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FIŞA DISCIPLINEI 

Managementul Riscului și Securității în Afaceri 

 

1. Date despre program  

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca 
1.2 Facultatea  de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor 
1.3 Departamentul  Economie Politică  
1.4 Domeniul de studii  Științe politice 
1.5 Ciclul de studii  Masterat  
1.6 Specializarea / Programul de studii  Managementul Securității în Societatea Contemporană 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  
Managementul Riscului și 

Securității în Afaceri 

   

Codul disciplinei  HMR3321    

2.2 Titularul activităţilor de curs  conf. univ. dr. Cătălin Postelnicu  
2.3 Titularul activităţilor de seminar  conf. univ. dr. Cătălin Postelnicu 

2.4 Anul de studii  II 2.5 Semestrul  3  2.6 Tipul de evaluare  sumativă 2.7 Regimul disciplinei  O 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru ale activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână  3  din care: 3.2 curs  2  3.3 seminar/laborator  1  
3.4 Total ore din planul de învăţământ  42  din care: 3.5 curs  28  3.6 seminar/laborator  14  
Distribuţia fondului de timp  ore  
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  30  
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  20 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  25 
Tutoriat  4 
Examinări  4  
Alte activităţi...................................   

3.7 Total ore studiu individual  83  

3.8 Total ore pe semestru  125  

3.9 Numărul de credite  5  

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)  

4.1 de curriculum   

Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor 
Str. Teodor Mihali nr. 58-60 

Cluj-Napoca, RO-400951 
Tel.: 0264-41.86.52-5 

Fax: 0264-41.25.70 
econ@econ.ubbcluj.ro  
www.econ.ubbcluj.ro 

 



4.2 de competenţe  • Nu este cazul  

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a 

cursului  

• Studenţii se vor prezenta la prelegeri, seminarii/laboratoare cu telefoanele mobile închise.  

• Nu va fi acceptată întârzierea studenţilor la curs şi seminar/laborator.  
5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului  

• Termenul predării lucrării de seminar este stabilit de titular de comun acord cu studenţii. Nu 

se acceptă cererile de amânare decât pe motive obiectiv întemeiate.  

• Pentru predarea cu întârziere a eseurilor sau a lucrărilor de seminar/laborator, acestea vor fi 

depunctate cu 0.5 pct./zi de întârziere.  
 

 

 

6. Competenţele specifice acumulate  
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• Realizarea de studii pentru societăţi comerciale, instituţii private şi publice în domeniul afacerilor 

internaţionale; 

• Să cunoască formele de existenţă a corporaţiilor  multinaţionale, a modalităţilor lor de organizare şi control a 

activităţilor din străinătate; 

• Să înţeleagă importanţa coordonatelor practice în ceea ce priveşte tipurile de strategii şi tactici de afaceri 

utilizate de aceste firme, mai ales în relaţia cu părţile interesate din ţările gazdă;  

• Să demonstreze capacitatea de analiză şi interpretare a unor situaţii cu semnificaţie practică;  

• Să îşi însuşească abilităţi de raţionare, analiză şi evaluare a unor situaţii dilematice din punct de vedere 

economic;  

• Să adopte o strategie generală de evaluare pe baza argumentelor pro şi contra;  

• Diagnoza în domeniul afacerilor internaţionale în baza reglementărilor comunitare şi naţionale specifice;  

• Asistenţă în domeniul afacerilor internaţionale pentru organismele internaţionale publice, comunităţile locale 

şi regionale (instituţii ale UE, asociaţii profesionale, camere de comerţ, clustere etc; 

• Asistenţă în domeniul afacerilor internaţionale pentru organismele internaţionale publice, comunităţile locale 

şi regionale (instituţii ale UE, asociaţii profesionale, camere de comerţ, clustere etc) 

• Oferirea de consultanta de specialitate in domeniul relatiilor economice internationale societatilor 

comerciale romanesti si/sau straine, cat si factorilo de decizie din administratie;   

• Cunoasterea si utilizarea metodelor si tehnicilor de comercializare specifice pietei externe, a mecanismelor 

platilor si finantarilor internationale in contextul economiei globale si al afacerilor europene. 
(Rog modificați, sau ștergeți dacă nu corespund profilului de studii) 
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• Să demonstreze preocupare pentru perfecţionarea rezultatelor activităţii profesionale prin asumarea de roluri 

într-o echipă multidisciplinară de muncă;  

• Să asume implicarea în activităţi de cercetare, cum ar fi documentarea, elaborarea unor sinteze bibliografice, 

eventual, a unor referate şi articole de specialitate;  

• Să participe la proiecte având caracter ştiinţific şi să demonstreze capacitatea de a identifica oportunităţi 

pentru propria formare profesională în viitor. 
(Rog modificați, sau ștergeți dacă nu corespund profilului de studii) 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea studenţilor cu noțiunea și fațetele riscurilor în afacerile 

internaționale, a modalităţilor de control a și gestionare a situațiilor generatoare de 

risc și incertitudine, coordonatele practice în ceea ce priveşte tipurile de strategii şi 

tactici de afaceri utilizate de firme și/sau organizații, mai ales în relaţia cu părţile 

interesate din ţările gazdă, rezervându-se un spaţiu aparte pentru explicarea 

principalelor tipuri de efecte pe care activităţile corporaţiilor multinaţionale le 

generează în cadrul mediului de afaceri din ţările gazdă şi din ţările de origine. 
7.2 Obiectivele specifice  • Familiarizarea studenţilor cu principalele metode şi tehnici specifice 

managementului riscului în mediul de afaceri internațional actual, în funcţie de 

strategiile şi formele de organizare a corporaţiilor multinaţionale și a altor 

organizații, de nivelul dezvoltării economice şi de strategiile de dezvoltare şi 

evoluţie a economiei în relaţie cu investitorii străini. 

8. Conţinuturi 



8.1 Curs  
Metode de 

predare  
Observaţii  

Noțiuni avansate referitoare la situațiile de risc și incertitudine în afaceri     prelegere  2 prelegeri  
Spaţiul economic de existenţă şi manifestare al corporaţiilor multinaţionale         prelegere  4 prelegeri  
Locul și rolul corporațiilor multinaționale și a altor organizații în mediul internațional 

de afaceri 
prelegere  3 prelegeri  

Contribuţia corporaţiilor multinaţionale la ocuparea şi pregătirea forţei de muncă, 

precum și în alte domenii  
prelegere  3 prelegeri  

Corporaţiile multinaţionale şi procesul de globalizare a activităţii economice prelegere  2 prelegeri  
Bibliografie:  

1) Albu, Alexandru D., Cooperarea economică internaţională, Ed. Expert, Bucureşti, 1995; 

2) Munteanu, Costea, Horobeţ, Alexandra, Finanţe transnaţionale, Editura All Beck, Bucureşti, 2005; 

3) Postelnicu, Cătălin, Corporaţiile multinaţionale, locul şi rolul lor în economia mondială, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, 

Cluj-Napoca, 1998; 

4) Postelnicu, Cătălin, Firmele multinaţionale la început de mileniu, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2005; 

5) Postelnicu, Gheorghe, Postelnicu, Cătălin, Globalizarea economiei, Editura Economică, Bucureşti, 2000. 

Autori străini: 

6) Caves, Richard E., Multinational Enterprise and Economic Analysis, Cambridge Surveys of  Economic Literature, 

Cambridge University Press, 1996; 

7) Dunning, John H., Multinational Enterprises and the Global Economy, Addison-Wesley Publishing Company, 

Wokingham, England, 1993; 

8) Rugman, Alan M., Hodgetts, Richard M., International Business, A Strategic Management Approach, McGraw-Hill, 

Inc., 1995; 

9) Vernon, Raymond, Wells, Louis T., Rangan, Subramanian, The Manager in the International Economy, Seventh 

Edition, Prentice-Hall, 1996; 

10) United Nations Conference on Trade and Development, World Investment Report, United Nations, Geneva, 1991 – 

2012. 
8. 2 Seminar/laborator  Metode de predare  Observaţii  
Modele care explică existenţa şi activitatea corporaţiilor la nivel international, 

precum și tipologia riscurilor în afacerile internaționale 

Aplicaţii şi studii de 

caz 

1 seminare/ 

laboratoare  
Spectrul organizaţional şi formele de existenţă actuale ale corporaţiilor şi cauze 

ale internaţionalizării lor 

Aplicaţii şi studii de 

caz 

3 seminar/ 

laborator  
Elemente specifice ale transferului de tehnologie realizat de corporaţiile 

multinaţionale și riscurile asociate acestuia     

Aplicaţii şi studii de 

caz 

1 seminare/ 

laboratoare  
Impactul corporaţiilor asupra ocupării şi pregătirii forţei de muncă din ţările de 

origine 

Aplicaţii şi studii de 

caz 

1 seminare/ 

laboratoare  
Cauze ale adâncirii interdependenţelor economice la nivel internaţional. 

Managementul riscului în afaceri – practici specifice. 

Aplicaţii şi studii de 

caz 

1 seminare/ 

laboratoare 
Bibliografie:  

11) Albu, Alexandru D., Cooperarea economică internaţională, Ed. Expert, Bucureşti, 1995; 

12) Munteanu, Costea, Horobeţ, Alexandra, Finanţe transnaţionale, Editura All Beck, Bucureşti, 2005; 

13) Postelnicu, Cătălin, Corporaţiile multinaţionale, locul şi rolul lor în economia mondială, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, 

Cluj-Napoca, 1998; 

14) Postelnicu, Cătălin, Firmele multinaţionale la început de mileniu, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2005; 

15) Postelnicu, Gheorghe, Postelnicu, Cătălin, Globalizarea economiei, Editura Economică, Bucureşti, 2000. 

Autori străini: 

16) Caves, Richard E., Multinational Enterprise and Economic Analysis, Cambridge Surveys of  Economic Literature, 

Cambridge University Press, 1996; 

17) Dunning, John H., Multinational Enterprises and the Global Economy, Addison-Wesley Publishing Company, 

Wokingham, England, 1993; 

18) Rugman, Alan M., Hodgetts, Richard M., International Business, A Strategic Management Approach, McGraw-Hill, 

Inc., 1995; 

19) Vernon, Raymond, Wells, Louis T., Rangan, Subramanian, The Manager in the International Economy, Seventh 

Edition, Prentice-Hall, 1996; 



United Nations Conference on Trade and Development, World Investment Report, United Nations, Geneva, 1991 – 2012. 

 

9. Coroborarea/validarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului  

• Participarea la conferinţe organizate sub auspiciile FSEGA, reuniuni de lucru, dezbateri, întâlniri cu oameni de 

afaceri, sau responsabili pe domenii.  
 

 

 

 
10. Evaluare  

Tip activitate  10.1 Criterii de evaluare  10.2 Metode de evaluare  
10.3 Pondere 

în nota finală  
10.4 Curs  

 

 
• Cunoaşterea principalelor forme de 

organizare, strategiilor şi modului de operare a 

corporaţiilor multinaţionale 

 

Examen scris, accesul la examen 

fiind condiţionat de prezentarea la 

penultimul seminar/laborator a 

portofoliului de lucrări. Pentru a 

lua în considerare punctajul 

obţinut pe portofoliul de lucrări, 

studentul trebuie să obţină cel 

puţin jumătate din punctajul 

anunţat la proba scrisă. 

60% 

• Capacitatea de utilizare adecvată a 

conceptelor, metodelor şi procedeelor specifice 

investiţiilor internaţionale. 

• Înţelegerea importanţei studiilor de caz în 

context macroeconomic; 

• Analiza aplicaţiilor şi studiilor de caz 

10.5 

Seminar/laborator 

• Însuşirea şi înţelegerea problematicii tratate la 

curs şi seminar 

Prezentarea unui portofoliu de 

lucrări elaborate pe parcursul 

semestrului este o cerinţă de acces 

la examinarea finală.  

Conţinutul portofoliului de lucrări 

se stabileşte de către fiecare cadru  

didactic care derulează activităţi de 

seminar/laborator de comun acord 

cu studenţii. Portofoliul de lucrări 

se predă în seminarul/laboratorul 

din penultima săptămână de 

activitate didactică. 

40% 

• Capacitatea de a explica şi utiliza corect 

metodele, modelele macroeconomice 

• Rezolvarea studiilor de caz 

• Analiza echilibrului general dintr-o economie 

deschisa 

• Capacitatea de a construi tipurile de 

argumente pro şi contra studiate adaptate la 

situaţii reale definite. 

10.6 Standard minim de performanţă  
• Cunoaşterea modului de operare a corporaţiilor multinaţionale la nivel internaţional.  

Data completării    Semnătura titularului de curs,   Semnătura titularului de seminar, 

   Conf.univ.dr. Cătălin Postelnicu   Conf. Univ. dr. Cătălin Postelnicu   

 

Data avizării în departament     Semnătura directorului de departament, 

                            


