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Scopul programului  

Trainingul ”Managemenul Riscurilor 

in proiecte (Project Risk Management)” va 
oferă instrumentele necesare pentru a 

avea proiecte de succes. Veti capata 
abilitati pentru a aplica cele mai moderne 
tehnici de identificare a riscurilor in 

proiecte, de evaluare si cuantificare a 
riscului, si de a concepe cele mai eficiente 

strategii de răspuns la risc pentru a 
finaliza cu succes proiectul. Veti putea sa 
faceţi eficient analiza riscurilor si sa luaţi 

masurile necesare pentru eliminarea sau 
reducerea riscurilor care pot afecta 

proiectul. 

 
 

 

REDUCEŢI INCERTITUDINEA DIN PR0IECTE 
Toate proiectele au un anumit nivel de risc. Analiza riscurilor pe parcursul proiectului, 

este esenţiala pentru pentru a identifica riscurile, a evalua si a gestiona aceste riscuri in 
cadrul proiectului. 

 
 „Managementul Riscurilor in Proiecte” va oferă instrumentele, metodele si modelele de 
formulare necesare pentru managementul riscurilor (Risk Management): privind 

identificarea riscurilor, controlul si identificarea masurilor de reducere sau eliminare a 
riscurilor. 

 

OBIECTIVE/BENEFICII 
La sfarsitul acestui training, participanţii vor fi capabili sa facă cu succes 

managementul riscurilor de proiect prin: 

 Utilizarea celor mai eficiene metode, instrumente si tehnici de managementul 
riscurilor 
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 Identificarea riscurilor cu impact negativ si pozitiv (oportunitati) si estimarea 
impactului lor in derularea proiectului 

 Elaborarea strategiilor de răspuns la riscurile cu impact negativ si pozitiv 

 Aplicarea metodelor de analiza riscurilor (calitativ si cantitativ) pentru evaluarea si 
prioritizarea riscurilor de proiect 

 Evaluarea impactului riscurilor din punct de vedere timp (întârzieri) si bani 
(costuri suplimentare) folosind metode de analiza cantitativa (Expected Monetary 
Value) 

 Controlul riscurilor multiple din proiect 
 Elaborarea planului de proiect in funcţie de riscurile identificate. Integrarea 

riscurilor si a efectelor lor in planificarea proiectului 
 

AUDIENTA 

 Manageri, directori care au in subordine projcct manageri si echipe de proiect 

 Manageri, directori care trebuie sa gestioneze proiectele alocatc diviziei, 
departamentului 

 

STANDARDE SI EXAMENE DE CERTIFICARE 
Cursul este aliniat la standardul “Project Management Body of Knowledge” (PMBOK) 
elaborat de Project Management Institute (PMI) 

Cursul ajuta participanţii sa se pregătească in vederea obţinerii certificărilor PMI 
Cursul este eligibil pentru examenele de certificare internaţionala PMI RMP PMI-Risk 
Management Professional. 

 

Structura Cursului 
 

Durata: 2 zile 
Grupa de training: 10-14 persoane 
Format training: training cu instructor, exerciţii si aplicaţii in echipa, studii de caz 

Instructori: cu experienţa practica in domeniu, certificaţi PMI, CNFPA, MCT 

 

Pentru inscrieri si informatii despre programele CODECS un 
consultant va sta la dispozitie la sediul din str. Agricultori, nr. 37-39, 

la telefon: 021.252.51.82/ 3/ 4 sau e-mail: training@codecs.ro; 
sales@codecs.ro 
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