FIŞA DISCIPLINEI
Anul universitar 2020-2021
Anul de studiu III/ Semestrul II

1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii/ calificarea

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
de Ştiinţe Economice
Finante-Contabilitate
Finanţe
Licenţă
Finanţe şi Bănci/
241224 Economist bancă /
241206 Inspector asigurări
241208 Consultant bugetar

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea
Evaluarea firmei
2.2. Cod disciplină
FB 323
disciplinei
2.3. Titularul activităţii de curs
Lect. univ. dr. Dănuleţiu Adina
2.4. Titularul activităţii de seminar
Drd. Toader Monica
2.5. Anul de studiu II 2.6. Semestrul
II 2.7. Tipul de evaluare C 2.8. Regimul disciplinei O
(O – obligatorie, Op –
(E/C/VP)
opţională, F – facultativă)

3. Timpul total estimat
3.1. Număr ore pe
3
din care: 3.2. curs
2
3.3. seminar/laborator
săptămână
3.4. Total ore din
42
din care: 3.5. curs
28
3.6. seminar/laborator
planul de învăţământ
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe
teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi …….
3.7 Total ore studiu individual
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Numărul de credite
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
4.2. de competenţe
5. Condiţii (acolo unde este cazul)

1
14
ore
15
10
6
2
-

33
75
3

Discipline de parcurs din semestrele anterioare:

5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurarea a
seminarului/laboratorului

Sală dotată cu videoproiector/tablă
Sală dotată cu videoproiector/tablă

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe profesionale C2 Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii referitoare la probleme
economico-financiare
C3 Realizarea de lucrări de natură economico-financiară la nivelul
entităţilor/organizaţiilor private şi publice
C6 Aplicarea deciziilor financiare în cadrul entităţilor/organizaţiilor private şi
publice

Competenţe transversale

-

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Disciplina de studiu prezintă studenţilor aspectele semnificative specifice
7.1 Obiectivul general al
domeniului evaluării entităţilor patrimoniale şi îşi propune să le asigure
disciplinei
studenţilor fondul de cunoştinţe pentru crearea abilităţilor de utilizare în
situaţii concrete economice a limbajului şi instrumentelor specifice
evaluării întreprinderilor
Disciplina îşi propune să formeze studenţilor fondul de cunoştinţe
referitoare la evaluarea entităţilor patrimoniale, metodele şi tehnicile

7.2 Obiectivele specifice

de evaluare utilizate în determinarea tipurilor de valori ce se vor
determina, dezvoltarea de competenţe în aplicarea metodelor şi
tehnicilor de evaluare a entităţilor patrimoniale şi întocmirea
raportului de evaluare.
Formarea la nivelul studenţilor a următoarelor competenţe cognitive,
tehnice şi afectiv valorice realizate de disciplină:
- Stăpânirea şi utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor şi
abordărilor practice specifice fiecărei arii tematice stabilite în
programa analitică a disciplinei;
- Capacitatea de a identifica şi caracteriza tipurile de valori şi
metodele de evaluare utilizate în evaluarea intreprinderilor
- dezvoltarea capacităţii studenţilor de a analiza indicatorii
economic-financiari din cadrul fiecărui tip de diagnostic al
întreprinderii;
- Capacitatea de a determina valoarea unei intreprinderi aplicând
metodele de evaluare adecvate ;
- capacitatea de a întocmi şi de a analiza un raport de evaluare

8. Conţinuturi
8.1 Curs
1 Bazele teoretice ale evaluării proprietăţii imobiliare şi a
întreprinderii
2 Procesul de evaluare
3 Diagnosticul întreprinderii
4 Problematica evaluării activelor necorporale

Metode de
predare
Prelegere,
Conversaţie
Prelegere,
Conversaţie
Prelegere,
Conversaţie
Prelegere,

Observaţii
4 ore
4 ore
6 ore
4 ore

5 Evaluarea activelor corporale şi a altor active

Conversaţie
Prelegere,
Conversaţie
Prelegere,
Conversaţie

4 ore

6 ore
6 Metode de evaluare a întreprinderilor
8.2 Bibliografie
1. Stan V. Coord., Capitalul intelectual al întreprinderii: Evaluarea proprietăţii intelectuale şi a altor
active necorporale, Ed. IROVAL, 2006
2. Stan V.S., Anghel I.,- „Evaluarea întreprinderii”, Ed. IROVAL, Bucureşi, 2007;
3. Todea N. - „Evaluarea proprietăţii imobiliare şi a întreprinderii”, Editura Aeternitas, Alba Iulia,
2004
4. Wili Pavaloaia, Daniel Pavaloaia, Diagnosticul şi evaluarea întreprinderii, Ed. Tehnopress, Iaşi,
2006
5. ***Teste pentru evaluarea întreprinderii, ANEVAR, 2007
6. ***„Standardele Internaţionale de Contabilitate”, Editura Economică, Bucureşti, 2000;
7. *** „Standardele Internaţionale de Evaluare”, 2013;
8. *** „Standarde de evaluare”, ANEVAR, Bucureşti, 2014
9. *** O.M.F.P. nr. 3055 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele
europene, publicat în M.O. nr. 766 din 10.11. 2009
Seminar-laborator
1. Bazele teoretice ale evaluării proprietăţii imobiliare şi a
Conversaţie
1 ore
întreprinderii
Exemplificări
- Definirea noţiunilor de evaluare
- Clasificarea şi necesitatea evaluărilor
- Momentele evaluării proprietăţilor imobiliare şi a
întreprinderilor
- Explicarea termenilor fundamentali în evaluare: valoare, preţ,
cost, piaţă, proprietate
2. Definirea principalelor tipuri de valoare utilizate în evaluare
Conversaţie
1 ore
Principii fundamentale de evaluare:
Exemplificări
Principii de evaluare a întreprinderii
Pieţele imobiliare
3. Definirea şi etapele procesului de evaluare
Conversaţie
1 ore
Raportul de evaluare: definiţie, conţinut, structură, neajunsuri şi
Exemplificări
erori din unele rapoarte de evaluare
Studii de caz
Definirea noţiunii de diagnostic, necesitatea şi rolul
diagnosticului
Se va analiza diagnosticul strategic, juridic, tehnic şi resurselor
umane la o societate. La fiecare tip de diagnostic se vor urmări:
obiectivele, procedeele de lucru, punctele forte şi punctele slabe.
4. Se va analiza diagnosticul comercial şi economico-financiar la
o societate comercială. La fiecare tip de diagnostic se vor urmări:
obiectivele, procedeele de lucru, punctele forte şi punctele slabe
5. Metode de evaluare a activelor necorporale

6. Metode de evaluare a terenurilor
1. Metoda preţului pieţei
2. Metoda normativă sau administrativă

Conversaţie
Exemplificări
Studii de caz
Conversaţie
Exemplificări
Studii de caz
Conversaţie
Exemplificări
Studii de caz

1 ore

1 ore

1 ore

7. Problematica evaluării clădirilor
Evaluarea mijloacelor fixe de tipul echipamentelor tehnologice,
maşini, utilaje şi instalaţii de măsurare, control şi reglare;
mijloace de transport; mobilier şi birotică
Evaluarea imobilizărilor în curs
8. Evaluarea imobilizărilor financiare

Conversaţie
Exemplificări
Studii de caz

2 ore

Conversaţie
Exemplificări
Studii de caz
Conversaţie
Exemplificări
Studii de caz
Conversaţie
Exemplificări
Studii de caz

1 ore

9. Abordarea pe bază de venit în evaluarea întreprinderii.
1 ore
1. Logica abordării pe bază de venit
2. Costul capitalului şi rata de actualizare/ capitalizare
10. Abordarea pe bază de venit în evaluarea întreprinderii
2 ore
Metoda actualizării fluxurilor de lichidităţi (DCF)
Abordarea prin comparaţia de piaţă
1. Logica abordării prin comparaţia de piaţă
2. Metoda comparaţiei cu tranzacţii de pachete minoritare
(acţiuni la firme cotate
3. Metoda comparaţiei cu vânzări de firme necotate (piaţa
de achiziţii şi fuziuni)
4. Metoda comparaţiei cu tranzacţii anterioare cu subiectul
evaluării
11. Abordarea pe bază de active în evaluarea întreprinderii
Conversaţie
2 ore
1. Logica abordării bazate pe active
Exemplificări
2. Metoda activului net corectat (ANC)
Studii de caz
3. Activul net de lichidare (ANL)
Bibliografie
1. Dauleţiu Adina Elena, Evaluarea firmei, Seria didactica, 2018
2. Stan V. Coord., Capitalul intelectual al întreprinderii: Evaluarea proprietăţii intelectuale şi a altor
active necorporale, Ed. IROVAL, 2006
3. Stan V.S., Anghel I.,- „Evaluarea întreprinderii”, Ed. IROVAL, Bucureşi, 2007;
4. Todea N. - „Evaluarea proprietăţii imobiliare şi a întreprinderii”, Editura Aeternitas, Alba Iulia,
2004
5. Wili Pavaloaia, Daniel Pavaloaia, Diagnosticul şi evaluarea întreprinderii, Ed. Tehnopress, Iaşi,
2006
6. ***Teste pentru evaluarea întreprinderii, ANEVAR, 2007
7. ***„Standardele Internaţionale de Contabilitate”, Editura Economică, Bucureşti, 2000;
8. *** „Standardele Internaţionale de Evaluare”, 2013;
9. *** „Standarde de evaluare”, ANEVAR, Bucureşti, 2014
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei a fost analizat în comisia de monitorizare şi evaluare a programului de studiu.
Conţinutul disciplinei este adaptat ceriţelor de desfăşurare a activităţilor în domeniul evaluarii
intreprinderii. Totodata disciplina conţine noţiuni şi concepte specifice evaluarii întreprinderii care sunt
necesare studenţilor care doresc să se specializeze profesional pentru dobândirea calităţii de evaluator
autorizat urmând cursurile Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor autorizaţi din România.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 metode de evaluare

10.3 Pondere din nota
finală

10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator

Evaluare finală
Verificare pe parcurs

Examen scris
70%
Portofoliu de lucrări
30%
practice
10.6 Standard minim de performanţă: obţinerea notei minime 5. Aceasta presupune obţinerea de către student
a competenţelor de utilizare în activitatea practică a următoarelor aspecte teoretico-metodologice: definirea
principalelor tipuri de valori utilizate in evaluare, a celor trei abordări(venit, cost, piaţa) în evaluare,
enumerarea tipurilor de diagnostic a întreprinderii.
Prezentarea la examen a studenţilor este condiţionată de:
1. prezenţa la seminar în proporţie de minim 80%
2. prezenţa la curs în proporţie de minim 70%
Studenţii absenţi la seminarii au posibilitatea recuperării seminariilor prin susţinerea unui proiect (pe
tematica cursului şi a seminarului) înainte de examen. Tematica proiectului va fi dată de către profesor.
Studenţii absenţi la cursuri vor fi penalizaţi cu 1 punct din nota finală dacă nu au prezenţe de minim 70%.
Data completării
24.09.2020

Semnătura titularului de curs
Lect. univ. dr. Danuletiu Adina Elena

Data avizării în departament
25.09.2020

Semnătura titularului de seminar
drd. Toader Monica

Semnătura director de departament
Lect. univ. dr. Cioca Ionela Cornelia

