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1. SCOP  
1.1 Preznta procedură are ca scop  îmbunătățirea continuă a etapelor aferente procesului de 
management al riscurilor, respectiv identificarea, evaluarea și gestionarea  acestora.  
1.2 Procedura furnizează personalului  din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt și conducerii 
CJCA Olt un instrument de lucru care facilitează gestionarea riscurilor într-un mod metodic şi eficient, 
pentru îndeplinirea obiectivelor  generale și specifice.  
 
2. DOMENIUL DE APLICARE 
2.1 Procedura se utilizează de către toate compartimentele din cadrul CJCA Olt în vederea gestionării 
riscurilor care pot afecta atingerea obiectivelor specifice compartimentelor funcționale din cadrul CJCA 
Olt și precum și atingerea obiectivelor generale ale CJCA Olt.    
 
3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ 
1)    Legea 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare; 
2)    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
3)    Ordonanță de Urgengă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
4)    Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;  
5)  Hotărârea Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 

2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din 
strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de 
prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a 
informaţiilor de interes public;  

6)  Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar 
preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

7) Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului       controlului 
intern managerial al entităților publice; 

8)   Decizia Managerului (Directorului General) al CJCA Olt nr. 47/01.03.2021 cu privire la 
constituirea Comisiei  de monitorizare 

 
4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI 
 
4.1. Definiții 
4.1.1 Acceptarea riscurilor - 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.  
4.1.2 Amenințare – pericol sau sursa acestuia, care poate afecta atingerea obiectivelor unei organizații.  
4.1.3 Amenințare de corupție - acțiunea sau evenimentul potențial de corupție ce poate să apară în 
desfășurarea unei activități din cadrul unei organizații. 
4.1.4 Atenuarea riscului - măsurile întreprinse pentru diminuarea probabilității (posibilității) de apariție a 
riscului sau/și de diminuare a consecințelor (impactului) asupra rezultatelor (obiectivelor) dacă riscul s-ar 
materializa; mai concis, atenuarea riscului reprezintă diminuarea expunerii la risc, dacă acesta este o 
amenințare. 
4.1.5 Cauză - fenomen care precede și  provoacă apariția unui alt fenomen, denumit efect, căruia ii 
servește ca punct de plecare;  
4.1.6 Clasarea riscului  -  procedeu aplicabil riscurilor,  apreciate  ca nerelevante în raport de 
obiectivele specifice compartimentului, constând în îndosarierea şi arhivarea formularelor de alertă la 
risc inclusiv a documentaţiei utilizată pentru fundamentarea riscurilor respective; 
4.1.7 Comisia de monitorizare – structură constituită prin Decizie cu atribuții de  monitorizare, 
coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern 
managerial; 
4.1.8  Compartiment – structură funcțională din cadrul CJCA Olt constituită la nivel de secție, serviciu, 
birou. 
4.1.9 Conducător compartiment – șef secție, serviciu, birou, care conduc compartimentele  
4.1.10 Centrul Județean de Cultură Olt  - instituție publică de spectacole și concerte în subordinea 
Consiliului Județean Olt  
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4.1.11 Control intern managerial - ansamblul formelor de control exercitate la nivelul CJCA Olt,  
stabilite de conducere în concordanță cu obiectivele acesteia și cu reglementările legale, în vederea 
asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient și eficace; acesta include, de asemenea, 
structurile organizatorice, metodele și procedurile. Sintagma "control intern managerial" subliniază 
responsabilitatea tuturor nivelurilor ierarhice pentru ținerea sub control a tuturor proceselor interne 
desfășurate pentru realizarea obiectivelor generale și a celor specifice; 
4.1.12 Evaluarea riscului – evaluarea consecințelor materializării riscului, în combinație cu evaluarea 
probabilității de materializare a riscului. Evaluarea riscului reprezintă evaluarea expunerii la risc. 
4.1.13 Escaladare risc - procedeul prin care conducerea unei structuri alertează nivelul ierarhic imediat 
superior cu privire la riscurile pentru care structura nu poate desfăşura un control satisfăcător al 
acestora. 
4.1.14 Economicitate - minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate 
ale unei activități, cu menținerea calității corespunzătoare a acestor rezultate. 
4.1.15 Eficacitate - gradul de îndeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare dintre activități și 
raportul dintre efectul proiectat și rezultatul efectiv al activității respective. 
4.1.16 Eficiență - maximizarea rezultatelor unei activități în relație cu resursele utilizate. 
4.1.17 Entitate publică - autoritate publică, instituție publică, companie/societate națională, regie 
autonomă, societate la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar majoritar, cu 
personalitate juridică, care utilizează/administrează fonduri publice și/sau patrimoniu public; 
4.1.18 Expunere la risc – consecințele, ca o combinație de probabilitate și impact, pe care le poate 
resimți o organizație în raport cu obiectivele prestabilite, în cazul în care riscul se materializează. 
4.1.20 Factor de risc  - situație/fapt/condiție reprezentând motivul care sta la baza riscului și care 
declanșează manifestarea acestuia. 
4.1.21 Gestionarea riscurilor/managementul riscurilor – vizează toate procesele privind identificarea, 
evaluarea, constituirea unui plan de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, revizuirea periodică, 
monitorizarea progresului și stabilirea responsabilităților.  
4.1.22 Impact – reprezintă consecința/efectele generate asupra rezultatelor (obiectivelor), dacă riscul s-
ar materializa. Dacă riscul este o amenințare, consecința asupra rezultatelor este negativă, iar dacă 
riscul este o oportunitate, consecința este pozitivă. 
4.1.23 Materializarea riscului – translatarea riscului din domeniul incertitudinii (posibilului) în cel al 
certitudinii (al faptului împlinit). Riscul materializat se transformă dintr-o problemă posibilă într-o 
problemă dificilă, dacă riscul reprezintă o amenințare, sau într-o situație favorabilă, dacă riscul reprezintă 
o oportunitate. 
4.1.24 Măsuri de control - stabilirea unor acţiuni în vederea monitorizării şi verificării permanente sau 
periodice a unei activităţi, a unei situaţii, etc,  pentru a evidenţia progresele şi pentru a asigura 
îmbunătăţirea activităţii. 
4.1.25 Membrii Comisiei de monitorizare  – conducătorii compartimentelor din prima linie de 
conducere din cadrul  CJCA Olt. 
4.1.26 Monitorizare – tip de răspuns la risc care constă în acceptarea riscului cu condiția menținerii sale 
sub o permanentă supravehgere, parametrul supravegheat cu precădere fiind probabilitatea.  
4.1.27 Obiective generale - ținte fixate pe termen mediu sau lung, la nivelul  unei entități publice  și/sau 
al funcțiunilor acesteia,  enunțate în  Regulamentul de organizare și funcționare   sau stabilite de 
conducerea acesteia. 
4.1.28 Obiective specifice - obiective rezultate din obiectivele generale și care constituie, de regulă, 
ținte intermediare ale unor activități, care trebuie atinse pentru ca obiectivele  generale să fie îndeplinite. 
Acestea sunt exprimate descriptiv sub formă de rezultate și se stabilesc la nivelul fiecărui compartiment 
din cadrul unei entități publice. 
4.1.29 Primul nivel de conducere – conducătorii compartimentelor din cadrul unei entități publice aflate 
sub directa coordonare a conducătorului entității 
4.1.30 Probabilitatea de materializare a riscului – posibilitatea sau eventualitatea ca un risc să se 
materializeze. Reprezintă o măsură a posibilității de apariție a riscului, determinată apreciativ sau prin 
cuantificare, atunci când natura riscului și informațiile disponibile permit o astfel de evaluare. 
4.1.31 Președintele  Comisiei de monitorizare  – Managerul (directorul general) al entității; 
4.1.32 Profilul de risc – un tablou cuprinzând evaluarea generală documentată și prioritizată a gamei 
de riscuri specifice identificate,  cu care se confruntă  o entitate publică. 
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4.1.33 Registrul de riscuri – document integrator al gestiunii/managementului riscurilor, cuprinzând o 
sinteză a informațiilor și deciziilor luate în urma analizei riscurilor. 
4.1.34  Responsabil cu riscurile – persoană desemnată de către conducătorul unui compartiment din 
cadrul unei entități publice   care colectează alertele de risc, elaborează și actualizează registrul de 
riscuri la nivelul  compartimentului. 
4.1.35 Risc – o situație, un eveniment, care nu a apărut încă, dar care poate să apară în viitor, caz în 
care, obținerea rezultatelor în prealabil fixate este amenințată sau potențată. Astfel, riscul poate 
reprezenta fie o amenințare, sau o oportunitate și trebuie abordat ca fiind o combinație între probabilitate 
și impact.  
4.1.36 Risc de corupție/integritate - posibilitatea de apariție a unui incident de integritate în cadrul unui 
domeniu de activitate al  unei entități publice   favorizat de vulnerabilități specifice și care poate afecta 
negativ obiectivele instituționale.  
4.1.37 Risc inerent - expunerea cauzată de un anumit risc, înainte să fie luată vreo măsură de atenuare 
a acestuia. 
4.1.38 Risc rezidual - expunerea cauzată de un anumit risc după ce au fost luate măsuri de atenuare a 
acestuia. Măsurile de atenuare a riscurilor aparțin controlului intern. Din această cauză, riscul rezidual 
este o măsură a eficacității controlului intern, fapt pentru care unele țări au înlocuit termenul de „risc 
rezidual” cu cel de „risc de control”. 
4.1.39 Risc semnificativ/strategic – risc major, reprezentativ, care poate afecta capacitatea unei 
entități publice   de a-și atinge obiectivele. Se referă la riscurile identificate care ar putea avea un impact 
substanțial și o probabilitate ridicată de manifestare, și care vizează  entitatea publică,   în întregime. 
4.1.40 Secretarul Comisiei de monitorizare –personal contractual  din cadrul  Biroului Resurse 
Umane,  nominalizați în acest scop prin Decizia de constituire a Comisiei de monitorizare, care asigură 
continuitatea lucrărilor Comisiei de monitorizare. 
4.1.41  Tipul de răspuns la risc -  strategia adoptată cu privire la risc, ce cuprinde și măsuri de control, 
după caz. 
4.1.42 Toleranța la risc – cantitatea de risc pe care o entitate publică   este pregătită să o tolereze sau 
la care este dispusă să se expună la un moment dat. 
4.1.43  Transferarea (externalizarea  riscului)  - tip de răspuns la risc recomandat în cazul riscurilor 
financiare şi patrimoniale si care constă în încredinţarea gestionării riscului unui terţ care are expertiza 
necesară gestionării acelui risc, încheindu-se în acest scop un contract. 
4.1.44  Tratarea riscurilor – luarea unor măsuri de control intern și implementarea acestora pentru a  
menţine riscul în limite acceptabile, reprezentând abordarea cea mai frecventă pentru majoritatea 
riscurilor cu care se confruntă o organizaţie. 
 

4.2. Abrevieri 
4.2.1 EP = Entitate publică; 
4.2.2 PS = Procedură de sistem;  
4.2.3 Ed. = Ediție; 
4.2.4 Rev. = Revizie; 
4.2.5 CM. = Comisia de monitorizare, cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare 

metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial la Consiliul Județean Olt; 
4.2.6 SCIM = Sistemul de control intern managerial; 
4.2.7 PCM = Președintele Comisiei de monitorizare; 
4.2.8 CJCA Olt = Centrul Județean de Cultură și Artă Olt  
4.2.9 SCM = Secretarul Comisiei de monitorizare; 
 
5. DESCRIEREA PROCEDURII 
 
5.1   Generalități privind managementul riscurilor în cadrul Consiliului Județean Olt  
 
5.1.1  Managementul riscuricurilor este reglementat prin  Standardul 8 din Codul controlului intern 
managerial al entităților publice, prevăzut  prin  Anexa la Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 
600/2018. 
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5.1.2  Managerul CJCA Olt are obligația de a  organiza  şi implementa  un proces de management al 
riscurilor care să faciliteze realizarea obiectivelor acestuia, în condiţii de economicitate, eficienţă şi 
eficacitate. 
5.1.3    CJCA Olt trebuie să-și  definescă  propriul proces de management al riscurilor adaptat 
dimensiunii, complexităţii şi mediului specific, în vederea identificării tuturor surselor posibile de risc şi 
pentru diminuarea sau eliminarea probabilităţii şi impactului riscurilor.  
5.1.4  Conducerea CJCA Olt  are obligația de a stabili  vulnerabilităţile şi ameninţările aferente 
obiectivelor şi activităţilor, care pot afecta atingerea acestora.  
5.1.5   Managerul CJCA Olt  are obligaţia organizării şi implementării unui proces eficient de 
management al riscurilor, în principal, prin:   

a) identificarea riscurilor în strânsă legătură cu activităţile din cadrul obiectivelor specifice a căror 
realizare ar putea fi afectată de materializarea riscurilor; identificarea 
ameninţărilor/vulnerabilităţilor prezente în cadrul activităţilor curente ale CJCA Olt  care ar putea 
conduce la nerealizarea obiectivelor propuse şi la săvârşirea unor fapte de corupţie şi fraude;   

b) evaluarea riscurilor, prin estimarea probabilităţii de materializare, a impactului asupra activităţilor 
din cadrul obiectivelor în cazul în care acestea se materializează; ierarhizarea şi prioritizarea 
riscurilor în funcţie de toleranţa la risc;   

c) stabilirea strategiei de gestionare a riscurilor (răspunsului la risc) prin identificarea celor mai 
adecvate modalităţi de tratare a riscurilor, inclusiv măsuri de control; analiza şi gestionarea 
riscurilor în funcţie de limita de toleranţă la risc aprobată de către conducerea CJCA Olt;   

d) monitorizarea implementării măsurilor de control şi revizuirea acestora în funcţie de eficacitatea 
rezultatelor acestora;   

e) raportarea periodică a situaţiei riscurilor, care se  se realizează ori de câte ori este nevoie sau cel 
puţin o dată pe an, respectiv dacă riscurile persistă, în funcţie de apariţia de riscuri noi, eficienţa 
măsurilor de control adoptate, reevaluarea riscurilor existente etc.  

5.1.6 Sarcina implementării Standardului 8 - ,,Managementul riscurilor”  revine conducătorilor 
compartimentelor din cadrul CJCA Olt. 
5.1.7. Principalele elemente  de care depinde realizarea procesului de management al riscului în cadrul 
CJCA Olt  sunt: 
a) existența obiectivelor generale ale CJCA Olt precum și a obiectivelor specifice compartimentelor 

funcționale din cadrul CJCA Olt,  care să răspundă cerințelor SMART; 
b) 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; 
c) utilizarea informațiilor privind managementul riscului în luarea deciziilor (în funcție de riscurile 

semnificative/strategice). 
5.1.8 Procesul de management al riscurilor din cadrul CJCA Olt se află în responsabilitatea preşedintelui 
Comisiei de monitorizare, constiuită prin Decizie şi se organizează în funcţie de dimensiunea, 
complexitatea şi mediul specific  CJCA Olt.  
5.1.9 Pentru asigurarea unui management eficient al riscurilor conducătorul fiecărui compartiment din 
cadrul CJCA Olt au nominalizat un Responsabil cu riscurile. 
5.1.10 Responsabilii cu riscurile consiliază personalul din cadrul compartimentelor şi asistă conducătorii 
compartimentelor în procesul de gestionare a riscurilor. 
5.1.11 Toate activităţile şi acţiunile iniţiate şi puse în aplicare în cadrul procesului de management al 
riscurilor sunt riguros documentate, iar sinteza datelor, informaţiilor şi deciziilor luate în acest proces 
este cuprinsă în Registrul de riscuri, document care atestă că în cadrul  CJCA Olt  există un proces de 
management al riscurilor şi că acesta funcţionează. 
5.1.12   Riscurile aferente obiectivelor şi/sau activităţilor  specifice se identifică şi se evaluează la nivelul 
fiecărui compartiment, în conformitate cu elementele minimale din Registrul de riscuri; riscurile 
semnificative se centralizează în  Registrul de riscuri al CJCA Olt.  
5.1.13 Comisia de monitorizare analizează şi prioritizează riscurile semnificative, care pot afecta 
atingerea obiectivelor generale ale CJCA Olt, prin stabilirea anuală a Profilului de risc şi a Limitei de 
toleranţă la risc. 
5.1.14 Profilul de risc şi Limita de toleranţă la risc se propun  de către  Secretariatul tehnic al Comisiei de 
monitorizare, în baza Registrului de riscuri de la nivelul  CJCA Olt,  se analizează în şedinţă a Comisiei 
de monitorizare, se avizează și se aprobă de  către  Manager. 
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5.1.15  Pentru riscurile identificate trebuie stabilite  măsuri de control în vederea diminuării efectelor 
acestora, în cazul în care s-ar manifesta. 
5.1.16 Conducătorii compartimentelor din cadrul CJCA Olt transmit măsurile de control al  riscurilor 
Secretarului Comisiei de monitorizare, care elaborează anual Planul de  implementare a măsurilor de 
control al riscurilor (Planul de măsuri) pentru riscurile semnificative de la nivelul CJCA Olt; planul este 
analizat de Comisia de monitorizare şi aprobat de către  Manager.    
5.1.17 Secretartul Comisiei de monitorizare transmite Planul de măsuri aprobat,  compartimentelor 
responsabile cu gestionarea riscurilor semnificative, în vederea implementării.  
5.1.18 În  baza raportărilor anuale ale conducătorilor compartimentelor privind desfăşurarea procesului 
de gestionare a riscurilor, Secretarul Comisiei de monitorizare elaborează o Informare privind 
desfăşurarea procesului de gestionare a riscurilor la nivelul entității, către  manager,  avizată de  
preşedintele Comisiei de monitorizare. 
5.1.19   Informarea privind desfăşurarea procesului de gestionare a riscurilor la nivelul CJCA Olt 
cuprinde o analiză a riscurilor identificate şi gestionate la nivelul compartimentelor, respectiv 
monitorizarea obiectivelor şi activităţilor prin intermediul indicatorilor de performanţă.    
5.1.20  Întreg personalul din cadrul  CJCA Olt are obligația de a identifica, evalua și  revizui riscurile 
precum și obligația de a aplica măsurile de control corespunzătoare pentru riscurile activităților 
repartizate prin fișa postului. 
5.1.21 Conducătorii compartimentelor au obligația de a asigura condițiile necesare pentru identificarea și 
evaluarea riscurilor, stabilirea tipului de răspuns la risc, monitorizarea implementării măsurilor de control 
al riscurilor precum și pentru raportarea periodică a acestora.  
5.1.22 Implementarea Sistemului de control intern managerial la nivelul entității și implicit a 
managementului riscului trebuie sa fie adaptă dimensiunii, complexității și mediului specific CJCA Olt.  
5.1.23 În procesele de  evaluare a riscurilor, întocmirea Registrului de riscuri, elaborarea Profilului de 
risc și a Planului de  implementare a măsurilor de control al riscurilor  se va ține cont de prevederile 
prezentei proceduri. 
 
5.2.  Modul de lucru  
 
5.2.1. Identificarea riscurilor 
 
5.2.1.1 Anual CJCA Olt are obligația de a - și   stabili obiectivele generale  precum și  obiectivele  
specifice  compartimentelor funcționale. 
5.2.1.2  În baza obiectivelor specifice stabilite, conducătorii compartimentelor din cadrul CJCA Olt au 
obligația  de a  identifica activitățile aferente realizării obiectivelor specifice stabilite  precum și riscurile 
asociate obiectivelor/activităților aferente  relalizării acestora  și să întocmească Lista obiectivelor, 
activităților și a riscurilor asociate acestora, conform modelului prevăzut în Anexa nr.  2 la prezenta 
procedură.   
5.2.1.3 Lista obiectivelor, activităților și a riscurilor asociate acestora constituie atât un instrument de 
identificare a riscurilor, cât și un instrument de planificare la nivel de compartiment și presupune 
parcurgerea următoarelor etape: 

1) identificarea activităților aferente realizării obiectivelor specifice stabilite; 
2) identificarea acțiunilor necesare pentru desfășurarea activităților aferente realizării obiectivelor 

specifice; 
3) identificarea riscurilor  asociate obiectivelor/activităților aferente realizării acestora, precum și a 

cauzelor care ar putea genera apariția riscurilor.   
5.2.1.4  Identificarea riscurilor  asociate obiectivelor/activităților aferente realizării acestora  precum și a 
cauzelor care ar putea genera apariția riscurilor (etapa 3 de la pct. 5.2.1.3 din prezenta procedură) se 
realizează după identificarea riscurilor din cadrul compartimentului, de către persoanele  care 
desfășoară activitățile/acțiunile  aferente realizării obiectivelor specifice.  
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5.2.1.5 În baza activităților și acțiunilor identificate în  Lista obiectivelor, activităților și a riscurilor asociate 
acestora, conducătorii compartimentelor din cadrul CJCA Olt solicită salariaților din subordine 
identificarea riscurilor asociate activităților/acțiunilor aferente realizării  obiectivelor specifice stabilite.     
5.2.1.6 Pornind de la activitățile desfășurate, conform fișelor de post, toți salariații din cadrul  
compartimentelor CJCA Olt au obligația de a identifica riscurile care afectează atingerea obiectivelor 
specifice, inclusiv riscurile de corupție.  
5.2.1.7 Persoana care identifică un risc analizează preliminar riscul identificat, procedând la: 
         a) definirea corectă a riscului, cu respectarea următoarelor reguli: 

1. riscul este o situație, un eveniment care poate să apară, o incertitudine și nu ceva sigur; 
2. riscurile care nu afectează obiectivele/activitățile nu se identifică ca riscuri; 
3. problemele dificile identificate nu trebuie ignorate; ele pot deveni riscuri în situații repetitive; 
4. riscurile nu trebuie definite prin impactul lor asupra obiectivelor; impactul nu este risc, ci 

consecința materializării riscurilor asupra realizării obiectivelor; 
5. riscurile nu se definesc prin negarea obiectivelor; 
6. problemele care vor apărea cu siguranță nu constituie riscuri, ci certitudini; 
7. problemele a căror apariție este imposibilă nu constituie riscuri, ci ficțiuni. 

b) prezentarea cauzelor, descrierea circumstanțelor care favorizează apariția riscului; 
c) analizarea consecințelor, în cazul materializării riscului, asupra realizării obiectivelor. 

5.2.1.8 În procesul de identificare a riscurilor primul pas îl reprezintă completarea, de către persoana 
care a identificat riscul,  a Formularului de alertă la risc, al cărui  model este  prevăzut în Anexa nr. 3 la 
prezenta procedură. 
5.2.1.9 Formularul de alertă la risc prezintă: 
       a) descrierea narativă a riscului, respectiv: 

- riscul identificat; 
- obiectivul specific; 
- cauze; 
- consecințe; 

b) evaluarea riscului, cu următoarele componente: 
- evaluarea probabilității; 
- evaluarea impactului; 
- evaluarea expunerii la risc; 

c) tipul de răspuns la risc, respectiv: 
- strategia adoptată; 
- măsurile de control recomandate. 

5.2.1.10 Persoanele care au identificat riscurile înaintează Formularele de alertă la risc Responsabilului 
cu riscurile din cadrul compartimentelor CJCA Olt, care analizează  fiecare Formular de alertă la risc și 
propune: 

a) clasarea  riscului,  dacă riscul este nerelevant; 
b) escaladarea riscului la nivelurile superioare ale managementului; 
c) reținerea riscului  pentru gestionare. 

5.2.1.11 După finalizarea acțiunii de analiză a riscurilor identificate, responsabilul cu riscurile transmite 
conducătorului compartimentului,  spre analiză, Formularele  de alertă la risc, împreună cu documentația 
aferentă. 
5.2.1.12 Conducătorii compartimentelor din cadrul CJCA Olt decid asupra riscurilor identificate și 
completează Lista obiectivelor, activităților și a riscurilor asociate acestora,  în baza  Formularelor de 
alertă la risc. 
5.2.1.13 În Lista obiectivelor, activităților și a riscurilor asociate acestora se trec toate riscurile  
identificate în cadrul compartimentului.   
5.2.1.14 Din punct de vedere al gradului de tolerare, riscurile se pot împărți în 4 categorii: 

a) riscuri tolerabile, pentru care nu se impun măsuri de control și se clasează;  
b) riscuri cu toleranță ridicată, pentru care se impun măsuri de control pe termen lung și mediu; 
c) riscuri cu toleranță scăzută pentru care se impun măsuri de control pe termen scurt; 
d) riscuri intolerabile pentru care se impun măsuri de control imediate. 
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5.2.1.15 În baza Formularelor de risc aprobate de către conducătorul de compartiment din cadrul CJCA 
Olt, Responsabilul  cu riscurile pe compartiment elaborează Registrul de riscuri, conform modelului 
prevăzut în Anexa nr.4 la prezenta procedură, pe care îl transmite spre aprobare șefului de 
compartiment al CJCA Olt.   
5.2.1.16 Riscurile aferente obiectivelor şi/sau activităţilor  specifice se identifică şi se evaluează la nivelul 
fiecărui compartiment, în conformitate cu elementele minimale din Registrul de riscuri.  
5.2.1.17 Pentru o evidență clară  a riscurilor precum și pentru evitarea unor omisiuni sau erori, în 
Registrul  de riscuri pe compartimente se trec   toate riscurile, indiferent dacă necesită sau nu măsuri de 
control. Riscurile evidențiate în Registrul  de riscuri pe compartimente trebuie să corespundă cu riscurile 
completate de șeful de compartiment în Lista obiectivelor,  activităților și a riscurilor asociate acestora. 
5.2.1.18 După aprobarea de către șefii de compartimente din cadrul CJC A Olt, Registrele  de riscuri pe 
compartimente se transmit,  de către Responsabilii cu riscurile, Secretariatului tehnic al Comisiei de 
monitorizare în vederea elaborării Registrului de riscuri la nivelul CJCA Olt. 
5.2.1.19 În baza Registrelor de riscuri de la nivelul compartimentelor/din cadrul CJCA Olt,  Secretariatul 
tehnic al  Comisiei de monitorizare elaborează Registrul de riscuri  la nivelul CJCA Olt, conform 
modelului prevăzut în Anexa nr.4 la prezenta procedură, care cuprinde riscurile aflate peste limita de 
toleranță la risc, care pot avea un impact substanțial și o probabilitate ridicată de manifestare și care 
vizează  CJCA Olt,  în ansamblu. 
5.2.1.20  Modelul Registrului  de riscuri  prevăzut în Anexa nr.4 la prezenta procedură,  respectă 
modelul  Registrului  de riscuri prevăzut  în  Anexa  nr.1  la Codul controlului intern managerial al 
entităților publice, aprobat prin Ordinul Secretarului  General al Guvernului nr. 600/2018. 
 
5.2.2 Evaluarea riscurilor 

 
5.2.2.1 Persoanele care au identificat un risc împreună cu Responsabilii cu riscurile pe compartimente 
au obligația de a evalua riscurile identificate. Există o cauză pentru fiecare risc, iar dacă riscul se 
materializează există și un efect.  
5.2.2.2 Riscul inerent este riscul specific ce ţine de realizarea obiectivului, fără a se interveni prin măsuri 
de atenuare (control intern). Riscul rezidual este riscul ce rămâne după ce s-au pus în aplicare măsurile 
de atenuare a riscului inerent, sau, cu alte cuvinte, riscul remanent controlului intern. 
5.2.2.3  Evaluarea expunerii la risc se realizează de către persoanele care au identificat riscul  împreună 
cu Responsabilii cu riscurile pe compartimente, parcurgând următoarele etape: 

a) estimarea probabilității de apariție a riscului;  
b) estimarea impactului asupra obiectivului; 
c) estimarea expunerii la risc. 

5.2.2.4 Estimarea probabilității de apariție a riscului se face pe o scală de  5 trepte, conform modelului  
de mai jos: 

  PROBABILITATE 
Semnificație  Foarte 

scăzută 
Scăzută Medie Ridicată  Foarte 

ridicată  
Nivel probabilitate  1 2 3 4 5 

 
5.2.2.5  Semnificațiile scalei de probabilități, prevăzută la pct. 5.2.2.4 din prezenta procedură  sunt 
următoarele: 

NIVEL 
PROBABILITATE 

SEMNIFICAŢIE EXPLICAŢII 

1 Foarte scăzută Este foarte puțin probabil să se întâmple pe o 
perioadă lungă de timp (3-5 ani); nu s-a întâmplat 
până în prezent 

2 Scăzută Este puțin probabil să se întâmple pe o perioadă 
lungă de timp (3-5 ani); s-a întâmplat de foarte 
puține ori până în prezent 

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

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

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

5.2.2.6 Estimarea impactului asupra obiectivului se face tot pe  o scală de 5 trepte, conform modelului de 
mai jos: 

Nivel 
impact 

Semnificație 
impact 

IM
A

PC
T 5 Foarte  ridicat  

4 Ridicat  
3 Mediu 
2 Scăzut 
1 Foarte scăzut 

 
5.2.2.7 Semnificațiile scalei de estimare a impactului, prevăzută la pct. 5.2.2.6 din prezenta procedură  
sunt următoarele: 
NIVEL IMPACT 
(CONSECINŢE) 

SEMNIFICAŢIE EXPLICAŢII 

1 Foarte scăzut Cu impact foarte scăzut asupra activităților și 
îndeplinirii obiectivelor/sau fără impact financiar 

2 Scăzut Cu impact  scăzut  asupra activităților și îndeplinirii 
obiectivelor/sau cu impact financiar foarte scăzut  

3 Mediu Cu impact mediu asupra activităților și îndeplinirii 
obiectivelor/sau cu impact financiar mediu  

4 Ridicată  Cu impact mare  asupra activităților și îndeplinirii 
obiectivelor  

5 Foarte ridicată  Cu impact foarte mare  asupra activităților și îndeplinirii 
obiectivelor  

5.2.2.8 Expunerea la risc reprezintă consecințele, ca o combinație de probabilitate și impact, pe care le 
poate resimți un compartiment/CJCA Olt,  în raport cu obiectivele stabilite, în cazul în care riscul se 
materializează. 
5.2.2.9   Evaluarea expunerii la risc se face pe o scală  bidimensională, de tip matricial, conform 
modelului de mai jos: 
                                               X 
 
 
 
                                                       
  
  
 

Foarte 
ridicat 

5 

IM
PA

C
T 

5 10 15 20 25 

Ridicat 4 4 8 12 16 20 
Mediu 3 3 6 9 12 15 
Scăzut 2 2 4 6 8 10 
Foarte 
scăzut  

1 1 2 3 4 5 

                                                                          PROBABILITATE 
                                                        1 2 3 4 5 
   Foarte 

scăzută 
Scăzută Medie Ridicată Foarte 

ridicată 
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Semnificațiile elementelor din matricea prevăzută la pct. 5.2.2.9  sunt următoarele: 

X  - impact;  
Y – probabilitate 

5.2.2.10 Expunerea la risc (E) se calculează  prin înmulțirea impactului cu probabilitatea: 
                                                        E = X x Y 
 
5.2.3   Gestionarea/tratarea riscurilor 
 
5.2.3.1 Stabilirea toleranței la risc și a profilului de risc   
5.2.3.1.1 Pentru implementarea strategiilor de risc (răspunsuri la risc)  este obligatoriu să se stabilească  
toleranța la risc. 
5.2.3.1.2 Toleranța la  risc  reprezintă "cantitatea" de risc pe care o organizație  este pregătită să o 
tolereze sau la care este dispusă să se expună la un moment dat. 
5.2.3.1.3 Stabilirea toleranței la risc la risc este un act de responsabilitate managerială întrucât se 
stabilește prin comparația costurilor asociate măsurilor de control și costurile generate de expunerea la 
risc constând în găsirea unui echilibru între ,,costul” impactului și ,,costul” măsurilor de control al 
riscurilor.  
5.2.3.1.4  Sub altă formă de exprimare  toleranța la risc reprezintă o  valoare a expunenirii la risc,  
stabilită la nivelul  unei organizații,  valoare peste care ricurile identificate impun măsuri de control.  
5.2.3.1.5 Dacă expunerea la risc este o mărime probabilistică măsurată pe o scală matricială  
(combinație între probabilitate și impact) conform modelului prevăzut la pct. 5.2.2.9 din prezenta 
procedură atunci și toleranța la risc trebuie să respecte aceleași caracteristici. Luând în considerare 
scala de evaluare cu  5 trepte a expunerii la risc,  Limita de toleranță la risc este reprezentată astfel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2.3.1.6  Linia îngroșată din matricea prevăzută la pct. 5.2.3.1.5  din prezenta procedură  reprezintă  
Limita  de toleranța la risc, care  în  exemplul de mai sus delimitează valorile expunerii la risc cuprinse  
în intervalul 1- 4, de unde rezultă ca valorea maximă a tolereanței la risc este 4; peste această valoare 
toate riscurile identificate impun măsuri de control.  
5.2.3.1.7 Nivelul de toleranță la risc aprobat la nivelul unei organizații are un caracter obligatoriu pentru 
toate compartimentele din cadrul  acesteia  și operează până la o nouă analiză și revizuire a riscurilor. 
5.2.3.1.8 La nivelul CJCA Olt Limita de toleranță la risc se propune de către Secretariatul tehnic al 
Comisiei de monitorizare, se dezbate și se stabilește  în ședință a Comisiei de monitorizare, se avizează 
de către Președintele Comisiei de monitorizare și se supune aprobării Managerului CJCA Olt.  
5.2.3.1.9 Persoanele din cadrul aparatului de specialitate al CJCA Olt care au identificat riscuri, 
împreună cu Responsabilii cu riscurile  trebuie să:  

a) comparare  expunerea  la riscul identificat cu  Limita de  toleranță la risc; 
b) se analizeze  deviația expunerii la risc față de Limita  toleranța la risc și să  stabilească dacă 

riscul este tolerabil sau nu; 
c) dacă expunerea la riscul inerent este mai mică sau egală cu  Limita de toleranța la risc atunci 

nu se impun măsuri de control al riscurilor, ceea ce înseamnă că riscurile sunt acceptate;  
d) toate riscurile care au un nivel al expunerii la risc deasupra Limitei de toleranță la risc trebuie 

tratate prin măsuri de control prin care expunerea la riscurile reziduale să fie aduse sub limita 
de toleranță la risc. 

Foarte 
ridicat 

5 

IM
PA

C
T 

5 10 15 20 25 

Ridicat 4 4 8 12 16 20 
Mediu 3 3 6 9 12 15 
Scăzut 2 2 4 6 8 10 
Foarte 
scăzut  

1 1 2 3 4 5 

   PROBABILITATE 
   1 2 3 4 5 
   Foarte 

scăzută 
Scăzută Medie Ridicată Foarte 

ridicată 
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5.2.3.1.10 In scala matricială  prevăzută la pct. 5.2.3.1.5 din prezenta procedură sunt cuprinse valori 
între 1 (valoare minimă) și 25 (valoare maximă). Valorile  peste  valoarea maximă a toleranței la risc   ( 
limita de toleranță la risc)  respectiv valoarea 4, cuprinse în intervalul 5- 25 impun măsuri de control al 
riscurilor.  Valorile  peste valoarea  maximă a toleranței la risc, respectiv valoarea 4,   pot fi grupate pe  
limite  de toleranță  la risc, în funcție de deviația expunerii la risc și intensitatea măsurilor de control.  
Intensitatea măsurilor de control este direct proporțională cu creșterea deviației expunerii  la risc. 
5.2.3.1.11    Limitele de toleranță  la risc sunt  identificate printr-o matrice, dar și prin codarea pe culori a 
riscurilor (tehnica semaforului), fapt care oferă o imagine  asupra intensității măsurilor de control ale 
riscurilor identificate, conform scalei   matriciale de  5 trepte de mai jos: 
                                                        
 
 
 

5.2.3.1.12 Semnificațiile valorilor din matricea prevăzută la pct. 5.2.3.1.11 din prezenta procedură sunt 
următoarele: 
 

VALOAREA EXPUNERII 
LA RISC    

NIVEL TOLERARE 
RISC 

EXPLICAŢII 

1 –  4 
(culoarea verde) 

Tolerabil Nu necesită nici-o măsură de control  

      5 –  8 
(culoarea galben) 

Tolerare ridicată Necesită măsuri de control pe termen 
mediu/lung 

              9 – 12 
(culoarea portocaliu) 

Tolerare scăzută Necesită măsuri de control pe termen scurt 

           13  –  25 
(culoarea roșu) 

Intolerabil Necesită măsuri de control urgente   

 
5.2.3.1.13 Gruparea riscurilor pe limite de toleranță la risc (valorile expunerilor la risc) conduce la 
realizarea Profilului de risc.  
5.2.3.1.14 Profilul de risc oferă o imagine de ansamblu, cuprinzând evaluarea generală, documentată și 
prioritizată, a gamei de riscuri specifice cu care se confruntă o organizație  și se reprezintă conform  
schemei grafice prevăzută la pct. 5.2.3.1.11 din prezenta procedură. 
5.2.3.1.15 Profilul de risc este unic pentru fiecare entitate publică. Nu există un profil de risc cu grad de 
generalitate, pe tipuri de entități publice. 
5.2.3.1.16  Profilul de risc reprezentat în schema grafică prevăzută la pct. 5.2.3.1.11 din prezenta 
procedură se interpretează astfel:  

a)  riscurile care se situează în zona de culoare roşie au expunerea la risc (probabilitate x impact) 
şi deviaţia cea mai mare faţă de toleranţa la risc şi acestea reclamă, cu prioritate, iniţierea unor 
măsuri de control imediate;  

b)  riscurile care se situează în zona  de culoare  porticaliu  au o expunere la risc  (probabilitate x 
impact) şi deviaţie mare faţă de toleranţa la risc; aceste  riscuri trebuie  tratate prin măsuri de 
control pe termen scurt;   

c)  riscurile care se situează în zonele  de culoare  galbenă   au o expunere ce depăşeşte limita de 
toleranţă la risc, dar deviaţia de la aceasta este una moderată. Aceste riscuri pot fi tratate prin 
măsuri de control sau monitorizate. 

Foarte ridicat 5 
IM

PA
C

T 
5 10 15 20 25 

Ridicat 4 4 8 12 16 20 
Mediu 3 3 6 9 12 15 
Scăzut 2 2 4 6 8 10 
Foarte scăzut  1 1 2 3 4 5 
   PROBABILITATE 
   1 2 3 4 5 
   Foarte 

scăzută 
Scăzută Medie Ridicată Foarte 

ridicată 
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5.2.3.1.17 Profilul de risc al CJCA Olt se propune de către Secretariatul Comisiei de monitorizare, se 
analizează și se decide în cadrul ședințelor Comisiei de monitorizare și se avizează de către 
președintele acesteia. Profilul de risc precum și schema grafică a acestuia se aprobă de către 
Managerul CJCA Olt.  
 
5.2.3.2     Adoptarea strategiei de risc (răspunsul la risc) 
5.2.3.2.1  După ce riscurile au fost identificate și evaluate și după ce s-a  definit Limita  de toleranță la 
risc se stabilește  strategia care trebuie adoptată în vederea diminuării riscului,  respectiv tipul de 
răspuns la risc. 
5.2.3.2.2 Strategia adoptată (respectiv tipul de răspuns la risc  considerat cel mai adecvat)  se stabilește 
de către persoanele care au identificat riscurile, împreună cu responsabilii cu riscurile pe 
compartimente/Cabinet Președinte.   
5.2.3.2.3 Strategiile de riscuri sunt:   

a)  acceptarea (tolerarea) riscului, în cazul riscurilor cu expunere scăzută sau atunci când  
aplicarea unei strategii de răspuns la risc nu este posibilă; 

b)  monitorizarea permanentă a riscului, în cazul riscurilor cu impact semnificativ, dar cu 
probabilitate mică de apariție; 

c)  evitarea riscului, cu precizarea că aplicarea acestei strategii este limitată în cazul activităților 
care țin de scopul (misiunea) procedurii; 

d)  transferarea (externalizarea) riscului, îndeosebi în cazul riscurilor financiare și patrimoniale; 
e)  tratarea (atenuarea) riscului, caz în care se identifică măsurile posibile ce pot fi luate astfel 

încât riscurile să fie controlate satisfăcător, se grupează în variante alternative, se alege 
varianta cea mai avantajoasă din perspectiva raportului  cost/beneficiu. 

5.2.3.2.4  În funcție de   valoarea expunerii la risc și  nivelul  de tolerare a riscului,  compartimentele  din 
cadrul CJCA Olt pot folosi următoarele strategii de risc (răspunsuri la risc):  
 

Valoarea expunerii la risc Nivel tolerare risc Stategia adoptată 
1  –    4 

( riscurile  grupate în culoarea 
verde din matricea de la pct. 

5.2.3.1.11 din prezenta 
procedură) 

Tolerabil Acceptare(tolerare)  

    5  –   8 
(riscurile  grupate în culoarea  
galben  din matricea de la pct. 

5.2.3.1.11 din prezenta 
procedură) 

Tolerare ridicată Monitorizare/Tratare 

          9  –    12 
(riscurile  grupate în culoarea  
portocaliu   din matricea de la 

pct. 5.2.3.1.11 din prezenta 
procedură) 

Tolerare scăzută Tratare/Evitare  

13   –   25 
(riscurile  grupate în culoarea  
roșu  din matricea de la pct. 

5.2.3.1.11 din prezenta 
procedură) 

Intolerabil Tratare 
urgentă/Transferare 

 

 
5.2.4 Completarea Registrelor de riscuri  

 
5.2.4.1 Riscurile identificate și evaluate se înscriu în Registrul de riscuri pe compartimente/Cabinetul 

Președintelui Consiliului Județean Olt, întocmit conform  modelului prevăzut în Anexa nr. 4 la 
prezenta procedură. Registrul de riscuri la nivelul Consiliului Județean Olt va respecta același 
model.  

5.2.4.2 Registrul de riscuri pe compartimente se completează conform explicațiilor din tabelul de mai jos:
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Obiectiv 
(coloana 1) Se inscrie obiectivul căruia i-a fost asociat  riscul  

Activitatea 
(coloana 2) 

Se înscriu activitățile desfășurate asociate obiectivului, din Lista 
obiectivelor, activităților și  a riscurilor asociate  (Anexa nr. 2 la  
prezenta procedură  

Descrierea riscului 
(coloana 3) 

Se înscriu explicit riscurile inerente asociate activităților. La 
formularea riscului se va ține cont că negarea activității nu este risc. 
Riscul este efectul incertitudinii asupra realizării obiectivelor 

Cazule care 
favorizează apariția 
riscului  
(coloana 4)  

Se înscriu cauzele riscului  

Risc inerent ( coloanele 5, 6, 7) = în care riscul inerent reprezintă expunerea la un anumit 
risc, înainte de a fi luată vreo măsură de atenuare a lui 

Probabilitate 
(coloana 5) 

Se va înscrie un nivel al probabilității de producere pentru fiecare risc 
în parte, apreciată pe baza datelor existente în cadrul Consiliului 
Judetean Olt și din entități similare. În acest sens se analizează 
frecvența cu care  s-au manifestat riscurile respective,  într-un 
interval de timp anterior,  precum  și anticipările de manifestare 
pentru perioada următoare. Pentru stabilirea probabilității se va ține 
cont de explicațiile de la pct.  5.2.2.5 din prezenta procedură  

Impact 
(coloana 6) 

Se va înscrie un nivel al impactului asociat fiecărui risc inerent. 
Impactul va fi apreciat pe baza explicațiilor de la pct. 5.2.2.7 din 
prezenta procedură. 

Expunere 
(coloana 7) 

Se va înscrie nivelul riscului inerent ca rezultat al produsului între 
probabilitate și impact exprimat în cifre,  conform explicațiilor de la 
pct. 5.2.2.11 din prezenta procedură.  

Strategia adoptată 
(coloana 8)  

Se va înscrie nivelul  de tolerare al riscului  și  stategia adopătată 
(răspunsul la risc)  ca rezultat al produsului între probabilitate și 
impact conform tabelului de la pct. 5.2.3.2.4  din prezenta procedură 
(pentru compartimente).  La nivelul Consiliului Județean Olt se pot 
folosi si celelalte strategii prevăzute la pct. 5.2.3.2.3 din prezenta 
procedură. 

Data ultimei 
revizuiri  
(coloana 9)  

Se înscrie data reviziei riscului. De regulă revizuirea riscurilor se face 
anual, sau atunci când situația o impune. 

Risc rezidual (coloanele 12, 13, 14) = Expunerea cauzată de un anumit risc după ce au fost 
luate măsuri de atenuare a lui. 
Probabilitate  
(coloana 10) 

Se completează similar cu coloanele 5, 6 , 7 ca urmare a revizuirii 
riscului. 

Impact 
(coloana 11) 
Expunere 
(coloana 12) 
Observații 
(coloana 13) 

Se vor înregistra orice informații pe care  responsabilii cu riscurile  le 
consideră necesare 

 
5.2.5 Monitorizarea măsurilor de control a riscurilor  

 
5.2.5.1 Riscurilor  pentru care s-a decis că strategia adoptată  este  “Tratarea”  li se stabilesc măsuri de 
control menite să diminueze expunerea acestora și să le aducă tot mai aproape de Limita de toteleranță 
la risc acceptată. 
5.2.5.2  Pentru a se asigura o monitorizare concretă a modului de ducere la îndeplinire a măsurilor de 
control al riscurilor, responsabilii cu riscurile de la nivelul compartimentelor din cadrul CJCA OLT au 
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obligația de a întocmi Planul de  implementare a măsurilor de control al riscurilor, conform modelului 
prevăzut în Anexa nr. 5 la prezenta procedură.  
5.2.5.3 Planul de  implementare a măsurilor de control al riscurilor (Planul de măsuri)  trebuie să 
cuprindă măsurile de control stabilite  pentru riscurile situate deasupra Limitei de toleranță la risc. 
5.2.5.4 Planul  de  implementare a măsurilor de control al  riscurilor (Planul de măsuri) poate să cuprindă 
inclusiv recomandările cu privire la măsurile de control, cuprinse în rapoartele de audit (structura internă 
de audit; Curtea de Conturi; Autoritatea de audit, Secretariatul General al Guvernului,  etc);  
5.2.5.5 Conducătorii compartimentelor CJCA Olt au obligația de a aproba Planurile  de măsuri  și de a le 
transmite Secretariatului Comisiei de monitorizare în vederea elaborării Planului de  implementare a 
măsurilor de control al riscurilor, la nivelul  CJCA Olt. 
5.2.5.6 Planul de  implementare a măsurilor de control al riscurilor la nivelul CJCA Olt se  analizează și 
se dezbate în ședință a Comisiei de monitorizare, se avizează  de către președintele Comisiei de 
monitorizare și se supune aprobării de către Managerul CJCA Olt.  
5.2.5.7 După aprobarea de către Managerul CJCA Olt Secretariatul Comisiei de monitorizare transmite 
conducătorilor de compartimente din cadrul,  în format scris sau electronic,  Planul de  implementare a 
măsurilor de control al riscurilor, la nivelul  instituției,  pentru implementare. 
5.2.5.8 Conducătorii compartimentelor din cdarul CJCA Olt au obligația de a transmite Planul de  
implementare a măsurilor de control al riscurilor  persoanelor responsabile pentru punerea în aplicare a 
măsurilor de control   stabilite pentru fiecare risc precum și responsabililor cu riscurile.      
5.2.5.9 Responsabilii cu riscurile de la nivelul compartimentelordin cadrul CJCA Olt au obligația de a 
monitoriza permanent implementarea măsurilor de control al riscurilor stabilite prin Planul de  
implementare a măsurilor de control al riscurilor și de a informa,  ori de câte ori este cazul,  printr-un 
Raport, conducătorii de compartimente, cu privire la stadiul implementării măsurilor de control al 
riscurilor. 
 
5.2.6 Revizuirea și raportarea periodică  a riscurilor 

 
5.2.6.1    Revizuirea riscurilor  
5.2.6.1.1 Revizuirea riscurilor este o activitate ce se realizează  periodic în cadrul fiecărui compartiment 
din cadrul CJCA Olt.  
5.2.6.1.2 Necesitatea revizuirii riscurilor se decide de către șefii de compartimente din cadrul CJCA Olt 
împreună cu Responsabilii cu riscurile. 
5.2.6.1.3 În cadrul procesului de revizuire, Responsabilul cu riscurile asigură analizarea stadiului 
implementării măsurilor de control al riscurilor, a eficacității acestora, precum și reevaluarea riscurilor,  
ori de câte ori este cazul, sau cel puțin o dată pe an, în următoarele situații: 

a)  riscurile persistă; 
b)  au apărut riscuri noi; 
c)  impactul și probabilitatea riscurilor au suferit modificări, caz în care   revizuiesc calificativele 

riscurilor (expunerea la risc); 
d)  măsurile de control sunt ineficiente; 
e)  s-au modificat  termenele  pentru implementarea măsurilor de control; 
f)  anumite riscuri trebuie escaladate la nivelurile de management superioare; 
g)  se impune reprioritizarea riscurilor; 
h) riscurile tratate pot fi închise, ca urmare a renunțării la unele activități la care erau asociate 

riscurile respective; 
5.2.6.1.4 Orice modificare intervenită în timpul anului urmare  a apariției  situațiilor prevăzute la pct. 
5.2.6.1.5 din prezenta procedură, impune  procesul de revizuire a riscurilor  și,  implicit,   modificarea 
Listei obiectivelor, activităților și a riscurilor asociate acestora,  a Registrelor de riscuri precum și a 
Planului de implementare a măsurilor de control al riscurilor, modificări care se transmit în mod 
obligatoriu Secretariatului tehnic al  Comisiei de monitorizare în vederea modificării/completării în mod 
coresponsunzător a Registrului de riscuri  și a Planului de implementare a măsurilor de control al 
riscurilor,  la nivelul CJCA Olt.  
5.2.6.1.6 Rezultatele revizuirii riscurilor  în timpul anului se  consemnează  de către Responsabilii  cu 
riscurile de la nivelul compartimentelor CJCA Olt  în Raportul privind rezultatele procesului de revizuire a 
riscurilor, care se aprobă de către șefii de compartimente și se transmit  Secretariatului Comisiei de 
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monitorizare, în situația în care apar modificări  în Registrele  de riscuri și în Planurile de implementare a 
măsurilor de control al riscurilor. 
 
5.2.6.1  Raportarea riscurilor   
5.2.6.2.1 Raportarea cu privire la procesul de gestionare a riscurilor se realizează anual, la nivelul 
tuturor compartimentelor din cadrul CJCA Olt prin elaborarea unui Raport privind desfășurarea 
procesului de gestionare a riscurilor. 
5.2.6.2.2 Raportul  privind desfășurarea procesului de gestionare  a riscurilor se întocmește de către 
Responsabilul cu riscurile,  conform modelului prevăzut în Anexa nr.6 la prezenta procedură, și se 
aprobă de către conducătorul de compartiment din cadrul CJCA Olt.            
5.2.6.2.3 Conducătorii de compartimentedin cadrul CJCA Olt au obligația de a transmite Raportul  
privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor Secretariatul Comisiei de monitorizare  în 
vederea întocmirii Informării privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor, la nivelul 
Centrului Județean de Cultură și Artă Olt.  
5.2.6.2.4 Informarea privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor, elaborată la nivelul  
CJCA Olt, se discută și se analizează în ședință  a Comisiei de monitorizare, se avizează de către 
Președintele Comisiei de monitorizare și se aprobă de către Managerul CJCA Olt.  
5.2.6.2.5 Informarea privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor cuprinde o imagine de 
ansamblu a procesului de gestionare a riscurilor la nivelul aparatului de specialitate al CJCA Olt.   
 
6.  RESPONSABILITĂȚI 
6.1.    Persoana care a identificat un risc  
6.1.1.  Identifică și descriu riscurile aferente activitățlor pe care le desfășoară și care pot afecta realizarea 
obiectivelor specifice compartimentului.  
6.1.2  Analizează preliminar riscurile  identificate. 
6.1.3  Identifică cauzele  care favorizează apariția/repetarea riscurilor. 
6.1.4  Identifică consecințele apariției riscurilor. 
6.1.5  Completează, împreună cu Responsabilul cu riscurile  de la nivelul compartimentului din care face 
parte, Formularuele  de alertă la risc, la care atașează  documentația riscurilor identificate. 
6.1.6 Implementează măsurile de control stabilite prin Planul de implementare a măsurilor de control al 
riscurilor. 
 
6.2.    Responsabilii cu riscurile de la nivelul compartimentelordin cadrul CJCA Olt   
6.2.1 Colectează Formularele de alertă la risc și documentațiile aferente de la persoanele care au 
identificat riscurile, din cadrul compartimentelor din care fac parte. 
6.2.2 Analizează și evaluează fiecare Formular de alertă la risc, evaluează expunerea la risc pe baza 
probabilității și impactului riscului, și formulează, împreună cu persoana care a identificat riscul, o opinie 
cu privire la strategia de risc (tipul de răspunds la risc) și măsurile de control,  pentru atenuarea riscului. 
6.2.3 Transmit conducătorilor de compartiment din cadrul CJCA Olt  Formularele de alertă la risc.  
6.2.4  Elaborează Registrele de riscuri, la nivelul compartimentelor din care fac parte,  pe care le  
transmit conducătorilor de compartiment din cadrul CJCA Olt, în vederea aprobării de către aceștia.  
6.2.5. Transmit Registrele de riscuri, aprobate de către conducătorii de compartimente din cadrul CJCA 
Olt, Secretariatului tehnic al Comisiei de monitorizare.   
6.2.6 Întocmesc Planulurile de implementare a măsurilor de control al riscurilor, la nivelul 
compartimentelor din care fac parte, pe care le înaintează spre aprobare conducătorilor de  
compartimente din cadrul CJCA Olt  .  
6.2.7 Monitorizează permanent stadiul implementării măsurilor de control stabilite prin Planul de  
implementare a măsurilor de control al riscurilor, aprobat la nivelul CJCA Olt și contribuie la 
implementarea măsurilor de control stabilite. 
6.2.8 Elaborează Raportul privind rezultatele procesului  de revizuire a riscurilor, urmare a procesului 
de revizuire a riscurilor în timpul anului, pe care îl transmite, spre aprobare, conducătorului de 
compartiment din cadrul CJCA Olt.  
6.2.9  Elaborează Raportul anual privind procesul de gestionare a riscurilor, pe compartiment, pe care 
îl transmite spre aprobare conducătorului de compartiment din cadrul CJCA Olt. 
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6.3. Conducătorii de compartimente din cadrul CJCA Olt 
6.3.1 Desemnează Responsabilii cu riscurile, la nivelul compartimentelor pe care le conduc. 
6.3.2 Elaborează anual Lista obiectivelor, a activităților și a riscurilor asociate. 
6.3.3 Analizează, evaluează și decide asupra riscurilor  incluse în Formularele de alertă la risc. . 
6.3.4 Aprobă  Registrele de riscuri,  la  nivelul compartimentelor pe care le conduc/reprezintă. 
6.3.5 Aprobă Planurile de implementare a măsurilor de control al riscurilor, elaborate la nivelul 
compartimentelor  pe care îl conduc/reprezintă.  
6.3.6 Sunt responsabili cu monitorizarea implementării măsurilor de control stabilite prin Planul de 
implementare a măsurilor de control al riscurilor, elaborat  la nivelul CJCA Olt. 
6.3.7 Aprobă Raportul/rapoartele privind rezultatele procesului de revizuire a riscurilor, elaborate în 
timpul anului la nivelul compartimentelor pe care le conduc/reprezintă.  
6.3.8 Aprobă Rapoartele anuale privind procesul de gestionare a riscurilor, întocmite nivelul 
compartimentelor pe care le conduc/reprezintă.  
6.3.9 Transmit Secretariatului Comisiei de monitorizare Raportul/rapoartele privind rezultatele procesului  
de revizuire a riscurilor precum și Rapoartele anuale privind procesul de gestionare a riscurilor,  
întocmite  nivelul compartimentelor pe care le conduc/reprezintă.  
 
6.4. Membrii Comisiei  de monitorizare   
6.4.1 Asigură implementarea etapelor aferente procesului de management al riscurilor, din cadrul CJCA 
Olt.  
6.4.2 Analizează  și dezbat Registrul de riscuri, elaborat  la nivelul CJCA Olt. 
6.4.3 Analizează și decid asupra Profilului de risc și a Limitei de  toleranță la risc, a CJCA Olt. 
6.4.4 Stabilesc măsurile de control al riscurilor prin  Planul de implementare a măsurilor de control al 
riscurilor,  la nivelul  CJCA Olt. 
6.4.5 Analizează rapoartele de audit, reținându-se riscurile identificate prin acestea și măsurile 
recomandate a fi implementate, funcție de caz; 
 
6.5.  Secretariatul Comisiei de monitorizare  
6.5.1 Organizează ședințele Comisiei de monitorizare, în vederea analizării și tratării riscurilor. 
6.5.2 Propune Profilul de risc și Limita de torenață la risc, la nivelul CJCA Olt.  
6.5.3 Colectează Registrele de riscuri de la nivelul compartimentelor din cadrul CJCA Olt  și selectează 
riscurile aflate peste Limita de toleranță la risc.  
6.5.4 Întocmește Registrul de riscuri, la nivelul CJCA Olt  pe care îl supune dezbaterii Comisiei de 
monitorizare.   
6.5.5 Propune strategiile de risc (tipurile de răspuns la risc)  la nivelul CJCA Olt. 
6.5.6 Elaborează Planul de implementare a măsurilor de control al riscurilor, la nivelul CJCA Olt și 
monitorizează periodic progresele înregistrate în vederea implementării acestuia. 
6.5.7 Analizează și centralizează Rapoartele anuale privind desfășurarea procesului de gestionare a 
riscurilor,  de la nivelul compartimentelor din cadrul CJCA Olt. 
6.5.8  Elaborează Informarea privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor, la nivelul CJCA 
Olt.  
 
6.6 Președintele Comisiei de monitorizare  
6.6.1 Avizează  Registrul de riscuri  al CJCA Olt. 
6.6.2 Avizează Profilul de risc și Limita de toleranță la risc, analizate în ședințele Comisiei de 
monitorizare.  
6.6.3. Avizează Planul de implementare a măsurilor de control riscurilor, elaborat la nivelul CJCA Olt.  
6.6.4 Avizează Informarea privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor, la nivelul  CJCA   
Olt. 
6.7   Președintele CJCA Olt   
6.7.1 Dispune măsurile care se impun în vederea implementării și bunei funcționări a procesului de 
gestionare a riscurilor,  la nivelul CJCA Olt. 
6.7.2  Aprobă Registrul de riscuri  al CJCA Olt. 
6.7.3  Aprobă Profilul de risc și Limita de toleranță la risc,  ale CJCA Olt.   
6.7.4  Aprobă Planul de implementare a măsurilor de control riscurilor, la nivelul CJCA Olt.  
6.7.5 Aprobă Informarea privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor, la CJCA Olt. 
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7. FORMULAR EVIDENȚĂ MODIFICĂRI 
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8. FORMULAR ANALIZĂ PROCEDURĂ 
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9. FORMULAR DISTRIBUIRE/DIFUZARE  PROCEDURĂ 
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10.        ANEXE 
      
     Anexa nr. 1  
                                                                                                                
 
 
 

LISTA OBIECTIVELOR, ACTIVITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR ASOCIATE ACESTORA 
 

    Serviciul/biroul/ compartimentul……………………………………………………… 
Nr.  
crt. 

Obiective specifice Activități Acțiuni Riscuri Cauze 

1.      
2.      

……      
 

    Conducător compartiment  
    ……………………………  
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  Anexa nr. 2  
 
 

FORMULAR DE ALERTĂ LA RISC 

SERVICIUL/BIROUL/COMPARTIMENTUL: 

DETALII   PRIVIND  RISCUL 
Descrierea riscului Riscul identificat: 

Obiectivul specific: 
Cauze: 
Consecințe: 

Evaluarea riscului Evaluarea probabilității  de apariție a riscului: 
 

     
1 2 3 4 5 

1. -Foarte scăzută; 2 – Scăzută; 3  - Medie; 4 – Ridicată; 5 - Foarte ridicată    
 

Evaluarea impactului riscului: 
 

     
1 2 3 4 5 

1. - Foarte scăzut; 2 – Scăzut; 3  - Medie; 4 – Ridicat; 5 - Foarte ridicat    

Expunerea la risc: 
Opinie cu privire la 
tipul de răspuns la 
risc 

Tipul de răspuns la risc (strategia adoptată): 
 
Măsuri de control recomandate: 
 

Documentația utilizată pentru fundamentarea riscului identificat*): 
 
Persoana care 
identifică riscul: 
 

Responsabilul cu riscurile: Conducătorul compartimentului: 

Data: Data primirii formularului: Decizia:  
 
……./………./…………. 

 
……./………./…………. 

Clasare (dacă riscul este 
nerelevant) 

 

Escaladare   
Reținere pentru gestionare  
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      Anexa nr. 3 
 

                                                                                    APROB 
                                                                                          Conducător compartiment 
                                                                                         ………………………………  

 
REGISTRUL DE RISCURI 

 
 
Serviciul/Biroul/Compartimentul………………………………. 
 

O
bi

ec
tiv

e 
 A

ct
iv

ită
ți 

R
is

c 

C
au

ze
le

 
ca

re
 

fa
vo

riz
ea

ză
 

ap
ar

iți
a 

ris
cu

lu
i 

Risc inerent 

St
ra

te
gi

a 
ad

op
ta

tă
 

 D
at

a 
ul

tim
ei

 
re

vi
zu

iri
 

Risc rezidual 
 

O
bs

er
va

ții
 

Pr
ob

ab
ili

ta
te

 

Im
pa

ct
 

Ex
pu

ne
re

  

Pr
ob

ab
ili

ta
te

 

Im
pa

ct
 

Ex
pu

ne
re

 

1.             

2.             

3.             

…..             

 
Data …………….. 
                                                             
 
 
                                                                      Întocmit  
                                                          Responsabil cu riscurile 
                                                         …………………………………… 
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  Anexa nr. 4  
 

                                                                                              APROB 
                                                                                          Conducător compartiment 
                                                                                         ………………………………  

 
 
 

PLANUL DE IMPLEMENTARE AL MĂSURILOR DE CONTROL Al RISCURILOR 
 
  

 Serviciul/biroul/compartimentul ……………………………………………  

Nr. 
crt. 

Obiectiv 
asociat 
riscului  

Activitate 
asociată 
riscului  

Denumire 
risc 

Măsuri 
de 

control 
Termene de 

implementare 
Persoanele 

responsabile cu 
implementarea 

Observații 

1.        
2.        
3.         
….        

 
Data……. 

 
Întocmit  

Responsabil cu riscurile  
………………………………      
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                                                                                                               Anexa nr. 5  
 

                                                                                                           APROB 
                                                                                                                         Conducător compartiment 
                                                                                                                       ………………………………  

 
 

RAPORT PRIVIND  DESFĂȘURAREA  PROCESULUI DE GESTIONARE A RISCURILOR 
ÎN ANUL……….., la nivelul………. ( denumire compartiment) 

 
1. Scopul raportului…………………………………………………………………………………………. 
2. Analiza procesului de gestionare a riscurilor  

2.1  Registrul de riscuri aferent anului raportării,  la data  de 31 decembrie……………………….. 
 (se inserează Registrul de riscuri aferent anului raportării, la data  de 31 decembrie………………    
  conform modelului  prevăzut în Anexa nr. 4 la prezenta procedură) 

2.2 Planul de implementare a măsurilor de control al riscurilor aferent anului raportării,  la data  
 de 31 decembrie…………. 
(se inserează Planul de implementare a măsurilor de control al riscurilor,  aferent anului                    
raportării,  la data  de 31  decembrie……, conform modelului   prevăzut în Anexa nr. 5 la  prezenta 
procedură) 

2.3 Mențiuni cu privire la revizuirea riscurilor în cursul  anului  pentru care se face raportarea 
(dacă este cazul)  
 (se inserează Raportul/Rapoartele  cu  rezultatele procesului de revizuire a riscurilor, elaborate  
 în  timpul anului, dacă este cazul ) 

2.4  Eficiența/ineficiența modului de gestionare a riscului( a măsurilor de control stabilite)  
(se inserează tabelul de mai jos în care se trec doar riscurile pentru care au fost stabilite măsuri de 
control) 

Nr. 
crt. 

Obiectiv Activitate 
asociată 

obiectivului 

Risc 
identificat 

Măsurile 
de 

control 
stabilite 

Persoanele 
responsabile 

cu 
implementarea 
măsurilor de 

control 
stabilite 

Modul de 
gestionare a 

riscului 

Cauzele 
manifestării 

riscului 
(dacă riscul 

s-a manifestat) 

Obs. 

Ef
ic

ie
nt

ă 
(ri

sc
ul

 n
u 

 s
-a

   
m

an
ife

st
at

)  
 

In
ef

ic
ie

nt
ă 

(ri
sc

ul
 s

-a
 

m
an

ife
st

at
) 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.          
2.          
3.          
…..          

 
 

3. Monitorizarea riscurilor de corupție ( dacă este cazul) 
     ………………………………………………………………………………………………………………... 

4. Concluzii  
…………………………………………………………………………………………………………………   
 
 
Data……. 
 
 

Întocmit 
Responsabil cu riscurile 

……………………………………. 
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DIAGRAMA DE PROCES 
Managementul riscurilor  

 
  

I. IDENTIFICAREA RISCURILOR  
 
 
  
 

Obiectivele 
generale ale 

CJCA Olt 

Obiective specifice 
compartimentelor din cadrul 

CJCA Olt  

CONDUCĂTORI COMPARTIMENTE 
(SECȚII, SERVICIU, BIROURI) 

- identifică activitățile și acțiunile  aferente 
realizării obiectivelor specifice; 

- solicită salariaților din subordine 
identificarea riscurilor asociate activităților 
aferente realizării obiectivelor specifice  

- definește riscul;  
- prezintă cauzele și descrie circumstanțele care 

favorizează apariția riscului  
- analizează consecințele  în cazul manifestării 

riscului 
- competează Formularul de alertă la risc   

Formulare  
de  

alertă la risc 

PERSOANA CARE IDENTIFICĂ UN RISC 

RESPONSABILUL CU 
RISCURILE 

CONDUCĂTOR COMPARTIMENT 
(SECȚII, SERVICIU, BIROURI) 
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- analizează Formularele de 
alertă la risc; 

- formulează o opinie cu 
privire la strategia de risc; 

- propune clasarea riscului, 
escaladarea riscului sau  
reținerea acestuia pentru 
gestionare; 

- formulează o opinie cu 
privire la strategia de risc, 

- elaborează Registrul de 
riscuri pe compartiment  

- decide asupra riscurilor;  
- completează Lista 

obiectivelor,  activităților 
și a riscurilor asociate 

Lista obiectivelor, 
activităților și a 

riscurilor asociate 

Registrul de 
riscuri 

CONDUCĂTOR COMPARTIMENT 
 

Aprobă Registrul de riscuri pe 
compartiment 

Registrul 
de riscuri, 

aprobat 

SECRETARUL COMISIEI DE MONITORIZARE 

Elaborează Registrul de riscuri, 
la nivelul CJCA Olt 

  

COMISIA DE MONITORIZARE 

Analizează și dezbat  în ședință 
Registrul de riscuri, la nivelul CJCA Olt 

PREȘEDINTELE COMISIEI DE MONITORIZARE 

Avizează Registrul de riscuri, 
la nivelul CJCA Olt 

RESPONSABILUL CU RISCURILE 

Transmite Registrul de riscuri, 
Secretarului Comisiei de 

monitorizare 
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II. EVALUAREA RISCURILOR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III.GESTIONAREA/TRATAREA  RISCURILOR 
 

III.1 Stabilirea Profilului de risc și a Limitei de toleranță la risc  
 
 
                                                                                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   MANAGERUL CJCA OLT  

Aprobă  Registrul de riscuri, 
la nivelul CJCA Olt 

 

Registrul de riscuri, 
la nivelul CJCA Olt 

PERSOANA CARE IDENTIFICĂ UN RISC/ 
RESPONSABILUL CU RISCURILE 

- estimează probalitatea riscului; 
- estimează impactul riscului; 
- estimează expunerea la risc   

CONDUCĂTOR COMPARTIMENT 
(SECȚII, SERVICIU, BIROURI) 

 

Decide asupra probabilității, 
impactului și expunerii la risc 

SECRETARUL COMISIEI DE MONITORIZARE 

Propune Profilul de risc și Limita de toleranță la risc 

COMISIA DE MONITORIZARE 

Analizează și decid în ședință Profilul de risc și Limita 
de toleranță la risc 

 

PREȘEDINTELE COMISIEI DE MONITORIZARE 

Avizează  Profilul de risc și Limita de toleranță la risc 
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III.2  Stabilirea strategiei de risc (răspunsul la risc)  
 

VALOAREA EXPUNERII LA RISC  NIVEL TOLERARE RISC STRATEGIA ADOPTATĂ 

                      1  –    4 
( riscurile  grupate în culoarea verde din 

matricea de la pct. 5.2.3.1.11 din 
procedură) 

Tolerabil Acceptare(tolerare)  

5 –  8 
(riscurile  grupate în culoarea  galben  din 

matricea de la pct. 5.2.3.1.11 din  
procedură) 

Tolerare ridicată Monitorizare/Tratare 

              9  –    12 
(riscurile  grupate în culoarea  portocaliu   

din matricea de la pct. 5.2.3.1.11 din  
procedură) 

Tolerare scăzută Tratare/Evitare  

13   –   25 
(riscurile  grupate în culoarea  roșu  din 

matricea de la pct. 5.2.3.1.11 din prezenta 
procedură) 

Intolerabil Tratare urgentă/ 
Transferare 

 

 
IV. MONITORIZAREA MĂSURILOR DE CONTROL A RISCURILOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANAGERUL CJCA OLT 

Aprobă   Profilul de risc și Limita de 
toleranță la risc 

 

Profilul de risc și 
Limita de toleranță 

 la risc 
 

RESPONSABILII CU RISCURILE  

Elaborează Planul de implementare a măsurilor 
de control al riscurilor 

CONDUCĂTORI COMPARTIMENTE 
(SECȚII, SERVICIU, BIROURI) 

 

- aprobă Planul de implementare a măsurilor de 
control al riscurilor; 

- transmit Planul de implementare a măsurilor de 
control al riscurilor Secretariatului Tehnic al 
Comisiei de monitorizare  
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Elaborează Planul de 
implementare a 

măsurilor de control al 
riscurilor, la nivelul 

CJCA Olt 
 

Formulare de alertă la risc 

Registrul de riscuri, la nivelul CJCA 
Olt,  aprobat 

Profilul de risc și limita de toleranță 
la risc, aprobate 

COMISIA DE MONITORIZARE 

Analizează în ședință Planul de implementare a măsurilor de 
control al riscurilor, la nivelul CJCA Olt 

 

PREȘEDINTELE COMISIEI DE MONITORIZARE 

Avizează Planul de implementare a măsurilor de control a 
riscurilor, la nivelul CJCA Olt 

 

MANAGERUL CJCA OLT 

Aprobă Planul de implementare a măsurilor de control al 
riscurilor, la nivelul CJCA Olt 

 

Planul de implementare 
a măsurilor de control al 
riscurilor, la nivelul CJCA 

Olt 
 

SECRETARUL COMISIEI 
DE MONITORIZARE 

Transmit Planul de 
implementare a 

măsurilor de control al 
riscurilor, la nivelul CJCA 

Olt, conducătorilor de 
compartimente 

 

CONDUCĂTORI COMPARTIMENTE 
(SECȚII, SERVICIU, BIROURI) 

 
 

SECRETARUL COMISIEI DE MONITORIZARE 

Transmit Planul de implementare a măsurilor de 
control al riscurilor, la nivelul CJCA Olt, 
responsabililor cu riscurile și  personalor 

responsabile  cu implementarea măsurilor de control  



C.J.C.A. OLT MANAGEMENTUL RISCURILOR 
Cod PS 04 

Ed. 1 Rev. 0 

Pag. 30/32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. REVIZUIREA ȘI RAPORTAREA RISCURILOR  
 

V.1 Revizuirea riscurilor 
 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  NU                                           DA 
N 
 
 
                                                                                            D 
 
 
 
 
 

RESPONSABILII CU RISCURILE  

- monitorizează permanent implementarea  
 măsurilor de control al riscurilor; 

-  elaborează, ori de câte ori este cazul,  
 Raportul cu privire la stadiul implementării  
 măsurilor de control al riscurilor  

     CONDUCĂTORI COMPARTIMENTE 
            (SECȚII, SERVICIU, BIROURI) 
 

Decid revizuirea riscurilor în timpul anului  

RESPONSABILII CU RISCURILE 

Analizează stadiul implementării măsurilor 
de control al riscurilor 

Intocmesc Raportul privind rezultatele 
procesului de revizuire a riscurilor 

 

Raportul privind 
rezultatele procesului 

de revizuire a riscurilor 
 

CONDUCĂTORI 
COMPARTIMENTE 

(SECȚII, SERVICIU, BIROURI) 
 
 

Modificări 
intervenite în cursul 

anului urmare a 
apariției situațiilor 
prevăzute la pct. 

5.2.6.1.3 din 
procedură 

- aprobă Raportul privind 
rezultatele procesului de 
revizuire a riscurilor;  

- modifică Lista obiectivelor, 
a activităților și a riscurilor 
asociate acestora 

CONDUCĂTORI 
COMPARTIMENTE 
(SECȚII, SERVICIU, 

BIROURI) 
 

Aprobă Raportul privind 
rezultatele procesului 

de revizuire a riscurilor 
 

PERSOANELE RESPONSABILE CU 
IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE 

CONTROL A RISCURILOR  

Pun în aplicare măsurile de 
control al riscurilor 
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RESPONSABILII CU RISCURILE 
 

- modifică Registrele de riscuri; 
- modifică Planul de implementare a măsurilor de 

control al riscurilor  

Registrul de 
riscuri,   modificat 

Planul de implementare a 
măsurilor de control al riscurilor, 

modificat  
 

Transmit Secretarului Comisiei de monitorizare Registrul de riscuri modificat, Planul de implementare a 
măsurilor de control al ricurilor modificat și Raportul privind rezultatele procesului de revizuire a riscurilor 

                 SECRETARUL COMISIEI DE MONITORIZARE  

Modifică Registrul de riscuri și Planul de implementare a 
măsurilor de control al riscurilor,  la nivelul CJCA Olt 

COMISIA DE MONITORIZARE 

Analizează și decide asupra modificărilor intervenite în 
Registrul de riscuri și Planul de implementare a 
măsurilor de control al riscurilor,  la nivelul CJCA Olt 
 

PREȘEDINTELE COMISIEI DE MONITORIZARE 

Avizează Registrul de riscuri și Planul de implementare 
a măsurilor de control al riscurilor,  la nivelul CJCA Olt, 
modificate 
 

MANAGERUL CJCA OLT 

Aprobă  Registrul de riscuri și Planul de implementare a 
măsurilor de control al riscurilor,  la nivelul CJCA Olt,  
modificate 
 
 

Registrul de riscuri la nivelul CJCA 
Olt, modificat 

Planul de implementare al măsurilor de control 
al riscurilor la nivelul CJCA Olt, modificat 
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V.2  Raportarea  riscurilor  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  
                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESPONSABILII CU RISCURILE 

Elaborează Raportul privind procesul de gestionare a 
riscurilor  

Raportul privind 
procesul de 
gestionare a 

riscurilor  
 

CONDUCĂTORI 
COMPARTIMENTE 

(SECȚII, SERVICIU, BIROURI) 
 
 

Transmit Secretarului Comisiei de 
monitorizare Raportul privind 

procesul de gestionare a riscurilor, aprobat 
de conducătorul de compartiment  

 

                 SECRETARUL COMISIEI DE MONITORIZARE  

Elaborează Informarea privind procesul de 
gestionare a riscurilor  

Aprobă  Raportul 
privind 

procesul de 
gestionare a riscurilor 

COMISIA DE MONITORIZARE 

Analizează Informarea privind procesul de 
gestionare a riscurilor 

 
PREȘEDINTELE COMISIEI DE MONITORIZARE 

Avizează  Informarea privind procesul de 
gestionare a riscurilor 

 

MANAGERUL CJCA OLT 

 Aprobă  Informarea privind procesul de 
gestionare a riscurilor 

 

Informarea privind procesul 
de gestionare a riscurilor 

 


