FIŞA DISCIPLINEI
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

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
de Ştiinţe Economice
Finante-Contabilitate
Contabilitate
Licenţă
Contabilitate si informatica de gestiune

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea
2.2. Cod disciplină
CIG 227.1
Evaluarea firmei
disciplinei
2.3. Titularul activităţii de curs
Lect. univ. dr. Dănuleţiu Adina
2.4. Titularul activităţii de seminar
Lect. univ. dr. Dănuleţiu Adina
2.5. Anul de
II
2.6.
II
2.7. Tipul de
C
2.8. Regimul
O
studiu
Semestrul
evaluare (E/C/VP)
disciplinei (O –
obligatorie, Op –
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
3.8 Total ore din planul de învăţământ
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)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurarea a
seminarului/laboratorului

1
14
ore
20
12
8
2
-

33
42
75
3

Discipline de parcurs din semestrele anterioare:
1. Bazele contabilităţii
2. Contabilitate financiară aprofundată
-

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

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
C1 Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor

profesionale

Competenţe
transversale

de natură financiară în entităţile/organizaţiile private şi publice
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
-

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei Asimilarea cunoştinţelor generale privind evaluarea entităţilor
patrimoniale, metodele şi tehnicile de evaluare, dezvoltarea de
competenţe în aplicare metodelor şi tehnicilor de evaluare a
entităţilor patrimoniale şi întocmirea raportului de evaluare
7.2 Obiectivele specifice
- însuşirea cunoştinţelor cu privire la evaluarea entităţilor
- însuşirea cunoştinţelor cu privire la modul de aplicare a metodelor
şi tehnicilor de evaluare a entităţilor
- formarea deprinderilor de a întocmi raportul 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
5 Evaluarea activelor corporale şi a altor active

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

Observaţii
4 ore
4 ore
4 ore
4 ore
4 ore

2 ore
6 Metode de evaluare a întreprinderilor
8.2 Bibliografie
1. Băcanu C.S., - Ghid practic de evaluare imobiliară, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 2006;
2. Buglea A., Eros-Stark L., Evaluarea întreprinderii. Teorie şi studii de caz, Editura Mirton
Timişoara, 2001;
3. Cabariu L., -Analiza şi evaluarea societăţilor comerciale, Editura Expert, 2002;
4. Deaconu A. - „Diagnosticul şi evaluarea întreprinderii”, Ed. Intelcredo, Deva, 2000;
5. Işfănescu A., Anghel I., Robu V., Stan V.S. - „Ghid practic de evaluare a întreprinderii”, Ed.
Tribuna Economică, Bucureşti, 2001;
6. Manaţe D., - Diagnosticul şi evaluarea întreprinderilor cotate şi necotate, Colecţia Biblioteca
ANEVAR, Editura IROVAL, Bucureşti, 2005;
7. Ristea M. - „Metode şi politici contabile de întreprindere” Ed. Tribuna Economică, Bucureşti,
2000;
8. Stan V. Coord., Capitalul intelectual al întreprinderii: Evaluarea proprietăţii intelectuale şi a altor
active necorporale, Ed. IROVAL, 2006
9. Stan V.S., Anghel I.,- „Evaluarea întreprinderii”, Ed. IROVAL, Bucureşi, 2007;
10. Stan S. - „Evaluarea întreprinderii”, Ed. IROVAL, Bucureşti, 2003;
11. Stan S., Anghel I. - „Evaluarea activelor necorporale”, Institutul român de cercetări în evaluare,
Bucureşti, 2002;
12. Stan S., Anghel I. - „Evaluarea activelor necorporale”, Institutul român de cercetări în evaluare,

2002;
13. Todea N. - „Evaluarea întreprinderii”, Ed. Didactică, Alba Iulia, 2001;
14. Todea N. - „Evaluarea proprietăţii imobiliare şi a întreprinderii”, Editura Aeternitas, Alba Iulia,
2004
15. Wili Pavaloaia, Daniel Pavaloaia, Diagnosticul şi evaluarea întreprinderii, Ed. Tehnopress, Iaşi,
2006
16. ***Teste pentru evaluarea întreprinderii, ANEVAR, 2007
17. ***„Standardele Internaţionale de Contabilitate”, Editura Economică, Bucureşti, 2000;
18. *** „Standardele Internaţionale de Evaluare”, 2013;
19. *** „Standarde de evaluare”, ANEVAR, Bucureşti, 2014
20. *** 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. Definirea şi etapele procesului de evaluare
Conversaţie
2 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.
2. 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
3. Metode de evaluare a activelor necorporale si a terenurilor

4. 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
5. Evaluarea imobilizărilor financiare

6. Abordarea pe bază de venit în evaluarea întreprinderii.

7. Abordarea prin comparaţia de piaţă

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

2 ore

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

2 ore

2 ore

1 ore

2 ore

1 ore

8. Abordarea pe bază de active în evaluarea întreprinderii
2 ore
1. Logica abordării bazate pe active
2. Metoda activului net corectat (ANC)
3. Activul net de lichidare (ANL)
Bibliografie
1. Cristian Silviu Băcanu, Ghid practic de evaluare imobiliară, Editura Tribuna Economică,
Bucureşti, 2006
2. Adela Deaconu, Diagnosticul şi evaluarea întreprinderii, Editura Intelcredo, Deva, 2000
3. Victor Dragotă, „Evaluarea acţiunilor societăţilor comerciale”, Editura Economică, Editura
IROVAL, Bucureşti, 2006
4. Corina Frăsineanu, Perfectionarea metodelor de evaluare a patrimoniului, Editura ASE, 2005.
5. Daniel Manaţe, “Diagnosticul şi evaluarea întreprinderilor cotate şi necotate”, Colecţia Biblioteca
ANEVAR, Editura IROVAL, Bucureşti, 2005;

6. Silvia Petrescu, Analiză şi diagnostic financiar contabil. Ghid teoretico-aplicativ, Editura CECAR,
Bucureşti, 2008
7. Vasile Robu, Ion Anghel, Claudia Serban, Daniela Tutui, Evaluarea întreprinderii, Editura ASE,
2005
8. Sorin Stan , Ioan Anghel, „Evaluarea activelor necorporale”, Institutul român de cercetări în
evaluare, 2002
9. Sorin Stan, „Evaluarea întreprinderii”, Editura IROVAL, Bucureşti, 2003
10. Todea N. - „Evaluarea proprietăţii imobiliare şi a întreprinderii”, Editura Aeternitas, Alba Iulia,
2004;
11. ***Teste pentru evaluarea întreprinderii, ANEVAR, 2007
12. ***„Standardele Internaţionale de Contabilitate”, Editura Economică, Bucureşti, 2000;
13. *** „Standardele Internaţionale de Evaluare”, 2013;
14. *** „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.
Din comisie fac parte reprezentanţi ai angajatorilor şi asociaţiilor profesionale din domeniu.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 metode de
10.3 Pondere din nota
evaluare
finală
10.4 Curs
70%
Evaluare finală
Examen scris
10.5 Seminar/laborator
30%
Verificare pe parcurs
Portofoliu de lucrări
practice
10.6 Standard minim de performanţă: obţinerea notei minime 5
Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în
entităţile/organizaţiile private şi publice
Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii referitoare la probleme economicofinanciare
Realizarea de lucrări de natură economico-financiară la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi
publice
Aplicarea deciziilor financiare în cadrul entităţilor/organizaţiilor private şi publice
Prezentarea la examen a studenților este condiționată de prezența la seminar în proporție
de minim 80%. Studenții absenți au posibilitatea recuperării seminariilor prin susținerea unui
portofoliu înainte de examen; portofoliu ce va trebui să cuprindă: referate pentru
temele/dezbaterile teoretice din cadrul activităților de seminar și rezolvarea problemelor aferente
temelor practice, teme regăsite la punctul aferent activităților de seminar.
Data completării Semnătura titularului de curs
30.09.2016
Lect. univ. dr. Danuletiu Adina Elena

Data avizării în departament
03.10.2016

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

Semnătura director de departament
Prof. univ. dr. Cenar Iuliana

