
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curs deschis: MANAGEMENTUL RISCULUI 



 

Managementul riscului 
 

Durata: două zile Grupul ţintă: management  

Preambul 
Riscurile sunt pretutindeni alături de noi în viata de business precum şi în sfera personală. În viaţa de afaceri ele sunt 
prezente la tot pasul şi de cele mai multe ori ne modelează deciziile şi mai ales indeciziile. Conştientizarea riscurilor 
şi a impactului lor nu ar trebui să ne împingă într-o paralizie a deciziei manageriale ci dimpotrivă. Înțelegand riscurile, 
cuantificând impactul lor şi elaborând strategii şi planuri de răspuns pentru fiecare, putem lua decizii şi acționa în 
cele mai amenințătoare situații. 
 
Pe de altă parte, riscurile aduc cu ele şi prima de risc adică avantaje economice semnificative pentru cei ce 
îndrăznesc să le înfrunte şi să le gestioneze. Liderii din business sunt cei ce iau decizii şi îşi asumă riscuri. 
 

În contextul actual, al unei crize globale aproape perpetue şi ale unui mediu de afaceri cu turbulenţe extreme, 
subiectul este mai relevant şi actual ca oricând.  
În plus, pentru majoritatea companiilor este un subiect de o importanță vitală pentru reputația şi reuşita companiei. 
 
 

Obiective 

Până la sfârșitul modulului, participanții vor: 
 
 Înțelege importanța procesului de management al riscului pentru organizație 
 Cunoaşte cele 5 etape din procesul de management al riscurilor şi vor putea folosi pentru fiecare etapă 

instrumentele şi practicile adecvate 
 Putea identifica, defini şi evalua tipurile de risc din cadrul companiei 
 Identifica şi implementa oricare din cele 4 strategii de răspuns la diversele riscuri 
 Dezvolta propria inițiativă și vor căpăta curajul de a aborda riscurile proactiv şi cu încredere 
 Putea aplica elementele practice de risc management atât în viața profesională cât şi în cea personală 

 

Capitole parcurse 

 Importanța procesului de management al riscului pentru organizatie 

 Ciclul de management al riscului: identificarea riscurilor, analiza cantitativă şi calitativă, 4 strategii și planuri 
de răspuns la riscuri, monitorizare şi control 

 Simulare de afaceri în managementul riscului: Titanic. Etapele în managementul riscului. Instrumente 
folosite și bune practici pentru fiecare din cele 5 etape. 

 Aplicarea practică a elementelor cheie învătate în contextul și provocările companiei. Procesatorul de 
riscuri – Word Mat. 

 Planificare în managementul riscului. Instrumente folosite. 

 
 

Instrumente 
 

 Simulare de afaceri – Titanic 

 Word Mat– Risk Management 

 Studiu de caz – Analiza Fishbone   

 
 


