
 

 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Managementul portofoliului de titluri financiare 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. Univ. dr. SANDU Gabriela 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. Univ. dr. SANDU Gabriela 

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul  I 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 

3.7 Distribuţia fondului de timp  ore 

Participare la orele de curs și seminar 56 

Studiul după manual / suport de curs, bibliografie și notițe 35 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 35 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri  20 

Tutoriat  2 

Examinări 2 

Alte activităţi - 

3.8 Total ore studiu individual 94 

3.9 Total ore pe semestru 150 

3.10 Numărul de credite 7 
 

 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Petre Andrei” din Iași 

1.2 Facultatea Economie 

1.3 Departamentul Științe Economice 

1.4 Domeniul de studii  Finanțe 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studii / Calificarea Management economico-financiar european 

4. Precondiţii (dacă este cazul) 

4.1 De curriculum 

Cunoaşterea noţiunilor economice fundamentale studiate în anii 

anteriori de studiu la disciplinele: Microeconomie, Bazele 

contabilităţii, Matematică aplicată în economie, Statistică 

economică, Gestiunea financiară a întreprinderii 

4.2 De competenţe 

• Capacitatea de înţelegere şi utilizare a limbajului domeniului 

de studiu şi fundamental:concepte, principii, metode, modele 

şi teorii 

• Capacitatea de analiză, sinteză şi interpretare a informaţiei  

• Capacitatea de gândire inductivă şi deductivă, pragmatică şi 

aplicativă, gândirea asociativă şi inferenţială 

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

a cursului  

Dotarea sălii de curs cu tablă / flipchart şi cretă colorată / marker. 

5.2. de desfășurare  

a seminarului  

Dotarea sălii de seminar cu tablă / flipchart şi cretă / marker; fiecare student 

foloseşte un calculator pentru rezolvarea studiilor de caz; participarea studentilor 

la activităţile de seminar şi susţinerea testelor; respectarea termenului anunţat de 

cadrul didactic pentru predarea referatului. 



 

 

 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs (teme, număr de ore, bibliografie) Metode de predare 

1.Piaţa financiară. Activele şi titlurile financiare (12 ore) 

2. Rentabilitatea si riscul titlurilor financiare (4 ore) 

3. Modelul de piaţă al rentabilităţii şi riscului titlurilor financiare (6 ore) 

4. Modele de evaluare şi gestiune a portofoliilor de titluri financiare (6 ore) 

Total 28 ore 

• Prelegere și discuții 

Bibliografie: 

a) referințe principale (bibliografie minimală):  

1. Anghelache Gabriela – Piaţa de capital în context european, Editura Economică, Bucureşti, 2009 
2. Voinea Gheorghe, Mecanisme şi tehnici valutare şi financiare internaţionale, Ed. Sedcom Libris, 
Iaşi, 2004 

b) referințe suplimentare (bibliografie extinsă / opțională): 

1. www.bnro.ro 
2. www.imf.org 
3. www.worldbank.org 
4. www.sibex.ro 

8. 2 Seminar / laborator (teme, număr de ore, bibliografie) Metode de predare 

Proiect MTPF 

Total 28 ore 

• . Discuții pe bază de 

referate sau material 

de studiu 

Bibliografie: 

a) referințe principale (bibliografie minimală):  

 

b) referințe suplimentare (bibliografie extinsă / opțională): 

 
 

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor 

6. Competenţele specifice acumulate  
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 C1.1 Identificarea şi definirea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în 

entităţile/organizaţiile private şi publice 

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

financiare 

C4.4 Evaluarea pe baza metodelor standard a calităţii execuţiei operaţiunilor şi tranzacţiilor financiare 
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 CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de 

muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă. 

CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici 

de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei. 
 

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

al disciplinei  

Formarea de specialişti în domeniul finaciar, cu solide cunoştinţe în domeniul 

evaluării afacerilor, pentru a ști să maximizeze valoarea afacerii și să mențină 
performanțele ei. 

7.2 Obiectivele specifice  • Caracterizarea etapelor de elaborare a strategiilor de afaceri si a metodelor 

folosite in acest scop 

• Intelegerea actiunilor manageriale necesare pentru implementarea strategiilor de 

afaceri 

• Detalierea optiunilor strategice aplicate pentru cresterea performantelor 

economice ale afacerilor moderne 

http://www.imf.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.sibex.ro/


 

 

profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

 

 

10. Evaluare 

Tip de activitate 10.1 Criterii de evaluare 
10.2 Metode de 

evaluare 

10.3 Pondere 

în nota finală 

10.4 Curs 

• Însușirea corectă a cunoștințelor și dezvoltarea 

abilităților necesare conducerii proiectelor; 

capacitatea de elaborare a unui plan de proiect. 

• Înțelegerea conceptelor discutate în cadrul 

cursului și efortul depus în vederea lărgirii 

orizontului de cunoaștere. 

 

• Examen scris  

 

60.00 

10.5 Seminar 

 

 

  

• Însușirea corectă a noțiunilor, conceptelor, 

modelelor prezentate – capacitatea de sinteză. 

• Urmărirea modului de integrare a studenților în 

tematica seminariilor prin întrebări și comentarii pe 

parcursul acestora. 

• Elaborarea unui 

referat de cercetare 

pe una din temele 

propuse de profesor. 

40.00 

 

 

 

10.6 Standard minim de performanţă 

Minim nota 5-adică 50 % din totalul notelor/aprecierilor de la curs și seminar. 

 
 

Data completării: 

27.09.2019      

              Semnătura titularului de curs                  Semnătura titularului de seminar  

   

   

Data avizării în Departament                                      Semnătura Directorului de Departament 

30.09.2019 
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