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Tematică română: 

1. Piata de capital a Romaniei. Piata primara. Piata secundara 

2. Instrumente financiare. Actiuni 

3. Modele de evaluare a actiunilor.  Majorări ale capitalului social. Drepturi atasate 

actiunilor. Dividendul şi politica de dividend 

4. Analiza tehnica. Ipoteza Pietelor Eficiente (EMH) 

5. Risc si rentabilitate. Portofolii de active financiare 

6. Evaluarea instrumentelor cu venit fix. Randamentul plasamentului in obligatiuni. 

Indicatori specifici obligatiunilor. 

7. Formarea cursului bursier, ordinele bursiere. Piaţa la vedere a BVB 

8. Tranzacții pe piața de capital 

9. Instrumente financiare derivate. Optiuni 

10. Contracte futures si produse structurate 

11. Indici bursieri 

12. Piața forex: funcționare, rol, participanți, tipuri de tranzacții (spot, cotații încrucișate, 

tranzacții la termen, operațiuni speculative, arbitraje, operațiuni de hedging). 

13. Influența ratei dobânzii asupra cursului de schimb. Paritatea ratelor de dobândă: paritatea 

acoperită și neacoperită a ratelor de dobândă, implicații ale acestor teorii, comerțul cu 

valute și legatura sa cu relația UIP (en. Uncovered Interest Parity). 

14. Influența prețurilor asupra cursului de schimb. Paritatea puterii de cumpărare (PPP): 

paritatea absolută și relativă a puterii de cumpărare, apreciere/depreciere nominală și 

reală, deviații de la teoria PPP, efectul Balassa-Samuelson. 

15. Balanța de plăți: definire, componente ale balanței de plăți, modul de înregistrare a 

fluxurilor generate de tranzacțiile ce privesc contul curent și contul de capital și financiar, 

factori determinanți ai contului curent. 

16. Factori determinanți ai cursului de schimb pe termen lung și scurt: abordări consacrate, 

efectul Fisher, echilibrul macroeconomic general, efecte declanșate de o expansiune 

monetară/fiscală în cazul unui regim de curs de schimb fix versus flotant. 

17. Sistemul monetar internațional. Regimuri de curs de schimb: evoluție SMI, avantaje și 

dezavantaje regimuri de curs de schimb fix și flotant, tipuri de regimuri valutare. 

18. Euro și Zonele Monetare Optime: teoria ZMO, euro și politica economică din zona euro, 

sistemul monetar european. 

19. Crize valutare: factori determinanți, modalități de prevenire, efecte, crize valutare la nivel 

internațional. 

 



Tematică engleză: 

 

1. The Romanian capital market. Primary and secondary markets. 

2. Financial instruments. Stocks 

3. Models for the equity valuation. Secondary offerings. Equity rights. Dividend policy. 

4. Technical Analysis. Efficient market hypothesis (EMH) and practical considerations in 

the valuation of stocks. 

5. Risk and return. Portfolios of financial instruments 

6. The valuation of fixed income instruments. Bond yields. Other bond specific concepts 

and indicators. 

7. Price determination. Order types. The spot market on the Bucharest Stock Exchange. 

8. Trading on capital markets. 

9. Financial derivatives. Options. 

10. Futures contracts. 

11. Market indexes. 

12. Forex market: activity, function, members, forms of proceedings (add, crossed 

currencies, due date proceedings, theoretical operations, shuntings, hedging operations). 

13. Interest influence on the exchange currency. Interest parity. Covered and uncovered 

interest parity, involvements of these theories, currency commerce and its connection 

with UIP relation. (Uncovered Interest Parity). 

14. The price influence on exchange currency. The parity of buying capacity: the total and 

relative parity of buying capacity, nominative and real rating/unrating, excursions from  

PPP theory,  Balassa-Samuelson effect . 

15. Balance of payments: definiteness, BP components, the way of flows booking made by 

the transactions which concern the actual account and the financial and stock account, 

modifier agents of the actual account. 

16. Modifier agents of the exchange currency on long and short term: commited aproaches, 

Fisher effect, general macroeconomic balance, effects triggered by a fiscal/monetary 

expansion in the event of a permanent exchange currency versus an unsteady one. 

17. The international monetary system. Exchange currency systems: SMI development, 

advantage and disadvantages, Permanent and unsteady forms of exchange currency 

systems, 

18. Euro and the Optimal Monetary Areas: OMA theory, euro and economic politics from 

euro area. the European monetary system 

19. Exchange crisis: modifier agents, ways to prevent, effects, exchange crisis going 

international 
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