Fişa disciplinei
Denumirea disciplinei

Codul disciplinei

Facultatea
Domeniul de licenţă
Programul de studii de
licenţă
(specializarea)

Burse de mărfuri şi valori
ECTS
312

Semestrul

Numărul de credite

I

Ştiinţe
Administrarea afacerilor

4

Numărul de ore pe semestru/activităţi

Economia comerţului, turismului
şi serviciilor

Total

SI

TC

AT

AA

42

28

10

4

-

Categoria formativă a disciplinei
DF-fundamentală, DG-generală, DS-de specialitate, DE-economică/managerială, DU-umanistă

DS

Categoria de opţionalitate a disciplinei: DI-impusă, DO-opţională, DL-liber aleasă (facultativă)

DI

Discipline
anterioare

Obligatorii
(condiţionate)

-

Recomandate

-

Obiectivul general al disciplinei: să prezinte studenţilor importanţa burselor de mărfuri şi
Obiective valori în cadrul economiei naţionale si să cunoască titlurile financiare care se tranzacţionează
pe bursele de mărfuri şi valori, să înţeleagă modul de organizare şi funcţionare a burselor de
mărfuri şi valori şi tipurile de tranzacţii care se realizează pe aceste pieţe.
Obiectivele specifice constau în formarea:
a) capacităţii de a cunoaşte şi înţelege:
- conceptele cu care operează bursele de mărfuri şi valori;
- legităţile, principiile, normele şi mecanismele specifice burselor de mărfuri şi valori;
- titlurile financiare care se tranzacţionează pe bursele de mărfuri şi valori;
- tipurli de tranzacţii care au loc pe bursele de mărfuri şi valori
b) capacităţii de a:
- explica şi interpreta evoluţia cursurilor titlurilor financiare tranzacţionate la bursele de
mărfuri şi valori,
- Lua decizii cu privire la investirea în diverse titluri financiare
- Determina rezultatul obţinut în urma diferitelor tipuri de tranzacţii bursiere;
- Realiza o tranzacţie pe bursa de mărfuri sau valori;
- Interpreta evoluţia principalilor indicatori financiari ai societăţilor listate la bursă
- Interpreta evoluţia indicilor bursieri
c) competenţelor afectiv-valorice:
- formarea capacităţii de analiză şi decizie;
- formarea unei conduite socio-profesionale care să respecte cerinţele codului etic şi
deontologic.

Conţinut
(descriptori)

Studiu individual (SI)
Introducere. Scopul şi obiectivele cursului. Cerinţe preliminare. Conţinutul cursului.
Recomandări de studiu. Evaluarea
1. Bursa - conţinut economic şi rol în economia contemporan. Instituţia bursieră definire, scurt istoric, categorii. Natura specifică a bursei. Clasificarea pieţelor
bursiere. Conceptul de bursă de mărfuri. Bursa de valori – componentă a pieţei de
capital. Rolul şi funcţiile burselor în economia contemporană.
2. Instrumente negociabile la bursele de mărfuri şi valori din România
Conţinutul economic al instrumentelor financiare. Acţiunile. (Definirea şi
caracteristicile acţiunilor. Drepturi conferite de acţiuni deţinătorului. Clasificarea
acţiunilor. Tipuri de valori ale acţiunilor. Operaţiuni de capital cu privire la
emisiunea acţiunilor. Evaluarea fundamentală a acţiunilor). Obligaţiunile ( Definirea
şi caracteristicile obligaţiunilor. Clasificarea obligaţiunilor. Elementele tehnice ale
obligaţiunilor. Metodele de amortizare a împrumuturilor obligatare. Randamentul
obligaţiunilor). Valori mobiliare emise de stat. Instrumente financiare derivate şi
sintetice. Titluri reprezentative de mărfuri – obiect al tranzacţiilor la bursele de
mărfuri.
3. Organizarea şi funcţionarea burselor de mărfuri şi a burselor de valori.
Înfiinţarea şi organizarea burselor de mărfuri. Prestarea serviciilor de brokeraj la
bursele de mărfuri. Organizarea pieţelor administrate de bursa de mărfuri în ţara
noastră . Organizarea burselor de valori. Sisteme de tranzacţii pe pieţele bursiere.
Etapele realizării tranzacţiei bursiere. Executarea tranzacţiei bursiere.
4. Tipuri de tranzacţii bursiere. Conţinutul economic şi clasificarea tranzacţiilor
bursiere. Tranzacţiile cash (spot) sau la vedere. Tranzacţii în marjă. Tranzacţii la
termen. Tranzacţii cu instrumente financiare derivate
5. Indicii bursieri. Definirea şi clasificarea indicilor bursieri. Modele generale de
calcul a indicilor bursieri. Indicii pieţei bursiere româneşti
Activităţi tutoriale (AT)
AT1. Dezbateri asupra conceptului de bursă de mărfuri şi bursă de valori, rolul şi
funcţiile burselor de mărfuri şi valori în economia contemporană, instrumentele
negociabile la bursele de mărfuri şi valori. Clarificarea răspunsurilor la testele de
autoevaluare aferente unităţilor de învăţare 1-2
AT2. Dezbateri asupra organizării şi funcţionării burselor de mărfuri şi a burselor de
valori, conţinutul economic şi clasificarea tranzacţiilor bursiere. Realizarea de
tranzacţii cash (spot) sau la vedere, tranzacţii în marjă, tranzacţii la termen, tranzacţii
cu instrumente financiare derivate .Clarificarea răspunsurilor la testele de autoevaluare
aferente unităţii de învăţare 3-4
Teme de control (TC)
TC1. Tema de control aferentă unităţilor de învăţare 2
TC2. Tema de control aferentă unităţilor de învăţare 4

Forma de evaluare (E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrări de control)
Stabilirea notei
finale
(procentaje)

- răspunsuri la examen/colocviu/lucrări practice
- activităţi aplicative atestate/laborator/lucrări practice/proiect etc.
- teste pe parcursul semestrului

Vp
60 %

40 %

- teme de control
Bibliografie
minimală

1. Anghelache Gabriela, Piaţa de capital, Editura Economică, Bucureşti, 2004
2. Anghelache Gabriela (coord.), Pieţe de capital şi burse de valori: Teste grilă şi
aplicaţii, Editura Economică, Bucureşti, 2003
3. Dănuleţiu Adina, Pieţe de capital şi operaţiuni bursiere, seria Didactica,
Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, 2007
4. Dănuleţiu Dan, Dănuleţiu Adina, Burse de mărfuri şi valori, Editura Aeternitas,
Alba Iulia, 2008
5. Hada, Teodor, Plasamente bursiere în România, Editura Risoprint, Cluj-Napoca,
2006
6. Hurduzeu Gheorghe, Pieţe şi burse internaţionale de valori, Editura
ProUniversitaria, Bucureşti, 2009
7. Miclăuş, Paul-Gabriel, Piaţa instrumentelor financiare derivate, Editura Economică,
Bucureşti, 2008
8. Popa, Ioan, Bursa, Editura Adevărul, Bucureşti, 1995
9. Popa Ioan, Tranzacţii comerciale internaţionale, Editura Economică, Bucureşti,
2002
10. ***, Introducere în studiul pieţelor de titluri de valori, Editura Economică,
Bucureşti, 2000
11. ***, Introducere în studiul pieţelor de obligaţiuni, Editura Economică, Bucureşti,
2002
12. ***, Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, publicată în Monitorul Oficial nr.
571/29.06.2004
13. ***, Legea nr. 357 din 06/12/2005 privind bursele de mărfuri, publicată în
Monitorul Oficial nr. 1115/9.12.2005

Lista materialelor
Curs, platforma e-learning, site-uri institutii
didactice
necesare
Coordonator de disciplină

Grad didactic, titlul, prenume,
numele

Semnătură

Lect.univ.dr.
Lect.univ.dr.
Dănuleţiu Adina Elena
Dănuleţiu Adina Elena
Legenda: SI - studiu individual, TC - teme de control, AT - activităţi tutoriale, AA - activităţi aplicative
aplicate

