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Gestionarea riscurilor se bazează pe analiza factorilor de risc care permite personalului de 

conducere din cadrul instituției să cunoască riscurile ce ar fi posibil să afecteze atingerea 

obiectivelor. 

În urma acestei analize care se va realiza sistematic, anual, cu privire la activităţile 

desfăşurate în cadrul instituției pentru atingerea obiectivelor, a fost elaborată această strategie 

corespunzătoare de prevenire a riscurilor cât şi pentru limitarea posibilelor consecinţe ale acestora. 

Scopul strategiei constă în îmbunătățirea continuă a controlului intern prin stabilirea 

modalităților de identificare și evaluare a riscurilor potențiale, precum și stabilirea sau 

implementarea măsurilor de control în vederea gestionării acestora. 

Domeniul de aplicare a strategiei prevede: 

1. Procedura stabilește cadrul general de identificare, analiză și gestionare a riscurilor la  

nivelul instituției; 

2. Furnizează  personalului și conducerii instituției un instrument care facilitează 

gestionarea riscurilor într-o manieră metodică și eficientă; 

3. Procedura se utilizează de către toate subdiviziunile din cadrul instituției. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motto: „Când pornești la o acțiune, trebuie să ai în vedere și riscurile ei.” 

Eugen Lovinescu 

 

 

Raportare 

Revizuire Monitorizare 

Gestionare 

Evaluare Identificare 

Managementul 
riscurilor 



Obiective/activităţi 

 

 

Risc 

Cauzele care 

favorizează 

apariţia riscului 

Strategia adoptată 

Instrumentele 

de control 

intern 

Terpenul de 

implementa

re 

Responsabil de 

gestionarea 

riscului 

Modernizarea și eficientizarea 

managementului financiar. 

Nerealizarea resurselor 

financiare datorită 

nerespectării termenelorde 

încasare a taxelor de studii. 

Nerespectarea 

termenelor de 

plată a taxelor de 

studii conform 

contractelor. 

Neîncasarea 

taxelor de studii 

ca urmare a 

exmatriculării 

unor elevi. 

Verificarea 

periodică a achitării 

taxelor de studii. 

 

Evidența 

încasării taxelor 

Septembrie 

Ianuarie  

Director 

Contabil șef 

Dezvoltarea și modernizarea 

infrastructurii instituției 

 
Nedezvoltarea sau 

nemodernizarea spațiilor 

didactice din cadrul instituției, 

datorită insuficienței 

fondurilor financiare 

Insuficiența 

fondurilor 

financiare 

Stabilirea 

priorităților privind 

alocarea de fonduri 

pentru 

modernizarea 

spațiilor didactice 

Analiza de 

management 

anual 

Director 

Contabil șef 

Stabilirea contactelor de 

cercetare care să permită: 

- dotarea bibliotecii cu 

echipamentele necesare; 

- prevederea fondului necesar 

de cărți și publicații; 

- achiziționarea de software de 

specialitate. 

Nerăspunderea la standardele 

de autoevaluare ce țin de 

dotarea și funcționarea 

bibliotecii. 

Insuficiența 

fondurilor 

financiare 

Direcționarea 

prioritară a 

fondurilor 

financiare pentru 

suplinirea fondului 

de carte și 

achiziționarea 

software-urilor de 

specialitate. 

Analiza 

periodică a 

rapoartelor 

bibliotecarior 

permanent 

Director adjunct 

pentru instruire și 

educație 

Bibliotecari  



Modernizarea managementului 

resurse umane. 

Lipsa documentelor de 

personal centralizate. 

Dispersarea 

bazelor de date. 

Necentralizarea 

tuturor 

informațiilor. 

Achiziționarea unui 

soft care ar permite 

centralizarea 

tuturor 

informațiilor cu 

referire la resursele 

umane. 

Analiza de 

management. 

trimestrial 

Responsabil 

serviciul pesonal 

Gestionarea eficientă a lucrărilor 

legate de activitatea de 

secretariat: 

- verificarea corectitudinii și 

autenticității documentelor 

întocmite și semnate; 

- întocmirea și transmiterea în 

termenele prevăzute a 

documentelor. 

Posibilitatea înscrierii unor 

date eronate în documentele 

emise de secretariat. 

Neatenția.  
Instruirea 

personalului. 

Analiza 

sistematică a 

documentelor 

emise. 

permanent 

Director 

Responsabilii de 

emiterea 

documentelor 

Stabilirea obiectivelor în 

domeniul SIM la nivel de 

instituție. 

Neîndeplinirea obiectivelor 

stabilite. 

Întârzieri în 

elaborarea 

obiectivelor 

privind SIM la 

nivel de instituție. 

 

 permanent Director 

Responsabilii de 

elaborarea 

Planurilor de 

activitate pe 

subdiviziuni. 

Modernizarea și perfecționarea 

procesului instructiv – educativ.  

Neutilizarea metodelor de 

predare –învățare și a 

tehnologiilor informaționale 

actuale. 

Conservatorismul 

cadrelor didactice, 

resurse 

insuficiente. 

Utilizarea de 

metode interactive 

și tehnologii 

educaționale 

moderne. 

Discuții în 

ședințe de 

catedre. 

Participarea la 

cursuri de 

formare. 

 
Director adjunct 

pentru instruire și 

educație 

Șefi de secție 

Șefi de catedră 



Îmbunătățirea comunicării 

profesor elev. 

Absenteismul 

elevilor. 

Stimularea 

participării active a 

elevilor în cadrul 

orelor. 

Valorificarea 

tuturor mijloacelor 

de comunicare 

(pagina web, email 

etc.) 

Verificarea 

orarului 

consultațiilor. 

sistematic 

Dezvoltarea relațiilor de 

cooperare  parteneri naționali și 

internaționali. 

Interesul scăzut al elevilor 

pentru programele de 

mobilitate academică. 

Nemotivarea 

elevilor pentru 

desfășurarea unor 

activități didactice 

în colaborare cu 

diverli parteneri. 

Organizarea 

ședințelor cu elevii 

și prezentarea 

programelor de 

mobilitate 

academică. 

Urmărirea 

realizării 

ședințelor. 

permanent 
Director adjunct 

pentru instruire și 

educație 

Șefi de secție 

Șefi de catedre 

Promovarea domeniilor de 

formare profesională. 

Descreșterea numărului de 

elevi. 

Interesul scăzut al 

tinerilor pentru 

continuarea 

studiilor. 

Organizarea 

echipelor mobile în 

vederea promovării 

domeniilor de 

formare 

profesională. 

Urmărirea 

realizării 

planului stabilit. 

permanent 

Director adjunct 

pentru instruire și 

educație 

Cadre didactice 

Scăderea numărului de grupe 

de elevi. 

Numărul mic de 

înscrieri a elevilor 

la domeniilor de 

formare 

profesională.  

Scăderea numărului de posturi 

didactice.  

Modernizarea managementului 

academic. 

Litigii cu absolvenților 

diplomelor de studii. 

Emiterea unor 

acte de studii 

greșite sau 

incomplete. 

Analiza fluxului 

informațional și a 

actelor legislative 

nou apărute. 

Analiza de 

management. 

Semestrul  II 

al anului de 

studii 

Director adjunct 

pentru instruire și 

educație 



Omiterea actualizării datelor 

personale ale elevilor. 

Lucrul cu baze de 

date diferite. 

Riscul are 

tolerabilitate și 

rămâne în 

monitorizarea 

secretarului. 

semestrial Secretar secția 

studii 

 

Securitatea persoanelor și a 

bunurilor. 

Deteriorarea bunurilor. 

Accesul persoanelor străine în 

cadrul instituției și cămin. 

Neatenția 

personalului pază. 

Monitorizare. 

Sesizări. 

Analiza de 

management. 

sistematic 

Personal pază 

Managementul situațiilor de 

urgență. 

Lipsa instruirilor în domeniul 

situațiilor de urgență. 

Neparticiparea la 

cursuri de 

instruire. 

Identificarea 

cursurilor de 

instruire. 

Analiza de 

management. 

periodic 
Responsabil 

protecția civilă 

 

 

 

 

 

 


