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FIŞA DISCIPLINEI 
 

1. Date despre program 
 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 
1.2 Facultatea        Facultatea de Ştiinţe Economice 
1.3 Departamentul   Finanţe-Contabilitate 
1.4 Domeniul de studii                 Finanţe 
1.5 Ciclul de studii                   Licenţă 
1.6 Programul de studii/Calificarea    Finanţe şi Bănci 

 
2. Date despre disciplină 
 

2.1 Denumirea disciplinei              EVALUAREA ÎNTREPRINDERII 
2.2 Titularul activităţilor de curs    Conf.univ.dr. Mârza Bogdan  
2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf.univ.dr. Mârza Bogdan 
2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul 1 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DD 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 

3.1 Număr de ore pe săptămână          3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 
Distribuţia fondului de timp                                                            ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe                             10 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate  şi pe teren                              9 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                   10 
Tutoriat 2 
Examinări 2 
Alte activităţi   
3.7 Total ore studiu individual      33 
3.9 Total ore pe semestru            75 
3.10 Numărul de credite              3 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1 de curriculum         Contabilitate financiară, Analiza economico-financiară, 
Gestiunea finaciară a întreprinderii 

4.2 de competenţe         Înregistrarea operaţiunilor economice și financiare în 
contabilitatea întreprinderii 

 Utilizarea indicatorilor economico-financiari 
 Înțelegerea și utilizarea procedurii actualizării unor beneficii 

viitoare 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 
5.1. de desfăşurare a                                     
cursului                  

  

5.2. de desfăşurare a                                    
seminarului/laboratorului 
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6. Competenţele specifice acumulate 
 

C
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nţ
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le
 

 definirea noţiunilor legate de evaluarea unei întreprinderi 
 capacitatea de organizare şi planificare a activităţii de evaluare a întreprinderii 
 utilizarea corectă a termenilor specifici evaluării întreprinderii 
 identificarea şi documentarea informaţiilor în evaluarea firmei 
 diagnosticul întreprinderii în vederea evaluării 
 utilizarea metodelor de evaluare 
 întocmirea raportului de evaluare 
 abilitatea de a colabora cu specialiştii din alte domenii 

C
om

pe
te
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e 

tr
an

sv
er
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le

  aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii fiscale în cadrul propriei strategii de muncă 
riguroasă, eficientă şi responsabilă; 

 identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici 
de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei 

 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi 
tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 

7.1 Obiectivul general al disciplinei Această disciplină urmăreşte transmiterea către studenţi a 
cunoştinţelor necesare evaluării  de întreprinderi. 

7.2 Obiectivele specifice              transmiterea către studenţi a cunoştinţelor despre conceptul şi 
planificarea evaluării întreprinderii 

 transmiterea către studenţi a cunoştinţelor despre diagnosticarea 
întreprinderii 

 transmiterea către studenţi a cunoştinţelor despre tehnicile și 
metodele de evaluare a întreprinderii 

 transmiterea către studenţi a cunoştinţelor despre întocmirea 
raportului de evaluare 

    
8. Conţinuturi 
 

8.1 Curs                              Metode de predare Observaţii 
Principalele tipuri de valoare. Valoarea întreprinderii.  

Prelegere, Dezbatere 

2 ore 
Standarde de evaluare a întreprinderii 2 ore 
Necesitatea și rolul diagnosticului în evaluarea firmei 2 ore 
Diagnosticul juridic 2 ore 
Diagnosticul operațional 2 ore 
Diagnosticul comercial 2 ore 
Diagnosticul resurselor umane și al managementului firmei 2 ore 
Diagnosticul financiar 2 ore 
Metode patrimoniale de evaluare 2 ore 
Metode bazate pe actualizarea beneficiilor viitoare 2 ore 
Metode de evaluare bursiere sau prin comparatie 2 ore 
Metode mixte de evaluare. Alegerea metodelor optime de 
evaluare 

2 ore 

Alegerea metodelor de evaluare 2 ore 
Raportul de evaluare a întreprinderii 2 ore 
Bibliografie 

 Shannon P. Pratt, Abordarea prin piaţă a evaluării întreprinderilor, ANEVAR, 2009  
 Liviu Spătaru, Alina Stancovici, Eficiența și evaluarea afacerilor, Economică, 2010 
 Ion Anghel, Adrian Anica Popa, Mihaela Oancea Negescu, Ana Maria Popescu, Evaluarea 
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întreprinderii, Economică, 2011 
 Bogdan Mârza, Performanță prin valoare. Crearea valorii - deziderat fundamental al performanței 

organizațiilor moderne, Editura Universității "Lucian Blaga" din Sibiu, Sibiu, 2013 
8.2 Seminar/laborator                 Metode de predare Observaţii 
Principalele tipuri de valoare. Principii de evaluare a 
întreprinderii 

Problematizare, Studiu de 
caz, Discuții, Dezbateri, 
Cercetarea documentelor 

1oră 

Clasificarea evaluărilor 1oră 
Diagnosticul juridic 1oră 
Diagnosticul operațional 1oră 
Diagnosticul comercial 1oră 
Diagnosticul resurselor umane și al managementului firmei 1oră 
Diagnosticul situaţiei patrimoniale. Corelația fond de rulment – 
necesar fond de rulment, trezorerie netă. Diagnosticul corelației 
creanțe-obligații 

1oră 

Diagnosticul lichidității și solvabilității. Diagnosticul pe baza 
ratelor de echilibru financiar 

1oră 

Situatia generala a rezultatului pe baza contului de profit si 
pierdere. Diagnosticul factorial al rezultatului exploatării. Pragul 
de rentabilitate si intervalul de siguranță. Diagnosticul pe baza 
ratelor de rentabilitate 

1oră 

Metode patrimoniale de evaluare 1oră 
Metode bazate pe actualizare 1oră 
Metode bursiere de evaluare 1oră 
Metode mixte de evaluare 1oră 
Reconciliere rezultatelor și identificarea valorii de piață 1oră 
Bibliografie 

 Shannon P. Pratt, Abordarea prin piaţă a evaluării întreprinderilor, ANEVAR, 2009  
 Liviu Spătaru, Alina Stancovici, Eficiența și evaluarea afacerilor, Economică, 2010 
 Ion Anghel, Adrian Anica Popa, Mihaela Oancea Negescu, Ana Maria Popescu, Evaluarea 

întreprinderii, Economică, 2011 
 Bogdan Mârza, Performanță prin valoare. Crearea valorii - deziderat fundamental al performanței 

organizațiilor moderne, Editura Universității "Lucian Blaga" din Sibiu, Sibiu, 2013 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 
Fişa disciplinei este elaborată pe baza unor manuale ale IROVAL, recunoscute pe plan naţional 

Conţinutul disciplinei este coroborat cu cerinţele obținerii calității de membru în cadrul organismelor 
profesionale ANEVAR și CECCAR 

 
10. Evaluare 
 

Tip activitate         10.1 Criterii de 
evaluare 

10.2 Metode de 
evaluare 

10.3 Pondere din                
nota finală      

10.4 Curs              Cunoaştere şi 
înţelegere 

Examen - Test grila 60% 
Abilitatea de explicare 
şi interpretare 

10.5 Seminar/laborator Cunoasterea tehnicilor 
de evaluare 

Referat 40% Abilitatea de 
interpretare a 
informațiilor 

10.6 Standard minim de performanţă                                                        
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 Studentul cunoaşte conceptele şi le interpretează corect din punct de vedere practic și teoretic 
 Limbajul de specialitate este corect utilizat 
 Minim nota 5 la testul grilă și referat 
 

 
 
Data completării 
01.10.2016 

Semnătura titularului de curs 
 

…………………………………….. 

Semnătura titularului de seminar 
 

……………………………………. 
 

Data avizării în department 
03.10.2016 

Semnătura directorului departamentului 
 

…………………………………………. 
 


