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Ce este riscul?

 Risc - evenimente sau circumstanțe care
afectează negativ afacerea.

 Risc – o situaţie, un eveniment, care nu a apărut încă, dar care ar putea
să apară în viitor, în consecința căruia, obţinerea rezultatelor sau 
obiectivelor în prealabil fixate este ameninţată. Astfel, riscul poate
reprezenta fie o ameninţare, sau o oportunitate și trebuie abordat ca 
fiind o combinaţie între probabilitate şi impact. 

 Exemple de riscuri:
Furt intern, neplata producției sau serviciilor livrate, schimbarea 
regimului fiscal sau autorizațiilor de activitate, insatisfacția clienților, 
incendiu, creșterea cursului valutar, criză în regiunea de operare etc.

Tipurile riscurilor în afaceri

Strategic
De 

conformitate

Financiar

OperaționalTehnologic

Reputațional

Risc 

intern

Risc extern

Predictibil:

• de piață

• social

• macroeconomic

• politic

Nepredictibil:

• calamități naturale

• vandalism, sabotaj

• schimbări regulatorii

neprevăzute

Pozitiv 
(creșterea 

bruscă a 

numărului de 

clienți)

Negativ 
(introducere 

cote la 

export)
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Ce facem cu riscurile?

 Evitarea riscului (ieșirea din piața riscantă, neacceptarea clienților ce nu 
achită prețul integral în avans etc)

 Reducerea riscului (limitarea volumului de livrări în piața riscantă, 
pilotarea unui proiect de test, solicitarea achitării în avans a unei părți din 
prețul de livrare, trainingul personalului și documentarea proceselor pentru 
diminuarea erorilor operaționale)

 Transferarea riscului (asigurarea transportului, asigurarea contra 
calamităților naturale, subcontractarea unui operator extern sau partener 
care își va asuma riscurile pieței de desfacere)

 Acceptarea riscului (poate fi unica opțiune rămasă, în acest caz se 
pregătesc măsuri pentru tratarea consecințelor în cazul în care riscul survine, 
intentarea unui proces de judecată pentru neonorarea obligațiunilor 
clientului, pregătirea soluțiilor de backup în cazul defectării unor sisteme 
tehnice critice, sisteme de rezervă pentru alimentarea cu energie)

Managementul riscurilor:

standarde

 ISO 9001:2015 Sistemele de management a calității

 Capitolul 6. Planificare

 6.1 Acțiunile pentru abordarea riscurilor și oportunităților

 ISO 31000:2018 Managementul riscului 
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Managementul riscurilor:

standarde

 ISO 9001:2015 Sistemele de management al calității

 ISO 9001:2015 specifică cerințele pentru un sistem de management al 

calității unde organizația:

 a) trebuie să demonstreze abilitatea de a furniza constant produse și servicii 

care corespund cerințelor clientului și cerințelor regulatorii și legislative 

aplicabile, și

 b) are ca obiectiv să îmbunătățească satisfacția clientului prin aplicarea 

efectivă a sistemului, inclusiv procese de îmbunătățire al sistemului și prin 

asigurarea conformității cu cerințele clientului și cerințelor regulatorii și 

legislative aplicabile.

Managementul riscurilor:

noutățile standardului ISO 9001:2015

 ISO 9001:2015 vorbește acum în termeni de risc și oportunități. Organizatiile
trebuie să demonstreze ca au identificat riscurile și acționează în vederea
eliminării sau limitării efectelor acestora, ce pot avea un impact negativ
asupra capacității sistemului de management al calității de a obtine rezultatele
dorite, cât și un impact negativ asupra gradului de satisfacție al clienților.

 Procesul de management al riscurilor oferă suport în luarea deciziilor ținând
seama de incertitudinea și de posibilitatea de apariţie pe viitor a unor
evenimente sau circumstanțe, cât și a efectelor acestora asupra obiectivelor
convenite.

 Evaluarea riscurilor încearcă să răspundă la următoarele întrebări
fundamentale:

 Ce se poate întâmpla și de ce (prin identificarea riscurilor)?

 Care sunt consecințele?

 Care este probabilitatea apariției riscurilor în viitor?

 Care sunt factorii care atenuează consecințele riscului sau care reduc
probabilitatea de apariţie a riscului (bariere)?
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Managementul riscurilor:

proces

Evaluarea riscurilor

Identificarea riscurilor

Analiza riscurilor

Evaluarea riscurilor

Scop, context, criterii

Tratarea riscurilor

Evidența și raportarea
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ISO 31000
Managementul

riscurilor

Managementul riscurilor:

tips la identificarea riscurilor

 Riscurile trebuie identificate la orice nivel unde se sesizează că există
consecinţe asupra atingerii obiectivelor.

 Riscurile nu pot fi identificate şi definite decât în raport cu obiectivele a 
căror realizare este afectată de materializarea lor. Din această cauză
existenţa unui sistem de obiective clar definite în organizaţie constituie
premisa esenţială pentru identificarea şi definirea riscurilor.

 Riscul este o incertitudine, şi nu ceva sigur. Prin urmare, atunci când se 
identifică un ,,risc” trebuie analizat dacă nu este vorba despre o situaţie
existentă, care are un impact asupra obiectivului. De cele mai multe ori, 
situaţia existentă reprezintă un risc materializat, adica unul care s-a produs. 
În niciunul din cazurile de mai sus nu mai este vorba despre un risc, ci despre
o problemă dificilă, care trebuie gestionată sau despre o oportunitate care 
trebuie exploatată.

 Nu constituie riscuri, probleme (situaţii, evenimente) care nu pot apărea.
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Managementul riscurilor:

tips la identificarea riscurilor

 Riscurile sunt probleme care pot apărea şi nu problem (situaţii, evenimente) 
a căror apariţie este imposibilă.

 Nu constituie risc o problemă care va apărea cu siguranţă. Acestea nu sunt 
riscuri, ci certitudini.

 Riscurile nu trebuie definite prin impactul lor asupra obiectivelor. Impactul
nu este risc, ci consecinţa materializării riscurilor asupra realizării
obiectivelor. Impactul este un efect ce îşi are sorgintea în risc şi nu riscul
însăşi. Riscurile sunt situaţii, evenimente probabile, care dacă s-ar
materializa ar avea consecinţe asupra obiectivelor.

 Nu se identifica riscuri care nu afectează obiectivele. Nu există riscuri în
mod absolut, ci numai riscuri corelate cu obiectivele. Identificarea riscurilor
nu este un scop în sine. Scopul identificării riscurilor este tocmai
inventarierea acelor probleme care ar putea conduce la nerealizarea
obiectivelor, dacă s-ar materializa (ar deveni situaţii de fapt).

Managementul riscurilor:

evaluarea

Evaluarea probabilității de materializare a riscului

 Presupune determinarea / aprecierea unei probabilităţi / incertitudini.

 O posibilă metodă de evaluare a probabilităţii de materializare a riscului 

o reprezintă luarea în calcul a frecvenţei de materializare a unor riscuri 

în trecut.
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Managementul riscurilor:

evaluarea

Evaluarea impactului asupra obiectivelor în cazul materializării riscurilor

Impactul se poate descompune astfel:

 componenta calitativă

 componenta patrimonial – bugetară

 componenta efort (resurse umane)

 componenta de timp

Exemplu: impactul produs de angajarea neconformă 

de personal 

• componenta calitativă: scăderea calităţii lucrărilor 

• componenta bugetară: 500 mii de lei/an în plus la 

bugetul companiei

• componenta efort: încărcarea suplimentară cu sarcini 

a personalului mai bine pregătit

• componenta timp: 600 de ore de întârziere în 

îndeplinirea sarcinilor

Managementul riscurilor:

evaluarea

Expunerea la risc este un concept probabilistic, fiind legată direct de 

probabilitatea de materializare a riscului. Ea are semnificaţie doar înainte

de apariţia riscului.

Expunerea la risc este produsul probabilității şi impactului, fiind un 

indicator bidimensional, de tip matriceal
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Managementul riscurilor:

evaluarea

Toleranța la risc se face în raport cu expunerea la risc, utilizând o 

reprezentare matriceală, astfel:

Riscurile care se situează în zona de culoare roşie au 

expunerea la risc şi deviaţia cea mai mare faţă de 

toleranţa la risc şi acestea reclamă, cu prioritate, 

iniţierea unor măsuri de control.

Riscurile care se situează în zona de culoare galbenă 

au o expunere ce depăşeşte limita de toleranţă la risc, 

dar deviaţia de la aceasta este una moderată. Aceste 

riscuri trebuie monitorizate şi gestionate funcţie de 

priorităţile stabilite la nivelul entității.

Riscurile care se situează în zona de culoare verde sunt 

cele caracterizate de o expunere la risc aflată sub limita 

de toleranţă la risc şi în această zonă se află riscurile 

asumate.

Managementul riscurilor:

evaluarea

Registrul de riscuri pe companie de regulă include riscurile medii (zona 

galbenă) și riscurile ridicate (zona roșie)

Registrul de riscuri se completează la nivelul fiecărei structuri din cadrul 

organigramei entităţii 

Obiective/a

ctivităţi
Risc

Cauzele 

care 

favorizeaz

ă apariţia 

riscului

Risc inerent

Strategia 

adoptată

Data 

ultimei 

revizuiri

Risc rezidual Obs.

Probabili

tate
Impact Expunere

Probabili-

tate
Impact Expunere
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Managementul riscurilor:

răspuns la risc

Riscurile pot fi sau nu controlate de către entitate până la un nivel 

satisfăcător?

Problema controlării/necontrolării riscurilor este abordată, cel mai adesea, 

în funcţie de toleranţă. Riscurile care au o expunere mai mică decât 

toleranța la risc sunt acceptate.

Riscurile care nu pot fi controlate până la un nivel satisfăcător al expunerii, 

sau riscurile controlabile parţial în mod obișnuit se supun tratării conform 

strategiilor de risc.

-

Managementul riscurilor:

strategii de risc

 Monitorizarea permanentă a riscurilor

 Acest tip de răspuns la risc constă în acceptarea riscului cu condiţia

menţinerii sale sub o permanenta supraveghere. Probabilitatea este 

parametrul supravegheat cu precădere, deoarece strategia monitorizării 

se aplica în cazul riscurilor cu impact semnificativ, dar cu probabilitate 

mică și modificarea probabilității este elementul critic pentru 

organizație.

 Aplicarea unei astfel de strategii necesită  o analiză atentă a riscurilor cu 

probabilitate mică de apariţie, dar cu un impact ridicat, în cazul în care 

obiectivele afectate sunt strategice pentru entitate.
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Managementul riscurilor:

strategii de risc

Evitarea riscurilor

 Această strategie de răspuns la risc constă în eliminarea activităţilor
(circumstanţelor) care generează riscurile. 

 Strategia de evitare a riscurilor poate fi aplicată pentru o serie de 
activităţi “suport”, în cazul în care nu există altă modalitate de a 
controla riscurile în limite tolerabile.

Transferarea (externalizarea) riscurilor

 Această strategie de răspuns la risc constă în încredinţarea gestionării 
riscului unui terţ care are expertiza necesară gestionării acelui risc, 
încheindu-se în acest scop un contract. 

 Această opţiune este benefică mai ales în cazul riscurilor financiare şi
patrimoniale. 

Managementul riscurilor:

strategii de risc

Măsuri de reducere (atenuare) a riscurilor

 Aceasta este abordarea cea mai frecventă pentru majoritatea riscurilor 

cu care se confruntă entitatea. 

 Opţiunea tratării (atenuării) riscurilor constă în faptul că, în timp ce 

entitatea va continua să desfăşoare activităţi care generează riscuri, 

aceasta va lua măsuri (implementează instrumente de control intern) 

pentru a menţine riscurile în limite acceptabile (tolerabile).
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Managementul riscurilor:

strategii de risc

Exemplu de măsuri de control intern:

Obiectiv Descriere risc Măsuri de control intern Acţionează asupra:

asigurarea securităţii

activelor

(ex: mobilier, colecții, 

aparate, obiecte de 

inventar etc) 

intrare în gestiune a unor

materiale neconforme

cantitativ şi calitativ cu

specificaţiile contractuale.

 Revizuirea portofoliului de furnizori

 Inserarea în contracte a unor clauze

asiguratorii

 Îmbunătăţirea sistemului de recepţie

Probabilităţii

Impactului 

Managementul riscurilor:

planul de măsuri

 După elaborarea registrului de riscuri pe entitate, pe baza profilului de 

risc şi prin stabilirea tipului de strategie se întocmeşte un Plan de 

implementare a măsurilor de control, aferent riscurilor 

semnificative/strategice în cadrul companiei.

Nr. 

crt.
Denumire risc

Măsuri de 

control

Termene de 

implementare

Persoanele 

responsabile cu 

implementarea

Observații
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Managementul riscurilor:

control și monitorizare

 Procesul de monitorizare vizează stabilirea stadiului implementării 

măsurilor prevăzute în Planul de implementare a măsurilor de control

Monitorizarea măsurilor de control se realizează astfel:

 Pentru subdiviziunile din cadrul companiei - periodic, în funcţie de 

tipurile de risc; responsabilii de riscuri raportează superiorului ierarhic al 

structurii, riscurile identificate în Registrul de riscuri pe subdiviziune.

 Pentru planul de implementare a măsurilor de control de la nivelul 

companiei - se realizează anual; în acest caz responsabilii cu riscurile 

raportează Echipei de Gestionare a Riscurilor de la nivelul entității 

riscurile semnificative/strategice identificate în Registul de riscuri pe 

entitate.

Managementul riscurilor:

revizuirea

Procesele de revizuire trebuie puse în aplicare pentru a analiza dacă: 

 riscurile persistă; 

 au apărut riscuri noi; 

 impactul şi probabilitatea riscurilor au suferit modificări; 

 instrumentele de control intern puse în aplicare sunt eficace; 

 anumite riscuri trebuie gestionate la nivele de management superioare etc.

Rezultatele revizuirilor trebuie raportate pentru a se asigura monitorizarea 

continuă a situaţiei riscurilor şi pentru a se sesiza schimbările majore care 

impun modificarea priorităţilor

Notă: Revizuirea riscurilor şi a procesului de gestionare a riscurilor sunt două 

activităţi distincte, care nu se pot substitui reciproc.
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Riscul financiar:

Riscul financiar este asociat cu structura financiară a afacerii, tipurile de 
tranzacții pe care le execută și sistemele financiare pe care le utilizează.

Identificarea riscurilor financiare implică examinarea operațiunilor 
financiare zilnice, în particular cash-flowul. Dacă spre exemplu aveți un 
singur client major, aceasta poate prezenta un risc major în cazul în care 
acesta nu vă poate achita livrarea.

Riscul financiar presupune:

- Riscul de lichiditate

- Riscurile de credit și cele afarente dobânzilor (în special ratele 
fluctuante)

- Riscul de rentabilitate

- Riscurile aferente bugetării și planificării financiare

Riscul financiar

măsuri de mitigare

 Monitorizarea devierilor indicatorilor financiari față de indicatorii 

planificați și evaluarea impactului asupra stării financiare

 Asigurarea de resurse alternative de finanțare

 Crearea de rezerve pentru riscurile financiare identificate

 Diversificarea surselor de finanțare

 Optimizarea politicilor de credit comercial și decontări cu furnizorii

 Aplicarea măsurilor de reducere a riscurilor pe segmentele non-

financiare (diversificarea clienților, optimizarea stocurilor, efectuarea 

investițiilor ce asigură îmbunătățirea randamentului economic)
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Riscul operațional:

Sursa riscurilor operaționale (sunt aceleași ca și factorii de succes):

 Resursele umane (fraudă, eroare umană, îndisponibilitate)

 Echipamente și sistemele IT (indisponibilitate neplanificată, deteriorare, 

pierdere date)

 Mediul de operare, factori externi (modificarea reglementărilor, 

întârzieri de la furnizori, calitate neconformă a materiei prime și 

materialelor etc)

 Reglementări (modificarea cadrului normativ, nealiniere la cerințele 

regulatorii, proceduri neclare)

Riscul operațional:

măsuri de mitigare

Segregarea funcțiilor – în mod particular funcțiile de evidență, cele de 

executare operațională și funcția de control trebuie să fie separate una față de 

alta. Urmărirea lipsei conflictelor de interes și concentrarea acestor funcții în 

mâinile unei singure persoane.

Asigurarea ca oricare funcție critică în organizație să aibă persoană de înlocuire

Sistem de proceduri operaționale clare ce asigură trasabilitatea acțiunilor 

angajaților, a fluxului de materiale și transformări operaționale.

Sistem informațional care asigură păstrarea centralizată a datelor și limitează 

posibilitățile de copiere a datelor de către angajați și accesele neautorizate. 

Sistem de back-up a datelor.

Stocuri suficiente de materie primă și materiale care să asigure funcționarea 

neîntreruptă a procesului de producere, conform planurilor de livrări.
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Managementul riscului

Planul de continuitate a afacerii

Planul de continuitate a afacerii – planul de asigurare a continuității 

operațiunilor critice pentru existența companiei, în cazul materializării unor 

riscuri critice și acțiunile de restabilire a procesului de activitate normal:

 căderea curentului electric, telecomunicațiilor sau altei utilități critice

 cataclism natural sau tehnogen

 Pierderea de informații critice

 Stoparea sau deteriorarea unor echipamente critice pentru afacere

 Falimentarea sau stoparea serviciilor unui furnizor critic

Managementul riscului

Planul de continuitate a afacerii

Măsuri de asigurare a continuității afacerii:

1. Furnizor alternativ pentru resursele și serviciile critice

2. Dublarea echipamentelor critice sau cel puțin menținerea în stoc a 
pieselor de schimb necesare pentru restabilirea funcționării 
echipamentelor critice.

3. Organizarea unui sit operațional secundar, capabil să asigure 
continuitatea afacerii pentru perioada de urgență și recuperare.

4. Sisteme de back-up a datelor, inclusiv în locații alternative.

5. Contracte SLA (service level agreement), cu condiții de recuperare a 
pierderilor pricinuite din neexecutarea condițiilor de SLA.

6. Echipe definite și proceduri prestabilite de operare pentru fiecare din 
situațiile de urgență
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Întrebări?


