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GANDIREA BAZATA 
pe

RISC si OPORTUNITATI

Dr. ing. Cristian RONCEA
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Termeni si definitii
Risc: efectul incertitudinii

– NOTA 1: Un efect este o abatere pozitiva sau negativa, de la o așteptare

– NOTA 2: Incertitudinea este starea, chiar si parțială, a deficitului de informații legate de, intelegere
sau cunoașterea, unui eveniment, consecința sa, sau probabilitatea sa.

– NOTA 3 la intrare: Riscul este adesea caracterizat prin referire la evenimente potențiale (Ghidul ISO
73, 3.5.1.3) și la consecințe (Ghidul ISO 73, 3.6.1.3), sau la o combinație a acestora.

– NOTA 4: Riscul este adesea exprimat ca o combinație intre consecințele unui eveniment (inclusiv 
schimbări în circumstanțe) și probabilitatea asociată (ISO Ghid 73, 3.6.1.1) de apariție.

Nivelul de risc: magnitudinea unui risc sau a unei combinații de riscuri, exprimată în termeni de combinație 
de consecințe și probabilitatea acestora.



PERICOL versus RISC
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• Una dintre schimbarile cheie a standardelor care au la baza Anexa SL, este stabilirea unei abordari
sistematice in ceea ce priveste abordarea riscului, mai degraba decat tratarea “actiunilor preventive” ca o
componenta separata a SM

• Riscul este inerent in toate aspectele SM. Exista riscuri in toate sistemele, procesele si functiile.
Gandirea bazata pe risc creaza cadrul ca aceste riscuri sa fie identificate, luate in considerare si
controlate prin proiectarea si utilizarea SM.

• Prin utilizarea gandirii bazate pe risc luarea in considerare a riscului este integrata in intreg sistemul, iar
actiunile preventive au devenit parte integranta a gandirii bazate pe risc. Actiunile de prevenire sau
reducere a efectelor nedorite prin identificarea timpurie si prin actiuni adecvate, devin proactive mai
degraba decat reactive.

• Gandirea bazata pe risc este ceva ce noi toti facem in mod automat in viata de zi cu zi.

Gandirea bazata pe risc



• Nu toate procesele unui sistem de management reprezinta acelasi nivel de risc in termenii abilitatii
organizatiei de a-si atinge obiectivele. Unele necesita o planificare si controale mai atente si mai
formale decat altele.

• Exemplu: Pentru a traversa strada pot sa merg direct sau pot sa folosesc pasarela. Varianta pe care

o voi alege va fi determinata prin luarea in considerare a riscurilor.

• Riscul este in mod obisnuit inteles ca avand numai consecinte negative; totusi efectele riscului pot fi
atat negative cat si pozitive.

• In noile standarde pentru SM riscurile si oportunitatile sunt adesea citate impreuna. Oportunitatea nu
reprezinta neaparat partea pozitiva a riscului.

• O oportunitate este un set de circumstante care fac posibila realizarea unui lucru. A profita sau a nu
profita de o oportunitate prezinta diferite nivele de risc.

• Exemplu: Daca traversez strada direct voi ajunge pe cealalta parte mai repede, dar daca profit de

aceasta oportunitate exista un risc crescut de a fi accidentat de masinile care circula.
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Gandirea bazata pe risc



• Gandirea bazata pe risc ia in considerare ambele situatii curente (sa merg

direct sau pot sa folosesc pasarela) dar si posibilitatile de schimbare.

• Analiza acestei situatii arata oportunitati de imbunatatire:

– Un pasaj subteran care duce direct pe partea cealalta a drumului

– Lumini de trafic pietonal, sau

– Devierea drumului astfel incat zona sa nu aiba trafic
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Gandirea bazata pe risc
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• Prin considerarea riscului in tot ansamblul SM si proceselor sale probabilitatea indeplinirii
obiectivelor propuse este imbunatatita, randamentul este mai consistent si clientii pot fi
increzatori ca vor primi produsul sau serviciul dorit.

• Gandirea bazata pe risc:
– imbunatateste modul de conducere
– stabileste o cultura proactiva de imbunatatire
– ajuta la indeplinirea conformarii cu legislatia
– asigura atingerea calitatii produselor si serviciilor
– imbunatateste increderea si satisfactia clientului

• Companiile de succes incorporeaza intuitiv gandirea bazata pe risc.

De ce sa folosim gandirea bazata pe risc?



SRAC  aprilie 2022 dr. ing. Cristian RONCEA 8

Se utilizeaza la proiectarea, implementarea si mentinerea SM si a proceselor aferente astfel:

• Identificarea riscurilor in functie de contextul organizatiei

• Intelegerea riscurilor

• Planificarea actiunilor necesare pentru a aborda riscurile

– Cum se pot evita sau elimina riscurile? 

– Cum se pot diminua riscurile?

• Implementarea planului de actiuni stabilit pentru abordarea riscurilor

• Verificarea eficacitatii actiunilor stabilite si aplicate

• Invatarea din experienta

Cum se aplica Gandirea bazata pe risc?



Identificarea riscurilor in functie de contextul 
organizatiei

• Daca se traverseaza o strada aglomerata cu multe masini in miscare, riscurile

nu sunt similare cu situatia in se traverseaza o strada mica circulata de foarte

putine masini.

• Este de asemenea necesar sa se ia in considerare si alte aspecte cum ar fi:

vremea, vizibilitatea, mobilitatea personala si obiective personale specifice.
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Intelegerea riscurilor 
Ce este acceptabil?         Ce este inacceptabil? Ce avantaje sau dezavantaje exista?

• Obiectiv: Trebuie sa traversez in siguranta strada pentru a ajunge la o intalnire la ora fixa.

• Este inacceptabil sa fiu ranit sau sa intarzii.

• Atingerea tintei mele mai rapid trebuie pusa in balanta cu posibilitatea de a ma rani. Este mai

important sa ajung la intalnire neranit, decat sa ajung la intalnire la timp.

• Poate fi acceptabil sa intarzii momentul in care ajung pe cealalta parte a strazii prin utilizarea

unei pasarele pietonale, daca posibilitatea de a fi ranit prin traversare directa este mare

• Analizez situatia.

– Pasarela pietonala este la 200 de metri distanta si acest lucru va mari timpul necesar pentru a

ajunge la intalnire

– Vremea este buna, vizibilitatea este buna si pot vedea ca strada nu este aglomerata in acest

moment

• Decid ca traversarea directa a strazii implica un nivel acceptabil redus de risc de ranire si ma

ajuta sa ajung la timp.
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Planificarea actiunilor pentru a aborda riscurile

• Cum pot evita sau elimina riscul? Cum pot diminua riscurile?

– As putea elimina riscul de a fi ranit de o masina daca utilizez pasarela pietonala dar am decis

deja ca riscul de a traversa strada direct este unul acceptabil.

– Acum planific cum sa reduc posibilitatea sau impactul ranirii. Nu ma pot astepta sa controlez

impactul unei masini care ar putea sa ma loveasca. Pot reduce probabilitatea de a fi ranit de o

masina.

– Planific sa traversez in acel moment cand nu trec masini si astfel reduc probabilitatea de a se

produce un accident. De asemenea planific sa traversez strada printr-un loc unde am vizibilitate

buna.

• Implementarea planului – actioneaza

– Merg la marginea drumului, verific daca nu exista obstacole in traversare. Verific daca trec

masini. Continui sa ma uit dupa masini in timp ce traversez.

• Verificarea eficacitatii planului (actiunilor)

– Ajung pe partea cealalta a drumului neranit si la timp: acest plan a functionat si efectele nedorite

au fost evitate
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Invatarea din experienta – imbunatatire

• Repet planul timp de cateva zile, in momente diferite si in conditii meteo diferite.

– Acest lucru imi ofera datele de a intelege contextul schimbator (perioada din zi, vremea, numarul de masini)

care afecteaza direct eficacitatea planului si creste probabilitatea ca eu sa nu imi ating obiectivele (de a ajunge

la timp si de a evita sa fiu ranit).

– Experienta ma invata ca traversarea strazii in anumite momente ale zilei este foarte dificila deoarece sunt prea

multe masini.

• Pentru a limita riscul imi revizuiesc si imbunatatesc procesul prin utilizarea pasarelei pietonale in aceste momente.

• Continui sa analizez eficacitatea proceselor si le revizuiesc in momentul in care contextul se schimba.

• De asemenea continui sa iau in considerare oportunitati inovative:

– Schimbarea locului de intalnire astfel incat sa nu mai fie necesara traversarea strazii?

– Schimbarea orei de intalnire astfel incat traversarea strazii sa aiba loc atunci cand este circulatie

redusa?

– Organizarea intalnirii in mod virtual?
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Gandirea bazata pe risc

• Nu este noua

• Este ceva ce se practica deja

• Este parte integranta a proceselor

• Sta la baza luarii deciziilor

• Permite o mai buna cunoastere a riscurilor

• Imbunatateste pregatirea personalului

• Creste probabilitatea de a atinge obiectivele

• Reduce probabilitatea rezultatelor negative

• Transforma prevenirea intr-un obicei
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Este necesar un management formal al riscului sau un proces de 
management al riscului ?

• Deși riscurile și oportunitățile trebuie să fie determinate și abordate conform noilor editii ale
standardelor pt SM, nu există nicio cerință de management formal al riscului sau un proces de
management al riscului documentat.

• Conform documentului ISO N360 JTCG concept document to support Annex SL- ISO/TMB/JTCG N 360
– Interpretarea riscurilor aferente SM nu se intenționează să fie aceeași ca interpretarea tehnică,

statistica, sau științifică a termenului de risc.
– Determinarea amenințărilor și a oportunitatilor poate fi facuta prin mijloace informale, sau prin

metodologii calitative sau cantitative formale
– Sunt solicitate acțiuni pentru a aborda riscurile, dar nu un management al riscului, evaluarea riscului

sau tratarea riscului.

• Conform documentului ISO ISO 9001:2015 Revision. Frequently Asked Questions (FAQs) - ISO/TC 
176/SC2/N1288 
– Modul in care organizatiile gestioneaza riscul variaza in functie de contextul de afaceri (de ex.

caracterul critic al produselor si serviciilor care sunt furnizate, complexitatea proceselor si
potentialele consecinte ale esecului). Utilizarea conceptului gandire bazata pe risc doreste sa
clarifice faptul ca daca o constientizare a riscului este importanta, metodologiile formale de
management al riscului si evaluare a riscului nu sunt neaparat adecvate pentru toate tipurile de
afaceri sau organizatii.
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Trebuie sa fie determinate riscuri si oportunitati pentru fiecare 
proces al SM?

• Organizaţia trebuie sa determine procesele necesare SM şi aplicarea acestora în întreaga organizaţie
si trebuie sa abordeze riscurile și oportunitățile, asa cum sunt determinate în conformitate cu
cerințele de la 6.1

• Atunci când se planifică SM, organizația trebuie să ia în considerare elementele menționate la punctul
4.1 și cerințele menționate la punctul 4.2 și sa determine riscurile și oportunitățile care trebuie să se
refere la:

a) asigurarea că SM poate obține rezultatul (ele) său intentionat(e);
b) intensificarea/ sporirea efectelor dorite
c) prevenirea sau reducerea efectelor nedorite
d) realizarea unei îmbunătățiri

Raspunsul la intrebare este evident    =  NU



• Intenția este de a specifica cerințele pentru planificarea necesară ca o condiție prealabilă pentru
stabilirea SM. Se specifică ce trebuie luat în considerare și ce trebuie să fie abordat.

• Planificarea pentru abordarea riscurilor si oportunitatilor este realizată la nivel strategic,
comparativ cu planificarea tactică făcuta pentru scopuri operaționale și control (tinere sub control).

• La minimum, planificarea trebuie să ia în considerare aspectele relevante pentru contextul
organizației și cerințele aplicabile organizației, în scopul de a aborda orice consecință negativă
sau pozitivă intr-o maniera prioritizata.

• Prioritizarea trebuie sa aiba in vedere urmatoarele aspecte:
– asigurarea că SM poate obține rezultatul (ele) său intentionat(e);
– prevenirea sau reducerea efectelor nedorite
– realizarea unei îmbunătățiri continue.

SRAC  aprilie 2022 dr. ing. Cristian RONCEA 16

Acțiuni pentru abordarea riscurilor și oportunităților



• Anexa SL solicită acțiuni pentru a aborda riscurile, dar nu solicita un management al riscului,
evaluarea riscului sau tratarea riscului.

• Scopul planificării este de a anticipa scenarii potențiale și consecințele, și, ca atare, este preventiva
în abordarea efectelor nedorite înainte ca acestea să apară.

• În mod similar trebuie utilizata planificarea, pentru evidentierea condițiilor favorabile sau
circumstanțelor care pot oferi un potential avantaj sau rezultatele benefice.

• Planificarea include, de asemenea determinarea modului in care sa fie incluse acțiunile considerate
necesare sau benefice in SM, fie prin: stabilirea obiectivelor, planificare si controlul operațional sau
alte clauze specifice ale SM, de exemplu, Resurse, Competenta.

• Mecanismul de evaluare a eficacității acțiunilor întreprinse este de asemenea planificat și poate
include monitorizare, tehnici de măsurare, audit intern sau analiza efectuata de management.
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Acțiuni pentru abordarea riscurilor și oportunităților



Evaluarea riscului - exemplu1

Probabilitatea de aparitie Impact

Foarte ridicata 5 = prezenta definita Foarte ridicat 5 = impact major

Ridicata 4 = prezenta probabila Ridicat 4 =impact considerabil

Medie 3 = prezenta posibila Mediu 3 = impact moderat

Redusa 2 = prezenta nu foarte 
probabila

Redus 2 = impact minor

Foarte Redusa 1 = prezenta improbabila Foarte redus 1 = impact neglijabil
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Probabilitate aparitie

5 4 3 2 1

Im
p

a
c
t

5 25 20 15 10 5

4 20 16 12 8 4

3 15 12 9 6 3

2 10 8 6 4 2

1 5 4 3 2 1
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Foarte ridicat 20, 25

Ridicat 15, 16

Mediu 8, 9, 10, 12

Redus 4, 5, 6

Foarte Redus 1, 2, 3

Evaluarea riscului - exemplu1

Clasificarea riscului

Nivelul riscului R



PA (Probabilitatea de apariție) FE (Frecventa Expunerii) Nivel Risc Clasificare Risc

0,033 Aproape imposibil Numai in circumstante extreme 0,5 Anual 0-5 Neglijabil
1 Foarte improbabil Deși imaginabil 1 Lunar 5-50 Scazut, semnificativ
1,5 Improbabil Dar ar putea să apară 1,5 Saptamanal 50-500 Ridicat
2 Posibil Dar neobisnuit 2,5 Zilnic Peste 500 Inacceptabil
5 Exista sanse S-ar putea intimpla 4 Orar R = PA x FE x GPD x NP

8 Presupus Nesurprinzator 5 Constant
10 Probabil Poate fi asteptat
15 Sigur Fara indoiala

GPD (Gradul de posibile daune / gravitatea)
NP (Numarul de persoane 

expuse riscului)

0,1 Fara urme 1 1-2 persoane
0,5 Plagi sau ușoare efecte patologice 2 3-7 persoane
2 Fracturi de os minore sau boli minore (temporar) 4 8-15 persoane

4 Fracturi de os majore sau boli majore (temporar) 8 16-50 persoane
6 Pierderea unui membru, a unui ochi, auzului (permanent) 12 50+ persoane
10 Pierderea ambelor membre sau a vederii (permanent)
15 Deces
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Evaluarea riscului – exemplu 2
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Severităte / gravitate / impact a riscului

A.Catastropic: in cazul în care riscul ar apărea, acesta ar provoca
decese multiple și/sau distrugerea echipamentelor și a resurselor

B.Periculos: dacă riscul a apărut, ar cauza: o reducere mare a
marjelor de siguranță, suferință fizică sau un volum de lucru
crescut astfel încât operatorii sa nu mai poata să-și îndeplinească
sarcinile cu precizie sau complet, vătămare gravă, deteriorări
majore ale echipamentelor

C.Major: Dacă riscul ar apărea, acesta ar provoca: o reducere
semnificativă a marjelor de siguranță, o reducere a capacității
operatorilor de a face față condițiilor nefavorabile de operare ca
urmare a creșterii volumului de muncă sau ca urmare a condițiilor
care le afectează eficacitatea, incident grav rănire persoanelor

D.Minor: În cazul în care riscul a apărut, ar cauza: neplăcere,
limitări operaționale, utilizarea procedurilor de urgență, incident
minor

E. Neglijabil: Puține consecințe

Probabilitate de aparitie a riscului

1.Extrem de improbabil: Aproape de neconceput că evenimentul 
va avea loc 

2.Improbabil: Foarte puțin probabil să apară (nu se știe că a avut 
loc) 

3.Izolat:  Este puțin probabil să apară, dar posibil (a apărut rar) 

4.Ocazional: Probabil să apară uneori (nu a aparut des) 

5.Frecvent: Probabil să apară de multe ori (a apărut frecvent) 
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Evaluarea riscului –
exemplu 4
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Evaluarea riscului – exemplu 4



Controlul riscului = măsură care menține și/sau modifică riscul 

• Nota 1: Controalele riscului includ, dar nu se limitează la, orice proces, politică, dispozitiv, 
practică sau alte condiții și/sau acțiuni care mențin și/sau modifică riscul.

• Nota 2: Controalele riscului produc întotdeauna efectul de modificare intenționat sau 
presupus.

Risc residual = risc rămas după tratamentul riscului

• Nota 1: Riscul rezidual poate conține riscuri neidentificate.

• Nota 2: Riscul rezidual poate fi cunoscut și sub denumirea de „risc reținut”.
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Tratarea riscului este procesul de modificare a riscului

• Tratarea riscului poate include:
– evitarea riscului prin luarea deciziei de a nu începe sau de a nu continua activitatea care generează riscul;
– asumarea sau creșterea riscului pentru profita de o oportunitate;
– eliminarea sursei de risc;
– modificarea probabilitatii;
– modificarea consecințelor;
– partajarea riscului cu o altă parte sau pârți inclusiv contracte, asigurari și finanțare a riscului;
– menținerea riscului printr-o decizie informata.

• Tratarea riscului poate crea noi riscuri sau modifica riscurile existente.
• Tratarea riscului care abordeaza consecințele negative este uneori denumita „atenuarea riscului”, „eliminarea riscului”,

„prevenirea riscului” sau „reducerea riscului”.
• Efortul pentru tratarea riscului trebuie sa fie proporțional cu consecința riscului.

• Cu alte cuvinte se caută răspuns la întrebările următoare:
– Riscul este la un nivel acceptabil ?
– Ce se poate face pentru reducerea riscului sau pentru eliminarea lui ?
– Care este echilibrul adecvat între avantaje, riscuri și resurse?
– Sunt noi riscuri introduse ca rezultat al tratării riscurilor inițiale ?
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Evitarea riscului = decizie informată de a nu fi implicat într-o activitate sau de a se retrage dintr-o 
activitate pentru a nu fi expus unui anumit risc 

• Nota 1: Evitarea riscului se poate baza pe rezultatul evaluării riscului și/sau pe obligațiile legale și de 
reglementare.

Partajarea riscului = forma de tratare a riscului care implică impartirea convenită a riscului cu alte părți

• Nota 1: Cerințele legale sau reglementate pot limita, interzice sau obliga partajarea riscurilor.

• Nota 2: Partajarea riscului poate fi realizată prin asigurare sau alte forme contractuale.

• Nota 3: măsura în care riscul este partajat poate depinde de fiabilitatea și claritatea acordurilor de 
partajare.

Reținerea riscului = acceptarea beneficiului potențial al câștigului sau al poverii pierderii dintr-un anumit 
risc 

• Nota 1: Reținerea riscului include acceptarea riscurilor reziduale

• Nota 2: nivelul de risc reținut poate depinde de criteriile de risc

Finantarea riscului = formă de tratare a riscurilor care implică aranjamente contingente pentru furnizarea 
de fonduri pentru a îndeplini sau modifica consecințele financiare în cazul în care acestea apar 
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Eliminarea pericolelor si reducerea riscului (exemple)

a) Eliminare: eliminarea pericolului; oprirea utilizării substanțelor chimice periculoase; aplicând abordări
ergonomice atunci când planifică noi locuri de muncă; eliminarea muncii monotone sau munca care
provoacă stres negativ; îndepărtarea echipamentelor de ridicat cu furcă dintr-o zonă.

b) Substituire: înlocuirea pericolului cu unul mai puțin periculos; schimbarea răspunsurilor la reclamațiile
clienților cu îndrumări online; combaterea riscurilor SSO la sursă; adaptarea la progresul tehnic (de
exemplu, înlocuirea vopselelor pe bază de solvenți cu vopsele pe bază de apă); schimbarea podelelor
alunecoase; scăderea tensiunii electrice pentru echipamente.

c) Controale ingineresti, reorganizarea muncii sau ambele: izolarea oamenilor de pericol;
implementarea măsurilor colective de protecție (de exemplu, izolarea, paza mașinii, sisteme de
ventilație); abordarea manipulării mecanice; reducerea zgomotului; protejarea împotriva căderilor de la
înălțime prin utilizarea balustradelor de protecție; reorganizarea muncii pentru a evita ca oamenii să
muncească singuri, orele de muncă nesănătoase și volumul de muncă, sau să prevenirea exploatarii.
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Eliminarea pericolelor si reducerea riscului

d) controale administrative inclusiv instruire: efectuarea inspecțiilor periodice ale echipamentelor de
siguranță; instruire pentru a preveni agresiunea și hărțuirea; gestionarea coordonării sănătății și
siguranței cu activitățile subcontractanților; instuire initiala; permiselor de conducere a stivuitorului;
instrucțiuni privind modul de raportare a incidentelor, neconformităților și exploatarii fără teamă de
afectarea salarizarii; schimbarea modului de lucru (de exemplu schimburi); gestionarea unui program
de sănătate sau de supraveghere medicală pentru lucratorii care au fost identificați ca fiind expuși
riscului (de exemplu, în legătură cu auzul, vibrațiile mâinii-braț, tulburările respiratorii, tulburările
cutanate sau expunerea); instrucțiuni corespunzătoare pt lucratori (de exemplu, procesele de control
al intrării).

e) echipament individual de protectie (EIP): furnizarea de EIP adecvat, inclusiv haine si instructiuni
de utilizare si intretinere a EIP, de ex. pantofi de protectie; ochelari de protectie, protectia auzului;
manusi.)



Nr. Amenintari Risc 
Evaluare risc initial Masuri propuse sau 

existente pentru 
controlul riscului

Evaluare risc rezidual Decizie sau 
masuri 

suplimentareP I R
Clasificare 

risc
P I R

Clasificare 
risc

SRAC  aprilie 2022 dr. ing. Cristian RONCEA 29

Legenda:
P= Probabilitate
I = Impact
R = Nivel risc
R = PxI

Matricea riscurilor



CONCLUZII

• Determinarea amenințărilor și a oportunitatilor poate fi facuta prin mijloace
informale, sau prin metodologii calitative sau cantitative formale.

• Gândirea bazată pe de risc este folosita pentru a descrie modul în care noile
standarde abordează problema riscurilor.

• În conformitate cu cerințele clauzei 6.1, organizația este responsabilă pentru
aplicarea gandirii bazate pe risc și pentru acțiunile pe care le stabileste si
implementeaza pentru a aborda riscurile.
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CONCLUZII

• Conceptul de risc a fost întotdeauna implicit standardele pentru SM, prin
solicitarea adresata organizației de a-și planifica și a-si gestiona procesele de
afaceri pentru a evita rezultate nedorite.

• Organizațiile au făcut de obicei, acest lucru prin punerea unui accent sporit pe
planificarea și controlul proceselor, care au cel mai mare impact asupra calității
produselor și serviciilor pe care le oferă.
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Accepta situatia (cerintele pietei) si adapteaza-te !

Alice:

Nu puteti sa jucati asa 

(sa schimbati regulile la fiecare lovitura).

Regina:

Aici, asa se joaca !

Terenul de croquet al Reginei – ALICE IN TARA MINUNILOR
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Modul în care organizațiile gestioneaza riscul variază în funcție de contextul lor de afaceri. 



CONCLUZII

• Utilizarea gândirii bazate pe risc face clar faptul că în timp ce o conștientizare
a riscurilor este importantă, metodologii formale de gestionare a riscurilor și
de evaluare a riscurilor nu sunt neapărat adecvate pentru toate situațiile și
organizațiile.

• Consecințele furnizarii de produse și servicii neconforme
– poate duce la inconveniente minore pentru client, pentru unele organizații,

dar
– pentru alții, consecințele pot fi de anvergură și fatale.
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CONCLUZII

• “Gândirea bazata pe risc" înseamnă sa ai în vedere riscul calitativ (și în
funcție de contextul organizației, cantitativ), la definirea rigorii și gradului de
formalism necesar pentru a planifica și controla sistemul de management,
precum și procesele sale componente și activitățile.

• Organizațiile pot alege sa dezvolte o abordare mai extinsă a abordarii
bazate pe risc decât este ceruta prin noile standarde pt SM, iar ISO 31000
si ISO 31010 oferă orientări privind managementul formal al riscului care
pot fi adecvate într-un anumit context organizațional.
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Trebuie aleasa insa, o abordare echilibrata

35SRAC  aprilie 2022 dr. ing. Cristian RONCEA



Riscurile și oportunitățile determinate ar trebui sa aiba in vedere, printre altele:

• elemente și cerințe, aferente contextului organizatiei si partilor interesate

• aspectele de mediu

• pericolele SSO

• obligatiile de conformare

• riscurile de mituire

• situatiile de urgenta

• securitatea informatiilor

• riscurile relative la operarea SM care pot afecta iesirile intentionate ale acestuia

SRAC  aprilie 2022 dr. ing. Cristian RONCEA 36

CONCLUZII



• Organizația trebuie să planifice:
a) actiunile care se intreprind pentru a aborda:

1) riscurile si oportunitatile aferente sistemului de management
2) aspectele de mediu semnificative
3) riscurile si oportunitatile SSO identificate
4) obligatiile de conformare
5) pregatirea si capacitatea de raspuns la situatii de urgenta
6) riscurile de mituire
7) riscurile aferente securitatii informatiilor
8) riscurile si oportunitatile aferente produselor si serviciilor furnizate

b) si cum să:
1) integreze și implementeze acțiunile în procesele SM, sau in alte procese ale afacerii, si

sa
2) evalueze eficacitatea acestor acțiuni
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CONCLUZII



• Factorii implicati in calitate trebuie să realizeze că
managementul calității trebuie să treacă de la
preocuparea îngustă referitoare la calitatea produselor
și satisfacția clienților la preocuparea mai largă,
aferenta calitatii organizationale și la satisfacția
tuturor părților interesate avand in vedere obtinerea
succesului sustenabil.

• In acest proces abordarea riscurilor joaca un rol
esential.

38SRAC  aprilie 2022 dr. ing. Cristian RONCEA

CONCLUZII
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CONCLUZII
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