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MANAGEMENTUL RISCURILOR  

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Inginerie Economica si Business 

Catedra/departamentul Economie si management în industrie 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 363.1 Business și administrare, 362.1 Marketing și logistică 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

II (învăţământ cu frecvenţă); 
III (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

3; 
4 E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

A - unitate de 
curs opţională 3 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Lecţii practice 
Proiect de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

120 30 30 - 30 30 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Economia in industrie, Management in industrie, 

Conform competenţelor Utilizarea diferitor metode pentru evaluarea riscurilor activitatii de 
antreprenoriat, argumentarea deciziilor de diminuare a riscului 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru o buna desfășurare a cursului și prezentare a materialului teoretic în sala de curs 
este nevoie de proiector și calculator, precum și tablă. Nu vor fi tolerate întârzierile 
studenţilor, intrarea și ieșirea studenţilor de la curs fără pricină, precum și convorbirile 
telefonice în timpul cursului. 

Seminar/Laborator Pe parcursul lecţiilor practice vor fi examinate și rezolvate diferite situaţii practice, vor fi 
analizate diferite studii de caz ce vizează aplicarea în practică a cunoștinţelor acumulate 
la cursurile teoretice. 

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CP4.Analiza activităţii întreprinderii in domeniul dirijării riscurilor. 
 Analiza critică a conceptelor, metodelor specifice domeniului de risc în afaceri. 
 Utilizarea cunoștinţelor fundamentale pentru explicarea și interpretarea proceselor 

de dirijare a riscului în afaceri. 
 Aplicarea principiilor și metodelor de evaluare a riscului, de determinare a masurilor 

de diminuare a riscului. 
 Utilizarea adecvată de criterii și metode - standard de evaluare pentru adoptarea 

tehnicilor și metodelor de bază specifice domeniului de evaluare și dirijare a 
riscului în afacei. 
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Competenţe 
profesionale 

CP6.Elaborarea  variantelor alternative de soluţionare a problemelor la nivel de 
întreprindere. 
 Evaluarea procedeelor tehnice și metodelor specifice domeniului riscurilor 

întreprinderilor și argumentarea și adoptarea deciziilor optime privind procesul de 
dirijare a riscurilor. 

 Utilizarea cunoștinţelor fundamentale pentru elaborarea variantelor alternative de 
selectare și adoptare a deciziilor privind managementul riscurilor la nivel de 
întreprindere. 

 Aplicarea de principii și metode fundamentale în evaluarea variantelor de 
alternativă pentru soluţionarea problemelorlegate de riscla nivel de întreprindere. 

 Utilizarea adecvată de criterii și metode - standard de evaluare pentru adoptarea 
tehnicilor și metodelor de bază necesare în procesele de adoptare a deciziilor 
privind riscul la nivel de întreprindere. 

Competenţe 
transversale 

CT1.Aplicarea valorilor și eticii profesionale de economist și executarea responsabilă a 
sarcinilor profesionale, în condiţii de autonomie restrânsă și asistentă calificată. 

CT3.Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă în scopul inserţiei 
pe piaţa muncii și al adaptării la dinamica cerinţelor acesteia și pentru dezvoltarea 
personală și profesională. Utilizarea eficientă a abilităţilor lingvistice și a cunoștinţelor 
din domeniul comunicării și tehnologiilor informaţionale 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Este de atransmite către viitori specialiști a unor cunoștinţe privitoare la teoria 
contemporana privind managementul riscurilor în afaceri. 
 

Obiectivele specifice Constău în formareaa astfel de capacitati specialiștilor şi managerilor carear permiteo 
dirijare eficientî a riscurilor în cadrul întreprinderii, reliefarea principalelor metode de 
evaluare şi analiză a riscurilor, precum şi dirijarea riscului activităţii de antreprenoriat. 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Obiectul de studiu al disciplinei “Managementul riscurilor în afaceri” 2 0,5 

T2. Riscul ca factor indispensabil al activităţii de antreprenoriat 2 0,5 

T3. Clasificarea riscurilor activităţii de antreprenoriat in întreprinderile 
industriale 

2 0,5 

T4. Metodele de evaluare a riscului 2 0,5 

T5. Organizarea procesului de dirijare a riscurilor în cadrul întreprinderii 
industriale 

2 0,5 

T6. Riscul activităţii operaţionale a întreprinderii industriale 2 1 

T7. Riscul financiar şi politica de îndatorare a întreprinderii industriale 4 1 

T8. Riscul de faliment 4 1 

T9. Riscul activităţii investiţionale a întreprinderilor industriale 4 1 

T10. Riscurile macroeconomice 2 1 

T11. Riscul valutar şi metodele de contracarare 2 1 

T12.  Finanţarea activităţilor de diminuare a riscului   2 1 

Total prelegeri: 30 10 
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Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

LP1. Obiectul de studiu al disciplinei “Managementul riscurilor în afaceri” 2 0,5 

LP2. Riscul ca factor indispensabil al activităţii de antreprenoriat 2 0,5 

LP3. Clasificarea riscurilor activităţii de antreprenoriat 2 0,5 

LP4. Metodele de evaluare a riscului 2 0,5 

LP5. Organizarea procesului de dirijare a riscurilor în cadrul întreprinderii 
industriale 

2 1 

LP6. Riscul activităţii operaţionale a întreprinderii 2 1 

LP7. Riscul financiar şi politica de îndatorare a întreprinderii 4 2 

LP8. Riscul de faliment 4 2 

LP9. Riscul activităţii investiţionale 4 2 

LP10. Riscurile macroeconomice 2 1 

LP11. Riscul valutar şi metodele de contracarare 2 2 

LP 12. Finanţarea  activităţilor  de diminuare a riscului 2 1 

   

Total lecţii practice: 30 12 
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9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30% - 40% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări șilecţii practice; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoașteriimaterialului teoretic si aplicării lui în practică la 
rezolvarea diferitor situaţii practice 

 

 


