
FIŞA DISCIPLINEI 
 

Denumirea disciplinei Economia riscului UO-FSE.DRE.02.05 

Anul de studiu I Semestrul* II Tipul de evaluare finală (E / V / C) E 

Regimul disciplinei (Ob - obligatorie, Op - opţională, F – facultativă) Ob Numărul de credite 7 

Categoria disciplinei (DA – aprofundare , DS – sinteza,) DS 

Total ore din planul de învăţământ 42 Total ore studiu individual 168 Total ore pe semestru 210 

Titularul 
disciplinei 

Prof. univ. dr Petru Prunea Încadrarea (norma de bază/asociat) Norma de bază 

* Daca disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru 
 

Facultatea Ştiinţe Economice 
 
 

Numărul total de ore (pe semestru) din 
planul de învăţământ 

(Ex: 28 la C dacă disciplina are curs de  
14_săptămâni x 2_h_curs pe săptămână) Catedra Economie  

Domeniul Economie  
 
 

 
Total 

 
C** 

 
S 

 
L 

 
P 

 
Specializarea Doctorat Economie PUA 

 
 42 14 28 - - 

** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice  

Obiectivele disciplinei:  

 dobândirea capacităţii de a  întelege şi utiliza corect conceptele de baza ale acestei discipline 

(rational, irational, certitudine, incertituine, risc în economie),  

 abilităţii şi deprinderi în localizarea, evaluarea şi gestionarea riscurilor potrivit împrejurărilor 

 Prezentarea și analiza semnificatiei date riscului și incertitudinii, a raporturilor dintre ele ca și 

dintre certitudine și incertitudine, ca trasaturi captivante dar și utile ale vietii economice 

contemporane.  

 Descoperirea, descrierea și evaluarea celor mai importante manifestari ale riscului în 

activitatea economica.  

 

  

Compete
nţe 

specifice 

disciplinei 

1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei) 

 conceptelor de baza: raţional şi iraţional în economie, certitudine şi incertitudine şi 

risc în activitatea economica,etc 

 Descoperirea, descrierea și evaluarea celor mai importante manifestari ale riscului 

în activitatea economica.  

 

 

2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a conţinuturilor 
teoretice şi practice ale disciplinei) 

 identificarea, localizarea  şi cuantificarea factorilor de risc care influientează 

activitatea la nivel de firma, grup şi sistem productiv 

 stabilirea modalitatilor de actiune pentru evitarea efectelor negative ale actiunii lor 

3. Instrumental - aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor practice specifice; utilizarea 
unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare) 

 conceperea unor structuri organizationale şi actionale care sa aiba capacitatea de a 

descoperii, evalua ,atenua sau anihila efectele nedorite a şi ale actiunii factorilor de 

risc  

 raportarea şi cuantificarea ipostazelor și efectelor actiunii acestor factori 



4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific / cultivarea unui 
mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi 
civice / valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea 
instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane - 
instituţii cu responsabilităţi similare / participarea la propria dezvoltare profesională) 

 cristalizarea  problemelor  structurale, comportamentale şi culturale aflate în 

legatura cu actiunea, evaluarea, şi eventual tolerarea/ anihilarea efectelor adverse 

ale actiunii factorilor de risc 

 dezvoltarea şi utilizarea competenţelor de cooperare şi activitate comună în 

rezolvarea unei sarcini de instruire, sub îndrumarea cadrului didactic, precum şi 

a competenţelor  de decizie, de asumare a responsabilităţii etc. 

 

 
Tematica cursului: 

1. Rational și irational în activitatea economica (1 oră) 

2. Sursele informatilor economice și relevanta lor (1 oră) 

3. Elaborarea deciziilor în conditii de rationalitate limitata (1 oră)  

4. Risuri legate de incheierea, executarea sau neexecutarea contractelor (1 oră) 

5. De la activitatea rationala la cea desfasurata în conditii de risc  (1 oră) 

6. Factorii de risc şi de incertitudine în economie (2 ore) 

7. Teoria deciziei şi riscul economic (2 ore) 

8. Riscurile contractuale (1 oră) 

9. Riscul în procesul de alocare a capitalului (1 oră) 

10. Riscul în faza de vanzare a produselor (1 oră) 

11. Riscul pe piata financiara (1 oră) 

12.  Riscul pe piata externa (1 oră) 

   
Tematica seminarului: 
 

1. Rational și irational în activitatea economica (2 ore) 

2. Sursele informatilor economice și relevanta lor (2 ore) 

3. Elaborarea deciziilor în conditii de rationalitate limitata (2 ore) 

4. Risuri legate de incheierea, executarea sau neexecutarea contractelor (2 ore) 

5. De la activitatea rationala la cea desfasurata în conditii de risc (2 ore) 

6. Factorii de risc şi de incertitudine în economie (4 ore) 

7. Teoria deciziei şi riscul economic (4 ore) 

8. Riscurile contractuale (2 ore) 

9. Riscul în procesul de alocare a capitalului (2 ore) 

10. Riscul în faza de vanzare a produselor (2 ore) 

11. Riscul pe piata financiara (2 ore) 

12.  Riscul pe piata externa (2 ore) 
 
 
 
Metode didactice folosite:  
 
- Prelegerea, conversaţia euristică, problematizarea, munca în grup, studiul de caz  

 
Bibliografie minimală: 

    Prunea, Petru, Riscul în activitatea economica, Ed. Economica, Bucuresti, 2003  

         Diaconescu, Mariana, Banci, sisteme de plati, riscuri, Ed. Economica, Buc. 1999 

         Negoescu,Gh. Risc şi incertitudine în economia contemporană, Ed.Alter-Ego, Galati,1995 

 
Bibliografie suplimentară: 



      Soros, George, Noua paradigma a pietelor intrnationale, Ed. Litera international, Buc, 2009  
 
 

La stabilirea notei finale se iau în considerare 
 

 
Ponderea în notare, exprimată în  % 

{Total=100%} 
 
 
- răspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finala) 

70% 

 
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator - 

 
- testarea periodică prin lucrări de control  - 

- testarea continuă pe parcursul semestrului - 

 
- activităţile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc.                                         20% 

 
- alte activităţi (precizaţi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10% 

Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, E/V. {de exemplu: lucrare scrisă (descriptivă şi/sau test grilă şi/sau 
probleme etc.), examinare orală cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect etc.}. 

I. Examinare finală 2 subiecte teoretice a 4,5 puncte:=9 punct 
II. Din oficiu                                                                      = 1 punct 
III. Total                                                                              = 10 puncte 

Cerinţe minime pentru nota 5  
(sau cum se acordă nota 5) 

Cerinţe pentru nota 10  
(sau cum se acordă nota 10) 

 Cunoaşterea şi înţelegerea conţinutului cursurilor la 
nivelul ideilor esenţiale 

 Abordarea cel puţin a unui subiect din două în  

cadrul examenului scris 

 Cunoaşterea şi înţelegerea integrală a conţinutului cursurilor  

 Abordarea tuturor subiectelor din cadrul examenului scris 

 Parcurgerea cel puţin a unei  lucrări bibliografice recomandate 
suplimentar 

 

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului 
(completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)  

1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 25  8. Pregătire prezentări orale 20 

2. Studiu după manual, suport de curs 5  9. Pregătire examinare finală 30 

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 15  10. Consultaţii 2 

4. Documentare suplimentară în bibliotecă 15  11. Documentare pe teren 12 

5. Activitate specifică de pregătire  
SEMINAR şi/sau LABORATOR 

14  12. Documentare pe INTERNET 15 

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc. 15  13. Alte activităţi … 0 

7. Pregătire lucrări de control -  14. Alte activităţi … 0 

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 168   

 
 
 
Data completării: 1 octombrie 2009                      Semnătura titularului:  Prof. univ. dr Petru Prunea 
 

 

 

 

 

 

 



 


