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ABSTRACT

The main generally accepted international

approaches concerning the risk management are

the guides or standards developed by the

specialised institutes and associations: PRAM and

PMBOK guides, AS/ANS 4360 and IRM standards,

PRINCE 2 methodology.

No matter the name and stages structure of each

approach, they all have a series of common

elements: they involve a formal approach of risk

management process based on the development

of written documents for reports;although they can

be applied to complex projects, all the approaches

have the tendency to simplify;all are iterative

approaches of the risk management process with

permanent returns from one stage to another; the

common stages of all the approaches are

identification, analysis, evaluation and the

response to risk.

Keywords: management, project, risk, guidelines,

standards

REZUMAT

PRINCE 2.

Cuvinte cheie: management, proiect, risc, ghiduri,

standarde

1. Specificul managementului riscului

proiectelor

Riscurile mediului proiectului sunt cele care ar putea

guvernamentale. Riscurile aferente proiectului sunt

cele care au impact asupra costului, termenelor de

inclusiv evenimente catastrofice.

Implementarea managementului riscului cât

posibil chiar înaintea etapei de proiectare sau de

alternativelor ce trebuie luate în considerare este

foarte mare.

operat.
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management al riscului

proiectelor

procesului de management al riscului  specifice

proiectelor sunt cele conturate în ghiduri sau

standarde elaborate de institutele specializate în

managementul proiectelor sau în managementul

domeniu.

Cele mai importante dintre acestea sunt:

Managementul Proiectelor din Marea Britanie;

  ghidul PMBOK elaborat de Project

Management Institute (S.U.A);

AS/NZS 4360 (2004) elaborat de firma

Brodleaf Capital International;

 metodologia PRINCE 2;

 standardul IRM al institutului specializat

în managementul riscului din Marea Britanie.

 elemente

comune:

PRAM PMBOK AS/NZS 4360 PRINCE 2 IRM

Definire

Concentrare

Planificarea 

procesului de

management al 

riscului

Stabilirea contextului

Identificare Identificare Identificare

Identificare Identificare

Structurare

Atribuire

Estimare

Analiza Analiza

riscurilor

Estimare Analiza riscului

Evaluare

Analiza 

Evaluare Evaluare Raportare

Planificare

Planificarea 

Tratarea riscurilor Monitorizare Tratare

Etape

Gestionare

control consultare

Raportarea 

riscului rezidual;

Monitorizare

pe elaborarea de documente scrise pentru

de management al riscului cu permanente

risc.

riscurilor proiectului:

 identificarea riscurilor;

unele

deosebiri

procesului de management al riscurilor:

în timp ce altele (PRAM, PMBOK, AS/NZS



22  – Nr. 1 / 2009

(PRAM, PMBOK, AS/NZS 4360, PRINCE

2) sunt focalizate pe managementul riscului

proiectelor.

managementul riscului ca punct cheie al

managementului proiectului iar altele (cazul

riscului în managementul general al proiectului.

mediul proiectului e considerat ca punct

de plecare al managementului riscului în cazul

ce altele (PRINCE 2) sunt focalizate asupra

factorilor interni de risc ai proiectului.

limite.

de personal suficient pentru gestiunea riscurilor. În

Procesul de management al riscului descris în

etape fac referire ca elemente de intrare la rezultatele

standardul AS/NZS 4360 procesul de management

al riscului este excesiv focalizat pe actualizarea unui

singur document (registrul riscurilor).

Procesul de management al riscului descris de

proiectului ca întreg.

exclusiv asupra factorilor interni de risc ai proiectului

evaluare practic se suprapun iar etapa de evaluare

Procesul de management al riscului propus de

etapele managementului riscului.

nici modul în care acestea trebuie integrate în

proiectului.

3. Concluzii

Procesul de management al riscului trebuie

prin prisma beneficiilor de ansamblu pentru:

 managerii de proiect,

proiectelor sau programelor;

 echipele de proiect,

 prin prisma

nevoi;

guri rezonabile în raport cu riscurile asumate;

asiguratori

poate preveni materializarea unor riscuri importante

C.P. Simion, V. Radu
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