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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   Departamentul de Management, Marketing, Administrarea 

Afacerilor 
1.4 Domeniul de studii                 Management 
1.5 Ciclul de studii                   Licenţă 
1.6 Programul de studii/Calificarea    Management 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei              MANAGEMENTUL INVESTIȚIILOR 
2.2 Titularul activităţilor de curs    Lect.univ.dr. Lucia Fraticiu 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect.univ.dr. Lucia Fraticiu 
2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei Ob 

 
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                             12 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate  şi pe teren                  12 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                   20 
Tutoriat  
Examinări  
Alte activităţi   
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         parcurgerea conţinuturilor curiculare la disciplina Management 
4.2 de competenţe         nu este cazul 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a                                     
cursului                  

● 

5.2. de desfăşurare a                                    
seminarului/laboratorului 

● Termenul predării lucrărilor de seminar (referatelor) este stabilit 
de titular de comun acord cu studentii. Nu se vor accepta cererile de 
amânare a acestuia pe motive altfel decât obiectiv întemeiate. 

    
 
 
 
 
 
 



 

 

Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice 

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 
Facultatea de Științe Economice 

 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

C
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 p
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Identificarea, analiza şi gestionarea elementelor care definesc mediul intern şi extern al organizaţiei 
prin diagnosticare şi analiză SWOT 

 Identificarea  teoriilor,  conceptelor,  metodelor şi instrumentarului necesare proceselor 
manageriale,  în corelaţie cu mediul organizaţiei 

 Explicarea, interpretarea şi corelarea factorilor care constituie mediul intern şi extern al 
organizaţiei în dinamica acestora 

 Aplicarea de metode, tehnici  şi instrumente manageriale în rezolvarea de probleme/situaţii 
bine definite în dinamica mediului intern şi extern al organizaţiei 

 Evaluarea critic-constructivă a utilizării metodelor de monitorizare şi diagnosticare a 
mediului intern şi extern al organizaţiei 

 Realizarea de lucrări de analiză, diagnoză, audit privind funcţionarea organizaţiei  
Elaborarea şi implementarea de strategii şi politici ale organizaţiei  

 Identificarea conceptelor, metodelor şi instrumentarului necesare elaborării de strategii şi 
politici organizaţionale 

 Explicarea conceptelor, metodelor şi instrumentarului necesare elaborării de strategii şi 
politici organizaţionale 

 Aplicarea de metode, tehnici şi instrumente manageriale de elaborare, implementare, 
monitorizare şi revizuire a strategiilor şi politicilor organizaţiei 

 Utilizarea de metode şi criterii de evaluare  a strategiilor şi politicilor organizaţionale 
 Realizarea de proiecte de implementare a strategiilor şi politicilor organizaţionale   

Elaborarea şi implementarea sistemului managerial şi a subsistemelor sale (alocare şi realocare de 
resurse şi activităţi) 

 Descrierea conceptelor de bază şi a metodelor specifice sistemului managerial şi a 
subsistemelor sale 

 Explicarea concepte-lor de bază şi a metodelor specifice sistemului managerial şi a 
subsistemelor sale 

 Aplicarea principiilor şi metodelor de bază pentru eficientizarea sistemului managerial şi a 
subsistemelor sale 

 Evaluarea critic-constructivă a funcţionării, a sistemului managerial şi a subsistemelor sale 
 Realizarea de studii/lucrări privind funcţionarea sistemului managerial şi a subsistemelor 

sale 
Fundamentarea, adoptarea şi implementarea deciziilor pentru organizaţii de mică complexitate (în 
ansamblu sau pe o componentă) 

 Definirea conceptelor, conceptelor şi metodelor manageriale de bază necesare în procesul 
decizional pentru organizaţii de mică complexitate (în ansamblu sau pe o componentă) 

 Interpretarea conceptelor, conceptelor şi metodelor manageriale de bază necesare în 
procesul decizional pentru organizaţii de mică complexitate (în ansamblu sau pe o 
componentă) 

 Aplicarea principiilor şi metodelor manageriale de bază necesare în procesul decizional 
pentru organizaţii de mică complexitate (în ansamblu sau pe o componentă) 

 Utilizarea de criterii şi metode standard de evaluare a procesului decizional în organizaţii 
 Dezvoltarea şi implementarea de studii/lucrări privind procesul decizional în organizaţii 

C
om

pe
te
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 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de 
relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei 
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general al disciplinei  Delimitarea direcţiilor teoretico-aplicative cuprinse în sfera 

managementului investiţiilor specifice managerului intreprinzator. 
7.2 Obiectivele specifice              crearea şi dezvoltarea unor aptiudini în utilzarea instrumentelor 

manageriale şi identificarea unor strategii optime în activitatea 
organizaţiilor;  

 prezentarea într-o formă integrată a cunoştinţelor metodelor, 
tehnicilor utilizate în managementul investiţiilor; 

 utilizarea optimă a resurselor investiţionale, a deciziilor 
investiţionale, de eficientizare a activităţilor economice. 

    
8. Conţinuturi 

8.1 Curs                              Metode de predare Observaţii 
Investiţiile  și rolul lor în societatea contemporană 
 

prelegerea 
explicația 

2 ore 

Factorul timp în investiții prelegerea 
explicația 

2 ore 

Participanţii la realizarea investiţiilor prelegerea 
explicația 

2 ore 

Documentația pentru investiții prelegerea 
explicația 

2 ore 

Finanțarea investițiilor prelegerea 
explicația 

2 ore 

Strategii investiționale prelegerea 
explicația 

2 ore 

Indicatori de evaluare a eficienței economice prelegerea 
explicația 

2 ore 

Amplasarea optima a obiectivelor de investiţii 
  

prelegerea 
explicația 

2 ore 

Investiții imobiliare 
   

prelegerea 
explicația 

2 ore 

Investiții și dezvoltare durabilă prelegerea 
explicația 

2 ore 

Investițiile publice- factor determinant al dezvoltării economice prelegerea 
explicația 

2 ore 

Fundamente teoretice ale relației investiții străine directe-competitivitate prelegerea 
explicația 

2 ore 

Investiții internaționale prelegerea 
explicația 

4 ore 

Bibliografie: 
 Bogdan, I., Managementul eficienței investițiilor, Editura Universitară, București, 2004; 
 Bondoc, N; Burcea , F: Investiții, Editura Universităţii din Pitești, 2011; 
 Dumitrascu, V: Managementul investițiilor, Editura Universitară, 2014; 
 Ilie, G:Managementul investițiilor, Editura Universitară, 2013; 
 Stancu, I. : Investițiile directe și finanțarea lor-Finanțe, vol II, Editura Economică, București, 2002. 
8.2 Seminar/laborator                 Metode de predare Observaţii 
Investiţiile  și rolul lor în societatea contemporană 
 

dezbaterea, studiu 
de caz 

2 ore 

Factorul timp în investiții dezbaterea, studiu 
de caz 

2 ore 

Participanţii la realizarea investiţiilor dezbaterea 2 ore 
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Documentația pentru investiții dezbaterea 2 ore 
Finanțarea investițiilor dezbaterea 2 ore 
Strategii investiționale dezbaterea 2 ore 
Indicatori de evaluare a eficienței economice exerciții 2 ore 
Amplasarea optima a obiectivelor de investiţii  dezbaterea 2 ore 
Investiții imobiliare dezbaterea,tehnica 

florii de nufăr 
2 ore 

Investiții și dezvoltare durabilă dezbaterea, studiul 
de caz 

2 ore 

Investițiile publice- factor determinant al dezvoltării economice dezbaterea 2 ore 
Fundamente teoretice ale relației investiții străine directe-competitivitate dezbaterea 2 ore 
Investiții internaționale 
 

proiectul 4 ore 

Bibliografie 
 Căpraru, B.;Muler, O., Investiții imobiliare-fundamente, practici și studii de caz, Editura C.H.Beck, 

București, 2013; 
 Caraganciu, A.;Clichici, D.;Cinic, L., Investiții internaționale, Editura PIM, Iași, 2008; 
 Carlson, Ch., Minighid de investiții cu dividente mari:o formulă  pentru profituri garantate (traducere), 

Editura Publică, 2015 
 Caraganciu, A., V., Investiții:Teorie și aplicații practice:Investiții reale,  Editura Univesrsității ”Lucian 

Blaga” din Sibiu, Sibiu, 2006; 
 Ioniță, I.;Munteanu, S., Calculul și analiza eficienței proiectelor de investiții, Editura ASE, București, 

2011. 
 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 
 Stăpânirea cunoştinţelor, din domeniul ştiinţei investitionale, necesare faciltării înţelegerii problematicii 

managementului  în contextul activităţilor  economice, politice, tehnologice;  
 Formarea competenţelor şi comportamentului profesionist şi responsabil, în măsură să asigure rezolvarea 

performantă a solicitărilor locului de muncă. 
 

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs               Examen scris 60% 
10.5 Seminar/laborator Participare activă Studii de caz și teste 10% 

Rezolvarea sarcinilor 
personale 

Întocmirea unui proiect de 
investiții individual 

Redactarea şi susţinerea 
unui studiu de caz referitor 
la o problemă de investiţii 

 

30% 

10.6 Standard minim de performanţă   
 Prezenţa la minimum 15% din totalul cursurilor; 
 Prezenţa la minimum 65% din totalul seminariilor;  
 Cel puţin 2-3 intervenţii la seminariile la care  studentul este prezent;  
 Elaborarea și susținerea proiectului;  
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 Nota 5(cinci) obţinută la examen.                                
 
 
Data completării      Semnătura titularului de curs     Semnătura titularului de seminar 
    01.10.2016               ...........................................    ........................................... 
 
 
Data avizării în departament                Semnătura şefului departamentului 
03.10.2016       ........................................... 

 


