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Denumirea cursului: „Managementul riscului” 

 

Durata: 2 zile 

Perioada: 25 octombrie (orele 09.00 – 16.00) şi 26 octombrie (orele 09.00-14.00) 

 

Tematica : 

 

 

1. Introducere 

2. Obiective şi Abordarea Cursului 

3. Prezentarea conceptului de risk management 

4. Beneficiile procesului de risk management 

5. Principiile de management al riscului 

6. Diferite abordari in managementul riscului 

7. Managementul integrat al riscului (ERM) 

 

8. Etapele procesului de management al riscului 

9. Identificarea riscurilor semnificative 

10. Stabilirea apetitului la risc 

11. Evaluarea şi prioritizarea riscurilor 

12. Răspunsul la risc (Gestionarea riscurilor) 

13. Monitorizarea procesului de management al riscului  

14. Elaborarea registrului riscului si a planurilor de actiune 

 

15. Pasii necesari implementarii procesului de risk management 

16. Planificare si proiectare 

a. Crearea unei politici de management al riscului 

b. Implicarea Consiliului de Administratie 

c. Definirea scopului procesului de risk management 

d. Crearea arhitecturii managementului riscului 

e. Definirea responsabilitatilor 

17. Implementare  
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a. Stabilirea tehnicilor de evaluare a riscurilor 

b. Identificarea factorilor de risc 

c. Evaluarea riscurilor 

d. Stabilirea apetitului la risc si a tolerantei 

18. Masurare si monitorizare 

a. Utilizarea registrelor de riscuri 

b. Pregatirea planului de actiune la risc 

c. Crearea unei culturi de constientizare a riscului 

19. Invatare si raportare 

a. Monitorizarea performantei procesului de risk management 

b. Raportarea performantei procesului de risk management 

20. Studiu de caz  

 

21. Concluzii 

   

Lector, Marius Sorega, CIA (Certified Internal Auditor), membru IIA, expert in audit intern 

control intern si managementul riscului pentru sectorul privat, cu o experienta profesionala 

de peste 8 ani in audit intern. 

 

Limba: română;   

 

Loc de desfăşurare: Institutul Bancar Român, Str Negru Voda, nr. 3, sector 3, Bucureşti; 

 

Tarif de participare:  400 lei pentru membrii AAIR şi 600 lei pentru persoanele din afara 

asociaţiei; 

 

Inregistrarea participarii: persoanele interesate vor informa Asociatia la nr. de tel/fax  

031 005 6789, 0723.247.300  sau la email office@aair.ro . 

Persoana de contact : Maria PIRVAN  

 

Termen de inscriere si achitare a cursului:  

- inscriere pana la 21 octombrie 2014 

- achitare pana la 23 octombrie 2014 

 

- Plata se va efectua direct la sediul sau in contul Asociatiei Auditorilor Interni din 

Romania RO77BACX0000004508589001 deschis la UniCreditTiriac Bank Romania, 

Sucursala Domenii . Daca organizatia sau institutia dvs. doreste achitarea tarifului de 

participare, Asociatia  va emite si transmite documentele necesare efectuarii platii prin 

virament bancar.  

 

Se ofera suport de curs si diploma de participare – 12 CPE . 
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