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Universitatea de Stat din Moldova 

Facultatea Ştiinţe Economice 

Departamentul Administrarea Afacerilor 

Specialitatea - 0413.1 Business și administrare 

 
FIŞA DISCIPLINEI/MODULULUI 

Disciplina MANAGEMENTUL RISCURILOR ÎN AFACERI 

Responsabil de disciplină/modul: Nicolae Verejan, dr., conf. univ. 

Administrarea disciplinei 

Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Studiul 

individual 

Credite 

(ECTS) 

Limba de 

predare 

S.05.A.0.45 150 30 45 - 75 5 
Română/ 

Rusă 

S.07.A.0.42 150 12 18 - 120 5 
Română/ 

Rusă 
 

Rezultatele 

învăţării: 

Competențe 

Competențele Finalități de studiu 

C2. Identificarea și 

formularea unor idei 

relevante de afaceri, 

evaluarea oportunităților 

de aplicare a acestora în 

contextul existent și 

previzionat de mediu 

ambiental 

de cunoaștere: 

● A aplica indicatorii specifici si generali caracteristici planului de afaceri si 

estimarea riscului aferent proiectului 
● A aplica indicatori de performanta in scopul fundamentarii deciziilor de risc. 

de aplicare: 

● A evalua eficienta deciziilor si a managementului de risc 
● A determina riscurile si oportunitățile existente pe piata de activitate a firmei. 

de integrare: 

● A monitoriza evolutia implementării planului de afaceri si controlul 

riscurilor aferente. 
● Evaluarea riscurilor economice și celor financiare a afacerii 

C3. Crearea și 

monitorizarea echipelor 

multidisciplinare în 

corespundere cu 

activitatea organizației; 

dezvoltarea relațiilor 

productive, de colaborare 

în cadrul echipelor; 

aplicarea și raționalizarea 

instrumentelor de 

motivare a participanților 

acestora 

de cunoaștere: 

● A aplica funcțiile managementului riscurilor în activitatea operațională a 

firmei. 

de aplicare: 

● A implementa sarcinile specifice gestiunii riscurilor în organizație. 

● A interpreta caracterul evolutiilor pe piata in contextul organizațional si 

propunerea de solutii. 

de integrare: 

● A utilizarea metodele de evaluare a riscurilor în dependenţă de 

circumstanţele de certitudine şi incertitudine parţială. 

● A monitoriza particularităţile mediului de afaceri din Republica Moldova şi 

factorii de risc specifici mediului autohton; 

C4. Organizarea 

și monitorizarea 

activităților 

organizației în 

conformitate cu 

cadrul normativ 

și exigențelor 

mediului 

ambiant 

de cunoaștere: 

● A concepe proiecte specifice domeniului de formare profesională in cadrul 

organizației. 

de aplicare: 

● A gestiona eficient proiectele adoptate prin utilizarea funcțiilor manageriale. 
● A determina indicatori de performanță. 

de integrare: 

● A proiecta principalele componente a unui sistem de management, generator 

de maximum eficiența organizațională. 

C5. Adoptarea deciziilor 

optime în condiții de 

certitudine, 

incertitudine și aplicarea 

metodelor de 

evaluare și minimizare a 

riscurilor în afaceri 

de cunoaștere: 

● A utiliza funcțiile manageriale în scopul asigurării controlului calității 

serviciilor. 

de aplicare: 

● A antrena resursele organizației pentru asigurarea eficienței manageriale și a 

calității 
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  de integrare: 

● A asigura implementarea conducerii bazate pe cunoaștere si inovare in 

monitorizarea riscurilor 

Conținutul 

disciplinei 

1. Evoluţia conceptului de risc în afaceri şi risc-management în afaceri. 

2. Riscul antreprenorial şi rezultatele activităţii antreprenoriale. 

3. Cauzele riscului în afaceri. Zonele de risc în afaceri 

4. Funcţiile managementului riscurilor în afaceri. Procesul de management al riscurilor în afaceri. 

5. Tipurile de riscuri în activitatea de afaceri și clasificarea riscurilor 

6. Modificarea condiţiilor macroeconomice/mezoeconomice. Factorii de risc şi riscurile specifice unităţii 

economice 

7. Metode de evaluare a riscurilor antreprenoriale în condiţii de certitudine 

8. Metode de evaluare a riscurilor antreprenoriale în condiţii de incertitudine parţială. Riscul investitional. 

9. Metode de evaluare a riscurilor antreprenoriale în condiţii de incertitudine 

10. Gestiunea activelor întreprinderii în condiții de risc. 

11. Riscuri caracteristice pentru afacerile start-up 
12. Mecanismul de gestiune și de diminuare a riscurilor antreprenoriale 

Evaluarea 

rezultatelor 

Evaluarea curentă se va realiza prin: 

2 testări – evaluarea curentă-probe scrise; 

Elaborarea și susţinerea produsului studiului individual, aprecierea în rezultatul participării la seminare 

Evaluarea finală- examen scris sau asistat la calculator,în baza testului clasic care include itemi de divers nivel 

de complexitate: a) cunoaștere; b) aplicare; c) integrare. 
Nota generală se va determina ca o medie ponderată în modul următor: 

● evaluare curentă, inclusiv produsul studiului individual – 60%; 
● evaluare finală – 40% 

Studiul 

individual 

Studenții vor elabora un un studiu de caz individual sau în echipă. 

Cerințele și termenele de elaborareși prezentatre se conțin în curriculum-ul la disciplină la capitolul VI 

”Studiu individual” (poate fi accesat pe platforma e-learning www.moodle.usm.md ). 

Bibliografie 

recomandată 

de bază 

1. Nicolae VEREJAN. MANAGEMENTUL RISCURILOR ÎN AFACERI. Suport metodic pentru prelegeri, 

seminare şi activitate individuală a studentului. Ed. Evrica, 2011. 

2. VISSARION Daria, POPA Virgil, Managementul riscului lanţului de distribuţie/ aprovizionare (SCRM). 

Studiu de caz: OȚELINOX, 13.02.2016. Universitatea Valahia din Târgovişte. 

3. Dalotă Marius-Dan, Managementul strategic al firmei, Editura Pro Universitaria, 2016 

4. Ceocea Costel - Teoria și practica deciziei manageriale, Editura Economică, București, 2014 

5. IOSOF S., GAVRI T. Gestiunea riscurilor. București: Editura Universitară, 2013. 
6. Ciocoiu Carmen Nadia, Managementul riscului. O abordare integrată, Editura A.S.E., București, 2014 

suplimentară 

1. .Малашихина Н. Риск - менеджемент: учeбное пособие, Ростов-на-Дону, «Феникс»2004 

2. Уткин Э. А. Риск- менеджемент, Москва, Анкил, 2001 

3. Niţu Ion - Managementul riscului bancar, Bucureşti, Expert 2000 

4. Мелников А В Риск-меджмент, Москва, Анкил, 2001 

5. Станиславча Е Н Риск- менеджемент на предприи: теоря и практика, Москва, 2002 

6. Фатхутдинов Р А Иновационныц меджмент – учебник для вузов, ЗАО Бизнес школа, Интел 

Синтез,1998 

7. Родионова Н В Антикризисный меджмент - учебник для вузов, Москва, ЮНИТИДАНА,2001 

8. Грачева М В Анализ проиектных рисков - учебное пособие для вузов, Москва, ЗАО 

Финстатинформ 1999 

9. Богатин У В Оценка ефективности бизнеса и инвестиции - учебное пособие для вузов, Москва, 

1999 

 

http://www.moodle.usm.md/

