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FIȘA DISCIPLINEI 
 

1. Date despre program 
 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 
1.2 Facultatea        Facultatea de Științe Economice 
1.3 Departamentul   Finanțe - contabilitate 
1.4 Domeniul de studii                 Finanțe 
1.5 Ciclul de studii                   Licență 
1.6 Programul de studii/Calificarea    Finanțe și Bănci 

 
2. Date despre disciplină 
 

2.1 Denumirea disciplinei              INVESTITII DIRECTE SI FINANTAREA LOR 
2.2 Titularul activităţilor de curs    Conf.univ.dr. Moldovan Iosif  
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect.univ.dr. Marian.Cărăuș  
2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare V 2.7 Regimul disciplinei DI 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână          4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 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                             5 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate  şi pe teren                              5 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                   5 
Tutoriat 2 
Examinări 2 
Alte activităţi  - 
3.7 Total ore studiu individual      19 
3.9 Total ore pe semestru            75 
3.10 Numărul de credite              3 

 
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                  

 Sală de curs dotată cu videoproiector 

5.2. de desfăşurare a                                    
seminarului/laboratorului 

 Sală de seminar dotată cu videoproiector 
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6. Competenţele specifice acumulate 

C
om

pe
te

nț
e 

 p
ro

fe
si

on
al

e  Cunoaşterea  procesului investiţional direct d.p.d.v al documentatiei suport si al surselor de 
finantare, 

 Analiza aspectelor de fundamentare a oportunității şi necesității investiţiilor de capital în 
sectorul public sau privat şi de respectare a cadrului legal în domeniu, precum și a 
documentaţiei tehnice specifice. 

 Însuşirea unor cunoştinţe ce privesc fundamentarea şi implementarea deciziilor financiare şi de 
investiţii în entităţi economice publice şi private, rigurozitatea impusă de procesul de 
planificare multianuală a investiţiilor de capital, 

 Analiza evoluţiei investiţiilor străine directe, a importanţei acestora pentru stat şi a factorilor 
care influenţează trendul acestora. 

C
om

pe
te

n
țe

 
tr

an
sv

er
sa

le
 

 Identificarea rolului şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară, aplicarea de tehnici de 
relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei 

 Identificarea oportunităţilor de formare continuă 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 

Cunoaşterea  procesului investiţional direct d.p.d.v al documentației suport și al 
surselor de finantare. 

7.2 Obiectivele specifice             Prezentarea evoluţiei investiţiilor străine directe, a importanţei acestora 
pentru stat şi a factorilor care influenţează trendul acestora. 

 Dezvoltarea capacităţii de a participa şi de a coordona echipe de lucru în 
vederea finantarii unor obiective de investitii; 

    
8. Conţinuturi 

8.1 Curs                              Metode de predare Observaţii 
Investiţii – investiţii directe – investiţii străine directe 

prelegere, studii 
de caz 

2 ore 
Investiţiile străine directe şi fluxurile internaţionale de capital      2 ore 
Investitii financiare      2 ore 
Investiţii directe şi dezvoltare durabilă     2 ore 
Planificarea şi bugetarea multianuală a investiţiilor de capital     2 ore 
Procesul investiţional direct, proiectarea, autorizarea și execuția 
lucrărilor de construcții, factori implicați      Estimarea costurilor în 
redactarea proiectului, categorii de costuri, factori de influenţă 

2 ore 

Documentele suport pentru proiecte de investitii, factori implicati in 
executia lucrarilor de constructii 

2 ore 

Evoluţia investiţiilor străine  directe în România 2 ore 
Prioritizarea proiectelor de investiţii publice semnificative   2 ore 
Finanţarea investiţiilor directe din surse interne şi externe 2 ore 
Rolul PPP în finanţarea proiectelor de investiţii 2 ore 
Opţiuni de finanţare pentru proiectele de investiţii                  2 ore 
Factorii care influenţează procesul investiţional în România  2 ore 
Mecanismul derulării şi monitorizării achiziţiilor publice  2 ore 

Bibliografie 
 Moldovan, I ., Finantarea proiectelor din fonduri europene, Ed. ULBS 2013, 
 Moldovan I., Finantarea investitiilor si dezvoltare economica durabila, Ed ULB Sibiu 2015 
 UNCTAD (2010), Global and Regional FDI Trends in 2009, Global Investment Trends Monitor,No. 

2, 19 January, Geneva. 
 Shapiro A., Capital Budgeting and Investment Analysis, Prentice Hall, 2005 
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 Stancu I. (coordonator), Finanţe – Investiţii directe şi finanţarea lor, vol.II, Ed. Economicǎ, 
București, 2003 

8.2 Seminar/laborator                 Metode de predare Observaţii 
Investiţiile  directe în România sub influenţa fluxurilor internaţionale  
de capital 

expunere, studii 
de caz 

2 ore 

Factori de influenţă ai nivelului investiţiilor străine directe, divergenţe şi 
convergenţe de interes , investiţiile străine directe şi economiile in 
tranziţie 

2 ore 

Evoluţia investiţiilor străine directe în România după anul 1990 2 ore 
Fondurile suverane de investiţii 2 ore 
Ghid de utilizare a setului de instrumente GRASP „CIP Toolkit 2 ore 
Conceptul de dezvoltare durabilă, istoricul dezvoltarii durabile  2 ore 
Etapele de realizare a lucrărilor de investiţii în construcţii 2 ore 
Controlul calităţii lucrărilor în construcţii, factori implicaţi şi 
responsabilităţi în execuţia lucrărilor de construcţii 

2 ore 

Conceptul şi modele de finanţare ale unui proiect de investiţii 2 ore 
Cofinanţarea din fonduri structurale a proiectelor de investiţii 2 ore 
Surse de finanţare pentru proiectele de investiţii 2 ore 
Utilizarea creditelor pentru implementarea proiectelor finanţate din 
fonduri europene. 

2 ore 

Necesitatea reformării sistemului achiziţiilor publice, instituţii cu 
atribuţii în procesul achiziţiilor publice, principii de atribuire 

2 ore 

Etapele procesului achiziţiilor publice 2 ore 
Bibliografie 

 Prelipceanu R., Investiţiile străine directe şi restructurarea economiei româneşti, Editura Lumen, Iaşi, 
2006. 

 Lupu A. G., Investiții străine directe - o cheie pentru creșterea economică a României, Conferința 
Internațională privind investițiile și redresarea economică, București, 2011. 

 Medrega C., România a încheiat anul 2013 cu cea mai mică inflaţie din 1990 încoace: 1,55%, Ziarul 
Financiar, 2014, www.zf.ro  

 Mihalașcu R., Dimitriu M., Impactul investițiilor în perioada crizei financiare globale, Economia 
volumul 12, numărul 2, 2009. 

 Stanciu S., Hudea O., Investițiile străine directe, transfer de tehnologie și creștere economică, Revista 
Română de Prognoză Economică, nr. 2, 2012. 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

Însușirea cunoștințelor necesare pentru a susține din punct de vedere financiar realizarea unui proiect de 
investiții în cadrul unei echipe pluridisciplinare. 

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

evaluare 
10.3 Pondere din                                                         

nota finală 
10.4 Curs              Capacitatea de a prezenta un proiect la 

alegere din conținutul cursului pe baza unui 
studiu de caz 

Examen scris 80% 

10.5 
Seminar/laborator 

Capacitatea de a înțelege și de a realize un 
concept de finanțare 

Proiect  10% 

Corectitudine si calitate  în prezentarea 
proiectului 

Prezentare 
proiect 

10% 
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10.6 Standard minim de performanţă   
Proiectarea unei schiţe de executare a unui proiecct de investiții pe baza unui buget.   
Realizarea unui proiect din conținutul cursului , prezentarea acestuia cu responsabilitate într-o echipă  de 
proiect. 

 
 
 
Data completării 
01.10.2016 

Semnătura titularului de curs 
 

…………………………………….. 

Semnătura titularului de seminar 
 

……………………………………. 
 

Data avizării în department 
03.10.2016 

Semnătura directorului departamentului 
 

…………………………………………. 
 
 


