
FIŞA DISCIPLINEI  

Anul universitar 2022-2023 

Anul de studiu III/ Semestrul I 

 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţămînt Universitatea „1 Decembrie 1918” 

1.2. Facultatea  de Ştiinţe Economice 

1.3. Departamentul  de Administrarea afacerilor şi Marketing 

1.4. Domeniul de studii Administrarea afacerilor 

1.5. Ciclul de studii Licenţă  

1.6. Programul de studii Administrarea afacerilor 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Burse internaţionale de mărfuri  2.2. Cod disciplină AA 316 

2.3. Titularul activităţii de curs Lect. univ. dr. Dănuleţiu Adina Elena 

2.4. Titularul activităţii de seminar Lect. univ. dr. Dănuleţiu Adina Elena 

2.5. Anul de studiu III 2.6. Semestrul I 2.7. Tipul de 

evaluare (E/C/VP) 

C 2.8. Regimul 

disciplinei (O – 

obligatorie, Op – opţională, 
F – facultativă) 

O 

 

3. Timpul total estimat 

3.1. Numar ore pe 

saptamana 

4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator 2 

3.4. Total ore din 

planul de învăţămînt 

56 

 

din care: 3.5. curs 28  

  

3.6. seminar/laborator 28 

 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 35 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 2 

Tutoriat - 

Examinări 2 

Alte activităţi ……. - 
 

3.7 Total ore studiu individual 69 

3.9 Total ore pe semestru 125 

3.10 Numărul de credite 5 

 

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  Sala dotata cu videoproiector şi tablă 

5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului Sala dotata cu videoproiector şi tablă/flipchart 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 

1. Cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale domeniului şi ale 

ariei de specializare; utilizarea lor adecvată în comunicarea profesională  



2. Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea unor variate tipuri de 

concepte, situaţii, procese, proiecte etc. asociate domeniului 

3. Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru rezolvarea de probleme/situaţii bine 

definite, tipice domeniului în condiţii de asistenţă calificată 

Competenţe 

transversale 

- 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Disciplina îşi propune să pună la dispoziţia studenţilor  

cunoştinţele avansate privind pieţele organizate de mărfuri 

(agricole, metale, produse petroliere, produse financiare etc.), 

tranzacţiile pe aceste pieţe cu importanţa şi semnificaţia lor pentru 

întreaga lume de afaceri. 

7.2 Obiectivele specifice - facilitarea cunoaşterii, înţelegerii conceptelor, teoriilor şi 

metodelor de bază ale domeniului burselor de mărfuri, utilizarea lor 

adecvată în comunicarea profesională; 

- facilitarea utilizării de către studenţi a cunoştinţelor de bază pentru 

explicarea şi interpretarea evoluţiilor bursiere, a importanţei 

utilizării burselor de mărfuri pentru comercializarea produselor sau 

pentru aprovizionare; 

- înţelegerea mecanismului tranzacţionării la bursele de mărfuri 

- realizarea distincţiei între diferite contracte tranzacţionate la 

bursele de mărfuri   

- calcularea randamentului unei investiţii făcute la bursele de 

mărfuri 

- impunerea respectului pentru aplicarea principiilor, normelor şi 

valorilor  de etică profesională în cadrul activităţii profesionale a 

celor care vor desfăşura activităţi în domeniul firmelor care 

tranzacţionează în cadrul burselor de mărfuri. 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Bursele de mărfuri-elemente definitorii şi specificul lor în 

comerţul internaţional 

Prelegere, discutii 2 ore fizice 

2. Funcţiile burselor de mărfuri Prelegere, discutii 2 ore fizice 

3. Natura pieţelor la termen Prelegere, discutii 2 ore fizice 

4. Produse bursiere tranzacţionate la marile burse; pieţe 

comerciale: mărfuri agricole, metale neferoase, metale 

preţioase, produse petroliere etc. 

Prelegere, discutii 4 ore fizice 

5. Organizarea şi funcţionarea pieţelor bursiere internaţionale  Prelegere, discutii 2 ore fizice 

6. Bursele de mărfuri din România  Prelegere, discutii 2 ore fizice 

7. Mecanismul tranzacţiilor la bursele de mărfuri. Contractul de 

bursă  

Prelegere, discutii 2 ore fizice 

8.Tranzacţiile cu contracte la termen  

Prelegere, discutii 2 ore fizice 

2 ore on-line 

9.Tranzacţiile cu opţiuni  Prelegere, discutii 4 ore on-line 

10.Speculaţiile bursiere  Prelegere, discutii 2 ore fizice 

11. Acoperirea riscului prin operaţiuni de hedging bursier  Prelegere, discutii 2 ore fizice 



 Bibliografie 

1. Dănuleţiu Dan, Dănuleţiu Adina, Burse de mărfuri şi valori. Fundamente teoretice şi aplicaţii, Editura 

Aeternitas, Alba Iulia, 2008 

2. Dănuleţiu Dan, Dănuleţiu Adina, Burse de mărfuri şi valori, seria Didactica, Universitatea „1 Decembrie 

1918” Alba Iulia, 2011 

3. Drăgoescu, Elena, Organizarea şi funcţionarea burselor de mărfuri, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2003 

4. Făt Maria Codruţa, Derivate financiare – tranzacţii cu contracte futures, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj 

– Napoca, 2004. 

5. Hurduzeu Ghorghe, Lupu Radu, Pieţele la termen, ASE, Bucuresti, 2000.  

6. Hurduzeu Ghorghe, Burse internaționale de mărfuri, ASE, Bucuresti, 2014 

7. Mionel Oana, Burse de mărfuri, Editura Universitară, București, 2018 

8. Vrejba Ileana, Primii paşi ca investitori la bursa, Editura CH Beck, Bucureşti, 2007 

Site-uri: 

      www.brm.ro 

      www.bvb.ro 

https://www.cmegroup.com/ 

https://ro.wikipedia.org/wiki/List%C4%83_de_burse 

 

Seminar-laborator  ore 

1. Conceptul de bursă de mărfuri. Rolul şi funcţiile burselor în 

economia contemporană 

Discutii, conversaţie, 

exemplificare 

4 fizice 

2. Organizarea şi funcţionarea pieţelor bursiere internaţionale. 

Bursele de mărfuri din România 

Dezbateri, conversatie, 

exemplificare 

4 fizice 

3. Mecanismul tranzacţiilor la bursele de mărfuri. Contractul de 

bursă  

Dezbateri, aplicaţii 4 fizice  

4.Tranzacţiile cu contracte la termen  Dezbateri, aplicaţii 4 fizice 

5.Tranzacţiile cu opţiuni  Referate, dezbateri, aplicaţii 4 fizice 

6.Speculaţiile bursiere  Referate, dezbateri, aplicaţii 4 on-line 

7. Acoperirea riscului prin operaţiuni de hedging bursier  Referate, dezbateri, aplicaţii 4 fizice 

Bibliografie 

1. Dănuleţiu Dan, Dănuleţiu Adina, Burse de mărfuri şi valori. Fundamente teoretice şi aplicaţii, Editura 

Aeternitas, Alba Iulia, 2008 

2. Dănuleţiu Dan, Dănuleţiu Adina, Burse de mărfuri şi valori, seria Didactica, Universitatea „1 Decembrie 

1918” Alba Iulia, 2011 

3. Drăgoescu, Elena, Organizarea şi funcţionarea burselor de mărfuri, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2003 

4. Făt Maria Codruţa, Derivate financiare – tranzacţii cu contracte futures, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 

Cluj – Napoca, 2004. 

5. Hurduzeu Ghorghe, Lupu Radu, Pieţele la termen, ASE, Bucuresti, 2000.  

6. Hurduzeu Ghorghe, Burse internationale de mărfuri, ASE, Bucuresti, 2014 

 

      www.brm.ro 

      www.bvb.ro 

https://www.cmegroup.com/ 

https://ro.wikipedia.org/wiki/List%C4%83_de_burse 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor  disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor  profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu necesităţile celor care utilizează bursele de mărfuri 

http://www.brm.ro/
http://www.bvb.ro/
https://www.cmegroup.com/
https://ro.wikipedia.org/wiki/List%C4%83_de_burse
http://www.brm.ro/
http://www.bvb.ro/
https://www.cmegroup.com/
https://ro.wikipedia.org/wiki/List%C4%83_de_burse


 

10. Evaluare 

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

finală 

10.4 Curs Nota obţinută la forma 

de evaluare finală 

Examen scris 60% 

10.5 Seminar/laborator Nota pentru activităţi 

aplicative atestate - 

corectitudinea şi 

completitudinea întocmiri 

lucrărilor practice 

Metoda portofoliului 

Verificare pe parcurs  

- 

40% 

 

- implicarea în abordarea 

tematicii de seminar 

10.6. Standard minim de performanţă: obţinerea notei minime 5. Aceasta presupune obținerea de către student 

a competențelor de utilizare în activitatea practică a următoarelor aspecte teoretico-metodologice: Conceptul 

de bursă de mărfuri, rolul şi funcţiile burselor în economia contemporană, definirea si caracteristicile 

contractului forward, definirea și caracteristicile contractului futures, calcularea randamentului unei tranzactii 

cu contracte futures. 
 

Prezentarea la examen a studenţilor este condiţionată de: 

1.  prezenţa la seminar în proporţie de minim 80%  

2. prezenţa la curs în proporţie de minim 70% 

Studenţii absenţi la seminarii au posibilitatea recuperării seminariilor prin susţinerea unui proiect (pe tematica cursului și 
a seminarului) înainte de examen. Tematica proiectului va fi dată de către profesor. 

Studenţii absenţi la cursuri vor fi penalizaţi cu 1 punct din nota finală dacă nu au prezenţe de minim 70%.  10.6 

Standard minim de performanţă:  

 
Nr.crt. Portofoliu de lucrări practice trebuie să conţină: 

1. Prezentaţi o bursă înternaţionala de mărfuri la alegere: denumire, mod de organizare, produse 

tranzacţionate, tipul de piaţă, şedinţe de tranzacţionare 

2 Prezentaţi o marfă la alegere şi un contract futures pe acea marfă de pe o piaţă internaţionala de 

marfuri şi exemplificaţi modul de tranzacţionare a acelui contract. 
3 Prezentaţi o marfă la alegere  şi prezentaţi un contract pe opţiuni care are la bază acea marfă de pe 

o piaţă internaţionala de mărfuri şi exemplificaţi exemplificaţi modul de tranzacţionare a acelui 

contract. 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs   Semnătura titularului de seminar 

20.09.2022      lect. univ. dr. Dănuleţiu Adina Elena                lect. univ. dr. Dănuleţiu Adina Elena  

 

 

Data avizării în departament    Semnătura director de departament 

21.09.2022            Conf. univ. dr. Maican Silvia 

 

 

 

 

 

 

 


