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Nr…………………… 

 

 

Procedura operațională privind managementul riscurilor de corupție în cadrul CȘEI 

Maria Montessori 

 

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz, a 

reviziei in cadrul editiei procedurii operationale 

 

 Elemente privind 

responsabilii/ 

operatiunea  

 

Numele si 

prenumele 

 

Functia 

 

Data 

Semnatura  

1 2 3 4 5 

1.1. Elaborat  Constantin Lenuța 

Crețu Roxana Elena 

Membru 

CEAC 

  

1.2. Verificat  Giubernea Roxana 

Crețu Roxana Elena 

Director 

Responsabil 

CEAC 

  

1.3 Aprobat  Giubernea Roxana Director   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor  procedurii operationale  

 

 
 

Editia/ revizia 

in cadrul editiei 

 

Componenta revizuita 

 

 

Modalitatea 

reviziei 

 

Data de la care se 

aplica 

prevederile 

editiei sau 

reviziei editiei 

1 2 3 4 

2.1. Editia 1 x x  

2.2. Revizia 1    

2.3 Revizia 2    
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3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul 

editiei procedurii operationale  

 

 

 

 
Scopul 

difuzării 

Exemplar 

nr. 
Compartiment Funcţia 

Numele şi 

prenumele 

Data 

primirii 
Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.1. Aplicare 

informare 

1 
Management Director 

Giubernea  

Roxana 

  

3.2. 
Aplicare 

informare 

2 
Comisie 

Monitorizare 

Responsabil 

Comisie 

Monitorizare 

Cretu 

Roxana 

Elena 

  

3.3. Aplicare 

Evidență, 

Arhivare 

1 
Comisie 

Monitorizare 

Responsabil 

Comisie 

Monitorizare 

Cretu 

Roxana 

Elena 

  

3.4. Aplicare 

informare 

3 
Bibliotecă 

Responsabil 

biblioteca 

Sfetcu 

Marinela 

  

3.5. 

Aplicare 

informare 

1 

Consiliul 

profesoral 

Coordonator 

programe și 

proiecte 

educative 

Boanta 

Mihaela 

  

 

4. Scopul procedurii operationale 

 

4.1.Stabileşte un cadru general unitar de identificare, analiză şi gestionare a riscurilor la 

nivelul compartimentelor din cadrul C.Ș.E.I. Maria Montessori; 

4.2.Furnizează personalului şi conducerii  C.Ș.E.I. Maria Montessori un instrument care 

facilitează gestionarea riscurilor într-un mod controlat şi eficient, pentru atingerea 

obiectivelor prestabilite, atât ale celor generale cat şi ale celor specifice; 

4.3.Furnizează o descriere a modului în care sunt stabilite şi implementate acţiunile/ măsurile/  

dispozitivele de control menite să prevină apariţia riscurilor de corupție. 

 

5. Domeniul  de  aplicare 

5.1. Procedura se utilizează de către toate compartimentele din cadrul C.Ș.E.I. Maria 

Montessori în vederea gestionării riscurilor care pot afecta atingerea obiectivelor specifice ale 

acestora. 
Procedura se aplică tuturor angajaţilor C.Ș.E.I. Maria Montessori.  
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Documente  de  referinţă aplicabile activității procedurale 

   

6. Documente de referință 

6.1. Reglementări internaționale: 

- SR EN ISO 9000:2006 – „Sisteme de Management al Calităţii. Principii esenţiale şi 

vocabular.” 

- SR EN ISO 9001:2008 – „Sisteme de management al calităţii. Cerinţe.” 

 

6.2. Legislație primară: 

Legea educației naționale nr.1/2011 cu completările ulterioare 

OMEN 5113/2014 și OMEN 5144/2013 cu privire la SNAE – prevenirea actelor de corupție 

în educație  

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarului public, modificată şi completată 

Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată    

Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și 

instituțiile publice 

Ordonanța de urgență a guvernului 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu 

modificări prin legea 87/2006 cu modificările și completările ulterioare 

 

6.3. Legislație secundară: 

Ordin nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor 

publice  

Instrucţinea nr. 1/2018 din 16 mai 2018 privind aplicarea unitară la nivelul unităţilor de 

învăţământ preuniversitar a Standardului 9  

Proceduri prevăzute în Codul controlului intern managerial al entităţilor publice, aprobat prin 

Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 

 

 6.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice: 
Dispoziția de constituire a Comisiei privind organizarea, implementarea si menținerea unui 

sistem de control intern/managerial în cadrul instituției; 

Regulamentul de organizare si de lucru al Comisiei privind organizarea, implementarea si 

menținerea unui sistem de control intern/managerial în cadrul instituției 

Programul de dezvoltare al Sistemului de Control Intern Managerial în cadrul instituției 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al instituției 

Decizii/Dispoziţii ale Conducătorului Instituției 

Procedura de Sistem privind ”Controlul Documentelor” 

Procedura de Sistem privind ”Controlul Înregistrărilor” 

Fișe post 

Circuitul documentelor; 

Alte acte normativ 
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6. Definiții și abrevieri 

 

Nr. 

crt. 
 

Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul 

1 Procedura de sistem Procedură care descrie o activitate sau un proces care se desfăşoară la nivelul 

tuturor componentelor structurale ale CȘEI Maria Montessori 

2 Ediţie a unei proceduri 

de sistem 
Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri de sistem, aprobată 

şi difuzată. 

3 Revizia în cadrul unei 

ediţii 
Acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, 

a uneia sau a mai multor componente ale unei ediții a procedurii, actiuni care 

au fost aprobate si difuzate. 

4 Control 

intern/managerial 
Ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii publice stabilite 

de conducere în concordanţă cu obiectivele acesteia şi cu reglementările 

legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, 

eficient şi eficace; acesta include, de asemenea, structurile organizatorice, 

metodele şi  procedurile. 

5 Risc Posibilitatea de a se produce un eveniment care ar putea avea un impact 

asupra îndeplinirii obiectivelor. 

6 Evaluarea riscului Evaluarea consecinţelor materializării riscului, în combinaţie cu evaluarea 

probabilităţii de materializare a riscului. 

7 Registrul riscurilor Document integrator al gestiunii riscurilor, cuprinzând o sinteză a 

informaţiilor şi deciziilor luate în urma analizei riscurilor. 

8 Managementul 

riscurilor  

Procesele referitoare la identificarea, evaluarea, luarea de măsuri de atenuare 

sau anticipare a acestora, revizuirea periodică şi monitorizarea progresului, 

stabilirea responsabilităţilor 

9 Risc inerent  Expunerea la un anumit risc înainte să fie luată o măsură de  

10 Risc rezidual Expunerea cauzată de un anumit risc după ce au fost luate 

măsuri de atenuare a lui, presupunând că măsurile sunt eficace  
 

11 Expunere la risc Consecinţele, ca o combinaţie de probabilitate şi impact, pe care 

le poate resimţi o organizaţie în raport cu obiectivele prestabilite 

în cazul în care riscul se materializează.  
 

12 Probabilitatea de 

materializare a riscului 

Posibilitatea sau eventualitatea ca un risc să se realizeze 

13 Impactul  Consecința sau efectul asupra rezultatelor/obiectivelor dacă riscul s-ar 

materializa 

14 Toleranța la risc Cantitatea de risc pe care organizația este pregătită să o tolereze sau la care 

este dispusă să se expună la un moment dat. 

15 Profilul de risc Un tablou cuprinzând evaluarea generală documentată și prioritizată a gamei 

de riscuri specifice cu care se confruntă organizația 

16 Prioritizarea riscurilor Acțiune determinată de caracterul limitat al resurselor și de necesitatea de a 

se stabili un răspuns optim la risc, pentru fiecare risc identificat și evaluat, și 

care constă în stabilirea ordinii de priorități în tratarea riscurilor, printr-o 

alocare eficientă și judicioasă a resurselor 

17 Strategia Anticorupție 

în Educație 

Document de viziune strategică pe termen mediu, care oferă coordonatele 

majore de acțiune în sprijinul promovării integrității și bunei guvernări la 

nivelul tuturor instituțiilor publice de învățământ 
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18 Strategia de risc Abordare generală pe care o are organizația în privința riscurilor 

19 Acceptarea(tolerarea) 

riscului 

Tip de răspuns la risc care constă în neluarea unor măsuri de control al 

riscurilor și este adecvat pentru riscurile inerente a căror expunere este mai 

mică decât toleranța la risc 

20 

 

Monitorizarea  Tip de răspuns la risc care constă în acceptarea riscului cu condiția menținerii 

sale sub o permanentă supraveghere, parametrul supravegheat cu precădere 

fiind probabilitatea 

21 Evitarea riscului Tip de răspuns la risc care constă în eliminare/restrângerea 

circumstanțelor/activităților care generează riscul 

22 Transferarea 

(externalizare) a 

riscului 

Tip de răspuns la risc recomandat în cazul riscurilor financiare și 

patrimoniale și care constă în încredințarea gestionării riscului unui terț care 

are expertiza necesară gestionării acelui risc, încheindu-se în acest scop un 

contract 

23 Tratarea (atenuarea) 

riscului 

Tip de răspuns la risc care constă în luarea de măsuri (implementarea 

măsurilor de control intern) pentru a menține riscul în limite acceptabile 

(tolerabile); reprezintă abordarea cea mai frecventă pentru majoritatea 

riscurilor cu care se confruntă entitatea 

24 Clasarea riscului Procedeu aplicabil riscurilor apreciate, de către CPACE , ca nerelevante în 

raport cu obiectivele specifice compartimentului constând în îndosarierea și 

arhivarea formularelor de alertă la risc inclusiv a documentației utilizată 

pentru fundamentarea riscurilor respective 

25 Escaladarea riscului Procedeu prin care conducerea unui compartiment alertează nivelul ierarhic 

imediat superior cu privire la riscurile pentru care compartimentul nu poate 

desfășura un control satisfăcător al acestora 

 

 

 

 

Abrevieri ale termenilor 

 

Nr. 

Crt. 

Abrevierea Termenul abreviat 

1. P.O. Procedura operationala 

2. E Elaborare 

3. V Verificare 

4. A Aprobare 

5. Ap. Aplicare 

6. Ah. Arhivare 

7. F Formular  

8. CPACE Comisia pentru prevenirea actelor de corupție în educație 

9. SAE Strategia anticorupție în educație 

10. RR Registrul riscurilor 
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8. Descrierea procedurii operaționale 

“Managementul riscului” de corupție presupune: 

- instruirea persoanelor din sfera educației 

- pregătirea activităților 

- identificarea și descrierea riscurilor de corupție 

- evaluarea riscurilor de corupție 

- determinarea și implementarea măsurilor de prevenire/control 

- monitorizare și revizuirea periodică a riscurilor  

- reevaluarea riscurilor 

Acesta prevede că fiecare entitate publică are obligaţia de a analiza sistematic, cel puţin o dată 

pe an, riscurile legate de desfăşurarea activităţilor sale, să elaboreze planuri corespunzătoare 

în direcţia limitării posibilelor consecinţe ale acestor riscuri şi să numească responsabili 

pentru aplicarea planurilor respective.  

Sarcina implementării acestui standard revine conducătorilor compartimentelor, prin 

constituirea Comisiei pentru prevenire actelor de corupție în educație, asumarea registrelor 

de risc de la nivelul compartimentelor coordonate şi luarea de măsuri de control ale riscurilor 

identificate.  

În ceea ce privește responsabilitatea gestionării riscurilor semnificative/strategice, aceasta 

revine conducerii unității de învățământ. Principalele elemente, de care depinde realizarea 

procesului de management al riscului, sunt: 

  existența obiectivelor definite care să răspundă cerințelor SMART;  

 alocarea unor resurse adecvate pentru punerea în practică a măsurilor de gestionare a 

riscurilor, în vederea diminuării posibilității ca obiectivul sau activitatea să nu fie 

îndeplinite. 

 utilizarea informațiilor privind managementul riscului în luarea deciziilor (în funcție 

de riscurile semnificative/strategice). 

La nivelul compartimentelor/unității de învățământ se constituie CPACE cu următoarea 

componență: 

- Coordonatorul comisiei – director/persoană desemnată de acesta 

- Membrii comisiei – reprezentanți ai comisiilor unității de învățământ 

- Reprezentantul structurii de control managerial intern 

- Consilier pentru integritate 

- Secretar care este și responsabil cu raportarea stadiului de implementare a SAE 

Consilierul pentru integritate se desemnează prin dispoziție a directorului din rândul 

personalului care respectă normele de deontologie profesională, procedurile de lucru în 

activitatea desfășurată sau prevederile legale privind incompatibilitățile, interdicțiile, 

declararea averilor, conflictul de interese. 

În conformitate cu ROI, ședinţele CPACE se organizează de către secretarul acestei comisii, 

ori de câte ori este nevoie, sau cel puţin semestrial şi sunt conduse de președintele CPACE, 

care decide asupra ordinii de zi. Conducătorul compartimentului asigură cadrul organizaţional 

şi procedural pentru punerea în aplicare, de către persoanele responsabile, a măsurilor de 

control stabilite pe baza proceselor-verbale transmise de secretarul CPACE. Întreg personalul 
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din cadrul entității își identifică, evaluează, revizuiește riscurile și aplică măsurile de control 

corespunzătoare pentru riscurile activităților repartizate prin fișa postului, până la sfârșitul 

anului și le transmite responsabilului cu riscurile de la nivelul compartimentului.  

 

8.1Identificarea riscurilor  
Conducătorii compartimentelor şi întregul personal au obligaţia de a identifica riscurile care 

afectează atingerea obiectivelor specifice, inclusiv riscurile de corupţie.  

Persoana care identifică un risc analizează preliminar riscul identificat, procedând la:  

 definirea corectă a riscului, cu respectarea următoarelor reguli:  

a) riscul este o situaţie, un eveniment care poate să apară, o incertitudine şi nu ceva sigur; 

b) riscurile care nu afectează obiectivele/activităţile nu se identifică ca riscuri;  

c) problemele dificile identificate nu trebuie ignorate. Ele pot deveni riscuri în situaţii 

repetitive din cadrul aceleiaşi entități, sau pentru alte entități în care astfel de riscuri nu s-

au materializat;  

d) riscurile nu trebuie definite prin impactul lor asupra obiectivelor. Impactul nu este risc, 

ci consecinţa materializării riscurilor asupra realizării obiectivelor; e) riscurile nu se 

definesc prin negarea obiectivelor;  

f) problemele care vor apărea cu siguranţă nu constituie riscuri, ci certitudini;  

g) problemele a căror apariţie este imposibilă nu constituie riscuri, ci ficţiuni.  

 prezentarea cauzelor, descrierea circumstanţelor care favorizează apariţia riscului;  

 analizarea consecinţelor, în cazul materializării riscului, asupra realizării obiectivelor 

În procesul de identificare a riscurilor primul pas îl reprezintă completarea Formularului de 

alertă la risc, împreună cu documentația aferentă (Anexa la prezenta procedură- Formular 

F01-PO-08.02), care prezintă:  

 Descrierea narativă a riscului:  

- riscul identificat;  

- obiectivul specific;  

- cauze;  

- consecințe;  

 Evaluarea riscului:  

- evaluarea probabilității  

- evaluarea impactului  

- calcularea valorii de expunere la risc  

 Tipul de răspuns la risc  

- strategia adoptată  

- măsurile de control recomandate  

Responsabilul cu riscurile din cadrul compartimentului analizează fiecare Formular de alertă 

la risc(F01-PO-08.02), primit de la persoanele care au identificat riscurile și propune:  

 clasarea riscului aferent Formularului de alertă la risc(F01-PO-08.02), dacă riscul 

este nerelevant; 

  escaladarea riscului la nivelurile superioare ale managementului;  

 reţinerea riscurilor ce aparţin compartimentului, caz în care propune una dintre 

strategiile de răspuns la risc (acceptarea, monitorizarea, evitarea, transferarea, tratarea). 
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Responsabilul cu riscurile pe compartiment consiliază personalul din cadrul compartimentului 

cu privire la gestionarea riscurilor, pe care le centralizează, în vederea întocmirii Registrului 

de riscuri (Anexa la prezenta procedură-Formular F05-PO-08.02) și îl transmite spre aprobare 

conducătorului compartimentului și apoi secretarului CPACE. Responsabilul cu riscurile pe 

compartiment va avea de gestionat păstrarea documentelor în bibliorafturi, dar și electronic 

(cu acces la documente pentru toate persoanele interesate). Secretarul CPACE analizează 

RR(F05-PO-08.02) de la nivelul compartimentelor și centralizează riscurile medii și ridicate, 

cu scopul de a evita un volum exagerat și necontrolat de riscuri și de a gestiona eficient 

riscurile de la nivelul entității. Astfel, riscurile mici sunt gestionate la nivelul 

compartimentelor care le-au identificat. Secretarul CPACE elaborează Registrul de riscuri pe 

entitate, care cuprinde riscurile medii și ridicate, ce pot avea un impact substanţial şi o 

probabilitate ridicată de manifestare şi care vizează entitatea, în întregimea ei. 

 

8.2. Determinarea expunerii la risc 

Evaluarea expunerii la risc se realizează de către responsabilul cu riscurile/conducătorul 

compartimentului prin RR, astfel: 

 estimarea probabilităţii de apariţie a riscului, pe o scală de trei sau cinci trepte, ca 

fiind: foarte scăzută, scăzută, medie, mare, si foarte mare. (Anexa la prezenta procedură 

Formular F02-PO-08.02). Scală de estimare a probabilității de materializar a riscurilor).  

O posibilă metodă de evaluare a probabilităţii de materializare a riscului o reprezintă luarea în 

calcul a frecvenţei de materializare a unor riscuri în trecut. Pragurile de probabilitate reflectă 

percepţia unității de învățământ asupra incertitudinii cu care pot fi asociate riscurile 

identificate. 

  estimarea impactului asupra obiectivului, pe o scală de trei sau cinci trepte, ca fiind: 

foarte scăzut, scăzut, mediu, ridicat, foarte ridicat. (Anexa la prezenta procedură-Formular 

F03-PO-08.02)  

Impactul se poate descompune astfel: componenta calitativă, componenta patrimonial – 

bugetară; componenta efort (resurse umane); componenta de timp. 

  estimarea expunerii la risc reprezintă un concept probabilistic, fiind legată direct 

probabilitatea de materializare a riscului, respectiv consecinţele pe care le poate resimţi 

compartimentul în raport cu obiectivele prestabilite, în cazul în care riscul se 

materializează. (Anexa la prezenta procedură-Formular F04-PO-08.02)  

Expunerea la risc este o combinaţie între probabilitate şi impact, fiind un indicator 

bidimensional, de tip matriceal. Aceasta se poate reprezenta în mai multe forme, în funcţie de 

modelul adoptat pentru evaluarea impactului şi a probabilităţii de materializare a riscului. 

(Anexa la prezenta procedură-Formular F04-PO-08.02) 
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PERSOANA CARE IDENTIFICĂ UN RISC:  

-definește riscul;  

-prezintă cauzele, descrie circumstanțele, care favorizează apariția riscului;  

-analizează consecințele 

 

 

 

 

RESPONSABILUL CU RISCURILE PE COMPARTIMENT:  

-analizează FAR;  

-propune: clasare risc; escaladare risc; reținere risc și stabilește 

strategia de răspuns la risc; 

 -pune în practică decizia conducătorului; 

 -elaborează Registrul de riscuri pe compartiment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registrul de riscuri pe entitate 

FORMULAR ALERTA DE RISC 

SECRETARUL EGR: 

-analizează registrele de riscuri pe compartimente; 

-centralizează (selectează riscurile medii și 

mari) din registrele de riscuri pe compartimente; 

-elaborează Registrul de riscuri pe entitate 

COMPARTIMENTE 

CONDUCATOR SI PERSONAL DE EXECUTIE 

IDENTIFICAREARISCURILOR 
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9. Responsabilităţi  

La nivelul compartimentelor se parcurg următoarele etape în procesul de gestionare a 

riscurilor: 

 Persoana care a identificat un risc:  

 analizează preliminar riscul identificat, cauzele sau circumstanţele care favorizează 

apariţia/repetarea acestuia;  

 formulează o opinie/soluţie cu privire la măsurile necesare a fi luate pentru a controla 

riscurile identificate;  

 completează Formularul de alertă la risc ataşând la acesta documentaţia riscului pe care le 

va transmite responsabilului de risc de la nivelul compartimentului din care face parte; 

  transmite Formularul de alertă la risc către responsabil – Consilierul pentru integritate.  

Consilierul pentru integritate:  

 colectează Formularele de alertă la risc şi documentaţiile aferente de la persoanele care au 

identificat riscurile din cadrul compartimentului; 

  elaborează și transmite Registrul de riscuri al compartimentului secretarului comisiei;  

La nivelul entității se parcurg următoarele etape în procesul de gestionare a riscurilor: 

Comisia pentru prevenirea actelor de corupție în educație: 

 asigură implementarea etapelor aferente procesului de management al riscurilor 

 analizează RR pe entitate 

  decide asupra nivelul toleranţei la risc al entității; 

 analizează și propune profilul de risc al entității 

Directorul 

 aprobă profilul de risc al entității; 

 aprobă Planul de măsuri. 
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10. Formulare 

1. Formular F01-PO-08.02: Formular alertă la risc; 

2. Formular F02-PO-08.02: Scală de estimare a probabilității de materializare a 

riscurilor; 

3. Formular F03-PO-08.02: Scală de estimare a impactului global al riscului; 

4. Formular F04-PO-08.02: Scală de evaluare a expunei 

5. Formular F05-PO-08.02: Registrul riscurilor 

 

 

Formular de evidenţă a modificărilor 

 

Nr. 

crt. 

Editia  Data 

editiei 

Revizia Data 

reviziei 

Nr. 

pag. 

Descrierea 

modificarii 

Semnătura 

conducătorului 

departamentului 

 

11. Formular de analiză a procedurii 

 

Nr. 

Crt 

Compartiment Nume şi 

prenume 

conducător 

compartiment 

Înlocuitor 

de drept 

sau 

delegat 

Aviz Data Obs. Semnatura 

 

12. Lista de difuzare a procedurii 

 

 

Nr. 

ex. 

Compartiment Nume si 

prenume 

Data 

primirii 

Semnatura Data 

retragerii 

Data 

intrarii 

in 

vigoare 

Semnatura 

 

13. Anexe 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

anexei 

Elaborator Aproba Nr. 

exemplare 

Arhivare 
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ANEXA  

Exemplu de evaluare a probabilităţii de apariţie a riscurilor şi a impactului/consecinţelor 
 

a) Evaluarea probabilităţii de apariţie a riscurilor  

Nivel probabilitate Explicaţie 

R ar  Este foarte puţin probabil să se întâmple pe o perioadă 
lungă de timp ( 3 - 5  ani); nu s-a întâmplat până în prezent 

Puţin probabil Este puţin probabil să se întâmple pe o perioadă lungă de 
timp ( 3 -5  ani); s-a întâmplat de foarte puţine ori până în 
prezent 

Posibil Este probabil să se întâmple pe o perioadă medie de timp 
( 1 - 3  ani); s-a întâmplat de câteva ori în ultimii 3 ani 

Poarte probabil Este probabil să se întâmple pe o perioadă scurtă de timp 
(< 1 an); s-a întâmplat de câteva ori în ultimul an 

Aproape sigur Este foarte probabil să se întâmple pe o perioadă scurtă de 
timp (< 1 an); s-a întâmplat de multe ori în ultimul an 

 
 

b) Evaluarea impactului/consecinţelor riscurilor  

Nivel consecinţe/ impact Explicaţie 

1 Nesemnificativ Cu impact foarte scăzut asupra activităţilor 
direcţiei şi îndelinirii obiectivelor şi/sau fără 
impact financiar 

2 Minor Cu impact scăzut asupra activităţilor direcţiei şi 
îndelinirii obiectivelor şi/sau cu impact financiar 
foarte scăzut 

3 Moderat Cu impact mediu asupra activităţilor direcţiei şi 
îndelinirii obiectivelor şi/sau cu impact financiar 
mediu 

4 Major Cu impact major asupra activităţilor direcţiei şi 
îndelinirii obiectivelor şi/sau cu impact financiar 
major 

5 Critic Cu impact semnificativ asupra activităţilor 
direcţiei şi îndelinirii obiectivelor şi/sau cu 
impact financiar semnificativ 
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c)Stabilire scor general risc: probabilitate x impact 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Stabilirea nivelului de tolerare  
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Cuprins 

 

1.Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei 

în cadrul ediției  

2.Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii  

3.Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul 

ediţiei procedurii  

4.Scopul procedurii  

5.Domeniul de aplicare  

6.Documente de referință  

7.Definiții și abrevieri  

8.Descrierere activității sau procesului  

9.Responsabilități  

10.Formular de evidenţă a modificărilor  

11.Anexe  

 

                       


