
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” din Alba Iulia 

1.2. Facultatea  de Ştiinţe Economice 

1.3. Departamentul  Finante - Contabilitate 

1.4. Domeniul de studii Finanţe 

1.5. Ciclul de studii Licenţă  

1.6. Programul de studii Finanţe Bănci 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Pieţe de capital 2.2. Cod disciplină FB2104 

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

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

2.5. Anul de 

studiu 

II 2.6. 

Semestrul 

I 2.7. Tipul de 

evaluare 

(E/C/VP) 

E 2.8. Regimul 

disciplinei (O – 

obligatorie, Op – 

opţională, F – 

facultativă) 

O 

 

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 22 

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

teren 

20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 

Tutoriat - 

Examinări 2 

Alte activităţi ……. - 

 

3.7 Total ore studiu individual 58 

3.8 Total ore din planul de învăţământ 42 

3.9 Total ore pe semestru 100 

3.10 Numărul de credite 4 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum Finanţe generale 

4.2. de competenţe Identificarea şi înregistrarea operaţiunilor economice 

în contabilitatea entităţii/organizaţiei 

Determinarea şi interpretarea indicatorilor economico-

financiari  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

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

5.2. de desfăşurarea a Sala dotata cu videoproiector/tabla. 



seminarului/laboratorului 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale C1 Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de 

natură financiară în entităţile/organizaţiile private şi publice  

C4 Execuţia de operaţiuni şi tranzacţii financiare  specifice 

entităţilor/organizaţiilor private şi publice 

C6 Aplicarea deciziilor financiare în cadrul entităţilor/organizaţiilor private şi 

publice 

Competenţe transversale  - 

 

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; 

3) modul de organizare şi funcţionare a bursei de valori  

4)principalii investitori şi intermediari pe piaţa de capital şi activităţile 

acestora 

5) tipurile de tranzacţii bursiere; 

6) importanţa plasamentelor bursiere pentru agentul economic; 

7) 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. Elementele definitorii ale pietei financiare 

1.1. Active financiare şi pieţe financiare 

1.2. Ce este piaţa de capital  

1.3. Cererea şi oferta de capital 

1.4. Componentele  pieţei de capital 

1.5. Funcţiile pieţei de capital 

Prelegere, discutii, 

explicaţia, 

problematizarea, 

exerciţiul. 

4 ore fizice 



CAP. 2. Instrumente financiare tranzacţionate pe piaţa 

de capital 

2.1. Caracteristicile instrumentelor financiare 

2.2. Valori mobiliare primare 

2.3. Instrumente  financiare derivate şi sintetice 

Prelegere, discutii, 

explicaţia, 

problematizarea, 

exerciţiul. 

4 ore fizice 

Cap. 3 Emisiunea si evaluarea actiunilor 

3.1.Valoarea unei actiuni 

3.2.Evaluarea fundamentala a actiunilor 

3.3.Evaluarea actiunilor pe baza analizei tehnice 

3.4.Emisiunea de actiuni si protectia drepturilor 

actionarilor 

3.5.Dividendul si politica de dividend 

Prelegere, discutii, 

explicaţia, 

problematizarea, 

exerciţiul. 

4 ore fizice 

Cap. 4 Emisiunea si evaluarea obligatiunilor 

4.1.Caracteristicile obligatiunilor 

4.2.Imprumutul obligatar 

4.3.Emisiunea titlurilor de stat 

4.4.Emisiunea titlurilor obligatare 

4.5.Evaluarea obligatiunilor 

4.6.Randamentul plasamentului in obligatiuni 

4.7.Relatia dintre rata dobanzii si rentabilitatea 

obligatiunilor 

Prelegere, discutii, 

explicaţia, 

problematizarea, 

exerciţiul. 

4 ore fizice 

Cap. 5. Operaţiunile de piaţă 

5.1.Caracteristicile iniţierii ofertelor publice 

5.2.Etapele de desfăşurare a ofertelor publice 

5.3.Tipuri de ofertă publică 

Prelegere, discutii, 

explicaţia, 

problematizarea, 

exerciţiul. 

2 ore fizice 

2 ore on-line 

Cap. 6 Mecanisme de tranzacţionare şi cotare 

6.1.Sisteme de tranzactii 

6.2.Etapele realizării tranzacţiei bursiere 

6.3.Executarea tranzacţiei 

Prelegere, discutii, 

explicaţia, 

problematizarea, 

exerciţiul. 

2 ore on-line 

CAP 7  Tipuri de tranzacţii bursiere  

7.1.Continutul economic si clasificarea tranzacţiilor 

bursiere  

7.2.Tranzacţii cu titluri financiare primare  

7.3.Tranzactii cu instrumente financiare derivate 

7.4.Plasamente bursiere 

Prelegere, discutii, 

explicaţia, 

2 ore on- line 

2 ore fizice 

CAP. 8. Indicii bursieri 

8.1.Definirea si clasificarea indicilor bursieri 

8.2.Modele generale de calcul a indicilor bursieri 

8.3.Indicii pietei bursiere romanesti  

Prelegere, discutii, 

explicaţia, 

problematizarea, 

exerciţiul. 

2 ore fizice 

8.2 Bibliografie 

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

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

Editura Economică, Bucureşti, 2003. 

3. Barna Flavia, Piaţa de capital. Analize şi strategii investiţionale, Editura Universităţii de Vest, 

Timişoara, 2004. 

4. Constantinescu M., Evoluţii recente şi perspective pe pieţele bursiere internaţionale, Editura 

Universitaria Craiova, 2009. 

5. Dănuleţiu Dan Constantin, Dănuleţiu Adina Elena, Burse de mărfuri şi valori, Editura 

Aeternitas, Alba Iulia, 2008. 

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

Ştiinţă, Cluj – Napoca, 2004. 

7. Nicoliță Alexandru, Ghidul portofelului fericit, Editura Smart Publishing, București, 2018 

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



„Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2008. 

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

Bucureşti, 2006. 

10. Zăpodeanu Daniela, Popa (Lezeu) Dorina, Popa Diana, Pieţe de capital, teorie şi probleme, 

Editura Universităţii din Oradea, 2006. 

11. Codul bursier 

 

Materiale INTERNET de pe site-urile: 

1. www.asf.ro 

2. Piata de Capital – Educatie Financiara (asfromania.ro) 

3. www.bvb.ro 

4. Fluent in Finante: Tutoriale - YouTube 

 

Seminar-laborator   

1.Emisiunea și evaluarea acțiunilor Explicaţia, 

Aplicaţii, Studii de caz. 

3 ore fizice 

2. Emisiunea și evaluarea obligațiunilor  Dezbaterea, explicaţia, 

Aplicaţii, Studii de caz. 

3 ore fizice 

3 Tehnici de cotare  

Mecanismul de formare a preţului de tranzacţionare 

Explicaţia, 

Aplicaţii, Studii de caz. 

2  ore fizice 

4. Tranzacţii cash (spot)  

Tranzacţii în marjă  

Explicaţia, 

Aplicaţii, Studii de caz. 

2 ore fizice 

5. Tranzacţii la termen Explicaţia, 

Aplicaţii, Studii de caz. 

2 ore on-line 

6. Tranzacţii simple cu opțiuni. Strategii cu opțiuni Explicaţia, 

Aplicaţii, Studii de caz 

2 ore fizice 

Bibliografie 

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

Economică, Bucureşti, 2003. 

2. Barna Flavia, Piaţa de capital. Analize şi strategii investiţionale, Editura Universităţii de Vest, 

Timişoara, 2004. 

3. Carmen Corduneanu, Flavia Barna, Pieţe de capital- caiet de studiu şi evaluare, Editura Mirton, 

Timişoara, 2001. 

4. Dănuleţiu Dan Constantin, Dănuleţiu Adina Elena, Burse de mărfuri şi valori, Editura Aeternitas, 

Alba Iulia, 2008. 

5. Dimitriu Caracota Maria, Dumitrache Caracota, Evaluarea investiţiilor de capital, Editura Fundaţiei 

PRO, 2004, Bucureşti. 

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

Ştiinţă, Cluj – Napoca, 2004. 

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

„Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2008. 

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

Bucureşti, 2006. 

9. Zăpodeanu Daniela, Popa (Lezeu) Dorina, Popa Diana, Pieţe de capital, teorie şi probleme, Editura 

Universităţii din Oradea, 2006. 

 

Materiale INTERNET de pe site-urile: 

1. www.asf.ro 

2. Piata de Capital – Educatie Financiara (asfromania.ro) 

3. www.bvb.ro 

4. Fluent in Finante: Tutoriale - YouTube 

 

 

http://www.asf.ro/
https://edu.asfromania.ro/piata-de-capital-2/
http://www.bvb.ro/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLsFuYpKslvw27mcZQeZdEm0VnlZp1d0N9
http://www.asf.ro/
https://edu.asfromania.ro/piata-de-capital-2/
http://www.bvb.ro/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLsFuYpKslvw27mcZQeZdEm0VnlZp1d0N9


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 şi aplicaţii practice 

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

economice şi 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 70% 

10.5 Seminar/laborator Nota pentru activităţi 

aplicative atestate  

Metoda portofoliului 30% 

10.6 Standard minim de performanţă: obţinerea notei minime 5 

- Să știe elementele definitorii ale pieței financiare 

- Să calculeze profitul unui investitor în urma realizării unei tranzacții la vedere 

- Să știe care sunt caracteristicile acțiunilor și obligațiunilor 
 

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%.   

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

20. 09.2022                    Lect. univ. dr. Dănulețiu Adina Elena     Lect. univ. dr. Dănulețiu Adina Elena 

 

Data avizării în departament    Semnătura director de departament 

          23.09.2022                                                                  Lect. univ dr. Cioca Ionela 


