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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                 Finanṭe 
1.5 Ciclul de studii                   Licență 
1.6 Programul de studii/Calificarea    Finanṭe și Bӑnci 
 

2.  Date despre disciplină 
 

2.1 Denumirea disciplinei              PIEṬE FINANCIARE 
2.2 Titularul activităţilor de curs    Prof. univ. dr. Ilie Livia  
2.3 Titularul activităţilor de seminar Aociat dr. Vasiu Diana  
2.4 Anul de 
studiu 

II 2.5 Semestrul  I 2.6 Tipul de 
evaluare 

E 2.7 Regimul  
disciplinei          

DD 

 
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                             20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate  şi pe teren                                                                            10 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                   10 
Tutoriat 2 
Examinări 2 
Alte activităţi ..................................                                      0 
3.7 Total ore studiu individual      44 
3.9 Total ore pe semestru            100 
3.10 Numărul de credite              4 
 

4.  Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 
4.1 de curriculum        Macroeconomie 
4.2 de competenţe        - 
 

5.  Condiţii (acolo unde este cazul) 
 
5.1. de desfăşurare a cursului                  - 
5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului - 
    
 
 



 

 

Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice 

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 
Facultatea de Științe Economice 

2 
 

6.  Competenţele specifice accumulate 
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Competențele profesionale specifice dobândite la disciplina Pieṭe de capital au în vedere 
cunoașterea, înțelegerea conceptelor de bază ale domeniului precum și utilizarea cunoștințelor 
pentru explicarea și interpretarea unor concepte, situații: 

• utilizarea corectă a termenilor de specialitate din domeniul pieţelor financiare; 
• definirea/nominalizarea de concepte specifice operaţiunilor pe pieţele financiare; 
• argumentarea unor enunţuri care au ca obiect problematica pieţelor financiare; 
• rezolvarea de probleme specifice operaţiunilor bursiere; 
• capacitatea de a folosi cunoştinţele dobândite în analiza fenomelor care se produc la 
nivelul unei pieţe financiare; 
• capacitatea de a evalua titluri financiare pe baza modelelor asimilate la curs; 
• capacitatea de a estima tendinţele de evoluţie a preţurilor pe pieţele bursiere. 
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În cadrul disciplinei se  promovează valori şi atitudini precum eficienţă economică, raţionalitate 
economică, comportament economic activ şi responsabil, contribuind in acelaṣi timp ṣi la 
dobândirea următoarelor competențe transversale: 

 capacitatea de analiză şi sinteză; 
 reacţia pozitivă la sugestii, cerinţe, sarcini didactice, satisfacţia de a răspunde; 
 implicarea în activităţi ştiinţifice în legătură cu disciplina; 
 capacitatea de a avea un comportament etic; 
 abilitatea de a colabora cu specialiştii din alte domenii. 

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

 
7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Cunoașterea și înțelegerea principalelor noțiuni cu care operează pieṭele 
financiare: piaṭӑ monetarӑ piaṭӑ de capital, titluri financiare, ofertӑ pubicӑ 
iniṭialӑ, bӑnci de investiṭii, contracte future ṣi options etc. 

7.2 Obiectivele specifice             cunoaşterea modului de funcţionare a pieţelor monetare şi a celor de 
capital; 

 înţelegerea modului de reglementare a pieţelor financiare; 
 dezvoltarea cunoştinţelor şi abilităţilor pentru evaluarea titlurilor 

financiare pe pieţele de capital. 
   

8. Conţinuturi 
8.1 Curs                              Metode de predare Observaţii 
Sistemul financiar. Concepte de bază ale pieţei financiare.  

Expunerea; Dezbaterea și 
problematizarea; Studiul 

de caz; Demonstrația; 

2 ore 
Piețele financiare: instituții și reglementări 4 ore 
Finanțarea prin intermediul sitemului bancar și al piețelor de 
capital 

2 ore 

Finanṭarea firmelor în funcṭie de ciclul de viaṭӑ 2 ore 
Finanțarea indirectă. Creditul: avantaje și dezavantaje 2 ore 
Finanțarea directă prin intermediul piețelor de capital 2 ore 
Oferta Publică Inițială și Rolul bӑncilor de investiṭii 2 ore 
Bursele de valori şi importanţa lor pe pieţele de capital 2 ore 
Valorile mobiliare: tipologie și evaluare 6 ore 
Produse derivate : futures şi opţiuni 2 ore 
Sinteză 2 ore 
Bibliografie 
 Ilie, L., Piaţa de capital, Editura Continent, 2007 
 Anghelache, G. , Piaţa de capital în context european, Editura Economică, 2009 
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 Anghelache, G., Piaţa de capital: caracteristici, evoluţii, tranzacţii, Ed. Economică, 2004;  
 Brasoveanu Obreja, L., (coord), Piața de capital, Ed. ASE, 2011 
 Dragota, M (coord), Piețe financiare: structură, instituții, instrumente, reglementări, Ed. ASE, 2009 
 Mahar, M, Bull! A History of the Boom and Bust, 1982-2004, Harper Business, 2004 
 Mishkin, F. S., The Economics of Money, Banking and Financial Markets, Pearson Addison Wesley, 

2004 
 Nițu, A., Piața de capital: Modele. Instituții. Mecanisme, Ed. Universității de Vest, 

Timișoara, 2005 
 Stancu, S., Huidumac, C., Teoria portofoliului, cu aplicaţii pe piaţa financiară, Editura Didactică şi 

Pedagogică, Bucureşti, 1999 
 Reinhardt, C., Rogoff, K., De data asta e altfel: opt secole de sminteală financiară, Ed. Publica, 2012 
8.2 Seminar/laborator                 Metode de predare Observaţii 
Pieţe financiare: concepte generale 

Expunerea; Dezbaterea și 
problematizarea; Studiul de caz; 
Demonstrația; Lucrul în echipe 

1 oră 
Piaţa de capital în România 1 oră 
Finanțarea start-up-urilor 2 ore 
Fondurile de investiții și finanțarea firmelor pe creștere 2 ore 
Procesul Ofertei Publice Iniṭiale (OPI) 1 oră 
Rolul bӑncilor de investiṭii 1 oră 
Evaluarea obligaţiunilor. Exerciṭii 2 ore 
Evaluarea acţiunilor comune şi preferenţiale. Exerciṭii 2 ore 
Bursele de valori 
Studiu de caz: Bursa de Valori Bucureṣti (BVB) 

2 ore 

Bursele de valori 
Studiu de caz: Bursa de la New York 

2 ore 

Indici bursieri 2 ore 
Contracte futures şi opţiuni 
Exerciṭii 

2 ore 

Crizele financiare 
Studiu de caz: documentarul Inside job 

4 ore 

Reglementarea vs. dereglementarea pieṭelor financiare 2 ore 
Fiṣӑ recapitulativӑ 2 ore 
Bibliografie: 
Studiile de caz oferite ca suport pentru seminarii. 
 
9.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Disciplina Pieṭe financiare asigură însușirea noțiunilor fundamentale necesare oricărui economist care îṣi 
desfӑṣoarӑ activitatea în domeniul pieṭelor de capital sau al companiilor publice (listate), fiind baza 
teoretică pe care se fundamentează majoritatea competențelor specifice și transversale din domeniul 
administrӑrii afacerilor.  
 
10. Evaluare 
Tip activitate         10.1 Criterii de 

evaluare 
10.2 Metode de 
evaluare 

10.3 Pondere din                                                    
nota finală      

10.4 Curs              Cunoașterea și 
înțelegerea noțiunilor 
specifice 

Examen scris în două 
părți: subiect clasic și 
oral 

60% 

Participarea la curs  10% 
10.5 Seminar/laborator Participarea la seminar   

10% 
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Studii de caz, proiecte 
de echipă, participare 
la discuții 

Evaluare pe parcurs a 
contribuțiilor 

20% 

10.6 Standard minim de performanţă                                                        
 Studentul cunoaşte care sunt principalele concepte, le recunoaşte şi le defineşte corect; 
 Cunoaşte cel puţin o parte dintre formulele de calcul şi le foloseşte corespunzător; 
 Limbajul de specialitate este simplu, dar corect utilizat. 
 Dovedeşte cunoaşterea bibliografiei obligatorii recomandate. Studentul cunoaşte şi foloseşte corect 

noţiunile şi conceptele studiate. 
 
 
 
Data completării 
01.10.2016 

Semnătura titularului de curs 
 

…………………………………….. 

Semnătura titularului de seminar 
 

……………………………………. 
 

Data avizării în department 
03.10.2016 

Semnătura directorului departamentului 
 

…………………………………………. 
 
 
 


