
 

 
 

 
FIŞA DISCIPLINEI 

 
1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA “ARTIFEX” DIN BUCUREŞTI 
1.2 Facultatea MANAGEMENT-MARKETING 
1.3 Departamentul FINANȚE - CONTABILITATE 
1.4 Domeniul de studii MANAGEMENT  
1.5 Ciclul de studii LICENŢĂ  
1.6 Programul de studii / Calificarea MANAGEMENT  
1.7 Forma de învăţământ  IF (Învăţământ cu Frecvenţă) 
1.8 Limba de studiu Română 
1.9 Anul universitar  2022-2023 
 
2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea 
disciplinei 

Managementul investițiilor 

2.2 Codul disciplinei  0221OS2203 
2.3 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Virginia Cucu 
2.4 Titularul activităţilor de 
seminar 

Conf. univ. dr. Virginia Cucu 

2.5 Anul de 
studiu 

2  2.6 Semestrul 2  2.7 Tipul de evaluare 
(E - examen / V -  

verificare 
  / C - colocviu) 

E 2.8 Regimul 
disciplinei 
(O - obligatorie,  
A - opţională, F- 
facultativă) 

O 2.9 Numărul 
de credite 
ECTS 

5 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care:  

3.2 curs 
2 3.3 seminar / laborator 2 

3.4 Numărul de săptămâni 11  
3.5 Total ore din planul de învăţământ 44 din care:  

3.6 curs 
22 3.7 seminar / laborator 22 

Distribuţia fondului de timp: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 18 
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 18 
Tutoriat 8 
Examinări  3 
Alte activităţi: întocmirea studiului de fezabilitate 14 
3.7 Total ore studiu individual 81 
3.8 Total ore pe semestru (număr de credite ECTS  25 
ore) 

125 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum  Management  general, Finanțe, Management financiar 
4.2 de competenţe  Cunoașterea principiilor și conceptelor manageriale fundamentale 
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5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 
6. Competenţele specifice acumulate 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 

C2.ELABORAREA SI IMPLEMENTAREA DE STRATEGII SI POLITICI ALE 
ORGANIZATIEI – 2 puncte credit: 
C2.1. Identificarea conceptelor, metodelor si instrumentarului necesare elaborării de strategii si 
politici organizaționale (un punct credit); 
C2.2. Explicarea conceptelor, metodelor şi instrumentarului necesare elaborării de strategii şi 
politici organizaționale (un punct credit). 
C5. FUNDAMENTAREA, ADAPTAREA SI IMPLEMENTAREA DECIZIILOR 
PENTRU ORGANIZATII DE MICA COMPLEXITATEA(IN ANSAMBLU SAU PE O 
COMPONENTA) - 2 puncte credit: 
C5.3.Aplicarea principiilor şi metodelor manageriale de bază necesare în procesul decizional 
pentru organizații de mică complexitate (în ansamblu sau pe o componentă) (un punct credit); 
C5.5. Dezvoltarea şi implementarea de studii/lucrări privind procesul decizional in organizații (un 
punct credit). 
C6. UTILIZAREA BAZELOR DE DATE, INFORMATII SI CUNOSTINTE IN 
APLICAREA METODELOR, TEHNICILOR SI PROCEDURILOR MANAGERIALE -1 
punct credit: 
C6.5.Realizarea de studii/lucrări de fundamentare a procesului managerial, utilizând baze 
de date, informații si cunoștințe (un punct credit). 

C
om

pe
te

nţ
e 

tr
an

sv
er

sa
le

  Nu este cazul. 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

5.1 De desfăşurare a 
cursului 

 Sală de curs dotată cu laptop, acces la internet, ecran multimedia și 
platforme electronice dedicate, respectiv platforma ARTIFEX și/sau 
platforma Moodle Artifex; 

 Nu va fi acceptată întârzierea studenţilor la cursul cu prezența în campus 
sau pe platformele electronice dedicate.  

5.2  De desfăşurare a 
seminarului / laboratorului 

 Sală de seminar dotată cu tablă, laptop, acces la internet,  ecran 
multimedia și platforme electronice dedicate, respectiv platforma 
ARTIFEX și/sau platforma Moodle Artifex; 

 Nu va fi acceptată întârzierea studenţilor la seminarul  cu prezența în 
campus sau pe platformele electronice dedicate; 

 Studenţii vor avea la dispoziţie diverse materiale didactice. 

7.1 Obiectivul general 
al disciplinei 

 Cunoașterea terminologiei de specialitate în domeniul investițional; 
 Familiarizarea viitorului specialist cu noţiunile fundamentale de eficienţă 
economică a investiţiilor, indicatorii de eficienţă economică şi asigurarea 
fondului de cunoştinţe privind fundamentele teoretice şi metodologice ale 
investiţiilor; 
 Capacitatea de evaluare a unui proiect de investiții și a fundamentării și 
adoptării deciziei de investiții 
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8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare / 

lucru 
Fond de timp  Referințe 

bibliografice 
Investiţiile şi rolul lor în economie Expunerea noţiunilor 

şi dezbateri Prelegere 
cu caracter interactiv 

2 ore Bibliografie 
obligatorie  
1. - Cap.1 

Eficienta economică - element esenţial al 
deciziei de investiţie 

Expunerea noţiunilor 
şi dezbateri Prelegere 
cu caracter interactiv 

2 ore Bibliografie 
obligatorie  
1 - Cap.3 

Sursele de finanţare a investiţiilor Expunerea noţiunilor, 
dezbateri şi studii de 
caz. Prelegere cu 
caracter interactiv 

2 ore Bibliografie 
obligatorie  
2. - Cap.3 

Optimizarea folosirii resurselor de 
investiţii 

Expunerea noţiunilor, 
dezbateri şi studii de 
caz. Prelegere cu 
caracter interactiv 

2 ore Bibliografie 
obligatorie  
3 – Cap. 4 

Indicatorii de evaluare şi analiză ai 
eficienţei economice ai investiţiei la nivel 
microeconomic 

Expunerea noţiunilor, 
dezbateri şi studii de 
caz. Prelegere cu 

2 ore Bibliografie 
obligatorie  
2. - Cap.4 

7.2 Obiectivele 
specifice 
 

Cunoștințe: R.î.1: Absolventul cunoaşte și înțelege noțiunea de 
investiție și rolul acestora la  elaborarea strategiilor și 
politicilor organizaționale; 
R.î.2: Absolventul identifică  conceptele și metodele cu 
care operează managementul investițiilor; 
R.î.3: Absolventul cunoaște  metodele si tehnicile de 
evaluare a eficienţei unei investiţii; 
R.î.3: Absolventul înțelege rolul investițiilor în 
formularea politicilor și strategiilor manageriale. 

Aptitudini: 
  

R.î.1: Absolventul formulează puncte de vedere 
proprii cu privire la rezultatele obținute din evaluarea 
proiectelor investiționale; 
R.î.2:  Absolventul elaborează și implementează 
strategii investiționale la nivelul organizației; 
R.î.3:  Absolventul  interpretează indicatorii de 
evaluare a proiectelor de investiții 
R.î.4:  Absolventul  fundamentează decizii 
investiționale pentru organizații de mică 
complexitate.  

Responsabilitate 
și autonomie 

R.î.1: Absolventul  creează un proiect de investiții 
pentru o  organizație de mică complexitate; 
R.î.2:   Absolventul   implementează metode și 
tehnici investiționale utilizând baze de date; 
R.î.3:  Absolventul  selectează varianta de investiții 
optimă  în organizații; 
R.î.4:  Absolventul  formulează decizia de investiții 
în cadrul strategiei firmei. 
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caracter interactiv 
Procesul investiţional şi documentaţiile 
necesare realizării sale 

Expunerea noţiunilor, 
dezbateri şi studii de 
caz. Prelegere cu 
caracter interactiv 

2 ore Bibliografie 
obligatorie  
3 – Cap. 5 

Metode privind programarea utilizării 
resurselor de investiţii 
 

Expunerea noţiunilor, 
dezbateri şi studii de 
caz. Prelegere cu 
caracter interactiv 

2 ore Bibliografie 
obligatorie  

2. - Cap.2 (2.2 și 
2.3) 

Influenţa factorului timp asupra eficienţei 
economice a investiţiilor 

Expunerea noţiunilor, 
dezbateri şi studii de 
caz. Prelegere cu 
caracter interactiv 

2 ore Bibliografie 
obligatorie  

1. - Cap.5 (5.1 și 
5.2) 

Metodologia Băncii Mondiale pentru 
evaluarea eficienţei economice a 
proiectelor de  investiţii: 

Expunerea noţiunilor, 
dezbateri şi studii de 
caz. Prelegere cu 
caracter interactiv 

2 ore Bibliografie 
obligatorie  

1. - Cap.5 (5.4 și 
5.5) 

Aprofundarea criteriului Valoare actuală 
netă al unei investiţii în mediu cert 

Expunerea noţiunilor, 
dezbateri şi studii de 
caz. Prelegere cu 
caracter interactiv 

2 ore Bibliografie 
obligatorie  

1. - Cap.5 (5.6) 

Finanțarea prin leasing 
 

Expunerea noţiunilor, 
dezbateri şi studii de 
caz. Prelegere cu 
caracter interactiv 

2 ore Bibliografie 
obligatorie  

1. - Cap.7(7.5) 

Bibliografie obligatorie: 
1. Cucu, Virginia.,(2017) Decizia de investiţii, Ed. ARTIFEX  
2. Cucu, Virginia.,(2008) – Modele de fundamentare a deciziei de investiţii, Ed. 

ARTIFEX,  
3. Despa, R., Zirra, D., Avrigeanu, A., Munteanu, A., Nedelescu, M., (2010) 

Eficienţa investiţiilor, Editura Universitară,  
Bibliografie suplimentară: 

 
4. Stoian, Marian.,(2010) - Managementul investiţiilor publice, Editura ASE, 

Bucureşti,  
5. Zaiţ, Dumitru, (2008)-  Evaluarea si gestiunea investițiilor directe, 

Ed. Sedcom Libris, Iaşi, ediţia a II-a 
 

 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare / 
lucru 

Fond de timp  Referințe 
bibliografice 

Seminar introductiv + Diagnosticul  
global al întreprinderii  
 

Aplicarea noţiunilor 
teoretice în studii de 
caz, discuţii libere şi 

analize specifice 
domeniului  

2 ore Bibliografie 
obligatorie  
1. - Cap.8  

(8.5 Etapa I) 

Sursele de finanţare a investiţiilor Explicația, aplicația, 
analiza, studii de caz,  

interpretarea 

2 ore Bibliografie 
obligatorie  
2. - Cap.3 

Optimizarea folosirii resurselor de 
investiţii 

Explicația, aplicația, 
analiza, studii de caz,  

interpretarea 

2 ore Bibliografie 
obligatorie  
3. – Cap.2 

http://www.editurauniversitara.ro/autor/radu-despa--i146
http://www.editurauniversitara.ro/autor/daniela-zirra--i151
http://www.editurauniversitara.ro/autor/alina-avrigeanu--i152
http://www.editurauniversitara.ro/autor/andreea-munteanu--i153
http://www.editurauniversitara.ro/autor/mihai-nedelescu--i158
http://www.editurauniversitara.ro/editura/editura-universitara--i2
http://www.lumeacartii.ro/index.php?option=com_catalog&pid=3268&task=produs
http://www.lumeacartii.ro/index.php?option=com_catalog&task=editura&eid=231
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Indicatorii de evaluare şi analiză ai 
eficienţei economice ai investiţiei la nivel 
microeconomic 

Explicația, aplicația, 
analiza, studii de caz,  

interpretarea 

4 ore Bibliografie 
obligatorie  
3. – Cap. 3 

Procesul investiţional şi documentaţiile 
necesare realizării sale 

Analize specifice 
domeniului și 
prezentarea 

proiectului de 
disciplină 

2 ore Bibliografie 
obligatorie  
1. - Cap.8  

(8.5 Etapa II) 

Influenţa factorului timp asupra eficienţei 
economice a investiţiilor 

Explicația, aplicația, 
analiza, studii de caz,  

interpretarea 

4 ore Bibliografie 
obligatorie  
3. – Cap. 4 

Aprofundarea criteriului Valoare actuală 
netă al unei investiţii în mediu cert 

Aplicarea noţiunilor 
teoretice în studii de 
caz, discuţii libere şi 

analize specifice 
domeniului  

2 ore Bibliografie 
obligatorie  
2. - Cap.4  

(4.4) 

Costul mediu ponderat al capitalului.  
 

Explicația, aplicația, 
analiza, studii de caz,  

interpretarea 

2 ore Bibliografie 
obligatorie  
2. - Cap.4  

(4.3) 
Susținerea proiectului de disciplină Discuții libere 2 ore - 
Bibliografie obligatorie: 

1. Cucu, Virginia.,(2017) Decizia de investiţii, Ed. ARTIFEX  
2. Cucu, Virginia.,(2008) – Modele de fundamentare a deciziei de investiţii, Ed. 

ARTIFEX,  
3. Vasilescu, I., Botezatu, M.,(1999) Investiții – studii de caz. Teste grilă, Editura 

Economică 
Bibliografie suplimentară: 
 

4. Stoian, M.,(2010) - Managementul investiţiilor publice, Editura ASE, 
Bucureşti,  

5. Zaiţ, D., (2008)-  Evaluarea si gestiunea investițiilor directe, Ed. Sedcom 
Libris, Iaşi, ediţia a II-a 
 

 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 
 

 Pe parcursul derulării disciplinei pot fi invitaţi practicieni pentru prelegeri punctuale. 
 Anual, în perioada de analiză a planurilor de învăţământ, conținutul disciplinei și oportunitatea 

introducerii sau înlocuirii unor discipline sunt discutate cu reprezentanții comunității epistemice și cu 
reprezentanți ai mediului de afaceri din diverse domenii de activitate, inclusiv cu  reprezentanţi din 
sistemul cooperatist – Aociația Uniunea Naţională a Cooperaţiei Meșteșugărești – UCECOM, în 
vederea adaptării la cerințele acestora și la cele ale pieței muncii. 

 
10. Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de 

evaluare 
10.3 Pondere din 

nota finală 
10.4 Curs  cunoaşterea metalimbajului de 

specialitate cu care operează disciplina;  
Evaluarea pe 
parcurs în 
cadrul 

10%  

http://www.lumeacartii.ro/index.php?option=com_catalog&pid=3268&task=produs
http://www.lumeacartii.ro/index.php?option=com_catalog&task=editura&eid=231
http://www.lumeacartii.ro/index.php?option=com_catalog&task=editura&eid=231
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 înțelegerea importanței investițiilor 
în dezvoltarea organizațiilor și rolul lor 
în creșterea economiei naționale 

 utilizarea indicatorilor statici și 
dinamici de apreciere a eficienței 
economice a investițiilor 

 cunoașterea conținutului și a 
surselor de finanțare a investițiilor; 

 demonstrarea capacităţii de analiză, 
sinteză şi interpretare a conceptelor, 
metodelor, tehnicilor şi instrumentelor 
de culegere, utilizare, procesare, analiză 
şi sinteză a datelor; 

 însuşirea şi aplicarea indicatorilor 
în vederea obţinerii interpretării 
rezultatelor pentru un proiect de 
investiție;  

 argumentare și analiză logică;  
 capacitatea de corelare a aspectelor 

teoretice cu cele practice;  
 formarea unui mod propriu de 

gândire economică care să asigure 
implementarea unui management 
investițional sănătos și eficient; 

 aspectele atitudinale: seriozitatea, 
interesul pentru studiul individual şi 
implicarea în activitatea de cercetare 
ştiinţifică inclusiv participarea la 
simpozionul științific 

prelegerilor 
interactive 
Examen scris: 
subiect 
descriptiv, 
grile, aplicații. 

60% 

10.5 
Seminar/laborator 

 cunoaşterea terminologiei de 
specialitate, a sistemului conceptual cu 
care operează disciplina;  

 capacitatea de utilizare adecvată a 
conceptelor, principiilor, normelor, 
metodelor şi procedeelor de operare 
specifice impuse de disciplină; 

 însuşirea şi aplicarea formulelor, 
procedeelor şi tehnicilor de culegere şi 
prelucrare a datelor în vederea 
realizării unui plan de investiție;  

 demonstrarea capacităţii de analiză, 
sinteză şi interpretare a analizelor 
efectuate pe baza datelor unei 
organizații; 

 coerenţa logică în analiză şi 
argumentare pentru  rezultatele 
obținute prin studiile de caz rezolvate ;  

 capacitatea de corelare a aspectelor 
teoretice cu cele practice; 

 
spectele atitudinale: seriozitatea, 
interesul pentru studiul individual şi 

Prezența activă 
la seminar 

10%  

Rezolvarea 
portofoliului de 
activităţi 
solicitate în 
cadrul orelor 
de seminar. Se 
înregistrează 
participarea 
activă la 
rezolvarea 
studiilor de 
caz. 

20% 
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implicarea în activitatea de cercetare 
ştiinţifică. 

10.6 Standard minim de performanţă 
 cunoaşterea metalimbajului de specialitate cu care operează disciplina;  
 înțelegerea mecanismului de abordare a investițiilor și importanța acestora în actul managerial; 
 demonstrarea capacităţii de analiză, sinteză şi interpretare a conceptelor, metodelor, tehnicilor şi 
instrumentelor cu care operează domeniul investițional; 
 însuşirea şi aplicarea indicatorilor în vederea obţinerii interpretării rezultatelor pentru 
caracterizarea investițiilor la nivelul entității economice;  
 argumentare și analiză logică;  
 capacitatea de corelare a aspectelor teoretice cu cele practice;  
 formarea unui mod propriu de gândire economică care să asigure evaluarea corectă a unui proiect 
de investiții; 
 aspectele atitudinale: seriozitatea, interesul pentru studiul individual şi implicarea în activitatea de 
cercetare ştiinţifică inclusiv participarea la simpozionul științific  

 
Data completării: 20.09.2022 
 
Semnătura titularului de curs,                        Semnătura titularului de seminar, 
 
Conf. univ. dr. Virginia Cucu      Conf. univ. dr. Virginia Cucu  

 
……………..............................    ..................................................... 
 
Data avizării în departament:  30.09.2022          

       
Semnătura directorului de departament,  Semnătura responsabil de program,   
 
Conf. univ. dr. Cătălin Deatcu   Conf. univ. dr. Sorin Gabriel Gresoi 
 
 …………………………………….   ……………………………………. 
 
 
Data aprobării în Consiliul facultății: 30.09.2022 
          ………………………….. 
 
Semnătura Decan, 
 
Conf. univ. dr. Anca Mihaela Melinceanu 
 
……………………………………… 
 


