
 
 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei INVESTIȚII INTERNAȚIONALE 

2.2 Titularul activităţilor de curs  

2.3 Titularul activităţilor de seminar  

2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul  I 2.6 Tipul de evaluare V 2.7 Regimul disciplinei OP 
 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al 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 56 din care:   3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 24 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri  16 

Tutoriat  5 

Examinări 4 

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

3.7 Total ore studiu individual 69 

3.8 Total ore pe semestru 125 

3. 9 Numărul de credite 5 
 

 

 

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 Economie 

1.4 Domeniul de studii  Economie si Afaceri internationale 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii Afaceri Internaționale 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   Finanțele întreprinderii, Management 

4.2 de competenţe   

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfăşurare a 

cursului  
 Studenţii se vor prezenta la prelegeri, seminarii cu telefoanele mobile închise.  

 Nu va fi acceptată întârzierea studenţilor la curs şi seminar. 

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

 Termenul predării lucrării de seminar este stabilit de titular de comun acord cu 
studenţii. Nu se acceptă cererile de amânare decât pe motive obiectiv întemeiate.  

 Pentru predarea cu întârziere a lucrărilor de seminar, acestea vor fi depunctate cu 
0.5 pct./zi de întârziere. 

6. Competenţele specifice acumulate  
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 Identificarea etapelor, formalităților și tehnicilor specifice contractării și derulării afacerilor 
internaționale în conformitate cu reglementările specifice 

 Explicarea activităților specifice contractării și derulării afacerilor internaționale, a formalităților și 
tehnicilor aferente acestora 

 Definirea conceptelor, tehnicilor, mecanismelor şi instrumentelor specifice dimensiunii financiare a 
afacerilor internaționale 

 Explicarea conceptelor, tehnicilor, mecanismelor şi instrumentelor specifice dimensiunii financiare a 
afacerilor internaționale 

 Utilizarea de criterii şi metode de selectare a tehnicilor, mecanismelor şi instrumentelor specifice 



 
 

 

 

 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs 
Metode de 

predare 
Observaţii 

1. Proiecte de investiţii complexe (Conceptul de investiţii, 

Clasificarea investiţiilor,  Investiţiile şi strategia întreprinderii, 

Caracteristici ale investiţiilor, Proiecte de investiții complexe) 

Prelegere 
Prezentare orală+multimedia 

(prezentare PowerPoint) 

2. Finanțarea investițiilor (Surse externe de finanţare, Organisme 

financiare internaţionale, Tehnici speciale de finanțare) 
Prelegere 

Prezentare orală+multimedia 

(prezentare PowerPoint) 

3. Eficienţa economică a proiectelor de investiții 

(Conceptul de eficienţă, Procedura de selecţie a proiectelor de 

investiţii, Evaluarea şi analiza proiectelor de investiţii ) 

Prelegere 
Prezentare orală+multimedia 

(prezentare PowerPoint) 

4. Indicatori statici de evaluare a eficienţei economice a 

investiţiilor (Indicatori cu caracter general, Indicatori de bază) 
Prelegere 

Prezentare orală+multimedia 

(prezentare PowerPoint) 

5. Influenţa factorului timp asupra procesului investiţional 

(Influenţa factorului timp asupra investiţiilor în perioada de edificare a 

obiectivului, Tehnica discontării. Calculul principalilor indicatori 

dinamici ai eficienţei         economice a investiţiilor, Momente de 

Prelegere 
Prezentare orală+multimedia 

(prezentare PowerPoint) 

dimensiunii financiare a afacerilor internaționale 

 Proiectarea de variante decizionale aferente dimensiunii financiare a afacerilor internaționale 
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 Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă 
riguroasă, eficientă și responsabilă 

 Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă plurispecializată și aplicarea de tehnici de 
relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei 

 Identificarea oportunităților de formare continuă și valorificarea eficientă a resurselor și tehnicilor de 
învățare pentru propria dezvoltare 

 Capacitatea de dezvoltare a unei viziuni strategice in conditiile complexitatii mediului international de 
afaceri 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  

Să dezvolte capacitatea de analiză şi sinteză a studenţilor, prin însuşirea unor 

metode şi tehnici de investigare, cuantificare şi interpretare a fenomenelor şi 

proceselor economice care reflectă activitatea investițională internațională. 

7.2 Obiectivele specifice  

Să identifice şi să cunoască un sistem de indicatori utilizaţi în determinarea 

eficienţei economice a investiţiilor;  

Să cunoască sursele informaţionale legate de activitatea de investiţii; Să 

definească şi să descrie elementele definitorii care influenţează eficienţa 

activităţii de investiţii;  

Să explice şi să interpreteze corect complexul de cauze care influenţează 

rezultatele activităţii de investiţii şi să propună măsuri pentru creşterea 

performanţelor;  

Să cunoască metodologia determinării eficienţei economice, a influenţei 

timpului şi a riscului în cadrul activităţii de investiţii.  

Să utilizeze modelele de analiză esenţiale pentru interpretarea indicatorilor de 

bază a eficienţei economice a investiţiilor;  

Să utilizeze metodele specifice de analiză a eficienţei investiţiilor pentru 

fundamentarea procesului decizional;  

Să dezvolte un raţionament ştiinţific adecvat şi corect fundamentat pentru a 

interpreta şi sintetiza rezultatele activității investiţionale.   



 
 

 

referinţă ale actualizării) 

6. Indicatorii Băncii Mondiale (Angajamentul de capital,  Raportul 

dintre veniturile totale actualizate şi costurile totale actualizate, 

Venitul net actualizat, Rata internă de rentabilitate a unui proiect de 

investiţii, Cursul de revenire net actualizat ) 

Prelegere 
Prezentare orală+multimedia 

(prezentare PowerPoint) 

7. Riscul şi decizia de investiţii (Conceptul de risc, Evaluarea 

riscului ) 
Prelegere 

Prezentare orală+multimedia 

(prezentare PowerPoint) 

Bibliografie 

Dragos Huru – Investiţiile-capital & dezvoltare, Editura Economică, Bucuresti 2007  

Dumitru Zait -  Evaluarea şi gestiunea investiţiilor directe, Editura SEDCOM LIBRIS, Iaşi 2008  

Florin Buhociu, Florina Oana Vîrlănuță – Evaluarea și finanțarea proiectelor de investiții, Editura Didactică și 

Pedagogică, București, 2005  

Ion Vasilescu, Ion Romanu, Claudiu Cicea – Investiţii, Editura Economica, 2000  

Ioan Ciobanu, Ruxandra Ciulu  - Strategiile competitive ale firmei, Editura Polirom, Iaşi, 2005  

Nicolae Gh. Bondoc, Felix Cristian Burcea - Investiţii, Editura Universităţii din Pitesti, 2011 

8. 2 Seminar/laborator 
Metode de 

predare 
Observaţii 

1. Proiecte de investiții complexe  
Analiză şi 

dezbatere . 
 

2. Sursele de finanţare a investiţiilor  

Analiză şi 

dezbatere studiu 

de caz 

 

3. Eficienţa economică şi decizia de investiţii 

Analiză şi 

dezbatere studiu 

de caz 

 

4. Indicatori statici de evaluare a eficienţei economice a 

investiţiilor  

Studiu de caz  
 

5. Metode financiare de evaluare a proiectelor de investiţii. 

Influenţa factorului timp asupra procesului investiţional  

Studiu de caz 
 

6. Metodologia Băncii Mondiale  

Analiză şi 

dezbatere studiu 

de caz 

 

7. Riscul şi decizia de investiţii  

Analiză şi 

dezbatere studiu 

de caz 

 

Bibliografie 

Florin Buhociu, Florina Oana Vîrlănuță – Evaluarea și finanțarea proiectelor de investiții, Editura Didactică și 

Pedagogică, București, 2005  

Ion Vasilescu, Ion Romanu, Claudiu Cicea – Investiţii, Editura Economica, 2000  

Ioan Ciobanu, Ruxandra Ciulu  - Strategiile competitive ale firmei, Editura Polirom, Iaşi, 2005 

Nicolae Gh. Bondoc, Felix Cristian Burcea - Investiţii, Editura Universităţii din Pitesti, 2011 

 

 

10. Evaluare 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 În vederea stabilirii conţinutului şi metodelor de predare abordate au fost derulate cercetări documentare, pe 
de o parte, privind conţinuturile şi metodele de predare adoptate pentru aceeaşi disciplină sau discipline 
similare în cadrul altor universităţi din ţară şi din străinătate, iar pe de altă parte, privind aşteptările mediului de 
afaceri şi ai angajatorilor din domeniul aferent, aşa cum au fost ele reflectate în presa de profil economic sau 
de specialitate a domeniului. 



 
 

 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 

din nota finală 

10.4 Curs 

Cunoașterea terminologiei 

specifice  

Examen scris, accesul la examen fiind 

condiţionat de prezentarea la ultimul 

seminar a portofoliului de lucrări 

(evaluarea economico financiară a 

unui proiect de investiții). 

Pentru a lua în considerare punctajul 

obţinut pe portofoliul de lucrări, 

studentul trebuie să obţină cel puţin 

jumătate din punctajul anunţat la 

proba scrisă. 

70% 

Capacitatea de utilizare adecvată 

a metodelor de evaluare a 

proiectelor de investiții  

Capacitatea de a determina 

eficiența economică a unui proiect 

de investiții. 

 

10.5 Seminar/laborator 

Însuşirea şi înţelegerea 

problematicii tratate la curs şi 

seminar 

Prezentarea unui portofoliu de lucrări 

elaborate pe parcursul semestrului 

este o cerinţă de acces la examinarea 

finală.  

Conţinutul portofoliului de lucrări se 

stabileşte de către cadrul didactic 

care derulează activităţi de seminar 

de comun acord cu studenţii. 

Portofoliul de lucrări se predă în 

ultimul seminar din perioada de 

activitate didactică. 

 

 

 

30% 

 

 

 

Analiza aplicaţiilor şi studiilor de 

caz. 

10.6 Standard minim de performanţă 

 Cunoaşterea noţiunilor de bază şi a elementelor fundamentale privind investițiile internaționale. 

 

 

 


