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Denumirea cursului Burse Internaţionale de mărfuri şi valori 

Titularul cursului Pisaniuc Maia, dr., conf. univ. 
 
Ciclul (L-licenţa, 

M-masterat) L Codul 
cursului S.06.O.036.31 Anul III Semestrul VI 

Nr. credite 5 Limba de 
instruire rom. Forma de evaluare finală 

(E – examen,  V- verificare) E 

Ore de contact direct 44 Ore studiu 
individual 76 Total ore pe 

semestru 120 

 

Facultatea Relaţii Economice 
Internaţionale 

Specialitatea 
Economie Mondială şi 
Relaţii Economice 
Internaţionale 

Catedra Relaţii Economice 
Internaţionnale 

           
                                                                                                                                                                                                                           
Categoria formativă a cursului (F-fundamentală, G-generală, S-de specialitate, U-
socio-umanistică, M-de orientare către alt domeniu) S 

Categorie de opţionalitate a cursului (O- obligatorie, A- opţională, L- liberă alegere) O 
Numărul maxim de studenţi care se pot înscrie la curs 120 

 

Condiţii de acces 
Obligatorii Finanțe, Fluxuri investiționale internaționale 

Recomandate Tehnici de comerț exterior 
 

Fundamentare 

Acest curs oferă posibilitatea studentului de a se familiariza cu modul 
de organizare şi funcţionare al marilor pieţe bursiere. Cunoaşterea  
bazelor de funcţionare al burselor, delimitarea lor pe piaţa 
internaţională, posibilitatea interpretării informaţiei bursiere 

Obiectivele/Rezultatele 
învăţării  

În urma audierii cursului studentul va avea următoarele abilităţi : 
- va cunoaşte principalele pieţe bursiere internaţionale; 
- va cunoaşte  structurile pieţei bursiere precum şi modul de 

funcţionare a lor; 
- va avea abilitate de efectuare a unei tranzacţii bursiere; 
- va deosebi posibilităţile de acces  al investitorilor pe pieţele 

străine; 
- va putea analiza informaţia bursieră; 
- va putea interpreta factorii ce influenţează cursul bursier; 

Aprobat la şedinţa 
Departamentului BI 

„__________________”, 
proces-verbal 

nr._1_ din _________ 
 

Coordonat cu comisia metodică 
proces-verbal nr.___ 

din __________ 

Aprobat la Consiliul Facultății REI 
proces-verbal 

nr.__ din _______ 

Şef departament, 
___________ 

 

Şef Comisiei Metodice, 
_____________ 

 

Preşedintele CF REI 
________________ 

Numărul total de ore (pe semestru) de contact 
direct 

(C-curs teoretic, S-seminar, L-activităţi de 
laborator, P-proiect sau lucrări practice) 

Total C S L P 
44 30 14 - - 
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Conţinutul cursului 
(materia) 

 
Denumirea temelor şi subiectelor Ore în 

auditoriu 

Inclusiv 

prelegeri 
Seminare

/lucrul 
individual 

1. Caracteristica generală al 
burselor 
Definirea bursei 
Funcțiile bursei 
Lucrul individual Istoricul apariției bursei 
 

3 2 1/8 

2. Organizarea şi funcţionarea 
marilor pieţe bursiere 
Structura funcționala 
Structura organizatorica 
Lucrul individual Regulamentul și statutul 
bursei de valori 

6 4 2/8 

3. Principalele pieţe bursiere 
internaţionale: piaţa SUA, Japonia, 
Marea Britanie 
Lucrul individual elaborarea șiprezentarea 
ppt 

6 4 2/8 

4. Pieţele  bursiere în formare 
Structura burselor din Moscova 
Structura burselor din Polonia 
Structura burselor din Hong Gong 
Lucrul individual elaborarea și ppt 
referitoare la piețele bursiere 

2 2 -/7 

5. Indicii bursieri 
Caracteristici ale pieței SUA 
Caracteristici ale pieței Marea Britanie 
Caracteristici ale pieței Japonia 

4 2 2/8 

6. Mecanismul tranzacţiilor cu 
valorile mobiliare primare 
Tranzacții stelaje 
Tranzacții pe piața cu reglementare 
Lunară 
Lucrul individual rezolvarea problemelor 

6 4 2/8 

7. Mecanismul tranzacţiilor cu 
valori mobiliare derivate: 
Contractele futures şi options. 
Lucrul individual rezolvarea problemelor 

6 4 2/8 

8. Mecanismul tranzacţiilor la 
bursele de mărfuri 
Operațiuni pe piețe energetice 
Operațiuni pe piețe agricole 
Operațiuni pe piețe de metale 

3 2 1/8 
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9. Speculaţiile în bursă   
Mecanismul tranzacțiilor speculative 
Riscurile tranzacțiilor speculative 

3 2 1/8 

10.  Eficienţa bursieră    
Conceptul de eficiența 
Tipuri de eficiență  
Rentabilitatea și riscul de valoare    

4 2 2/8 

TOTAL 44 30 14/76 

Bibliografia minimală 

1. G. Anghelache Bursa şi piaţa extrabursieră, ed Economica, 
Bucureşti 2000 
2. Gorobeţ I., Practici bursiere internaţionale, ASEM Chişinau,  2005 
3. Фельдман А. , Операции на рынках производных продуктов-
инструментов, финансы и кредит 16(154)-2004г. 2-11 стр. 
4. Bacescu M., Cum sa tranzactionam acțiuni la bursele americane, 
partea II-a Finanţe N4, 2004, p.23-27 

5.Sorin Claudiu Radu Dan Marin Boajă,  Pieţe de capital. Instituţii şi 
instrumente financiare tranzacţionate, ISBN: 978-606-591-415-5 2012 
6.Laura Obreja Braşoveanu ş.a. „Piaţa de capital”, Editura ASE 
Bucureşti, 2011 
7.Olteanu A, Olteanu A. „Pieţe de capital” Dareco Bucureşti 2008 
Anghelache G. „Piaţa de capital”ed.Economica, 2004 
8.Stoica Victor „Pieţe de capital şi produse bursiere” ed. Universitatea, 
Bucureşti 2006 
9.Ghilic-Micu B. „Strategii pe piata de capital”, Bucuresti 2002 

Tehnologiile didactice 

Predarea cursului se face în grup, prin utilizarea metodei de expunere cu 
utilizarea tehnicii multimedia (calculatorul). Lecţiile practice presupun utilizarea 
metodelor centrate pe student și a modalității de lucru în grup, se cercetează 
studii de caz, se discută referate. 

Modalitatea evaluării  Evaluarea curentă include evaluarea studiilor de caz și a referatelor 
Examinare finală în scris sub formă de test. 

Stabilirea notei finale 
(ponderea exprimată  

în %) 

Reușita curentă (evaluarea formativă) 60% 

Rezultatul la examen (evaluarea finală) 40% 

Tematica referatelor/ 
studiilor de caz 

1. Particularitățile piețelor bursiere (țara la alegere) 
2. Tranzacțiile pe piețele din SUA, Europa,Asia 
3. Caracteristica pieței bursiere din Moldova 
4. Bursele de marfuri cu produse energetice 
5. Crahurile bursiere 

 
Data completării: _____________                    Semnătura autorului: _______________ 
                                                                                                             _______________ 
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Subiecte pentru examinare:  Burse internaționale 

1. Bursa: definire, categorii, funcţiile burselor 

2. Bursele de marfuri, caracteristicile acesteia 

3. Structura funcţională  a bursei de valori 

4. Structura  organizatorică a bursei  de valori 

5. Managementul burselor, structura organizatorică 

6. Caracteristica pietei bursiere americane 

7. Piaţa bursiera al Japoniei 

8. Piaţa bursiera al Marea Britanie 

9. Agenţii de bursă. Specialistii operativi si neoperativi 

10. Schema generală a tranzacţiilor bursiere 

11. Ordinele de bursă:tipologia lor 

12. Tehnica tranzacţiilor “în marjă” 

13. Tehnica vânzărilor “scurte” 

14. Clasificarea tranzacţiilor bursiere pe piata americană şi europeană 

15. Clasificarea  tranzacţiilor după scopul urmărit 

16. Contractele la termen, forward si futures 

17. Tehnica tranzacţiilor comerciale “futures” 

18. Opţiunea: definire, categorii, valoarea opţiunii 

19. Mecanismul optiunilor cu „call” şi „put” 

20. Indicii bursieri nationali şi internationali 

21. Constructia indicilor din generaţia Işi II. 

22. Rolul casei de compensaţia în tranzacţia „futures”. 

 

 
 


	Ore în auditoriu

