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FIȘA DISCIPLINEI  
 

 
1. Date despre program  
1.1. Instituția de învățământ superior  Universitatea de Vest din Timișoara 
1.2. Facultatea Matematică și Informatică 
1.3. Departamentul Matematică 
1.4. Domeniul de studii Matematică 
1.5. Ciclul de studii Licenţă 
1.6. Programul de studii / calificarea* Matematică / Matematician - 212009; Profesor în învățămân-

tul gimnazial - 233002; Asistent de cercetare în matematică - 
212016; Referent de specialitate matematician - 212004 

 
2. Date despre disciplină  
2.1. Denumirea disciplinei Matematici financiare  
2.2. Titularul activităților de curs Lect. Dr. Moleriu Radu 
2.3. Titularul activităților de seminar  Lect. Dr. Moleriu Radu 
2.4. Anul de studii 3 2.5. Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare C 2.7. Regimul disciplinei DO 
 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 
3.1. Număr de ore pe săptămână  3 din care: 3.2 curs  2 3.3. seminar/laborator  1 
3.4. Total ore din planul de învățământ  42 din care: 3.5 curs 28 3.6. seminar/laborator 14 
Distribuția fondului de timp*  ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  15 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate 15 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 18 
Examinări 6 
Tutorat  4 

3.7. Total ore studiu individual  58  

3.8. Total ore pe semestru 100  

3.9. Număr de credite 4  

 
4. Precondiții (acolo unde e cazul) 
4.1. de curriculum Notiuni de bază în teoria probabilităților şi a statistică matematică 
4.2. de competențe  Utilizarea unui software matematic 
 
5. Condiții (acolo unde e cazul) 
5.1. de desfășurare a cursului Sala de curs dotată cu videoproiector 
5.2.dedesfășurareaseminarului/laboratorului  Sala de laborator 
 
 
6. Competențe specifice acumulate 
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Competențe profesionale  Operarea cu noțiuni și metode matematice 
 Prelucrarea matematica a datelor, analiza și 

interpretarea unor fenomene și procese 
 Elaborarea și analiza unor algoritmi pentru 

rezolvarea problemelor 
 Conceperea modelelor matematice pentru 

descrierea unor fenomene 
 Aplicarea modelelor matematice pentru rezolvarea 

problemelor de tip interdisciplinar 
Competențe transversale   Aplicarea regulilor de muncă riguroasă şi 

eficientă, manifestarea unor atitudini responsabile 
faţă de domeniul ştiinţific şi didactic, pentru 
valorificarea optimă şi creativă a propriului 
potenţial în situaţii specifice, cu respectarea 
principiilor şi a normelor de etică profesională.  

 Desfăşurarea eficientă si eficace a activităţilor 
organizate în echipa  

 Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a 
resurselor de comunicare şi formare profesională 

 
 
7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)  
7.1. Obiectivul general al disciplinei  dezvoltarea capacitatilor de studiu individual si a 

creativitatii, stimularea interesului  studentilor pentru 
inter/multidisciplinaritate 

 dezvoltarea deprinderile de studiu individual si 
acordarea importantei insusirii unor noi cunostinte 
matematice si incurajarea curiozității stiintifice 

7.2. Obiectivele specifice  Ob. de cunoaștere (OC): înțelegerea fenomenelor aleatoare  și 
utilizarea analizei stohastice în economie și finanțe 
 Ob. de abilitare (OAb): a învăţa metodele de calcul şi de 
implementare a acestora în evaluarea, comportarea şi predicţia 
unui derivativ financiar. 
Ob. Atitudinale (OAt): formarea deprinderilor de aplicare a 
modelării stohastice în economie 

 
 
8. Conținuturi* 

8.1. Curs Metode de predare Observații 
1.Introducere în matematica 

financiară. (OC,OAb) 
Predare, prelegere,  metode 
activ-participative, dialog 
interactiv 

Referințe bibliografice : [1] , [7] . 
 

2.Titluri financiare şi piaţă 
financiară (derivative, rata de 
dobandă, opţiuni, obligaţiuni) 
(OC,OAb) 

Predare, prelegere,  metode 
activ-participative, dialog 
interactiv 

Referințe bibliografice : [1] , [7] . 
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3.Rata de dobanda si anuitati. 

(OC,OAb) 

Predare, prelegere,  metode 
activ-participative, dialog 
interactiv 

Referințe bibliografice : [1] , [7] . 
 

4.Functii de payoff. (OC,OAb) 
 

Predare, prelegere,  metode 
activ-participative, dialog 
interactiv 

Referințe bibliografice : [1] , [7] . 
 

5.Portofolii de active financiare. 

(OC,OAb) 
Predare, prelegere,  metode 
activ-participative, dialog 
interactiv 

Referințe bibliografice : [1] , [3] , [7] . 
 

6.Rentabilitate şi risc asociate unui 
portofoliu. Caracterizări statistice. 

(OC,OAb) 

Predare, prelegere,  metode 
activ-participative, dialog 
interactiv 

Referințe bibliografice : [1] , [3] , [7] . 
 

7.Metoda Markowitz. (OC,OAb) Predare, prelegere,  metode 
activ-participative, dialog 
interactiv 

Referințe bibliografice : [1] , [3] , [7] . 
 

8.Metoda Sharpe. (OC,OAb) Predare, prelegere,  metode 
activ-participative, dialog 
interactiv 

Referințe bibliografice : [1] , [3] , [7] . 
 

9.Preţul unui activ ca proces 

stohastic. (OC,OAb)  
Predare, prelegere,  metode 
activ-participative, dialog 
interactiv 

Referințe bibliografice : [1] , [3] , [7] . 
 

10.Modelul binomial de estimare a 
activelor financiare. Opțiuni 

europene. (OC,OAb) 
 

Predare, prelegere,  metode 
activ-participative, dialog 
interactiv 

Referințe bibliografice : [4] , [6]  . 
 

11. Model binomial pentru opțiuni 

americane. (OC,OAb) 
Predare, prelegere,  metode 
activ-participative, dialog 
interactiv 

Referințe bibliografice : [4] , [6]  . 
 

12. Convergența modelului        

binomial. (OC,OAb) 
Predare, prelegere,  metode 
activ-participative, dialog 
interactiv 

Referințe bibliografice : [4] , [6]  . 
 

13. Modelul de evaluare Black 

Scholes. (OC,OAb) 
Predare, prelegere,  metode 
activ-participative, dialog 
interactiv 

Referințe bibliografice : [4] , [6]  . 
 

14.Volatilitatea titlurilor financiare. 

Masurarea riscului. (OC,OAb) 
Predare, prelegere,  metode 
activ-participative, dialog 
interactiv 

Referințe bibliografice : [1] , [3] , [7] . 
 

Bibliografie 
 

1. Altăr M. :  „Inginerie Financiară. Sinteză” ,  Academia  de  Ştiinţe  Economice , Bucureşti  (2002) ; 
2. Capasso V., Bakstein D., An Introduction to Continuous – Time Stochastic Processes, Theory, Models and 

Applications to Finance, Biology and Medicine, Birkhauser Boston , (2005) 
3. Fărcaş. P. , Moleriu R. : „Elemente de Probabilităţi şi Teoria Proceselor Stochastice cu Aplicaţii în 

Matematica Financiară ” , Ed. Albastră, Cluj – Napoca, (2006) 
4. Lamberton D. ,  Lapeyre B. , Stochastic Calculus Applied to Finance , Chapman & Hall/Crc (2000) ; 
5. ksendalO B. : „Stochastic  Differential  Equations  an  Introduction with Applications”, Fifth Edition, 

Springer – Verlag, Berlin, (1998) 
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6. Shreve S.,  Stochastic Calculus and Finance, Carmegie Mellon University (1996) 
Wilmott P. , 

7. Derivative. Inginerie Financiară , Ed. Economică , Bucureşti (2002) 
 

8.2. Seminar/laborator Metode de predare/ invățare Observații 
     Se vor rezolva exerciţii şi 
probleme pe baza definiţiilor şi 
proprietăţilor de la curs. 
      Se prezintă exemple pentru 
aprofundarea noţiunilor prezentate 
la curs și se vor implementa 
probleme utilizând soft-ul R 

Munca în echipă, teme indiciduale, 
problematizare, conversaţie,  metoda 
exerciţiului, lucrări de laborator 

Referințe bibliografice : [1] , [4] , 
[6] , [7]  . 
 

Bibliografie 
 

1. Altăr M. :  „Inginerie Financiară. Sinteză” ,  Academia  de  Ştiinţe  Economice , Bucureşti  (2002) ; 
2. Capasso V., Bakstein D., An Introduction to Continuous – Time Stochastic Processes, Theory, Models and 

Applications to Finance, Biology and Medicine, Birkhauser Boston , (2005) 
3. Fărcaş. P. , Moleriu R. : „Elemente de Probabilităţi şi Teoria Proceselor Stochastice cu Aplicaţii în 

Matematica Financiară ” , Ed. Albastră, Cluj – Napoca, (2006) 
4. Lamberton D. ,  Lapeyre B. , Stochastic Calculus Applied to Finance , Chapman & Hall/Crc (2000) ; 
5. ksendalO B. : „Stochastic  Differential  Equations  an  Introduction with Applications”, Fifth Edition, 

Springer – Verlag, Berlin, (1998) 
6. Shreve S.,  Stochastic Calculus and Finance, Carmegie Mellon University (1996) 

Wilmott P. , 
7. Derivative. Inginerie Financiară , Ed. Economică , Bucureşti (2002) 

 
 
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 
asociațiilor profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului   
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu programa din alte centre universitare din tara și străinătate. 
Pentru adaptarea la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei au avut loc întalniri cu reprezentaţi ai 
mediului de afaceri. 
 
 
10. Evaluare* 

Tip de activitate 10.1. Criterii de evaluare** 10.2. Metode de 
evaluare***  

10.3. Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs Verificarea cunoştinţelor  
teoretice şi aplicative . Prezentarea 
modelelor matematice utilizate în curs 
(OC) 

           Examen          40% 

Referat insotit de un studiu de caz  Prezentare        20% 
10.5. 
Seminar/laborator 

Capacitatea de a rezolva exerciții și 
probleme din cele rezolvate la 
seminar și laborator.(OAb) 

Teme aplicative        40% 

   
   

10.6. Standard minim de performanță 
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Noțiuni de instrumente financiare și exemple. Notiunea de portofoliu de active financiare.. 
Evaluarea activelor folosind modelul binomial. 
 
 
Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 
                           
      20.01.2020                                    Lector dr. Radu Moleriu                        Lector dr. Radu Moleriu 
 
 
      Semnătura directorului de departament  
                   Prof. dr. Bogdan Sasu 


