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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

Anul universitar 2012/2013 
 

Disciplina Conţinutul disciplinei (descriere sumară) Nr. 
ore 

Curs Semi 
nar 

Lucră
ri 

practi
ce 

Forma 
de 

evaluare 

Credite 

Macroeconomie 

financiară 

 Reglementări specifice pieţei de capital  

  
14 7 7 

 
V 3 

Econometrie financiară 
 Serii de momente şi serii de intervale 

  
14 7 7 

 
V 3 



Investiţii financiare 
 Schema generală a procesului de prognoză  

  
14 7 7 

 
V 3 

Politici monetare şi 

instituţii de credit  

 Agregatele macroeconomice 

 Echilibrul macroeconomic – echilibrul într 

o economie deschisă cu  

  

14 7 7 

 

V 3 

Management bancar 
 Sisteme de raportare financiară 

  
14 7 7 

 
V 3 

Contabilitate bancară 
 Guvernanţa corporativă 

  
14 7 7 

 
V 3 

Piaţa de capital - 

instituţii şi instrumente 

 Tipologia titlurilor de capital 

 Pieţele titlurilor de capital: caracteristici şi 

instituţii  

 Analiză fundamentală 

 Evaluarea pieţei titlurilor de capital şi 

analiza randamentului 

14 7 7 

 

V 4 

Pieţe financiare 

internaţionale 

 Tipologia instrumentelor cu venit fix 

 Pieţele instrumentelor cu venit fix: 

caracteristici şi instituţii 

 Evaluarea instrumentelor cu venit fix 

 Analiza riscului de rată a dobânzii 

 Analiza riscului de credit 

 Produse structurate 

14 7 7 

 

V 4 

Managementul 

portofoliului 

 Concepte de bază 

 Managementul portofoliului investitorului 

individual 

 Managementul portofoliului investitorului 

instituţional 

 Planurile de pensii 

 Alocarea activelor 

 Alcătuirea şi revizuirea portofoliului 

14 5 5 

 

V 4 



 Managementul riscului 

        

TOTAL  126 63 63 - - 30 

        

        

Examen de certificare 

a competenţelor 
profesionale 

 - - - - -  

 
Calificare universitară/standard ocupaţional: 

Analist financiar - 241943;  

Consilier/expert/inspector/referent/economist în management - 244101;  

Administrator financiar (patrimoniu) studii sup. - 244111; 

Administrator risc - 241519; 

Agent de bursă - 412205; 

Agent de vânzări directe (produse financiar-bancare) - 341907; 

Intermediar în activitatea financiară şi comercială (broker) - 341901; 

Manager de operaţiuni/produs - 241504; 

Agent pentru servicii de investiţii financiare - reglementat de CNVM 

Agent delegat - reglementat de CNVM 

Consultant investiţii - reglementat de CNVM 
 
Competenţe dobândite:  
Competenţe generale: cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor, abordărilor, teoriilor, modelelor şi metodelor 
din domeniul managementului financiar, stăpânirea limbajului economico – financiar,  capacitatea de a explica şi 
interpreta procese, fenomene, idei şi tendinţe în contexte care implică activităţi de cercetare teoretică şi empirică, 
abilităţi  în rezolvarea problemelor din domeniu financiar în contexte noi, interdisciplinare.  
Competenţe de specialitate: capacitatea de investigare şi analiză prin utilizarea metodelor moderne de cercetare a 
proceselor şi fenomenelor financiare la nivelul firmei, pe pieţele specifice şi în instituţiile financiare, identificarea, 
abordarea şi soluţionarea problemelor cognitive şi profesionale noi, aplicarea creativă a metodelor de cercetare, 
formularea de alternative interpretative şi demonstrarea relevanţei acestora, conceperea şi managementul proceselor 
specifice domeniului financiar şi în domeniile conexe, capacitatea de a îndeplini funcţii manageriale, capacitatea de a 



identifica şi gestiona riscurile specifice domeniului, utilizarea modelelor moderne de evaluare şi selecţie a activelor 
financiare, capacitatea de a realiza studii pe pieţele financiare şi de a elabora strategii financiare.  
 
 
Decan,                                                                           Responsabil programe postuniversitare,  
 



STRUCTURĂ DIDACTICĂ 

PENTRU CURSUL POSTUNIVERSITAR DE SPECIALIZARE 

„ANALIZĂ FINANCIARĂ” 

 

 

Nr.crt. Grad didactic Nume şi prenume Discipline 

1. Prof.univ.dr.  Dorin JULA Tipuri de pieţe  

Analiza tehnică 

2. Prof.univ.dr. Dan CONSTANTINESCU Management de portofoliu  

3. Conf.univ.dr. Ciprian ALEXANDRU Piaţa de capital – instituţii şi instrumente  

Reglementări ale pieţei de capital 

Analiză fundamentală 

Practică de specialitate 

 

 


