
FIŞA DISCIPLINEI  

ANUL UNIVERSITAR 2019-2020 

Anul de studiu 2 / Semestrul 1 

 

 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţămînt Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

1.2. Facultatea  Ştiinţe Economice 

1.3. Departamentul  Finanțe - Contabilitate 

1.4. Domeniul de studii Contabilitate 

1.5. Ciclul de studii Masterat 

1.6. Programul de studii Sistem informaţional contabil în asistarea deciziilor 

manageriale (SICADM) 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Tehnici și metode de evaluare a 

entităţilor 

2.2. Cod disciplină SIC21-2 

2.3. Titularul activităţii de curs Lect. univ.dr. Cioca Ionela Cornelia 

2.4. Titularul activităţii de seminar Lect. univ.dr. Cioca Ionela Cornelia 

2.5. Anul de studiu II 2.6. Semestrul I 2.7. Tipul de 

evaluare (E) 

E 2.8. Regimul 

disciplinei (O – 

obligatorie, Op – opţională, 
F – facultativă) 

O 

 

3. Timpul total estimat 

3.1. Numar ore pe 

saptamana 

4 Din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator 2 

3.4. Total ore din 

planul de învăţămînt 

56  Din care: 3.5. curs 28  

  

3.6. seminar/laborator 28 

 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 52 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 45 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 45 

Tutoriat - 

Examinări 2 

Alte activităţi ……. - 
 

3.7 Total ore studiu individual 144 

3.9 Total ore pe semestru 200 

3.10 Numărul de credite 8 

 

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  Sală dotată cu videoproiector/tablă  

5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului Sală dotată cu videoproiector/tablă  

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale C7. Dezvoltarea capacităţii de analiză, sinteză şi interpretare independentă a 

informaţiilor contabile în vederea evaluării problemelor economice; 
C12. Investigarea de stări şi situaţii economice complexe pentru a comunica şi a 

demonstra cu argumente rezultatele propriei evaluări. 

Competenţe transversale CT1. Capacitatea de a lucra independent şi/sau în echipă, de a identifica soluţii pentru 

rezolvarea de probleme economice specifice în furnizarea de informaţii contabile 
necesare managementului entităţilor; 

CT3. Capacitatea de a valorifica eficient resursele și tehnicile de învățare pentru propria 

dezvoltare; 
CT4. Posibilitatea înscrierii în organisme profesionale din domeniul contabilităţii.  

 

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 Disciplina contribuie la atingerea următoarelor competenţe sub 

formă de cunoștințe, abilități, atitudini :  

• Dobândirea cunoştinţelor şi abilităţilor teoretice și practice  în 

domeniul evaluării entităților; 

• Dobândirea deprinderilor de întocmirere a raportului de evaluare; 

• Înţelegerea importanței modului de aplicare a metodelor și 
tehnicilor de evaluare a entităților; 

• Identificarea particularităţile diferitelor metode de evaluare. 

 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observaţii 

1. Principalele abordări conforme cu Standardele 
Internaţionale de Evaluare în estimarea valorii afacerilor 

 

Prelegere, Conversaţie 2 ore 

2. Alte abordări ale valorii şi performanţelor firmei şi ale 

valorii pentru acţionari, specifice firmelor cotate 

Prelegere, Conversaţie 2 ore 

3. Metode de evaluare bazate pe active -  Evaluarea 

imobilizărilor corporale 

Prelegere, Conversaţie 2 ore 

4. Metode de evaluare bazate pe active (metode patrimoniale)- 

Evaluarea activelor necorporale 

Prelegere, Conversaţie 2 ore 

5. Metode de evaluare bazate pe active -  Evaluarea 

imobilizărilor financiare 

Prelegere, Conversaţie 2 ore 

6. Metode de evaluare bazate pe active -  Evaluarea activelor 

curente,  Conturi de regularizare şi asimilate, Evaluarea 
obligaţiilor 

Prelegere, Conversaţie 2 ore 

7. Metode de evaluare bazate pe venituri (metode financiare) - 

Metode care folosesc tehnica actualizării 

Prelegere, Conversaţie 2 ore 



8. Metode de evaluare bazate pe venituri (metode financiare) - 
modelului bazat pe actualizarea fluxurilor. Metode care 

folosesc tehnica de capitalizare 

Prelegere, Conversaţie 2 ore 

9. Analiza ratelor de piaţă. Abordarea evaluării prin comparaţii 

de piaţă . evaluarea pe baza multiplicatorilor de piaţă 

Prelegere, Conversaţie 2 ore 

10. Evaluarea pentru întocmirea rapoartelor financiare 

 

Prelegere, Conversaţie 2 ore 

11. Evaluarea în scopul fuziunilor Prelegere, Conversaţie 2 ore 
12. Evaluarea pentru garantarea creditelor Prelegere, Conversaţie 2 ore 
13. Evaluarea pentru lichidare Prelegere, Conversaţie 2 ore 
14. Evaluarea şi factorii de mediu Prelegere, Conversaţie 2 ore 

Seminar-laborator   

1. Metode de evaluare bazate pe active- Metoda activului net 
corectat (ANC) 

Aplicații, exerciții, discuții, 
conversație 

2 ore 

2. Metode de evaluare bazate pe active- Activul net de 

lichidare (ANL) 

Aplicații, exerciții, discuții, 

conversație 

2 ore 

3. Metode de evaluare a activelor necorporale – metode bazate 
pe venit 

Aplicații, exerciții, discuții, 
conversație 

2 ore 

4. Metode de evaluare a activelor necorporale- metode bazate 

pe costuri  

Aplicații, exerciții, discuții, 

conversație 

2 ore 

5. Metode de evaluare a activelor necorporale- metode de 
evaluare bazate pe comparaţia de piaţă  

Aplicații, exerciții, discuții, 
conversație 

2 ore 

6. Metode de evaluare a terenurilor 

 

Aplicații, exerciții, discuții, 

conversație 

2 ore 

7. Problematica evaluării clădirilor  
 

Aplicații, exerciții, discuții, 
conversație 

2 ore 

8. Evaluarea mijloacelor fixe de tipul echipamentelor 

tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de măsurare, control şi 

reglare; mijloace de transport; mobilier şi birotică 

Aplicații, exerciții, discuții, 

conversație 

2 ore 

9. Evaluarea imobilizărilor financiare :Evaluarea titlurilor de 

participare,  Evaluarea obligaţiunilor 

Aplicații, exerciții, discuții, 

conversație 

2 ore 

10. Evaluarea imobilizărilor financiare : Evaluarea 

împrumuturilor acordate pe termen lung altor firme, evaluarea 
depozitelor şi garanţiilor pe termen lung 

Aplicații, exerciții, discuții, 

conversație 

2 ore 

11. Evaluarea altor active corporale 

 

Aplicații, exerciții, discuții, 

conversație 

2 ore 

12. Abordarea pe bază de venit în evaluarea întreprinderii - 
Metoda actualizării fluxurilor de lichidităţi (DCF) 

Aplicații, exerciții, discuții, 
conversație 

2 ore 

13. Abordarea prin comparaţia de piaţă in evaluarea 

întreprinderii: Metoda comparaţiei cu tranzacţii de pachete 
minoritare (acţiuni la firme cotate 

Aplicații, exerciții, discuții, 

conversație 

2 ore 

14. Abordarea prin comparaţia de piaţă in evaluarea 

întreprinderii: Metoda comparaţiei cu vânzări de firme 

necotate (piaţa de achiziţii şi fuziuni) 

Aplicații, exerciții, discuții, 

conversație 

2 ore 

8.2. Bibliografie 
1. Anghel I., Oancea Negescu M., Anica Popa A., Popescu A.M., Evaluarea întreprinderii, Editura Economica, București, 

2010; 
2.Cioca I., Tehnici și metode de evaluare a entităților, Seria Didactică, 2017; 

3. Cioca I., Tehnici și metode de evaluare a entităților, Seria Didactică, 2019; 

4.Dănulețiu A.E., Evaluarea firmei, Seria Didactică, 2017; 



5.Deaconu A., Valoarea justă: concept contanil,  Editura  Economică, București, 2009; 
6.Jianu I., Evaluarea în contabilitate. Teorie și metodă, Editura Economică, București, 2012; 

7.Grigorescu L., Bălan G., Managementul strategic al firmei, Editura Sitech, Craiova, 2013; 

8. Popescu A.M, Analiza și evaluarea întreprinderii, Editura Economică, București, 2015; 

9.Stan S., Evaluarea întreprinderii, Editura IROVAL, Bucureşti, 2007; 
10.Stan S., Anghel I., Evaluarea întreprinderii. Ediția a cincea revizuită. IROVAL, București, 2013. 

11.Spătaru L., Stancovivi A., Eficența și evaluarea afacerii, Editura Economică, București, 2010.  

12.Todea N., Evaluarea proprietăţii imobiliare şi a întreprinderii, Editura Aeternitas, Alba Iulia, 2004; 
13. Toma M., Inițiere în evaluarea întreprinderii, Ediția a IV –a revizuită și adăugită, Editura CECCAR, București, 2011; 

*** Standardele Internaţionale de Evaluare, ANEVAR, București, 2015; 

*** Legea contabilităţii nr. 82/1991 cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 454/18 iunie 2008. 
*** Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile 

financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, Monitorul oficial nr. 963/30.12.2014. 

 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor  disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor  profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinuturile disciplinei sunt adaptate necesităţilor actuale ale angajatorilor, contribuind la dobândirea de către 

studenţii programului de studii de masterat SICADM  de cunoştinţe şi abilităţi teoretice şi practice de evaluare  necesare 

viitorilor profesioniști pe piață. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs Rezolvarea corectă şi 
completă a cerinţelor 

subiectelor de examen 

Proba scrisă în cadrul 
examenului  60% 

10.5 Seminar/laborator 1. Verificare pe parcurs, 

prin verificarea și notarea 
proiectului realizat de 

fiecare masterand 

(activitate specifică 
studiului individual). 

sau 

2. Publicarea unui articol 
(pe temele specifice acestui 

curs) într-o revistă de 

specialitate 

Metoda practică 

Prezentări orale 
Participarea la studiile de 

caz discutate   

Existenţa unui portofoliu de 
lucrări practice  

 

 
 

 

Dovada publicării 

articolului 
 

40% 
 

10.6 Standard minim de performanţă:  

-  să aibă complet portofoliul de lucrări practice de la seminar 
- să ştie conținutul unui raport de evaluare 

- să cunoască modalitățile de obținere a calității de evaluator  

- să ştie să analizeze asemnănările și depsebirile dintre metodele de evaluare a entității prezenatte în cuprinsul cursului 
Prezentarea la examen a studenţilor este condiţionată de: 

1.  prezenţa la seminar în proporţie de minim 70%  



2. prezenţa la curs în proporţie de minim 30% 
Studenţii absenţi la seminarii au posibilitatea recuperării seminariilor prin susţinerea unui proiect (pe tematica cursului și 

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  Semnătura titularului de curs   Semnătura titularului de seminar 

 

     Lect. univ.dr. Cioca Ionela Cornelia  Lect. univ.dr. Cioca Ionela Cornelia 

 

 

Data avizării în departament    Semnătura director departament 

 

                     Conf.univ.dr. Iuga Iulia 



Anexă la Fișa disciplinei (facultativă) 
 

ANEXĂ LA FIŞA DISCIPLINEI 
b. Evaluare – mărire de notă 

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

10.4 Curs Evaluare finală Examen scris 60% 

 
 

30% 

 
 
 

10.5 Seminar/laborator 
 

- Corectitudinea şi 

completitudinea întocmirii 

lucrărilor practice 

- Implicarea în abordarea 

tematicii seminariilor 

Metoda practică 

Prezentări orale 
Participarea la studiile de 

caz discutate   

Existenţa unui portofoliu 

de lucrări practice  
 

 

 
 

Dovada publicării 

articolului 
 

40%  
 

 

10.6 Standard minim de performanţă  

-  să aibă complet portofoliul de lucrări practice de la seminar 
- să ştie conținutul unui raport de evaluare 

- să cunoască modalitățile de obținere a calității de evaluator  

- să ştie să analizeze asemnănările și depsebirile dintre metodele de evaluare a entității prezenatte în 
cuprinsul cursului 

Prezentarea la examen a studenţilor este condiţionată de: 

1.  prezenţa la seminar în proporţie de minim 70%  
2. prezenţa la curs în proporţie de minim 30% 

Studenţii absenţi la seminarii au posibilitatea recuperării seminariilor prin susţinerea unui proiect (pe 

tematica cursului și 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 Semnătura titularului de curs 
Semnătura titularului de 

seminar  

    
 
c. Evaluare – restanţă 

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

10.4 Curs Examen Lucrare scrisă 60%  
 
 

10.5 Seminar/laborator 
Referate, eseuri, proiecte etc. 

Prezentare la seminar 
40% 

 
 

 

10.6 Standard minim de performanţă  

Participarea la 50% din activităţile didactice şi însuşirea conceptelor de bază.  

Data completării Semnătura titularului de curs 

Semnătura titularului de 

seminar  

    

 

 


