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Universitatea UNIVERSITATEA DIN ORADEA 
Facultatea  ŞTIIN ŢE ECONOMICE 

Specializarea  CONTABILITATE ŞI INFORMATIC Ă DE GESTIUNE 
I. 
Denumire disciplină EVALUAREA ÎNTREPRINDERII 
II. 

Structur ă disciplină (Nr. ore săptămânal) 
Cod disciplină Semestrul2)  Categoria3) Credite Curs  Seminar  Laborator  Proiect  

UO-FSE.CIG.06.04 VI DS 5 2 2 - - 
III. 

Statut disciplină Obligatorie  Opţională  Facultativă  
(se marchează cu x) X   

IV. 
Titular disciplin ă 

 Curs  Seminar  Laborator  Proiect  
Numele şi prenumele EMIL CHIRILĂ LAURENŢIU DROJ   

Instituţia  UNIVERSITATEA 
DIN ORADEA 

UNIVERSITATEA 
DIN ORADEA 

  

Catedră/Departament  FINANȚE – 
CONTABILITATE 

FINANȚE – 
CONTABILITATE 

  

Titlul ştiinţific DR. DRD.   
Gradul didactic CONF. UNIV. ASIST. UNIV.   

Încadrarea (norma de 
bază/asociat) 

BAZĂ BAZĂ   

Vârsta      
V. 
Obiectivele disciplinei  
 
Cursul îşi propune să abordeze baza teoretică necesară pentru estimarea valorii întreprinderii, cât şi gama extrem de 
diversificată de metode de evaluare fundamentată de ştiinŃa economică. StudenŃii au posibilitatea de a pătrunde în universul 
atât de amplu, complex, dificil, dar şi fascinant al evaluării întreprinderii. 
 
VI. 

Conţinutul disciplinei Nr. 
ore/săpt. VI.1. Curs (capitole/subcapitole) 

  
CURS 1. CADRUL GENERAL AL EVALUĂRII (Definiții, terminologie, delimitări 
conceptuale, standarde de evaluare) 
CURS 2. REPERE ALE EXPERTIZEI SPECIFICE EVALUĂRII (Organizații 
profesionale, raport de evaluare, diagnosticul afacerii, diagnostic global strategic) 
CURS 3. STABILIREA DIAGNOSTICULUI AFACERII (partea I) - Diagnosticul 
juridic și comercial 
 CURS 4. STABILIREA DIAGNOSTICULUI AFACERII (partea a II -a) -
Diagnosticul tehnic și cel al resurselor umane 
CURS 5. STABILIREA DIAGNOSTICULUI AFACERII (partea a III -a) -
Diagnosticul FINANCIAR 
CURS 6. ESTIMAREA VALORII AFACERII PRIN METODE BAZATE PE 
ACTIVE  (partea I) - Fundamentul valorilor patrimoniale ale afacerii 
CURS 7. ESTIMAREA VALORII AFACERII PRIN METODE BAZATE PE 
ACTIVE  (partea a II-a) - Valori patrimoniale obţinute prin corecţii aplicate 

2 ORE/ 
SĂPT 



activelor 
CURS 8. ESTIMAREA VALORII AFACERII PRIN METODE BAZATE PE 
ACTIVE  (partea a III-a) - Goodwill-ul – expresie a valorii activelor intangibile 
CURS 9. ESTIMAREA VALORII AFACERII PRIN METODE BAZATE PE 
RANDAMENT  (partea I) -  Previziunea – procedeu utilizat pentru determinarea 
valorilor de randament  
CURS 10. ESTIMAREA VALORII AFACERII PRIN METODE BAZATE PE 
RANDAMENT  (partea a II-a) - ACTUALIZAREA – procedeu utilizat pentru 
determinarea valorilor de randament 
CURS 11. ESTIMAREA VALORII AFACERII PRIN METODE BAZATE PE 
RANDAMENT  (partea a III-a) - Valori de randament determinate prin metode de 
actualizare a cash-flow-urilor 
CURS 12. ESTIMAREA VALORII AFACERII PRIN METODE BAZATE PE 

RANDAMENT  (partea a IV-a) - Metode de stabilire a valorii capitalurilor proprii, 
Metode comparative pentru stabilirea valorilor de randament  

  
VI.2. Seminar (dacă este cazul)  
  

1. Prezentarea noțiunilor fundamentale privind evaluarea întreprinderii 
Obiective: Acumularea cunoștințelor cu privire noțiunilor fundamentale privind 
evaluarea întreprinderii 

2. Diagnosticul juridic și dignosticul tehnic, studii de caz 
Obiective:  Înțelegerea metodologiei de realizare a diagnosticului juridic și diagnosticului 
tehnic. Exemplificare cu studii de caz (suport hârtie și electronic). 

3. Diagnosticul resurselor umane si al managementului firmei, studii de caz 
Obiective:  Înțelegerea metodologiei de realizare a diagnosticului resurselor umane si al 
managementului firmei. Exemplificare cu studii de caz (suport hârtie și electronic). 

4. Diagnosticul comercial și diagnosticul  economico-financiar, studii de caz 
Obiective:  Înțelegerea metodologiei de realizare a diagnosticului comercial și 
diagnosticului economico-financiar. Exemplificare cu studii de caz (suport hârtie și 
electronic). 

5. Evaluarea imobilizarilor intangibile (necorporale) și a altor elemente intangibile 
(necorporale), studii de caz 
Obiective:  Înțelegerea metodologiei de realizare a evaluării imobilizărilor intangibile 
(necorporale) și a altor elemente intangibile (necorporale). Exemplificare cu studii de caz 
(suport hârtie și electronic). 

6. Evaluarea imobilizarilor corporale, studii de caz 
Obiective:  Înțelegerea metodologiei de realizare a evaluării imobilizărilor corporale. 
Exemplificare cu studii de caz (suport hârtie și electronic). 

7. Evaluarea imobilizarilor financiare, studii de caz  
Obiective:  Înțelegerea metodologiei de realizare a evaluării imobilizărilor financiare. 
Exemplificare cu studii de caz (suport hârtie și electronic). 

8. Evaluarea activelor circulante, studii de caz 
Obiective:  Înțelegerea metodologiei de realizare a evaluării activelor circulante. 
Exemplificare cu studii de caz (suport hârtie și electronic). 

9. Metode de evaluare patrimoniale, studii de caz 
Obiective:  Înțelegerea metodologiei de realizare a evaluării patrimoniale. 
Exemplificare cu studii de caz (suport hârtie și electronic). 

10. Metode de evaluare bazate pe valoarea de randament, studii de caz 
Obiective:  Înțelegerea metodologiei de realizare a evaluării bazate pe valoarea de 
randament,. Exemplificare cu studii de caz (suport hârtie și electronic). 

11. Metoda fluxurilor de disponibilitati (cash-flow), studii de caz 
Obiective:  Înțelegerea metodologiei de realizare a evaluării bazate pe metoda 

2 ORE/ 
SĂPT 



fluxurilor de disponibilitati (cash-flow),. Exemplificare cu studii de caz (suport 
hârtie și electronic). 

12. Metode de evaluare combinata, studii de caz. 
 Obiective:  Înțelegerea metodologiei de realizare a evaluării combinate. 
Exemplificare cu studii de caz (suport hârtie și electronic). 

  
VII. 

Bibliografie 
1. Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România (ANEVAR), Culegere de standarde, 2001 
2. Crivii A., Vascu A., Evaluarea întreprinderilor – curs, ed. a V-a, ANEVAR, 1999 
3. Deaconu A., Evaluarea afacerilor, Ed. Intelcredo, Deva, 2002,  
4.  International Valuation Standards Committee, Standarde Internaţionale de Evaluare, ed. a VI-a, traducere în 

limba română 2003 
5. Işfănescu A. şi colectiv, Evaluarea întreprinderii, Ed. Tribuna Economică, Bucureşti, 1999,  
6. Toma M., Inițiere în evaluarea întreprinderii, ed. CECCAR, Bucureşti, 2009  
7. Chirila Emil – Evaluarea intreprinderilor. Sinteza curs, ed. Univesitatii din Oradea, Oradea, 2009 
8. Sorin V.Stan – Evaluarea întreprinderilor necotate, Ed. Tribuna Economică, Bucureşti 2000 
9.Vasile Robu, Ion Anghel, Elena Claudia Şerban, Daniela Ţugui-Evaluarea întreprinderii, Ed.  ASE, Bucureşti, 

2003 
10. Corneliu Schiopu, Inspecţia proprietăţilor în scopul evaluării, Ed. IROVAL, Bucureşti, 2008 
 
VIII. 

Modul de transmitere a informatiilor 
Forme de activitate Metode didactice folosite 

Curs  Prelegere 
Dezbatere 
AplicaŃii practice 

Seminar  Prelegere 
Dezbatere 
AplicaŃii practice 
Studiu de caz 



 
IX. 

Evaluare 
Forme de 
activitate 

Evaluare % din nota 
finală 

Examen,  Evaluarea finală (E) se realizează în două etape printr-o lucrare scrisă 
şi susţinerea orală a unui proiect. 
Examinarea scrisă cuprinde: 
-analiza situaţiei financiare a unei întreprinderi pe baza documentelor de 
sinteză simplificate (notat maxim 4 puncte) 
- 4 subiecte teoretice dezbătute la cursuri şi seminarii (notat maxim 4 
puncte) 
- identificarea şi definirea semnificaţiei a 4  formule uzuale utilizate în 
gestiunea financiară a înterprinderii (notat maxim 2 puncte) 
Susţinerea orală a proiectului care priveşte diagnosticul situaţiei 
financiare a unei întreprinderi pe baza documentelor de sinteză contabilă. 
- cunoştinţe pentru nota 5  
Prin realizarea unui numar de 4,5-5 puncte cumulate din tratarea  
subiectului teoretic si rezolvarea in proportie de 50% a  studiilor de caz, la 
care se adauga un punct din oficiu. 
- cunoştinţe pentru nota 10 
Prin realizarea a cel putin 8,5 puncte cumulate din tratarea completa 
subiectului teoretic si rezolvarea in proportie de 90-100% a studiilor de 
caz, la care se adauga un punct din oficiu 

80% 

Seminar  - testare parțială pe parcursul semestrului având în vedere aspecte 
teoretice și practice 
- cunoştin ţe pentru nota 5  
Prin realizarea unui numar de 4,5-5 puncte cumulate din tratarea  
subiectului teoretic si rezolvarea in proportie de 50% a  studiilor de caz, la 
care se adauga un punct din oficiu. 
- cunoştin ţe pentru nota 10 
Prin realizarea a cel putin 8,5 puncte cumulate din tratarea completa 
subiectului teoretic si rezolvarea in proportie de 90-100% a studiilor de 
caz, la care se adauga un punct din oficiu 

20% 

Abilit ăţi dobândite de student:  
 

1.Cunoaştere şi înţelegere  
Disciplina Evaluarea întreprinderii  are funcţia instructiv-educativă de a-i ajuta pe studenţi, viitorii specialişti 
în domeniu, să-şi formeze o gândire complexă, coerentă şi critică cu privire la toate aspectele evaluării şi 
utilizării adecvate a noţiunilor specifice.. 
 

2. Explicare şi interpretare 
Cursul îşi propune să analizeze principalele categorii de valoare identificate în activitatea întreprinderii, 
mecanismele şi metodele de diagnosticare, precum şi diagnosticul juridic, tehnic, al resurselor umane, 
managementului, comercial şi economico-financiar.Metodele de evaluare patrimoniale, bazate pe valoarea de 
randament, fluxuri de disponibilităţi, goodwill, bursiere, reflectă diverse valori ale întreprinderii privite ca o 
afacere. 

3. Instrumental - aplicative  
Seminarile şi lucrările practice, prin tematică,  sunt orientate spre formarea spiritului critic şi de analiză a 

unor procese şi fenomene cu implicaţii în formarea valorii întreprinderii. 
 

4. Atitudinale   
Studiu disciplinei Evaluarea întreprinderii are menirea de a dezvolta o atitudine pozitivă şi responsabilă faţă de 
evoluţia şi managementul firmei. Fundamentele teoretico-metodologice şi aplicative însuşite  la disciplinele cu 



aplicabilitate practică în activitatea întreprinderii, reprezintă premise ale unei pregătiri superioare a studenţilor.  
În acest fel se asigură formarea unor economişti cu un profil larg, cu o gândire creativ-prospectivă capabili să se 
încadreze cu profesionalism la locurile de muncă şi să contribuie la soluţionarea problemelor economice.  

 

 
 

 Data:        Titular curs, 
 01.10.2011       conf. univ. dr. Emil Chirilă 
 
 


