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FIȘA DISCIPLINEI 
 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu. 
1.2 Facultatea   Facultatea de Științe Economice 
1.3 Departamentul    Finanţe - Contabilitate 
1.4 Domeniul de studii                 Finanţe 
1.5 Ciclul de studii                   Licență 
1.6 Programul de studii/Calificarea    Finanţe și Bănci 
 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei              INVESTITII 
2.2 Titularul activităţilor de curs    Conf.univ.dr. Lucian Paul  
2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf.univ.dr. LuciaPaul n 
2.4 Anul de 
studiu 

III 2.5 Semestrul    I 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          

3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

42 din care: 3.2 curs 28 3.3 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp                                                            ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe                             10 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate  şi pe teren                              10 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                   9 
Tutoriat 2 
Examinări 2 
Alte activităţi ..................................                                       
3.7 Total ore studiu individual      33 
3.9 Total ore pe semestru            75 
3.10 Numărul de credite              3 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum        Microeconomie, macroeconomie 
4.2 de competenţe        - 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1. de desfăşurare a                                     
cursului                  

● Sală de curs dotată cu proiector multimedia şi computer 

5.2. de desfăşurare a                                    
seminarului/laboratorului 

● Sală de curs dotată cu proiector multimedia şi computer 
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6. Competenţele specifice accumulate 
 

C
om

pe
te

nț
e 

 
pr

of
es

io
na

le
 

 utilizarea adecvată a conceptelor, metodelor și instrumentelor privind investițiile în entități/ 
organizații publice și private;  

 explicarea necesității și modalității de realizare a unei investiţii de la momentul ideii până în 
momentul punerii în funcţiune a unei capacități de producție; 

 interpretarea rezultatelor pozitive sau negative pe care le genereaza o investiție; 
 implementarea planurilor și mecanismelor necesare activării și desfăşurării procesului 

investițional; 
 aplicarea deciziilor de investiții în cadrul entităților/organizațiilor publice și private. 

C
om

pe
te

nț
e 

tr
an

sv
er

sa
le

 

 aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de 
muncă riguroasă, eficientă și responsbilă; 

 asumarea responsabilităților într-o echipă plurispecializată; 
 
 
 
 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general 
al disciplinei 

Înţelegerea conceptelor de bază  privind investiţiile. 
 

7.2 Obiectivele 
specifice             

 formarea unei atitudini responsabile faţă de fenomenul investițional şi 
importanţa lui în economie; 

 cunoaşterea procesului de implementare a investițiilor și a surselor de 
finanţare a unei investiții; 

 dobândirea de abilităţi pentru a dezvolta investiţii eficiente; 
 familiarizarea cu metodele și tehnicile de evaluare a unei investitii; 
 cunoaşterea diferenţelor dintre evaluarea economică și cea financiară a unui 

proiect de investiţii şi dobândirea competenţelor necesare calculării 
indicatorilor economici și  financiari. 

    
8.  Conţinuturi 

8.1 Curs                              Metode de predare Observaţii 
Fundamentele investiţiilor 

Prelegere, 
Dezbatere 

 

2 ore 
Planul de afaceri instrument de realizare a investiţiilor 2 ore 
Documentaţia proiectelor de investiţii 2 ore 
Sursele de finanţare a  investiţiilor 4 ore 
Riscul şi incertitudinea în investiţii 2 ore 
Evaluarea economică şi financiară a investiţilor 2 ore 
 Strategii investiţionale 4 ore 
Investiţii publice  2 ore 
Investiţii străine 4 ore 
Investiţii din fonduri europene 2 ore 
Investiţii străine directe în România 2 ore 

Bibliografie 
 Cristina Alpopi, Gestiunea investitiilor publice, Editura ASE, Bucuresti, 2014 
 Ion Ionita, Sebastian Munteanu, Managementul investitiilor: calculul si analiza eficientei 
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proiectelor de investitii, Editura ASE, Bucuresti, 2011 
 Marian Stoian, Gestiunea Investiţiilor, Editura ASE Bucureşti 2002 
 Marian Stoian, Managementul investitiilor publice, Ed. ASE, Bucuresti, 2010 
 Nicoleta Vintila, Evaluarea si finantarea investitiilor directe, Editura ASE, Bucuresti, 2009 
 Radu Despa, Alina Avrigeanu, Eficienta investitiilor , Ed. Universitara,2005 
 Vasilescu I., Eficienţa investiţiilor, Universitatea „Gh Cristea”, Bucureşti 1998 

8.2 Seminar/laborator                 Metode de predare Observaţii 
Structura investiţiilor 

Referate, Dezbatere,  
Studii de caz 

2 ore 
Etapele procesului investitţonal 2 ore 
Factorii de risc privind investiţiile  2 ore 
Obţinerea finanţării investiţiilor 2 ore 
Necesitatea investiţiilor străine 2 ore 
Investiţiile publice, factor de dezvoltare economică 2 ore 
Romania si investiţiile  2 ore 

Bibliografie  
 Cristina Alpopi, Gestiunea investitiilor publice, Editura ASE, Bucuresti, 2014 
 Ion Ionita, Sebastian Munteanu, Managementul investitiilor: calculul si analiza eficientei 

proiectelor de investitii, Editura ASE, Bucuresti, 2011 
 Marian Stoian, Gestiunea Investiţiilor, Editura ASE Bucureşti 2002 
 Marian Stoian, Managementul investitiilor publice, Ed. ASE, Bucuresti, 2010 
 Nicoleta Vintila, Evaluarea si finantarea investitiilor directe, Editura ASE, Bucuresti, 2009 
 Radu Despa, Alina Avrigeanu, Eficienta investitiilor , Ed. Universitara,2005 
 Vasilescu I., Eficienţa investiţiilor, Universitatea „Gh Cristea”, Bucureşti 1998 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Cursul oferă informaţii structurate privind etapele realizării unei investiţii fapt care permite reducerea 
timpului de realizare a investiţiei si respectarea reglementăriilor in vigoare, componente necesare 
mediului de afaceri. 

 
10. Evaluare 

Tip activitate         10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de 
evaluare 

10.3 Pondere din                                                         
nota finală      

10.4 Curs              Raspunsuri la intrebari examen 70% 
10.5 Seminar/laborator Referat, Prezentare,Discutii  30% 
10.6 Standard minim de performanţă                                                        
Cunoaşterea noţiunilor de bază privind investiţiile, locul, rolul si importanţa lor in economie. 
  
Data completării 
01.10.2016 

Semnătura titularului de curs 
 

…………………………………….. 

Semnătura titularului de seminar 
 

……………………………………. 
 

Data avizării în department 
03.10.2016 

Semnătura directorului departamentului 
 

…………………………………………. 
 
 


