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Universitatea de Stat din Moldova 

Facultatea Ştiinţe Economice 

Departamentul „Finanțe și Bănci” 

FIŞA DISCIPLINEI/MODULULUI 

 

BAZELE FUNCŢIONĂRII PIEŢEI DE CAPITAL 

Responsabil de disciplină/modul: Angela Filip, dr., conf. univ. 

Administrarea disciplinei 

Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Studiul 

individual 

Credite 

(ECTS) 

Limba de 

predare 

S.03.O.0.20 
cu frecvență 

la zi 

150 60 30 - 60 5 
Română/ 

rusă/engleză 

S.03.O.0.20 
cu frecvență 

redusă 
150 20 16 - 114 5 

Română/ 

rusă 

 

Rezultatele 

învăţării:  

Competențe 

Competențele Finalități de studiu 

CP 1. Operarea cu concepte, teorii, 

metode, instrumente fundamentale 

de natură economico-financiară în 

realizarea de sarcini profesionale în 

entităţi publice și private. 

de cunoaștere: 

 cunoașterea și descrierea conceptelor, metodelor, instrumentelor 

utilizate pe piața de capital. 

de aplicare: 

 utilizarea adecvată a conceptelor și a metodelor de analiză 

financiară pentru soluționarea situațiilor și problemelor teoretico-

practice bine definite din domeniul financiar-bancar 

de integrare: 

 elaborarea de lucrări economico-financiare cu utilizarea conceptelor 

și a metodelor de analiză financiară pe piața de capital 

CP 2. Culegerea de date, 

informații, prelucrarea și 

interpretarea acestora pentru 

soluționarea unor probleme de 

natură financiară, elaborarea de 

planuri, bugete și întocmirea de 

rapoarte financiare și fiscale în 

entități publice și private 

de cunoaștere: 

 explicarea metodelor, tehnicilor și procedeelor de bază utilizate în 

procesul de culegere, prelucrare și prezentare a informațiilor cu 

caracter economico-financiar pe piața de capital 

de aplicare: 

 utilizarea adecvată a metodelor, și procedeelor de bază ale analizei 

financiare pentru culegerea, prelucrarea și prezentarea informațiilor 

de natură economico-financiară   

 utilizarea bazelor de date prelucrate cu ajutorul metodelor și 

procedeelor analizei financiare pentru soluționarea problemelor cu 

caracter financiar 

de integrare: 

 proiectarea unui sistem simplu de colectare și prelucrare de date și 

informații în vederea soluționării unor probleme cu caracter 

financiar-bancar 

CP.3 Executarea operaţiunilor, 

tranzacțiilor și sarcinilor specifice 

domeniului financiar-bancar în 

condiţii de autonomie restrânsă sau 

asistenţă calificată. 

de cunoaștere: 

 descrierea operațiunilor, tranzacțiilor și sarcinilor specifice realizate 

la nivelul entităților private și publice în domeniul financiar-bancar  

 explicarea operațiunilor, tranzacțiilor și sarcinilor specifice 

domeniului financiar-bancar realizate la nivelul entităților private și 

publice   

de aplicare: 

 aplicarea de metode, procedee, modele fundamentale de analiză și 

evaluare pentru a asigura derularea şi executarea operaţiunilor, 

tranzacțiilor şi sarcinilor specifice domeniului financiar-bancar 

 evaluarea critică a proceselor derulării şi executării operaţiunilor, 

tranzacțiilor şi sarcinilor specifice domeniului financiar-bancar. 

de integrare: 

 simularea unor tranzacții, operaţiuni sau sarcini specifice 

domeniului financiar-bancar. 

 

Conținutul 

disciplinei 

1. Piaţa de capital – componentă a pieţei financiare 

2. Conceptul şi tipologia instrumentelor financiare 

3. Infrastructura pieţei de capital 
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4. Bursa de valori 

5. Tranzacţii bursiere cu titluri financiare primare 

6. Tranzacţii bursiere cu titluri financiare derivate 

7. Evaluarea plasamentelor bursiere 

 

Evaluarea 

rezultatelor 

Evaluarea curentă se va realiza prin: 

 2 lucrări de control(Test 1 și 2) – probe scrise;  

 Elaborarea și susţinerea produsului  studiului individual: caiet de sarcin ;  

 Aprecierea în rezultatul participării la seminare.  

Evaluarea finală - examen scris, care include 2 subiecte din cadrul cursului studiat. Fiecare subiect 

al testului cuprinde sarcini de: a) cunoaștere; b) aplicare; c) integrare. 

Nota generală se va determina ca o medie ponderată în modul următor: 

 evaluare curentă, inclusiv produsulstudiului individual – 60%; 

 evaluare finală – 40% 

 

Lucrul 

individual 
Studenții vor complecta un caiet de sarcini. 

Cerințele și termenele de elaborareși prezentatre se conțin în curriculum-ul la disciplină  la capitolul VI 

”Studiu individual” (poate fi accesat pe platforma e-learning www.moodle.usm.md ). 

Bibliografie 

recomandată 

de bază: 

1. Anghelache, G. Piaţa de capital. Caracteristici, evoluţii, tranzacţii. – Bucureşti: Editura 

Economică, 2004 

2. Filip A. Pieţe de capital şi burse de valori.Curs universitar, Chişinău, 2011 

3. Hîncu, R. Iardachi V., Munteanu N. Bazele funcţionării pieţei de capital– Chişinău: 

Editura A.S.E.M., 2012 

4. Hîncu, R. Iardachi V., Munteanu N. Basis of capital market's functioning– Chişinău: 

Editura A.S.E.M., 2013 

5. Иовв Т., Основы функионирования рынков капитала. –Кишинэу: Издательство МЭА, 2004 
6. Иовв Т., Биржевые операции. –Кишинэу: Издательство МЭА, 2006 

Suplimentară: 

1. Anghelache, G. Pieţe de capital şi burse de valori. Teste-grilă şi aplicaţii. – Bucureşti: Editura 

Economică, 2003 

2. Darovanaia, A. Bazele funcţionării pieţelor de capital. – Chişinău: Editura ASEM, - 2005. 

3. Dumba, F., Plasamente bursiere. –Cluj-Napoca: Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2005 

4. Iovv, T., Cociuc,V. Bazele funcţionării pieţelor de capital. – Chişinău: Editura A.S.E.M., 2003 

5. Stoica, V. Pieţe de capital şi burse de valori. - Bucureşti: Editura Economică, 2001 

7. Popa, I. Bursa. – Bucureşti: Editura Adevărul, vol.I, 1993 

8. Popa, I. Bursa. – Bucureşti: Editura Adevărul, vol.II, 1993 
9. Галанов, В. Биржевое дело. - Москва: Финансы и статистика, 2000 

 

http://www.moodle.usm.md/

