
 
 
 

                        CENTRUL DE PREGĂTIRE  PROFESIONALĂ ŞI 

                         CONSULTANŢĂ ÎN AFACERI TRANSILVANIA 

Centrul de Pregătire Profesională și Consultanță în Afaceri Transilvania, Tîrgu Mureș 

e-mail: office@cursuripregatireprofesionala.ro, web: www.cursuripregatireprofesionala.ro 

tel/fax: 0365 430 113; 0365 430 127; 0745 116 996;  

Furnizor Autorizat de Formare Profesională a Adulților 

 

 organizează pentru instituțiile publice cursul: 
 
 

MANAGEMENTUL RISCULUI ȘI TEHNICI DE EVALUARE A RISCURILOR 

 
 

“Toate organizaţiile, indiferent cât de mari sau mici sunt, se confruntă cu factori interni şi externi care creează 

incertitudini legate de posibilitatea acestora de a putea să atingă propriile obiective.  

Efectul acestei incertitudini reprezintă riscul, care este inerent în toate activităţile.” 

 

Cursul se poate organiza online (3 zile), perioadă ce se stabilește de comun acord; 
 

 

CURSUL SE ADRESEAZĂ: instituțiilor publice, care au obligaţia implementării sistemelor de control 

intern/managerial, Conducerii instituției, Comisiei de monitorizare a SCIM; responsabililor cu riscurile, 

auditorilor interni şi tuturor celor care sunt implicați în implementarea sistemului de control intern 

managerial. 

 
 

TEMATICA CURSULUI: 

 

• Ordinul 600/2018, privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice; 

• Concepte, definiții și documente utilizate în managementul riscurilor; 

• Conștientizarea fiecărui angajat privind utilitatea și necesitatea procesului de gestionare a riscurilor 

în activitatea curentă și implicațiile pe care le poate avea asupra îndeplinirii obiectivelor;  

• Identificarea, descrierea riscurilor și cauzelor care au favorizat apariția acestora; 

• Evaluarea riscurilor (evaluarea probabilității, a impactului și a expunerii la risc); 

• Gestionarea și tratarea riscurilor; Tipuri de strategii aplicabile în managementul riscurilor; 

• Întocmirea Registrului Riscurilor în cadrul entităţii publice; Riscuri de corupție; 

• Monitorizarea implementării măsurilor de control; Fișa de urmărire a riscului; 

• Lipsa/nerespecarea procedurilor - consecința apariției unor riscuri;  

• Elaborarea procedurii de sistem - Implementarea managementului riscului; 

• Stadiul implementării standardelor de control intern/managerial, conform rezultatelor autoevaluării; 

• Completarea chestionarului de autoevaluare, conform Ordinului 600/2018; 

• Programul de Dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial; 
 

 
 

Costul cursului: 450 lei/persoană 

 

 

 

Modalitatea de desfășurare: Online; 

Programul de desfășurare: Se stabilește de comun acord - 3 zile a câte 4 ore/zi 

Înscrierea: Se face prin trimiterea formularului de înscriere la numărul de fax 0365430113, 

0365430127 sau e-mail: office@cursuripregatireprofesionala.ro.  

Persoană de contact: Moldovan Ioan, tel. 0745116996. 

Cursul poate fi achiziționat în SICAP. 
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