
FIŞA DISCIPLINEI  

Anul universitar 2021-2022  

Anul de studiu II/ Semestrul II 

 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţămînt Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

1.2. Facultatea  de Ştiinţe Economice 

1.3. Departamentul  Finante - Contabilitate 

1.4. Domeniul de studii Contabilitate 

1.5. Ciclul de studii Licenţă  

1.6. Programul de studii Contabilitate si informatica de gestiune 
241103 Revizor contabil  

241104 Referent de specialitate financiar-contabilitate,  

241106 Controlor de gestiune 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Pieţe financiare 2.2. Cod disciplină CIG 226.2 

2.3. Titularul activităţii de curs Dănuleţiu Adina Elena 

2.4. Titularul activităţii de seminar Dănuleţiu Adina Elena 

2.5. Anul de studiu II 2.6. Semestrul II 2.7. Tipul de evaluare 

(E/C/VP) 

C 2.8. Regimul disciplinei  
(O – obligatorie, Op – 
opţională, F – facultativă) 

Op 

 

3. Timpul total estimat 

3.1. Numar ore pe saptamana 3   din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator 1 

3.4. Total ore din planul de 

învăţămînt 

42 

 

din care: 3.5. curs 28 

 

3.6. seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp Ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 11 

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

teren 

10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

Tutoriat - 

Examinări 2 

Alte activităţi ……. - 
 

3.7 Total ore studiu individual 33 

3.9 Total ore pe semestru 75 

3.10 Numărul de credite 3 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum Finanţe generale 

4.2. de competenţe  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Sala dotata cu videoproiector/tabla. 

5.2. de desfăşurarea a 

seminarului/laboratorului 

Sala dotata cu videoproiector/tabla. 

 



6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 

C6. Abordarea fenomenelor economico-financiare prin prisma  specificităţii, 

a rezultatelor şi a riscurilor asociate 

Competenţe transversale  CT3 Identificarea oportunităţilor de formare continua şi valorificarea 

eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Disciplina urmăreşte să prezinte studenţilor problematica 

pieţelor de capital şi tranzacţiile ce se pot derula pe aceste pieţe. 

Disciplina dezvoltă atât legăturile pe care societăţile comerciale le 

pot avea cu piaţa financiară, cât şi problematica societăţilor 

specializate ce acţionează pe piaţa  de capital. 

7.2 Obiectivele specifice I.  Competenţe cognitive 

Capacitatea de a cunoaşte şi înţelege: 

1) noţiunile de bază privind piaţa de capital; 

2) caracteristicile instrumentelor financiare şi a titlurilor 

reprezentative de valori mobiliare; 

modul de organizare şi funcţionare a bursei de valori  

principalii investitori şi intermediari pe piaţa de capital şi 

activităţile acestora 

4) tipurile de tranzacţii bursiere; 

5) importanţa plasamentelor bursiere pentru agentul 

economic; 

6) conţinutul indicilor bursieri. 

II. Competenţe profesionale 

Capacitatea de a: 

1) calcula indicatori specifici de evaluare a acţiunilor, 

obligaţiunilor şi altor instrumente financiare; 

2) soluţiona probleme specifice politicii de dividend a 

întreprinderilor. 

3) soluţiona probleme specifice emisiunii de acţiuni şi a 

riscului acţiunilor 

4) soluţiona probleme specifice randamentului 

obligaţiunilor şi rambursării unui împrumut obligatar. 

5) dezvolta aptitudini de realizare a tranzacţiilor bursiere; 

6) decide oportunitatea realizării diferitelor tranzacţii 

bursiere; 

7) utiliza indicii bursieri în aprecierea activităţii bursiere; 

8) diferenţia analiza fundamentală de analiza tehnică şi de 

a le utiliza în mod corect. 

III. Competenţe afectiv-valorice 

1) formarea capacităţii de analiză şi decizie; 

2) formarea abilităţilor de gândire creativă. 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

CAP. 1. Piaţa de capital – elemente definitorii 

1.    Ce este piaţa de capital  

2. Cererea şi oferta de capital 

Prelegere, discutii, explicaţia, 

problematizarea, exerciţiul. 

2 ore 



3. Piaţa de capital componentă a sistemului 

financiar  

4.   Structura şi funcţiile pieţei de capital 

CAP. 2. Entităţi şi activităţi specifice pieţei de 

capital  

 2.1 Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare  

 2.2 Pieţele reglementate  

 2.3 Sisteme alternative de tranzacţionare  

 2.4 Intermediari financiari 

Prelegere, discutii, explicaţia, 

problematizarea, exerciţiul. 

2 ore 

2.5 Societăţi de administrare a investiţiilor..  

 2.6 Societatea de compensare şi decontare a 

tranzacţiilor cu instrumente  financiare (cu 

excepţia derivatelor financiare)  

2.7 Casa de compensare şi decontare a tranzacţiilor 

cu instrumente financiare derivate  

2.8 Contrapartea centrală  

2.9 Depozitarul. 

Prelegere, discutii, explicaţia, 

problematizarea, exerciţiul. 

4 ore 

CAP 3 Organisme de plasament colectiv  

 3.1 Utilitatea economică şi socială 

3.2 Organisme de plasament colectiv în valori 

mobiliare  

3.3 Alte organisme de plasament colectiv 

Prelegere, discutii, explicaţia, 3 ore 

CAP. 4. Titluri financiare tranzacţionate pe piaţa de 

capital 

4.1.Definirea, caracteristicile şi clasificarea titlurilor 

financiare 

4.2. Titluri financiare cu venit fix 

4.3. Titluri financiare cu venit variabil 

Prelegere, discutii, explicaţia, 3 ore 

CAP 5. Emisiunea şi amortizarea împrumuturilor pe 

piaţa obligaţiunilor  

5.1 Pregătirea emisiunii  

5.2 Lansarea emisiunii  

5.3 Plasarea obligaţiunilor  

5.4 Amortizarea împrumutului obligatar  

5.5. Evaluarea obligaţiunilor şi a riscului ratei 

dobânzii 

Prelegere, discutii, explicaţia, 

problematizarea, exerciţiul. 

3 ore 

CAP. 6. Piaţa bursieră integrată  

7.1 Teorie şi practică bursieră  

7.2 Noua arhitectură a pieţei bursiere româneşti  

7.3 Piaţa reglemeritată cash  

7.4 Sistemul alternativ de tranzacţionare cash  

7.5 Piaţa reglementată a instrumentelor financiare 

derivate 

Prelegere, discutii, explicaţia, 3 ore 

CAP. 7 Ordinele bursiere şi mecanismul de formare 

a preţului de tranzacţionare  

8.1 Tipuri de ordine  

8.2 Valabilitatea ordinelor.  

8.3 Reguli de prioritate  

Prelegere, discutii, explicaţia, 

problematizarea, exerciţiul. 

3 ore 



8.4 Tehnici de cotare  

8.5 Mecanismul de formare a preţului de 

tranzacţionare  

8.6 Elemente de analiză fundamentală şi tehnică 

CAP 8  Tranzacţii bursiere  

9.1 Tipuri de tranzacţii  

9.2 Tranzacţii cash( spot)  

9.3 Tranzacţii în marjă  

9.4 Tranzacţii cu lichidare lunară  

9.5 Tranzacţii cu derivate financiare 

Prelegere, discutii, explicaţia, 3 ore 

CAP. 9. Indicatorii bursieri 

Prelegere, discutii, explicaţia, 

problematizarea, exerciţiul. 

1 oră 

CAP. 10. Analiza pieţei bursiere Prelegere, discutii, explicaţia, 1 oră 

8.2 Bibliografie 

1. Angelache Gabriela, Pieţa de capital. Caracteristici, evoluţii, tranzacţii, Editura Economică, 

Bucureşti, 2004. 

2. Angelache Gabriela, Pieţa de capital, Editura Economică, Bucureşti, 2011. 

3. Angelache Gabriela (coordonator), Pieţe de capital şi burse de valori, Teste grilă şi aplicaţii, 

Editura Economică, Bucureşti, 2003. 

4. Dănuleţiu Dan, Dănuleţiu Adina, Burse de mărfuri şi valori, seria Didactica, Alba Iulia, 2007. 

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

Ştiinţă, Cluj – Napoca, 2004. 

6. Ghilic-Micu Bogdan, Strategii pe piaţa de capital, Editura economică, Bucureşti, 2002.  

7. Hada Teodor, Plasamente bursiere în România, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2006. 

8. Prisăcariu Maria, Stoica Ovidiu, Dornescu Valeriu, Pieţe de capital şi tranzacţii bursiere, 

Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2005. 

9. Prisăcariu Maria, Ursu S., Andriş A., Pieţe şi instrumente financiare, Editura Universităţii 

„Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2008. 

10. Stoica Victor, Gruia Adriana-Irina, Pieţe financiare şi produse bursiere, Editura Universitară, 

Bucureşti, 2006. 

11. Vrejba Ileana, Primii pași ca investitori la bursă, 2007 

 

Materiale INTERNET de pe site-urile: 

1. www.asfromania.ro 

2. www.bvb.ro 

www.fluentinfinante.ro 

Seminar-laborator   

1. Titluri financiare cu venit fix 

Definire şi caracteristici 

Tipuri de acţiuni 

Drepturi generate de acţiuni 

Diferitele valori ale unei acţiuni 

 

Dezbaterea, explicaţia, 

Aplicaţii, Studii de caz. 

2 ore 

2. Emisiunea şi amortizarea împrumuturilor pe 

piaţa obligaţiunilor  

Pregătirea emisiunii  

Lansarea emisiunii  

Plasarea obligaţiunilor  

Dezbaterea, explicaţia, 

Aplicaţii, Studii de caz. 

4 ore 

http://www.bvb.ro/


Amortizarea împrumutului obligatar  

Evaluarea obligaţiunilor şi a riscului ratei dobânzii 

 

3. Evaluarea rentabilităţii şi riscului acţiunilor. 

Elemente de bază  

Diferitele valori ale unei acţiuni  

Evaluarea acţiunilor.  

Riscul acţiunilor.  

 

Dezbaterea, explicaţia, 

Aplicaţii, Studii de caz. 

2 ore 

4. Tehnici de cotare  

Mecanismul de formare a preţului de tranzacţionare  

 

Dezbaterea, explicaţia, 

Aplicaţii, Studii de caz. 

2 ore 

5. Tranzacţii cash( spot)  

Tranzacţii în marjă  

Tranzacţii reportate  

Tranzacţii cu primă 

 

Dezbaterea, explicaţia, 

Aplicaţii, Studii de caz. 

2 ore 

6. Tranzacţii la termen cu stelage 

Tranzacţii la termen cu produse derivate 

Dezbaterea, explicaţia, 

Aplicaţii, Studii de caz. 

 

2 ore 

8.2 Bibliografie 

1. Angelache Gabriela, Pieţa de capital. Caracteristici, evoluţii, tranzacţii, Editura Economică, 

Bucureşti, 2004. 

2. Angelache Gabriela, Pieţa de capital, Editura Economică, Bucureşti, 2011. 

3. Angelache Gabriela (coordonator), Pieţe de capital şi burse de valori, Teste grilă şi aplicaţii, 

Editura Economică, Bucureşti, 2003. 

4. Dănuleţiu Dan, Dănuleţiu Adina, Burse de mărfuri şi valori, seria Didactica, Alba Iulia, 2007. 

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

Ştiinţă, Cluj – Napoca, 2004. 

6. Ghilic-Micu Bogdan, Strategii pe piaţa de capital, Editura economică, Bucureşti, 2002.  

7. Hada Teodor, Plasamente bursiere în România, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2006. 

8. Prisăcariu Maria, Stoica Ovidiu, Dornescu Valeriu, Pieţe de capital şi tranzacţii bursiere, Editura 

Sedcom Libris, Iaşi, 2005. 

9. Prisăcariu Maria, Ursu S., Andriş A., Pieţe şi instrumente financiare, Editura Universităţii 

„Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2008. 

10. Stoica Victor, Gruia Adriana-Irina, Pieţe financiare şi produse bursiere, Editura Universitară, 

Bucureşti, 2006. 

11. Vrejba Ileana, Primii pași ca investitori la bursă, 2007 

 

Materiale INTERNET de pe site-urile: 

www.asfromania.ro 

www.bvb.ro 

www.fluentinfinante.ro 

 

 

 

 

http://www.bvb.ro/


9. Coroborarea conţinuturilor  disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor  profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Disciplina Pieţe de capital transmite studenţilor informaţii teoretice și aplicaţii practice 

referitoare la: titluri financiare, tranzacţii bursiere; aspecte care răspund cerinţelor comunităţii 

economice și angajatorilor reprezentativi din domeniul Finanţe. 

 

 

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 75% 

- - - 

10.5 Seminar/laborator Nota pentru activităţi 

aplicative atestate  

Proiecte, referate, 

lucrări practice 

25% 

- - - 

10.6 Standard minim de performanţă: obţinerea notei minime 5 

Înţelegerea conceptelor de piaţa de capital , bursa de valori; Rentabilitatea actiunilor, rentabilitatea 

obligatiunilor; Calcularea randamentului unei tranzactii spot  

 

Prezentarea la examen a studenţilor este condiţionată de prezenţa la seminar în proporţie 

de minim 80%. Studenţii absenţi au posibilitatea recuperării seminariilor prin susţinerea unui 

portofoliu înainte de examen; portofoliu ce va trebui să cuprindă: referate pentru 

temele/dezbaterile teoretice din cadrul activităţilor de seminar și rezolvarea problemelor aferente 

temelor practice, teme regăsite la punctul aferent activităţilor de seminar. 

 

 

Data completării Semnătura titularului de curs   Semnătura titularului de seminar 

20.09.2021                Lect. univ.dr. Dănuleţiu Adina Elena          Lect. univ.dr. Dănuleţiu Adina Elena 

 

 

 

Data avizării în departament     Semnătura director de departament 

23.09.2021                    Lect.univ.dr. Cioca Ionela Cornelia 


