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CAPITOLUL I – INTRODUCERE
Prezenta metodologie are un caracter general de aplicabilitate la nivel
naţional şi reprezintă un instrument de lucru unitar la nivelul entităţilor
publice centrale şi locale. Scopul metodologiei este îmbunătăţirea procesului
de Management al riscurilor, prin parcurgerea etapelor de bază: identificarea,
evaluarea şi gestionarea riscurilor.
Metodologia are la bază bune practici şi documente elaborate atât la nivelul
unor organizaţii europene, cât şi la nivelul unor state precum Anglia, Olanda
şi Franţa.
În vederea susţinerii demersului de realizare a unei metodologii unitare de
management al riscurilor la nivel naţional, sunt identificate următoarele
deficienţe:


existenţa la nivel naţional a unei abordări neunitare, în ceea ce priveşte
modul în care se identifică, evaluează, gestionează riscurile;



diferenţe terminologice substanţiale în metodologiile folosite la nivel
naţional în managementul diferitelor tipuri de riscuri;



mare diversitate lingvistică şi semantică la nivelul Uniunii Europene, care
îşi pune amprenta asupra profilului metodologiilor folosite de diferite
ţări – această situaţie afectează comunicarea riscurilor între instituţiile
diferitelor state europene;



diferenţe substanţiale în stabilirea criteriilor pe baza cărora se evaluează
impactul diferitelor tipuri de riscuri;



diferenţe la nivel naţional în ceea ce priveşte aprecierea impactului unor
riscuri.

Astfel, pentru atenuarea efectelor problemelor semnalate, această
metodologie valorifică metodologiile existente la nivel naţional pe diferite
tipuri de risc şi bune practici existente la nivel european.
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Punctul de plecare al metodologiei îl reprezintă analiza stadiului
implementării legislaţiei aferente standardelor de management care
compun SCIM1, pe baza misiunilor de evaluare desfăşurate la nivelul
entităţilor publice centrale, selectate în funcţie de gradul de implementare a
sistemului de control intern managerial.
În cadrul proiectului „Consolidarea implementării standardelor de control
intern managerial la nivel central şi local – cod SIPOCA 34” forma finală a
metodologiei a fost definitivată după organizarea unei sesiuni de consultare a
entităţilor publice centrale şi locale.

I.1. Cadrul legislativ
Principalele acte normative care stau la baza reglementării Managementului
riscurilor (MR) sunt următoarele:


Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial
şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;



Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 privind
aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;



Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 201/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea, îndrumarea
metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării
sistemului de control intern managerial la entităţile publice;



Legea nr. 174/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la
nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative.

Analiză efectuată în urma desfășurării misiunilor de evaluare a stadiului
implementării SCIM, la entitățile publice.
1
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I.2. Definiţii
Principalele concepte utilizate în Managementul riscurilor sunt următoarele:
Controlul intern managerial - Ansamblul formelor de control exercitate la
nivelul entităţii publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în
concordanţă cu obiectivele acesteia şi cu reglementările legale, în vederea
asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient şi eficace; acesta
include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele şi procedurile.
Sintagma "control intern managerial" subliniază responsabilitatea tuturor
nivelurilor ierarhice pentru ţinerea sub control a tuturor proceselor interne
desfăşurate pentru realizarea obiectivelor generale şi a celor specifice.
Entitate publică (EP) – Autoritate publică, instituţie publică,
companie/societate naţională, regie autonomă, societate comercială la care
statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar majoritar, cu
personalitate juridică, care utilizează fondurile publice şi/sau administrează
patrimoniul public.
Evaluarea riscului – Evaluarea impactului materializării riscului, în
combinaţie cu evaluarea probabilităţii de materializare a riscului. Evaluarea
riscului o reprezintă valoarea expunerii la risc.
Expunere la risc – Consecinţele, ca o combinaţie de probabilitate şi impact,
pe care le poate resimţi o entitate publică în raport cu obiectivele prestabilite,
în cazul în care riscul se materializează.
Gestionarea riscului – Măsurile întreprinse pentru diminuarea probabilităţii
(posibilităţii) de apariţie a riscului sau/şi de diminuare a consecinţelor
(impactului) asupra rezultatelor (obiectivelor), dacă riscul s-ar materializa.
Gestionarea riscului reprezintă diminuarea expunerii la risc, dacă acesta este
o ameninţare.
Impactul – Reprezintă consecinţa / efectele generate asupra rezultatelor
(obiectivelor), dacă riscul s-ar materializa. Dacă riscul este o ameninţare,
consecinţa asupra rezultatelor este negativă, iar dacă riscul este o
oportunitate, consecinţa este pozitivă.
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Instituţie publică (IP) - Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, Ministerele,
celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice, alte autorităţi
publice, instituţiile publice autonome, precum şi instituţiile din
subordinea/coordonarea acestora, finanţate din bugetele prevăzute la art.1
alin.2 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi
completările ulterioare.
Limita de toleranţă la risc – Nivelul de expunere la risc ce este asumat de
entitatea publică, prin decizia de neimplementare a măsurilor de control al
riscului.
Managementul riscurilor (MR) – Procesul care vizează identificarea,
evaluarea, gestionarea (inclusiv tratarea) şi constituirea unui plan de măsuri
de atenuare a riscurilor, revizuirea periodică, monitorizarea şi stabilirea
responsabilităţilor.
Materializarea riscului – Translatarea riscului din domeniul incertitudinii
(posibilului) în cel al certitudinii (al faptului împlinit). Riscul materializat se
transformă dintr-o ameninţare posibilă în problemă, dacă riscul reprezintă un
eveniment negativ sau într-o situaţie favorabilă, dacă riscul reprezintă o
oportunitate.
Măsuri de control – Acțiuni stabilite pentru gestionarea riscurilor și
monitorizarea permanentă sau periodică a unei activități, situații, etc.
Obiective generale - Enunţ general asupra a ceea ce va fi realizat şi a
îmbunătăţirilor ce vor fi întreprinse; un obiectiv descrie un rezultat aşteptat
sau un impact şi rezumă motivele pentru care o serie de acţiuni au fost
întreprinse.
Obiective specifice - Derivate din obiective generale şi care descriu, de
regulă, rezultate sau efecte aşteptate ale unor activităţi care trebuie atinse
pentru ca obiectivul general corespunzător să fie îndeplinit; acestea sunt
exprimate descriptiv sub formă de rezultate şi se stabilesc la nivelul fiecărui
compartiment din cadrul entităţii publice; obiectivele specifice trebuie astfel
definite încât să răspundă pachetului de cerinţe SMART (specifice, măsurabile,
adecvate, realiste, cu termen de realizare).
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Primul nivel de conducere – conducătorii compartimentelor din cadrul unei
entități publice aflate sub directa coordonare a conducătorului entității.
Probabilitatea de materializare a riscului – Posibilitatea sau eventualitatea
ca un risc să se materializeze. Reprezintă o măsură a posibilităţii de apariţie a
riscului, determinată apreciativ sau prin cuantificare, atunci când natura
riscului şi informaţiile disponibile permit o astfel de evaluare.
Profilul de risc – Un tablou cuprinzând evaluarea generală documentată şi
prioritizată a gamei de riscuri specifice identificate, cu care se confruntă
entitatea publică.
Responsabilul cu riscurile - Persoană desemnată de către conducătorul
compartimentului de la primul nivel de conducere, care colectează
informaţiile privind riscurile din cadrul compartimentului, elaborează şi
actualizează registrul de riscuri la nivelul acestuia.
Registrul de riscuri – Document în care se consemnează informaţiile privind
riscurile identificate.
Risc – O situaţie, un eveniment, care nu a apărut încă, dar care poate să apară
în viitor, caz în care, obţinerea rezultatelor, în prealabil fixate, este
ameninţată sau potenţată. Astfel, riscul poate reprezenta fie o ameninţare,
fie o oportunitate şi trebuie abordat ca fiind o combinaţie între probabilitate
şi impact.
Risc inerent – Riscul privind îndeplinirea obiectivelor, în absenţa oricărei
acţiuni pe care ar putea-o lua conducerea, pentru a reduce fie probabilitatea
fie impactul acestuia.
Risc operaţional – Risc care poate afecta capacitatea unui compartiment de
a-şi atinge obiectivele specifice.
Risc rezidual - Riscul privind îndeplinirea obiectivelor, care rămâne după
stabilirea şi implementarea răspunsului la risc.
Risc semnificativ / strategic / ridicat – Risc major, reprezentativ care poate
afecta capacitatea entităţii de a-şi atinge obiectivele; risc care ar putea avea un
impact şi o probabilitate ridicată de manifestare şi care vizează entitatea în
întregimea ei.
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Secretariat tehnic al Comisiei de monitorizare - persoană/persoane
desemnată/desemnate de către preşedintele Comisiei de monitorizare sau
compartiment având ca sarcină principală managementul documentelor ce sunt
în atribuţia comisiei, în funcţie de complexitatea structurii organizatorice a
entităţii publice
Tipul de răspuns la risc – Strategia adoptată cu privire la risc, ce cuprinde şi
măsuri de control, după caz.
Toleranţa la risc – Cantitatea de risc pe care o entitate publică este pregătită
să o tolereze sau la care este dispusă să se expună la un moment dat.2

I.3. Necesitatea metodologiei
Managementul riscurilor reprezintă un proces complex de identificare, analiză
şi răspuns la posibile riscuri ale unei entităţi publice, printr-o abordare
documentată, care utilizează resurse materiale, financiare şi umane pentru
atingerea obiectivelor, vizând reducerea expunerii la pierderi a acestora.
Astfel, controlul intern este asociat direct cu managementul riscurilor,
deoarece, prin măsurile luate, se asigură, în mod rezonabil, un cadru
funcţional ce permite entităţii publice să îşi atingă obiectivele.
Standardul Managementul riscului este unanim acceptat în UE, fiind unul din
standardele importante ale sistemului de control intern managerial (SCIM)3.
Implementarea managementului riscurilor în cadrul entităţilor publice se
realizează prin:


fluxul continuu, care constituie o parte integrantă a activităţii curente;



procesul sistematic pentru optimizarea resurselor, în concordaţă cu
obiectivele entităţii;

2

Metodologie de implementare a standardului de control intern “Managementul
riscurilor”, Ministerul Finanțelor Publice, ediția 2007.
3

Standardul 8 – Managementul riscului din Ordinul Secretarului General al Guvernului nr.
600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice.
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includerea aspectelor de tratare a riscului în practicile de management
şi luarea deciziilor pe parcursul întregului ciclu de viaţă al activităţilor;



maximizarea rezultatelor dorite, dacă acesta este desfăşurat într-o
manieră integrată.

Fiecare entitate publică are obligaţia minimală de a :


analiza sistematic, cel puţin o dată pe an, riscurile legate de
desfăşurarea activităţilor sale;



stabili tipul de răspuns la risc;



numi responsabilii cu riscurile;



consemna informaţiile privind riscurile în registrul de riscuri.

Managementul riscurilor este o bună practică preluată din domeniul privat şi
adoptată la nivelul mai multor state ale UE, ca şi componentă de bază în
activitatea derulată de către entităţile publice.
În ceea ce priveşte Managementul riscurilor, o atenţie deosebită trebuie
acordată atitudinii faţă de risc şi culturii organizaţionale şi mai puţin unui set
de norme şi reguli cu caracter imperativ.
Realizarea unui management coerent al riscurilor implică:


analiza prealabilă a tuturor expunerilor la risc, identificarea surselor de
risc fiind fundamentală şi determinantă în evaluarea corectă a riscurilor
entităţii publice;



identificarea riscurilor, care pot afecta eficacitatea şi eficienţa
activităţilor aferente obiectivelor specifice, fără a ignora regulile şi
regulamentele; încrederea în informaţiile financiare şi în management;
protejarea bunurilor; prevenirea şi descoperirea fraudelor;



definirea nivelului de toleranţă la risc / nivelului acceptabil de expunere
la risc;



evaluarea probabilităţii ca riscul să se materializeze, stabilirea
impactului şi expunerea la risc;
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stabilirea tipului de răspuns la risc (strategiei adoptate).

Cuvântul cheie în ceea ce priveşte managementul riscurilor este termenul
“sistematic”.
Printr-o abordare riguroasă şi constantă la nivelul tuturor structurilor unei
entităţi publice se poate ajunge la un control eficient asupra activităţilor
stabilite şi la reducerea factorilor de risc.
Nu trebuie să ne limităm la a trata, de fiecare dată, consecinţele unor
evenimente care s-au produs, deoarece acest lucru nu ameliorează
cauzele. Prin urmare, trebuie adoptat un stil de management proactiv,
ceea ce înseamnă că este necesară conceperea şi implementarea unor
măsuri axate pe identificarea riscurilor posibile, înainte ca ele să se
materializeze şi să producă consecinţe nefavorabile asupra obiectivelor şi
activităţilor stabilite.
Necesitatea elaborării Metodologiei este susţinută şi de Analiza stadiului
implementării legislaţiei aferente standardelor de management, care
compun SCIM, analiză în care au fost constatate dificultăţile întâmpinate în
procesul de gestionare a riscurilor la nivelul entităţilor publice evaluate,
astfel:








nu au fost identificate nevoile de pregătire profesională în domeniul
managementului riscurilor;
nu au fost parcurse în mod cronologic şi succesiv etapele aferente
procesului de management al riscului, ceea ce conduce la tratarea
necorespunzătoare a riscurilor identificate la nivelul entităţii;
procesul de management al riscului nu este funcţional;
activităţile privind identificarea, evaluarea şi răspunsului la risc nu au la
bază o procedură de sistem privind Managementul riscurilor aferentă
legislaţiei în domeniu;
nu există o responsabilizare a personalului cu privire la gestionarea
riscurilor, prin menţionarea atribuţiilor specifice privind Managementul
riscurilor în fişele de post;
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evaluarea riscurilor şi stabilirea tipului de răspuns la risc nu sunt în
concordanţă cu procedurile interne;
confuzia creată între risc şi cauza care a generat apariţia acestuia, cât
şi în ierahizarea şi prioritizarea riscurilor;
registrele de riscuri de la nivelul entităţilor publice sunt incomplete şi
neactualizate pe formatul prevăzut de cadrul de reglementare.

În urma misiunilor de evaluare desfăşurate, s-a constatat că
implementarea controlului intern managerial este percepută ca o
activitate suplimentară faţă de atribuţiile specifice postului. În ceea ce
priveşte procesul de gestionare a riscurilor, gradul de conştientizare a
personalului entităţii este încă la un nivel scăzut, nefiind înţeleasă
utilitatea şi necesitatea acestuia în activitatea curentă.
Managementul riscurilor la nivelul unei entităţi publice, solicită:
a. Abordarea unui stil de management proactiv
 un bun conducător trebuie să anticipeze evenimentele posibil să apară,
care ar putea afecta atingerea obiectivelor, înaintea materializării
riscurilor;
 un astfel de stil nu va permite materializarea riscurilor inerente şi va
limita efectele directe şi indirecte generate de riscuri.

Managementul riscurilor presupune acţiune şi capacitate de
previzionare şi exclude conceptul ”Wait and see” – Aşteaptă şi vezi ce
se întâmplă.
b. Un cadru organizaţional eficient şi eficace în atingerea obiectivelor
entităţii publice
 identificarea şi ierarhizarea riscurilor vor determina o prioritizare în
alocarea resurselor entităţii în urma unei analize „efort depus – rezultat
obţinut”;
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 eforturile convergente pentru atingerea obiectivelor asumate de către
entitatea publică şi analizarea sistematică a riscurilor identificate
implică o realocare periodică a resurselor şi modificarea unor priorităţi.

Managementul riscurilor presupune concentrarea resurselor
entităţii publice pentru îndeplinirea obiectivelor ierarhizate din punct
de vedere al priorităţii.

c. Exercitarea unui control intern managerial solid.
 Managementul riscurilor este un mijloc important prin care se
implementează la nivelul entităţii publice un sistem de control intern
managerial eficient şi eficace;
 Există o legătură directă între planul de acţiune (asociat cu activităţile
derulate pentru atingerea obiectivelor asumate de către entitatea
publică) şi planul de măsuri elaborat pentru gestionarea riscurilor.

Consolidarea sistemului de control intern managerial depinde de
implementarea standardului privind Managementul riscului.
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CAPITOLUL II - MANAGEMENTUL RISCURILOR
II.1. Identificarea riscurilor
Managementul riscurilor presupune identificarea şi evaluarea riscurilor,
identificarea şi stabilirea răspunsului la risc în vederea micşorării posibilităţii
de aparaţie a riscurilor, cât şi diminuarea consecinţelor produse, ca urmare a
materializării riscurilor.

II.1.1. Identificarea obiectivelor şi activităţilor aferente realizării
acestora
În procesul de identificare a riscurilor se au întotdeauna în vedere obiectivele
şi activităţile care contribuie la realizarea acestora. Pentru o identificare
corespunzătoare a riscurilor, este absolut necesară existenţa unui document,
care să conţină obiectivele asumate la nivelul entităţii. Acesta poate fi un plan
de management, un plan strategic instituţional sau un alt document care să
includă: obiectivele generale, obiectivele specifice, activităţile care
contribuie la atingerea obiectivelor.
Se recomandă ca fiecare entitate publică să parcurgă următoarele etape:
1. Stabilirea obiectivelor generale şi specifice ale entităţii publice, în
concordanţă cu prevederile Standardului 5 - Obiective.
Acest lucru se poate realiza în cadrul unor documente de management
organizaţional, planificare strategică instituţională sau prin elaborarea unei
Liste a obiectivelor generale şi specifice, conform modelului propus mai jos (a
se vedea punctul 2).
Fiecare entitate publică trebuie să îşi definească obiectivele generale în
strânsă concordanţă cu misiunea entităţii şi a căror realizare se desfăşoară în
condiţii de eficienţă, eficacitate şi economicitate.
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Obiectivele generale sunt transpuse în obiective specifice, cărora li se
asociază o serie de rezultate aşteptate şi indicatori şi se comunică
responsabililor / salariaţilor.
Obiectivele specifice trebuie definite astfel încât să răspundă pachetului de
cerinţe SMART (S - specifice, M - măsurabile, A - adecvate, R - realiste, T - să
aibă un termen de realizare).
2.
Stabilirea activităţilor pentru realizarea obiectivelor specifice prin
elaborarea Listei obiectivelor şi activităţilor (sau alt document de planificare)
Nr.
crt.

Obiective
generale

Obiective
specifice

Activităţi

Observaţii

.....

NOTĂ: Pentru entităţile publice care se află la începutul procesului
de identificare a riscurilor se recomandă defalcarea activităţilor în
acţiuni.

Conducătorul fiecărui compartiment din cadrul entităţii publice elaborează /
actualizează anual Lista obiectivelor şi activităţilor necesare realizării
obiectivelor specifice propuse, în concordanţă cu prevederile Standardului 6
- Planificare.
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II.1.2. Identificarea, descrierea riscurilor şi a cauzelor care au
favorizat apariţia acestora
Pentru o bună administrare a riscurilor la toate nivelurile manageriale,
conducătorii compartimentelor de la primul nivel de conducere desemnează
responsabili cu riscurile. Aceştia identifică şi colectează riscurile aferente
obiectivelor şi/sau activităţilor, asumate de către conducătorul
compartimentului şi monitorizează procesul de implementare a
managementului riscurilor.

Implementarea SCIM, implicit a Managementului riscurilor, trebuie
să fie adaptată dimensiunii, complexităţii şi mediului specific entităţii
publice.
Procesul de identificare a riscurilor este primul pas în demersul activităţii de
Management al riscului. Acesta îşi propune să descopere toate sursele posibile
de
risc, cu scopul eliminării sau
diminuării probabilităţii şi
efectelor/impactului pe care acestea le pot produce.
După identificarea obiectivelor şi a activităţilor aferente, se va trece la etapa
următoare, de identificare a vulnerabilităţilor (punctelor slabe interne/de la
nivelul entităţii, care pot cauza apariţia riscurilor) şi a ameninţărilor (care vin
din exteriorul instituţiei).
Numărul riscurilor creşte proporţional cu complexitatea entităţii publice şi cu
numărul activităţilor desfăşurate pentru atingerea obiectivelor.
Riscurile trebuie identificate la orice nivel, unde se sesizează că există
consecinţe asupra atingerii obiectivelor şi pot fi luate măsuri de soluţionare a
problemelor.
Un risc identificat poate impacta mai multe obiective ale entităţii publice,
având grade diferite de impact.

Pag | 15
Competența face diferența!
Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de
Uniunea Europeană, din Fondul Social European.

Funcţie de gradul de maturitate al entităţii publice, identificarea riscurilor se
poate afla într-una din cele două faze:




Identificarea riscurilor în faza iniţială - specifică entităţilor nou
înfiinţate, fără un istoric în ceea ce priveşte gestionarea riscurilor sau fără
un management al riscurilor foarte bine dezvoltat. Aceeaşi situaţie se
întâlneşte în cazul demarării proiectelor noi sau de noi activităţi.
Identificarea permanentă a riscurilor - specifică entităţilor care au
dezvoltat un sistem coerent şi consolidat de control intern managerial şi
implicit de management al riscurilor.

Un management eficace al riscurilor presupune faptul că identificarea
riscurilor este un proces permanent, care permite racordarea entităţii publice
la procesul de schimbare şi adaptare.
Un proces eficient de management al riscurilor la nivelul entităţii publice
trebuie să ia în calcul şi priorităţile instituţiilor în coordonare/subordonare sau
aflate sub autoritate, care contribuie la realizarea obiectivelor entităţii
publice respective.
Principalii factori care pot influenţa mediul de risc extern şi de care trebuie
să ţină cont fiecare entitate publică, sunt:






Legile şi reglementările - fiecare entitate publică trebuie să îşi identifice
acele legi şi reglementări, în baza cărora funcţionează şi care definesc
limitele de acţiune ale entităţii;
Modificarea / actualizarea obiectivelor programului de guvernare - în
unele situaţii, tratarea unor riscuri de către conducătorii entităţii publice
este influenţată de deciziile politice;
Uneori, diminuarea bugetului care afectează atragerea / menţinerea /
facilitarea la cursuri de pregătire profesională a personalului entităţii
publice.
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În procesul de identificare a riscurilor primul pas îl reprezintă
completarea Formularului de alertă la risc (FAR).
Formularul de alertă la risc se poate utiliza de entități publice, conform unei
proceduri interne și în funcție de experiența acumulată în managementul
riscurilor.
Formularul de alertă la risc conţine:










Denumirea compartimentului în cadrul căruia s-a identificat riscul
Detaliile privind riscul
 Descrierea riscului identificat
- Riscul identificat
- Obiectivul specific/activitatea căruia/căreia îi este ataşat riscul
- Cauzele
- Consecinţele
 Evaluarea riscului
- Estimarea probabilităţii de apariţie
- Estimarea impactului
- Evaluarea expunerii la risc
 Opinie cu privire la risc: tipul de răspuns la risc (strategia adoptată),
măsuri de control recomandate;

Documentaţia utilizată pentru fundamentarea riscului
identificat
Persoana care identifică riscul
Data întocmirii formularului
Responsabilul cu riscurile
Data primirii formularului de către responsabilul cu riscurile
Conducătorul compartimentului
Decizia conducătorului compartimentului de clasare, escaladare sau
reţinere pentru gestionare a riscului.

Formularul de alertă la risc se completează, se verifică şi se avizează după
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cum urmează:


Completarea descrierii riscului, evaluarea acestuia, recomandarea
măsurilor de control şi precizarea documentaţiei utilizată pentru
fundamentarea riscului identificat - de către persoana care identifică un
risc, oferind în acest sens o evaluare preliminară a riscului pe baza a doi
indicatori: probabilitatea materializării riscului şi impactul acestuia.



Exprimarea unei opinii cu privire la risc asupra evaluării riscului şi asupra
tipului de răspuns la risc şi a măsurilor de control, după caz – de către
responsabilul cu riscurile;



Decizia finală de clasare, escaladare sau reţinerea riscului pentru
gestionare şi avizarea Formularului de alertă la risc – de către
conducătorul compartimentului.
NOTĂ: Un model completat de Formular de alertă la risc se găseşte la
Capitolul IV al prezentei metodologii.

Reguli asociate identificării riscurilor
a. Riscul este legat de incertitudine şi are asociată o probabilitate de
materializare. Riscul nu este ceva sigur şi nu se referă la o problemă dificilă
deja materializată.
Exemplu Introducerea şi utilizarea unor date eronate dintr-o bază de
date constituită la nivelul entităţii publice.
b. Nu trebuie ignorate problemele dificile deja materializate - acestea pot
fi riscuri potenţiale în viitor, dacă entitatea publică acţionează în aceleaşi
circumstanţe.
c. Nu constituie riscuri, acele situaţii / probleme care nu pot să apară (aşa
numitele ficţiuni). A concentra atenţia entităţii publice pe ficţiuni
înseamnă a risipi resurse.
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Exemplu Îmbolnăvirea concomitentă a tuturor angajaţilor din motive
necunoscute, în condiţiile în care se fac controale periodice de sănătate
prin medicina muncii.
d. Nu trebuie identificate ca riscuri acele probleme care se vor materializa
cu siguranţă. Acestea nu sunt riscuri ci certitudini. Certitudinile sunt
gestionate şi de regulă presupun alocări de resurse, modificarea
obiectivelor asumate, schimbări de strategie.
Exemplu Pierderea expertizei deţinută de personalul calificat ca urmare
a unor reduceri salariale abrupte.
e. Riscurile nu se definesc prin impactul lor asupra obiectivelor. Impactul
nu este risc, ci o consecinţă a modului în care materializarea unui risc
afectează respectivele obiective.
Exemplu Nu se identifică ca şi risc pentru entităţile publice întârzierea
la serviciu a unui angajat, ci se identifică ca şi risc nerealizarea la timp a
unor sarcini de serviciu aflate în responsabilitatea celui care întârzie.
f. Riscurile nu se definesc prin negarea obiectivelor.
Exemplu eronat
Obiectiv – realizarea infrastructurii de alimentare cu apa prin atragerea de
fonduri nerambursabile UE.
Risc - neatragerea fondurilor
Exemplu corect
Obiectiv – realizarea infrastructurii de alimentare cu apă prin atragerea de
fonduri nerambursabile UE.
Risc – elaborarea unei documentaţii necorespunzătoare a proiectului
infrastructura alimentare cu apă şi neavizarea de către Autoritatea de
Management a proiectului.
g. Nu se identifică riscuri care nu afectează obiectivele - există doar riscuri
corelate cu obiectivele. Este indicat ca la identificarea riscurilor să se evite
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stabilirea unei cauzalităţi indirecte deoarece există pericolul de a vedea
riscuri peste tot.
h. Riscurile au o cauză şi un efect - există o cauză şi un efect ale
materializării riscului. Cauza – un context favorabil apariţiei riscului.
Efectul – impactul materializării riscului.
i. Trebuie făcută deosebirea între riscul inerent şi riscul rezidual. Riscul
inerent este riscul specific, ce ţine de realizarea obiectivului, fără a fi
luate măsuri de gestionare a riscurilor, în timp ce riscul rezidual este acel
risc ce rămâne după ce a fost stabilit şi implementat răspunsul la risc.
Riscul rezidual este expresia faptului că riscurile inerente nu pot fi
controlate în totalitate. Oricâte măsuri ar fi luate, incertitudinea nu poate
fi eliminată.
Exemplu
Obiectiv - Asigurarea accesului la internet sau televiziune prin cablu la
toate casele din comuna Y până la finalul anului.
Risc inerent - Nefinalizarea în timp util a procesului de cablare
Tip de răspuns la risc (strategia adoptată) – Tratarea riscului. Măsuri de
control – Elaborarea graficului de lucrari şi nominalizarea unui responsabil
cu monitorizarea graficului pentru evitarea întârzierilor realizării fiecărei
etape.
Risc rezidual – finalizarea cu întârziere a procesului de cablare, din cauza
întreruperii lucrărilor cu 4 săptămâni, pentru evaluări arheologice,
întrucât la excavare au fost găsite vestigii importante istorice, ce a
implicat obţinerea unui aviz de la Ministerul Culturii.
j. Identificarea riscurilor nu este un proces strict obiectiv ci depinde
foarte mult de percepţia celor implicaţi. Se operează cu percepţii asupra
riscurilor şi nu cu riscuri în sine.
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k. Identificarea riscurilor este necesară dar nu suficientă. „Anticiparea
viitorului” este una din practicile prin care se asigură un proces coerent
de identificare proactivă şi prospectivă a riscurilor inerente.
l. Riscurile identificate trebuie grupate. Gruparea riscurilor se face în
funcţie de percepţia şi nevoile entităţii publice.
După amploarea impactului, riscurile pot fi:
1)
2)

Riscuri semnificative / strategice / ridicate
Riscuri operaţionale

Exemple
1) Risc semnificativ / strategic / ridicat - Pierderea expertizei tehnice
existente la nivelul aparatului de lucru al entităţii publice.
 obiectivul - menţinerea unui nivel ridicat al calităţii activităţii, la
nivelul aparatului de lucru al entităţii publice.
 descrierea riscului - pierderea expertizei tehnice existente la
nivelul aparatului de lucru al entităţii publice.
 cauza - lipsa personalului calificat pe anumite domenii; grad scăzut
de atractivitate a funcţiei publice.
 impact
- imposibilitatea derulării unor activităţi cu un personal
nespecializat, fără competenţe în domeniile de activitate; lucrări
de o calitate slabă.
2) Risc operaţional - diminuarea bugetului alocat pentru achiziţionarea
de materiale consumabile la nivelul entităţii, care poate afecta numai
anumite compartimente.
 obiectivul - creşterea gradului de asigurare cu materiale
consumabile pâna la 100%.
 descrierea riscului – diminuarea bugetului alocat pentru
achiziţionarea de materiale consumabile la nivelul entităţii
 cauza - rectificare bugetară negativă; creşterea preţurilor la
anumite materiale; realocări de resurse pe alte priorităţi
 impact - întârzieri în realizarea sarcinilor de serviciu din cauza
lipsei consumabilelor,
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În funcţie de mediile în care apar potenţiale cauze ale riscurilor, se pot
identifica următoarele:
1. Cauze externe - sunt specifice mediului extern al entităţii publice şi se
numesc ameninţări.
Aceste ameninţări nu pot fi controlate în totalitate de entitatea publică,
dar pot fi luate măsuri de gestionare a riscurilor.
Exemplu de medii generatoare de ameninţări / cauze externe
Politice, economice, socio-culturale, tehnologice, juridice, de mediu precum catastrofe naturale, condiţii meteo, etc.
2. Cauze interne - sunt specifice entităţii publice şi se numesc
vulnerabilităţi.
Aceste vulnerabilităţi pot fi de regulă gestionate direct în cadrul entităţii
publice şi pot fi identificate la nivelul unor domenii de activitate specifice
entităţii, rezultând mai multe tipuri de vulnerabilităţi.
Exemple cauze interne
Financiare, resurse umane, achiziţii publice, regulamente şi norme
interne cum ar fi: prevederi care exced cadrul legal sau intră în
contradicţie cu acesta, baze de date neactualizate
Funcţie de domenii / zone de risc / arii de intervenţie sunt identificate
riscurile de corupţie.
Procesul de management al riscurilor include şi gestionarea riscurilor de
corupţie, identificate la nivelul entităţii publice. Astfel, etapele parcurse în
procesul de management al riscurilor se aplică şi în gestionarea riscurilor de
corupţie.
Cadrul conceptual, metodologic şi organizatoric al managementului riscurilor
de corupţie este menţionat şi prin diverse metodologii la nivelul entităţilor
publice în domeniul riscurilor de coruptie.
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Listă exemple de riscuri identificate la nivelul unor compartimente,
specifice entitătilor publice.
Compartiment Resurse Umane
Nr.
crt.
1
2
3

Obiectiv / Activitate
Gestionarea
profesionale

dosarelor

Elaborarea Planului anual de
Pregătire
Profesională
la
nivelul entităţii publice.
Evaluarea
anuală
a
performanţelor profesionale
individuale.

Risc
Dosare profesionale neconforme cu
prevederile legale, din punct de vedere al
conţinutului documentelor obligatorii.
Realizarea formării profesionale la nivelul
entităţii publice într-un procent prea mic
faţă de nevoia de formare identificată.
Utilizarea insuficientă a informaţiilor
desprinse în urma evaluării în procesul de
management al resurselor umane.

Direcţia Economică
Nr.
crt.
1

2

3

Obiectiv / Activitate
Elaborarea Bugetului de
venituri şi cheltuieli (BVC).
Analiza,
verificarea,
centralizarea şi transmiterea
situaţiilor
financiare
trimestriale şi anuale primite
de la entităţile din subordine,
ordonatori
terţiari de credite.
Deschidere
bugetare.

de

credite

Risc
Fundamentarea deficitară a
capitole de cheltuieli din BVC.

unor

Depăşirea termenului legal de depunere
la Ministerul Finanţelor Publice a
situaţiilor financiare centralizate.
Intocmirea ordinului de plată de
repartizare a sumelor deschise eronat,
către un alt beneficiar, altă sumă sau
alt cont bancar.
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Compartiment Investiţii
Nr.
crt.

Obiectiv / Activitate

Risc

1

Derularea
programului
investiţii pe anul în curs.

de

2

Modernizarea mijloacelor fixe
(ex. clădiri) aprobată prin BVC.

3

Finalizarea lucrărilor prevăzute în
programul de investiţii.

Aprobarea cu întârziere a BVC-lui pe
anul în curs.
Necontractarea la timp a lucrărilor de
modernizare a clădirilor, ca urmare a
contestaţiilor depuse la licitaţia de
contractare execuţie lucrari.
Întârzieri în aprobare de către
conducătorul entităţii a proceselor
verbale de recepţie a lucrărilor ca
urmare a sesizării unor neconformităţi.

Direcţia Strategii şi Programe
Nr.
crt.

1

2

3
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Obiectiv / Activitate
Elaborarea
Strategiei
de
dezvoltare a infrastucturii de
alimentarea cu apa a oraşului, în
perioada 2016 – 2020, strategie
axată, în principal, prin accesarea
de fonduri nerambursabile de la
UE.
Realizarea
Etapei
I
de
implementare a Stategiei de
dezvoltare a infrastucturii de
alimentare cu apă a oraşului,
respectiv etapa de proiectare şi
avizare.
Realizarea
Etapei
II
de
implementare a Stategiei de
dezvoltare a infrastucturii de
alimentare cu apă a oraşului,
aprobarea finanţării proiectului
prin fonduri de la UE.

Risc
Utilizarea unor informaţii perimate,
incomplete sau eronate în procesul
elaborării Strategiei de dezvoltare a
infrastucturii de alimentare cu apa.

Blocarea etapei de proiectare datorită
afectării unor proprietăţi private şi
implicarea expropierii de terenuri.
Documentaţia
depusă
pentru
aprobarea proiectului este incompletă
sau nu este completată la termen
conform solicitărilor.
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II.2. Evaluarea riscurilor
Evaluarea riscurilor se realizează urmărind un tip de răspuns la risc într-o
ordine de priorităţi şi reprezintă etapa ulterioară identificării riscurilor.
Evaluarea riscurilor constă în:


Estimarea probabilităţii de materializare a riscurilor;



Estimarea impactului
materializării riscurilor;



Evaluarea expunerii la risc - combinaţie între probabilitate şi impact.

asupra

obiectivelor/activităţilor

în

cazul

Evaluarea riscurilor trebuie să:


se bazeze pe utilizarea unei scale de evaluare;



aibă în vedere pe toţi cei afectaţi de risc;



facă distincţia între expunerea la risc şi toleranţa la risc.

Scopul evaluării riscurilor constă în: stabilirea unei ierarhii a riscurilor
identificate şi funcţie de toleranţa la risc, stabilirea celor mai adecvate măsuri
de tratare a riscurilor.
O analiză de risc nu poate elimina complet riscul deciziei, dar poate oferi
conducerii unei entităţi publice capacitatea de a:


decide dacă riscul este sau nu acceptabil;



cunoaşte consecinţele deciziei atât cele pozitive, cât şi cele negative;



reduce riscurile prin măsuri de control.
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II.2.1. Estimarea probabilităţii de materializare a riscului


Presupune determinarea sau aprecierea unei probabilităţi / incertitudini.



O posibilă metodă de estimare a probabilităţii de materializare a riscului
o reprezintă luarea în calcul a frecvenţei de materializare a unor riscuri
în trecut.

Ca instrument de evaluare, se pot utiliza scale de probabilităţi. Valorile
acestor scale sunt generate de experienţa celor care lucrează în
Managementul riscului la nivelul entităţii publice. Astfel, se pot utiliza mai
multe tipuri de scale referitoare la estimarea probabilităţii de materializare a
unui risc:

Pragurile de probabilitate reflectă percepţia entităţii publice asupra
incertitudinii cu care pot fi asociate riscurile identificate.
La unele riscuri se impune o estimare calitativă, la altele se impune o estimare
cantitativă.

NOTĂ: Este recomandabil a se utiliza scala de evaluare în 5 trepte
numai dacă în cadrul entităţii publice s-a acumulat suficientă
experienţă în managementul riscurilor.
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II.2.2. Estimarea impactului
materializării riscurilor

asupra

obiectivelor

în

cazul

Estimarea impactului se face atât calitativ cât şi cantitativ.
Chiar dacă estimările cantitative sunt mai apreciate şi mai relevante, în cele
din urmă, imaginea unitară asupra riscurilor identificate este dată de o
apreciere calitativă (aceasta se construieşte inclusiv pe baza estimării
cantitative).
Impactul poate viza: 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 - 50 milioane de lei/an în plus la bugetul instituţiei



componenta efort - încărcarea suplimentară cu sarcini a personalului mai
bine pregătit



componenta timp - 600 de ore de întârziere în îndeplinirea sarcinilor

Nu este obligatoriu ca estimarea impactului să se facă pe toate componentele
sale, deoarece uneori nu este posibil acest lucru sau nu este relevant.
Rezultatele estimarilor cantitative asupra impactului se transpun într-o
apreciere calitativă care reflectă importanţa percepută în raport cu
obiectivele.
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Tipuri de scale calitative referitoare la impact:
scală în 3 trepte

scală în 5 trepte

Scala în trei trepte de estimare este un instrument util în fazele de început
ale dezvoltării unui sistem de Management al riscurilor la nivelul entităţii
publice. Ulterior, pe măsură ce entităţile publice dobândesc experienţă se
poate trece la o scală în cinci trepte.
NOTĂ: Nu trebuie renunţat la estimările cantitative ale impactului.
Acestea trebuie făcute ori de câte ori este posibil, deoarece
aprecierea este mai obiectivă şi constituie, alături de estimările
calitative, instrumente de documentare a riscurilor.
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II.2.3. Evaluarea expunerii la risc
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 operează cu o ierarhie implicită a riscurilor
identificate.
Expunerea la risc este o combinaţie între probabilitate şi impact, fiind un
indicator bidimensional, de tip matriceal. Aceasta se poate reprezenta în mai
multe forme, funcţie de modelul adoptat pentru estimarea probabilităţii şi a
impactului de materializare a riscului, astfel:

𝑬𝒗𝒂𝒍𝒖𝒂𝒓𝒆 (𝑬)=𝑷𝒓𝒐𝒃𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂𝒕𝒆 (𝑷) 𝒙 𝑰𝒎𝒑𝒂𝒄𝒕 (𝑰)

NOTĂ: Gruparea riscurilor într-o entitate publică (expunerea la risc),
duce la realizarea profilului de risc al acesteia. Acesta este unic din
perspectiva obiectivelor, activităţilor derulate, contextului general.
Identificarea şi evaluarea riscurilor este un atribut specific fiecărei
entităţi publice în parte. Nu există un profil de risc cu grad de
generalitate, pe tipuri de entităţi publice.
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În cazul entităţiilor publice care utilizează o scală cu 5 trepte rezultă o
matrice cu 25 valori pentru expunerea la risc. Aceste valori pot fi deopotrivă
calitative şi cantitative, astfel:

𝑬𝒗𝒂𝒍𝒖𝒂𝒓𝒆 (𝑬)=𝑷𝒓𝒐𝒃𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂𝒕𝒆(𝑷)𝒙𝑰𝒎𝒑𝒂𝒄𝒕 (𝑰)

O astfel de reprezentare presupune un Management al riscurilor bine dezvoltat
şi o capacitate managerială ridicată la nivelul entităţii publice, evidenţiată
cantitativ, astfel:
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În cazul entităţiilor publice care utilizează o scală cu 3 trepte rezultă o
matrice cu 9 valori pentru expunerea la risc. Aceste valori pot fi deopotrivă
calitative şi cantitative, astfel:
scală cantitativă

scală calitativă
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II.3. Gestionarea riscurilor - strategie, monitorizare, revizuire
Pentru gestionarea eficientă a procesului de Management al riscurilor, la
nivelul entităţii publice este necesar să existe:

a.
b.

c.

Structură cu atribuţii în Managementul riscului;
Responsabil cu gestionarea riscurilor la nivelul fiecărui
compartiment de la primul nivel de conducere din cadrul entităţii
publice (Responsabilul cu riscurile);
Procedură de sistem (PS) privind Managementul riscurilor.

Procedura de sistem trebuie să stabilească un cadru general unitar de
identificare, evaluare şi gestionare a riscurilor la nivelul entităţii publice.
Modelul de Procedura de sistem privind Managementul riscurilor
este Anexă la prezenta metodologie.

II.3.1. Identificarea, stabilirea şi implementarea tipului de răspuns
la risc.
În cadrul tipului de răspuns la risc (strategiei adoptate) se defineşte toleranţa
la risc.
Toleranţa la risc reprezintă cantitatea de risc pe care o entitate publică este
pregătită să o tolereze sau la care este dispusă să se expună la un moment
dat în situaţii în care riscul poate fi o oportunitate sau ameninţare.
În acest caz toleranţa la risc are o valenţă duală.
Exemplu
Fluctuaţia personalului entităţii în limita procentului de 10% poate fi benefică entităţii, reprezentând o oportunitate de a „întineri”
personalul; dacă însă fluctuaţia de personal depăşeşte această limită putem
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vorbi de o ameninţare în condiţiile în care entitatea nu mai poate reţine
personalul calificat.
În conexiune cu toleranţa la risc se stabileşte limita de toleranţă la risc,
limită ce se analizează din următoarele perspective:
Perspectiva cost-beneficiu - scopul acestei analize este de a se depista
dacă limita de toleranţă propusă nu presupune “costuri” exagerat de
mari în raport cu beneficiul.
Perspectiva resurselor totale - pe care entitatea publică le poate aloca
măsurilor de control. Dacă resursele sunt insuficiente, se operează o
ierarhizare a riscurilor în funcţie de priorităţi şi o reajustare a limitelor
de toleranţă pentru riscurile mai puţin prioritare.

Toleranţa la risc se poate face în raport cu expunerea la risc, utilizând o
reprezentare matriceală, astfel:
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Toate riscurile care au un nivel al expunerii peste limita de toleranţă la risc
acceptată (desenată cu linia îngroşată) necesită măsuri de control prin care
aceste riscuri să devină unele reziduale.
Stabilirea limitei de toleranţă la risc este în responsabilitatea
conducătorului entităţii şi are implicaţii asupra costurilor asociate
măsurilor de control.
O altă reprezentare presupune codarea pe culori a riscurilor (tehnica
semaforului), fapt care oferă o imagine comprehensivă asupra intensităţii
măsurilor de control ale riscurilor identificate.
Scala cu 5 trepte
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Scala cu 3 trepte

După realizarea profilului de risc al entităţii publice se stabilesc
limita de toleranţă şi toleranţa la risc.
Profilul de risc oferă o imagine de ansamblu, cuprinzând evaluarea generală,
documentată şi prioritizată a gamei de riscuri specifice cu care se confruntă
entitatea.
Profilul de risc se interpretează 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 pot fi tratate prin măsuri de control sau
monitorizate, în funcţie de decizia conducerii entităţii publice.
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 Riscurile care se situează în zona de culoare verde sunt cele
caracterizate cu o expunere aflată sub limita de toleranţă la risc şi în
această zonă se află riscurile asumate.
Instrumentul de bază în Managementul riscurilor îl reprezintă Registrul de
riscuri (RR).
Registrul de riscuri se completează
compartiment din cadrul entităţii publice.

la

nivelul fiecărui

Elaborarea Registrului de riscuri confirmă că la nivelul unei entităţi publice
există un sistem funcţional de monitorizare a riscurilor.
Pentru elaborarea Registrului de riscuri pe compartiment/entitate publică,
recomandăm folosirea modelului prezentat în Ordinul Secretarului General al
Guvernului
nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern
managerial al entităţilor publice.
Registrul de riscuri

.....
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Observaţii

Expunere

Impact

Probabilitate

Data ultimei
revizuiri

Risc rezidual

Strategia
adoptată

Expunere

Impact

Cauzele care
favorizează
apariţia riscului
Probabilitate

Obiective /
Activităţi
Risc

Risc inerent

NOTĂ:
Completarea activităţilor contribuie la o înţelegere mai
bună a modului de realizare a obiectivului. Aceasta este însă
opţională, în cazul entităţilor cu un management al riscurilor bine
dezvoltat şi o capacitate managerială ridicată la nivelul entităţii.
Registrul de Riscuri pe compartimente cuprinde toate riscurile
identificate, iar Registrul de Riscuri pe entitate cuprinde riscurile
semnificative, în conformitate cu procedura de sistem privind
Managementul riscurilor aplicată la nivelul fiecărei entităţi
publice.
După ce riscurile au fost identificate şi evaluate şi după ce s-a definit limita
de toleranţă, este necesară stabilirea tipului de răspuns la risc pentru fiecare
risc în parte (strategia adoptată). În acest sens se analizează dacă riscurile
pot fi sau nu ţinute sub control.
În gestionarea riscurilor se pot identifica strategii alternative. Conducerea
entităţii poate adopta un singur tip de răspuns la risc, în funcţie de limita de
toleranţă la risc.
Exemplu de strategie alternativă
Risc

pierderea expertizei tehnice

Strategia de bază adoptată

tratarea riscului

Măsura de control

creşterea salariilor pentru
personalul cu expertiză ridicată

Strategia alternativă

acceptare (dezvoltarea unui sistem de
management al cunoştinţelor: baze de date,
tehnologie, resurse umane formate)

NOTĂ: În primul caz riscul este situat deasupra limitei de toleranţă la
risc, iar în al doilea caz acesta se află sub limita de toleranţă la risc.
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Tipuri de răspuns la risc (strategii adoptate) aplicabile în Managementul
riscurilor
 Acceptarea (tolerarea) riscurilor
Este un tip de răspuns la risc definit prin neiniţierea unor măsuri de control a
riscurilor, potrivit pentru riscurile inerente care au o expunere mai mică decât
limita de toleranţă.
Acceptarea se aplică atunci când riscurile identificate la nivel de
compartiment sunt asumate de către persoanele cu funcţii decizionale sau
când nu este posibil un alt tip de răspuns la risc.
Acceptarea (tolerarea) riscurilor este un tip de răspuns adecvat
pentru riscurile cu o expunere scăzută.
 Monitorizarea riscurilor
Este un tip de răspuns la risc caracterizat prin acceptarea riscului cu
obligaţia de a-l supraveghea permanent, îndeosebi, de a monitoriza
probabilitatea de aparaţie a riscului.
Monitorizarea este o strategie recomandată în cazul riscurilor cu
impact ridicat, dar cu probabilitate scăzută de apariţie.
 Evitarea riscurilor
Acest tip de răspuns la risc constă în eliminarea activităţilor care generează
riscul.
Evitarea riscurilor este o strategie aplicată cu precădere pentru
activităţile generale (suport), în cazul în care nu există o altă
modalitate de a gestiona riscurile.
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 Transferarea (externalizarea) riscurilor
Această strategie presupune încredinţarea gestionării riscului unei terţe
persoane capabilă sau specializată în gestionarea unor astfel de riscuri, de
regulă, în baza unui contract.
Externalizarea riscurilor către un terţ are ca scop o scădere a expunerii la risc
a entităţii dar şi o mai bună gestionare a riscului transferat.
Transferarea (externalizarea) riscurilor este utilizată în special
în cazul riscurilor financiare şi patrimoniale. Riscurile ce ţin de
credibilitatea entităţii publice nu se pot externaliza către terţi.
Exemple de transfer al riscurilor: contracte de asigurare; contracte de
pază şi protecţie ale unei entităţi publice; contracte de mentenanţă pentru
infrastructura tehnică din dotare: IT, reparaţii sisteme de aer condiţionat
ale unei entităţi publice; service pentru parcul auto, etc.
 Tratarea (gestionarea) riscurilor
Acest tip de răspuns la risc presupune luarea unor măsuri de control pentru
riscurile inerente care au o expunere mai mare decât limita de toleranţă.
În vederea gestionării riscurilor vor fi luate în considerare, obligatoriu, riscurile
cu expunere ridicată (de culoare roşie), iar în funcţie de decizia
managementului (prin aprobarea limitei de toleranţă) şi riscurile medii (de
culoare galbenă) aflate deasupra limitei de toleranţă.
Riscurile medii situate sub limita de toleranţă vor fi monitorizate la nivelul
compartimentelor.
Tratarea (gestionarea) riscurilor este strategia aplicată frecvent
pentru majoritatea riscurilor identificate la nivelul entităţii publice.
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II.3.2. Monitorizarea implementării măsurilor de control
Măsurile de control privind gestionarea riscurilor trebuie să asigure un nivel acceptabil
al riscurilor, astfel încât acestea să se afle în limita de toleranţă acceptată.
La nivelul entităţii publice procesul de monitorizare a implementării măsurilor
de control se realizează pe baza unui plan. Astfel, Secretariatul tehnic al
Comisiei de Monitorizare primeşte informaţii (măsurile de control) de la
responsabilii cu riscurile pentru elaborarea Planului de implementare a
măsurilor de control.
Planul de implementare a măsurilor de control cuprinde:
denumirea riscului
măsurile de control
termenele de implementare
responsabilii cu implementarea măsurilor de control
NOTĂ: Planul de implementare a măsurilor de control ar trebui
să cuprindă inclusiv recomandările cu privire la măsurile de
control, cuprinse în rapoartele de audit (structura internă de
audit; Curtea de Conturi; Autoritatea de Audit; structurile de
audit ale Comisiei Europene).
Exemplu

Nr.
crt.

Plan de implementare a măsurilor de control în cadrul
entităţii publice
Denumire
risc

Măsuri de
control

Termene de
implementare

Persoanele
responsabile cu
implementarea

.....
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Observaţii

Monitorizarea măsurilor de control se realizează permanent, prin:
a) Planul de implementare a măsurilor de control de la nivelul entităţii
publice - responsabilii cu riscurile raportează Comisiei de Monitorizare
riscurile semnificative/ strategice/ ridicate, sau medii după caz;
b) Fişa de urmărire a riscului - responsabilii cu riscurile raportează
superiorului ierarhic al compartimentului stadiul implementării măsurilor
de control.
Procesul de monitorizare privind implementarea măsurilor de
control se realizează pe baza Fişelor de urmărire a riscurilor (FUR).
Fișa de urmărire a riscului – se poate utiliza de entități publice, conform unei
proceduri interne și în funcție de experiența acumulată în managementul
riscurilor.
Persoana care a identificat riscul asistat de responsabilul cu riscurile de la
primul nivel de conducere va completa Fişele de urmărire a riscurilor pentru
riscurile incluse în Planul de implementare a măsurilor de control aprobat la
nivelul entităţii.
Fişa de urmărire a riscului conţine:









ID-ul riscului (format din abrevierea compartimentului şi numărul curent al
riscului)
denumirea riscului monitorizat
nivelul de expunere la risc
măsurile de control propuse în Formularul de alertă la risc
stadiul implementării măsuri de control
dificultăţile întâmpinate
acţiunile noi propuse
responsabilul şi termenele

În momentul evaluării riscului analizat, se va completa data la care a avut loc
aceasta.
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După aprobarea Planului de implementare a măsurilor de control,
Secretariatul tehnic al Comisiei de Monitorizare transmite conducătorului
compartimentului, un exemplar al acestuia, pentru aplicare.
NOTĂ: Un model completat de Fişă de urmărire a riscului se găseşte
la Capitolul IV al prezentei metodologii.

II.3.3. Revizuirea şi raportarea periodică a riscurilor
Revizuirea şi raportarea riscurilor este etapa finală care încheie procesul de
Management al riscurilor.
Cauzele care stau la baza revizuirii riscurilor sunt următoarele:




Schimbările majore care pot interveni în mediul instituţional, sau în
obiectivele entităţii;
Modificarea profilurilor riscurilor, ca urmare a implementării măsurilor
de control şi a schimbării cauzelor care favorizează apariţia riscurilor;
Eficacitatea gestionării riscurilor şi luarea de noi măsuri, funcţie de
caz.

În procesul de revizuire se analizează situaţiile în care:
riscurile persistă;
au fost identificate riscuri noi;
impactul şi probabilitatea riscurilor au suferit modificări;
instrumentele de control intern puse în aplicare sunt eficace;
anumite riscuri trebuie gestionate la un alt nivel de conducere şi altele;
Revizuirea riscurilor trebuie să ofere asigurări privind evaluarea procesului
de management al riscurilor cel puţin o dată pe an şi instrumente de alertare
ale nivelelor ierarhic superioare cu privire la riscurile noi identificate sau a

Pag | 42

Competența face diferența!
Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă
cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European.

modificărilor intervenite la riscurile existente, astfel încât aceste schimbări să
fie gestionate.

Raportarea anuală a riscurilor se realizează pe două nivele:
a) la nivelul compartimentului de la primul nivel de conducere – de către
responsabilul cu riscurile, printr-un raport asumat de conducătorul
compartimentului şi care se transmite Secretariatului tehnic al
Comisiei de monitorizare.
b)

la nivelul entităţii publice – de către Secretariatului tehnic al Comisiei
de monitorizare, pe baza rapoartelor de la compartimente informează
conducătorul entităţii asupra stadiului procesului de gestionare a
riscurilor.

Procesul de raportare este detaliat în Anexa la prezenta
metodologie.
Implicaţia compartimentului de audit public intern în procesul de
gestionare al riscurilor se realizează prin:
 evaluări independente şi misiuni de consiliere şi îndrumare cu scopul
asigurării unei identificări corecte şi a tratării riscurilor;
 misiuni de audit, care compensează procesul de revizuire şi raportare a
riscurilor bazat pe s ubiectivimul autoevaluării.
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CAPITOLUL III – CONCLUZII, RECOMANDĂRI ŞI PROPUNERI
III.1. Concluzii
Metodologia constituie un ghid care are drept scop orientarea entităţilor
publice în abordarea unitară a managementului riscurilor, a cărui
implementare derivă din necesitatea aplicării standardelor de control
intern, unanim acceptate în Uniunea Europeană.
Scopul metodologiei este de a sprijini entitatea pentru o înţelegere facilă
a riscurilor, la care poate fi expusă şi de a gestiona corespunzător
procesul de management al riscurilor.
Managementul riscurilor reprezintă un mijloc important prin care se
implementează la nivelul entităţii publice un sistem de control intern
managerial eficient şi eficace.
Procesul de gestionare a riscurilor necesită implicarea tuturor factorilor,
atât a celor cu funcţii de conducere, cât şi a celor cu atribuţii executive
din cadrul entităţii publice, prin stabilirea de responsabilităţi clare la
nivelul tuturor structurilor organizatorice şi decizionale.
O mare parte din riscurile identificate sunt cauzate de
lipsa/nerespectarea procedurilor, iar circumstanţele care favorizează
apariţia acestora sunt rezultatul unui control defectuos al activităţilor.
Un management eficace al riscurilor presupune ca întregul proces de
gestionare a riscurilor să fie unul permanent şi să asigure legătura
entităţii publice la procesul de schimbare şi adaptare.
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III.2. Recomandări şi propuneri
Este foarte important ca fiecare angajat să conştientizeze utilitatea şi
necesitatea procesului de gestionare a riscurilor în activitatea curentă şi
implicaţiile pe care le poate avea asupra îndeplinirii obiectivelor entităţii.
În vederea unei gestionări eficiente a riscurilor şi pentru evitarea unui
volum exagerat şi necontrolat de riscuri este important ca entitatea
publică să gestioneze riscurile care afectează cu adevărat obiectivele
acesteia.
Este necesar să se asigure un cadru informaţional de a face cunoscut
întregului personal procesul de management al riscurilor prin crearea unei
secţiuni pe intranet-ul entităţii în care experienţele sunt învăţate şi
comunicate celor care pot beneficia de pe urma lor.
Procesul de management al riscurilor are o importanţă deosebită şi un
impact ridicat asupra îndeplinirii obiectivelor entităţii publice şi necesită
o protecţie adecvată privind accesul şi furnizarea informaţiilor unor
persoane neautorizate din mediul extern.
Un proces eficient de management al riscurilor la nivelul entităţii publice
trebuie să ia în calcul şi priorităţile instituţiilor în coordonare/subordonare
sau aflate sub autoritate, care contribuie la realizarea obiectivelor
entităţii publice respective.
În vederea consolidării şi dezvoltării procesului de gestionare a riscurilor
este recomandat ca entităţile publice să comunice în împărtăşirea bunelor
practici în domeniu, mai ales dacă entitatea publică are în subordine alte
instituţii.
Riscurile trebuie identificate şi gestionate la orice nivel unde se sesizează
că pot exista consecinţe în raport cu atingerea obiectivelor entităţii.

În procesul de gestionare a riscurilor, atât personalul de conducere cât şi
personalul de execuţie trebuie să:
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 înţeleagă cât şi cum afectează riscurile entitatea publică - identificarea
riscului şi evaluarea acestuia;


obţină informaţii despre riscuri - sursele şi factorii care îl
generează;



aloce resurse adecvate pentru gestionarea riscurilor;



analizeze efectele riscurilor prin atribuirea de responsabilităţi;

 disemineze bunele practici şi să informeze toate compartimentele cu
privire la posibilităţile de reducere a riscurilor.

Pag | 46

Competența face diferența!
Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă
cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European.

CAPITOLUL IV – MACHETE COMPLETATE ÎN GESTIONAREA ŞI TRATAREA
RISCURILOR
Pentru o înţelegere mai uşoara a implementării Managementului riscurilor la
nivelul entităţilor publice, prezentăm în continuare, un model privind
identificarea, evaluarea şi gestionarea riscurilor pentru un set de trei riscuri,
riscuri specifice activităţilor compartimentelor entităţilor publice, cu analiza
”traseului” fluxului de documente, prezentat alături.

RISC

Formular de alertă la risc
(FAR)

Registrul de riscuri
pe compartiment

Registrul de riscuri
pe entitate

Profilul de risc și limita de
toleranță la risc

Plan de implementare a
măsurilor de control

Fișă de urmărire a riscului
(FUR)
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Documente utilizate în gestionarea riscurilor
 Formular de alertă la risc - FAR
Se elaborează pentru fiecare risc nou identificat.
 Registru de riscuri
Se realizează la nivelul fiecărui compartiment din organigrama entităţii
publice.
Se realizează la nivelul entităţii publice prin centralizarea Registrelor de
riscuri pe compartiment.
 Profil de risc şi limita de toleranţă la risc la nivelul entităţii
Cuprinde riscurile medii şi ridicate conform tehnicii semaforului
 Plan de implementare a măsurilor de control
Cuprinde măsurile de control luate pentru gestionarea riscurilor situate
deasupra limitei de toreranţă.
 Fişa de urmărire a riscului - FUR
Se realizează pentru fiecare risc înregistrat în Planul de implementare a
măsurilor de control aprobat.
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Exemple de riscuri

2.

3.

Dezvoltare Proiecte şi
Programe
Achiziţii Publice

1.

Compartiment

Resurse Umane

Nr.
crt

Obiectiv / activitate
Valorificarea
optimă
a
oportunităţilor de finanţare necesare
derulării proiectelor şi programelor
angajate sau cu potenţial de a fi
angajate/
1) Identificarea proiectelor şi
programelor ce pot fi derulate şi a
surselor de finanţare.
2) Realizarea documentaţiei tehnice
specifice.
Creşterea eficienţei în derularea
procedurilor de achiziţii publice/
1) Realizarea Planului
anual de
achiziţii publice la nivelul entităţii
publice şi a Strategiei de achiziţii
publice.
2) Identificarea
procedurilor de
achiziţii publice ce trebuie utilizate.
Îmbunătăţirea gestionării resurselor
umane la nivelul entităţii publice/
1) Realizarea Planului anual de
ocupare a posturilor.
2) Realizarea Planului anual de
formare profesională.

Identificare /
denumire risc

Pierderea
oportunităţilor de
finanţare accesibile
prin diverse
mecanisme.

Realizarea
defectuoasă
respectiv
neconformă a
Planului anual de
achiziţii publice.
Diminuarea și/sau
pierderea expertizei
tehnice existentă la
nivelul aparatului de
lucru al entităţii
publice.
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SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
Direcția Control Intern Managerial și Relații Interinstituționale

FORMULAR DE ALERTĂ LA RISC
Compartiment

FAR

Dezvoltare Proiecte și Programe
Detalii privind riscul

1 Risc identificat
Pi erderea oportuni tă ţi l or de fi na nţa re a cces i bi l e pri n di vers e meca ni s me.

Obiectivul specific / activitatea

Descrierea riscului

Va l ori fi ca rea opti mă a oportuni tă ţi l or de fi na nţa re neces a re derul ă ri i proi ectel or
ș i progra mel or a nga ja te s a u cu potenţi a l de a fi a nga ja te / 1) Identi fi ca rea
proi ectel or ș i progra mel or ce pot fi derul a te şi a s urs el or de fi na nţa re. 2) Rea l i za rea
documenta ţi ei tehni ce s peci fi ce.

Cauze
Concurenţa regi ona l ă pe s urs el e de fi na nţa re.
Li ps a experti zei tehni ce pe a numi te domeni i .
Ca pa ci ta tea l i mi ta tă de a i denti fi ca vi ci i l e a s cuns e în documenta ţi a tehni că
rea l i za tă de terţi .

Consecințe
Gra d s că zut de a bs orbți e a l fonduri l or EU.

Estimarea probabilității de apariție

1

Evaluarea riscului

Scăzută

S(1)

M(2)
Medie
Estimarea impactului

Ridicată

R(3)

Scăzut

S(1)

M(2)
Mediu
Evaluarea expunerii la risc

Ridicat

R(3)

SS(1)

SM(2)

SR(3)

MS(2)

MM(4)

MR(6)

RS(3)

2

Clasare

RM(6)

RR(9)

2

Acceptare
Monitorizare

Escaladare

Opinie cu privire la
risc

.................................

Tipul de răspuns la risc
(strategia adoptată)

Evitare
Transferare

............................

Reținere pentru gestionare

Tratare

Măsuri de control recomandate

Termen

1 2

Crea rea unui depa rtment s peci a l i za t pentru a tra gerea
fi na nță ri i externe.

30.06.2017

El a bora re proceduri s peci fi ce.

30.09.2017

1 2

Documentația utilizată
pentru fundamentarea Pl a nul Stra tegi c Ins ti tuți ona l pe termen medi u.
riscului

Persoana care
identifică riscul

1

Iones cu Ma ri a n

Responsabil cu riscurile

1

Conducător compartiment

2

3

Popes cu Al exa ndru

Georges cu Vi orel

Io nescu Maria n

Geo rg escu Vio rel

Po pescu Alexandru

Data întocmirii FAR

Data primirii FAR

Decizia conducătorului

15.12.2016

20.12.2016

Clasare
Escaladare

.............................................
3

Reținere pentru gestionare
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SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
Direcția Control Intern Managerial și Relații Interinstituționale

FORMULAR DE ALERTĂ LA RISC
Compartiment

FAR
Achiziții

Detalii privind riscul

1 Risc identificat
Rea l i za rea defectuoa s ă /neconformă a Pl a nul ui a nua l de a chi zi ţi i publ i ce.

Obiectivul specific / activitatea
Creşterea efi ci enţei în derul a rea proceduri l or de a chi zi ţi i publ i ce/ 1) Rea l i za rea
Pl a nul ui a nua l de a chi zi ţi i publ i ce l a ni vel ul enti tă ți i publ i ce ș i a Stra tegi ei de
a chi zi ți i publ i ce. 2) Identi fi ca rea proceduri l or de a chi zi ţi i publ i ce ce trebui e
Descrierea riscului uti l i za te.

Cauze

Numă r ma re de contes ta ţi i ;
Dura ta ma re a proces ul ui de derul a re a a chi zi ţi i l or publ i ce;
Legi s l a ţi a necl a ră ș i contra di ctori e în domeni ul a chi zi ţi i l or publ i ce.

Consecințe
Ra port nega ti v a l Curți i de Conturi ; Impl i ca ți i de na tură pena l ă .

Estimarea probabilității de apariție

1

Evaluarea riscului

Scăzută

S(1)

M(2)
Medie
Estimarea impactului

Ridicată

R(3)

Scăzut

S(1)

M(2)
Mediu
Evaluarea expunerii la risc

Ridicat

R(3)

SS(1)

SM(2)

SR(3)

MS(2)

MM(4)

MR(6)

RS(3)

2

Clasare

RM(6)

RR(9)

2

Acceptare
Monitorizare

Escaladare

.................................
Opinie cu privire la
risc

Tipul de răspuns la risc
(strategia adoptată)

Evitare
Transferare

........................

Reținere pentru gestionare

Tratare

Măsuri de control recomandate

Termen

1 2

Apl i ca rea proceduri l or forma l i za te de a chi zi ți i publ i ce ș i
a ctua l i za rea a ces tora .
Forma rea de pers ona l s peci a l i za t în domeni ul
a chi zi ți i l or publ i ce.

1 2

Trim I 2017
Semestrul I 2017

Documentația utilizată
Pl a nul a nua l de a chi zi ți i publ i ce; procedura de s i s tem pri vi nd a chi zi ți i l e publ i ce de
pentru fundamentarea
l a ni vel ul enti tă ți i publ i ce; ca i ete de s a rci ni ; s tudi i de pi a ță .
riscului
1

Persoana care
identifică riscul

1

Iones cu Ca ri na

Responsabil cu riscurile

Conducător compartiment

2

3

Ma tei Cl a udi u

Georges cu Ma ri a

Ionescu Carin a

Georg escu Maria

Matei Claudiu

Data întocmirii FAR

Data primirii FAR

Decizia conducătorului

15.12.2016

20.12.2016

Clasare
Escaladare

.............................................
3

Reținere pentru gestionare
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SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
Direcția Control Intern Managerial și Relații Interinstituționale

FORMULAR DE ALERTĂ LA RISC
Compartiment

FAR

Resurse Umane
Detalii privind riscul

1 Risc identificat
Di mi nua rea pi erderi i experti zei tehni ce exi s tentă l a ni vel ul a pa ra tul ui de l ucru a l
enti tă ți i publ i ce.

Obiectivul specific / activitatea
Îmbună tă ți rea ges ti onă ri i res urs el or uma ne l a ni vel ul enti tă ți i publ i ce / 1)
Rea l i za rea Pl a nul ui a nua l de ocupa re a pos turi l or; 2) Rea l i za rea Pl a nul ui a nua l de
forma re profes i ona l ă .

Descrierea riscului Cauze

Gra d s că zut de a tra cti vi ta te a funcți ei publ i ce di n punct de vedere s a l a ri a l ; Res urs e
fi na nci a re i ns ufi ci ente în ra port cu neces a rul de perfecți ona re a pers ona l ul ui ;
Oferte s a l a ri a l e ma i bune exi s tente pe pi a ța munci i .

Consecințe
Ca l i ta tea s că zută a l ucră ri l or; rezul ta te s l a be obți nute; nea ti ngerea obi ecti vel or.

Estimarea probabilității de apariție

1

Evaluarea riscului

Scăzută

S(1)

M(2)
Medie
Estimarea impactului

Ridicată

R(3)

Scăzut

S(1)

M(2)
Mediu
Evaluarea expunerii la risc

Ridicat

R(3)

SS(1)

SM(2)

SR(3)

MS(2)

MM(4)

MR(6)

RS(3)

2

Clasare

RM(6)

RR(9)

2

Acceptare
Monitorizare

Escaladare

Opinie cu privire la
risc

.................................

Tipul de răspuns la risc
(strategia adoptată)

Evitare
Transferare

..........................

Reținere pentru gestionare

Tratare

Măsuri de control recomandate

Termen

1 2

1 2

decembrie 2017
decembrie 2017
Documentația utilizată
pentru fundamentarea Ana l i za SWOT Compa rti ment Audi t Publ i c Intern; Ra poa rte i nterne ș i externe.
riscului

1

Persoana care
identifică riscul

3

1

Cri s tea Dra goș

Responsabil cu riscurile

Conducător compartiment

2

Că l i nes cu Al i na

Ma rcovi ci Mi ha i

Cristea Drag o ș

Marcovici Mih ai

Călin escu Alin a

Data întocmirii FAR

Data primirii FAR

Decizia conducătorului

15.12.2016

20.12.2016

Clasare
Escaladare

.............................................
3

Reținere pentru gestionare
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SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
Direcția Control Intern Managerial și Relații Interinstituționale

FIȘĂ DE URMĂRIRE A RISCULUI
Compartiment

FUR

Dezvoltare Proiecte și Programe

ID RISC

Risc monitorizat

CDPP_1

Pi erderea oportuni tă ți l or de fi na nța re a cces i bi l e pri n di vers e
meca ni s me.
MS(2)

Expunere risc inerent

MR(6)

MM(4)

RS(3)

RM(6)

RR(9)

Termen
implementare

Măsuri de control
Crea rea unui depa rtment s peci a l i za t pentru a tra gerea fi na nță ri i externe.

30.06.2017

El a bora re proceduri .

30.09.2017

Stadiul implementării măsurilor de control
Orga ni gra ma pri vi nd crea rea unui depa rtment s peci a l i za t pentru a tra gerea fi na nță ri i externe a fos t a proba tă .
S-a a proba t l i s ta proceduri l or de s i s tem propus e a fi el a bora te.

Dificultăți întâmpinate
Aproba rea orga ni gra mei s -a rea l i za t cu înti rzi ere da tori tă s chi mbă ri i conduceri i în l una februa ri e.

Termen
implementare

Acțiuni noi propuse
Urmă ri rea s ta di ul ui el a boră ri i proceduri l or de că tre Comi s i a de Moni tori za re.

Expunere risc rezidual

Evaluare

Data

SS(1)

SM(2)

SR(3)

MS(2)

MM(4)

MR(6)

RM(6)

RR(9)

Verificat
(Responsabil cu
riscurile)

Aprobat
(Conducător
compartiment)

Mențiuni
conducător
compartiment

l ones cu
Ma ri a n

Georges cu Vi orel

Popes cu Al exa ndru

La data 15.10.2017,
măsurile de control
au fost
implementate. Risc
rezidual atins. Riscul
va fi supus în
continuare
monitorizării.

Semnătura
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RS(3)

Elaborat
(Persoana
care idenfică
riscul)

I

31.03.2017

Ionescu Maria n

Georg escu Vio rel

Popescu Alexandru

II

15.10.2017

Ionescu Maria n

Georg escu Vio rel

Popescu Alexandru

III

30.09.2017
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Anexa
[ ANTET ENTITATE PUBLICĂ SAU DENUMIREA ENTITĂŢII PUBLICE ]
Aprobat,
[Nume, Prenume conducător entitate publică]
[Semnătură]

Procedură de sistem privind managementul riscului
Cod: PS – [Nr. procedură din Registrul de evidenţă PS]
Ediţia [……..], Revizia [……..], Data [……..]
Avizat,
Preşedintele Comisiei de Monitorizare
[Nume, Prenume Preşedinte Comisie de Monitorizare]
[Semnătură]

Verificat,

Elaborat,

Conducătorul compartimentului
[Nume, Prenume conducător compartiment]

[Nume, Prenume responsabil cu
activitatea procedurată]

[Semnătură]

[Semnătură]
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[Denumirea
entităţii
publice]

PROCEDURĂ DE SISTEM
Managementul riscului
Cod: PS - [Nr. procedură din Registru
evidenţă PS]

Ediţia

[...]

Revizia [...]

Nr. de ex. [...]
Nr. de ex. [...]

Exemplar nr. [.......]

CUPRINS
Pagină de gardă ....................................................................................
Cuprins...............................................................................................
Formular evidenţă modificări ...................................................................
Conţinutul procedurii ............................................................................
1.Scopul ............................................................................................
2. Domeniul de aplicare . ........................................................................
3. Documente de referinţă ......................................................................
4. Definiţii şi abrevieri ...........................................................................
4.1. Definiţii .......................................................................................
4.2. Abrevieri ......................................................................................
5. Descrierea procedurii .........................................................................
5.1. Generalităţi privind MR ....................................................................
5.2. Contextul organizatoric ....................................................................
5.3. Modul de lucru ...............................................................................
5.3.1. Identificarea riscurilor ...................................................................
5.3.2. Evaluarea riscurilor .......................................................................
5.3.3. Gestionarea riscurilor - strategie, monitorizare, revizuire .......................
5.3.3.1. Identificarea, stabilirea şi implementarea tipului de răspuns la risc .........
5.3.3.2. Monitorizarea implementării măsurilor de control ...............................
5.3.3.3. Revizuirea şi raportarea periodică a riscurilor ....................................
6. Responsabilităţi ................................................................................
7. Formulare .......................................................................................
8. Anexe ............................................................................................
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[Denumirea
entităţii
publice]

Ediţia

PROCEDURĂ DE SISTEM

[...]

Revizia [...]

Managementul riscului
Cod: PS - [Nr. procedură din Registru
evidenţă PS]

Nr. de ex. [...]
Nr. de ex. [...]

Exemplar nr. [.......]

Formular evidenţă modificări

Nr.
crt.

Ediţía

Data
ediţiei

Revizia

Data
reviziei

Pag.

Descriere
modificare

Semnătura
conducătorului
compartimentului

.....
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[Denumirea
entităţii
publice]

PROCEDURĂ DE SISTEM
Managementul riscului
Cod: PS - [Nr. procedură din Registru
evidenţă PS]

Ediţia

[...]

Revizia [...]

Nr. de ex. [...]
Nr. de ex. [...]

Exemplar nr. [.......]

Conţinutul procedurii
1. Scopul
Procedura are ca scop îmbunătăţirea continuă a etapelor aferente procesului
de management al riscurilor, respectiv identificarea, evaluarea şi gestionarea
acestora.
Procedura furnizează personalului [denumirea entităţii publice] un instrument
de lucru care facilitează gestionarea riscurilor într-un mod metodic şi eficient,
pentru îndeplinirea obiectivelor entităţii publice.
În acest sens, procedura îşi propune:


Elaborarea unui tablou general cu riscurile ce pot afecta [denumirea
entităţii publice], conţinând, de asemenea şi o descriere a modului în care
sunt stabilite, implementate şi monitorizate măsurile de control menite
să limiteze posibilele ameninţări, sau să fructifice posibilele oportunităţi
din mediul organizaţional;



Sprijinirea conducerii [denumirea entităţii publice] în vederea
desfăşurării adecvate şi la termen a etapelor privind procesul de
management al riscului;



Asigurarea continuităţii procesului de management al riscului, inclusiv în
condiţii de fluctuaţie a personalului.
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[Denumirea
entităţii
publice]

PROCEDURĂ DE SISTEM
Managementul riscului
Cod: PS - [Nr. procedură din Registru
evidenţă PS]

Ediţia

[...]

Revizia [...]

Nr. de ex. [...]
Nr. de ex. [...]

Exemplar nr. [.......]

2. Domeniul de aplicare
Procedura de sistem reglementează modul în care se realizează managementul
riscului în cadrul [denumirea entităţii publice].
Managementul riscului reprezintă un instrument managerial prin care se oferă
o asigurare rezonabilă pentru îndeplinirea obiectivelor entităţii.
Procedura se utilizează de către toate compartimentele din cadrul [denumirea
entităţii publice] în vederea gestionării riscurilor care pot afecta atingerea
obiectivelor specifice ale compartimentelor.

3. Documente de referinţă




Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi
controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
Ordinul Secretarului General al Guvernului
nr. 600/2018 privind
aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
Actul
normativ
de
înfiinţare,
organizare
şi
atribuţiile
[denumirea entităţii publice].
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[Denumirea
entităţii
publice]

PROCEDURĂ DE SISTEM
Managementul riscului
Cod: PS - [Nr. procedură din Registru
evidenţă PS]

Ediţia

[...]

Revizia [...]

Nr. de ex. [...]
Nr. de ex. [...]

Exemplar nr. [.......]

4. Definiţii şi abrevieri
4.1. Definiţii
 Acceptarea (tolerarea) riscului – tip de răspuns la risc care constă în
neluarea unor măsuri de control al riscurilor şi este adecvat pentru riscurile
inerente a căror expunere este mai mică decât toleranţa la risc;
 Gestionarea riscului – măsurile întreprinse pentru diminuarea probabilităţii
(posibilităţii) de apariţie a riscului sau/şi de diminuare a consecinţelor
(impactului) asupra rezultatelor (obiectivelor), dacă riscul s-ar
materializa. Gestionarea riscului reprezintă diminuarea expunerii la risc,
dacă acesta este o ameninţare;
 Clasarea riscului – procedeu aplicabil riscurilor apreciate, de către CM, ca
nerelevante în raport de obiectivele specifice compartimentului, constând
în îndosarierea şi arhivarea formularelor de alertă la risc inclusiv a
documentaţiei utilizată pentru fundamentarea riscurilor respective;
 Compartiment – direcţie generală, direcţie, departament, serviciu, birou,
comisii, inclusiv instituţie/structură fără personalitate juridică aflată în
subordinea, în coordonarea, sub autoritatea entităţii;
 Control intern managerial – ansamblul formelor de control exercitate la
nivelul entităţii publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în
concordanţă cu obiectivele acesteia şi cu reglementările legale, în vederea
asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient şi eficace;
acesta include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele şi
procedurile.
Sintagma
"control
intern
managerial"
subliniază
responsabilitatea tuturor nivelurilor ierarhice pentru ţinerea sub control a
tuturor proceselor interne desfăşurate pentru realizarea obiectivelor
generale şi a celor specifice;
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 Evaluarea riscului – evaluarea impactului materializării riscului, în
combinaţie cu evaluarea probabilităţii de materializare a riscului.
Evaluarea riscului o reprezintă valoarea expunerii la risc;
 Expunere la risc – consecinţele, ca o combinaţie de probabilitate şi impact,
pe care le poate resimţi o entitate publică în raport cu obiectivele
prestabilite, în cazul în care riscul se materializează;
 Evitarea riscului – tip de răspuns la risc care constă în
eliminarea/restrângerea circumstanţelor/activităţilor care generează
riscul;
 Escaladarea riscului – procedeu prin care conducerea unui compartiment
alertează nivelul ierarhic imediat superior sau Secretarul de Stat
coordonator/secretarul general cu privire la riscurile pentru care
compartimentul nu poate desfăşura un control satisfăcător al acestora;
 Limita de toleranţă la risc – nivelul de expunere la risc ce este asumat de
entitatea publică, prin decizia de neimplementare a măsurilor de control
al riscului;
 Managementul riscurilor – procesul care vizează identificarea, evaluarea,
gestionarea (inclusiv tratarea) şi constituirea unui plan de măsuri de
atenuare a riscurilor, revizuirea periodică, monitorizarea şi stabilirea
responsabilităţilor;
 Impactul
–
consecinţa/efectele
generate
asupra
rezultatelor
(obiectivelor), dacă riscul s-ar materializa. Dacă riscul este o ameninţare,
consecinţa asupra rezultatelor este negativă, iar dacă riscul este o
oportunitate, consecinţa este pozitivă;
 Materializarea riscului – translatarea riscului din domeniul incertitudinii
(posibilului) în cel al certitudinii (al faptului împlinit). Riscul materializat
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se transformă dintr-o ameninţare posibilă în problemă, dacă riscul
reprezintă un eveniment negativ sau într-o situaţie favorabilă, dacă riscul
reprezintă o oportunitate.
 Monitorizarea – activitatea continuă de colectare a informaţiilor relevante
despre modul de desfăşurare a procesului sau a activităţii;
 Prioritizarea riscurilor – acţiune determinată de caracterul limitat al
resurselor şi de necesitatea de a se stabili un răspuns la risc, pentru fiecare
risc identificat şi evaluat, şi care constă în stabilirea ordinii de priorităţi în
tratarea riscurilor, printr-o alocare eficientă şi judicioasă a resurselor;
 Probabilitatea de materializare a riscului – posibilitatea sau eventualitatea
ca un risc să se materializeze. Reprezintă o măsură a posibilităţii de
apariţie a riscului, determinată apreciativ sau prin cuantificare, atunci
când natura riscului şi informaţiile disponibile permit o astfel de evaluare;
 Profilul de risc – un tablou cuprinzând evaluarea generală documentată şi
prioritizată a gamei de riscuri specifice identificate, cu care se confruntă
entitatea publică;
 Registrul de riscuri – document în care se consemnează informaţiile privind
riscurile identificate;
 Responsabilul cu riscurile – persoană desemnată de către conducătorul
unui compartiment, care colectează informaţiile privind riscurile din
cadrul compartimentului, elaborează şi actualizează registrul de riscuri la
nivelul acestuia;
 Risc – o situaţie, un eveniment care nu a apărut încă, dar care poate apărea
în viitor, caz în care obţinerea rezultatelor prealabil fixate este ameninţată
sau potenţată; astfel, riscul poate reprezenta fie o ameninţare, fie o
oportunitate şi trebuie abordat ca fiind o combinaţie între probabilitate şi
impact;
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 Risc inerent – riscul privind îndeplinirea obiectivelor, în absenţa oricărei
acţiuni pe care ar putea-o lua conducerea, pentru a reduce probabilitatea
şi/sau impactul acestuia;
 Risc rezidual – riscul privind îndeplinirea obiectivelor, care rămâne după
stabilirea şi implementarea răspunsului la risc;
 Tipul de răspuns la risc –strategia adoptată cu privire la risc, ce cuprinde
şi măsuri de control, după caz;
 Toleranţa la risc – cantitatea de risc pe care entitatea este pregătită să o
tolereze sau la care este dispusă să se expună la un moment dat;
 Transferarea (externalizarea) riscului – tip de răspuns la risc recomandat
în cazul riscurilor financiare şi patrimoniale si care constă în încredinţarea
gestionării riscului unui terţ care are expertiza necesară gestionării acelui
risc, încheindu-se în acest scop un contract;
 Tratarea (atenuarea) riscului – tip de răspuns la risc care constă în luarea
de măsuri (implementarea măsurilor de control intern) pentru a menţine
riscul în limite acceptabile (tolerabile); reprezintă abordarea cea mai
frecventă pentru majoritatea riscurilor cu care se confruntă entitatea.
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4.2. Abrevieri
 CM – Comisia de monitorizare a entităţii publice;
 EP – Entitate publică;
 MR – Managementul riscurilor;
 Planul de măsuri - Planul pentru implementarea măsurilor de control;
 Raportul CM – Raportul cu privire la desfăşurarea procesului de gestionare
a riscurilor de la nivelul entităţii;
 RR – Registrul de riscuri;
 SCIM – Sistemul de control intern managerial.
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5. Descrierea procedurii
5.1. Generalităţi privind managementul riscului
Managementul riscului este unul dintre cele mai importante standarde de
control intern managerial aprobate prin OSGG nr. 600/2018. Acesta prevede
că fiecare entitate publică are obligaţia de a analiza sistematic, cel puţin o
dată pe an, riscurile legate de desfăşurarea activităţilor sale, să elaboreze
planuri corespunzătoare în direcţia limitării posibilelor consecinţe ale acestor
riscuri şi să numească responsabili pentru aplicarea planurilor respective.
Sarcina
implementării
acestui
standard
revine
conducătorilor
compartimentelor, prin numirea responsabililor cu riscurile, asumarea
registrelor de riscuri de la nivelul compartimentelor coordonate şi luarea de
măsuri de control ale riscurilor identificate. În ceea ce priveşte
responsabilitatea gestionării riscurilor semnificative/strategice, aceasta
revine conducerii entității publice.
Principalele elemente, de care depinde realizarea procesului de management
al riscului, sunt:
 existenţa obiectivelor definite care să răspundă cerinţelor SMART;
 alocarea unor resurse adecvate pentru punerea în practică a măsurilor de
gestionare a riscurilor, în vederea diminuării posibilităţii ca obiectivul sau
activitatea să nu fie îndeplinite;
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 utilizarea informaţiilor privind managementul riscului în luarea deciziilor
(în funcţie de riscurile semnificative/strategice);
În ceea ce priveşte evaluarea riscurilor, întocmirea Registrului de riscuri,
elaborarea profilului de risc şi a Planului de măsuri se va ţine cont de
prevederile ”Metodologiei de management al riscurilor”.

5.2. Contextul organizatoric
Pentru o bună gestionare a riscurilor, conducătorul fiecărui compartiment de
la primul nivel de conducere, numeşte prin decizie internă, responsabilul cu
riscurile, care îl asistă în gestionarea riscurilor.
Responsabilul cu riscurile pe compartiment consiliază personalul din cadrul
compartimentului pentru gestionarea riscurilor.
În conformitate cu ROF-ul CM, şedinţele se organizează de către Secretariatul
tehnic al Comisiei de Monitorizare, ori de câte ori este nevoie, sau cel puţin
semestrial şi sunt conduse de un preşedinte, care decide asupra ordinii de zi.
Conducătorul compartimentului de la primul nivel de conducere asigură
cadrul organizaţional şi procedural pentru punerea în aplicare, de către
persoanele responsabile, a măsurilor de control stabilite pe baza proceselorverbale/minute/decizii transmise de către Secretariatul tehnic al Comisiei de
Monitorizare.
Personalul din cadrul entităţii îşi identifică, evaluează, revizuieşte riscurile şi
aplică măsurile de control corespunzătoare pentru riscurile activităţilor
repartizate prin fişa postului, până la sfârşitul anului şi le transmite
responsabilului cu riscurile de la nivelul compartimentului.
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Implementarea SCIM, implicit a MR, trebuie să fie adaptată
dimensiunii, complexităţii şi mediului specific entităţii publice.

5.3. Modul de lucru
Fluxul procesului de management al riscului este prezentat în Diagrama de
proces din Anexa nr. 1, diagramă care oferă atât conducerii entităţii publice,
cât şi personalului responsabil cu managementul riscului, informaţii despre
procesele desfăşurate, persoanele şi documentele implicate, dar şi relaţia
dintre acestea respectiv responsabilităţile existente.

5.3.1. Identificarea riscurilor
Conducătorii compartimentelor şi personalul au obligaţia de a identifica
riscurile care afectează atingerea obiectivelor specifice.
Persoana care identifică un risc, cu sprijinul responsabilului cu riscurile,
analizează preliminar riscul identificat, procedând la:
 definirea corectă a riscului, cu respectarea următoarelor reguli:
a)

riscul este o situaţie, un eveniment care poate să apară, o
incertitudine şi nu ceva sigur;

b)

riscurile care nu afectează obiectivele/activităţile nu se identifică ca
riscuri;

c)

problemele dificile identificate nu trebuie ignorate. Ele pot deveni
riscuri în situaţii repetitive din cadrul aceleiaşi entităţi, sau pentru
alte entităţi în care astfel de riscuri nu s-au materializat;
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d)

riscurile nu trebuie definite prin impactul lor asupra obiectivelor.
Impactul nu este risc, ci consecinţa materializării riscurilor asupra
realizării obiectivelor;

e)

riscurile nu se definesc prin negarea obiectivelor;

f)

problemele care vor apărea cu siguranţă nu constituie riscuri, ci
certitudini;

g)

problemele a căror apariţie este imposibilă nu constituie riscuri, ci
ficţiuni.

 prezentarea cauzelor, descrierea circumstanţelor care favorizează apariţia
riscului;
 analizarea consecinţelor, în cazul materializării riscului, asupra realizării
obiectivelor.
În procesul de identificare a riscurilor primul pas îl reprezintă completarea
Formularului de alertă la risc - Anexa nr. 2, care conţine:


Denumirea compartimentului în cadrul căruia s-a identificat riscul



Detaliile privind riscul
 Descrierea riscului identificat
- Riscul identificat
- Obiectivul specific/activitatea cărui/căreia îi este ataşat riscul
- Cauzele
- Consecinţele
 Evaluarea riscului
- estimarea probabilităţii de apariţie
- estimarea impactului
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- evaluarea expunerii la risc
 Opinie cu privire la risc: tipul de răspuns la risc (strategia adoptată),
măsuri de control recomandate;


Documentaţia utilizată pentru fundamentarea riscului
identificat



Persoana care identifică riscul



Data întocmirii formularului



Responsabilul cu riscurile



Data primirii formularului de către responsabilul cu riscurile



Conducătorul compartimentului



Decizia conducătorului compartimentului de clasare, escaladare sau
reţinere pentru gestionare a riscului.

Formularul de alertă la risc se poate utiliza de entități publice, conform unei
proceduri interne și în funcție de experiența acumulată în managementul
riscurilor.
Responsabilul cu riscurile din cadrul compartimentului analizează fiecare
Formular de alertă la risc, primit de la persoanele care au identificat riscurile
şi propune:

1. clasarea riscului aferent Formularului de alertă la risc, dacă riscul este
nerelevant;

2. escaladarea riscului la nivelurile superioare ale managementului;
3. reţinerea riscului pentru gestionare, caz în care propune unul din
tipurile de răspuns la risc (strategia adoptată): acceptarea, monitorizarea,
evitarea, transferarea, tratarea.
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După finalizarea acţiunii de analiză a riscurilor nou identificate, responsabilul
cu riscurile transmite conducătorului compartimentului spre analiză
Formularul de alertă la risc, împreună cu documentaţia aferentă, care decide
asupra acestora.
Pe baza formularelor de alerta la risc aprobate, responsabilul cu riscurile
elaborează Registrul de riscuri - Anexa nr. 3, îl transmite spre aprobare
conducătorului compartimentului şi apoi Secretariatului tehnic al Comisiei de
Monitorizare.
Secretariatul tehnic al Comisiei de Monitorizare analizează Registrele de
riscuri de la nivelul compartimentelor şi elaborează Registrul de riscuri pe
entitate, care se analizează de către membrii CM şi se aprobă de către
preşedintele CM.
Registrul de riscuri pe entitate cuprinde riscurile semnificative (vezi Cap.
5.3.2), cu scopul de a se evita un volum exagerat şi necontrolat de riscuri şi
de a se gestiona eficient riscurile de la nivelul entităţii.
Riscurile scăzute sunt gestionate la nivelul compartimentelor care le-au
identificat.

5.3.2. Evaluarea riscurilor
Evaluarea expunerii la risc se realizează de către responsabilul cu
riscurile/conducătorul compartimentului prin Registrul de riscuri, astfel:
 estimarea probabilităţii de apariţie a riscului, pe o scală de trei trepte,
ca fiind: scăzută, medie, mare.
 estimarea impactului asupra obiectivului, pe o scală de trei trepte, ca
fiind: scăzut, mediu, ridicat.
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 evaluarea expunerii la risc, respectiv consecinţele, ca o combinaţie de
probabilitate şi impact, pe care le poate resimţi compartimentul în raport
cu obiectivele prestabilite, în cazul în care riscul se materializează.
Explicaţiile asociate denumirii fiecărei trepte a scalelor de măsurare a
probabilităţii de apariţie şi a impactului riscului sunt prezentate în
Metodologia de management al riscurilor.
În acest sens, evaluarea riscurilor la nivelul entităţii publice se realizează pe
baza unei scale de 3 sau 5 trepte, scală stabilită în Procedura de sistem Managementul riscului, aprobată de către conducătorul entităţii.
În funcţie de experienţa celor care lucrează în procesul de management al
riscurilor, se poate utiliza una din cele două tipuri de scale referitoare la
evaluarea probabilităţii de materializare a unui risc.

5.3.3. Gestionarea riscurilor - strategie, monitorizare, revizuire
5.3.3.1. Identificarea, stabilirea şi implementarea tipului de
răspuns la risc
În procesul de gestionare a riscurilor, pentru fiecare risc identificat şi evaluat,
se aplică o strategie adoptată, respectiv tipul de răspuns la risc, considerat
cel mai adecvat, de către responsabilul cu riscurile/ Secretariatul tehnic al
Comisiei de Monitorizare prin registrele de riscuri, respectiv:

a)

acceptarea (tolerarea) riscului, în cazul riscurilor cu expunere scăzută
sau atunci când aplicarea unei strategii de răspuns la risc nu este
posibilă;

Pag | 77
Competența face diferența!
Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de
Uniunea Europeană, din Fondul Social European.

[Denumirea
entităţii
publice]

PROCEDURĂ DE SISTEM
Managementul riscului
Cod: PS - [Nr. procedură din Registru
evidenţă PS]

Ediţia

[...]

Revizia [...]

Nr. de ex. [...]
Nr. de ex. [...]

Exemplar nr. [.......]

b)

monitorizarea permanentă a riscului, în cazul riscurilor cu impact
semnificativ, dar cu probabilitate mică de apariţie;

c)

evitarea riscului, cu precizarea că aplicarea acestei strategii este
limitată în cazul activităţilor care ţin de scopul (misiunea) procedurii;

d)

transferarea (externalizarea) riscului, îndeosebi în cazul riscurilor
financiare şi patrimoniale;

e)

tratarea (atenuarea) riscului, caz în care se identifică măsurile de
control posibile ce pot fi luate astfel încât riscurile să fie controlate
satisfăcător.

Secretariatul tehnic al Comisiei de Monitorizare pe baza Registrului de riscuri
de la nivelul entităţii propune profilul de risc şi limita de toleranţă la risc care
sunt analizate în şedinţa CM.
Profilul de risc oferă o imagine de ansamblu, cuprinzând evaluarea generală,
documentată şi prioritizată, a gamei de riscuri specifice cu care se confruntă
entitatea publică.
Nivelul de expunere la risc ce este asumat de entitatea publică, prin decizia
de neimplementare a măsurilor de control a riscului este reprezentat prin
limita de toleranţă.
Pentru tratarea riscurilor vor fi luate în considerare, obligatoriu, cele cu
expunere ridicată (culoare roşie), iar în funcţie de decizia managementului
(prin aprobarea limitei de toleranţă) şi riscurile medii (culoare galbenă) aflate
deasupra limitei de toleranţă. Riscurile medii situate sub limita de toleranţă
vor fi monitorizate la nivelul compartimentelor.
În funcţie de decizia managementului, profilul de risc la nivelul entităţii
publice poate viza doar riscurile ridicate.
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În acord cu limita de toleranță, entitatea publică îşi asumă o cantitate de risc
pe care este pregătită să o tolereze sau la care este dispusă să se expună la un
moment dat prin toleranţa la risc. Astfel vor fi luate măsuri de control la
nivelul entităţii publice numai pentru riscurile aflate deasupra limitei de
toleranţă.
Profilul de risc şi limita de toleranţă sunt avizate de către Preşedintele CM şi
ulterior sunt transmise spre aprobare conducătorului entităţii publice.
Explicaţiile asociate limitei de toleranţă la risc sunt redate în Cap. II.3.
Gestionarea riscurilor - strategie, monitorizare, revizuire din
Metodologia de management a riscurilor.
Modalităţile de reprezentare a limitei de toleranţă la risc pot fi identificate
printr-o matrice, dar şi prin codarea pe culori a riscurilor (tehnica
semaforului), fapt care oferă o imagine comprehensivă asupra intensităţii
măsurilor de control ale riscurilor identificate pe scala de 3 trepte sau de 5
trepte.

5.3.3.2. Monitorizarea implementării măsurilor de control
După elaborarea Registrului de riscuri pe entitate, pe baza profilului de risc şi
a formularelor de alertă la risc transmise de compartimente, Secretariatul
tehnic al Comisiei de Monitorizare întocmeşte Planul de implementare a
măsurilor de control (Plan de măsuri), care cuprinde riscurile situate deasupra
limitei de toleranţă.
Planul de măsuri, prezentat în Anexa nr. 4, cuprinde :
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[Denumirea
entităţii
publice]

PROCEDURĂ DE SISTEM
Managementul riscului
Cod: PS - [Nr. procedură din Registru
evidenţă PS]

Ediţia

[...]

Revizia [...]

Nr. de ex. [...]
Nr. de ex. [...]

Exemplar nr. [.......]



denumirea riscului



măsurile de control



termenele de implementare



responsabilii cu implementarea măsurilor de control

Notă: Planul de măsuri poate să cuprindă inclusiv recomandările cu privire
la măsurile de control, cuprinse în rapoartele de audit (structura internă de
audit; Curtea de Conturi; Autoritatea de audit; structurile de audit ale
Comisiei Europene).
După elaborarea Planului de măsuri, Secretariatul tehnic al Comisiei de
Monitorizare îl transmite pentru avizare preşedintelui CM şi spre aprobare
conducătorului entităţii publice.
Secretariatul tehnic al Comisiei de Monitorizare transmite Planul de măsuri
aprobat compartimentelor responsabile cu riscurile identificate pentru a
implementa şi monitoriza măsurile de control aferente.
Procesul de monitorizare cuprinde stadiul implementării măsurilor de control
prevăzute în Planul de măsuri prin completarea Fişei de urmărire a riscului
(FUR), prezentată în Anexa nr. 5 şi care cuprinde:


ID-ul riscului (format din abrevierea compartimentului şi numărul curent
al riscului)



denumirea riscului monitorizat



nivelul de expunere la risc
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[Denumirea
entităţii
publice]

PROCEDURĂ DE SISTEM
Managementul riscului
Cod: PS - [Nr. procedură din Registru
evidenţă PS]

Ediţia

[...]

Revizia [...]

Nr. de ex. [...]
Nr. de ex. [...]

Exemplar nr. [.......]



măsurile de control propuse în Formularul de alertă la risc



stadiul implementării măsuri de control



dificultăţile întâmpinate



acţiunile noi propuse



responsabilul şi termenele

La nivelul compartimentului responsabilul cu riscurile completează Fişa de
urmărire a riscului şi o transmite conducătorului compartimentului spre
analiză şi semnare.
Fișa de urmărire a riscului – se poate utiliza de entități publice, conform unei
proceduri interne și în funcție de experiența acumulată în managementul
riscurilor.
Pe parcursului întregului an, monitorizarea implementării măsurilor include
analiza stadiului acestora, precizarea dificultăţilor întâmpinate, acţiunile noi
propuse precum şi consemnarea datei la care s-a efectuat evaluarea.
Responsabilul cu riscurile îl informează, ori de câte ori este cazul, pe
conducătorul compartimentului de la primul nivel de conducere, asupra
stadiului implementării măsurilor de control.

5.3.3.3. Revizuirea şi raportarea periodică a riscurilor

În cadrul procesului de revizuire, responsabilul cu riscurile pe
compartiment, asigură analizarea stadiului implementării măsurilor de
control, a eficacităţii acestora, precum şi reevaluarea riscurilor din sfera lor
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[Denumirea
entităţii
publice]

PROCEDURĂ DE SISTEM
Managementul riscului
Cod: PS - [Nr. procedură din Registru
evidenţă PS]

Ediţia

[...]

Revizia [...]

Nr. de ex. [...]
Nr. de ex. [...]

Exemplar nr. [.......]

de responsabilitate, ori de câte ori este cazul, sau cel puţin o dată pe an, în
următoarele situaţii:

a) riscurile persistă;
b) au apărut riscuri noi;
c) impactul şi probabilitatea riscurilor au suferit modificări;
d) măsurile de control sunt ineficiente;
e) modificarea termenelor pentru implementarea măsurilor de control;
f)

escaladarea unor riscuri;

g) prioritizarea riscurilor;
h) riscurile tratate pot fi închise, ca urmare a:
 constatării eliminării cauzelor care
respective;

favorizau apariţia riscurilor

 renunţării la unele activităţi la care erau asociate riscurile respective;
 alte situaţii, motivate de către conducătorul compartimentului sau de
către CM;
Raportarea cu privire la procesul de gestionare a riscurilor se realizează anual
la nivelul compartimentelor, prin elaborarea unui Raport privind desfăşurarea
procesului de gestionare a riscurilor (Raport), prezentat în Anexa nr. 6.
Responsabilul cu riscurile elaborează Raportul, care cuprinde o analiză a
tuturor riscurilor incluse în Registrul de riscuri de la nivelul compartimentului
şi o sinteză a informaţiilor prezentate în Fişele de
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[Denumirea
entităţii
publice]

PROCEDURĂ DE SISTEM
Managementul riscului
Cod: PS - [Nr. procedură din Registru
evidenţă PS]

Ediţia

[...]

Revizia [...]

Nr. de ex. [...]
Nr. de ex. [...]

Exemplar nr. [.......]

urmărire a riscurilor şi a Formularelor de alertă la risc pentru riscurile noi
identificate.
După elaborarea Raportului, responsabilul cu riscurile îl transmite
conducătorului compartimentului pentru analiză şi aprobare respectiv
Secretariatului tehnic al Comisiei de Monitorizare spre informare.
Pe baza rapoartelor transmise de către compartimente, Secretariatul tehnic
al Comisiei de Monitorizare elaborează Informarea privind desfăşurarea
procesului de gestionare a riscurilor (Informare), care cuprinde o imagine de
ansamblu a procesului de gestionare a riscurilor la nivelul entităţii.
Informarea se transmite preşedintelui CM pentru analiză şi avizare şi
conducătorului entităţii spre aprobare.
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[Denumirea
entităţii
publice]

PROCEDURĂ DE SISTEM

Ediţia

[...]

Revizia [...]

Managementul riscului
Cod: PS - [Nr. procedură din Registru
evidenţă PS]

Nr. de ex. [...]
Nr. de ex. [...]

Exemplar nr. [.......]

6. Responsabilităţi
a) La nivelul compartimentelor se parcurg următoarele etape în procesul
de gestionare a riscurilor
Persoana care a identificat un risc efectuează următoarele acţiuni:


elaborarea Formularului de alertă la risc
o

identificarea şi descrierea riscului aferent obiectivului/activităţii;

o

analizarea preliminară a riscului identificat;

o

identificarea cauzelor care favorizează apariţia / repetarea
acestuia;

o

identificarea consecinţelor apariţiei riscului identificat;

o

evaluarea preliminară a expunerii la risc pe baza probabilităţii şi
impactului riscului, în conformitate cu ”Metodologia de
management al riscurilor”;

o

propune măsuri de control necesare a fi luate pentru a controla
riscul identificat;



transmite Formularul de alertă la risc responsabilului cu riscurile pe
compartiment, ataşând la acesta documentaţia utilizată pentru
fundamentarea riscului;



elaborarea Fişei de urmărire a riscului cu sprijinul responsabilului cu
riscurile;



implementarea măsurilor de control aprobate prin Planul de măsuri.
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[Denumirea
entităţii
publice]

Ediţia

PROCEDURĂ DE SISTEM

[...]

Revizia [...]

Managementul riscului
Cod: PS - [Nr. procedură din Registru
evidenţă PS]

Nr. de ex. [...]
Nr. de ex. [...]

Exemplar nr. [.......]

Responsabilul cu riscurile pe compartiment


colectează Formularele de alertă la risc şi documentaţiile aferente de la
persoanele care au identificat riscurile din cadrul compartimentului;



analizează fiecare Formular de alertă la risc, evaluează expunerea la risc
pe baza probabilităţii şi impactului riscului şi transmite conducătorului
Formularele de alertă la risc;



formulează o opinie cu privire la tipul de răspuns la risc (strategia
adoptată) şi măsurile de control;



pune în practică decizia conducătorului privind riscul identificat;



elaborează şi transmite
conducătorului acestuia;



transmite Secretariatului tehnic al Comisiei de Monitorizare Registrul de
riscuri pe compartiment aprobat;



urmăreşte stadiul implementării măsurilor de control şi contribuie la
implementarea măsurilor de control;



verifică Fişa de urmărire a riscului, pentru fiecare risc cuprins în Planul
de măsuri aprobat şi completează măsurile de control, după caz, precum
şi acţiunile noi propuse;



revizuirea riscurilor, la sfârşitul anului, în vederea actualizării Registrului
de riscuri pe compartiment;



elaborează Raportul anual privind procesul de gestionare a riscurilor pe
compartiment, pe care îl transmite spre aprobare conducătorului
compartimentului.

Registrul

de

riscuri

pe

compartiment

Conducătorul compartimentului de la primul nivel de conducere


desemnează responsabilul cu riscurile de la nivelul compartimentului;
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[Denumirea
entităţii
publice]

PROCEDURĂ DE SISTEM
Managementul riscului
Cod: PS - [Nr. procedură din Registru
evidenţă PS]

Ediţia

[...]

Revizia [...]

Nr. de ex. [...]
Nr. de ex. [...]

Exemplar nr. [.......]



analizează, evaluează şi decide asupra riscurile incluse în Formularele de
alertă a riscurilor;



aprobă Registrul de riscuri la nivelul compartimentului;



monitorizează implementarea măsurilor de control aferente Planului de
măsuri, aprobat la nivelul entităţii, prin Fişele de urmărire a riscurilor;



aprobă Raportul anual privind procesul de gestionare a riscurilor pe
compartiment, pe care îl transmite Secretariatului tehnic al Comisiei de
Monitorizare.

b) La nivelul entităţii se parcurg următoarele etape în procesul de
gestionare a riscurilor

Membrii CM


asigură implementarea etapelor aferente procesului de management al
riscurilor;



analizează Registrul de riscuri pe entitate;



analizează şi decid asupra profilului de risc şi limitei de toleranţă la risc;



analizează rapoartele de audit, reţinându-se riscurile identificate prin
acestea şi măsurile recomandate a fi implementate, funcţie de caz;

Secretariatul tehnic al Comisiei de Monitorizare


elaborează Regulamentul de organizare şi de funcţionare a CM şi îl
transmite preşedintelui CM, pentru aprobare;



organizează şedinţele CM, în vederea analizării şi tratării riscurilor şi
întocmeşte procesele verbale/decizii/minute ale întâlnirilor;
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[Denumirea
entităţii
publice]

PROCEDURĂ DE SISTEM

Ediţia

[...]

Revizia [...]

Managementul riscului
Cod: PS - [Nr. procedură din Registru
evidenţă PS]

Nr. de ex. [...]
Nr. de ex. [...]

Exemplar nr. [.......]



analizează Registrele de riscuri de la nivelul compartimentelor şi
selectează riscurile medii şi ridicate, în vederea elaborării Registrului de
riscuri de la nivelul entităţii pe care îl transmite spre aprobare
preşedintelui CM;



propune profilul de risc şi limita de toleranţă la risc;



elaborează Planul de măsuri cu riscurile situate deasupra limitei de
toleranţă, îl transmite preşedintelui CM pentru avizare şi conducătorului
entităţii pentru aprobare;



transmite către compartimente Planul de măsuri aprobat pentru
implementare;



monitorizează procesul de gestionare a riscurilor;



analizează şi centralizează Rapoartele anuale privind desfăşurarea
procesului de gestionare a riscurilor de la nivelul compartimentelor;



elaborează Informarea privind desfăşurarea procesului de gestionare a
riscurilor şi o transmite spre avizare preşedintelui CM şi spre aprobare
conducătorului entităţii.

Preşedintele CM







aprobă Regulamentul de organizare şi de funcţionare a CM;
emite ordinele de zi ale şedinţelor CM, conduce şedinţele şi aprobă
procesele-verbale/deciziile/minutele şedinţelor;
aprobă Registrul de riscuri pe entitate;
avizează profilul de risc şi limita de toleranţă la risc, discutate în CM;
avizează Planul de măsuri;
analizează şi avizează Informarea privind desfăşurarea procesului de
gestionare a riscurilor de la nivelul entităţii.
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[Denumirea
entităţii
publice]

PROCEDURĂ DE SISTEM

Ediţia

[...]

Revizia [...]

Managementul riscului
Cod: PS - [Nr. procedură din Registru
evidenţă PS]

Nr. de ex. [...]
Nr. de ex. [...]

Exemplar nr. [.......]

Conducătorul entităţii publice




aprobă profilul de risc şi limita de toleranţă la risc;
aprobă Planul de măsuri;
analizează şi aprobă Informarea.

Auditul entităţii publice
Cu toate că evaluarea şi gestionarea riscurilor este responsabilitatea
managementului, este necesară şi implicarea auditului intern în acest proces.
Astfel, reprezentanţii Compartimentului de Audit Intern:
 fac recomandări pe parcursul misiunilor de audit, în vederea
îmbunătăţirii controalelor existente şi urmăreşte îndeplinirea
recomandărilor.
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[Denumirea
entităţii
publice]

PROCEDURĂ DE SISTEM

Ediţia

[...]

Revizia [...]

Managementul riscului
Cod: PS - [Nr. procedură din Registru
evidenţă PS]

Nr. de ex. [...]
Nr. de ex. [...]

Exemplar nr. [.......]

7. Formulare
1. Pagina de gardă
2. Pagina de cuprins
3. Formular de evidenţă modificări
4. Conţinutul procedurii, respectiv:


Scop



Domeniul de aplicare



Documente de referinţă



Definiţii şi abrevieri



Descrierea procedurii



Responsabilităţi

5. Formular de analiză procedură
6. Formular de distribuire/difuzare a procedurii
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[Denumirea
entităţii
publice]

PROCEDURĂ DE SISTEM
Managementul riscului
Cod: PS - [Nr. procedură din Registru
evidenţă PS]

Ediţia

[...]

Revizia [...]

Nr. de ex. [...]
Nr. de ex. [...]

Exemplar nr. [.......]

8. Anexe
8.1. Anexa 1 Diagrama de proces
8.2. Anexa 2 Formularul de alertă la risc
8.3. Anexa 3 Registrul de riscuri
8.4. Anexa 4 Planul pentru implementare a măsurilor de control
8.5. Anexa 5 Fişă de urmărire a riscului
8.6. Anexa 6 Raport privind desfăşurarea procesului de gestionare a
riscurilor
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[Denumirea
entităţii
publice]

Ediţia

PROCEDURĂ DE SISTEM

[...]

Revizia [...]

Managementul riscului
Cod: PS - [Nr. procedură din Registru
evidenţă PS]

Nr. de ex. [...]
Nr. de ex. [...]

Exemplar nr. [.......]

Data

Semnătura

Aviz nefavorabil

Observații

Data

Aviz favorabil

Semnătura

Înlocuitor de
drept sau
delegat

Nume şi
prenume
conducător
compartiment

Compartiment

Nr. crt.

Formular analiză procedură

...

Semnătura

Data intrării în
vigoare a
procedurii

Data retragerii

Semnătura

Data primirii

Nume şi
prenume

Compartiment

Nr. exemplar

Formular de distribuire/difuzare a procedurii

...
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DIAGRAMA DE PROCES

Anexa 1
DIAGRAMĂ DE PROCES
Procedură managementul riscurilor
CONDUCĂTOR COMPARTIMENT
PRIMUL NIVEL
Desemnează responsabilul cu riscurile

1. IDENTIFICAREA RISCURILOR

PERSOANA CARE IDENTIFICĂ UN RISC
Elaborează FAR

Formular de alerta la risc
(FAR)

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
RESPONSABILUL CU RISCURILE

Decide asupra riscului identificat în FAR

- Analizează FAR
- Elaborează Registrul de riscuri pe compartiment

Registrul de riscuri
compartiment

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
Aprobă Registrul de riscuri pe compartiment

Registrul de riscuri
compartiment aprobat

SECRETARIATUL TEHNIC AL COMISIEI DE MONITORIZARE
- Analizează Registrele de riscuri pe compartimente
- Elaborează Registrul de riscuri pe entitate

COMISIA DE MONITORIZARE
Registrul de riscuri
pe entitate

Analizează Registrul de riscuri pe entitate

PREȘEDINTE COMISIA DE MONITORIZARE
Aprobă Registrul de riscuri pe entitate

Registrul de riscuri
pe entitate aprobat
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2. EVALUAREA RISCURILOR
CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
RESPONSABILUL CU RISCURILE
- Estimează probabilitatea
- Estimează impactul
- Evaluează expunerea la risc

3. GESTIONAREA RISCURILOR - STRATEGIE, MONITORIZARE, REVIZUIRE
3.1. Identificarea, stabilirea și implementarea tipului de răspuns la risc (strategia adoptată)
SECRETARIATUL TEHNIC AL COMISIEI DE
MONITORIZARE

Registrul de riscuri
pe entitate aprobat

Propune profilul de risc și limita de toleranță la risc.

Profilul de risc și
limita de toleranță la
risc

COMISIA DE MONITORIZARE
Analizează profilul de risc și limita de toleranță

PREȘEDINTELE COMISIEI DE MONITORIZARE
Avizează profilul de risc și limita de toleranță

CONDUCĂTORUL ENTITĂȚII PUBLICE
Aprobă profilul de risc și limita de toleranță

3.2. Monitorizarea implementării măsurilor de control
SECRETARIATUL TEHNIC AL COMISIEI DE
MONITOIRZARE
- Elaborează Planul de implementare a măsurilor de
control (Planul de măsuri) prin selectarea riscurilor
situate deasupra limitei de toleranță aprobată de
conducerea entității
- Transmite către compartimente Planul de măsuri
aprobat pentru implementare

Formular de alertă la
risc

Profilul de risc și
limita de toleranță la
risc aprobate

Registrul de riscuri
pe entitate aprobat

Profilul de risc și
limita de toleranță
aprobate

Planul de măsuri

PREȘEDINTELE COMISIEI DE MONITORIZARE

Avizează Planul de măsuri

CONDUCĂTORUL ENTITĂȚII PUBLICE
Aprobă Planul de măsuri

A
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A

Planul de măsuri
aprobat
COMPARTIMENT / RESPONSABILUL CU RISCURILE

Elaborează Fișa de urmărire risc pentru fiecare risc din Planul de
măsuri

Fișă de urmărire a riscului
(FUR)

3.3. Revizuirea și raportarea periodică a riscurilor

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

- Semnează Fișa de urmarire a riscului
- Monitorizează Planul de măsuri

Registrul de riscuri
compartiment

RESPONSABILUL CU RISCURILE PE COMPARTIMENT
Elaborează Raportul privind procesul de gestionare a riscurilor
pe compartiment (Raport)

Fișă de urmărire a riscului
(FUR)

Formularul de alertă la
risc (FAR)

Raportul
pe compartiment

CONDUCĂTOR COMPARTIMENT
Analizează și aprobă Raportul

Raportul
aprobat

SECRETARIATUL TEHNIC AL COMISIEI DE MONITORIZARE

Elaborează Informarea privind desfășurarea procesului
de gestionare a riscurilor (Informarea)

Informare

PREȘEDINTELE COMISIEI DE MONITORIZARE

Analizează și aprobă Informarea

Informare
aprobată

CONDUCĂTORUL ENTITĂȚII PUBLICE
Ia notă de Informare
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Anexa 2
FORMULAR DE ALERTĂ LA RISC

FAR

Compartiment
Detalii privind riscul

1 Risc identificat
Obiectivul specific / activitatea

Descrierea riscului

Cauze

Consecințe
Estimarea probabilității de apariție

1

Evaluarea riscului

Scăzută

S(1)

M(2)
Medie
Estimarea impactului

Ridicată

R(3)

Scăzut

S(1)

M(2)
Mediu
Evaluarea expunerii la risc

Ridicat

R(3)

SS(1)

SM(2)

SR(3)

MS(2)

MM(4)

MR(6)

2

Clasare

RS(3)

RM(6)

Acceptare

RR(9)

2

Monitorizare

Escaladare

Opinie cu privire la
risc

.................................

Tipul de răspuns la risc
(strategia adoptată)

Evitare
Transferare

............................

Reținere pentru gestionare

Tratare

Măsuri de control recomandate

1 2

Termen

Documentația utilizată
pentru fundamentarea
riscului

Persoana care
identifică riscul

1

Data întocmirii FAR

1 2

1
Responsabil cu riscurile

Conducător compartiment

2

Data primirii FAR

3

Decizia conducătorului
Clasare
Escaladare

.............................................
3

Reținere pentru gestionare
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Anexa 3

Observaţii

Expunere

Impact

Probabilitate

Data ultimei
revizuiri

Risc rezidual

Strategia
adoptată

Expunere

Impact

Risc inerent

Probabilitate

Risc
Cauzele care
favorizează
apariţia riscului

Obiective/
Activităţi

REGISTRUL DE RISCURI

.....

Anexa 4
PLANUL DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE CONTROL
Nr.
crt.

Denumire
risc

Măsuri de
control

Termene de
implementare

Persoanele
responsabile cu
implementarea *

Observaţii

.....

* Se menţionează persoana care a identificat riscul din Formularul de alertă
la risc şi persoana responsabilă cu riscurile de la nivelul compartimentului,
care asistă în implementarea măsurilor.
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Anexa 5
FIȘĂ DE URMĂRIRE A RISCULUI

FUR

Compartiment
ID RISC

Risc monitorizat

MS(2)

Expunere risc inerent

MM(4)

MR(6)

RS(3)

RM(6)

RR(9)

Termen
implementare

Măsuri de control

Stadiul implementării măsurilor de control

Dificultăți întâmpinate

Termen
implementare

Acțiuni noi propuse

Expunere risc rezidual

Evaluare

Data

SS(1)

SM(2)

Elaborat
(Persoana
care idenfică
riscul)

SR(3)

MS(2)

Verificat
(Responsabil cu
riscurile)

MM(4)

MR(6)

Aprobat
(Conducător
compartiment)

RS(3)

RM(6)

RR(9)

Mențiuni
conducător
compartiment

Semnătura
I
II
III
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Anexa 6
[ ANTET ENTITATE PUBLICĂ SAU DENUMIREA ENTITĂTII PUBLICE ] opţional
[Denumire compartiment entitate publică]
Nr. [.........] din [.........]
Aprob,
[Funcţie conducător compartiment]
[Nume, Prenume conducător compartiment]
[Semnătura]

RAPORT ANUAL
privind desfăşurarea procesului de gestionare a riscurilor în anul . . . . .
la nivelul [denumire compartiment]
Conținut cadru
1. Scopul Raportului
2. Analiza procesului de gestionare a riscurilor pe anul .......
2.1. Sinteza Registrului de riscuri aferent anului raportării
2.2. Situaţia riscurilor cuprinse în Planul de măsuri
2.3. Monitorizarea implementării măsurilor de control pe baza Fişelor de
urmărire a riscurilor
3. Revizuirea riscurilor
3.1. Riscuri reziduale
3.2. Riscuri care persistă
3.3. Riscuri noi identificate
4. Monitorizarea riscurilor de corupţie, după caz
5. Registrul de riscuri actualizat
6. Concluzii şi recomandări
Întocmit,
Responsabil cu riscurile
[Nume, Prenume responsabil cu riscurile]
[Semnătura]
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