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FIȘA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituția de învățământ superior Universitatea „DANUBIUS” Galați 
1.2 Facultatea / Departamentul Stiinte Economice 

1.3 Catedra Finante si Administrarea Afacerilor 

1.4 Domeniul de studii Finante 

1.5 Ciclul de studii
1
 Licenta 

1.6 Programul de studii / Calificarea Finante si Banci 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Asigurari si reasigurari  

2.2 Titularul activităților de curs Lect. univ. dr. Luminita-Maria Filip 

2.3 Titularul activităților de seminar Lect. univ. dr. Luminita-Maria Filip 

2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul VI 2.6 Tipul de evaluare E 6 2.7 Regimul disciplinei
2
 Obl. 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților 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 învățământ 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar / laborator 28 

3.7 Distribuția fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren 10 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 10 

Tutoriat  

Examinări 2 

Alte activități 2 

3.8 Total ore de studiu individual 44  

3.9 Total ore pe semestru 100  

3.10 Numărul de credite 4  

 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) (Se menționează disciplinele care trebuie studiate anterior.) 
4.1 de curriculum   

  

4.2 de competențe   

  

 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfășurare a cursului   

5.2 de desfășurare a seminarului / 
laboratorului 

  

 

6. Competențe specifice acumulate (Vizează competențele asigurate de programul de studiu din care face parte 
disciplina.) 

                                                 
1
 licență, masterat, doctorat 

2
 obligatorie, opţională, facultativă 
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C1 Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în 
entitățile/organizațiile private şi publice 

C1.1.Identificarea si definirea conceptelor,teoriilor,metodelor si instrumentelor de natura financiara in 

entitatile/organizatiile private si publice 

C1.3.Aplicarea conceptelor, procedeelor si metodelor folosite in contabilitatea entitatii/organizatiei pentru 

integistratea operatiilor economice privind asigurarile.  

C1.5.Valorificarea conceptelor, teoriilor,metodelor si instrumentelor de natura financiara in elaborarea de 

proiecte/lucrari. 

C4 Execuția de operațiuni şi tranzacții financiare specifice entităților/organizațiilor private şi publice 

C4.1.Identificarea si descrierea operatiunilor si tranzactiilor financiare 

C4.2.Explicarea operatiunilor si tranzactiilor financiare 

C4.3. Aplicarea cunostintelor, metodelor,tehnicilor si instrumentelor pentru derularea operatiunilor si 

tranzactiilor financiare 

C4.5.Simularea de operatiuni si/sau tranzactii financiare 
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7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei Disciplina are ca scop principal prezentarea în contextul noii economii a 

asigurărilor ca ramură de activitate, ca un sector al serviciilor cu caracter 

financiar, cu multiple valenţe, datorită faptului că procesul de reformă 
realizat se bazează în primul rând pe nevoia de a proteja bunurile şi 
persoanele împotriva acţiunilor distructive, împotriva unei gestionări 
inadecvate ce poate avea efecte negative catastrofale pe termen lung. 

 

7.2 Obiectivele specifice Insusirea metodologiei de baza utilizata in asigurari comerciale 

Intelegerea si utilizarea functiilor asigurarilor 

Cunoasterea clasificarii asigurarilor comerciale 

Intelegerea si aplicarea sistemului de asigurari 

 

8. Conținuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observații 

Curs 1-2:   Noţiuni teoretice privind asigurările - 4 ore Prelegerea, explicatia si 

dialogul cu studentii, printr-o 

prezentare atat sub aspect 

teoretic cat si practico-educativ. 

Predarea cunostintelor 

se face in conformitate 

cu strategiile actuale, 

folosind elemente 

novatoare-slide-

uri,Platforma Danubius 

on-

line,dialog,exemplificari 

cu scopul de a realiza o 

centrare pe student si pe 

rezultatele invatarii 

Curs 3: Asigurarea sub aspect juridic, economic sau 

financiar.- 2 ore 

 

idem idem 

Curs 4: Elemente tehnice ale asigurărilor.- 2 ore  

 

idem idem 

Curs 5-6:  Clasificarea asigurărilor.- 4 ore 

 

idem idem 

Curs 7: Riscul în asigurări - 2 ore  idem idem 

Curs 8: Managementul riscului. - 2 ore  idem idem 

Curs 9:  Asigurari de bunuri.- 2 ore  idem idem 

Curs 10: Asigurari de persoane - 2 ore idem idem 

Curs 11: Asigurarea maritimă - 2 ore idem idem 

Curs 12: Asigurarea de transport rutier.- 2 ore idem idem 
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Curs 13: Asigurarea de transport aerian. - 2 ore idem idem 

Curs 14: Studii de caz in practica societăţilor de asigurari 

- 2 ore 

idem idem 

Bibliografie 

 xx 

 xx 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observații 
Seminar 1: Test de evaluare iniţial. Discutarea si 

interpretarea rezultatelor testului. 

2 ore 

Se sistematizeaza partea 

teoretica predata la curs,se 

propun si se lucreaza cu 

studentii aplicatii practice. 

Scop:Centrare pe 

student si pe rezultatele 

invatarii 

Seminar 2: Înţelegerea aspectului juridic al asigurărilor 
prin exemplificari. Munca de grup.Discutii explicative 

2 ore 

idem idem 

Seminar 3: Teste si probleme privind elementele tehnice 

ale asigurărilor. Discutii explicative.  

2 ore 

idem idem 

Seminar 4-5:  Tipuri de riscuri, exemple.  

4 ore 

 

idem idem 

Seminar 6: Cazuri practice asigurări de bunuri. 
 2 ore 

idem idem 

Seminar 7: Probleme asigurari de bunuri 

2 ore 

idem idem 

Seminar 8: Cazuri practice asigurări de persoane 

2 ore 

idem idem 

Seminar 9:Probleme asigurari de persoane 

2 ore 

idem idem 

Seminar 10: Legislaţia asigurărilor maritime 

2 ore 

idem idem 

Seminar 11-12: Studii de caz, rezolvări de probleme 
aferente asigurărilor practicate în România. 
4 ore 

 

idem idem 

Seminar 13: Studii de caz, rezolvări de probleme aferente 
asigurărilor practicate în România. 
 2 ore 

 

idem idem 

Seminar 14: Studii de caz, rezolvări de probleme aferente 
asigurărilor practicate în România.  
2 ore 

idem idem 

Bibliografie minimala de studiu pentru studenti 

1. Tureac C., Asigurari, Note de curs, Ed.Fundatiei Danubius Galati, 2008. 

 

Bibliografie de elaborare a cursului 

1. Asigurarile de bunuri si persoane in economia cunoasterii -Marian Lucian Achim, Ed. Economică, Bucureşti 
2008. 

2.  Asigurări si reasigurări - Ciurel Violeta, ed.All Beck,Bucureşti, 2000. 
3. Tratat de asigurări vol.I şi vol.II, - Constantinescu, A.Dan, Ed.Economică,Bucureşti, 2004. 
4. Teoria şi practica asigurărilor, - Dobrin,Marinică,Tănăsescu , Paul, Ed. Economică, Bucureşti, 2003 

5. Asigurări şi reasigurări, - Dobrin, Marinică, Ed. Economică, Bucureşti, 2003. 
6. Asigurari, Tureac C, Ed.Zigotto, Galati, 2008 

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor 
profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 Participarea la identificarea unor solutii manageriale pentru problemele comunitatii legate de sistemul 

organizatoric si decizional. 

 

 

10. Evaluare 

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

10.4 Curs Frecvenţă, parcurgerea 
bibliografiei, cunoaşterea 
informaţiei predate la curs 

Examen scris 70% 

10.5 Seminar / laborator Frecvenţă, elaborarea unor 
referate, teme de casă, teste, 
participarea la dezbateri la seminar 

Evaluare continuă 30% 

10.6 Standard minim de performanță 

 cunoaşterea în proporţie de 60 % a informaţiei predate la curs; 
 activitate la seminar de 50 %. 

 

 

Data completării Semnătura titularului de curs 

Lector univ.dr. Filip Luminita-Maria 

Semnătura titularului de seminar 
Lector univ.dr. Filip Luminita-Maria 

1 / 09 /2019 

  

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 
10 / 09 / 2019 Lect.univ.dr. Rose-Marie Pușcaciu 
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FIȘA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituția de învățământ superior Universitatea „DANUBIUS” Galați 
1.2 Facultatea  Științe Economice 

1.3 Departamentul Finanțe și Administrarea Afacerilor 
1.4 Domeniul de studii Finanțe  
1.5 Ciclul de studii

1
 Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea Finanțe și Bănci 
 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei BUGET ȘI TREZORERIE PUBLICĂ 

2.2 Titularul activităților de curs Lect.univ. dr. Stoica Carmen 

2.3 Titularul activităților de seminar Lect.univ. dr. Stoica Carmen 

2.4 Anul de studiu  III 2.5 Semestrul VI 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei
2
 Obl. 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: curs 2 seminar / laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învățământ 56 din care: curs 28 seminar / laborator 28 

3.7 Distribuția fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 15 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren 10 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 17 

Tutoriat  

Examinări 2 

Alte activități ( participare sesiuni comunicări ştiinţifice, proiecte de cercetare ş.a.)  

3.8 Total ore de studiu individual 44  

3.9 Total ore pe semestru 100  

3.10 Numărul de credite 4  

 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) (Se menționează disciplinele care trebuie studiate anterior.) 
4.1 de curriculum Finanţe publice, Fiscalitate 

4.2 de competențe C1 Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară 
în entităţile/organizaţiile private şi publice 

C1.1 Identificarea şi definirea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură 
financiară în entităţile/organizaţiile private şi publice 

C1.2 Explicarea şi interpretarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură 
financiară în entităţile/organizaţiile private şi publice 

C1.3 Aplicarea conceptelor, procedeelor şi metodelor folosite în contabilitatea 

entității/organizaţiei pentru înregistrarea operaţiunilor economice 

C2 Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii referitoare la probleme economico-

financiare 

C2.2 Explicarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare a 
datelor referitoare la o problemă economico-financiară 

C2.3 Aplicarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare a 
datelor referitoare la o problemă economico-financiară 

C3 Realizarea de lucrări de natură economico-financiară la nivelul entităţilor/organizaţiilor 
private şi publice 

C3.3  Aplicarea cunoştinţelor, metodelor, tehnicilor şi instrumentelor pentru realizarea lucrărilor 
economico-financiare 

C3.5  Elaborarea unui studiu referitor la realizarea lucrărilor economico- financiare 

 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfășurare a cursului Sală de curs dotată cu videoproiector, laptop și ecran de proiecție. 

5.2 de desfășurare a seminarului / 
laboratorului 

sală de seminar dotată cu proiector și acces la Internet 

 

                                                 
1
 licență, masterat, doctorat 

2
 obligatorie, opţională, facultativă 
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6. Competențe specifice acumulate (Vizează competențele asigurate de programul de studiu din care face parte 
disciplina.) 
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 C1 Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în 
entităţile/organizaţiile private şi publice 

C1.1 Identificarea şi definirea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în 
entităţile/organizaţiile private şi publice 

C1.2 Explicarea şi interpretarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în 
entităţile/organizaţiile private şi publice 

C1.3 Aplicarea conceptelor, procedeelor şi metodelor folosite în contabilitatea entității/organizaţiei pentru 
înregistrarea operaţiunilor economice 

C1.5 Valorificarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în elaborarea de 
proiecte/lucrări 

C5 Implementarea planurilor şi bugetelor la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice 

C5.1 Descrierea planurilor şi bugetelor utilizând concepte şi metode specifice 

C5.3 Aplicarea planurilor şi bugetelor în cadrul entităţilor/organizaţiilor private şi publice 

C5.5 Elaborarea unei lucrări cu privire la rezultatele implementării planului sau bugetului 
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Nu este cazul 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 

 

 

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

 Disciplina are ca scop principal pregătirea  studenților de la 
specializarea Finanţe – Bănci în vederea cunoașterii și înțelegerii 
conceptelor legate de problemele specifice sistemului bugetar și instituțiilor 
de profil din România, precum și a metodelor și teoriilor specifice analizei 

și interpretării bugetelor publice, ale trezoreriei, și ale fundamentării, 
finanţării, realizării şi execuţiei cheltuielilor și veniturilor bugetare.  

 

 

 

7.2 Obiectivele specifice 

 Cunoaşterea  şi înţelegerea aspectelor legate de conţinutul şi 
interpretarea bugetelor publice şi ale trezoreriei;  
 Fundamentarea, finanţarea, realizarea şi execuţia cheltuielilor; 
 Identificarea şi definirea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de 
analiză şi interpretare a mecanismelor bugetare şi fiscale publice. 
 Aprofundarea cunostinţelor dobândite la disciplinele colaterale 
(Finanţe publice, Fiscalitate) 

 

8. Conținuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observații 
Curs 1, 2, 3 și 4 (8 ore) 
Organizarea bugetară în România.  Conţinutul şi interpretarea 
bugetelor publice. Sistemul bugetar în România. Procesul bugetar în 

România. Participanții la procesul bugetar. Clasificaţia veniturilor şi 
cheltuielilor bugetare.  

 

 

 

 

 

 

Prelegerea, explicația,  
dezbaterea,  

interpretarea deciziilor 

privind bugetul şi 
trezoreria publice. 

 

 

Predarea 

cunoştinţelor se 
face în 

conformitate cu 

strategiile actuale, 

folosind elemente 

novatoare – slide-

uri, platforma 

Danubius on-line, 

dialog, analize, 

comparații, 
exemplificări s.a., 

cu scopul de a 

realiza o centrare 

pe student și pe 
rezultatele învățării 

Curs 5, 6, 7 și 8 (8 ore) 
Ministerul Finanţelor Publice şi rolul său în gestionarea bugetelor 
publice.  Atribuţiile Ministerului Finanţelor Publice. Organizarea 
Ministerului Finanţelor Publice. Necesitatea existenţei Trezoreriei 
Finanţelor Publice. Locul şi rolul Trezoreriei în sistemul instituţiilor 
pubice din România.  

Organizarea Trezoreriei Finanţelor Publice din România. Funcţionarea 
unităţilor de Trezorerie. 

Curs 9, 10 și 11 (6 ore) 
Fundamentarea, finanţarea şi execuţia cheltuielilor bugetare. 
Fundamentarea cheltuielilor bugetare. Finanţarea cheltuielilor 
bugetare. Execuţia cheltuielilor bugetare.  
Curs 12, 13 și 14 (6 ore) 
Fundamentarea şi realizarea veniturilor bugetare. Fiscalitatea în 

economia de piaţă. Elementele tehnice comune şi specifice veniturilor 



3 

bugetare. Particularităţi în realizarea veniturilor bugetare. Execuţia 
veniturilor bugetare. 

Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi 
1. Tatiana Moşteanu – Finanţe, buget – sinteze teoretice şi aplicaţii practice, Editura Economică, Bucureşti, 2001 
și re-editările ulterioare. 
2. Iulian Văcărel – Finanţe publice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2001, și re-editările ulterioare. 
Bibliografie de elaborare a cursului 

 Emilian Drehuţă – Trezoreria finanţelor publice, Editura Agora, Bacău, 1994 

 Gh. Manolescu - Buget, abordare economică şi financiară, Editura Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1997 

 Tatiana Moşteanu – Finanţe, buget – sinteze teoretice şi aplicaţii practice, Editura Economică, Bucureşti, 2001 

 Iulian Văcărel – Finanţe publice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2001 

8.2 Seminar / laborator Metode deseminarizare Observații 
Seminar 1 (2 ore) 

Domeniul public şi privat al statului. Conţinutul bugetelor publice. 
Clasificaţia veniturilor şi cheltuielilor publice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza, dezbaterea, 

studiul comparativ,  

documentarea, realizări 
de studii de caz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scop: Centrare pe 

student și pe 
rezultatele învățării 

Seminar 2 (2 ore) 
Clasificaţia veniturilor şi cheltuielilor publice. 
Seminar 3 (2 ore)  

Organizarea şi funcţionarea Trezoreriei Finanţelor Publice în România 

Seminar 4 (2 ore)  

Trezoreria Publică: legătura cu sistemul bancar şi agenţii economici. 

Seminar 5 (2 ore) 

Fluxurile de încasări şi plaţi prin trezoreria Statului. 
Sistemul unitar de bugete. Bugetul general consolidat 

Seminar 6 (2 ore) 
Bugetele instituţiilor publice.Fundamentarea bugetelor instituţiilor 
publice.  Exemple de fundamentare a bugetelor instituţiilor publice.  
Seminar 7 (2 ore) 

Exemple de fundamentare a bugetelor instituţiilor publice.  
Seminar 8 (2 ore) 

Împrumuturile de stat. Noţiuni de bază. Analiza pieţei împrumuturilor 
de stat. 

Seminar 9 (2 ore) 

Împrumuturile utilizate pentru finanţarea şi refinanţarea deficitelor 
bugetare. (I) 

Seminar 10 (2 ore) 

Împrumuturile utilizate pentru finanţarea şi refinanţarea deficitelor 
bugetare. (II) 

Seminar 11 (2 ore) 

Exemplificări de prospecte de emisiune de titluri de stat şi acorduri de 
împrumut. 

Seminar 12 (2 ore) 

Obligaţiunile municipale. Noţiuni introductive şi reglementări. 
Exemplificări. 
Seminar 13 (2 ore) 

Obligaţiunile municipale.  Exemplificări de prospecte de emisiuni de 

obligtiuni municipale. 

Seminar 14 (2 ore) 

Particularităţi în realizarea veniturilor bugetare  
Bibliografie 

- Tatiana Moşteanu – Finanţe, buget – sinteze teoretice şi aplicaţii practice, Editura Economică, Bucureşti, 2001 și re-

editările ulterioare. 
 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor 
profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Participarea la identificarea unor soluţii pentru probleme legate de sistemul bugetar 

 Realizarea de studii de privind implicaţiile bugetelor publice local la nivel naţional şi regional. 
 

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

din nota finală 

10.4 Curs Frecvenţă, parcurgerea 
bibliografiei, cunoaşterea 
informaţiei predate la curs 

Examen scris 70% 

10.5 Seminar / laborator Frecvenţă, elaborarea unor 
referate, teme de casă, teste, 
participarea la dezbateri la seminar 

Evaluare continuă 30% 

10.6 Standard minim de performanță 

 cunoaşterea în proporţie de 60 % a informaţiei predate la curs; 
 activitate la seminar de 50 %. 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
1.09.2019          Lect.univ. dr. Stoica Carmen               Lect.univ. dr. Stoica Carmen 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 
10.09.2019 Lector  univ. dr. Rose-Marie Puscaciu 
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FIȘA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituția de învățământ superior Universitatea „DANUBIUS” Galați 
1.2 Facultatea /  ŞTIINŢE ECONOMICE 

1.3 Departamentul Finanțe și Administrarea Afacerilor 
1.4 Domeniul de studii Finanţe 

1.5 Ciclul de studii
1
 Licentă 

1.6 Programul de studii / Calificarea Finanțe și Bănci  
 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei FINANȚE CORPORATIVE 

2.2 Titularul activităților de curs Lect.univ. dr. Stoica Carmen 

2.3 Titularul activităților de seminar Lect.univ. dr. Stoica Carmen 

2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul VI 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei
2
 Obl. 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților 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 învățământ 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar / laborator 28 

3.7 Distribuția fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren 10 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 10 

Tutoriat  

Examinări 2 

Alte activități 2 

3.8 Total ore de studiu individual 44  

3.9 Total ore pe semestru 100  

3.10 Numărul de credite 4  

 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) (Se menționează disciplinele care trebuie studiate anterior.) 
4.1 de curriculum  Finanţe publice 

4.2 de competențe C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor și instrumentelor de natură financiară 
în entitățile/organizațiile private și publice 

C1.1 Identificarea și definirea conceptelor, teoriilor, metodelor și instrumentelor de natură 
financiară în entitățile/organizațiile private și publice 

C1.2 Explicarea și interpretarea conceptelor, teoriilor, metodelor și instrumentelor de natură 
financiară în entitățile/organizațiile private și publice 

 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfășurare a cursului  sală de curs dotată cu videoproiector 
5.2 de desfășurare a seminarului / 

laboratorului 
 sală de seminar dotată cu videoproiector și acces la Internet 

 

6. Competențe specifice acumulate (Vizează competențele asigurate de programul de studiu din care face parte 
disciplina.) 
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C4 Execuţia de operaţiuni şi tranzacţii financiare  specifice entităţilor/organizaţiilor private şi publice 
C4.1 Identificarea şi descrierea operaţiunilor şi tranzacţiilor financiare 

C4.2 Explicarea operaţiunilor şi tranzacţiilor financiare 

C4.3 Aplicarea cunoştinţelor,  metodelor, tehnicilor şi instrumentelor pentru derularea operaţiunilor şi 
tranzacţiilor financiare 

C6 Aplicarea deciziilor financiare în cadrul entităţilor/organizaţiilor private şi publice 
C6.2 Explicarea deciziilor financiare în vederea  implementării 
C6.3 Aplicarea deciziilor financiare folosind cunoştinţe, metode, tehnici şi instrumente specifice 

C6.4 Evaluarea calităţii implementării deciziilor financiare 

                                                 
1
 licență, masterat, doctorat 

2
 obligatorie, opţională, facultativă 
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Nu este cazul 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 

 

 

 

 

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

Disciplina îşi propune iniţierea studenţilor în studiul principalelor concepte 
din domeniul finanţelor corporative. 

Conţinutul disciplinei contribuie la realizarea unei formări la nivel superior 
a studentului şi economistului în general, asigurându-i pregătirea teoretică 
în sfera fenomenelor specifice finanţelor  publice în economia de piaţă, 
precum şi elemente de practică prin însuşirea tehnicilor de derulare a 
mecanismelor financiare, care îşi pun amprenta pe activitatea fiecărei 
societăţi comerciale şi instituţii, a fiecărui individ şi a unui stat în ansamblul 
său. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Obiectivele specifice 

 cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea adecvată a  noţiunilor 
specifice finanţelor corporative; 

 înţelegerea fenomenelor economico - financiare actuale, prin 

comparaţii, exemplificări, studii de caz, dialog, joc de rol 
 cunoaşterea legislaţiei în domeniu şi a cerinţelor armonizării cu 
legislaţia şi practicile europene 

 capacitatea de a aplica teoria în situaţii noi, prin însuşirea 
practicilor, tehnicilor şi metodologiilor concrete privind elementele 

specifice disciplinei. 

 explicarea şi interpretarea ideilor si deciziilor specifice domeniului 
finanţelor corporative; 

 formarea şi dezvoltarea abilităţilor de analiză şi operare cu 

noţiunile specifice disciplinei; 
 utilizarea unor metode şi tehnici de aplicare a elementelor 
dobândite; 

 realizarea unor analize comparative, în timp şi spaţiu;  
 valorificarea cunoştinţelor teoretice în diverse exerciţii aplicative 
desfăşurate pe parcursul semestrului pe baza dezbateri, studii de caz, dialog 

constructiv; joc de rol, explicaţii 
 

8. Conținuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observații 
Curs 1. Finanţe corporative: concept, rol (2 ore)  

 

 

 

 

 

 

Prelegerea, explicația, 
jocul de rol, interpretarea 

unor decizii financiare 

publice, conversaţia, 
problematizarea, 

descoperirea 

 

 

 

 

Predarea 

cunoştinţelor se face 
în conformitate cu 

strategiile actuale, 

folosind elemente 

novatoare – slide-uri, 

platforma Danubius 

on-line, dialog, 

analize, comparații, 
exemplificări s.a., cu 
scopul de a realiza o 

centrare pe student și 
pe rezultatele 

învățării 

Curs 2. Finanţe corporative: concept, rol (2 ore) 
Curs 3. Structura financiară a corporatiilor.Modele de finanţare a 

corporaţiilor (2 ore) 

Curs 4. Structura financiară a corporatiilor. Modele de finanţare 
acorporaţiilor (2 ore) 

Curs 5. Procesul decizional. Decizia de finanţare/investiţie (2 ore) 

Curs 6. Decizia de finanţare prin capitaluri proprii (2 ore) 

Curs 7. Decizia de finanţare prin capitaluri imprumutate (2 ore) 

Curs 8. Decizia de finanţare prin capitaluri imprumutate (2 ore) 
Curs 9. Costul capitalului corporaţiilor (2 ore) 

Curs 10. Costul capitalului corporaţiilor (2 ore) 

Curs 11. Structura capitalului (2 ore) 

Curs 12. Structura capitalului (2 ore) 

Curs 13. Structura financiară optimă (2 ore) 

Curs 14. Elemente de guvernare corporativa si finanțate 
comportamentale (2 ore) 

Bibliografie 

- Brezeanu, P., Finanţe corporative, Ed. C.H.Bech 2009 

- Stancu Dumitra & Stancu Ion, "Finanțe corporative cu Excel", Editura Economică, 2012 

- Onofrei, Mihaela; "Finanţele întreprinderii", Editura Economică, 2004, pp. 311  
- Brealey, R., Myers, S, Marcus, A, Fundamentals of Corporate Finance, Third Edition, Mc-Graw-Hill, 2011 
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8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observații 
Seminar  1-2.   

Finanţe corporative: concept, rol (4 ore) 

Aplicaţii practice 

Studiu de caz. Dezbateri, 

jocul de rol, conversaţia, 
problematizarea, 

descoperirea 

 

 

 

 

 

 

 

Scop: Centrare pe 

student și pe 
rezultatele învățării 

Seminar  3-4. 

Structura financiară a corporatiilor. Modele de finanţare a 
corporaţiilor (4 ore) 

Seminar  5-6. 

Procesul decizional. Decizia de finanţare/investiţie (4 ore) 

Seminar  7-8. 

Decizia de finanţare prin capitaluri proprii (4 ore) 

Seminar 9-10. 

Decizia de finanţare prin capitaluri împrumutate (4 ore) 

Seminar  11-23. 

Costul capitalului corporaţiilor (4 ore) 

Seminar  13-14. 

Structura financiară optimă (4 ore) 

Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi 
- Brezeanu, P., Finanţe corporative, Ed. C.H.Bech 2009 

- Stancu Dumitra & Stancu Ion, "Finanțe corporative cu Excel", Editura Economică, 2012 

- Onofrei, Mihaela; "Finanţele întreprinderii", Editura Economică, 2004, pp. 311  
- Brealey, R., Myers, S, Marcus, A, Fundamentals of Corporate Finance, Third Edition, Mc-Graw-Hill, 2011 

Bibliografie de elaborare a cursului  

- Brezeanu, P., Finanţe corporative, Ed. C.H.Bech 2009 

- Stancu Dumitra & Stancu Ion, "Finanțe corporative cu Excel", Editura Economică, 2012 

- Onofrei, Mihaela; "Finanţele întreprinderii", Editura Economică, 2004, pp. 311  
- Brealey, R., Myers, S, Marcus, A, Fundamentals of Corporate Finance, Third Edition, Mc-Graw-Hill, 2011 

- Halpern P., Weston J.F., Brigham E. F., Finanţe manageriale, Ed. Economicǎ, Bucureşti, 1998 

 

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor 
profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 Conţinutul disciplinei conduce la dezvoltarea capacitații de identificare, analiza si soluționare a unor probleme 

de finante corporative, facilitând adaptarea studenţilor la cerinţele pieţei muncii. În cadrul cursului vor avea loc întâlniri 
cu reprezentanţi ai mediului de afaceri şi ai Instituţiilor publice specializate, în aşa fel încât studenţii să fie în permanent 
contact cu problemele actuale şi cu viziunea specialiştilor din domeniul financiar.  
 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 

din nota finală 

10.4 Curs Frecvenţă, parcurgerea 
bibliografiei, cunoaşterea 
informaţiei predate la curs 

Examen scris 70% 

10.5 Seminar / laborator Frecvenţă, elaborarea unor 
referate, teme de casă, teste, joc de 
rol, participarea la dezbateri la 

seminar 

Evaluare continua 30% 

10.6 Standard minim de performanță 

 cunoaşterea în proporţie de 50% a informaţiei predate la curs; 
 activitate la seminar de 50 %. 

 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
1.09.2019 Lect.univ. dr. Stoica Carmen Lect.univ. dr. Stoica Carmen 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 
10.09.2019 Lect. univ. dr. Rose-Marie Puscaciu 
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FIȘA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituția de învățământ superior Universitatea „DANUBIUS” Galați 
1.2 Facultatea  Științe Economice 

1.3 Departamentul Finanțe și Administrarea Afacerilor 

1.4 Domeniul de studii Finanțe  
1.5 Ciclul de studii

1
 Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea Finanțe și Bănci 
 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei PIEȚE DE CAPITAL 

2.2 Titularul activităților de curs Conf. univ. dr. Mihaela  NICOLAU 

2.3 Titularul activităților de seminar Conf. univ. dr. Mihaela  NICOLAU 

2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul  VI 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei
2
 Obl. 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 2 curs 2 2 seminar / laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învățământ 56 din care: 24 curs 28 24 seminar / laborator 28 

3.7 Distribuția fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 36 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren 13 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 11 

Tutoriat 6 

Examinări 3 

Alte activități ( participare sesiuni comunicări ştiinţifice, proiecte de cercetare ş.a.) 0 

3.8 Total ore de studiu individual 69  

3.9 Total ore pe semestru 125  

3.10 Numărul de credite 5  

 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) (Se menționează disciplinele care trebuie studiate anterior.) 
4.1 de curriculum Matematică aplicată în economie, Statistică economică, Econometrie, Economie monetară 

4.2 de competențe C1 Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară 
în entităţile/organizaţiile private şi publice 

C1.1 Identificarea şi definirea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură 
financiară în entităţile/organizaţiile private şi publice 

C1.2 Explicarea şi interpretarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură 
financiară în entităţile/organizaţiile private şi publice 

C1.4 Evaluarea critică a conceptelor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară   
C1.5 Valorificarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în 
elaborarea de proiecte/lucrări 
C2 Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii referitoare la probleme economico-

financiare 

C2.1 Identificarea şi definirea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi 
interpretare a datelor referitoare la o problemă economico-financiară 

C2.2 Explicarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare a 
datelor referitoare la o problemă economico-financiară 

C2.3 Aplicarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare a 
datelor referitoare la o problemă economico-financiară 

C2.4 Identificarea criteriilor de selecţie şi aplicarea variantei adecvate pentru culegerea şi analiza 
datelor economico- financiare 

C4 Execuţia de operaţiuni şi tranzacţii financiare  specifice entităţilor/organizaţiilor private şi 
publice 

C4.1 Identificarea şi descrierea operaţiunilor şi tranzacţiilor financiare 

C4.2 Explicarea operaţiunilor şi tranzacţiilor financiare 

 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 

                                                 
1
 licență, masterat, doctorat 

2
 obligatorie, opţională, facultativă 
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5.1 de desfășurare a cursului sală de curs dotată cu proiector 
5.2 de desfășurare a seminarului / 

laboratorului 

sală de seminar dotată cu proiector și acces la Internet 

 

6. Competențe specifice acumulate (Vizează competențele asigurate de programul de studiu din care face parte 
disciplina.) 
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C4 Execuţia de operaţiuni şi tranzacţii financiare  specifice entităţilor/organizaţiilor private şi publice 

C4.1   Identificarea şi descrierea operaţiunilor şi tranzacţiilor financiare;  

C4.2   Explicarea operaţiunilor şi tranzacţiilor financiare;  

C4.3 Aplicarea cunoştinţelor,  metodelor, tehnicilor şi instrumentelor pentru derularea operaţiunilor şi 
tranzacţiilor financiare;  

C4.4 Evaluarea pe baza metodelor standard a calităţii execuţiei operaţiunilor şi tranzacţiilor financiare;  

C4.5 Simularea de operaţiuni şi/sau tranzacţii financiare 
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Nu este cazul 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 

 

 

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

 Disciplina are ca obiectiv pregătirea studenților de la specializarea 
Finanțe-Bănci în vederea cunoașterii și înțelegerii conceptelor legate de 
piețele financiare și de capital, la nivel național și internațional, precum și a 
teoriilor și metodelor specifice analizei și evaluării piețelor și valorilor 
mobiliare, a riscului și randamentului acestor piețe.  

 

 

 

7.2 Obiectivele specifice 

 dezvoltarea competențelor studenților privind înțelegerea mecanismelor 
piețelor financiare și a importanței instituțiilor și intermediarilor financiari; 
  înțelegerea aspectelor legate de piața de capital și eficiența acesteia, de 
modalitățile de evaluare a valorilor mobiliare, precum și cele legate de 
bursele de valori și tranzacțiile bursiere; 
  aprofundarea cunoștințelor dobândite la disciplinele colaterale. 

 

8. Conținuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observații 
Curs 1.  2 ore                                  

Piețele financiare. Instituțiile și intermediarii financiari.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prelegerea, explicația,  
dezbaterea,  interpretarea 

deciziilor pe pieţele de 
capital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predarea cunoştinţelor se 
face în conformitate cu 

strategiile actuale, 

folosind elemente 

novatoare – slide-uri, 

platforma Danubius on-

line, dialog, analize, 

comparații, 
exemplificări s.a., cu 
scopul de a realiza o 

centrare pe student și pe 
rezultatele învățării 

Curs 2. 2 ore 

Piaţa de capital şi eficienţa acesteia. Piaţa de capital şi eficienţa 
acesteia; Ipoteza pieţei eficiente; Instrumentele pieţei de capital; 
Piaţa de capital din România 

Curs 3 (2 ore) 

Bursele de valori şi piaţa extrabursieră. Caracteristici, 
participanţi, reglementări. 
Curs 4 şi 5 (4 ore) 

Indicii bursieri: definire, caracteristici, indicii burselor 

reglemenate si indicii extrabursieri 

Curs 6 (2 ore) 
Tranzacţiile bursiere: tipuri şi caracteristici 
Curs 7 (2 ore) 

Piaţa bursieră în România. Bursa de Valori Bucureşti. Piaţa 
extrabursieră 

Curs 8 (2 ore) 

Piaţa acţiunilor. Definiţii, tipuri şi caracteristici; stabilirea 
preţului acţiunilor 
Curs 9 şi 10 (4 ore) 
Piaţa obligaţiunilor. Definiţii, tipuri şi caracteristici; Indicatori 
de performanţă; Piaţa obligaţiunilor corporative. 
Curs 11 şi 12 (4 ore) 
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Metode de evaluare a valorilor mobiliare.  Analiza 

fundamentală; Analiza tehnică;  Analiza tehnică intermarket. 
Curs 13 și 14 (4 ore) 
Teoria modernă a portofoliului. Risc și randament pe piețele de 
capital.  

Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi 
1. Anghelache, G. (2000). Pieţe de capital şi tranzacţii bursiere. Bucureşti: Editura ASE. 
2. Anghelache, Gabriela (2009) Piaţa de capital în context european - Bucureşti, Editura Economică. 
3. Anghelache, G. (2000) Bursa şi piaţa extrabursieră - Bucureşti, Editura Economică. 
4. Ghilic-Micu, B. (1997). Bursa de Valori. Bucureşti: Editura Economică. 
5. Miclăuş, Paul George ş.a. (2008). Piaţa instrumentelor financiare derivate - Bucureşti, Editura Economică. 
6. Micu-Ghilic, B. (2002) Strategii pe piaţa de capital – Bucureşti, Editura Economică. 
7. Mazuru, Luminiţa-Ioana (2004) Relaţia întreprinderii cu piaţa de capital – Arad, Editura Concordia. 

8. Olteanu, Alexandru; Olteanu, Florin Manuel (2003) Managementul portofoliului şi al riscului pe piaţa titlurilor- 
Bucureşti, Editura Doreco. 
9. Stancu, I. (2007) Finanțe. Piețe financiare și gestiunea portofoliului. Investiții directe și finanțarea lor, Ed. 

Economica., Bucureşti. 
10. Stroe, R., Armeanu, D.  – Finanțe. Ediția a IIa, Academia de Studii Economice, București 
11. Tureac C. (2007). Managementul pieţei de capital. Galaţi: Ed. Zigotto. 
12. * *Legea 297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare;  
13. **Regulamentul nr.15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a 
organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor;  
14. * * Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare;  
15. * * Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare;  
Bibliografie de elaborare a cursului 

1. Anghelache, G.(coord) - Piețe de capital și burse de valori. Teste-grilă și aplicații, Editura Economică, Bucuresti, 
2003; 

2. Bailey, R.E. – The Economics of Financial Markets, Cambridge University Press, Cambridge, 2005 

3. Cuthbertson, K., Nitzsche, D.– Quantitative Financial Economics. Stocks, Bonds, and Foreign Exchange, John 

Wiley and Sons, New York, 2004 

4. Gallo, G.M., Pacini, B. – Metodi quantitativi per i mercati finanziari, Carocci Editore, Roma, 2002 

5. Mishkin, F.S. – The Economics of Money, Banking, and Financial Markets, 7
th

 Edition, Pearson-Addison Wesley, 

New York, 2004 

6. Stancu, I. – Finanțe. Piețe financiare și gestiunea portofoliului. Investiții directe și finanțarea lor, Ed. Economica., 

Bucureşti, 2007 

7. Stroe, R., Armeanu, D.  – Finanțe. Ediția a IIa, Academia de Studii Economice, București 
8. ***Legea 297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare;  
9. ***Regulamentul nr.15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a 
organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor;  
10. *** Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare;  
11. *** Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare;  
8.2 Seminar / laborator Metode deseminarizare Observații 
Seminar 1 (2 ore) 

Bursa de Valori București. Stabilirea cursului bursier la BVB; 
Sistemul de tranzacționare al BVB  

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza, dezbaterea, 

studiul comparativ,  

documentarea, realizări 
de studii de caz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scop: Centrare pe student 

și pe rezultatele învățării 

Seminar 2 şi 3 (4 ore) 
Tranzacțiile bursiere. Tranzacții cu lichiditate imediată, 
Tranzacții pe bază de aranjament special. Tranzacții în marjă; 
tranzacții la vedere. Tranzacțiile la termen. Contractele Futures 
și Option.    
Seminar 4 (2 ore) 

Indicii bursieri. Construcția și utilizarea indicilor la BVB. Indici 

bursieri pe principalele piețe financiare internaționale.  
Seminar 5 (2 ore) 
Piețele extrabursiere și indicii acestora. NASDAQ și RASDAQ 

 Seminar 6 (2 ore) 

Piața acțiunilor. Emisiunea de acțiuni, indicatori de performanță 
și modele de evaluare a acțiunilor. 
 Seminar 7 și 8  (4 ore) 

Piața obligațiunilor. Indicatori de performanță; modele de 
evaluare a obligațiunilor.   
Seminar 9 (2 ore) 
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Analiza fundamentală a titlurilor   
Seminar 10 (2 ore) 
Analiza tehnică a titlurilor. Analiza tehnică intermarket. 
Seminar  11 și 12 (4 ore) 
Teoria moderna a portofoliului (MPT)  

Seminar 13 și 14 (4 ore) 

Măsurarea riscului pe piețele de capital și diversificarea 
portofoliului.  

Bibliografie 

- Stancu, I. – Finanțe. Piețe financiare și gestiunea portofoliului. Investiții directe și finanțarea lor, Ed. 

Economica., Bucureşti, 2007 

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor 
profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Discutarea conţinutului disciplinei cu specialişti din instituţiile de investiţii 
 Analizarea şi prezentarea de studii de caz  concrete întalnite pe pieţele de capital. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 

din nota finală 

10.4 Curs Frecvenţă, parcurgerea 
bibliografiei, cunoaşterea 
informaţiei predate la curs 

Examen scris 70% 

10.5 Seminar / laborator/ 

teme de control 

Frecvenţă, elaborarea unor 
referate, teme de casă, teste, 
participarea la dezbateri la seminar 

Evaluare continuă 30% 

10.6 Standard minim de performanță 

 cunoaşterea în proporţie de 60 % a informaţiei predate la curs; 
 activitate la seminar de 50 %. 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
1.09.2019 Conf. univ. dr. Mihaela  NICOLAU Conf. univ. dr. Mihaela  NICOLAU 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 
10.09.2019 Lector. univ. dr. Rose-Marie Puscaciu 
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FIȘA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituția de învățământ superior Universitatea „Danubius” din Galați 
1.2 Facultatea  Științe Economice 

1.3 Departamentul Finanțe și Administrarea Afacerilor 

1.4 Domeniul de studii Finanțe 

1.5 Ciclul de studii
1
 Licență 

1.6 Programul de studii / Calificarea Finanțe și Bănci 
 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei METODOLOGIA ELABORĂRII LUCRĂRII DE LICENȚĂ 

2.2 Titularul activităților de curs  

2.3 Titularul activităților de seminar/lucrari 

practice 

Lect. univ.dr. Ioan Gina 

2.4 Anul de studiu  

 

III 2.5 Semestrul  VI 2.6 Tipul de evaluare PV 2.7 Regimul disciplinei
2
 Obl. 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână  din care: curs 0 seminar / laborator  

3.2 Total ore din planul de învățământ 84 din care: curs 0 seminar / laborator 84 

3.7 Distribuția fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren  

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri  

Tutoriat  

Examinări  

Alte activități ( participare sesiuni comunicări ştiinţifice, proiecte de cercetare ş.a.)  

3.3 Total ore de studiu individual   

3.4 Total ore pe semestru 84  

3.5 Numărul de credite 3  

 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) (Se menționează disciplinele care trebuie studiate anterior.) 
4.1 de curriculum Fiscalitate, Contabilitate financiară, Gestiunea financiară a firmei, Operațiunile instituțiilor de 

credit, Finanțe publice 

4.2 de competențe C1 Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară 
în entităţile/organizaţiile private şi publice 

C1.1 Identificarea şi definirea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură 
financiară în entităţile/organizaţiile private şi publice 

C1.2 Explicarea şi interpretarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură 
financiară în entităţile/organizaţiile private şi publice 

C1.3 Aplicarea conceptelor, procedeelor şi metodelor folosite în contabilitatea 
entității/organizaţiei pentru înregistrarea operaţiunilor economice 

C1.5 Valorificarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în 
elaborarea de proiecte/lucrări 
C2 Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii referitoare la probleme economico-

financiare 

C2.1 Identificarea şi definirea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi 
interpretare a datelor referitoare la o problemă economico-financiară 

C2.2 Explicarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare a 
datelor referitoare la o problemă economico-financiară 

C2.3 Aplicarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare a 
datelor referitoare la o problemă economico-financiară 

C3 Realizarea de lucrări de natură economico-financiară la nivelul entităţilor/organizaţiilor priva 

C3.1 Descrierea lucrărilor de natură economico-financiară realizate la nivelul 

entităţilor/organizaţiilor private şi publicete şi publice 

C3.2 Explicarea lucrărilor de natură economico-financiară realizate la nivelul 

                                                 
1
 licență, masterat, doctorat 

2
 obligatorie, opţională, facultativă 
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entităţilor/organizaţiilor private şi publice 

C3.3  Aplicarea cunoştinţelor, metodelor, tehnicilor şi instrumentelor pentru realizarea lucrărilor 
economico-financiare 

C3.5  Elaborarea unui studiu referitor la realizarea lucrărilor 

economico- financiare 

C4 Execuţia de operaţiuni şi tranzacţii financiare  specifice entităţilor/organizaţiilor private şi 
publice 

C4.1 Identificarea şi descrierea operaţiunilor şi tranzacţiilor financiare 

C4.2 Explicarea operaţiunilor şi tranzacţiilor financiare 

C4.3 Aplicarea cunoştinţelor,  metodelor, tehnicilor şi instrumentelor pentru derularea 
operaţiunilor şi tranzacţiilor financiare 

 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfășurare a cursului Nu este cazul 

5.2 de desfășurare a seminarului / 

laboratorului 

Nu este cazul 

 

6. Competențe specifice acumulate (Vizează competențele asigurate de programul de studiu din care face parte 

disciplina.) 

C
om

pe
te

nț
e 

p
ro

fe
si

o
n

a
le

 

 

C
om

pe
te

nț
e 

tr
a

n
sv

er
sa

le
  

CT1 Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii de munca 

riguroasa, eficienta si responsabila 

CT3 Identificarea oportunitatilor de formare continua si valorificarea eficienta a resurselor si tehnicilor de 

invatare pentru propria dezvoltare 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 

 

 

 

 

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

Însuşirea problemelor specifice organizării şi conducerii financiare a 
entităților din sectorul public sau privat, prin experiențe directe în instituții, 
companii, bănci, societăți de asigurări. 
Formarea deprinderilor practice în înregistrarea principalelor operaţiuni 
economico-financiare derulate în cadrul instituţiilor publice, marilor 
companii, IMM, la nivelul unei instituții de credit sau al unei societăți de 
asigurare. 

 

 

7.2 Obiectivele specifice 

Aprofundarea cunoștințelor teoretico-aplicative însușite pe parcursul 
pregătirii în cursul anilor de studiu. 
Abilități privind utilizarea informaţiilor financiar-contabile în luarea unor 

decizii concrete pentru îmbunătăţirea activităţii, la nivel micro sau 

macroeconomic. 

 

8. Conținuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observații 
 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observații 
Stabilirea temei (faza preliminară) 
Selecția, analiza și organizarea surselor de informare 

Documentarea și cercetarea bibliografică 

Definitivarea temei 

Elaborarea cadrului metodologic, testarea și dezvoltarea 
instrumentelor de cercetare 

Aplicarea instrumentelor și colectarea datelor (cercetarea de 
teren)  

Prelucrarea, analiza și interpretarea datelor 
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Redactarea lucrării 
Revizuirea lucrării 
Pe parcursul realizării tezei, coordonatorul științific evaluează 
progresul, precum  şi măsura în care studentul respectă 
condiţiile recomandate  iar la final întocmeşte un referat de 
evaluare 

Bibliografie  

1. Ariton Doinita - Gestiunea financiară a întreprinderii, Editura Fundatiei Universitare Dunarea de Jos, Galaţi, 
2005 

2. Georgeta Dragomir – Operaţiunile instituţiilor de credit, Ed. Fundaţiei Academice „Danubius”, Galaţi, 2007 și 
Operațiunile instituțiilor de credit – curs ID, Editura Universitară Danubius Galați, 2010 

3. Georgeta Dragomir – Structuri si mecanisme financiar-monetare, Ed. Universitară Danubius Galaţi şi Ed. 

Prouniversitaria, 2010  

4. Mosteanu, T., Roman C, Finantele institutiilor publice, Editura Economica, 2011 

5. Trandafir, Mariana (2005). Politica monetară – între considerente teoretice şi activitatea practică. Bucureşti: 
Didactică şi Pedagogică 

6. Văcărel, I. (coord) (2007). Finanţe publice. Editia a VII-a. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică 

7. Vintilă, G. (2006). Fiscalitate. Metode şi tehnici fiscale. Bucureşti: Economică 

8. *** Legea privind Statutul Băncii Naţionale a României nr. 312/2004 

9.  *** OUG nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată prin Legea nr. 227/2007 

10. *** B.N.R., Raport anual 2008-2012; Raport stabilitate financiară 2009-2012 

11.  *** Revista Piaţa financiarã, Revista Tribuna economicã, Revista Finanţe,bănci, asigurări,  2008-2012 

12.  Codul fiscal actualizat si Codul de procedura fiscala  

Surse online (www.bnr.ro; www.mfp.ro  www.ecb.int; www.banque-france.fr; www.bankofengland.co.uk; 

www.bis.org ; www.bnb.bg; www.boj.or.jp ; www.bundesbank.de; www.cnb.cz; www.mnb.hu; www.nbp.pl ; 

www.brd.ro;  www.bcr.ro; www.cec.ro; www.bancatransilvania.ro;  www.bancpost.ro; www.raiffeisen.ro; www.zf.ro; 

www.capital.ro; www.no-cash.ro; www.finantare.ro; www.ghiseulbancar.ro; www.bankingnews.ro; 

www.smartfinancial.ro; www.smartbank.ro  s.a.surse oficiale) 

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor 
profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
-  

 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 

din nota finală 

10.4 Evaluare finala  -  

10.5 Lucrari 

aplicative/Proiect 

 Verificare 100% 

10.6 Standard minim de performanță 

- răspunsurile la examen/colocviu/lucrări practice                                                                 
- activităţi aplicative atestate/lucrări practice/proiect etc 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
5/ 09 / 2019  Lect.univ.dr. Ioan Gina 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 
10.09.2019 Lect.univ.dr. Pușcaciu Rose Marie 

 

http://www.bnr.ro/
http://www.mfp.ro/
http://www.ecb.int/
http://www.banque-france.fr/
http://www.bankofengland.co.uk/
http://www.bis.org/
http://www.bnb.bg/
http://www.boj.or.jp/
http://www.bundesbank.de/
http://www.cnb.cz/
http://www.mnb.hu/
http://www.nbp.pl/
http://www.brd.ro/
http://www.bcr.ro/
http://www.cec.ro/
http://www.bancatransilvania.ro/
http://www.bancpost.ro/
http://www.raiffeisen.ro/
http://www.zf.ro/
http://www.capital.ro/
http://www.no-cash.ro/
http://www.finantare.ro/
http://www.ghiseulbancar.ro/
http://www.bankingnews.ro/
http://www.smartfinancial.ro/
http://www.smartbank.ro/
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FIȘA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituția de învățământ superior Universitatea „DANUBIUS” Galați 
1.2 Facultatea /  FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE 

1.3 Departamentul Finanțe și Administrarea Afacerilor 

1.4 Domeniul de studii Finante 

1.5 Ciclul de studii
1
 Licenta 

1.6 Programul de studii / Calificarea Finanțe și Bănci  
 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei INVESTIȚII DIRECTE SI FINANTAREA LOR 

2.2 Titularul activităților de curs Lector univ. dr. Sorin Enache 

2.3 Titularul activităților de seminar Lector univ. dr. Sorin Enache 

2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul V 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei
2
 Opț 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților 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 învățământ 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar / laborator 28 

3.7 Distribuția fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 36 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren 13 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 11 

Tutoriat 6 

Examinări 3 

Alte activități 0 

3.8 Total ore de studiu individual 69  

3.9 Total ore pe semestru 125  

3.10 Numărul de credite 5  

 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) (Se menționează disciplinele care trebuie studiate anterior.) 
4.1 de curriculum  Nu este cazul 

4.2 de competențe  Nu este cazul 

 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfășurare a cursului sală de curs dotată cu proiector 
5.2 de desfășurare a seminarului / 

laboratorului 

sală de seminar dotată cu proiector și acces la Internet 

 

6. Competențe specifice acumulate (Vizează competențele asigurate de programul de studiu din care face parte 

disciplina.) 

                                                 
1
 licență, masterat, doctorat 

2
 obligatorie, opţională, facultativă 
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C1 Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în 
entităţile/organizaţiile private şi publice 

C1.3 Aplicarea conceptelor, procedeelor şi metodelor folosite în contabilitatea entității/organizaţiei pentru 
înregistrarea operaţiunilor economice 

C1.5 Valorificarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în elaborarea de 
proiecte/lucrări 

C3 Realizarea de lucrări de natură economico-financiară la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi 
publice 

C3.2 Explicarea lucrărilor de natură economico-financiară realizate la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi 
publice 

C3.3 Aplicarea cunoştinţelor, metodelor, tehnicilor şi instrumentelor pentru realizarea lucrărilor economico-

financiare 

C3.4 Utilizarea unor indicatori de calitate pentru evaluarea realizării lucrărilor de natură economico-financiară 

C3.5  Elaborarea unui studiu referitor la realizarea lucrărilor economico- financiare 

C6 Aplicarea deciziilor financiare în cadrul entităţilor/organizaţiilor private şi publice 

C6.1  Descrierea deciziilor financiare 

C6.2 Explicarea deciziilor financiare în vederea  implementării 
C6.3 Aplicarea deciziilor financiare folosind cunoştinţe, metode, tehnici şi instrumente specifice 

C6.4 Evaluarea calităţii implementării deciziilor financiare 

C
om

pe
te

nț
e 

tr
a

n
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Nu este cazul 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 

 

 

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

 Obiectivul general al disciplinei INVESTIȚII directe și finanțarea 
lor este acela de înţelegere şi asimilare de către studenţi a principalelor 
elemente conceptuale şi practice referitoare la alegerea si realizarea 

investitiilor optime, atat din punct de vedere al investitorului individual cat 

si din punct de vedere al unei companii. 

 

 

 

 

 

 

7.2 Obiectivele specifice 

 Identificarea rolului si importaței investițiilor intr/o economie și la 
nivelul activității firmei 
 Recunoașterea diferențelor fundamentele dintre investițiile directe, 
investițiile indirecte, decizia de investire și decizia de finanțare.  
 Evaluarea corectă a proiectelor de investiții prin utilizarea de 
metode aplicabile la nivel internațional.  
 Bugetarea corectă a unui proiect de investiții 
 Cunoașterea surselor de finanțare a potențialelor proiecte de 
investiții și evaluarea acestora. 
 cunoașterea elementelor de risc și gestionarea acestora în condițiile 
finanțării și implementării unui proiect de investiții. 

 

8. Conținuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observații 
Curs 1 -2. (4 ore) 
Investiţiile – noțiuni introductive 

1. Rolul investițiilor în economie și la nivelul firmei 
2. Investițiile directe 

3. Investițiile indirecte 

4. Alternative investiționale 

5. Decizia de investire vs. Decizia de finanțare 

6. Relația de agent și gurvernarea corporatistă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prelegerea, explicația, jocul de 
rol, interpretarea unor decizii 

financiare publice sau private 

 

 

Predarea 

cunoştinţelor se 
face în 

conformitate cu 

strategiile actuale, 

folosind elemente 

novatoare – slide-

uri, platforma 

Danubius on-line, 

dialog, analize, 

comparații, 
exemplificări s.a., 

Curs 3 - 4. (4 ore) 

Investițiile directe 

1. Stabilirea investiției și decizia de alocare a activelor 
2. Selectarea investițiilor într-o economie globalizată 

3. Evoluții în teoria investițională: piețele de capital 
eficiente, managementul portofoliului, introducere în 
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Asset Pricing Models. cu scopul de a 

realiza o centrare 

pe student și pe 
rezultatele învățării 

Curs 5 -6. (4 ore) 
Valoarea actuală a proiectelor de investiții 

1. Calculul valorii actuale și viitoare. Valoarea actuală netă 

2. Riscul și valoarea actuala 

3. Valoarea actuală și rata rentabilității 
4. Valoarea actuală în cazul fluxurilor de capital multiple 

5. Costul de oportunitateal investiției de capital 
Curs 7. (2 ore) 
Evaluarea obligațiunilor 
Curs 8. (2 ore) 

Evaluarea actțiunilor 
Curs 9. (2 ore) 

Valoarea Actuală Netă și alte criterii de investiții 
1. Perioada de recuperare a investiției 
2. Rata rentabilității interne 

3. Invstiția  sub condiția resurselor limitate 

Curs 10. (2 ore) 
Utilizarea Regulii VAN în decizia de investiții 

1. Aplicarea  regulii VAN 

2. Momentul investirii (investment timing) 

3. Fluxul de numerar anual echivalent 

Curs 11. (2 ore) 

Riscul și costul de capital 
  

Curs 12. (2 ore) 
Analiza și bugetarea proiectului de investiții 

1. Procesul de investire a capitalului 

2. Analiza senzitivă 

3. Simularea Monte-Carlo 

4. Opțiunile reale și arborii decizionali 

  

Curs 13-14. (4 ore) 

Finanțarea investițiilor firmei 
1. Modalități de finanțare a proiectelor de investiții 
2. Emisiunea de acțiuni 
3. Emisiunea de obligațiuni 
4. Gestionarea riscurilor 

  

Bibliografie 

• Brealey R.A., Myers, S.C., Allen, F. Principles of Corporate Finance, 10th ed, MacGraw-Hill, 2011. 

• Dragotă, V. (coord), Evaluarea și finanțarea investițiilor directe – Culegere de studii de fezabilitate, ASE, 

2009. 

• Jones, C. P., Investment Analysis and Management, Wiley, 2010, 

• Relly, F.K., Brown, K.C., Investment Analysis and Portfolio Management, South Western, Cengage Learning, 

2011. 

• Vintilă, N. Evaluarea și finanțarea investițiilor directe, ASE, 2009. 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observații 
Seminar 1 și 2 (4 ore) 
Prezentarea in mod interactiv a rolului investițiilor în economie 
și la nivelul firmei. Discuții pe date statistice privind evoluția 
investitțiilor în România, pe categorii (directe, indirecte, 

autohtone, străine). Studii de caz privind deciziile de investire 
si deciziile de finanțare. Analiza concreta a problemelor 
generate de relația de agent și guvernarea firmei. 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza, modelarea logico-

econometrica, studiul 

comparativ, referatul, 

documentarea, joc de rol, 

studiul de caz, metoda 

activitatii pe grupe, dezbaterea 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scop: Centrare pe 

student și pe 
rezultatele învățării 

Seminar 3 (2 ore) 
Decizia de alocare a activelor – studiu de caz. Analiza 

modalitaților de selectare a investițiilor într-un context 

internațional 
Seminar 4 (2 ore) 

Studii de caz privind managementul portofoliului 

Seminar 5 (2 ore) 

Aplicații privind VA, VV, VAN 

Seminar 6 (2 ore) 

VA si RR, VA si FCM – aplicații și studii de caz 
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Seminar 7 (2 ore) 
Studiu de caz privind evaluarea obligațiunilor. Aplicații pe date 
oferite de BVB și NYSE 

Seminar 8 (2 ore) 

Studiu de caz privind evaluarea actiunilor. Aplicații pe date 
oferite de BVB si NYSE 

Seminar 9 (2 ore) 

Aplicații care reflectă importanța perioadei de recuperare a 
investiției în procesul de selcție a proiectului de investiții.  
Seminar 10 (2 ore) 
RRI și alegerea investiției în condiții de resurse limitate 

Seminar 11 și 12 (4 ore) 
Studii de caz privind analiza senzitivă, opțiunile reale și arborii 
decizionali 

Seminar 13 (2 ore) 

Simulare Monte-Carlo. 

Seminar 14 (2 ore) 

Aplicații privind finanțarea investițiilor firmei prin emisiuni de 
titluri. Studii de caz privind metodele de acoperire a riscurilor 

investiționale. 
Bibliografie 

• Brealey R.A., Myers, S.C., Allen, F. Principles of Corporate Finance, 10th ed, MacGraw-Hill, 2011. 

• Dragotă, V. (coord), Evaluarea și finanțarea investițiilor directe – Culegere de studii de fezabilitate, ASE, 

2009. 

• Jones, C. P., Investment Analysis and Management, Wiley, 2010, 

• Relly, F.K., Brown, K.C., Investment Analysis and Portfolio Management, South Western, Cengage Learning, 

2011. 

• Vintilă, N. Evaluarea și finanțarea investițiilor directe, ASE, 2009. 

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor 
profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 Conţinutul disciplinei conduce la dezvoltarea capacitații de identificare, analiza si soluționare a unor probleme 

financiare publice, facilitând adaptarea studenţilor la cerinţele pieţei muncii. În cadrul cursului vor avea loc 
întâlniri cu reprezentanţi ai mediului de afaceri şi ai Instituţiilor publice specializate, în aşa fel încât studenţii să 
fie în permanent contact cu problemele actuale şi cu viziunea specialiştilor din domeniul financiar. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 

din nota finală 

10.4 Curs Frecvenţă, parcurgerea 
bibliografiei, cunoaşterea 
informaţiei predate la curs 

Examen scris 70% 

10.5 Seminar / laborator Frecvenţă, elaborarea unor 
referate, teme de casă, teste, joc de 
rol, participarea la dezbateri la 

seminar 

Evaluare continua 30% 

10.6 Standard minim de performanță 

 cunoaşterea în proporţie de 50 % a informaţiei predate la curs; 
 activitate la seminar de 50 %. 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
1 / 09 /2019 Lector univ. dr.  Sorin Enache 

 

Lector univ. dr. Sorin Enache 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 
10/ 09 / 2019 Lect. univ. dr. Rose-Marie Pușcaciu 

 



FIȘA DISCIPLINEI 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituția de învățământ superior Universitatea „DANUBIUS” din Galați  

1.2 Facultatea  Științe Economice 

1.3 Departamentul Finanțe și Administarea Afacerilor 

1.4 Domeniul de studii Finanțe 

1.5 Ciclul de studii
1
 Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea Finanţe şi  Bănci 
 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Finanţe internaţionale 
2.2 Titularul activităților de curs Lect.univ. dr. Stoica Carmen 

2.3 Titularul activităților de seminar Lect. univ. dr. Stoica Carmen 

2.4 Anul de studiu  III 2.5 Semestrul     VI 2.6 Tipul de evaluare    E 2.7 Regimul disciplinei
2
 

 

Obl. 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care:  curs 2  seminar  2 

3.4 Total ore din planul de învățământ 56 din care: 28 curs 28 28 seminar /  28 

3.7 Distribuția fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 25 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren 20 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 22 

Tutoriat 0 

Examinări 2 

Alte activități ( participare sesiuni comunicări ştiinţifice, proiecte de cercetare ş.a.)  

3.8 Total ore de studiu individual 69  

3.9 Total ore pe semestru 125  

3.10 Numărul de credite 5  

 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) (Se menționează disciplinele care trebuie studiate anterior.) 
4.1 de curriculum Macroeconomie, Economie monetară, Economie europeană, Operaţiunule instituţiilor de 

credit, Dreptul afacerilor, Produse şi servicii bancare, Pieţe de capital 
4.2 de competențe C1 Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură 

financiară în entităţile/organizaţiile private şi publice 

C1.1. Cunoaşterea, înţelegerea şi utilitarea limbajului financiar specific finanţelor publice 

C1.2 Explicarea şi interpretarea conceptelor financiare legate de finanţele publice 

C1.4 Evaluarea critică a conceptelor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară   
C1.5 Valorificarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară 
în elaborarea de proiecte/lucrări 
C2 Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii referitoare la probleme 
economico-financiare 

C2.1 Identificarea şi definirea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză 
şi interpretare a datelor referitoare la o problemă economico-financiară 

C2.2 Explicarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare 

a datelor referitoare la o problemă economico-financiară 

C3 Realizarea de lucrări de natură economico-financiară la nivelul 
entităţilor/organizaţiilor private şi publice 

C3.1 Descrierea lucrărilor de natură economico-financiară realizate la nivelul 
entităţilor/organizaţiilor private şi publice 

C3.2 Explicarea lucrărilor de natură economico-financiară realizate la nivelul 
entităţilor/organizaţiilor private şi publice 

C3.3  Aplicarea cunoştinţelor, metodelor, tehnicilor şi instrumentelor pentru realizarea 

lucrărilor economico-financiare 

C3.5  Elaborarea unui studiu referitor la realizarea lucrărilor economico- financiare 

                                                 
1
 licență, masterat, doctorat 

2
 obligatorie, opţională, facultativă 



C4 Execuţia de operaţiuni şi tranzacţii financiare  specifice entităţilor/organizaţiilor 
private şi publice 

C4.1 Identificarea şi descrierea operaţiunilor şi tranzacţiilor financiare 

C4.2 Explicarea operaţiunilor şi tranzacţiilor financiare 

C4.3 Aplicarea cunoştinţelor,  metodelor, tehnicilor şi instrumentelor pentru derularea 
operaţiunilor şi tranzacţiilor financiare 

C4.4 Evaluarea pe baza metodelor standard a calităţii execuţiei operaţiunilor şi 
tranzacţiilor financiare 

C4.5 Simularea de operaţiuni şi/sau tranzacţii financiare 

 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfășurare a cursului Sală de curs, video-proiector, platforma e-learning Danubius online, internet 

5.2 de desfășurare a seminarului 
/ laboratorului 

Sală de curs, video-proiector, platforma e-learning Danubius online, internet 

 

6. Competențe specifice acumulate (Vizează competențele asigurate de programul de studiu din care face parte 

disciplina.) 
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C4 Execuţia de operaţiuni şi tranzacţii financiare  specifice entităţilor/organizaţiilor private şi publice 

C4.1 Identificarea şi descrierea operaţiunilor şi tranzacţiilor financiare 

C4.2 Explicarea operaţiunilor şi tranzacţiilor financiare 

C4.3 Aplicarea cunoştinţelor,  metodelor, tehnicilor şi instrumentelor pentru derularea operaţiunilor şi 
tranzacţiilor financiare 
C6 Aplicarea deciziilor financiare în cadrul entităţilor/organizaţiilor private şi publice 

C6.2 Explicarea deciziilor financiare în vederea  implementării 
C6.3 Aplicarea deciziilor financiare folosind cunoştinţe, metode, tehnici şi instrumente specifice 

C6.4 Evaluarea calităţii implementării deciziilor financiare 
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Nu este cazul 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei Cursul: FINANTE INTERNAȚIONALE are ca obiectiv general 
asigurarea unor cunoștințe care să permită înțelegerea și utilizarea 

conceptelor, teoriilor, principiilor și metodelor fundamentale specifice, 
precum și explicarea și interpretarea ideilor, proceselor și a tendințelor 
specifice relațiilor financiare care se stabilesc, la nivel micro și 
macroeconomic, în actualul context  internațional, specific societății 
bazate pe cunoaștere.   

7.2 Obiectivele specifice  Clarificarea problematicii pieţei valutare şi a tranzacţiilor care 
au loc pe această piaţă 

 Înţelegerea modului de funcţionare a sistemelor monetare şi 
financiare internaţionale şi formarea unei viziuni de ansamblu asupra 

sistemului financiar internaţional contemporan 

 Familiarizarea cu conceptul de eurocredit, cu funcţiile şi rolul 
acestuia 

 Formarea unei viziuni de ansamblu asupra modului de 

utilizare a mijloacelor, instrumentelor şi modalităţilor de plată 
internaţionale 

 Cunoaşterea principalelor instituţii financiar bancare 
internaţionale, a modului de organizare, funcţionare şi a asistenţei 
financiare ce o acordă acestea 

 Formarea şi dezvoltarea abilităţilor de analiză şi operare cu 

noţiunile specifice disciplinei;  
 Cunoaşterea legislaţiei în domeniu şi a cerinţelor armonizării 
cu legislaţia şi practicile europene; 
 Aplicarea  conceptelor, tehnicilor, instrumentelor pentru 



derularea operaţiunilor şi tranzacţiilor financiare și a regulilor 
internaţionale de conduită financiară a statelor, precum şi a tehnicilor 
valutare tot mai complexe 

 Valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în 
activităţile ştiinţifice, în cadrul  diverselor  exerciţii aplicative 
desfăşurate pe parcursul semestrului pe baza dezbateri, studii de caz, 

dialog costructiv. 

 

8. Conținuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observații 
Cursul 1. CONCEPTUL ŞI SFERA FINANŢELOR 
INTERNAŢIONALE - 2 ore 
1.1 Relaţiile economice internaţionale 

1.2Sistemul Financiar Internaţional-definire, caracteristici, 

evoluţie 

1.3 Sistemul Monetar European- evoluţie, principii de 
funcţionare 

1.4 Funcţiile relaţiilor financiar-valutare internaţionale 

 
Cursul 2 INSTRUMENTELE FINANCIARE 
FOLOSITE PE PIEȚELE INTERNAȚIONALE -2 ore 
2.1 Instrumentele pieței monetare 

2.2 Instrumentele pieței de capital 
2.3 Instrumentele de investiție indirectă 

 

Cursul 3- 4.  (4 ore) 
DECIZIILE FINANCIAR-MONETARE  
INTERNAȚIONALE.  BALANȚA DE PLĂȚI ȘI 
POZIȚIA INVESTIȚIONALĂ INTERNAȚIONALĂ 
A ROMÂNIEI. 
3.1.  Balanţa de plăţi (externe)  

3.2.  Poziţia investiţională internaţională) 

4.1.  Datoria externă și indicatorii balanței de plăți  
4.2.  Echilibrul balanței de plăți externe 

  
Cursul 5. (2 ore) 
CURSUL VALUTAR ȘI IMPACTUL LUI ASUPRA 
RELAȚIILOR FINANCIAR-MONETARE  
5.1. Concept și semnificații. Metode de cotare. Tipuri de 

curs  valutar 

5.2. Paritatea puterii de cumpărare . Legea prețului unic 

  

Cursul 6. (2 ore) 
 PIAŢA VALUTARĂ       
6.1  Concept şi caracteristici distinctive  

6.2  Operaţiuni valutare 
6.3  Tipuri de pieţe valutare   
 

Cursul 7. (2 ore) 

OPERAȚIUNI VALUTARE PE PIAȚA SPOT  
7.1. Operaţiunile valutare cu caracter economic  
7.2  Operaţiunile  valutare la vedere cu caracter 
asiguratoriu 

7.3  Operaţiunile  valutare la vedere cu caracter  speculativ 

   
Cursul 8  (2 ore) 
PIEȚELE  VALUTARE  LA TERMEN  
8.1  Operaţiuni valutare la termen cu caracter economic 

8.2  Operaţiuni valutare la termen cu caracter  asiguratoriu 

8.3  Operaţiuni valutare la termen cu caracter speculativ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expunerea: descrierea, 

explicaţia, prelegerea dialog, 
explicaţia, prelegerea dialog, 

prelegeri cu oponenţi, prelegeri 
în echipă. 

 

 

 

 

 

 

Postarea cursurilor pe platforma 

electronică de învățământ 
Danubius online (la Resurse) 

 

 

 

Suportul de curs în format 

Power Point 

 

 

 

 

 

Conversaţia: conversaţia 
euristică, dezbaterea, dialogul, 

conversaţii de fixare şi 
consolidare a cunoştinţelor, 

conversaţii de sistematizare şi 
sinteză, conversaţii de aplicare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predarea 

cunoştinţelor se 
face în 

conformitate cu 

strategiile 

actuale, folosind 

elemente 

novatoare – 

slide-uri, 

platforma 

Danubius on-

line, dialog, 

analize, 

comparații, 
exemplificări 

s.a., cu scopul de 

a realiza o 

centrare pe 

student și pe 
rezultatele 

învățării 



Cursul  9 -10. (4 ore) 
MECANISME DE PLĂȚI INTERNAȚIONALE 
 9.1Caracterizare generală  
9.2. Acreditivul. Concept. Caracteristici. Forme ale 

acreditivului documentar. Derularea plăţii prin acreditiv 
documentar 

10.1. Incasso-ul documentar.  Definiţie şi caracteristici. 
Elementele incasso-ului documentar .  Mecanismul 

derulării plăţii prin incasso documentar  
10.2. Ordinul de plată  
10.3. Scrisoarea de garanţie bancară. Definiţie şi 
caracteristici.Principalw tipuri. Mecanismul plăţilor prin 
clearing (cliring) 

 

Cursul  11. (2 ore) 
PIEȚELE FINANCIARE INTERNAȚIONALE 
11.1 Piața financiară internațională 

11.2 Piața internațională a creditului 
 

Cursul 12, 13 și 14. (6 ore) 
FINANȚAREA ȘI CREDITAREA INVESTIȚIILOR 
INTERNAȚIONALE DIRECTE 
12.1 . Investițiile străine directe. Considerații 
generale.Concept și principale tipuri.  
12.2 ISD şi rolul lor în dezvoltarea economiei mondiale 

13.1Politici de atragere a ISD 

13.2 Surse și metode de finanțare 

13.3 Etape ale realizării unei investiții interaționale 

14.1 Investițiile străine în România 

14.2.Evoluții și tendințe în actualul  context global 

 

Problematizarea: utilizarea 

întrebărilor-problemă, 
problemelor şi situaţiilor- 

problemă. 
 

 

 

Descoperirea: redescoperirea 

dirijată şi independentă, 
descoperirea creativă, 

descoperirea prin documentare, 

descoperirea experimentală. 
 

Bibliografie 
1.   Bran Paul, Costică Ionela (2003). Economica activitatii financiare si monetare international. Bucureşti: 
Economică  
2.   Cerna Silviu (2009). Economie monetară. Timişoara: Editura Univ. de Vest. 
3.   Cerna Silviu (2012)  Moneda și finanțele internaționale, Ed Universității de Vest, Timișoara 

4.   Gaftoniuc Simona (2002). Finante internationale, Ed. Economica, Bucuresti 

5.   Huerta de Solo J (2010) Moneda, creditul bancar și ciclurile economice, Ed Universității Al Ioan Cuza, 
Iași/Institutul “Ludwig von Mises”, România, Iași, 
6.   Krugman P. (2009). Întoarcerea economiei declinului şi criza din 2008. Bucureşti: Ed. Publica 

7.   Cristian Paun (2010) - Finante internationale, Ed. Univ. Romano-Americane, Bucuresti 

8.   Pop N, Fugaru A, Franc V.I. (2010)  Despre criză fără mânie și cu discernământ, Ed Expert București, 
9.   Sută S. Selejan (1992). Doctrine şi curente în gândirea economică. Bucureşti: ALL. 
10.. Trandafir M. (2005). Pieţe monetar-valutare în România. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică 

11. Documente electronice furnizate în meniul Resurse pe platforma Danubius Online.  

12. Banca Națională a României , Investițiile străine în România – 2008-2016 www.bnro.ro/publicatii  

13. Banca Națională a României Balanța de plăți 2000-2016 www.bnro.ro/publicatii  

8.2 . Seminar / laborator Metode de predare Observații 
Seminar 1 (2 ore) 
Teorii  privind comerţul internaţional (prezentare teme, 
analiză critică)  
Seminar 2 (2 ore) 
Aplicații privind evoluția activității financiar-monetare  

internaționale 

Seminar 3  (2 ore) 
Deciziile financiar-monetare  internaționale – studiu de 

caz 

Seminar 4 (2 ore) 
Aplicaţii privind  datoria externă și indicatorii balanței de 
plăți 
Seminar 5 (2 ore)   
Aplicaţii privind   cursul valutar şi impactul  lui asupra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expunerea: descrierea, explicaţia, 
prelegerea dialog, prelegeri cu 

oponenţi, prelegeri în echipă. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scop: 

Centrare 

pe student 

și pe 



relaţiilor financiare internaţionale 
Seminar 6 (2 ore) 
Aplicaţii privind   operaţiunile valutare la vedere 
Seminar 7-8 (4 ore) 
Aplicaţii privind   operaţiunile valutare la termen 

Seminar 9-10 (4 ore) 
Aplicații privind mecanismele de plăți internaționale 

Seminar 11 (2 ore)  
Aplicaţii privind   piețele financiare internaționale 
Seminar 12, 13 și 14 (6 ore)   
Investițiile străine în România - studiu de caz 

 

 

 

 

Problematizarea: utilizarea întrebărilor-
problemă, problemelor şi situaţiilor- 

problemă 

rezultatele 

învățării 

Bibliografie 
1.   Bran Paul, Costică Ionela (2003). Economica activitatii financiare si monetare international. Bucureşti: 
Economică  
2.   Cerna Silviu (2009). Economie monetară. Timişoara: Editura Univ. de Vest. 
3.   Cerna Silviu (2012)  Moneda și finanțele internaționale, Ed Universității de Vest, Timișoara 

4.   Gaftoniuc Simona (2002). Finante internationale, Ed. Economica, Bucuresti 

5.   Huerta de Solo J (2010) Moneda, creditul bancar și ciclurile economice, Ed Universității Al Ioan Cuza, 
Iași/Institutul “Ludwig von Mises”, România, Iași, 
6.   Krugman P. (2009). Întoarcerea economiei declinului şi criza din 2008. Bucureşti: Ed. Publica 

7.   Cristian Paun (2010) - Finante internationale, Ed. Univ. Romano-Americane, Bucuresti 

8.   Pop N, Fugaru A, Franc V.I. (2010)  Despre criză fără mânie și cu discernământ, Ed Expert București,  
9.   Sută S. Selejan (1992). Doctrine şi curente în gândirea economică. Bucureşti: ALL. 
10.. Trandafir M. (2005). Pieţe monetar-valutare în România. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică 

11. Documente electronice furnizate în meniul Resurse pe platforma Danubius Online.  

12. Banca Națională a României , Investițiile străine în România – 2008-2016 www.bnro.ro/publicatii  

13. Banca Națională a României Balanța de plăți 2000-2016 www.bnro.ro/publicatii  

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 
asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se predă în alte centre universitare din țară și din 
străinătate. Pentru o mai bună adaptare la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei vor avea loc întalniri 
atât cu reprezentaţi ai mediului de afaceri, cu experți contabili, cât și cu alte categorii specialiști. 
 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 

din nota finală 

10.4 Curs Cunoaşterea informaţiei predate 
la curs, parcurgerea 

bibliografiei, frecvenţă. 

Examinare orală 70% 

10.5 Seminar / laborator Participarea la dezbateri la 

seminar frecvenţă, elaborarea 
unor referate, teme de casă, 
teste. 

Evaluare continuă 30% 

10.6 Standard minim de performanță 

cunoaşterea în proporţie de 50 % a informaţiei predate la curs; 
activitate la seminar de 50 %. 

 

                                                          

Data completării Semnătura titularului de curs 

Lector univ.dr. Stoica Carmen   

Semnătura titularului de seminar 
Lector univ.dr. Stoica Carmen   

1 / 09 /2019   

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 
10 / 09 / 2019 Lect.univ.dr. Rose-Marie Pușcaciu 

                                        


