
CECCAR 
 

Program cursuri 

Expert evaluator de întreprinderi 

 

 
 

ZIUA DE CURS 

INTERVAL ORAR MODUL 

COMPETENTE  CONTINUT TEMATIC CRITERII DE PERFORMANŢĂ 

ZIUA 1 Interval orar:  

13.00 – 17.00 

sau 

Interval orar: 

 17.00 – 21.00 

Modul Nr. 1: 

 

Analiza preliminară și 

angajarea misiunii de 

evaluare 

 

Durata (în ore de pregătire): 

8 ore ( 4 ore de pregătire 

teoretică;  4 ore de pregătire 

practică) 

 

 

 

Efectuarea analizei preliminare: 

 

- Identifică obiectivele misiunii 

-  

- Identifică problematica misiunii 

-  

- Identifică profilul echipei de 

specialişti 

-  

- Estimează volumul activităţii 

 

- Întocmeşte oferta tehnică şi 

financiară 

1. Întreprinderea ca obiect al evaluării. Factorii ce determină valoarea 

întreprinderii 

2. Situaţiile care fac necesară evaluarea întreprinderii 

3. Standardele internaționale de evaluare; 

4. Standardele și premisele valorii. 

5. Determinarea tipului de evaluare  în funcţie de  destinaţia evaluării, în 

conformitate cu cadrul legislativ specific şi cea mai bună practică în evaluare. 

6. Determinarea aspectelor micro şi macroeconomice specifice sectorului de 

activitate,  în funcţie de domeniul de  activitate al intreprinderii, de tipul 

proprietăţii evaluate şi de complexitatea acesteia. 

7. Stabilirea domeniul de aplicare al angajamentului de evaluare, inclusiv 

standardul de valoare aplicabil și premisa valorii aplicabile. 

8. Stabilirea componentei capitalului uman de lucru in funcţie de tipul 

proprietăţilor de evaluat, în funcţie de tipul de valoare de estimat, cu 

profesionalism, pentru acoperirea tuturor necesităţilor de analiză,  

9. Având în vedere complexitatea misiunii de realizat, determinarea etapelor 

procedural specifice, apreciindu-se bugetul de timp necesar pentru realizarea 

evaluării. 

10. Estimarea volumului de munca în corelaţie cu tipul specialiştilor utilizaţi 

pentru evaluarea întreprinderii si cu obiectivele misiunii. 

La evaluare se va urmări capacitatea: 

- de a înțelege conceptele evaluării 

- de înțelege standardele internaționale de evaluare 

- de înțelege standardele și premisele valorii 

-  de a preciza modul de identificare a obiectivelor 

misiunii în conformitate cu necesităţile clientului şi 

cadrul legislativ specific; 

- de a avea discernământ şi atenţie în identificarea 

problematicii misiunii de evaluare  

-  de a stabili domeniul de aplicare al 

angajamentului de evaluare, inclusiv standardul de 

valoare aplicabil și premisa valorii aplicabile. 

- de a aprecia corectitudinea identificării profilului 

echipei de specialişti pentru acoperirea 

tuturornecesităţilor de analiză; - de aprecia 

realismul în estimarea volumului de muncă necesar 

în funcţie de complexitatea misiunii derealizat;   

- de a aplica profesionalismul şi responsabilitatea în 

întocmirea ofertei tehnice şi financiare, incluzându-

se toate informaţiile specifice necesare şi 

răspunzând tuturor necesităţilor misiunii deevaluare 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZIUA 2 

Interval orar:  

13.00 – 17.00 

sau 

Interval orar:  

17.00 – 21.00 

Modul Nr. 1: 

 

Analiza preliminară și 

angajarea misiunii de 

evaluare 

 

Durata (în ore de pregătire): 

8 ore ( 4 ore de pregătire 

teoretică;  4 ore de pregătire 

practică) 

 

 

TEST SCRIS (GRILA) 

 

Organizarea procesului de 

evaluare 

 

 

- Identifică activităţile de realizat 

 

- Stabileşte etapele procesului de 

evaluare 

 

- Stabileşte resursele necesare 

procesului de evaluare 

 

- Alocă resursele pe etape 

 

- Întocmeşte graficul de lucru 

 

 

1. Etapele procesului de evaluare 

2. Stabilirea activităţilor specifice în funcție de domeniul de aplicare al 

angajamentului de evaluare, inclusiv standardul de valoare aplicabil și premisa 

valorii aplicabile. 

3. Identificarea, planificarea și alocarea resurselor pentru implementarea 

activităților 

 

-  La evaluare se urmăreşte: 

- profesionalismul în identificarea activităţilor de 

realizat în funcţie de complexitatea misiunii de 

evaluare; 

- corectitudinea şi coerenţa în stabilirea etapelor 

procesului de evaluare respectând succesiunea 

logică a acestora, avându-se în vedere finalizarea 

lucrărilor la termenul contractual; 

- realismul în stabilirea resurselor necesare în 

corelaţie cu bugetul disponibil şi cerinţele 

procesului de evaluare; 

- discernământul în alocarea resurselor pe etape de 

lucru în funcţie de complexitatea 

acestora, pentru îndeplinirea obligaţiilor 

contractuale; 

- capacitatea de întocmire a graficului de lucru şi 

flexibilitatea în adaptarea acestuia la specificul 

procesului de evaluare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CECCAR 
 

ZIUA DE CURS 

INTERVAL ORAR  

MODUL 

 
COMPETENTE  CONTINUT TEMATIC CRITERII DE PERFORMANŢĂ 

ZIUA 3, 4, 5 Interval orar: 

13.00 – 17.00 

sau 

Interval orar: 

17.00 – 21.00 

Modulul  2:  Analiza 

diagnostic a afacerii 

 

Durata (în ore de pregătire): 

12 ore ( 4 ore de pregătire 

teoretică;  8 ore de pregătire 

practică) 

 

TEST SCRIS (GRILA) 

 

Realizarea diagnosticului 

intreprinderii 

 

- Selectează datele specifice 

 

- Prelucrează datele culese 

 

 

- Elaborează concluziile privind 

starea întreprinderii 

 

1. Tipologia diagnosticului; 

2. Contabilitatea suport cognitiv pentru diagnosticul întreprinderii; 

3. Evaluarea previziunii managementului 

4. Diagnosticul în scopul evaluării: 

- Asigurarea indeplinirii cerintelor de consistenţă a datelor necesare pentru 

abordările în evaluare in corelaţie cu fiecare tip de diagnostic oferind astfel 

informaţii privind  mediul intern şi extern al întreprinderii. 

- In funcţie de tipul de rezultat urmărit, prin aplicarea formulelor specifice 

de calcul matematic, in urma analizei datelor, rezultatele prelucrării vor fi 

comparate cu valorile specifice ramurii în scopul formulării unor concluzii 

pertinente privind situaţia intreprinderii. 

- Pe baza tuturor informaţiilor selectate, a comparării rezultatelor obţinute 

şi a datelor culese prelucrate cu valorile specifice ramurii, se determina starea 

de sanatate a intreprinderii evaluate. 

- Concluziile asigură consistenţa, transparenţa şi coerenţa raportului de 

evaluare precum si elemente necesare pentru reconcilierea rezultatelor. 

 

La evaluare se va urmări: 

- capacitatea de selectare a datelor specifice 

necesare în corelaţie cu fiecare tip de diagnostic, 

avându-se în vedere atât mediul intern cât şi cel 

extern al întreprinderii; 

- capacitatea de asigurare a cerinţelor de consistenţă 

privind datele selectate; 

- acurateţea organizării datelor în funcţie de tipul de 

rezultat urmărit; 

- corectitudinea şi precizia prelucrării datelor prin 

aplicarea formulelor specifice de calcul matematic; 

- discernământul în compararea rezultatelor 

prelucrării datelor cu valorile specifice ramurii; 

 - profesionalismul în elaborarea concluziilor 

privind starea întreprinderii pe baza tuturor 

informaţiilor utilizate şi a rezultatelor obţinute din 

prelucrarea informaţiilor selectate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CECCAR 
 

ZIUA DE 

CURS 

INTERVAL ORAR MODUL 

COMPETENTE  CONTINUT TEMATIC CRITERII DE PERFORMANŢĂ 

ZIUA 6, 7 ½ 

 

Interval orar:  

13.00 – 17.00 

sau 

Interval orar: 

17.00 – 21.00 

Modulul  3:  Metode de 

evaluare a afacerilor 

 

Durata (în ore de pregătire): 

32 ore ( 8 ore de pregătire 

teoretică;  24 ore de 

pregătire practică) 

 

Selectarea abordărilor adecvate 

tipului de valoare estimata 

 

- Identifică tipurile de abordare 

posibile 

 

- Analizează consistenţa 

informaţiilor necesare 

 

- Selectează abordările adecvate 

 

1. Tipologia abordărilor în evaluare: 

- abordarea prin piață (comparatiei) 

- abordarea prin venituri 

- abordarea prin cost 

 

2. Determinarea etapelor specifice aplicarii fiecarei metode de evaluare 

 

La evaluare se va urmări: 

-  profesionalismul în identificarea tipurilor de 

abordare posibile avându-se în vedere toate 

criteriile de referinţă specifice; 

- capacitatea  de analizare logică a consistenţei 

informaţiilor necesare, pe baza experienţei practice 

acumulate şi a unor argumente lipsite de echivoc 

- meticulozitatea și profesionalismul în selectarea 

abordărilor adecvate, în funcţie de aplicabilitatea 

acestora la tipul de proprietate evaluat; 

- capacitatea de aplicare corectă a principiilor 

evaluării în selectarea abordărilor 

ZIUA  7 ½, 

8, 9, 10, 11, 

12 

 

Interval orar:  

13.00 – 17.00 

Sau 

Interval orar:  

17.00 – 21.00 

Modulul  3:  Metode de 

evaluare a afacerilor 

 

Durata (în ore de pregătire): 

32 ore ( 8 ore de pregătire 

teoretică;  24 ore de 

pregătire practică) 

 

Aplicarea metodelor de evaluare 

 

- Stabileşte premisele de evaluare 

-  

- Elaborează scenariile 

previzionate 

-  

- Aplică metodele de evaluare 

1. Metode specifice abordării prin piață 

2. Metode specifice abordării prin venituri 

3. Metode specifice abordării prin cost 

4. Evaluari pentru rapostarea financiară 

    - Valoarea justă 

    - Combinări de afaceri 

    - Fond comercial 

5. Evaluari în litigii 

    - Disputele acționarilor/asociaților 

    - Daune economice 

6.  Evaluarea intreprinderii in situatii speciale 

    - Evaluarea întreprinderii în dificultate; 

    - Evaluarea în caz de expropriere 

7. Selectarea si implementarea metodelor adecvate fiecărei abordări 

8. Analiza valorii intreprinderii in cadrul unor scenarii (pesimiste, neutre si 

optimiste). 

 

La evaluare se va urmări: 

- capacitatea  de  stabilire corectă a premiselor de 

evaluare pe baza tuturor  nformaţiilor disponibile; 

- creativitatea şi realismul în elaborarea scenariilor 

previzionate prin aplicarea metodelor 

specifice; 

- profesionalismul în aplicarea metodelor de 

evaluare specifice fiecărui tip de abordare; 

- capacitatea de respectare a procedurii sistematice 

de estimare a valorii prin aplicarea metodelor de 

evaluare 

ZIUA 13 Interval orar:  

13.00 – 17.00 

Sau 

Interval orar:  

17.00 – 21.00 

Modulul  3:  Metode de 

evaluare a afacerilor 

 

Durata (în ore de pregătire): 

32 ore ( 8 ore de pregătire 

teoretică;  24 ore de 

pregătire practică) 

 

TEST SCRIS (GRILA) 

Estimarea valorii finale a 

intreprinderii 

 

- Reexaminează întregul proces 

de evaluare 

 

- Corectează eventualele 

inconsecvenţe/erori din cadrul 

procesului de evaluare 

 

- Estimează valoarea finală 

 

1. Identificarea inconsecvenţelor în abordările aplicate și reconcilierea 

acestora 

2. Ajustări specifice evaluării 

3. Determinarea celei mai rezonabile mărimi a valorii unei întreprinderi pe 

baza tuturor analizelor efectuate în cadrul întregului proces de evaluare şi a 

concluziilor formulate în analiza diagnostic. 

 

 

La evaluare se va urmări: 

- atenţia, meticulozitatea şi consecvenţa 

reexaminării procesului de evaluare prin 

parcurgerea logică a tuturor etapelor acestuia; 

- responsabilitatea în identificarea eventualelor 

inconsecvenţe semnalate pe parcursulprocesului de 

evaluare; 

- capacitatea de identificare a tuturor tipurilor de 

erori săvârşite pe parcursul întregului proces de 

evaluare; 

- capacitatea de înlăturare promptă a tuturor 

neajunsurilor constatate în cadrul procesului de 

reexaminare;  

- logica şi corectitudinea ierarhizării metodelor de 

evaluare; 

- capacitatea de analiză pertinentă a diferenţelor 

dintre valorile rezultate prin aplicareaabordărilor 

diferite; 

- profesionalismul în estimarea valorii finale a 

întreprinderii prin aplicarea de raţionamente 

pertinente; 

- capacitatea de analiză a rezultatelor obţinute prin 

aplicarea criteriilor de reconciliere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CECCAR 
ZIUA DE 

CURS 

INTERVAL ORAR  

MODUL 
COMPETENTE  CONTINUT TEMATIC CRITERII DE PERFORMANŢĂ 

ZIUA 14 Interval orar:  

13.00 – 17.00 

Sau 

Interval orar:  

17.00 – 21.00 

Modul 4: Elaborarea 

rapoartelor de evaluare 

 

Durata (în ore de 

pregătire): 4 ore ( 1 ore 

de pregătire teoretică;  3 

ore de pregătire practică) 

 

TEST SCRIS (GRILA) 

Elaborarea Rapoartelor de 

Evaluare 

 

- Selectează informaţiile de 

Prezentat 

 

- Descrie procesul de evaluare 

 

- Prezintă concluziile evaluării 

 

- Asigură forma finală a 

Raportului 

 

1. Elementele structurale ale raportului de evaluare  

2. Structura informațiilor de prezentat în corelaţie cu tipul raportului de 

realizat. 

3. Elaborarea raportului de evaluare în conformitate cu 

procedura specifică: 

 - Selectarea informaţiile de prezentat 

 - Descrierea procesului de evaluare,   

 -  Prezentarea concluziilor evaluării 

 - Asigurarea formei finale a raportului 

La evaluare se va urmări: 

-  capacitatea de selectare a unor informaţii 

consistente pentru întocmirea raportului de evaluare 

asigurând conţinutul tuturor elementelor structurale 

ale acestuia; 

- claritatea şi acurateţea descrierii procesului de 

evaluare; 

- maniera de prezentare a concluziilor evaluării, 

furnizându-se toate explicaţiile şi justificările 

necesare 

 

 

 

 

 
ZIUA 

DE 

CURS 

INTERVAL ORAR MODUL 

COMPETENTE  CONTINUT TEMATIC CRITERII DE PERFORMANŢĂ 

ZIUA 15 Interval orar:  

13.00 – 17.00 

Sau 

Interval orar:  

17.00 – 21.00 

Moldulul 5. Acordarea 

de consultanţă 

 

Durata (în ore de 

pregătire): 4 ore ( 1 ore 

de pregătire teoretică;  3 

ore de pregătire practică) 

 

 

TEST SCRIS (GRILA) 

Acordarea de consultanţă 

 

- Identifică cerinţele de 

consultanţă al clientului 

 

- Oferă consultanţă de specialitate 

 

- Propune soluţii de rezolvare a 

problemelor 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

1. Cadrul legal al desfășurării activității de expert evaluator de întreprindere 

2. Tipologia activităților prestate de expertul evaluator de întreprindere 

3. Rolul expertului evaluator de întreprindere în asigurarea performanței economico-

financiare 

 

La evaluare se urmăreşte: 

- capacitatea de identificare a cerinţelor de 

consultanţă ale clientului în funcţie de tipul şi 

necesităţile acestuia; 

- claritatea în precizarea intereselor clientului şi 

corectitudinea poziţionării faţă de client în corelaţie 

cu situaţia specifică de lucru; 

- capacitatea de acordare a unor forme variate de 

consultanţă în funcţie de cerinţele solicitanţilor; 

- corectitudinea în acordarea de consultanţă şi 

adaptabilitatea la situaţiile concrete de analizat; 

- profesionalismul în oferirea consultanţei de 

specialitate şi pertinenţa argumentării opiniilor de 

specialitate; 

- realismul în propunerea de soluţii pentru 

rezolvarea diverselor probleme ale clientului, legate 

de evaluarea proprietăţilor; 

- consecvenţa în susţinerea clientului pentru 

adoptarea de decizii legale şi avantajoase. 

ZIUA 16  EVALUARE FINALA 

 

TEST SCRIS – PROBA 

TEORETICA 

 

PROIECT – PROBA 

PRACTICA 

 Pentru grupele care participa la programul de formare in sistem online Evaluarea pe 

parcurs și Evaluarea finală  se vor desfășura în sistem videoconferinta cu respectarea 

instructiunilor specifice si folosirea instrumentelor de lucru specifice. 

Media finală la Examenul de absolvire o constituie media aritmetică a mediilor 

obținute la cele două probe de examen.        

 

 

 

 


