
45. EVALUAREA RISCURILOR ÎN CADRUL PROCESULUI DE MANAGEMENT AL 

RISCURILOR 

1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea programului: 
Evaluarea riscurilor în cadrul procesului de management al 

riscurilor 

Public ţintă vizat: 
secretari, administratori de patrimoniu, contabili din unitățile de 

învățământ preuniversitar 

Justificare (necesitate, 

utilitate - descriere succintă): 

Programul de formare are în vedere aplicarea OUG nr. 600/2018 

privind monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a 

implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial; 

realizarea la un nivel corespunzător de calitate a atribuțiilor instituțiilor 

publice, stabilite în concordanță cu propria lor misiune, în condiții de 

regularitate, eficacitate, economicitate și eficiență; protejarea 

fondurilor publice împotriva pierderilor datorate erorii, risipei, 

abuzului sau fraudei; respectarea legii ale reglementărilor și deciziilor 

conducerii; dezvoltarea și intreținerea unor sisteme de colectare, 

stocare, prelucrare, actualizare și difuzarea datelor și informațiilor 

financiare și de conducere, precum și a unor sisteme și proceduri de 

informare publică adecvată prin rapoarte periodice. 

Durata (număr total de ore de 

formare): 
24 ore (online - 50% + 50% asincron) 

Locul de desfășurare a 

programului 
online 

Curriculum-ul programului 

(competenţe vizate, 

planificarea modulelor 

tematice, calendarul 

programului): 

Competenţe vizate:  

• Cunoasterea legislatiei in domeniu; 

• Intocmirea corecta si gestionarea documentelor; 

• Identificarea si evaluarea expunerii la risc; 

• Elaborarea registrului riscurilor.  

Planificarea modulelor tematice: 

• Prezentarea legislației în vigoare - 6 ore; 

• Aplicații practice și studii de caz -16 ore;   

▪ Evaluare - 2 ore.  

Calendarul programului: 2 sesiuni de formare 

Modalităţi de evaluare a 

cursanţilor 
Dezbateri pe teme din curs 

2. RESURSE UMANE 

 

Formatori implicaţi (nume și 

prenume, specializare,  nivel 

de pregătire, documente 

justificative privind calitatea 

de formator): 

• Dascălu Gabriela, auditor Inspectoratul Școlar Județean Argeș, 

certificat de formator  

Slabu Elena, auditor Inspectoratul Școlar Județean Argeș, certificat de 

formator 

Coordonatorul programului • Toma Georgeta, profesor metodist Casa Corpului Didactic Argeş 



3. CRITERII ECONOMICE 

 

Număr de cursanţi 

planificaţi 
25(cursanţi) x 2(grupe) = 50 cursanţi/an şcolar 2022 - 2023 

Costul programului/al 

activităţii 
6000 lei 

Cost estimat al unei ore de 

formare pentru fiecare 

participant 

5 lei 

 


