
 
 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  Investiţii 

2.2 Titularul activităţilor de curs  

2.3 Titularul activităţilor de seminar  

2.4 Anul de studiu   III 2.5 Semestrul    I 2.6 Tipul de evaluare     V 2.7 Regimul disciplinei   Ob 

 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână     3 din care:   3.2 curs 2 3.3 seminar 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ    42 din care:   3.5 curs 28 3.6 seminar 14 

Distribuţia fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 24 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 24 

Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri  24 

Tutoriat    3 

Examinări   3 

Alte activităţi  : Sesiune Stiintifica Studenteasaca, Olimpida studentiloe economisti   5 

3.7 Total ore studiu individual    83 

3.9 Total ore pe semestru 125 

3. 10 Numărul de credite    5 

 

 

 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea "Dunaărea de Jos" Galaţi 

1.2 Facultatea  Economie şi Administrarea Afacerilor 

1.3 Departamentul Administrarea afacerilor 

1.4 Domeniul de studii  Finanţe 

1.5 Ciclul de studii Licenţa 

1.6 Programul de studii Finanţe si Bănci 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   Management general,Matematică aplicată in economie, Finanţarea firmei 
 

4.2 de competenţe   
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfăşurare a 

cursului  
 Sală dotata cu PC si  videoproiector 

5.2. de desfășurare a 

seminarului 
 Termenul de predare a lucrărilor de seminar se va stabili de titular de comun acord cu 

studenţii.  



 
 

 

 

 

 

 

 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii 

1.  Investiţiile şi rolul lor în economia de piaţa;procesul 

investiţional 

 

  Prelegere 1 prelegere-2 ore 

2. Eficienţa economica-Eficienţa investiţiilor 

 

 

  Prelegere 

1 prelegere-2 ore 

3. Indicatori statici de evaluare ai unei investitii    1 prelegere-2 ore 

6. Competenţele specifice acumulate  
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 Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii privind starea financiara a unui agent 
economic 

 Alegerea metodelor potrivite de evaluare a unei investiţii 

 Calculul indicatorilor statici si actualizati ai unei investiţii 

 Evaluarea financiara a agentului economic pe parcursul realizarii investiţiei 

 Utilizarea metodelor instituţiilor de credit pentru evaluarea unui proiect de investiţii 

 Analiza comparativă intre situaţia agentului economic înainte si dupa finalizarea investiţiei 

 Aplicarea de decizii economice şi financiare în contextul realizarii unei investitii  

 Realizarea de analize şi estimări utile în procesul de evaluare şi elaborarea rapoartelor de evaluare a 

întreprinderilor şi actorilor din domeniul financiar şi/sau bancar; 

 Aplicarea deciziilor financiare în cadrul entităţilor/organizaţi ilor private şi publice 

 Execuţia de operaţiuni şi tranzacţii financiare specifice entităţilor/organizaţ iilor private şi publice 

 Implementarea planurilor şi bugetelor la nivelul entităţilor/organizaţ iilor private şi publice 

 

C
o

m
p

e
te

n
ţe

 

tr
a
n

s
v
e

rs
a
le

 

 Lucrul într-o echipă pluridisciplinară în condiţiile realizării de proiecte complexe 

 Perfecţionarea profesională continuă în contextul utilizării de tehnici noi de evaluare a unei investiţii şi 
al utilizării de soft-uri modern 

 Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale, în condiţii de autonomie restrânsă şi asistenţă 
calificată 

 Familiarizarea cu rolurile şi activităţile specifice muncii în echipă şi distribuirea de sarcini pentru 
nivelurile subordonate 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei   Familiarizarea studenţilor cu noţiunea de proiect de dezvoltare şi 
dezvoltarea capacităţii acestora de  evaluare  şi  decizie privind 
alocarea eficientă de resurse  în scopul obţinerii de profit  

7.2 Obiectivele specifice   Să poată identifica domeniile şi variantele unde se pot realiza proiecte 
de dezvoltare  

 Să determine necesarul de resurse  pentru  finalizarea unei investiţii 

 Să calculeze indicatoriir specifici evaluării unei investiţii 

 Să poata lua decizia optima de investire 
 



 
 

 

  Prelegere 

4. Finanţarea proiectelor şi lucrarilor de investiţii   

  Prelegere 

3 prelegeri-6 ore 

5. Metoda  Actualizarii in calculul indicatorilor unei Investitii  

 

 

  Prelegere 

2 prelegeri-4 ore 

6. Metode financiare de evaluare a proiectelor de investiţii   

  Prelegere 

4 prelegeri-8 ore 

7. Studiul de fezabilitate  

   Prelegere 

2 prelegeri-4 ore 

Bibliografie 

 1. Buhociu F. – „Eficienţa ivestiţiilor”, Editura Fundaţiei Universitare „Dunărea de Jos” 

    Galaţi,2004 

2. Buhociu F., Virlanuta F. – „Evaluarea si finanţarea proiectelor de investiţii”, Editura 
          Didactica şi Pedagogica Bucureşti 2005,ISBN 973-30-1340-4 

3. Românu I., Vasilescu I. – „Managementul investiţiilor”, Editura Mărgăritar, Bucureşti 1997 
    ISBN 973-96514-2-2 

4. Topală E. – Fezabilitate si Restructurare, Ed. Semna, Bucureşti, 1996,ISBN 973-97998-1-7 

5. Stoian M.,Managementul Investitiilor Publice,Ed. ASE,Bucuresti,2010, 

    ISBN 978-606-505-289-5 

       6.  Bădescu Gh.,Oancea-Negescu M-D.,Analiza investitilor imobiliare,Ed. Economică,Bucuresti,2009, 

            ISBN 978-973-709-334-9  

 

8. 2 Seminar Metode de predare Observaţii 

1.Aplicaţii privind determinarea mărimii capacităţii de 

producţie, amplasarea eficientă a obiectivelor de investiţii. 

2.Evaluarea proiectelor de investiţii utilizând indicatorii 

statici. 

3. Calculul indicatorilor de eficienţa ai unui proiect  

   de investiţii 

4.Evaluarea proiectelor de investiţii pe baza indicatorilor din 

perioada de realizare a investiţiei      (imobilizări şi pierderi 

de venit net ) 

5. Evaluarea proiectelor de investiţii utilizând indicatorii 

actualizaţi (investiţie actualizată, beneficiu actualizat, 

randament actualizat la fiecare moment al procesului 

investiţional). 

6.  Evaluarea economică şi financiară a proiectelor de 

investiţii. 

7. Metodologia instituţilor de credit de evaluarea a proiectelor 

de investiţii. 

Aplicaţii la tablă şi pe 

ecran(video) 

1 seminar-2 ore 

 

 

 

1 seminar-2 ore 

 

1 seminar-2 ore 

 

 

1 seminar-2 ore 

 

 

 

 1 seminar-2 ore 

 

 

 

1 seminar-2 ore 

 

 

 1 seminar-2 ore 

Bibliografie 

1.Buhociu F., Virlanuta F. – „Evaluarea si finantarea proiectelor de investitii”, Ed. 

                      Didactica si Pedagogica Bucuresti 2005,ISBN 973-30-1340-4 

2. Buhociu F. – „Eficienţa Investiţiilor”, Editura Fundaţiei Universitare „Dunărea de  
Jos” Galati 2004 

 

 

 



 
 

 

 

 

10. Evaluare  

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 

10.3 

Pondere din 

nota finală 

 

10.4 Curs 

Capacitatea de a 

identifica şi evalua 

oportunitaţi de investire 

             Examen scris.             20%  

Alocarea eficientă a 

resurselor 

de investiţii; 

Evaluarea indicatoriloe 

financiari ai firmei  

              Examen scris         40%  

10.5 Seminar 

Rezolvarea unor 

probleme de sinteza( 

studii de caz ) 

              Lucări pe parcursul   

              semestrului 

   20 %  

Rezolvarea de 

problemespecifice curente 

              Activitatea de la seminar    20 %  

10.6 Standard minim de performanţă  

 Realizarea unei lucrari prin care s-a identificat o posibilitate de creştere a profitabilitaţii unui 
agent economic sau  a eficientizării unei institutii publice prin realizarea unui proiect de 
investiţii 

 Realizarea unei lucrări/unui proiect, asumând cu responsabilitate sarcini specifice rolului într-o 
echipă plurispecializată 

 Soluţionarea în timp real, în condiţii de asistenţă calificată, a unei probleme reale/ipotetice de 
la locul de muncă, respectând normele deontologiei profesionale 

  

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent  programului 

 Competenţele profesionale şi transversale au fost discutate cu reprezentanţi ai  mediului economic şi financiar 
naţional şi local, ai asociaţiilor profesionale, ai absolvenţilor acestui program de studiu. De asemenea au fost 
consultate Facultaţile de profil din ţara cu relizări deosebite în domeniu.  

 


