
                                                                                             FI ŞA  UNI TĂŢI I  DE  CURS/MO DULU LUI  
 
 

 

1 

MD-2045, CHIŞINĂU, Bd. Daciei, 41, TEL: 022 56 78 59 | FAX: 022 56 77 99, www.utm.md 

 

MANAGEMENTUL RISCURILOR 

1. Date despre unitatea de curs/modul 
Facultatea Inginerie Economică și Business 
Departamentul Economie și Management 
Ciclul de studii Studii superioare de masterat, ciclul II 
Programul de studiu Administrarea Afacerilor 120 credite 

Economia afacerilor imobiliare 120cr 
Anul de studiu Semestrul Tip de 

evaluare 
Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

II 3 E 
S – unitate de 

curs de 
specialitate 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
5 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 
Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar 
Proiect de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

150 20 20 - 60 50 
 

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 
Conform planului de învăţământ Metodologia cercetării științifice, doctrine și politici economice, Drept 

economic, Managementul proiectelor, Cercetări experimentale în 
administrarea afacerilor, Contabilitatea managerială, negocierea afacerilor, 
Psihologie organizațional managerială, Normarea și salarizarea muncii, 
Managementul marketingului, Managementul aprovizionării și desfacerii, 
Management financiar, Managementul strategic, Managementul 
schimbărilor  

Conform competenţelor Cunoaşterea surselor de obţinere a informaţiei, metodelor de prelucrare şi 
analiza informaţiei colectate, tehnologiilor informaționale, specificului 
industriei. 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector şi 
calculator, accesat la internet.  

Lecţii practice În cadrul seminarelor vor fi propuse studii de caz, discuţii de grup, exerciţii practice, teste 
de verificare a cunoştinţelor, conform conţinutului materialelor didactice elaborate şi 
editate pentru disciplina dată. În sala de lecţii practice este nevoie de tablă, cretă/marker, 
cârpă. 

 
5. Competenţe specifice acumulate 
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Competenţe 
profesionale 

CP. 1 . Executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiții de autonomie şi de 
independentă profesională;: 

C.1 Cunoașterea aprofundată a unei arii de specializare şi, în cadrul acesteia, dezvoltarea 
teoretică, metodologică şi practică specifică programului;  
C.2 Utilizarea adecvată a limbajului specific în comunicarea cu medii profesionale diferite; 
C.3 Utilizarea cunoștințelor de specialitate pentru explicarea şi interpretarea unor situaţii noi 
în contexte mai largi asociate domeniului 

 
 

 CP. 2 Asumarea funcțiilor de conducere în activitățile profesionale sau în structurile 
organizatorice: 

C.1 Cunoașterea aprofundată a unei arii de specializare şi, în cadrul acesteia, dezvoltarea 
teoretică, metodologică şi practică specifică programului;  
C.2 Utilizarea adecvată a limbajului specific în comunicarea cu medii profesionale diferite; 
C.3 Utilizarea cunoștințelor de specialitate pentru explicarea şi interpretarea unor situaţii noi 
în contexte mai largi asociate domeniului 

 
CP. 3 Realizarea autocontrolului asupra procesului de învățare, previziunea nevoilor 
de formare, analiza critică a propriei activități profesionale: 

C.1 Cunoașterea aprofundată a unei arii de specializare şi, în cadrul acesteia, dezvoltarea 
teoretică, metodologică şi practică specifică programului;  
C.2 Utilizarea adecvată a limbajului specific în comunicarea cu medii profesionale diferite; 
C.3 Utilizarea cunoștințelor de specialitate pentru explicarea şi interpretarea unor situații noi 
în contexte mai largi asociate domeniului 

Competenţe 
transversale 

CT1. Aplicarea strategiilor de muncă eficientă şi responsabilă, de punctualitate, seriozitate şi 
răspundere personală, pe baza principiilor, normelor şi a valorilor eticii profesionale. 

 
6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Formarea la specialiști și manageri a capacității  de a nu ignora riscul, de a-l putea 
preveni şi a-i estima influența. 

Obiectivele specifice 1. Însușirea conceptului de risc în activitatea economică și a aparentelor riscului; 
2. Însușirea tipologiei riscurilor, reliefarea principalelor metode aplicabile cu 

prioritate in estimarea puterii de influenta a riscului asupra funcționării firmei in 
condițiile economiei de piață; 

3. Cunoașterea metodelor de dirijare eficiente a riscurilor; 
4. Facilitarea formarii unei concepții de gândire modernă privind managementul 

riscurilor.  
 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 
învăţământ 

cu 
frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 
Tematica prelegerilor 

T.1. Riscul ca factor indispensabil al activității de antreprenoriat 2  
T.2. Teoria managementului riscului 2  
T.3. Riscurile de mediu și clasificarea lor 2  
T.4. Metode de evaluare a riscului 2  
T.5. Organizarea procesului de dirijare a riscurilor în cadrul întreprinderii 2  
T.6.  Riscul activității operaționale a întreprinderii 2  
T.7. Riscul financiar  2  
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T.8. Riscul de faliment 2  
T.9. Riscul de țară și deciziile de investiții  2  
T.10. Aspectele financiare ale riscului   2  

Total prelegeri: 20  
 
 
 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 
învăţământ 

cu 
frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 
Tematica seminarelor/lecțiilor practice 

T.1. Examinarea categoriilor de risc specifice afacerilor 2  
T.2. Examinarea conceptului de risc management și a etapelor in consolidarea ca 
știința 

2  

T.3. Clasificarea riscurilor activității de antreprenoriat 2  
T.4. Examinarea diferitor metode de evaluare a riscului 2  
T.5. Studierea modului de organizare a procesului de dirijare a riscurilor în cadrul 
unei organizații 

2  

T.6. Aplicarea metodelor practice privind evaluarea riscului activității 
operaționale 

2  

T.7. Rezolvarea situațiilor practice privind evaluarea riscului financiar 2  
T.8. Aplicarea diferitor metode practice pentru evaluarea riscului de faliment 2  
T.9. Examinarea metodelor de evaluare a riscului de țară și a influenței acestuia 
asupra deciziei de investiții 

2  

T.10. Examinarea modului de finanțare a activităților de diminuare a riscului 2  
Total seminare: 20  

 
8. Referinţe bibliografice 

Principale 1. Curs de lecții și prezentări, elaborat de titularul cursului „Managementul riscurilor” 
Gherghița Maria. 

2. Gheorghița M., Managementul riscurilor în afaceri, Indicații metodice privind 
îndeplinirea lucrului individual și efectuarea lucrărilor de verificare, Chișinău, 
UTM, 2019- 50 ex., abonament si sala de lectură.  

3. Carmen Nadia Ciocoiu, Managementul Riscului: O abordare integrata, Editura 
ASE, Bucuresti, 2014, ISBN 978-606-505-816-3, 320 pg., resursă electronică 
http://www.editura.ase.ro/Carte/Managementul-riscului--O-abordare-integrata/ 

4. Stihi Ludmila., Managementul riscurilor in afaceri, ASEM, Chisinau, 2010, resursă 
electronică https://www.scribd.com/doc/121682004/Managementul-riscurilor-in-
afaceri 
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Suplimentare 1. Altman, E.I. – „Financial ratios, Discriminant Analysis and the prediction of 
Corporate Bankrupcy”, 1968 

2. Carmen Nadia Ciocoiu, Managementul riscului: Teorii, practici, metodologii, 
Volume 1, Editura A.S.E., București, 2008 

3. Carmen Nadia Ciocoiu, Managementul riscului: Teorii, practici, metodologii, 
Volume 1I, Editura A.S.E., București, 2008 

4. Mariana Baicu. Managementul riscului in afaceri, Editura Fundatia Romania de 
Maine, Bucuresti, 2010 

5. Nadia Carmen Ciocoiu., Managementul riscului în afaceri şi proiecte, Bucureşti, 
ASE, 2006  

6. SR ISO 31000, Managementul riscului. Linii directoare, resursă electronică 
http://standard.md/print.php?l=ro&idc=196&id=1019 

7. SR BS 31100:2013, Managementul riscului. Cod de practică și îndrumare pentru 
implementarea standardului SR ISO 31000 

8. SR EN 31010:2010, Managementul riscului. Tehnici de evaluare a riscurilor 
9. SR GHID ISO 73:2010, Managementul riscului. Vocabular 
10. Балдин К., RIKC-management, Moсква, 2005. 
11. Вяткин В., RISK – management, Москва, 2003 
12. Сардюк В.В., Предпринимательские риски в переходном периоде, Тирасполь, 

2003 
13. Уткин Э.А., Фролов Д.А, Управление рисками предприятия, ТЕИС, 2003 
14. Фролов Д.А., Управление рисками предприятия, Москва, ТЕИС, 2003 
15. Хохлов Н.В., Управление рисками, М. ЮНИТИ, 2003 

 
9. Evaluare 

Curentă Examen final 
Evaluarea curentă 1 Evaluarea curentă 2 

30 % 30 % 40 % 

Standard minim de performanţă 
Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi seminare; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare evaluare curentă; 
Obţinerea notei minime de „5” la evaluare finală. 
 


