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Diverse organizații, care se ocupă de abordarea riscului, tratează în mod diferit etapele de identificare și 
implementare a soluțiilor de reducere a probabilității și a impactului unui eveniment nedorit. 

În realitate, doar denumirea etapelor diferă, identificarea și cuantificarea riscului fiind uneori tratate 
împreună, sub denumirea de evaluarea riscului sau de analiza riscului. Planul de răspuns la risc este uneori 
întâlnit și sub denumirea de plan de atenuare a riscului sau plan de implementare a măsurilor de control și 
de urmărire a riscului.  

Indiferent de modul de abordare ales sau de numele pe care îl are o etapă de management al riscului, 
toate modelele trec prin aceiași pași: identificarea riscurilor, evaluarea acestora, ierarhizarea, realizarea 
planului de implementare a măsurilor de control și de urmărire a riscului,  monitorizarea și controlul 
riscului. 

Conform noilor standarde internaționale, ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015, din etapele de planificare 
organizația trebuie să implementeze acțiuni de tratare a riscurilor și oportunităților. Descrierea 
metodologiei de abordare a riscului și implementarea acesteia trebuie să conducă la scopul general de 
înțelegere a riscurilor la care este expusă o organizație, astfel încât acestea să poată fi administrate. 

Managementul riscului este un proces mai complex decât o abordare a riscurilor, reprezintă 
identificarea, analiza, evaluarea și răspunsul la riscurile potențiale ale unei organizații. 

Problemele care privesc minimizarea riscului sunt în corelație cu cele de minimizare a pierderilor. Riscul, 
de fapt, se poate defini ca fiind posibilitatea de a pierde. Aceste pierderi pot fi de natură financiară, tehnic-
operațională, întârzieri, reducerea calității sau a performanței. 

 
 

1. Procesul de management al riscului in sistemul de management integrat calitate-mediu 
 
Procesul de management al riscurilor reprezintă un ciclu continuu de: 
 
 clarificare a obiectivelor în domeniul calitate-mediu – stabilirea obiectivelor legate de domeniul de 

activitate, cerinţele legale în domeniul calitate-mediu, regulamentele şi politicile interne; 
 identificare a riscurilor – examinarea ameninţărilor cu care se confruntă organizaţia şi a 

vulnerabilităţii acesteia; 
 evaluare a riscurilor – riscurile la care este supusă organizaţia sunt evaluate din perspectiva 

probabilităţii producerii unui eveniment nedorit, împreună cu consecinţele anticipate; 
 abordare a riscurilor – se identifica şi se implementează măsuri/soluţii pentru a reduce 

probabilitatea şi impactul unui eveniment nedorit (risc); 
 revizuire şi raportare a riscurilor – se face o evaluare a eficacităţii măsurilor/soluţiilor, se identifică 

şi prioritizează acţiuni necesare de corecţie. 
 
În managementul riscului trebuie să înţelegem mai întâi care este potenţialul de risc. Se pot alege 

pentru analiză, în funcţie de prioritate, activităţile care dovedesc expunere mai pronunţată la risc. 
Următorul element al etapei iniţiale este cunoaşterea rolurilor, responsabilităţilor şi a autorităţilor care 
sunt deja definite în organizaţie şi care pot influenţa planificarea managementului riscului. Un alt element 
important este toleranţa la risc. Există organizaţii care au reguli şi limite definite pentru toleranţa la risc. 
Este deosebit de important să luăm decizii care sunt în consens cu politicile organizaţiei.  

 
1.1. Clarificarea obiectivelor 

 
Organizaţiile se confruntă zilnic cu riscuri provenite din zone variate şi din diferite domenii, cum ar fi: 

domeniul operaţional, financiar, al resurselor umane, al calităţii şi al mediului. Modul în care aceste riscuri 
sunt abordate şi gestionate are o importanţă majoră pentru succesul organizaţional. 

Politica de management al riscului la nivelul unei instituţii este de a adopta cele mai bune practici de 
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identificare, evaluare, tratare şi control eficient al riscurilor asociate obiectivelor specifice, pentru a se 
asigura că acestea sunt  reduse  la un nivel acceptabil, care nu afectează modul de funcţionare a 
organizaţiei sau calitatea produselor/serviciilor furnizate. 

Riscurile sunt identificate şi definite în raport cu obiectivele a căror realizare este afectată de 
materializarea riscurilor. Din această cauză, existenţa unui sistem de obiective clar definite în organizaţie, 
de către toate compartimentele de specialitate, constituie premisa esenţială pentru identificarea şi 
definirea riscurilor. 
 
1.2. Identificarea riscurilor  

 
Pentru a gestiona riscurile este necesar, mai întâi, ca acestea să fie cunoscute, adică identificate. 

Identificarea riscurilor constituie primul pas în construirea profilului riscurilor. 
Pentru obiectivele în domeniul calitate-mediu stabilite se documentează activităţi/acţiuni de realizare a 

acestora şi riscuri care pot să apară în derularea lor. 
Un risc identificat poate avea semnificaţie pentru mai multe obiective, iar probabilitatea/impactul său 

poate varia în funcţie de fiecare obiectiv în parte.  
Obiectivele în domeniul calitate-mediu care se regăsesc în strategia organizaţiei trebuie să fie corelate 

cu activităţile desfăşurate în cadrul fiecărui compartiment de specialitate şi trebuie completate cu riscurile 
asociate acestora. 
 
1.3. Evaluarea riscurilor 

 
Această etapă presupune evaluarea probabilităţii de materializare a riscurilor şi a impactului 

(consecinţelor) asupra obiectivelor, în cazul în care riscurile se materializează. 
Scopul evaluării riscurilor este de a stabili o ierarhie a acestora la nivelul  compartimentelor de 

specialitate care, în funcţie de tolerabilitatea la risc acceptată, permite stabilirea celor mai adecvate 
modalităţi de tratare a riscurilor şi de delegare a responsabilităţii de gestionare a acestora. 

Evaluarea riscurilor presupune parcurgerea următoarelor etape: 
 evaluarea probabilităţii de materializare a riscului identificat; 
 evaluarea impactului asupra obiectivelor în cazul în care riscul s-ar materializa; 
 evaluarea expunerii la risc, ca o combinaţie între probabilitate şi impact; 
 stabilirea toleranţei la risc. 

 
Evaluarea probabilităţii manifestării riscului sau a frecvenţei cu care s-ar putea manifesta riscul ar trebui 

să fie bazată pe cunoştinţele, pe experienţa şi pe capacitatea de judecată a personalului, folosindu-se 
tabelul 1. 

Tabelul 1. Evaluarea probabilităţii de manifestare a riscului 

Risc Descriere 

Ridicat Este foarte probabil ca riscul să se manifeste de mai multe ori în timpul 
desfăşurării activităţii. 

Mediu Există posibilitatea ca riscul să se manifeste ocazional în timpul 
desfășurării activității. 

Scăzut Pare improbabil ca riscul să se manifeste în timpul desfăşurării activităţii. 
 
 
Parametrului „Probabilitate de manifestare a riscului” îi poate fi atribuită una dintre valorile  „scăzută –

medie – ridicată”. 
Parametrului „Impact” îi poate fi atribuită una dintre valorile  „scăzut–moderat–ridicat” (Tabelul 2). 
Impactul sau gravitatea riscului este nivelul prin care manifestarea riscului poate influenţa îndeplinirea 

obiectivelor specifice. Poate exista, de exemplu, o pierdere de fonduri provocată, de exemplu, de 
evenimente precum nerespectarea legislaţiei de referinţă, fraudele, sistemele şi serviciile neadecvate etc. 
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Tabelul 2. Evaluarea impactului riscului 

Impact Descriere 

Ridicat  

Impact semnificativ asupra îndeplinirii obiectivelor strategice şi specifice 

(ex.: iregularităţi sistematice, probleme de caracter juridic, pierderi 

semnificative de active – financiare, angajaţi, materiale –, costuri ridicate 

de funcţionare, calitatea serviciilor sau produselor furnizate este afectată 

semnificativ, întreruperi semnificative în activitate etc.) 

Moderat 

Ineficienţa operaţiunilor normale, cu efect limitat asupra îndeplinirii 

obiectivelor strategice şi specifice (ex.: întreruperi sau ineficienţe  

moderate ale proceselor, probleme temporare privind calitatea/serviciul), 

pierderi moderate de resurse materiale şi/sau financiare, creşterea 

costurilor de funcţionare este moderată, calitatea serviciilor furnizate este 

afectată moderat, întreruperi mici în activitate etc.) 

Scăzut 

Niciun impact concret asupra obiectivelor strategice şi specifice (ex.: nu 

există pierderi financiare, de angajaţi, pierderi materiale, costurile de 

funcţionare nu sunt afectate, calitatea serviciilor sau produselor furnizate 

nu este afectată, nu există întreruperi în activitate etc.) 

 
Impactul trebuie să fie analizat din perspectiva valorii bunurilor afectate, precum şi a consecinţelor 

mai ample. 
Îmbinarea acestor evaluări prin intermediul matricei prezentate mai jos permite obţinerea unei 

evaluări a riscului, care poate fi clasificat după cum urmează: 
 ridicat (R); 
 mediu (M); 
 scăzut (S). 

 
Evaluarea riscurilor se face de către fiecare compartiment de specialitate, iar rezultatele se înregistrează 

în „Fişa de identificare şi evaluare a riscului”. Toleranţa la risc se aprobă de către conducerea organizaţiei.  
În general, limita maximă a expunerii la riscuri reziduale, respectiv până la care este permisă asumarea  

riscurilor, sunt valorile unui risc scăzut.    
Evaluarea riscului este efectuată folosind matricea din tabelul 3, funcţie de impactul riscului şi 

probabilitatea de apariţie. 
 

Tabelul 3. Evaluarea riscului funcţie de impactul riscului şi probabilitatea de apariţie 
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În tabelul 4 este definit rezultatul evaluării riscului/expunerea. 
 

Tabelul 4. Rezultatul evaluării riscului/expunerea 

Evaluarea riscului 
(Nivelul riscului/ 
Expunerea) 

Rezultat 

Ridicat Nivelul de risc impune prevederea unei acţiuni imediate pentru 
reducerea riscului la un nivel tolerabil 

Mediu Este un risc care trebuie gestionat cu ajutorul unei proceduri 
specifice şi eficace şi care trebuie monitorizat în permanenţă 

Scăzut 
Riscul trebuie gestionat cu ajutorul unei proceduri specifice. În unele 
cazuri, dacă riscul este foarte scăzut, poate fi oportun chiar a nu se 
interveni deloc 

 
1.4. Tratarea riscurilor 

 
Tratarea riscurilor este etapa crucială în managementul riscurilor şi presupune efectuarea de paşi 

concreţi, practici pentru a gestiona şi a controla riscul. Decizia legată de abordarea unui risc reprezintă un 
efort comun; ea trebuie discutată şi adoptată de o manieră transparentă. 

Tratarea riscurilor înseamnă a acţiona prin măsuri de atenuare a probabilităţii, a impactului sau a 
ambelor. 

După finalizarea etapei privind evaluarea riscurilor, pentru riscurile cu nivel de risc (expunere) Mediu 
şi/sau Ridicat trebuie stabilite acţiuni (măsuri/strategii) de minimizare a acestora, responsabili cu 
implementarea acţiunii (măsurii/strategiei) şi data limită de implementare a acţiunii (măsurii/strategiei). 

Formularul „Fişa de identificare şi evaluare a riscului”, completat cu informaţiile specifice la nivelul 
compartimentelor de specialitate (descrierea riscului, evaluarea riscului, tratarea riscului) şi semnat de 
persoanele responsabile, se transmite Echipei de gestionare a riscurilor (EGR) la nivelul instituţiei. 

 
1.5. Implementarea măsurilor de control şi de urmărire a riscului  

 
Orice risc care este identificat, evaluat şi tratat, trebuie însoţit de un plan care să descrie acţiunile ce 

trebuie întreprinse pentru minimizarea şi ţinerea sub control a acestuia. 
Un plan de acţiune pentru atenuarea riscurilor este necesar atât pentru instituţie, cât şi la nivelul 

fiecărui compartiment de specialitate.  
După întocmirea Planului pentru implementarea măsurilor de control şi de urmărire a riscului, acesta, 

împreună cu „Fişa de identificare şi evaluare a riscului”, ce stă la baza lui, se va transmite pentru aprobare 
conducătorului instituţiei. 

 
 

1.6. Revizuirea şi raportarea riscurilor  
 
Este faza care încheie procesul de gestionare a riscurilor. Riscurile, precum şi strategiile de management 

al riscurilor, trebuie revizuite periodic.   
De asemenea, pentru fiecare risc se revizuiesc acţiunile întreprinse de minimizare a acestuia, precum şi 

realizarea unei analize mai ample atunci când apare un eveniment relevant pentru risc.  
Revizuirea trebuie: 
 să dea asigurări că toate aspectele procesului de gestionare a riscurilor sunt analizate cel puţin o 

dată pe an; 
 să ofere asigurări că riscurile sunt supuse revizuirii cu o frecvenţă corespunzătoare, stabilită în 

raport cu mobilitatea circumstanţelor şi a naturii instrumentelor ce urmează a fi implementate; 
 să stabilească mecanisme de alertare a nivelurilor superioare manageriale în privinţa noilor riscuri 

sau a schimbărilor suferite de riscurile deja identificate, astfel încât aceste schimbări să fie 
abordate corespunzător. 
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Rezultatele revizuirilor se raportează pentru a se asigura monitorizarea continuă a situaţiei riscurilor şi 
pentru a sesiza schimburile majore care impun modificarea priorităţilor. 

Principala acţiune necesară în această fază este completarea „Registrului de riscuri”, prin preluarea din 
Planul pentru implementarea măsurilor de control şi de urmărire a riscului, a tuturor riscurilor şi datelor 
necesare. 

Registrele de riscuri aferente compartimentelor de specialitate se transmit la EGR pentru centralizare în 
Registrul de riscuri al instituţiei, cel puţin o dată pe an, la solicitarea acesteia. 

 
2. Concluzii 

 
Managementul eficient al riscurilor îmbunătăţeşte performanţa proceselor şi activităţilor, contribuind 

la: 
 mai mare siguranţa şi mai puţine incertitudini; 
 furnizarea de produse/servicii mai bune; 
 management mai eficient în domeniul mediului; 
 reducerea evacuărilor poluante în mediu; 
 utilizarea mai eficientă a resurselor; 
 management mai bun la toate nivelurile societăţii, printr-un proces decizional îmbunătăţit, datorat 

unei mai bune informări; 
 reducerea pierderilor; 
 cheltuire mai eficientă a resurselor financiare. 

 
Gestionarea riscurilor înseamnă identificarea şi evaluarea riscurilor, precum şi stabilirea modului de a 

reacţiona în faţa riscurilor, adică de a aplica mijloacele de control care să atenueze probabilitatea apariţiei 
sau consecinţele produse în cazul materializării. 

Gestionarea riscurilor trebuie subordonată obiectivelor specifice care formează un sistem integrat, 
coerent şi convergent către obiectivele generale, astfel încât nivelurile de activitate să se susţină reciproc. 

Atingerea obiectivelor stabilite sau obţinerea rezultatelor aşteptate este grevată de incertitudine, acele  
situaţii sau evenimente, acţiuni sau inacţiuni care au drept consecinţă neatingerea obiectivelor. 

Managementul riscurilor urmăreşte gestiunea ameninţărilor ce ar putea avea impact negativ asupra 
obiectivelor. Necesitatea implementării managementului riscurilor într-o organizaţie derivă din 
următoarele observaţii: 

 dacă incertitudinea este o realitate cotidiană, atunci şi reacţia la incertitudine trebuie să devină o 
preocupare permanentă a managementului; 

 tratarea consecinţelor nu ameliorează cauzele şi, prin urmare, riscurile materializate deja se vor 
produce şi în viitor, de regulă cu o frecvență mai mare; 

 este esențial ca organizația să-și concentreze eforturile spre ceea ce este cu adevărat important şi 
nu să-şi disperseze resursele în zone nerelevante pentru scopurile sale;  acest lucru se poate 
realiza prin revizuirea periodică a riscurilor. 


