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Fișa disciplinei 
 

Anul academic 2020-2021 
 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş-Bolyai 

1.2. Facultatea Studii Europene 

1.3. Departamentul Studii Europene şi Guvernanţă 

1.4. Domeniul de studii Management 

1.5. Ciclul de studii Licenţă 

1.6. Programul de studii/ Calificarea Economist 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Piete Financiare 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf.dr. Florin Duma 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf.dr. Florin Duma 

2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul 5 2.6. Tipul de evaluare1 E 2.7 Regimul disciplinei2 OP 

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

3.1 Nr. de ore pe săptămână 4 Din care 3.2. curs 2 Din care 3.3. seminar/ 
laborator 

2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ3 56 Din care 3.5. curs 28 Din care 3.6. seminar/ 
laborator 

28 

Distribuţia fondului de timp                           ore convenţionale4 5 x 25 = 125 Ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  30 

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

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

Tutoriat  6 

Examinări  3 

Alte activităţi:..................................................  

3.7. Total ore studiu individual 69  

3.8. Total ore pe semestru 12
5 

3.9. Numărul de credite 5 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum   

4.2. de competenţe   

 
 
                                                           
1 Tipul de evaluare: E – examen, VP – verificare pe parcurs, C – colocviu. 
2 Regimul disciplinei: OB - obligatorie, OP - opţională, F- facultativă.  
3 La anii terminali, semestrul 2 are doar 12 săptămâni; în rest, 14. 
4 25 x nr. credite (la fel ca nr. total ore pe semestru), din care se scad orele de curs şi seminar, pentru a obţine totalul orelor de studiu individual, 

distribuite în cele şase rubrici. 
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5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului  Participare 50% 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ laboratorului  Participare 75% 
 

 
6. Competenţele specifice acumulate 
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Cursul îşi propune dobândirea următoarelor competenţe:  
C1 Identificarea, analiza si gestionarea elementelor care definesc mediul intern si 
extern al organizaţiei prin diagnosticare si analiză SWOT 
C4 Identificarea, selectarea si utilizarea modalităţilor de previzionare, organizare, 
coordonare, antrenare si control-evaluare 
C6 Utilizarea bazelor de date, informaţii si cunostinţe în aplicarea metodelor, tehnicilor 
si procedurilor manageriale. 
Competenţe cognitive , aplicative si atitudinale: 
- înțelegerea şi utilizarea terminologiei specifice pietelor financiare; 
- cunoasterea diferitelor instrumente tranzactionate pe pietele financiare; 
- abilitatea de a intelege functionarea pietelor financiare ; 
- analiza și fundamentarea deciziei de investiție pe pietele financiare; 

C
o

m
p

et
e

n
ţe

 

Tr
an

sv
e

rs
al

e
 

 
- devoltarea capacităţii de analiză; 
- capacitatea de autonomie în realizarea sarcinilor, dar si de munca în echipă; 
- dezvoltarea capacităţii de management eficient a timpului. 

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

 
7.1 Obiectivul 
general al 
disciplinei 

Să formeze competențele necesare cercetarii, analizei, evaluarii si realizarii de investitii 
financiare. 
  

 
7.2 Obiective 
specifice 
 

O1:  Explicarea şi însuşirea conceptelor şi principiilor de baza ale pietelor financiare; 
O2:  Cunoaşterea şi înțelegerea tranzactiilor efectuate pe pietele financiare; 
O3:  Înțelegerea modului de evaluarea a actiunilor, obligatiunilor etc;  
O4:  Cunoaşterea şi înțelegerea derivatelor financiare; 
O5:  Cunoşterea modului de gestionare a unui portofoliu de investitii. 

 
8. Conţinuturi 
 

8.1 Curs 
 

Metode de predare Observaţii 

1. Organizarea, rolul si functionarea 
pietelor financiare. 

Expunerea conceptelor, prezentarea de 
exemple, explicaţii, problematizări 
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2. Principalele categorii de valori 
mobiliare. 

Expunerea conceptelor, prezentarea de 
exemple, explicaţii, problematizări 

 

3. Piata obligatiunilor. Expunerea conceptelor, prezentarea de 
exemple, explicaţii, problematizări 

 

4. Evaluarea obligatiunilor. Expunerea conceptelor, prezentarea de 
exemple, explicaţii, problematizări 

 

5. Piata valutara. Expunerea conceptelor, prezentarea de 
exemple, explicaţii, problematizări 

 

6. Piata actiunilor. Expunerea conceptelor, prezentarea de 
exemple, explicaţii, problematizări 

 

7. Organizarea si functionarea 
burselor de valori. 

Expunerea conceptelor, prezentarea de 
exemple, explicaţii, problematizări 

 

8. Analiza fundamentala. Expunerea conceptelor, prezentarea de 
exemple, explicaţii, problematizări 

 

9. Analiza tehnica. Expunerea conceptelor, prezentarea de 
exemple, explicaţii, problematizări 

 

10.Piata derivatelor financiare. Expunerea conceptelor, prezentarea de 
exemple, explicaţii, problematizări 

 

11. Plasamente colective. Tipologia 
fondurilor de investitii. 

Expunerea conceptelor, prezentarea de 
exemple, explicaţii, problematizări 

 

12. Managementul portofoliului de 
valori mobiliare. 

Expunerea conceptelor, prezentarea de 
exemple, explicaţii, problematizări 

 

13. Problematica riscului pe pietele 
financiare. 

Expunerea conceptelor, prezentarea de 
exemple, explicaţii, problematizări 

 

14. Pietele financiare europene si 
internationale. 

Expunerea conceptelor, prezentarea de 
exemple, explicaţii, problematizări 

 

Bibliografie obligatorie 
1. Anghelache Gabriela, “Piata de capital in context european” , Ed.Economica, Bucuresti, 2009 
2. Anghelache Gabriela, “Piata de capital: caracteristici, evolutii, tranzactii” , Ed.Economica, 

Bucuresti, 2004 
3. Dalton John, “How the Stock Market Works”, New York Institute of Finance, 2001 
4. Dragota Victor (coord.) – Gestiunea portofoliului de valori mobiliare, Ed. Economica, 2009 
5. Duma, Florin Sebastian – “Plasamente bursiere”, Casa Cartii de Stiinta, Cluj-Napoca, 2005 
6. Fabozzi Frank, Modigliani Franco – “Capital Markets. Institutions and instruments”, 4th Edition, 

2008 
7. Graham Benjamin – “Investitorul inteligente”, CH Beck, 2010 
8. Pop Cornelia – “Tranzactii si piete financiare internationale”, Presa Universitara Clujeana, 2003 
9. Snopek Luckas – “The Complete Guide to Portfolio Construction and Management”,  Wiley 

Finance, 2012 
10. Wyss B. O’Neill, “Fundamentals of the Stock Market”, Mc Graw Hill, 2001 
Bibliografie opţională 
1. Brealey, R.; Myers, S. and Allen F. - Principles of Corporate Finance, 10th edition, New York: 
McGraw-Hill, 2011 

8.2 Seminar/laborator 
 

Metode de predare Observaţii 

1.Piata primara de Studii de caz  Aplicatii practice 
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capital.Piata secundara de 
capital. 

2. Organizarea si functionarea 
burselorde valori. Bursa de 
valori Bucuresti. 

 

Studii de caz  Aplicatii practice 

       3. Valorile mobiliare primare. 
  

Studii de caz  Aplicatii practice 

 4. Ofertele publice initiale. Studii de caz  Aplicatii practice 

 5.Evaluarea si ratingul 
obligatiunilor. 

 

Studii de caz  Aplicatii practice 

 6. Obligatiunile de municipale 
si de stat. 

  

 7. Constituirea portofoliul de 
valori mobiliare. 

 

Studii de caz  Aplicatii practice 

 8. Managementul 
portofoliului de valori 
mobiliare. 

Studii de caz  Aplicatii practice 

 9. Analiza fundamentala. 
 

Studii de caz  Aplicatii practice 

 10. Analiza tehnica. 
 

Studii de caz  Aplicatii practice 

 11. Tranzactiile cu contracte 
futures. 

 

Studii de caz  Aplicatii practice 

 12. Tranzactiile cu optiuni. 
 

Studii de caz  Aplicatii practice 

 13. Arbitrajul cu valori 
mobiliare. 

Studii de caz  Aplicatii practice 

       14. Hedging-ul cu valori       
mobiliare.  
 

Studii de caz  Aplicatii practice 

Bibliografie 
1. Graham Benjamin – “Investitorul inteligent”, CH Beck, 2010 
2. Snopek Luckas – “The Complete Guide to Portfolio Construction and Management”,  Wiley 

Finance, 2012 

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

profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

 .... 

 
10.Evaluare 
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Tip de activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de 
evaluare 

10.3. Pondere  
din nota finală 

10.4. Curs Test parte teoretică, Aplicații practice   Test  
 

70% 

10.5. Seminar/ 
laborator 

Participare activă Puncte acordate 30% 

10.6. Standard minim de performanţă  

Min. 5 puncte din max. 10 p 

 
 
Data completării:   Semnătura titularului de curs:   Semnătura titularului de seminar:  
10. 05. 2020  ..................................................  .................................................... 
 
 
Data avizării in catedră       Semnătura Şefului de departament/ catedră  
.................................    .................................................................... 

 


