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FIŞA DISCIPLINEI 
 

PIEŢE FINANCIARE 
 

2019-2020 
 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 
1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice și Drept 
1.3 Departamentul Finanţe, Contabilitate şi Economie 
1.4 Domeniul de studii Contabilitate 
1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de studiu / calificarea Contabilitate și informatică de gestiune/ economist 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Pieţe financiare 
2.2 Titularul activităţilor de curs  
2.3 Titularul activităţilor de seminar   

2.4 
Anul de 
studii 

II 
2.
5 

Semestr
ul 

II 
2.
6 

Tipul de 
evaluare 

E 2.7 
Regimul 
disciplinei 

A 
  

3. Timpul total estimat 
3.1 Număr de ore pe saptămână 4 3.2 din care curs 2 3.3 S  2 
3.4 Total ore din planul de înv. 56 3.5 din care curs 28 3.6 S  28 
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 16 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 12 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 8 
Tutoriat 4 
Examinări 2 
Alte activităţi ..... 2 

3.7 Total ore studiu individual 44     
3.8 Total ore pe semestru 100     
3.9 Număr de credite 4     

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum Nu este cazul 
4.2 De competenţe Capacități de analiză, sinteză, gândire divergentă 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului dotarea sălii de curs  cu tablă  
5.2 De desfăşurare a seminarului 

dotarea sălii de seminar cu  tablă, fiecare student foloseşte un minicalculator pentru 
rezolvarea aplicaţiilor 

 
6. Competenţe specifice vizate 

C
o

m
pe

te
n

ţe
 

pr
of

es
io

na
le

 C5 Derularea operaţiunilor specifice controlului financiar-contabil. - 3 PC 

C
om

p
et

en
ţe

 t
ra

ns
ve

rs
al

e 

CT1 Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă, riguroasă, 
eficientă şi responsabilă; - 1PC 

 
7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Disciplina urmăreşte formarea şi însuşirea cunostinţelor legate de piețele financiare, de 
realizare a operaţiunilor cu valori mobiliare pe pieţele de capital şi de analiză a sistemelor de 
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tranzacţionare la bursă. 

7.2 Obiectivele specifice 

A. Obiective cognitive 

1. Formarea unor imagini teoretice complete privind problematica pieţelor financiare. 
2. Cunoașterea și înțelegerea principalelor mecanisme de funcţionare a pieţei primare de 
capital şi a pieţelor secundare de valori mobiliare. 
 
B. Obiective procedurale 
1. Însuşirea tehnicilor moderne de tranzacţionare a produselor bursiere .  
2. Aplicarea tehnicilor de tranzacţionare a produselor bursiere pe piaţa  de capital prin 
intermediul site-urilor specializate. 
3. Utilizarea inovativă a modelelor de evaluare a activelor financiare primare și a tehnicilor de 
analiză a rentabilităţii.  
 
C. Obiective atitudinale 
1. Adoptarea unei atitudini profesioniste în activitatea de documentare continuă şi înţelegere a 
evoluţiei pieţelor de capital şi sistemului financiar  contemporan, în contextul globalizării 
economiei mondiale şi al transferurilor internaţionale de capital;   
2. Conştientizarea importanţei studiului piețelor financiare asupra dezvoltării profesionale 
proprii;  
3. Potenţarea capacităţii de a concepe şi adopta cele mai bune decizii financiare în diferite 
conjuncturi. 

 
8. Conţinuturi 

8.1. Curs  Nr. ore Metode de predare 
Observaţii 

Resurse folosite 

1. 

Introducere în piețele financiare 4 - Prelegerea, explicarea şi 
exemplificarea 
- Stimularea participării 
active a studenţilor şi 
răspunsuri la întrebări. 

 

2. 

Piaţa de capital – componentă a pieţelor 
financiare  

2 - Prelegerea, explicarea şi 
exemplificarea 
- Stimularea participării 
active a studenţilor şi 
răspunsuri la întrebări. 

 

3. 

Organizarea şi funcţionarea pieţei secundare 
de capital   
 

4 - Prelegerea, explicarea şi 
exemplificarea 
- Stimularea participării 
active a studenţilor şi 
răspunsuri la întrebări. 

 

4. 

Plasamentele în valori mobiliare - forme ale 
investiţiei de capital  
 

2 - Prelegerea, explicarea şi 
exemplificarea 
- Stimularea participării 
active a studenţilor şi 
răspunsuri la întrebări. 

 

5. 

Evaluarea titlurilor financiare 
 

4 - Prelegerea, explicarea şi 
exemplificarea 
- Stimularea participării 
active a studenţilor şi 
răspunsuri la întrebări. 

 

6. 

Tehnica tranzacţiilor bursiere 
 

6 - Prelegerea, explicarea şi 
exemplificarea 
- Stimularea participării 
active a studenţilor şi 
răspunsuri la întrebări. 

 

7. 

Indicii bursieri 2 - Prelegerea, explicarea şi 
exemplificarea 
- Stimularea participării 
active a studenţilor şi 
răspunsuri la întrebări. 

 

8. 

Rentabilitatea și riscul valorilor mobiliare 4 - Prelegerea, explicarea şi 
exemplificarea 
- Stimularea participării 
active a studenţilor şi 
răspunsuri la întrebări. 

 

Bibliografie 
1. Anghelache Gabriela - Piaţa de capital în context european, Editura Economică, Bucureşti, 2009. 
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2. Apostol Luiza  - Pieţe financiare, Editura Sitech, Craiova, 2010 
3. Stancu Ion – Finanţe: Pieţe financiare şi gestiunea portofoliului. Investiţii directe şi finanţarea lor. Analiza şi 

gestiunea financiară a întreprinderii    Ediţia a-IV-a, Editura Economică, Bucureşti, 2007 
4. Stoica Victor, Gruia Irina – Pieţe de capital şi produse bursiere, Editura Universitară, Bucureşti, 2006* 
5. ** Legea nr. 297/2004 privind piața de capital – actualizată  la 2017 

8.2. Aplicaţii: Seminar / Laborator / Teme de casă Nr. ore Metode de predare 
Observaţii 

Resurse folosite 

1. 
Seminar organizatoric: prezentarea obiectivelor 
disciplinei, a competențelor vizate, distribuirea 
temelor si a referatelor 

2 
discuţii  

2. 

Introducere în piețele financiare 2 discuţii 
dezbateri 
rezolvarea unor teste 

grilă 

 

3. 

Piaţa de capital componentă a pieţelor 
financiare  

2 discuţii 
dezbateri 
rezolvarea unor teste 

grilă 

 

4 

Organizarea şi funcţionarea pieţei secundare 
de capital   

2 
discuţii 
dezbateri 
rezolvarea unor teste 

grilă 
aplicaţii practice 

aplicaţii privind 
formarea cursului  la 
Bursa de Valori, 
volumul maxim al 
tranzacţiilor, coeficienţii 
de execuţie pentru 
cerere şi ofertă 

5. 
Plasamentele în valori mobiliare - forme ale 
investiţiei de capital  

2 discuţii 
dezbateri 

 

6. 

Evaluarea titlurilor financiare 
 

4 

dezbaterea 
aplicaţii practice 

aplicaţii privind 
majorările de capital, 
evaluarea acţiunilor, 
modalităţile de 
rambursare a 
împrumutului obligatar, 
indicatorii folosiţi în 
exprimarea calităţii 
împrumutului obligatar 

7. 

Tehnica tranzacţiilor bursiere 4 

aplicaţii practice 

aplicaţii privind 
tranzacţii la vedere cu 
titluri primare, tranzacţii 
la termen ferm şi 
condiţionale 

8. 
Indicii bursieri  2 dezbaterea 

lucru în echipă 
 

9. Rentabilitatea și riscul valorilor mobiliare 4 aplicaţii practice  

10 Evaluare scrisă 2  Lucrare scrisă 

11 
Pr Prezentarea temelor, încheierea situaţiei la 

seminar  
2 

  

Bibliografie: 
1. Anghelache Gabriela - Piaţa de capital în context european, Editura Economică, Bucureşti, 2009. 
2.Apostol Luiza  - Pieţe de capital – Manual universitar pentru învăţământul frecvenţă redusă-, Editura Universităţii din 
Piteşti, 2010 
3 Apostol Luiza  - Pieţe de capital şi gestiunea portofoliului de valori mobiliare – aplicaţii practice-, Editura Paralela 45, 
Piteşti, 2007 
4. Popescu Luigi – Pieţe de capital şi burse de valori. Aplicaţii practice, Editura Sitech, Craiova 2005 
 

 
9.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 
Competenţele care vor fi obţinute de către studenţi prin studiile de caz de la seminarii pot să răspundă aşteptărilor 
mediului de afaceri care doreşte absolvenţi cu o capacitate dezvoltată de analiză.   
Universitatea din Piteşti evaluează periodic gradul de satisfacţie al reprezentanţilor angajatorilor faţă de competenţele 
profesionale şi transversale dobândite de către absolvenţi. 

 
10.  Evaluare 

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

10.4 Curs - corectitudinea şi exhaustivitatea - Evaluare scrisă în timpul  



F1-REG-71-03 

 

cunoştinţelor;  
- coerenţa logică;  
- gradul de asimilare a limbajului de 
specialitate. 

semestrului; 
-     Evaluare finală. 

20% 
 

50% 

10.5 Seminar /  
Tema de casă 

-participarea activă la seminar, -
rezolvarea studiilor de caz;  
 
- gradul de încadrare în cerinţele 
impuse în ceea ce priveşte realizarea 
temei de casă.  
 

- Expunerea liberă a studentului;  
- Chestionare orală sub formă de 
dialog. 
-Prezentarea orală a temei de 
casă; 
-Chestionare orală. 

20% 
 

10% 

10.6 Standard minim 
de performanţă 

 
50% din punctajul total alocat activităţii de pe parcursul semestrului 
Nota 5 la evaluarea finală.  

 


