la termen de mărfuri agricole, Editura RAO, Bucureşti, 2002. 

3. Hurduzeu, G. – Speculaţia şi acoperirea pe pieţele la termen de mărfuri agricole, Editura RAO, Bucureşti, 2002. 

4. Duhnea, E. - Rolul burselor de mărfuri agroalimentare şi avantajele participării României la operaţiuni de bursă, 
ASE Bucureşti, 

 

10. Evaluare 

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

10.4 Curs Notă la examenul final Test grilă 
50% 

10% oficiu 

10.5Seminar/laborator 

Prezentare de lucrări de 
seminar 

Referate pregătite şi susţinute în faţa 
colegilor 

20% 

Participare activă la 
dezbaterile de seminar 

Observare continuă. 20% 

10.6 Standard minim de performanţă 

Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor esenţiale specifice disciplinei. Soluţionarea  unor situaţii-problemă din 
domeniul piețelor internaționale de capital. Identificarea nevoii de formare profesională şi realizarea unui plan   de  
dezvoltare în acest sens, prin utilizarea eficientă a surselor şi resurselor de comunicare şi formare profesională 
(internet, baze de date, cursuri on-line, biblioteci, etc). 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Disciplina îşi propune să formeze o serie de competenţe caracteristice ocupaţiilor posibile: economist, referent 
relaţii externe, consilier afaceri internaționale, editorialist, comentator publicist, consilier instituții publice, consilier 
parlamentar, consilier organizație politică, agent de bursa. 


