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I. Preliminarii 

 
Curriculumul modular la ”Bazele funcționării piețelor de capital” este un document normativ şi obligatoriu 
pentru pregătirea specialiştilor în domeniul de formare profesională Finanţe, activitate bancară şi asigurări, 
specialitatea Finanţe şi asigurări în instituţiile de învăţământ profesional tehnic  postsecundar  şi  
postsecundar nonterţiar. 

 
Scopul modulului. Modulul Bazele funcționării piețelor de capital este un curs de bază pentru specialitatea 
Finanțe și are ca scop pregătirea teoretică și practică a specialistului în domeniul gestionării pe piața de 
capital a portofoliilor, a efectuării investițiilor și posibilității de a efectua împrumuturi pe piața de capital. 

 
Curriculum este necesar pentru structurarea corectă a unităților de curs  și  repartizarea  corectă  a  
activităților necesare însușirii acestui modul, care este absolut necesar în perioada actuală,  datorită  
dezvoltării economiei la nivel global, precum și a creșterii rolului jucat de piețele de capital și burselor de 
valori. Relațiile stabilite pe piața financiară sunt acele prin care se asigură susținerea operațiunilor economico-
sociale, în funcție de componentele cererii și a ofertei, motivate în primul rând de eficiența  oferită 
investitorilor, prin procesele specifice de emisiune a instrumentelor, formând ansamblul relațiilor din piața 
primară și apoi asigurând circulația acestor instrumente între investitori prin intermediul pieței secundare. 

 
În procesul de elaborare a curriculumului s-a ţinut cont de actele legislative în vigoare la momentul  elaborării. 

 
Curriculumul este conceput modular şi include 5 compartimente, care în ansamblu vor crea și forma  viitorului 
specialist competențele necesare pentru derularea în cadrul entităților economice a operațiunilor specifice 
pieței de capital. 
 
Statutul curriculumului. Curriculumul la unitatea de curs “Bazele funcţionării pieţelor de capital” este un 
document normativ şi obligatoriu pentru realizarea procesului de pregătire a specialiştilor în finanţe din 
învăţământul profesional tehnic postsecundar, care vor activa în cadrul diverselor organizații economice în 
conformitate cu sarcinile de lucru. 
 
Funcţiile de bază ale curriculumului: 
- funcția didactică de desfăşurare a procesului educaţional din perspectiva unei pedagogii axate pe acte 

normative ale procesului de predare-învăţare-evaluare şi certificare în contextul unei pedagogii axate pe 
competenţe; 

- reper pentru proiectarea pe competenţe; 
- componentă de bază pentru elaborarea strategiei de evaluare şi certificare; 
- orientare a procesului educaţional spre formare de competenţe la elevi; 
- componentă fundamentală pentru elaborarea manualelor tipărite, manualelor electronice, ghidurilor 

metodologice, testelor de evaluare. 
 
Beneficiarii curriculumului. Curriculumul este destinat: 
- elevilor care îşi fac studiile la specialitatea ”Finanţe şi asigurări”; 
- profesorilor din instituţiile de învăţământ profesional tehnic postsecundar; 
- autorilor de manuale şi ghiduri metodologice; 
- membrilor comisiilor pentru examenele de calificare;  
- membrilor comisiilor de identificare, evaluare şi recunoaştere a rezultatelor învăţării, dobândite în 

contexte non-formale şi informale. 
 

Pentru accentuarea caracterului practic – aplicativ al unităţii de curs se recomandă corelarea teoriei cu 
experienţa, utilizarea exemplelor din economia naţională şi internaţională. 
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Unităţile de curs ce necesită a fi studiate până la demararea procesului de instruire la modulul Bazele 
funcționării piețelor de capital: 

 
U.01.L.001 Economia aplicată I 

S.05.O.021 Contabilitate financiară 

S.06.O.023 Finanţe publice 
 

II. Motivaţia, utilitatea modulului pentru dezvoltarea profesională 
 

O economie de piață modernă, competitivă și capabilă să se alinieze tendințelor actuale de integrare în 
circuitul internațional al finanțelor, este de neconceput fără existența și  funcționarea  pieței  de  capital. 
Pentru că capitalul financiar este principala sursă a creșterii economice și a progresului, piața de capital, prin 
mecanisme specifice, concentrează și centralizează capitalurile, dar mai ales oferă instrumente și produse 
inovatoare și dinamice care asigură fructificarea plasamentelor și reducerea riscurilor. Reușita pe o astfel de 
piața depinde în mare parte de abilitatea și priceperea participanților, iar funcționarea ei solicită specialiști 
competenți, cu un grad înalt de instruire și pricepere, a căror pregătire revine pe seama instituțiilor de 
învățământ de profil economic. 

 
Tratând o problemă de mare actualitate unitatea de curs Bazele funcţionării pieţelor de capital realizează 
o inițiere în principalele aspecte teoretice privind structura, organizarea şi funcţionarea acestei 
componente esenţiale a unei economii de piaţă funcţionale. Conținutul cursului este axat în special pe 
bursa de valori, instrumentele specifice pieței de capital (acțiuni, obligațiuni, valori mobiliare de stat și 
titluri derivate) și mecanismul de realizarea a tranzacțiilor cu valori mobiliare. 

 
Această unitate de curs este orientată spre pregătirea specialiștilor mai mult din punct de vedere teoretic, 
ținând cont și de faptul că gradul de dezvoltare al pieței de capital naționale este la un stadiu incipient, dar 
tangențial cu teoria vor fi relevate  și unele particularitățile din practica națională și cea internațională, ceea  
ce va facilita comprehensiunea funcționării pieței de capital. Cunoștințele dobândite în cadrul cursului le va 
permite viitorilor economiști să găsească și să propună soluții pentru dezvoltarea  și  îmbunătățirea instituțiilor 
în cadrul cărora vor activa, facând apel la cele mai dinamice și  inovatoare  instrumente financiare. 

 
Motivația studierii acestui curs nu necesită argumente, în condițiile în care o economie de piață nu poate fi 
considerată economie de piață dacă în cadrul ei nu funcționează liber și piața de capital, or în condițiile actuale 
ale Republicii Moldova, dezvoltarea acestei componente reprezintă o premisă indispensabilă pentru 
modernizarea economiei și creării condițiilor optime pentru investitori. 

 
Cunoştinţele şi abilităţile obţinute pe parcursul studierii unităţii de curs Bazele funcționării piețelor de 
capital vor servi ca fundament pentru formarea profesională a elevilor la aşa unităţi de curs ca: 

 
F.08.O.018 Relații Valutar-Financiare Internaționale 

S.08.O.028 Gestiunea financiară a întreprinderii 

S.08.A.041 Practici bursiere internaționale 

 
III. Competenţele profesionale specifice modulului 

Cunoașterea, înțelegerea conceptelor, teoriilor și metodelor de bază ale domeniului finanțe  și  bănci, 
utilizarea lor adecvată în comunicarea profesională 
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În cadrul modului vor fi formate și dezvoltate următoarele competențe profesionale specifice: 

 
1. Utilizarea limbajului de specialitatea specific pieței de capital; 

2. Aprecierea posibilităților de investire pe piața de capital utilizând instrumentele specifice; 

3. Aprecierea importanței bursei de valori în cadrul economiei de piață; 

4. Determinarea modalităților de tranzacționare pe piața de capital; 

5. Aplicarea cunoștințelor specifice domeniului pieței de capital în formarea propriei decizii de 
investire. 

 
IV. Administrarea  modulului 
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Total 

Contact direct  
 

Lucrul 
individual 

 
 

Prelegeri 

 
Practică
/ 
Seminar 

7 120 40 20 60 examen 4 

 
 

V. Unităţile de învăţare 
 

Unităţi de competenţă Unităţi de 
conţinut/Cunoștințe 

Abilități (A) 

1. Piața de capital 

UC1. Utilizarea limbajului 1. Conceptul de piață de capital. A1. Interpretarea rolului pieței de capital 
de specialitatea specific Funcțiile și segmentele pieței de în activitatea economică; 
pieței de capital; capital. A2. Analiza categoriilor de participanți la 

 2. Participanții pe piața de piața de capital; 
 capital: emitenții și investitorii, A3. Interpretarea legislației din domeniul 
 societățile de intermediere pieței de capital. 
 financiară. Infrastructura pieței  
 de capital.  
 3. Reglementarea pieței de  
 capital. Conceptul de  
 reglementare. Modele de  
 reglementare existente în  
 practica internațională.  

2. Instrumentele pieței de capital 

UC 2. Aprecierea 1. Titlurile financiare primare de A4. Identificarea particularităților 
posibilităților de investire proprietate. Caracteristica acțiunilor; 
pe piața de capital generală, tipologie. Procedura A5. Utilizarea indicatorilor de evaluarea a 
utilizând instrumentele de emisiune a acțiunilor. acțiunilor la rezolvarea situațiilor- 
specifice Valoarea și evaluarea acțiunilor. problemă; 

 Politica de dividend. A6. Interpretarea indicatorilor politicii de 
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 2. Titlurile financiare primare de dividend; 
 creanță. Caracteristici, tipologie. A7. Identificarea particularităților 
 Elementele tehnice ale 

obligațiunilor. Randamentul 
plasamentului în obligațiuni. 
3. Valorile mobiliare de stat. 
Caracteristica generală. 
Tipologie. Ratingul valorilor 
mobiliare de stat. Particularități 
ale emisiunii valorilor mobiliare 
de stat în Republica Moldova. 
4. Titlurile derivate. Esența 
titlurilor derivate. Tipologia 
titlurilor derivate. Carcteristica 
contractelor Forward. 
Caracteristica contractelor 
Futures. Caracteristica 
contractelor Options. 

obligațiunilor; 
A8. Utilizarea indicatorilor de evaluarea a 
obligațiunilor la rezolvarea situațiilor- 
problemă; 
A9. Determinarea particularităților de 
emisiune a valorilor mobiliare de stat în 
Republica Moldova; 
A10. Identificarea caracteristicilor tillurilor 
derivate. 

3. Bursa de valori 

UC 3. Aprecierea 
importanței bursei de 
valori în cadrul economiei 
de piață. 

1. Conceptul de bursă. Premisele 
apariției. 
Criteriile de clasificare a burselor 
de valori. Funcțiile bursei de 
valori. Organizarea bursei de 
valori. 
2. Piața bursieră națională 

3. Piața bursieră internațională 

4. Indicii bursieri – indicatori de 
apreciere a
 performanței 
bursiere. 

A11. Identificarea particularităților bursei 
de valori; 
A12. Însuțirea modului de organizare a 
burselor de valori; 
A13. Aprecierea gradului de dezvoltare a 
pieței bursiere naționale în comparație 
cu bursele internaționale; 
A14. Explicarea semnificației indicilor 
bursieri în vederea  aprecierii  
performanței bursiere. 

4. Tehnica tranzacțiilor bursiere 

C 4. Determinarea 
modalităților de 

tranzacționare pe piața 
de capital. 

1. Mecanismul general al unei 
tranzacții bursiere. Tipologia 
tranzacțiilor bursiere. Ordinele 
bursiere. 
2. Cotarea valorilor mobiliare și 
determinarea cursului bursier. 
Metode de cotare utilizate în 
practica internațională. 
3. Tranzacțiile bursiere de tip 
american. Tehnica  tranzacțiilor 
în marjă și tehnica vânzărilor 
scurte. 
4. Tranzacțiile bursiere de tip 
european. Tehnica tranzacțiilor 
pe piața cu reglementare lunară: 
operațiunile report și deport. 
Tehnica operațiunilor 
condiționale: stelajele bursiere. 

A15. Ilustrarea mecanismului de realizare 
a unei tranzacții bursiere; 
A16. Aplicarea metodelor de cotare 
bursieră pentru determinarea cursului 
bursier; 
A17. Rezolvarea situațiilor-problemă 
aferente tipologiei tranzacțiilor bursiere; 
A18. Interpretarea  rezultatelor  obținute 
în urma calculelor efectuate; 
A19. Formularea concluziilor pertinente 
aferente rezultatelor obținute. 
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5. Analiza și gestiunea investițiilor în valori mobiliare 

UC 5. Aplicarea 

cunoștințelor specifice 

1. Tipologia riscurilor specifice 

pieței de capital. 

A20. Identificarea riscurilor specifice 

pieței de capital; 

domeniului pieței de 2. Metode de analiza a pieței de A21. Compararea metodelor de analiză a 
capital în formarea capital. Analiza tehnică și analiza pieței de capital; 
propriei decizii de fundamentală. A22. Planificarea propriului portofoliu de 
investire. Portofoliul de valori mobiliare. valori mobiliare. 

 
 

VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 
 

 

Nr. Unităţi de învăţare Numărul de ore 

Total Contact direct Lucrul 
individual Prelegeri Practică/ 

Seminar 

1. Piața de capital 8 6 2 -- 

2. Instrumentele pieței de capital 36 10 6 20 

3. Bursa de valori 52 8 4 40 

4. Tehnica tranzacțiilor bursiere 14 10 4 -- 

5. Analiza și gestiunea investițiilor în valori 

mobiliare. 

10 6 4 -- 

Total 120 40 20 60 

 

 

 
 

VII. Studiu individual ghidat de profesor 
 

Materii pentru studiul individual Produse de elaborat 
Modalităţi de 

evaluare 

Termeni de 

realizare 

Instrumentele pieței de capital 

1. Titlurile financiare primare de 
proprietate. Caracteristica generală, 
tipologie. Procedura de emisiune a 
acțiunilor. Valoarea și evaluarea 
acțiunilor. Politica de dividend. 

Lucrarea individuală nr.1 Conform criteriilor 
expuse în Anexa 1 

Săptămâna 6 

Bursa de valori 

1. Piața bursieră internațională Lucrarea individuală nr.2 Conform criteriilor 
expuse în Anexa 2 

Săptămâna 9 

 
VIII. Lucrări practice recomandate 

 
Lucrările practice vor fi efectuate la studiul individual. Se vor realiza două lucrări practice sub forma unor 
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studii de caz. Cerințele pentru elaborarea lucrărilor practice se anexează cu titlu de recomandare la 
prezentul curriculum (Anexa 1 și Anexa 2), dar fiecrae profesor are dreptul să modifice conținutul lucrărilor 
și modalitatea de prezentare de către elevi a lucrărilor. 

 

IX. Sugestii metodologice 

 
Una dintre cerințele majore ale învățământului modern este aceea a formării la elevi a deprinderilor de   
studiu individual, care să le dezvolte capacitatea de a gândi și acționa liber. Drept urmare, predarea și 
învățarea se vor realiza prin activarea și utilizarea celor mai adecvate metode, procedee și mijloace didactice 
care să provoace și să stimuleze gândirea și trăirile elevului. 
Pentru disciplinele economice se recomandă utilizarea unor metode, tehnici și procedee care îl implică pe 
elev în procesul de învățare, urmărindu-se dezvoltarea gândirii, stimularea creativității, dezvoltarea 
interesului pentru învățare, în sensul formării lui ca participant activ la procesul de  educare. Astfel elevul este 
ajutat să înțeleagă lumea în care trăiește și aplică în diferite situații de viață ceea ce a învățat. 

 
Opțiunea pentru o metodă sau alta este în strâbsă legătură și cu personalitatea profesorului și gradul de 
pregătire, predispoziția și stilurile de învățare ale grupului de elevi cu care se lucrează. 

 
Din această perspectivă, pentru unitatea de curs Bazele funcționării piețelor de capital, se recomandă 
utilizarea următoarelor metode: 

 
1. care vor favoriza înțelegerea conceptelor și ideilor; aceste metode valorifică experiența proprie a 

elevilor, dezvoltă competențe de comunicare și relaționare și vizează formarea unei atitudini active. 
Se recomandă din această categorie următoarele metode: discuția, dezbaterea, jocul de rol, 
brainstorming-ul, etc. 

 
2. care vor stimula gândirea și creativitatea; aceste metode îi determină pe elevi să  caute  și  să  dezvolte 

soluții pentru diferite probleme, să facă reflecții critice, să compare și să analizeze anumite situații. 
Din această categorie se recomandă: conversația euristică, studiul de caz, rezolvarea de probleme, 
jocul de rol, brainstorming-ul, etc. 

 
3. care îi învață pe elevi să lucreze productiv cu alții și să-și dezvolte abilități de colaborare și ajutor 

reciproc. Se recomandă utilizarea proiectului în grup. 

 
Varietatea metodelor de predare-învățare va asigura asimilarea mai lesne a informației și servește ca 
instrument de stimulare a interesului elevilor față de unitatea de curs. 

 
La proiectarea didactică de lungă și scurtă durată profesorul se va ghida de prezentul curriculum, atât la 
compartimentul competențe, cât și la conținuturile recomandate. 

 
X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 

În predarea și învățarea unităților de curs economice, evaluarea ridică dificultăți deosebite, deoarece 
atitudinile intelectuale și comportamentul economic nu sunt imediat exprimabile, iar posibilitățile de 
măsurare sunt reduse. 
Ca și în cazul altor unități de curs, se consideră că și pentru Bazele funcționării piețelor de capital, se pot aplica 
cu succes cele 3 strategii de evaluare principale: 

1. Evaluarea inițială – care se va realiza la începutul instruirii, și este destinată identificării capacităților 
de învățare ale elevilor, nivelului de pregătire al acestora, vocabularul economic format (volumul și 
calitatea), capacitățile cognitive, disponibilitățile de comunicare și relaționare. În funcție de 
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rezultatele inițiale, profesorul va avea libertatea să decidă ce metode și stil de predare să adopte și 
cum să organizeze activitățile. 

2. Evaluarea formativă – se va realiza pe durata predării cursului, cu precădere la finele fecărei unități 
de învățare, sub forma testelor, rezolvării situațiilor-problemă și proiectelor în grup. 

3. Evaluarea finală – se va realiza la sfârșitul semestrului, sun forma unui examen scris. 
 

Nota finală se va calcula utilizând o formulă ponderată astfel, 60% reprezentând media notelor  curente  

şi 40% nota la examen. 
 
 

XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studii 

 

Cerinţe faţă de sălile de curs 

Pentru orele teoretice Sală de studii 

Proiector multimedia, ecran, calculator, tablă 

Pentru orele practice Sală de studii 

Proiector multimedia, ecran, calculator, conexiune  la  internet, 
laptop 

 
 

XII. Resursele didactice recomandate elevilor 
 

 

 
Nr. 
crt. 

 
Denumirea resursei 

Locul în care poate 
fi consultată/ 

accesată/ 
procurată resursa 

Numărul de 
exemplare 
disponibile 

1. Legea privind piața de capital, nr. 171 din 11.07.2012 internet nelimitat 

2. Legea privind Comisia Națională a Pieței Financiare, nr. 192- 
XIV din 12.11.1998 

internet nelimitat 

3. Legea Republicii Moldova privind societăţile pe acţiuni nr. 
1134-XIII din 02.04.97 

internet nelimitat 

4. Regulamentului cu privire la dezvăluirea informaţiei de către 
emitenţii de valori mobiliare nr. 7/11 din 12.02.2016 

internet nelimitat 

5. Hotărîre cu privire la eliberarea licenţei de depozitar central 
Societăţii pe acţiuni “DEPOZITARUL NAŢIONAL DE VALORI 
MOBILIARE AL MOLDOVEI” nr. 25/3 din 15.05.2015 

internet nelimitat 

6. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind 
licenţierea şi autorizarea pe piaţa de capital nr. 56/11 din 
14.11.2014 

internet nelimitat 

7. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind pieţele 
reglementate şi sistemele multilaterale de tranzacţionare nr. 
49/2 din 26.08.2015 

internet nelimitat 

8. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind 
serviciile şi activităţile de investiţii nr. 49/3 din 26.08.2015 

internet nelimitat 
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9. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind 
înregistrarea persoanelor calificate în domeniul evaluării 
acţiunilor în Registrul persoanelor autorizate nr. 41/10 din 
22.08.2014 

internet nelimitat 

10. Hotărîre cu privire la eliberarea licenţei de operator de  piaţă  
şi a autorizaţiei de piaţă reglementată Societăţii pe acţiuni 
“BURSA DE VALORI A MOLDOVEI” nr. 23/3 
din 08.05.2015 

internet nelimitat 

11. Hotărîre referitor la aprobarea Regulamentului privind 
circulaţia valorilor mobiliare pe piaţa de capital nr. 14/5 din 
31.03.2016 

internet nelimitat 

12. Hotărîre cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind modul de 
înregistrare de stat a valorilor mobiliare nr. 9/9 din 
01.03.2012 

internet nelimitat 

13. Hotărîre privind aprobarea Regulamentului cu privire la 
emisiunea, circulaţia şi stingerea obligaţiunilor emise de către 
autorităţile administraţiei publice locale nr. 13/3 din 
07.04.2011 

internet nelimitat 

14. Hîncu R., ș.a.. Bazele funcționării pieței de capital, ASEM, 
Chișinău, 2012. ISBN 9975-75-326-9 

Biblioteca CEEF 3 exemplare 

15. Caraganciu A., ș.a.. Piețe de capital, ASEM, Chișinău, 2005. 
ISBN 9975-75-299-3 

Biblioteca CEEF 5 exemplare 

16. Ciobanu G.. Bursele de valori și tranzacțiile la bursă. 
Economică, București, 1997. ISBN 973-9198-81-3 

Biblioteca CEEF 4 exemplare 

17. Ghilic-Micu B.. Bursa de valori. Economică, București, 1997. 
ISBN 973-91-8-62-7 

Biblioteca CEEF 2 exemplare 

18. Suhovici A., ș.a.. Bazele funcționării pieței de capital (Sinteze și 
aplicații). ASEM, Chișinău, 2010. ISBN 978-9975-75-3-535-1 

Biblioteca CEEF 3 exemplare 

19. Popa I..Bursa.Volumul II: tehnica tranzacțiilor. Romcart, 
București, 1999. ISBN 973-95682-3-8 

Biblioteca CEEF 5 exemplare 

20. Anghelache G.. Bursa și piața extrabursieră. Economică, 
București, 2000. ISBN 973-590-350-4 

Biblioteca CEEF 1 exemplar 

21. Иовв Т.. Основы функционирования рынков капитала – 
Кишинев, 2004. ISBN 9975-75-262-4 

Biblioteca CEEF 2 exemplare 
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Anexa 1 

Lucrare individuală nr.1 

 
Cerințe de prezentare și tehnoredactare: 

1. Forma prezentării: pe suport hârtie; (Word) 

2. Pagina: A4. 
 
 

Structura lucrării: 

1. În baza datelor din raportul financiar al societății pe acțiuni, pentru anul financiar _, și în baza 
informațiilor prezente pe piața reglementată (Bursa de Valori a Moldovei), calculați și formulați 
concluzii pentru următorii indicatori de evaluare a acțiunilor: profitul pentru o acțiune, dividendul 
pentru o acțiune, rata de distribuire a dividendului, valoarea coeficientului multiplicator al 
capitalizării, capitalizarea bursieră, rentabilitatea capitalului investit și randamentul dividendului. 

2. Analizați politica de dividend a societății pe acțiuni. 

3. Studiați și reprezentați structura acționariatului SA, conform prevederilor legislației în vigoare. 

4. Dacă există cod de guvernare corporativă, explicați ce prevederi conține în linii generale, și care este 
rolul lui pentru societate? 
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Anexa 2 

Lucrare individuală nr.2 

 
Bursa de Valori  și indicile bursier    

Cerințe de prezentare și tehnoredactare: 

1. Forma prezentării: pe suport hârtie; (Word) 

2. Pagina: A4; 

3. Textul: fond Times New Roman, caracter 12, interval 1,5; 

4. Volumul: maxim 5 pagini, numerotate. 
 

 

Structura lucrării: 

1. Denumirea completă a bursei, simbolul și localizarea; 

2. Istoricul bursei de valori; 

3. Tipologia valorilor mobiliare admise în listingul bursier; 

4. Cerințele pe care trebuie să le îndeplinească companiile pentru a fi listate la bursa respectivă; 

5. Principalii emitenți la bursă; 

6. Tipologia investitorilor admiși la bursă; 

7. Principalul indice bursier calculat: 

a) Denumirea completă a indicelui și simbolul; 

b) Istoricul indicelui; 

c) Tipul indicelui (conform criteriilor de clasificare); 

d) Frecvența revizuirii indicelui; 

e) Formula de calcul/determinare; 

f) Companiile din componența indicelui (pentru indicii de generația I, care includ în componență 
până la 40 companii le includeți pe toate, pentru indicii din generația a II, selectați primele 20 
companii, conform capitalizării bursiere. 

g) Evoluția indicelui (reprezentare grafică); 

h) Valoarea indicelui (în puncte) în prezent; 

i) Informații suplimentare (știri, noutăți, curiozități, etc.). 

8. Evoluția tranzacțiilor la bursă (reprezentare grafică); 

9. Informații suplimentare (știri, noutăți, curiozități, imagini, etc.). 


