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Având în vedere noile cerințe cu privire la managementul riscului in entitățile publice, 
conducătorii compartimentelor vor desemna la nivelul fiecărui compartiment un responsabil cu 
riscurile. 

”Responsabilii cu riscurile de la nivelul compartimentelor participă la CURSURI DE PREGĂTIRE ÎN 
DOMENIUL MANAGEMENTULUI RISCURILOR şi consiliază personalul din cadrul acestora, pentru 
elaborarea registrelor de riscuri pe compartimente”  OSGG 400/2015 pentru aprobarea Codului 
controlului intern/managerial al entităţilor publice art. 5 alin.(1) și (2) 

vă propunem  

 
Cursul de formare profesională  

practic / interactiv 100%  
 

 

 

Manager al Sistemului de Management al Riscului 
Curs autorizat ANC (Autoritatea Naţională pentru Calificări)  

Cod COR 325708 
 
 

organizat în Municipiul Cluj Napoca 
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       Dacă ai impresia că educaţia e scumpă, atunci încearcă să       
      vezi cum e ignoranţa. 
  

 CE VEI ÎNVĂŢA:  

Ce este managementul riscului, cum să dezvolți un sistem de management al riscului astfel încât să te conformezi 
cerințelor OSGG 400/2015 și să aduci valoare în organizația ta reducând efectul incertitudinii asupra obiectivelor, 
astfel încât organizația ta să diminueze riscurile și să profite de oportunități. 

 

 Ce este și ce nu este riscul  

 Ce înseamnă managementul riscurilor 

 Cum să identifici riscurile la care este expusă compania ta (instrumente, metode) 

 Cum să evaluezi riscurile (instrumente, metode, tehnici) 

 Cum să gestionezi problemele generate de riscuri (instrumente, metode) 

 Cum să realizezi un plan de management al riscurilor eficient (plan, fișe, chestionare, 
registre) 

 Cum să monitorizezi și să revizuiești procesul de management al riscului. 

 
 
 

CINE VA BENEFICIA CEL MAI MULT DE ABSOLVIREA ACESTUI CURS: 
 
 în primul rând TU, cel care pe parcursul acestui curs ne vei fi coleg şi coechipier și vei deveni un 

pion important în implementarea managementului riscului în instituţia în care lucrezi; 
 colegii TĂI care vor beneficia de cunoştinţele tale şi experienţa dobândită în urma acestui curs; 

 NOI, pentru că am împărtăşit împreună experienţa acestui curs. 

 
TRAINERI:  
Constantin POP, Business trainer, Coach, Formator de formatori, manager de proiect, autor al acestui training, consultant 
Cosmin CRUCIAT, Formator de formatori, manager de proiect, autor al acestui training, consultant 

 
 
În cazul în care consideraţi că nu au fost îndeplinite obiectivele cursului, vă vom returna întreaga 
sumă achitată.  Solicitarea de rambursare va trebui făcută înaintea susţinerii examenului de 
absolvire a cursului.  

 

Program & Costuri: 

Durata: 3 zile. Perioada de desfășurare a cursului se va stabili ulterior de comun acord cu beneficiarul. 

COST *:  590 RON / 3 zile / participant  

Cursul se va organiza pentru un număr minim de 20 participanți.  

*Preţul include: instruire, contravaloare examinare şi diplomă absolvire curs, acreditată ANC (Autoritatea Naţională 
pentru Calificări) Cod COR 325708 pentru specializarea Manager al Sistemului de Management al Riscului, suport curs.  
  

Pentru informaţii şi detalii suplimentare vă stăm la dispoziţie direct la telefon  0723 798 793, e-mail:  office@certifica.ro. 
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 Cine suntem? 
 

Din 1996 oferim servicii de contabilitate și consultanță fiscală intr-o gama completa, astfel încât să putem satisface nevoile 
tuturor clienților noștri. Echipa noastră este formată din persoane cu multă experienţă, calificate in domeniu, experţi contabili 
sau consultanți fiscali, membri ai unor organizații profesionale precum CECCAR (Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor 

Autorizaţi din România) si CCF (Camera Consultanţilor Fiscali). 

Din 1999 oferim soluţii în toate aspectele privind sistemele de management prin asigurarea unui pachet de servicii complet, 
respectiv proiectarea sistemelor, elaborarea documentaţiei (manualelor, procedurilor de sistem şi operaţionale, instrucţiuni de 

lucru etc.), instruirea personalului implicat în activităţi, dezvoltarea și implementarea, evaluarea, auditarea, menţinerea şi 

îmbunătăţirea continuă a sistemelor de management.   

Din 2010 oferim consultanţă pentru implementarea Sistemului de Control Intern Managerial. Sistemul de control intern 
managerial l-am integrat intr-un sistem de management al performanței menit sa asigure o administrare a fondurilor publice 

in mod economic, eficient si eficace. 

Din 2015 organizăm cursuri cu tematica CONTROLUL INTERN MANAGERIAL: Soluţia pentru un management performant în 
entităţile publice, MANAGEMENTUL RISCULUI ÎN ENTITĂȚILE PUBLICE, MANAGEMENTUL CALITĂȚII ÎN ENTITĂȚILE PUBLICE 

cursuri autorizate ANC (Autoritatea Naţională pentru Calificări), Cod COR 325708 Manager al Sistemului de Management al 
Riscului, Cod COR 214129 Specialist în domeniul calității.  

Consultanţă în sisteme de management : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 


