
FIŞA DISCIPLINEI 
 
 

Universitatea UNIVERSITATEA DIN ORADEA 
Facultatea  FACULTATEA DE ŞTIIN ŢE ECONOMICE 

Specializarea  CONTABILITATEA, AUDITUL ŞI GESTIUNEA AFACERILOR  
I. 
Denumire disciplină Diagnostic financiar si evaluarea întreprinderii 
II. 

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

UO-FSE.CAGA.04.01 IV DA 7 2 2   
III. 

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

IV. 
Titular disciplin ă 

 Curs  Seminar  Laborator  Proiect  
Numele şi prenumele Popa Dorina Popa Dorina   

Instituţia  Univ. Oradea Univ. Oradea   
Catedră/Departament  Catedra de Finanţe 

Contabilitate 
Catedra de Finanţe 

Contabilitate 
  

Titlul ştiinţific doctor doctor   
Gradul didactic conferenţiar conferenţiar   

Încadrarea (norma de 
bază/asociat) 

norma de bază norma de bază   

Vârsta      
V. 
Obiectivele disciplinei 

• Familiarizarea masteranzilor cu conceptele utilizate în analiza diagnostic şi în evaluarea întreprinderilor  pentru a 
putea opera în plan practic 

• Dezvoltarea capacităŃii de a înŃelege activitatea de diagnosticare şi evaluare a unei entităŃi  

• Formarea abilităŃilor necesare pentru elaborarea unui raport de evaluare a entităŃii. 

• Implicarea masteranzilor în activitatea de cercetare ştiinŃifică în domeniul financiar 
 

VI. 
Conţinutul disciplinei Nr. 

ore/săpt. VI.1. Curs (capitole/subcapitole) 
I: Cadrul general al evaluării (4 ore) 

1.1. ImportanŃa şi necesitatea evaluării întreprinderii 
1.2. Tipurile principale de valoare 
1.3. Principiile de bază ale evaluării întreprinderii 
1.4. Standarde profesionale şi etice de evaluare 
1.5. Etapele evaluării întreprinderii 
1.6. ConŃinutul raportului de evaluare. 

 II: Analiza diagnostic (4 ore) 
2.1. Diagnosticul mediului economic şi diagnosticul strategic al întreprinderii 
2.2. Diagnosticul funcŃiilor întreprinderii: diagnostic juridic, diagnosticul resurse umane, 

diagnosticul potenŃialului tehnic-operaŃional, diagnosticul comercial 
2.3. Diagnosticul financiar. 

 III: Abordarea pe bază pe active şi prin comparaŃie (6 ore) 
3.1  Etapele aplicării metodelor bazate pe active 
3.2  Evaluarea elementelor patrimoniale:  terenuri, construcŃii, bunuri mobile, imobilizări necorporale, 

active financiare, stocuri, creanŃe, datorii 

2 ore/săpt 



3.3 Metode de evaluare bazate pe active 
3.4 Abordarea prin comparaŃie 

 IV: Abordarea pe bază de venit (6 ore) 
4.1. Fundamentele metodelor bazate pe venit 
4.2. Metoda de actualizare a cash-flow-urilor 
4.3.  Metoda de capitalizare a beneficiilor 

VI: Aspecte particulare în evaluarea întreprinderilor (4 ore) 
6.1. Evaluarea pentru societăŃile nerentabile şi în pierdere 
6.2. Evaluarea participaŃiilor realizate de societăŃile de capital-risc 
6.3. Evaluarea în cazul achiziŃiilor şi fuziunilor 

 
  

VI.2. Seminar   
1. Seminar organizatoric. Abordarea conceptuală a diagnosticului şi evaluării, Standarde 

profesionale şi etice de evaluare (2 ore) 
2. Etapele evaluării şi conŃinutul raportului de evaluare (2 ore) 
3. Diagnosticul funcŃiilor întreprinderii: diagnostic juridic, diagnosticul resurse umane, diagnosticul 

potenŃialului tehnic-operaŃional, diagnosticul comercial (2 ore) 
4. Diagnosticul financiar  (2 ore) 
5. Evaluarea elementelor patrimoniale - terenuri, construcŃii, bunuri mobile (2 ore) 
6. Evaluarea elementelor patrimoniale - imobilizări necorporale, active financiare, stocuri, creanŃe, 

datorii  (2 ore) 
7. Aplicarea metodelor de evaluare patrimoniale (2 ore) 
8. Actualizare şi capitalizare (2 ore) 
9. Metoda de actualizare a cash-flow-urilor (2 ore) 
10. Metoda de capitalizare a beneficiilor (2 ore) 
11. Aspecte particulare în evaluarea întreprinderilor (4 ore) 
 

2 ore/săpt 

  
VII. 

Bibliografie 
1. A Işfănescu, (coord.) – Ghid practic de evaluare a întreprinderii, Ed. Tribuna Economică, Bucureşti, 2001 

2. S. Stan – Evaluarea întreprinderii, Ed. IROVAL, Bucureşti, 2006; 

3. M. Toma  – IniŃiere in evaluarea intreprinderilor, Ed. CECCAR, Bucureşti, 2007 

4. W. Pavaloaia, D. Pavaloaia – Diagnosticul şi evaluarea întreprinderii, Ed. Tehnopress, Iaşi, 2006 

5. CECCAR – Cartea experului evaluator, Ed. CECCAR, Bucureşti, 2005 

6. ANEVAR – Culegere de standarde  
 

VIII. 
Modul de transmitere a informatiilor 

Forme de activitate Metode didactice folosite 
Curs  Prezentare, Dezbatere, Exemplificări practice 

Seminar  Dezbatere, Studii de caz, AplicaŃii practice 
Laborator  
Proiect   

IX. 
Evaluare 

Forme de 
activitate 

Evaluare % din nota 
finală 

Examen, 
colocviu, 
verificare 
periodica 

Răspunsurile la examen  
CerinŃe minime pentru nota 5: 

• Cunoaşterea şi înŃelegerea conŃinutului cursurilor la nivelul ideilor esenŃiale 

• Reyolvarea testelor grilă 
CerinŃe pentru nota 10: 

60% 



• Cunoaşterea şi înŃelegerea integrală a conŃinutului cursurilor  

• Abordarea tuturor subiectelor din cadrul examenului scris 
Seminar  Realizarea şi susŃinerea unui raport de evaluare 40% 

Laborator    
Proiect    

Abilit ăţi dobândite de student:  
1. Cunoaştere şi înŃelegere  

• cunoaşterea şi înŃelegerea standardelor de evaluare 

• cunoaşterea şi înŃelegerea  indicatorilor utilizaŃi în analiza financiară 

• cunoaşterea şi înŃelegerea modului de realizare a evaluării întreprinderilor 
2. Explicare şi interpretare  

• explicarea şi interpretarea semnificaŃiei indicatorilor economico-financiari 

• explicarea şi interpretarea metodelor de evaluare 

• interpretarea rezultatelor analizei diagnostic si a valorilor obŃinute din aplicarea metodelor de evaluare 
3. Instrumental - aplicative  

• formarea  deprinderilor de a efectua o evaluare şi de întocmi un raport de evaluare 

• aplicarea unui raŃionament profesional în evaluare 

• abilitatea de a corela deciziile financiare cu rezultatele analizei diagnostic 
4. Atitudinale  

• dezvoltarea unei atitudini proactive faŃă de rolul şi sarcinile analizei diagnostic si a evaluării în dezvoltarea 
personală şi organizaŃională 

• cultivarea şi promovarea unui mediu ştiinŃific centrat pe valori, etică şi responsabilitate socială 

• formarea unui comportament pozitiv şi responsabil 
 
 
 

 Data:        Titular curs, 
01 octombrie 2011      Conf.univ.dr. Dorina Popa 
 
 
 


