
FIŞA DISCIPLINEI 
 
 

Decizii financiare pe baza informaţiilor contabile, 2017-2018 
 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 
1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept 
1.3 Departamentul Finanţe, Contabilitate şi Economie 
1.4 Domeniul de studii Contabilitate 
1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de studiu / calificarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune / Economist 
1.7 Forma de învăţământ I.F.R. 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Decizii financiare pe baza informaţiilor contabile 
2.2 Titularul disciplinei (coordonatorul disciplinei) Lect. univ. dr. Gâdoiu Mihaela 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Gâdoiu Mihaela 
2.4 Anul de studii III 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare V 2.7 Regimul disciplinei O 

  
3. Timpul total estimat 

3.1 Total ore din planul de înv. 28 3.2 din care SI 14 3.3 SF /ST / L / P 14 
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual Ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  29 
din care: 
Echivalent ore curs forma IF 14 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 16 
Tutorat - 
Examinări - 
Alte activităţi (comunicare bidirecţională cu titularul de disciplină) 2 
3.4 Total ore studiu individual  61 
3.5 Total ore pe semestru 75 
3.6 Număr de credite 3 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum Cunoaşterea noţiunilor conomice fundamentale,de  finanţe şi contabilitate 
4.2 De competenţe Capacitatea de înţelegereşiutilizare a limbajului economic 

 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1 De desfăşurare a cursului ► Materialul de studiu este realizat în tehnologie ID/IFR 

5.2 De desfăşurare a seminarului 

Dotarea sălii de seminar cu tablă  şi  cretă / marker; 
Fiecare student foloseşte un minicalculator pentru rezolvarea calculelor 
necesare inregistrarilor contabile şi aplicaţiilor; 
Participarea studenţilor la susţinerea testelor;  
Predarea temei se efectueaza în termenul anunţat de cadrul didactic 

 
6. Competenţe specifice vizate 
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C4 Determinarea şi interpretarea indicatorilor economico-financiari-– 2 PC 
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 CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de 
relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei – 1 PC 

 
7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul 
general al disciplinei 

Cunoaşterea conceptelor de bază utilizate în luarea deciziilor financiare: finanţare şi surse de 
finanţare, politica de dividend, structura şi costul capitalului, decizia de investiţii.  

7.2 Obiectivele 
specifice 

A. Obiective cognitive 

1. Identificarea principalelor surse de finanţare proprie şi aplicarea lor pe cazuri reale. 
2. Cunoaşterea documentaţiei necesare în obţinerea de credite bancare respectiv de finanţare 
prin leasing. 



3. Evaluarea pe bază de studii de caz a efectelor diverselor politici de dividend aplicate la nivel 
de întreprindere. 
4. Analiza pe bază de studii de caz a impactului avut de modificarea structurii capitalului. 

B. Obiective procedurale 

1. Explicarea, interpretarea şi aplicarea metodelor şi instrumentelor de natură financiară în 
entităţile private. 
 2. Utilizarea metodelor specifice analizei economico-financiare pentru fundamentarea 
procesului decizional; 
 3. Să dezvolte capacitatea de interpretare a informaţiilor financiar – contabile. 

C. Obiective atitudinale 

1. Să se familiarizeze cu rolurile specifice muncii în echipă şi să coopereze în activităţile 
specifice pentru rezolvarea diferitelor teme de casă şi studii de caz;  

2. Să dezvolte un raţionament ştiinţific adecvat şi corect fundamentat pentru a interpreta şi 
sintetiza activitatea entităţii. 

 
8. Conţinuturi 

8.1. Studiu individual echivalent ore curs de la forma I.F. 
(unităţi de învăţare)  

Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

U1 Concepte generale privind deciziile financiare ale entităţii 2 

Utilizarea 
facilităţilor 
platformei e-
learning (chat, 
forum) 
E-mail 
Consultaţii 

Materialul didactic este 
divizat în unităţi de studiu 
care facilitează învăţarea 
graduală şi structurată. 

U2 
Decizia de investiţii; Aspecte privind investiţiile; 
Clasificarea investiţiilor; Decizii de investiţii în mediul cert; 
Decizii de investiţii în mediul incert 

3 

U3 
Decizia de finanţare; Finanţarea prin capitaluri proprii şi 
costul capitalurilor proprii; Finanţarea prin capitaluri 
împrumutate şi costul datoriilor 

3 

U4 Costul capitalului. Costul mediu ponderat al capitalului 2 

U5 
Structura financiară a firmei. Analiza ratelor structurii 
financiare   

2 

U6 Decizii financiare în condiţii de risc 2 
Bibliografie 

1. M. Gâdoiu, Decizii financiare pe baza informaţiilor contabile– Note de curs (în format electronic), 2017 
2. A. I. Străchinaru, Fundamentarea deciziilor financiare, Editura ASE, Bucureşti, 2016 
3. D. Berceanu, Deciziile financiare ale firmei, Editura Universitaria, Craiova, 2006 
4. N. Sichigea, D. Berceanu, L. Vasilescu, N. Florea, Gestiunea financiară a firmei, Editura Universitaria Craiova, 

2015 
5. M. Gâdoiu, Perfectionarea diagnosticului financiar, Ed.Universitară, Bucuresti,  2015 
6. I.Pană, D. Bondoc, M. Ţaicu, Analiză economico-financiară. Manual universitar pentru Învăţământul Frecvenţă 

Redusă, Editura Universităţii din Piteşti, 2009 

8.2. Aplicaţii: Seminar  
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resursefolosite 

1 

Rolul diagnosticului financiar în luarea deciziilor 
financiare pe baza informaţiilor contabile; Clasificarea 
deciziilor financiare 
 

2 

- dialogul 
- exerciţiul 
- studiul de caz 
- testarea 
- consultaţii  
 

 

În cadrul primei întâlniri 
se stabilesc obligaţiile de 
seminar ale studenţilor şi 
se precizează criteriile 
utilizate în evaluarea 
rezultatelor învăţării.  
La rezolvarea studiilor de 
caz se vor utiliza 
minicalculatoare. 
La jumatatea semestrului 
se va susţine testul de 
verificare (lucrare de 
control) 
La ultimul seminar se va 
susţine verificarea finală 
a cunoştinţelor. 
 

2 
Clasificarea investiţiilor; Decizii de investiţii în mediul cert; 
Decizii de investiţii în mediul incert 
 

3 

3 

Finanţarea prin capitaluri proprii şi costul capitalurilor 
proprii;  
Finanţarea prin capitaluri împrumutate şi costul datoriilor  
 

3 

4 
Costul mediu ponderat al capitalului;  
 

2 

5 
Analiza ratelor financiare de structură; Decizii financiare 
în condiţii de risc 
 

2 

6 
Verificarea finală 

 
2 

Bibliografie 
1. M. Gâdoiu, Decizii financiare pe baza informaţiilor contabile– Note de curs (în format electronic), 2017 
2. A. I. Străchinaru, Fundamentarea deciziilor financiare, Editura ASE, Bucureşti, 2016 
3. D. Berceanu, Deciziile financiare ale firmei, Editura Universitaria, Craiova, 2006 
4. N. Sichigea, D. Berceanu, L. Vasilescu, N. Florea, Gestiunea financiară a firmei, Editura Universitaria Craiova, 

2015 
5. M. Gâdoiu, Perfectionarea diagnosticului financiar, Ed.Universitară, Bucuresti,  2015 
6. I.Pană, D. Bondoc, M. Ţaicu, Analiză economico-financiară. Manual universitar pentru Învăţământul Frecvenţă 

Redusă, Editura Universităţii din Piteşti, 2009 



 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 
Competenţele procedurale şi atitudinale ce vor fi deprinse la seminar şi din studiul tematicii de casă la nivelul disciplinei 
„Decizii financiare pe baza informaţiilor contabile” vor satisface  aşteptările  angajatorilor din domeniul economic 
general şi contabil în special. 
Universitatea din Piteşti evaluează periodic gradul de satisfacţie al reprezentanţilor angajatorilor faţă de competenţele 
profesionale şi transversale dobândite de către absolvenţi. 

 
10. Evaluare 

 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere  
din nota finală 

10.4 Studiu 
individual, echivalent 
curs de la forma I/F 

- corectitudinea şi exhaustivitatea 
cunoştinţelor;  
- coerenţa logică;  
- gradul de asimilare a limbajului de 
specialitate 

Verificare  finală- probă scrisă     
(2 ore) 

10 %  
 

10.5 Seminar  
 

 Activitate seminar  
 
 
 
 
 Test de verificare  
 
 Tema de casă  
 
 

 Evaluare continuă prin itemi cu 
răspuns scurt (în scris) şi prin 
chestionare orală sub formă de 
dialog. 
 
 Testare 
 
 Corectarea temei şi chestionare 
orală 

30% 
 
 
 
 
30% 
 
30% 

10.6 Standard minim 
de performanţă 

Cunoaşterea conceptelor de bază utilizate în luarea deciziilor financiare  
Comunicarea in limbaj specific, însuşit corect.  

 
 
 
Data completării   Titular disciplină,                                            Titular seminar, 
19septembrie 2017       Lect. univ. dr. Gâdoiu Mihaela                             Lect. univ. dr. Gâdoiu Mihaela 
 
Data aprobării în Consiliul departamentului,        Director de departament,              Director de departament, 
29 septembrie 2017         (prestator)           (beneficiar), 
       Conf. univ. dr. Daniela Bondoc          Conf. univ. dr. Daniela Bondoc 

 
 

Director de Centru IFR 
Conf. univ. dr. Mădălina Brutu 

 
 


