
   

 

Prezentare cerințe ISO 31000 

Managementul riscului 

 

   

 

 

OBIECTIVE  

La finalul acestui curs de prezentare a principiilor de 

management al riscului (ISO 31000), participanții vor fi capabili 
să: 

 Înțeleagă conceptul de management al riscului 

 Înțeleagă principiile de management al riscului 

 Cunoască diverse abordări pentru evaluările de risc și opțiuni de 

gestionare a riscurilor 

 Cunoască liniile directoare pentru managementul riscului, conform 

ISO 31000:2018 

 

CUI SE ADRESEAZĂ 

 Managerilor și tuturor persoanelor implicate în implementarea 

managementului riscului, precum și părților interesate implicate 

într-o astfel de abordare 

 Tuturor persoanelor interesate de cunoașterea principiilor de 

management al riscului 

 

CUNOȘTINȚE PREALABILE 

 Nu sunt necesare 

 

 

 

 

 

 

 

Durata: 3 zile 

Certificat:  

eliberat de Sc Calitop Srl  

Preț:  

pentru detalii vă rugăm să 
ne contactaţi pe adresa 

dan.daniela@calitop.ro 

ISO 31000 este destinat 

utilizării de către persoanele 

care creează și protejează 

valoarea în cadrul organizațiilor 

prin gestionarea riscurilor, 

luarea deciziilor, stabilirea și 

atingerea obiectivelor și 

îmbunătățirea performanței. 

 



   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

AGENDA CURSULUI 

Ziua 1 

 Introducere și prezentarea generală a cursului 

 Noțiuni introductive 

 Scop și generalități 

 Principalele modificări ale ISO 31000:2018 

 Când să folosești ISO 31000? 

 Cum să utilizezi ISO 31000? 

 Structura standardului ISO 31000  

 De ce este necesar ISO 31000? 

 Cui de adresează ISO 31000? 

 Termeni și definiții 

Ziua 2 

 Principii de management al riscului 

 Cadrul organizațional (capitolul 5) - 5.1 Generalităţi; 5.2 

Leadership şi angajament; 5.3 Integrare; 5.4 Proiectare; 5.5 

Implementare; 5.6 Evaluare; 5.7 Îmbunătăţire 

Ziua 3 

 Procesul (capitolul 6) - 6.1 Generalităţi; 6.2 Comunicare şi 

consultare; 6.3 Scop, context şi criterii generalităţi; 6.4 Evaluarea 

riscului; 6.5 Tratarea riscului; 6.6  Monitorizare şi analiză; 6.7 

Înregistrare şi raportare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERUL PRACTIC AL INSTRUIRII: 

Formatorul utilizează tehnici de instruire moderne și o varietate de 

metode de formare, pentru a oferi tuturor participanților cele mai bune 

oportunități de învățare, inclusiv: 

 Discuții în grup 

 Exerciții individuale sau în grup 

 Formulare și instrumente 

 Test de evaluare 

 

 

 

 

ECHIPA CALITOP VĂ STĂ LA DISPOZIȚIE! 

Tipul instruirii:  

 IN-HOUSE – cursul se 

desfăşoară la sediul clientului  

și/sau 

 OPEN – cursul se desfăşoară la 

sediul Calitop 

Limba de predare – 

română 

 

CONTACT 

Adresa:  

Str. Roșiori, Nr.4, 

400139 Cluj-Napoca 

Telefon:  

+40264 437584 

 

Website: 

www.calitop.ro 

 

E-mail: 

office@calitop.ro 


