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Universitatea de Stat din Moldova 

Facultatea Ştiinţe Economice 

Departamentul „Finanțe și bănci” 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

EVALUAREA FINANCIARA A INTREPRNDERII 

Responsabil de disciplină/modul: MIHALACGI RUSLAN, dr., conf. univ. 

Administrarea disciplinei 

Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Lucrul 

individual 

Credite 

(ECTS) 

Limba de 

predare 

S.02.A.09 210 30 30  150 7 Română/ 

engleză 

 

Rezultatele 

învăţării:  

Competențe 

și finalități 

Competențele Finalități de studiu 

CP 1. Utilizarea avansată a 

standardelor și tehnicilor 

contabile, legislației și practici 

fiscale naționale și 

internaționale, abordarea 

interdisciplinară a 

operaţiunilor economice 

pentru oferirea de servicii de 

consultanţă financiară, fiscală 

și investițională. 

CP 2. Fundamentarea, 

conceperea și aplicarea de 

strategii, programe și proiecte 

complexe contabile și de 

gestiune financiară a 

afacerilor prin utilizarea 

integrată a cunoștințelor 

teoretice și deprinderilor 

practice 

CP.3 Realizarea de studii și 

lucrări complexe utilizând 

inovativ și integrat aparatul 

conceptual și instrumentarul 

metodologic de analiză și 

previziune financiară a 

afacerilor 

CP4. Executarea de operatiuni 

complexe, desfasurarea de 

activitati de analiză, sinteză, 

planificare și cercetare in 

domeniul gestiunii financiare 

și contabilității; 

CP. 5 Utilizarea avansată a  

cunoștințelor în domeniului 

investițiilor și impozitării 

pentru proiectarea, 

dezvoltarea și implementarea 

de strategii și politici de 

management financiar-

contabil în entități publice și 

private. 

 

 

 Dezvoltarea unor instrumente complexe de decizii 

financiare bazate pe teoriile moderne ale gestiuni și 

evaluării fnanciare; 

 Aplicarea metodelor, tehnicilor de analiză, previziune 

financiară pentru o diagnosticare adecvată a 

întreprinderii în scopul evaluării. 

 Utilzarea metodelor și procedeelor coerente în direcția 

evaluării corecte a unu actv din complecxul patrimonal 

al întreprinderii; 

 Aplicarea abordării bazate pe venit in scopul evaluării 

busunesului. 

 Aplicarea abordării bazate pe cost in scopul evaluării 

busunesului. 

 Aplicarea abordării bazate pe comparațe in scopul 

evaluării busunesului. 

 Utilizarea implicațiilor practice interne și externe 

pentru evaluarea complexă a busnesului; 

 Elaborarea și implementarea deciziilor fnanciare pentru 

maximizarea valorii de piață a întreprinderii;  
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Metode de 

predare  

Metode de predare. În predarea disciplinei sunt utilizate preponderent  metodele interactive: 

problematizarea, învăţarea prin rezolvarea de probleme, situaţie –problemă, studiu de caz, metode 

de tip euristic prin care studentul este stimulat să găsească soluţii prin rezultatul propriei activităţi 

de învăţare, dar şi metode tradiţionale ca expunerea, descrierea, explicarea fenomenelor şi 

proceselor economice, reprezentările grafice, comparaţia, etc. 

Formele de organizare a instruirii la disiplină este compus din prelegeri, seminare, ghidarea 

activităţii individuale, activităţii extracuriculare de educaţie financiară. 
Descrierea 

și conținutul 

disciplinei 

Disciplina „Evaluarea întreprinderii” reprezintă un domeniu larg şi complex de activitate ce 

combină organic toate cunoștinţele căpătate de studenţi în cadrul altor discipline. Scopul disciplinei 

date constă în familiarizarea studenţilor cu complexitatea activității de evaluare în integritatea sa, 

precum şi formarea abordărilor teoretice, metodice şi practice de apreciere a valorii unei afaceri. 

Obiectivele disciplinei constau în formarea abilităţilor, deprinderilor de aplicare a metodelor de 

evaluare a businessului, în funcţie de scopul evaluării şi tipul valorii determinate.           

1. Evaluarea intreprinderii – aspecte teoretice so metodologice. 

2. Procesul de evaluare al întreprinderii 

3. Diagnosticul întreprinderii in scopul evaluarii. 

4. Diagnosticul economico-financiar 

5. Metode de evaluare: abordarea costurilor 

6. Metode de evaluare: abordarea veniturilor 

7. Metode de evaluare: abordarea comparativă 

8. Reconcilierea rezultatelor şi raportul de evaluare 

Evaluarea 

rezultatelor 

Evaluarea curentă se va realiza prin: 

 2 lucrări de control – probe scrise;  

 elaborarea și susţinerea produsului lucrului individual,  

 aprecierea în rezultatul participării la seminare  

Evaluarea finală - examen scris, care include subiecte din cadrul cursului studiat.  

Nota generală se va determina ca o medie ponderată în modul următor: 

 evaluare curentă, inclusiv produsul lucrului individual – 60%; (50% - la forma de studii 

frecvență redusă) 

Lucrul individual: Studenții vor soluționa un caz concret, care va fi elaborat, prezentat și 

structurat în modul prezentat in curriculum. 

 evaluare finală – 40%; 

 

Bibliografie 

recomandat

ă 

De bază: 

1. Băncila N. - Evaluarea si diagnosticul intreprinderii. CEP USM, suport de curs 108p 

Chisnau 2016 

2. Albu S., Albu I - Evaluarea patrimoniului. Chişinău, note de curs, 2009. 

 

Suplimentară: 

1. Оценка бизнеса, под ред. А.Г.Грязновой, М.А.Федотовой. «Финансы и статистика», 

544p. Москва, 2003 

2. Tom Copeland – Evaluation, Measurng and managing the value of the companies. 565p 

Moscow 2002 


