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Specializare în managementul riscurilor conform cerinţelor 

standardului ISO 31000:2018 

Cursul oferă participanţilor posibilitatea să se familiarizeze cu elementele 

esenţiale ale standardului ISO 31000 pentru management de risc, un 

standard care poate fi folosit în organizaţii de orice mărime, din orice 

industrie şi orice sector. 

În acest curs intensiv, participanţii dezvoltă competenţe în fundamentele 

standardului ISO 31000. Urmând acest curs bazat pe o componentă 

teoretică aprofundată, exerciţii practice şi teste de verificare, participanţii 

îsi însuşesc cunoştinţele şi aptitudinile necesare pentru a deveni specialişti 

în urma unei examinări. Aceste aptitudini sunt dobândite prin 

familiarizarea cu vocabularul, principiile, cadrul de referinţă şi procesul de 

management al riscurilor, asa cum sunt acestea propuse în standardul 

ISO 31000 :2018. 

În timpul cursului vor fi prezentate urmatoarele : standardul ISO 31000 

Principii şi Linii Directoare pentru Managementul Riscurilor, ghidul ISO 

73 :2009 şi tehnicile de evaluare a riscurilor prezentate in IEC/ISO 

31010:2019, ed. 2.0. 

OBIECTIVELE CURSULUI 

- Înţelegerea vocabularului, principiilor, cadrului de referinţă şi a 

procesului conform ISO 31000 

- Înţelegerea beneficiilor standardului ISO 31000, standard 

recunoscut internaţional şi adoptat de mai mult de 40 de ţări 
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- Dobândirea competenţei de a comunica eficace şi eficient despre 

ISO 31000 cu specialişti având diferite niveluri de pregătire, 

competenţă şi experienţă în managementul riscurilor 

AGENDA 

Ziua 1 : 

- Înţelegerea vocabularului de management al riscurilor aşa cum este 

acesta definit în ISO 31000 

- Înţelegerea beneficiilor pe care le poate avea managementul 

riscurilor pentru o organizaţie 

- Înţelegerea principiilor de management al riscurilor şi a modului în 

care acestea influenţează cadrul de referinţă şi procesul 

- Înţelegerea cadrului de referinţă la un nivel general 

- Prezentare detaliată a procesului de management al riscurilor 

- Identificarea, analiza, evaluarea şi tratarea riscurilor 

- Test de verificare şi recapitulare a elementelor învăţate în cursul 

zilei. 

 

Ziua 2 : 

- Metode de evaluare a riscurilor recomandate de IEC/ISO 31010 

- Comunicarea riscurilor 

- Monitorizare si analiză 

- Recapitulare generală : testare a cunoştinţelor cu modele de 

întrebări pentru examinare 

- (opţional : informare cu privire la procedura de validare G31000 cu 

privire la certificarea individuală ISO 31000 – nivel de bază) 

- Examinare : testarea cunoştinţelor primite în cele două zile de 

curs ; este certificată participarea. 

- (opţional : examinare pentru certificare ISO 31000 – nivel de bază ; 

durată 2 ore, chestionar – grilă cu 80 de întrebări, emitere de 
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certificat. Examinarea respectă cerinţele standardului ISO / IEC 

17024, referitor la următoarele domenii de competenţă : 

o Concepte fundamentale 

o Termeni şi definiţii 

o Principii de management al riscurilor 

o Cadrul de referinţă pentru managementul riscurilor 

o Procesul de management al riscurilor) 

 

CERINŢE PRELIMINARE 

 Este necesar ca participanţii să citească înaintea cursului standardul 

ISO 31000 : 2018, în special vocabularul, principiile, cadrul de referinţă şi 

procesul aşa cum sunt acestea propuse în standardul ISO 31000. 

 

ABORDAREA EDUCAŢIONALĂ 

- Sesiunile de instruire sunt bazate pe teorie şi exemple practice 

o Prelegerile includ exemple extrase din scenarii reale, 

inclusiv referitoare la situaţiile evidenţiate în standardele şi 

programele şi liniile directoare IFS (e.g., IFS Guidance Crisis 

Management) 

o Exerciţiile de examinare ajută la pregătirea pentru examen 

- Numărul de participanţi la instruire este limitat în aşa fel încât 

aceştia să poată beneficia de pe urma exerciţiilor 

 

ÎNSCRIERE 

Primul curs va avea loc pe 12-13 mai, online, live, cu un număr limitat de 

participanți. Pentru detalii despre costuri și înscriere, contactați-ne pe 

office@inaq.ro. 
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