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BURSE INTERNAŢIONALE DE MĂRFURI

INTRODUCERE

Disciplina Burse internaţionale de mărfuri tratează ansamblul
problemelor teoretice, metodologice şi practice ale pieţei bursiere,
în contextul tranziţiei la economia de piaţă. Este înscrisă în planul
de învăţământ în cadrul disciplinelor cu caracter teoretico-aplicativ
ca urmare a faptului că în prezent firmele româneşti se confruntă
cu situaţii diverse pe piaţa, iar managerii acestora, ca de altfel toţi
specialiştii din cadrul acestor instituţii trebuie să identifice rapid şi
corect oportunităţile pieţei şi să opereze practic cu metodele,
tehnicile şi instrumentele specifice pentru a obţine rezultate
maxime pe o piaţă plină de risc şi incertitudine.
Pe baza studierii conţinutului concret şi a mecanismului pieţei,
cursul îşi propune generalizarea şi teoretizarea activităţii practice,
desprinderea tendinţelor pe care le manifestă evoluţia burselor
interne şi internaţionale, validarea ştiinţifică a metodelor şi
experienţelor practice din ţara noastră şi pe plan mondial, în
vederea creşterii nivelului cantitativ şi calitativ al

activităţii

bursiere.
Obiectivele cursului
Obiectivele principale ale manualului sunt: punerea bazelor
pregătirii viitorilor specialişti în domeniul bursier; asigurarea
suportului teoretic şi metodologic pentru celelalte discipline care
tratează

diferite

laturi

ale

activităţii

turistice

şi

comerciale;

asigurarea unei largi informări bibliografice asupra modului în care
se desfăşoară tranzacţiile bursiere.
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Competenţe conferite
După parcurgerea acestui curs, studentul va fi în măsură:
-

să identifice termeni, relaţii, procese, să perceapă relaţii şi
conexiuni în cadrul disciplinelor de studiu;

-

să utilizeze corect termenii de specialitate din domeniul
bursier;

-

să

definească

concepte

ce

apar

la

disciplina

Burse

internaţionale de mărfuri;
-

să capete o capacitate de adaptare la noi situaţii apărute pe
parcursul studierii disciplinei Burse internaţionale de
mărfuri.

-

să realizeze conexiuni între noţiuni specifice domeniului
bursier;

-

să descrie stări, sisteme, procese, fenomene ce apar pe
parcursul activităţii la disciplina Burse internaţionale de
mărfuri;

-

să transpună în practică cunoştinţele dobândite în cadrul
cursului;

-

să adopte un comportament etic în faţa partenerilor de
afaceri, angajaţilor;

-

să colaboreze cu specialişti din alte domenii.

Resurse şi mijloace de lucru
Cursul dispune de manual scris, supus studiului individual al
studenţilor, precum şi de material publicat pe Internet sub formă
de sinteze, studii de caz, aplicaţii, necesare întregirii cunoştinţelor
practice şi teoretice în domeniul studiat. În timpul convocărilor, în
prezentarea cursului sunt folosite echipamente audio-vizuale,
metode interactive şi participative de antrenare a studenţilor
pentru conceptualizarea şi vizualizarea practică a noţiunilor
predate.
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STRUCTURA CURSULUI
Cursul este compus din 5 capitole:

Capitolul 1.

Capitolul 2.

Capitolul 3.

Capitolul 4.

Capitolul 5.

LOCUL, ROLUL ŞI IMPORTANŢA
BURSELOR ÎN ECONOMIE (4 ore)
MECANISMUL TRANZACŢIILOR BURSIERE
(4 ore)
TIPURI DE OPERAŢIUNI ÎNCHEIATE LA
BURSELE DE MĂRFURI (6 ore)
CONTRACTELE BURSIERE PE OPŢIUNI
(4 ore)
LOCUL, ROLUL ŞI IMPORTANŢA
BURSELOR DE VALORI (4 ore)
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Capitolul 1
LOCUL, ROLUL ŞI IMPORTANŢA BURSELOR
ÎN ECONOMIE
Cuprins
1.1. Introducere
1.2. Obiectivele şi competenţele capitolului
1.3. Conţinutul capitolului
1.3.1. Organizarea burselor de mărfuri şi prezentarea
generală a bursei
1.3.2. Scurt istoric al burselor în lume
1.3.3. Trăsături fundamentale ale pieţei bursiere
1.3.4. Legislaţia din România în domeniul burselor de
mărfuri şi valori
1.3.5. Bursa de mărfuri
1.3.6. Pieţele futures comerciale
1.4. Îndrumător pentru autoverificare

1.1. Introducere
Din ce în ce mai mult, în economia românească, se vorbeşte
despre bursă şi importanţa ei. Majoritatea oamenilor consideră
bursa ceva abstract şi misterios. Există şi persoane care cred că
bursa este un joc.
În realitate, rolul burselor devine din ce în ce mai pregnant.
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1.2. Obiectivele şi competenţele capitolului
Obiectivele capitolului:
–

înţelegerea conceptelor cu care operează această ramură a
economiei naţionale;

–

identificarea principalelor etape în dezvoltarea burselor din
România;

–

stabilirea locului şi importanţei burselor în cadrul economiei
naţionale;

–

înţelegerea importanţei profesiunii de broker în cadrul
economiei naţionale;

–

poziţionarea brokerului în contextul actualului nivel de
dezvoltare a economiei româneşti.

Competenţele capitolului:
–

studenţii vor putea să definească noţiunea de bursă,
tranzacţiile bursiere, noţiunea de broker;

–

studenţii vor cunoaşte funcţiile bursei şi vor înţelege astfel
rolul şi utilitatea activităţii bursiere;

–

studenţii vor putea identifica relaţia dintre bursă, activitate
comercială şi profitabilitate.

Timpul alocat capitolului: 4 ore

