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Administrarea disciplinei 

Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Studiul 

individual 

Credite 

(ECTS) 

Limba de 

predare 

S.03.O.0.12 150 20 20 - 110 5 Română 
Rezultatele 

învățării: 

Competențe 
 

 

Competențe Finalități de studiu 

CP 1. Cunoașterea teoriilor, 

concepțiilor, principiilor și 

practicilor economiei moderne 

și ale unui management 

performant 

 A cunoaște conceptul de management al riscurilor 

 A determina riscurile si oportunitățile existente pe piața de 
activitate a firmei 

 A monitoriza evoluția implementării modelului de gestiune a 

riscurilor 

   Evaluarea riscurilor economice și celor financiare a afacerii 

CP 2. Cercetarea problemelor 

de afaceri și integrarea 

cunoștințelor în soluționarea 

acestora în mediul profesional 

 A cunoaște componentele mediului de afaceri și formarea 
lanțului valoric 

 A interpreta fenomenele și procesele din mediul de afaceri prin 

prisma teoriilor și modelelor de abordare a riscurilor în afaceri 

   Aplica datele și informațiile culese din mediul de afaceri 

specific unui domeniu de activitate în scopul evaluării  
riscurilor antreprenoriale 

CP 3. Iniţierea şi dezvoltarea 

afacerii în baza elaborării 

business-planului ca urmare a 

studiilor de fezabilitate 

 A aplica indicatori specifici de evaluare a riscurilor 

 A implementa funcțiile managementului riscurilor în 
întreprindere 

 A interpreta indicatorii de fezabilitate a proiectului 

investițional prin prisma nivelului de risc economic și 
financiar 

CP 4. Organizarea și 

gestionarea activităților 

conform legilor și normelor 

stabilite, prin integrarea 

surselor de informații în 

contexte noi și necunoscute 

 A monitoriza și interpreta particularitățile mediului de afaceri 
din Republica Moldova și factorii de risc specifici mediului 

autohton 

 A monitoriza și interpreta evoluțiile mezoeconomice, 

macroeconomice și mondoeconomice prin prisma deciziilor de 
risc 

 A cunoaște aspectele de reglementare naționale caracteristice 

mediului de afaceri  

CP 5. Asigurarea 

performanțelor strategice a 

echipelor în bază de proiecte, 

prin utilizarea tehnologiilor 

informaționale și a resurselor 

organizaționale 

 A determina riscurile si oportunitățile existente pe piața de 

activitate a firmei 

 A determina direcțiile și proiectele strategice de evoluție a 
firmei 

 A determina potențialul economic, managerial și financiar în 

implementarea proiectelor strategice a firmei 
CP 6. Gestionarea și 

promovarea schimbărilor 

organizaționale într-un mediu 

complex și turbulent 

 A cunoaște componentele mediului de afaceri și formarea 

lanțului valoric 

 A evalua proiectele de investiții prin prisma indicatorilor de 
performanță și risc aferent 

   A monitoriza și interpreta evoluțiile mezoeconomice, 

macroeconomice și mondoeconomice prin prisma deciziilor de 
risc 

CP 8. Cunoașterea și aplicarea 

normelor etice, profesionale și 

sociale în activitatea diferitor 

niveluri ierarhice manageriale 

 A implementa funcțiile managementului riscurilor prin prisma 
prevederilor normelor etice și conduitei profesionale 

   A aplica reglementările generale și specifice ale conduitei 

profesionale în procesul de activitate, analiză și prelucrare a 
datelor în scopul adoptării deciziilor de risc 

Conținutul 

disciplinei 

1. Riscul în afaceri. Aspecte introductive 

2. Funcțiile managementului riscurilor în afaceri. Clasificarea riscurilor antreprenoriale. 



3. Diagnosticul patrimonial și funcțional al întreprinderii. Zonele de risc în business. 

4. Ciclul de conversie a banilor, fluxul de numerar și echilibrul economico-financiar al firmei. 

5. Riscul economic și financiar al firmei – obiect al gestiunii în întreprindere. Metode de evaluare 

6. Probabilitatea fenomenelor și evenimentelor economice. Repartiții de probabilitate. Decizii în condiții 

de risc. 
Evaluarea 

rezultatelor  

Pentru evaluarea rezultatelor învăţării în cadrul disciplinei se realizează: 
1. Evaluarea curentă - se desfășoară pe parcursul semestrului în cadrul cursurilor, seminarelor, consultaţiilor. 

De asemenea, sunt apreciate cu note pe o scală de la 1 la 10 atestările  semestriale obligatorii, care se 

desfășoară în perioadele prestabilite în calendarul academic anual. Ponderea evaluării curente constituie 60% 

(50% - la forma de studii frecvență redusă) din nota finală. 

2. Evaluarea finală - se realizează prin intermediul examenului scris, utilizând testul instituţional, alcătuit din 

2 subiecte formate din sarcini pe 3 nivele cu grad diferit de complexitate (cunoaștere, aplicate, integrare) sau 

o altă variantă de test realizat prin intermediul platformei educaționale  MOODLE a USM 

(www.moodle.usm.md). Ponderea notei acumulate la examen constituie 40% (50% - la forma de studii 

frecvență redusă) din nota finală la disciplină. 

3. Evaluarea produsului studiului individual – se efectuează în afara orelor  de contact direct: la orele de 
consultaţie. Cele mai bune lucrări vor fi prezentate la seminar. 

Studiul 

individual 

Elaborarea proiectului de cercetare tematic cu referinţă la o problema atribuită riscului antreprenorial luând în 

considerare realitățile și particularitățile mediului de afaceri din R.Moldova. 

Strategii de realizare: 

 Documentarea cazului; 

 Analiza și procesarea informațiilor 

 Găsirea și notarea soluțiilor; 

 Analiza și compararea soluțiilor (variantelor); 

 Formularea și prezentarea soluțiilor și/sau deciziilor optime; 

 Perfectarea produsului conform cerințelor tehnice înaintate. 
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18. Родионова Н. В .Антикризисный  менеджмент - учебник для вузов, Москва,  ЮНИТИДАНА, 2001 
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Data completării Semnătura titularului de curs 
 

 


