
FIŞA DISCIPLINEI 
 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Eficiența și evaluarea afacerilor în context european 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. CODREANU Carmen Mariana  

2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. CODREANU Carmen Mariana 

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul  I 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei OB. 

 

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 

3.7 Distribuţia fondului de timp  ore 

Participare la orele de curs și seminar 42 

Studiul după manual / suport de curs, bibliografie și notițe 50 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri  24 

Tutoriat  2 

Examinări 2 

Alte activităţi - 

3.8 Total ore studiu individual 108 

3.9 Total ore pe semestru 150 

3.10 Numărul de credite 6 
 

 

 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Petre Andrei” din Iași 

1.2 Facultatea Economie 

1.3 Departamentul Științe Economice 

1.4 Domeniul de studii  Finanțe 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studii / Calificarea Management Economico-Financiar European 

4. Precondiţii (dacă este cazul) 
4.1 De curriculum NU 

4.2 De competenţe NU 

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

a cursului  
• Prelegerile se desfășoară în sistem clasic și cu acces la videoproiector pentru 

exemplificări 
5.2. de desfășurare  

a seminarului  
• Prelegerile se desfășoară în sistem clasic utilizându-se bibliografia aferentă, 

dar și o documentare anterioară din suportul de curs pentru cursul prezentat 

6. Competenţele specifice acumulate  
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C1.2 Explicarea şi interpretarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură 

financiară în entităţile/organizaţiile private şi publice 

C6.3 Aplicarea deciziilor financiare folosind cunoştinţe, metode, tehnici şi instrumente 

specifice 

C4.4 Evaluarea pe baza metodelor standard a calităţii execuţiei operaţiunilor şi tranzacţiilor 

financiare 

 



 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs (teme, număr de ore, bibliografie) – 28 ore Metode de predare 

1. Organizarea financiară a afacerii – 3 ore 

    1.1. Obiectivele gestiunii financiare a afacerii  

    1.2. Riscul financiar   

 

2. Studiul şi practica gestiunii afacerii. Dimensiunile afacerii – 3 ore 

    2.1. Caracteristicile şi etapele unei afaceri  

    2.2. Dimensiunile afacerii  

 

3. Structura financiară a afacerii şi rentabilitatea – 4 ore 

    3.1. Conceptul de structură financiară  

    3.2. Rentabilitatea unei afaceri  

    3.3. Influenţa structurii financiare asupra rentabilităţii unei afaceri  

  

5. Modul de utilizare a situaţiilor financiare şi analiza ratelor – 2 ore 

    5.1. Situaţiile financiare – elaborarea şi utilizarea lor  

    5.2. Analiza ratelor pe baza situaţiilor financiare şi limitele utilizării lor  

 

6. Alegerea finanţării afacerii. Surse clasice şi surse moderne de finanţare a 

afacerii – 4 ore 

    6.1. Sursele de finanţare ale unei afaceri  

    6.2. Avantajele şi dezavantajele surselor proprii de finanţare  

    6.3. Avantajele şi dezavantajele surselor împrumutate de finanţare  

 

7. Efectele posibile generate de o afacere și eficiența resurselor acestora– 4ore 

    7.1. Efectele posibile  

           7.1.1. Definiție și clasificări  

           7.1.2.Echivalarea, ca natură a efectelor 

    7.2. Eficiența resurselor unei afaceri 

 

8. Politica de dividend – 2 ore 

    8.1. Teorii privind politica de dividend  

    8.2. Politica de dividend în practică  

 

• prelegere 

 

 

 

• prelegere 

 

 

 

• prelegere 

 

 

 

 

• prelegere 

 

 

 

• prelegere 

 

 

 

 

 

• prelegere 

 

 

 

 

 

• prelegere 
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 CT2     Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea 

de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei 

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

al disciplinei  
• Stabilirea beneficiilor sociale si economice ale afacerii 

7.2 Obiectivele specifice  • Însuşirea metodelor de evaluare a afacerilor;  
 

• Cunoşterea surselor de finanţare a afacerilor. 



9. Evaluarea patrimonială si financiară a afacerii – 2 ore 

    9.1. Metode de evaluare patrimonială a afacerii  

    9.2. Conceptul de evaluare financiară a afacerii  

 

10. Evaluarea mixtă a afacerii – 2 ore 

    10.1. Evaluarea pe baza valorii patrimoniale şi a valorii financiare  

    10.2. Goodwill-ul ca remunerare a acţionarilor şi creditorilor afacerii  

 

11. Evaluarea afacerii în condiţii de inflaţie – 2 ore 

    11.1. Efectele inflaţiei asupra structurii patrimoniale 

• prelegere 

 

 

 

• prelegere 

 

 

 

• prelegere 

 
 

Bibliografie: 

a) referințe principale (bibliografie minimală):  

• Codreanu Carmen Mariana - Eficiența și evaluarea afacerilor în context european – suport de curs 

• Liviu Spataru, Alina Stancovici - Eficiența și evaluarea afacerilor, Editura Economică, București, 

2010 

• Robu V., Anghel I. – Evaluarea întreprinderii, Editura ASE, Bucureşti, 2003  

• Işfănescu A., Robu V., Anghel I., Stan S. – Ghid practic de evaluarea întreprinderii, Editura Tribuna 

Economică, Bucureşti, 2001 

• Niculescu M. – Diagnosticul global strategic, Ed. Economică, Bucureşti, 1997  

•  Mărgulescu D., Niculescu M., Robu V. – Diagnostic economico-financiar, Ed. Romcart, Bucureşti, 

1994   

 
 b) referințe suplimentare (bibliografie extinsă / opțională): 

 • Standardele internaţionale de evaluare, Ediţia a VIII-a, versiune electronică, ANEVAR, 2007. 
8. 2 Seminar / laborator (teme, număr de ore, bibliografie) – 14 ore Metode de predare 

1. Structura financiara a întreprinderii în mediul economic – 2 ore 

2. Analiza riscului financiar pe baza efectului de levier – 2 ore 

3. Costul capitalului propriu – 2 ore 

4. Costul capitalului împrumutat – 2 ore 

5. Practica politicii de dividend – 2 ore 

6. Evaluarea patrimonială și financiară a afacerii prin actualizarea profiturilor 

nete de impozit – 2 ore 

7. Calculul goodwill-ului și partajului său– 2 ore 

• studiu de caz 

studiu de caz 

• studiu de caz  

• studiu de caz  

• studiu de caz 

• studiu de caz 

 

studiu de caz 
Bibliografie: 

a) referințe principale (bibliografie minimală):  

1. Codreanu Carmen Mariana - Eficiența și evaluarea afacerilor în context european – suport de 

curs 

2. Dragotă, V., Dragotă, M., Obreja, L., Ciobanu, D. (2003). Management financiar, vol. I şi II, 

Editura Economică, Bucureşti  

3. Vintilă, Georgeta (2008). Gestiunea financiară a întreprinderii, Editura Didactică şi Pedagogică, 

Bucureşti 
b) referințe suplimentare (bibliografie extinsă / opțională): 
 

 

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor 

profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

 

 

 

 



 

 

 

10. Evaluare 

Tip de activitate 10.1 Criterii de evaluare 
10.2 Metode de 

evaluare 

10.3 Pondere 

în nota finală 

10.4 Curs • Notă acordată prin examinarea finală 

 

• Examen scris 

 

70 % 

10.5 Seminar 

 

 

  

• Evaluare pe parcurs privind capacitatea de a 

răspunde la întrebări, de a rezolva probleme 

sau de a elabora eseuri, referate 

• Realizarea unui 

proiect  

• Examinări orale la 

tablă 

 

30 % 

 

 

10.6 Standard minim de performanţă 

 

 

Data completării:  

24.09.2019      

              Semnătura titularului de curs                  Semnătura titularului de seminar  

   

   

Data avizării în Departament                                      Semnătura Directorului de Departament 

30.09.2019 
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