
FIŞA DISCIPLINEI  

Anul universitar 2019-2020 

Anul de studiu 2 / Semestrul 2 

 

 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţămînt Universitatea „1 Decembrie 1918” 

1.2. Facultatea  de Științe Economice 

1.3. Departamentul  de Administrarea Afacerilor şi Marketing 

1.4. Domeniul de studii Administrarea Afacerilor 

1.5. Ciclul de studii Licenţă  

1.6. Programul de studii Administrarea Afacerilor 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea 

disciplinei 
Evaluarea și finanțarea investițiilor 2.2. Cod disciplină AA 223 

2.3. Titularul activităţii de curs Iuga Iulia 

2.4. Titularul activităţii de seminar Iuga Iulia 

2.5. Anul de 

studiu 
II 2.6. 

Semestrul 
II 2.7. Tipul de 

evaluare (E/C/VP) 
E 2.8. Regimul 

disciplinei (O – 

obligatorie, Op – opţională, 
F – facultativă) 

O 

 

3. Timpul total estimat 

3.1. Numar ore pe 

saptamana 
3  din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator 1 

3.4. Total ore din 

planul de învăţămînt 
42 

 

din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 12 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 6 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 13 

Tutoriat - 

Examinări 2 

Alte activităţi ……. - 
 

3.7 Total ore studiu individual 33  

3.9 Total ore pe semestru 75 

3.10 Numărul de credite 3 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum  

4.2. de competenţe  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Sala dotata cu videoproiector/tabla. 

5.2. de desfăşurarea a 

seminarului/laboratorului 

pentru susţinerea seminarului: materiale informative 

- echipamente tehnice: laptop, videoproiector 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale C1. Cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale 

domeniului şi ale ariei de specializare; utilizarea lor adecvată în comunicarea 

profesională  



C1.1.  Descrierea paradigmelor,  conceptelor şi teoriilor economice privind 

influenţa mediului extern asupra întreprinderii/ organizaţiei    

C2.1. Identificarea conceptelor şi teoriilor economice asociate întreprinderii/   

organizaţiei 

C3.1.Identificarea  implicaţiilor economice asociate funcţionării şi administrării 

unei subdiviziuni  a întreprinderii/organizaţiei 

C4.1. Identificarea şi descrierea conceptelor  de planificare, organizare, 

coordonare şi control al  activităţii resurselor umane    

C5.1. Descrierea conceptelor, teoriilor şi metodologiilor de administrare a 

bazelor de date  specifice administrării afacerilor 

 

C2 Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea unor 

variate tipuri de concepte, situaţii, procese, proiecte etc. asociate domeniului 

C1.2. Explicarea şi interpretarea relaţiei de influenţă economică exercitată de 

mediul extern asupra întreprinderii/organizaţiei  

C2.2. Explicarea şi interpretarea relaţiilor  dintre entităţile întreprinderii/ 

organizaţiei 

C3.2. Explicarea şi interpretarea implicaţiilor economice şi sociale asociate 

funcţionării şi administrării  unei subdiviziuni a întreprinderii/organizaţiei 

C4.2. Explicarea şi interpretarea conceptelor  de planificare, organizare, 

coordonare şi control al  activităţii resurselor umane din domeniul  administrării 

afacerilor       

C5.2. Explicarea şi interpretarea cantitativă şi calitativă a informaţiilor extrase  

din   baze de date 

 

C3 Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru rezolvarea de 

probleme/situaţii bine definite, tipice domeniului în condiţii de asistenţă 

calificată 

C1.3. Aplicarea instrumentarului adecvat pentru  analiza relaţiei de influenţă 

exercitată de mediul extern asupra întreprinderii/ organizaţiei  
C2.3. Aplicarea instrumentarului adecvat pentru rezolvarea unei probleme  

vizând relaţiile dintre subdiviziunile întreprinderii/   organizaţiei 

C3.3. Aplicarea instrumentarului specific pentru analiza funcţionării unei 

subdiviziuni a întreprinderii/organizaţiei 

C4.3. Rezolvarea de probleme/ situaţii  specifice resurselor umane: recrutare, 

selecţie, motivare, salarizare, orarul de muncă., formare. 

C5.3. Aplicarea instrumentarului adecvat  de analiză a datelor specifice  

administrării afacerilor     

 

C5 Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea unor principii şi metode 

consacrate în domeniu 

C1.5. Elaborarea unui proiect de cercetare a relaţiei de influenţă economică 

exercitată de mediul extern asupra întreprinderii/ organizaţiei 

C2.5. Elaborarea unei analize privind relaţiile  cu implicaţii economice dintre 

subdiviziunile întreprinderii/organizaţiei   

C3.5. Elaborarea unui studiu privind funcţionarea şi administrarea unei 

subdiviziuni a întreprinderii/organizaţiei 

C4.5. Fundamentarea de proiecte de recrutare, selecţie, motivare, salarizare a 

resursei umane din  domeniul administrării afacerilor 

C5.5. Elaborarea unui proiect de cercetare asociat administrării afacerilor, 

utilizând baze de date specifice 

Competenţe transversale  CT1 Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor  de etică profesională în cadrul 

propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă. 



Soluţionarea în timp real, în condiţii de asistenţă calificată, a unei probleme 

reale/ipotetice de la locul de muncă, respectând normele deontologiei 

profesionale. 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Disciplina „Evaluarea și finanțarea investițiilor” este înscrisă în 

planul de învăţământ al Facultăţii de Ştiinţe, specializarea: 

Administrarea Afacerilor, în rândul disciplinelor cu caracter 

teoretico-aplicativ, având rolul de a pune bazele pregătirii de 

specialitate a viitorilor specialişti din domeniul bancar.  

Disciplina vizează formarea la nivelul studenţilor a capacităţii 

referitoare la stăpânirea şi utilizarea adecvată a conceptelor, 

teoriilor, orientărilor, tendinţelor ştiinţifice şi abordărilor practice 

specifice fiecărei arii tematice stabilite în programa analitică. 

Disciplina îşi propune formarea la nivelul studenţilor a abilităţilor 

şi deprinderilor de a utiliza în practica activităţilor companiilor 

cunoştinţele teoretice şi aplicative acumulate. 

Cursul acordă o atenție specială temelor relevante astăzi ȋn 

practica investiţională, inclusiv a celor corelate cu recentele crize 

financiare, de lichidități și a datoriilor suverane ale statelor. 

7.2 Obiectivele specifice - stăpânirea şi utilizarea adecvată şi argumentată a 

conceptelor, teoriilor, orientărilor, tendinţelor ştiinţifice şi 

abordărilor practice specifice fiecărei arii tematice stabilite în 

programa analitică a disciplinei; 

- capacitatea de a identifica trăsăturile ce implică activitatea 

de investiţii; 

- capacitatea de a explica mecanismele politicilor şi 

strategiilor investiţionale; 

- capacitatea de a caracteriza metodele de evaluare a 

proiectelor de investiţii;  

- capacitatea de a prezenta documentaţii tehnico-economice 

pentru investiţiile financiare; 

- capacitatea de a sintetiza caracteristicile creditului în 

entităţile economice;  

- capacitatea de a prezenta un plan de finanţare; 

- capacitatea de a descrie particularităţile investiţiilor publice 

şi private; 

- capacitatea de a analiza sursele de finanţare; 

- capacitatea de a prezenta instrumentele de leasing şi 

factoring; 

- capacitatea de a elabora un proiect de cercetare asociat 

administrării afacerilor, utilizând baze de date preluate de la 

companii. 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Cap. 1. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND 

INVESTIŢIILE. REGLEMENTĂRI NAŢIONALE ŞI 

EUROPENE PRIVIND INVESTIŢIILE 

1.1. Rolul investiţiilor în viaţa social-economică  

1.2. Conceptul de investiţie 

1.3. Clasificarea investiţiilor 

1.4. Reglementări naţionale şi europene privind 

investiţiile 

Prelegere, discutii, explicaţia, 4 ore 



Cap. 2. POLITICI ŞI STRATEGII INVESTIŢIONALE 

2.1. Politici şi strategii investiţionale la nivelul firmei 

2.2. Politici şi strategii investiţionale la nivelul 

României 

2.3. Politici şi strategii investiţionale la nivel 

internaţional 

Prelegere, discutii, explicaţia, 4 ore 

Cap. 3. DECIZIA DE INVESTIŢII 

3.1. Investiţia în mediu cert (în condiţii de certitudine) 

3.2. Investiţia în mediu incert (în condiţii de 

incertitudine) 

3.3. Indicatori de bază ai investiţiilor 

Prelegere, discutii, explicaţia, 6 ore 

Cap. 4. SCHEMA DE DESFĂŞURARE A UNUI 

OBIECTIV DE INVESTIŢII  

4.1.Documentaţia tehnico-economică pentru construcţii 

4.2. Documentaţia tehnico-economică pentru achiziţia 

de bunuri de către instituţii publice 

4.3. Documentaţia tehnico-economică pentru investiţii 

financiare 

Prelegere, discutii, explicaţia, 4 ore 

Cap. 5. EVALUAREA  INVESTIŢIILOR 

5.1. Metode de evaluare a proiectelor de investiţii 

5.2. Evaluarea acţiunilor şi a obligaţiunilor 

Prelegere, discutii, explicaţia, 4 ore 

Cap. 6. FINANŢAREA INVESTIŢIILOR 

6.1.Finanţarea investiţiilor private 

6.2. Factoring 

6.3. Planul de finanţare 

6.4. Finanţarea investiţiilor publice 

6.5. Finanțarea investițiilor din surse externe 

Prelegere, discutii, explicaţia, 6 ore 

 

8.2 Bibliografie 

1. Achim M., Hada T., Iuga I., Politici actuale de finantare a afacerilor, Editura Aeternitas, Alba Iulia, 

2011 

2. BIRSAN, Maria   (2);  MASCA, Simona-Gabriela, NVESTITIILE STRAINE DIRECTE : DE LA 

PARADIGMA ECLECTICA (OLI), LA PARADIGMA EVOLUTIEI INVESTITIILOR (IDP), 

Iasi: UNIVERSITATII ''AL.I. CUZA''  (227), 2012 

3. Iuga Iulia, Evaluarea şi finanţarea investiţiilor, suport de curs în format electronic, 2019, nr 

inregistrare bibliotecă: 23/10.01.2019.  

4. MIEILA, Mihai, INVESTITII DIRECTE: EFICIENTA, FINANTARE, FEZABILITATE, Editura 

Pro Universitaria, 2016 

5. Cristina-Elena Popa Tache , Introducere in dreptul international al investitiilor, Editura: Universul 

Juridic, 2018 

6. TERCI, Nicolae, nvestitii publice - cheltuieli mari - performante modeste, Revista de finante publice 

si contabilitate NR.2/2015 

7. VUTA, Mihai, CONTABILITATEA SOCIETATILOR COMERCIALE AFLATE IN REDRESARE 

ECONOMICA, Bucuresti: ECONOMICA  (693), 2017 

Acte Normative: 

Legislația în vigoare (2019) cu privire la investiții. 

Seminar-laborator   

1.Conceptul de investiţie. Clasificarea investiţiilor 

Politici şi strategii investiţionale la nivelul firmei 
Dezbaterea, explicaţia, 

Aplicaţii, Studii de caz. 

2 ore 

2.Investiţia în mediu cert. Investiţia în mediu incert. Dezbaterea, explicaţia, 

Aplicaţii, Studii de caz. 

2 ore 

3.Indicatori de bază ai investiţiilor Dezbaterea, explicaţia, 2 ore 

http://193.231.35.22:8080/liberty/opac/search.do?=investitii&queryTerm=investitiile%20straine%20directe&mode=BASIC&=undefined&modeRadio=TITLE&operator=AND&includeNonPhysicalItems=true&limit=Toate&branch=Toate&resourceCollection=Toate&activeMenuItem=false
http://193.231.35.22:8080/liberty/opac/search.do?=investitii&queryTerm=investitiile%20straine%20directe&mode=BASIC&=undefined&modeRadio=TITLE&operator=AND&includeNonPhysicalItems=true&limit=Toate&branch=Toate&resourceCollection=Toate&activeMenuItem=false
https://www.librarie.net/cautare-rezultate.php?au=105898
https://www.librarie.net/cautare-rezultate.php?editura_id=1603
https://www.librarie.net/cautare-rezultate.php?editura_id=1603
http://193.231.35.22:8080/liberty/opac/search.do?=asupra&=directe&=economiei&=in&=influenta&=investitiile&=lor&=modernizarii&=si&=straine&=tranzitie&queryTerm=vuta&mode=BASIC&=undefined&modeRadio=AUTHOR&operator=AND&includeNonPhysicalItems=true&limit=Toate&branch=Toate&resourceCollection=Toate&activeMenuItem=false


Aplicaţii, Studii de caz. 

4.Metode de evaluare a proiectelor de investiţii Dezbaterea, explicaţia, 

Aplicaţii, Studii de caz. 

2 ore 

 

5.Evaluarea acţiunilor şi a obligaţiunilor 
Dezbaterea, explicaţia, 

Aplicaţii, Studii de caz. 

2 ore 

6.Finanţarea investiţiilor private Dezbaterea, explicaţia, 

Aplicaţii, Studii de caz. 

2 ore 

 

7.Planul de finanţare 

Dezbaterea, explicaţia, 

Aplicaţii, Studii de caz. 

2 ore 

Bibliografie 

1. - identică cu cea menţionată pentru orele de curs 

2. - orice altă sursă bibliografică care răspunde tematicii de seminar  

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor  disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor  profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

Conținutul prezentei fișe este rezultatul consultării informațiilor legate de cerințele mediului de afaceri, 

cerințe despre care am luat la cunoștință din întâlnirile cu reprezentanții mediului de afaceri - care sunt 

membri în comisiile CEAC pentru programele de studiu ale Facultăţii de Ştiinţe Economice. 

Conţinuturile disciplinei sunt adaptate la cadrul legislativ actual şi poate contribui la formarea de 

specialişti în domeniul investiţiilor. Pentru studenţii care continuă studiile la un program de master în 

domeniul administrării afacerilor, disciplina poate constitui un punct de plecare pentru aprofundarea 

domeniului şi elaborarea unor lucrări cu un nivel ştiinţific ridicat. 

Caracterul pragmatic al disciplinei, rezultat din operaţionalizarea principalelor activităţi specifice 

investiţiilor publice şi în special al investiţiilor private, este în acord cu cerinţele comunităţii economico-

financiare contemporane. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs Evaluare finală Examen scris 70% 

10.5 Seminar/laborator - Corectitudinea şi 

completitudinea întocmirii 

lucrărilor practice 

- Conţinutul ştiinţific al 

referatelor 

- Implicarea în abordarea 

tematicii seminariilor 

Verificare pe parcurs  

 

Existenţa unui portofoliu 

de lucrări practice care 

să cuprindă: 

1. Efectuarea unor 

lucrări practice 

2. Intocmirea unui  

referat 

 

30% 

 

 

10.6 Standard minim de performanţă:  

- să aibă complet portofoliul de lucrări practice de la seminar 

- să ştie să evalueze un proiect de investiţii 

- să ştie să calculeze şi interpreteze indicatorii de bază ai investiţiilor 

- să ştie să analizeze, să decidă şi să aleagă cel mai eficient proiect dintr-un grup de proiecte. 

Prezentarea la examen a studenţilor este condiţionată de: 

1.  prezenţa la seminar în proporţie de minim 80%  

2. prezenţa la curs în proporţie de minim 70% 



Studenţii absenţi la seminarii au posibilitatea recuperării seminariilor prin susţinerea unui proiect (pe 

tematica cursului și a seminarului) înainte de examen. Tematica proiectului va fi dată de către profesor. 

Studenţii absenţi la cursuri vor fi penalizaţi cu 1 punct din nota finală dacă nu au prezenţe de minim 

70%.  

Demonstrarea competenţelor în:  

1. identificarea şi caracterizarea elementelor suport pentru  elaborarea unui  plan   de  analiză  

funcţional - structurală a  întreprinderii/organizaţiei 

2. aplicarea metodelor de evaluare a proiectelor de investiţii / determinarea şi interpretarea indicatorilor 

economico-financiari 

3. Proiectarea unui studiu vizând ameliorarea funcţionării unei subdiviziuni a întreprinderii/organizaţiei 

4. Elaborarea unul studiu de fezabilitate/ Studiu de oportunitate 

5. Selectarea unui set de date pentru rezolvarea unei probleme  de administrare/finanţare a afacerilor 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs   Semnătura titularului de seminar 
          10.10.2019   
                Conf. univ. dr. Iuga Iulia   Conf. univ. dr. Iuga Iulia 

 

 

 

 

 

Data avizării în departament    Semnătura director de departament 

 
10.10.2019   
      Conf. univ. dr. Gavrilă-Paven Ionela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexă la Fișa disciplinei (facultativă) 

 

ANEXĂ LA FIŞA DISCIPLINEI 

b. Evaluare – mărire de notă 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 

10.3 Pondere din nota 

finală  

10.4 Curs Evaluare finală Examen scris 70% 

 

 

30% 

 
 
 

10.5 Seminar/laborator 

 

- Corectitudinea şi 

completitudinea 

întocmirii lucrărilor 

practice 

- Conţinutul ştiinţific al 

referatelor 

- Implicarea în 

abordarea tematicii 

seminariilor 

Verificare pe parcurs  

 

Existenţa unui portofoliu 

de lucrări practice care 

să cuprindă: 

1. Efectuarea unor 

lucrări practice 

2. Intocmirea unui  

referat 

 

30%  
 

 

10.6 Standard minim de performanţă  

- să aibă complet portofoliul de lucrări practice de la seminar 

- să ştie să evalueze un proiect de investiţii 

- să ştie să calculeze şi interpreteze indicatorii de bază ai investiţiilor 

- să ştie să analizeze, să decidă şi să aleagă cel mai eficient proiect dintr-un grup de 

proiecte. 

Prezentarea la examen a studenţilor este condiţionată de: 

1.  prezenţa la seminar în proporţie de minim 80%  

2. prezenţa la curs în proporţie de minim 70% 

Studenţii absenţi la seminarii au posibilitatea recuperării seminariilor prin susţinerea unui 

proiect (pe tematica cursului și a seminarului) înainte de examen. Tematica proiectului va fi dată de 

către profesor. 

Studenţii absenţi la cursuri vor fi penalizaţi cu 1 punct din nota finală dacă nu au prezenţe de 

minim 70%.   

Data completării Semnătura titularului de curs 

Semnătura titularului de 

seminar  

    05.09.2019    

 

c. Evaluare – restanţă 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 

10.3 Pondere din nota 

finală  

10.4 Curs Examen Lucrare scrisă 50%  
 
 

10.5 Seminar/laborator 
Referate, eseuri, proiecte 

etc. Prezentare la seminar 50% 

 
 

 

10.6 Standard minim de performanţă  

Participarea la 50% din activităţile didactice şi însuşirea conceptelor de bază.  

Data completării Semnătura titularului de curs 

Semnătura titularului de 

seminar  

    10.10.2019   
    

 

 


