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Descriere succintă a corelării cursului cu programul de studii 
Cursul „Antreprenoriat de risc” relevă aspectele fundamentale cu privire la riscurile antreprenoriale, având la 
bază ideea importanţei procesului antreprenorial într-o ţară, care este foarte mare prin prisma efectelor pe  care 
acesta le are asupra economiei ţării respective. În ţările în care fenomenul antreprenorial este unul puternic, acest 
lucru este reflectat într-o bunăstare mai mare pentru cetăţenii acelei ţări. Astfel, activitatea antreprenorială 
reflectă activitatea desfăşurată de către om, care îl supune unor anumite riscuri mai mici sau mai mari care îi pot 
genera pierderi sau pot valorifica rezultatele aşteptate. Examinarea şi gestiunea situaţiilor de risc capătă o mai 
mare importanţă pentru antreprenori, ridicându-se şi gradul de risc cărora sunt supuse activităţile desfăşurate de 
către ei. Acest curs este îndreptat spre cunoaşterea de către studenţi a tipurilor de riscuri care pot apărea în 
activitatea antreprenorială, examinarea metodelor de evaluare a lor, a formelor de reducere şi de gestiune. În 
baza cunoaşterii metodelor de evaluare a riscurilor studenţii vor rezolva probleme care permit selectarea 
deciziilor optime pentru diferite situaţii de risc în diferite condiţii ale mediului economic. Totodată, studenţii vor 
avea posibilitatea să exerseze în alcătuirea contractelor de afaceri luându-se în seama toate tipurile de risc, 
reducându-le prin clauzele contractuale. Iar după studierea cursului dat studenţii vor avea cunoştinţe teoretice 
adecvate în acest domeniu şi vor poseda aptitudini practice atât în evaluarea riscurilor cât şi în gestiunea lor. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 
Competențe generale:  
- cunoașterea, înțelegerea și aplicarea conceptelor, teoriilor, principiilor, metodelor şi modelelor contemporane 
din domeniul dezvoltării regionale și rurale, care asigură o abordare originală în dezvoltarea și aplicarea lor; 
- aplicarea integrată a cunoştinţelor teoretice din domeniu în soluționarea problemelor cu importanță aplicativă; 
- utilizarea criteriilor și a metodelor de evaluare, pentru a formula judecăți de valoare, pe baza unor date 
incomplete și a fundamenta decizii constructive; 
- aplicarea tehnologiilor informaționale, a unei limbi străine, a tehnicilor de management al informației, pentru 
a comunica concluzii și a esențializa cunoștințele; 
- iniţierea şi dezvoltarea unor proiecte inovative în domeniul profesional cu importanță teoretică-fundamentală 
și aplicativă, în mod autonom, utilizând un spectru variat de principii și metode de specialitate; 
- organizarea şi realizarea activităţii ştiinţifice în echipă în scopul realizării sarcinilor din domeniul profesional. 
Competențe specifice: 

- utilizarea terminologiei și interpretarea teoriilor contemporane din domeniul dezvoltării regionale și rurale, în 
vederea realizării lucrărilor proprii; 

- elaborarea și implimentarea proiectelor de cercetare științifică în domeniul dezvoltării regionale și rurale, 
demonstrând un grad înalt de autonomie;  

- aprecierea şi evaluarea situaţiilor de risc în cazul folosirii neraționale a condițiilor și resurselor naturale. 
- soluționarea problemelor de cercetare privind procesele şi fenomenele din domeniul dezvoltării regionale și 

rurale prin utilizarea programelor/aplicațiilor tehnologiilor informaționale adecvate; 
- adaptarea realizărilor ştiinţifice din alte domenii la investigaţiile din domeniul dezvoltării regionale și rurale; 
- mediatizarea și influenţarea opiniei publice în vederea obţinerii rezultatului ştiinţific scontat. 
- identificarea oportunităţilor şi a pericolelor din mediul exterior şi interior pentru antreprenoriat; 
- înţelegerea procesului de gestionare a unei întreprinderi competitive; 
- luarea deciziilor manageriale în condiții de risc ridicat, găsirea de soluții creative pentru atenuarea conflictel  

care apar în mediul organizaţional si extern. 

Finalităţi de studii 
Studentul la finele cursului va poseda: 
- să definească conceptul de antreprenor, antreprenoriat, risc antreprenorial; 



- să explice procesul decizional antreprenorial pentru evitarea/  depăşirea riscurilor. 
- să identifice tipologiile şi caracteristicile specifice startării / desfăşurării afacerilor în contextul evitării 

riscurilor potenţiale; 
- să stabilească resurse de finanțare pentru desfăşurarea antreprenoriatului; 
- să creeze conceptual o întreprindere inovativă; 
- să înţeleagă mecanismul de gestionare a unei întreprinderi competitive; 
- să evalueze impactul riscurilor şi capacitatea de a lua decizii manageriale în condiții de risc ridicat. 
Condiții prerechizit: audierea cursurilor Politici de dezvoltare regională și rurală, Bazele managementului 
regional, Schimbări climatice, Elaborarea și administrarea proiectelor, Cooperarea în economia ecologică, 
Responsabilitatea socială corporativă și etica afacerilor, Relații economice interregionale. 
Teme de bază: Introducere în teoria riscurilor. Clasificarea riscurilor. Metode de evaluare a riscurilor 
antreprenoriale. Metode de reducere a riscurilor. Managementul riscurilor. Gestiunea riscurilor de proiect. 
Riscurile în antreprenoriatul de producţie. Riscul în antreprenoriatul bancar. Riscul investiţional. Modalităţile de 
evaluare şi gestiune. Riscurile inovaţionale. Metode de evaluare şi gestiune. Riscul în activitatea comercială: 
evaluarea şi managementul acestora. Riscul de faliment: metode de evaluare, prevenire şi diminuare. 
Strategii de predare-învăţare: prelegeri interactive, lucrări de laborator, proiecte; consultaţii. 
Strategii de evaluare: teste de evaluare, prezentări, rapoarte, dezbateri, elaborarea portofoliilor, teze/proiecte etc. 
Nota finală se constituie din rezultatul evaluării finale (40%), curente (40 %) și calităţii lucrului individual al 
studentului pe parcursul semestrului (20%). 

Bibliografie 
1. Abrudan I. & Lobonţiu, M. IMM-urile şi managementul lor specific, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2003. 
2. Avasilcai  S. si alţii, Antreprenoriat.Cercetari aplicative, Ed. Todesco, Cluj-Napoca, 2009. 
3. Bacali L. & Luca, G. Managementul marketingului ecologic, Ed. Gheorghe Asachi, Iasi, 2003. 
4. Cordos R.C., Bacali, L. si alţii Antreprenoriat, Ed. Todesco, Cluj-Napoca, 2008. 
5. Florea Staicu "Investiţii pentru diversificarea activităţii de producţie” Tribuna economică, nr. 24, 2000 
6. Ion Stoian. Comerţ internaţional. Editura. Caraiman, 2000. 
7. Marian Liviu, Curs de antreprenoriat, Universitatea “Petru Maior” Târgu-Mureş. 
8. Nicolescu O. , Managementul IMM-urilor, Editura Econo mică, București, 2007. 
9. Popescu Dan. Riscul zero – ideal sau realitate. – Supliment săptămânal al ziarului Economistul, nr.206, 

2000. 
10. Tribuna economică, nr.34, 2000 „Riscul de dumping social”. 
11. Tribuna economică, nr.44, 2004 „Corelaţia risc – rentabilitate”. 
12. Tribuna economică, nr.49, 2004 „Modalităţi de analiză a riscului în procesul de creditare”. 
13. Tribuna economică, nr.50, 2004 „Evaluarea riscului de creditare”. 
14. Tribuna economică, nr.51-52, 2004 „Analiza gestiunii riscului de creditare a întreprinderilor”. 
15. Боровкова В.А. «Управление рисками в торговле». Теория и практика менеджмента. Москва, Санкт-

Петербург, Харьков, Минск. 2004. 
16. Балдин К.В., Воробьев С.Н. « Управление рисками», Учебное пособие. ЮНИТИ. Москва. 2005. 
17. Бартон Т.Л «Комплексный подход к риск- менеджменту: стоит ли этим заниматься». Москва, Санкт-

Петербурт, 2003. 
18. Ковалев В.В. «Методы оценки инвестиционных проектов» Москва, «Финансы и статистика», 2003. 
19. Малашихина Н.Н., Белокрылова О.С. „Риск – менеджмент”. Ростов- На Дону, 2004 
20. Островская Э. „Риск инвестиционных проектов”. Экономика, 2004 
21. Сипавский Н.Г. «Оценка бизнеса. Гипотезы, инструментарии, практические решения», «Финансы и 

статистика», Москва, 2004. 
22. Шаркин А.С. « Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций». 

Москва. 2005. 
23. Чернова Г.В., Кудрявцев А.А. «Управление рисками», Учебное пособие, Проспект. Москва. 2003. 

 
Data 
 
Semnătura 

 2 


