
 
 

 

  

FIŞA DISCIPLINEI 
 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei PIEŢE FINANCIARE       

2.2 Titularul activităţilor de curs  

2.3 Titularul activităţilor de 

seminar 

 

2.4 Anul de 

studiu 

II 2.5 

Semestrul  

II 2.6 Tipul de 

evaluare 

V 2.7 Regimul disciplinei Ob 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care:   3.2 

curs 

2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de 

învăţământ 

33 din care:   3.5 

curs 

22 3.6 seminar/laborator 11 

Distribuţia fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 27 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri  20 

Tutoriat  5 

Examinări 5 

Alte activităţi...................................  

3.7 Total ore studiu 

individual 

67 

3.9 Total ore pe semestru 100 

3. 10 Numărul de credite 4 

 

 

 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 

1.2 Facultatea Economie şi Administrarea Afacerilor 

1.3 Departamentul Administrarea Afacerilor 

1.4 Domeniul de studii  Contabilitate 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii Contabilitate și Informatică de Gestiune 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de 

curriculum  
  

4.2 de 

competenţe 
  

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfăşurare a 

cursului  
  

5.2. de desfășurare a 

seminarului/laboratorului 
  

  



 
 

 

 

 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii 

Piaţa financiară şi piaţa de capital    videoproiector, interactiv 2 ore 

Valorile mobiliare – instrumente ale pieţei de capital  videoproiector, interactiv 4 ore 

Piaţa de capital din România – istoric, stadiu actual şi direcţii de 

dezvoltare 

videoproiector, interactiv 2 ore 

Participanţii la piaţa de capital videoproiector, interactiv 2 ore 

S.C. Bursa de Valori Bucureşti S.A.– cadru general de organizare 

şi funcţionare 

videoproiector, interactiv 2 ore 

Tranzacţiile bursiere videoproiector, interactiv 4 ore 

Tranzacţionarea la Bursa de Valori Bucureşti  videoproiector, interactiv 2 ore 

S.C. Sibex S.A. videoproiector, interactiv 2 ore 

Indicii bursieri videoproiector, interactiv 2 ore 

Bibliografie 

1. Micu Angela Eliza - "Pieţe de capital" Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucuresti, 2009; 
2. Anghelache Gabriela - "Piaţa de capital. Caracteristici. Evoluţii. Tranzacţii", Ed. Economică, Bucureşti, 

2004; 
3. Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital. 
4. Anghelache Gabriela, Nan Sanda, Badea Dora, Ioacara Anca – „Reglementari actuale pe piata de 

capital”, Editura Economica, Bucuresti, 2005; 
5. Ghilic Micu Bogdan – „Strategii pe piata de capital”, Editura Economica, Bucuresti, 2002; 
6. Negrea Bogdan – „Evaluarea activelor financiare”, Editura Economica, Bucuresti, 2006; 
7. Dumitru Badea – „Piata de capital si restructurarea economica”, Editura Economica, Bucuresti, 2000;   
8. Doşteleanu T., Ancuta T. – „Curs pentru operatorii din pieţele derivate Futures şi Options”, BMFM, 

Sibiu, 2003; 
9. Dragotă Victor – „Evaluarea acţiunilor societăţilor comerciale”, Editura Economică, Bucureşti, 2006; 
10. Fisher Kenneth – „Singurele 3 întrebări care contează. Cum să investeşti ştiind ceea ce alţii nu ştiu”, 

John Wiley & Sons, Inc, New Jersey, 2009; 
11. Kissell Robert and Glantz Morton – „Optimal Trading Strategies”, Editura Amacom, 2003; 
12. Kiyosaki Robert – „Ghid de investiţii”, Editura Curtea Veche, 2006; 

6. Competenţele specifice acumulate  

Competenţe 

profesionale 

- cunoaşterea modului de functionare a sistemului de tranzacţionare al Bursei de Valori 

Bucureşti; 

- identificarea ordinelor bursiere acceptate de sistemul ARENA; 

- cunoaşterea tranzactiilor bursiere utilizate la BVB; 

- cunoaşterea modului de organizare şi funcţionare a pieţei de capital; 

- identificarea relaţiilor dintre instituţiile pieţei de capital; 

- cunoaşterea principiilor de funcţionare a organismelor de plasament colectiv şi a 

randamentului investiţiilor administrate; 

- însuşirea caracteristicilor instrumentelor financiare şi a modalităţilor de evaluare a 

acestora; 

- însuşirea cadrului reglementar funcţional al pieţei de capital din România. 

Competenţe 

transversale 

- utilizarea metodelor specifice activităţii de evaluare a titlurilor financiare emise de 

societatile comerciale. 

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

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei  

 Utilizarea metodelor folosite in luarea deciziilor în procesul de 
tranzactionare atat pe piata la vedere cat si pe piata la termen; 

7.2 Obiectivele specifice   Perfecţionarea instrumentelor  de investigare a pietei de capital 
 



 
 

 

13. Miclauş Paul-Gabriel, Lupu Radu – „Piaţa instrumentelor financiare derivate”, Editura Economică, 
Bucureşti, 2008; 

14. Olteanu Alexandru, Olteanu Florin Manuel – „Managementul potofoliului şi al riscului pe piaţa titlurilor 
financiare”, Editura Dareco, 2003; 

15. Spulbăr Cristi – „Instrumente financiare derivate”, Editura Universitaria, Craiova, 2006; 
16. Stancu Ion (coordonator) – „Pieţe financiare şi gestiunea portofoliului”- editia a doua, Editura 

Economică, Bucureşti, 2004 

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

Evaluarea actiunilor: Modele de evaluare a actiunilor; Modelul 

actuarial de evaluare; Modelul actuarial de evaluare a actiunilor; 

Modelul de echilibru al activelor financiare; Modelul multiplicatorului 

bursier; Modelul analizei grafice.  

interactiv, dezbateri 2 ore 

Evaluarea obligatiunilor: Obligatiunile clasice cu dobanda fixa; 

Obligatiunile clasice cu dobanda variabila; Obligatiuni convertibile in 

actiuni.  

interactiv, dezbateri 3 ore 

Modalitati de stabilire a cursului bursier la B.V.B; Sistemul de 

tranzactionare al B.V.B; Pietele secundare ale B.V.B.  

interactiv, dezbateri 3 ore 

Tranzactii bursiere: Tranzactii cu lichidare imediata; Tranzactii pe 

baza de aranjament special; Tranzactii pe bani gata; Tranzactii in 

marja; Tranzactii la vedere; Tranzactiila termen ferm; Tranzactii 

bursiere la termen conditionat: tranzactii cu prima; tranzactii cu 

stelaj; Contracte futures; Contracte cu optiuni.  

interactiv, dezbateri 2 ore 

Constructia si utilizarea indicilor la B.V.B. si pe principalele piete 

financiare din lume.   

interactiv, dezbateri 1 ora 

Bibliografie: 

1. Micu Angela Eliza - "Pieţe de capital" Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucuresti, 2009; 
2. Anghelache Gabriela- "Piaţa de capital. Caracteristici. Evoluţii. Tranzacţii", Ed. Economică, Bucureşti, 

2004; 
3. Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital. 
4. Anghelache Gabriela, Nan Sanda, Badea Dora, Ioacara Anca – „Reglementari actuale pe piata de 

capital”, Editura Economica, Bucuresti, 2005; 
5. Ghilic Micu Bogdan – „Strategii pe piata de capital”, Editura Economica, Bucuresti, 2002; 
6. Negrea Bogdan – „Evaluarea activelor financiare”, Editura Economica, Bucuresti, 2006; 
7. Dumitru Badea – „Piata de capital si restructurarea economica”, Editura Economica, Bucuresti, 2000; 
8. Doşteleanu T., Ancuta T. – „Curs pentru operatorii din pieţele derivate Futures şi Options”, BMFM, 

Sibiu, 2003; 
9. Dragotă Victor – „Evaluarea acţiunilor societăţilor comerciale”, Editura Economică, Bucureşti, 2006; 
10. Fisher Kenneth – „Singurele 3 întrebări care contează. Cum să investeşti ştiind ceea ce alţii nu ştiu”, 

John Wiley & Sons, Inc, New Jersey, 2009; 
11. Kissell Robert and Glantz Morton – „Optimal Trading Strategies”, Editura Amacom, 2003; 
12. Kiyosaki Robert – „Ghid de investiţii”, Editura Curtea Veche, 2006; 
13. Miclauş Paul-Gabriel, Lupu Radu – „Piaţa instrumentelor financiare derivate”, Editura Economică, 

Bucureşti, 2008; 
14. Olteanu Alexandru, Olteanu Florin Manuel – „Managementul potofoliului şi al riscului pe piaţa titlurilor 

financiare”, Editura Dareco, 2003; 
15. Spulbăr Cristi – „Instrumente financiare derivate”, Editura Universitaria, Craiova, 2006; 
16. Stancu Ion (coordonator) – „Pieţe financiare şi gestiunea portofoliului”- editia a doua, Editura 

Economică, Bucureşti, 2004 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 însuşirea modalităţilor de evaluare a valorilor mobiliare. 

 execuţia de operaţiuni si tranzacţii financiare specifice entităţilor/organizaţiilor private si publice . 



 
 

 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 
10.2 Metode de 

evaluare 

10.3 

Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs 

elaborarea unui proiect utilizand strategiile de 

investitii pe piata de capital studiate la curs; 

scris si oral 20% 

redarea teoriei la examenul scris scris si oral 50% 

10.5 

Seminar/laborator 

participarea activă la seminarii;  

oferirea de soluţii la studiile de caz; 

 

scris si oral 10% 

rezolvarea aplicaţiilor la testele periodice 

 

scris si oral 20% 

10.6 Standard minim de performanţă 

 Obtinerea notei minime 5 la lucrarile aplicative si la examinarea finala. 

   

   

   

  

  

 
 

 

 


