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Abstract: The bubbles, either involving real or financial assets, previous to the subprime crisis bring at the 

investors community’s concern the elusive topic of risk mitigation. Funds industry need today, more than any 

time in the past, a clear, decisive and competent approach in risk management. A competitive financial 

investment company must take in consideration not only basic risk management measures, such as VaR, CFaR 

or PaR, but also more sophisticated tools, like Monte Carlo simulation or complex risk matrixes. 
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1. INTRODUCERE 
 

Corporațiile, fondurile de investiții, băncile, și, în general, orice organizații economice 

care urmăresc profitul sunt sisteme complexe, deschise care acţionează într-un mediu extern 

marcat de incertitudini. Acestea se pot transfera asupra organizației respective și pot să-i 

afecteze obiectivele și performanțele. Din acest motiv managementul trebuie să identifice 

riscurile și să adopte cele mai adecvate acțiuni pentru a stabiliza efectele evenimentelor de 

risc între limite acceptabile, din punct de vedere al consecințelor și al costurilor de evitare / 

transfer sau asigurare.  

Se impune astfel o analiză sistematică și periodică a riscurilor asociate activităților pe 

care le desfășoară organizația în operațiile sale curente pe piață, în relațiile cu mediul său 

specific, cu autoritățile sau cu investitorii ori publicul său (Cuzman, Manațe, Fărcaș 2006). 

Prezintă interes în primul rând riscurile majore, care pot afecta semnificativ 

obiectivele organizaționale. Delimitarea dintre un risc considerat acceptabil (costul evitării 

sale nu se justifică în raport cu consecința) comparativ cu un risc major, constă în definirea 

unui prag adecvat de semnificație, plecând de la aspecte cum sunt frecvența de manifestare, 

probabilitatea sau impactul asupra obiectivelor organizaționale. MFP (2005) 

Funcționarea cu succes a unei întreprinderi în mediul concurențial actual este 

condiționată tot mai mult de existența unui flux informațional care conține atribute de 

fiabilitate, exactitate, relevanță, actualitate și oportunitate. 

În aceste scopuri, managementul va defini: tipul, conținutul, sursele, destinatarii și 

frecvența de colectare a datelor și informațiilor relevante pentru activitatea organizației, 

identificând și modelul cel mai adecvat de fluidizare a acestora, astfel încât să fie disponibile 

personalului potrivit în timpi suficient de scurți ca să permită reacții eficiente.  

Acest flux de schimb de date și informații este atât unul intern cât și unul extern, 

reprezentând una din componentele de bază ale sistemului de inteligență competitivă (IC) 

indispensabil astăzi organizațiilor moderne, care se doresc și competitive.   

Fluxul în sine, adaugă valoare operațiunilor firmei, dar ceea ce îl potențează la un 

nivel superior este în realitate comunicarea internă și externă, flexibilă, eficientă și rapidă pe 

toate palierele de interferență cu mediul intern și extern, și anume:  

- la nivel simbolic și de identitate (de la logo și slogan la sisteme de valori 

recunoscute de public),  
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- financiar (ex. raportările periodice să fie percepute ca și complete și relevante de 

utilizatori),  

- socio-emoțional (ex. perceperea companiei ca un “bun cetățean”, atașat valorilor 

moderne de dezvoltare durabilă și sustenabilitate), 

- juridico/legal/etic (ex. percepția de corectitudine a activității și relațiilor cu 

autoritățile și partenerii, de guvernanță corporativă în relațiile cu investitorii) etc. 

Continua schimbare a mediului extern presupune reconsiderarea periodică a ipotezelor 

inițiale de lucru, pe baza cărora au fost stabilite obiectivele strategice, tactice sau cele 

operaționale.  

Unul din elementele cheie folosite de un management performant este relaționarea 

ipotezelor de obiective și de personalul responsabil de realizarea obiectivelor. Și asta atât în 

fazele inițiale cât și la orice eventuale reconsiderări ale parametrilor de intrare, mai ales dacă 

se modifică parametrii de ieșire. Tehnici diverse, cum sunt “war rooms”, brainstormingul cu 

echipe de experți etc. nu ar trebui deloc ignorate, mai ales într-o industrie atât de sofisticată 

cum este cea a fondurilor de investiții.  

Orice activitate poate beneficia de existența unor proceduri bine definite, care se 

adresează celor mai importante aspecte ale activităților unei organizații. Documentații scrise, 

complete și precise, care pot cuprinde: manuale, instrucțiuni, liste de verificare sunt puse la 

dispoziția personalului asigurând continuitatea activității în situațiile de absență / 

indisponibilitate a unor persoane cheie. Totodată se asigură și accesul la cunoștințele necesare 

realizării sarcinilor de bază la un nivel minim dorit și impus.  
 

2. PRINCIPII GENERALE DE MANAGEMENT AL RISCURILOR LA 

SOCIETĂȚILE DE INVESTIȚII FINANCIARE (SIF)  
 

Riscul operațional este definit (Basel Committee on Banking Supervision 2001) ca 

fiind “Riscul producerii unor pierderi generate de proceduri interne inadecvate sau incorect 

aplicate, de oameni, de sisteme sau de evenimente externe.” Riscul operaţional nu ţine deci 

de măsurare sau de cerinţe de capital ci de managementul proceselor, resurselor umane şi 

tehnologiei precum și de evenimente externe. 

În contextul unei societăți de investiții financiare (Cuzman, Manațe, Fărcaș 2006), 

riscul operaţional reprezintă riscul înregistrării de pierderi sau al nerealizării profiturilor 

estimate. Acest risc este determinat de: 

- factori interni: 

o derularea neadecvată a unor activităţi interne datorată unor 

reglementări interne insuficiente, 

o existenţa unui personal necorespunzător, 

o sau a unor sisteme informaționale necorespunzătoare, 

o inadaptarea la procesul tehnologic continuu etc. 

- factori externi:  

o mediul economic ostil, 

o schimbări în mediul de afaceri ca urmare a incoerenței 

legislative etc. 

o evenimente politico – sociale   

o condiţii de mediu etc. 

Gestionarea riscului operaţional pleacă de la o matrice a riscurilor cât mai 

cuprinzătoare  (Manaţe, Fărcaş, Pescar 2006), care include atât riscurile reale (cele care s-au 

materializat deja în trecut şi au afectat organizaţia) cât şi cele potenţiale (cele care nu s-au 

materializat în trecut dar pot apare în viitor) şi presupune gestionarea proceselor privind 

identificarea, evaluarea şi aprecierea riscurilor operaţionale, stabilirea responsabilităţilor, 



luarea de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, revizuirea periodică şi monitorizarea 

progresului.  

Stăpânirea riscurilor reale este o garanţie că sistemele de control intern sunt eficace. 

Altfel spus, tratarea riscurilor reale permite ca organizaţia să nu se mai confrunte în viitor, în 

aceeaşi măsură, cu acele riscuri cu care s-a confruntat în trecut, sau să limiteze efectele 

negative ale acestora până la un nivel considerat acceptabil. 

Riscul operaţional nu include şi riscul strategic şi riscul reputaţional (Cuzman, 

Manațe, Fărcaș 2006). Alături de riscul investiţional, riscul strategic şi riscul reputaţional, 

riscul operaţional este încadrat în categoria riscurilor semnificative, respectiv a riscurilor cu 

impact asupra situaţiei patrimoniale şi/sau reputaţionale ale organizaţiei. 

Riscul operaţional este o problemă care intră în responsabilităţile directe ale 

consiliului de administrație, eforturile conectate cu acest domeniu fiind coordonate la acest 

nivel al organizaţiei. 

Evoluţiile din domeniul fondurilor de investiţii au relevat că riscurile operaţionale pot 

deveni o problema importantă pentru fondurile de investiții, aceste riscuri putând induce 

pierderi semnificative. Procesul de management al riscului operaţional presupune parcurgerea 

următorilor cinci paşi (adaptare după AS/NZS 4360:2004): 

1) Identificarea riscurilor; 

2) Cuantificarea riscurilor; 

3) Soluţii de tratare a riscurilor; 

4) Administrarea procesului de management de risc  

5) Stabilirea strategiei de management de risc şi crearea mecanismelor interne 

necesare pentru implementarea ei. 

Administrarea riscului operaţional urmăreşte: 

 Asigurarea cerinţelor minime de capital pentru acoperirea riscurilor; 

 Implicarea angajaţilor si promovarea atât a responsabilităţilor faţă de riscul 

operaţional in sensul reducerii pierderilor prin depistarea şi raportarea  

evenimentelor care au cauzat pierderi;  

 Crearea unei culturi organizaţionale în vederea identificării şi anticipării 

evenimentelor de risc operaţional. 

Trebuie să subliniem însă că nu modelele şi tehnicile sunt cele mai importante, ci 

atitudinea faţă de risc, iar aceasta este, în primul rând, un aspect al culturii organizaţionale, 

formate în timp și nu ad-hoc, prin adoptarea unor proceduri tehnice obligatorii. 

Managementul riscurilor impune modificarea stilului de management, în primul rând a 

atitudinii managerilor, care, în afară de abordarea reactivă a impactului unor evenimente de 

risc produse trebuie să dezvolte reacții orientate spre viitor. Identificarea posibilelor 

ameninţări, înainte ca ele să-şi materializeze şi să producă consecinţe nefavorabile asupra 

obiectivelor stabilite vor fi misiunea principală al conducerii. Aceasta înseamnă a adopta un 

stil de management proactiv.  

Managementul proactiv are la bază principiul “este mai bine să previi, decât să 

constaţi un fapt împlinit” iar acest tip de manageri încearcă să descopere riscurile viitoare 

asociate unor schimbări de mediu extern. În terminologia adoptată în unele ţări, riscurile care 

nu s-au manifestat încă, dar care pot să se materializeze în viitor, sunt cunoscute sub 

denumirea de riscuri potenţiale.  

În altă ordine de idei, identificarea și ierarhizarea amenințărilor la care este expusă 

organizația în funcție de frecvența de manifestare și de mărimea impactului asupra 

obiectivelor organizației (AS/NZS 4360:2004) contribuie la optimizarea alocării resurselor, 

permițând firmei să-și raționalizeze și să-și concentreze eforturile spre aspectele importante, 

facilitând astfel atingerea obiectivelor organizaționale.  



 Managementul riscurilor în general, și matricea riscurilor, în special, prin ierarhizarea 

riscurilor pe criterii de frecvență și impact constituie un suport pentru controlul intern.  
 

3. PROCEDURI ŞI PRACTICI DE MANAGEMENT A RISCULUI 

ADECVATE SOCIETĂȚILOR DE INVESTIȚII FINANCIARE (SIF) 
 

Riscul afectează activitatea instituţiei în general şi rezultatele activităţii în special. Din 

moment ce rezultatele societăţii depind în mod direct de metodele de lucru acceptate si 

utilizate în procesul investițional, de comunicarea şi relaţionarea inter-departamentală, de 

cunoştinţele şi utilizarea eficientă a resurselor umane, de siguranţa şi securitatea utilizării 

sistemelor interne, gestionarea riscului este o componentă de o importanţă capitală în 

activitatea curentă a societăţii.  

Pentru societățile de investiții financiare se definește că (Stancu  2002): “riscul unei 

investiții reprezintă posibilitatea apariției abaterilor de rentabilitate față de media așteptată, 

ca urmare a variației anticipate și neanticipate a fenomenelor economico – financiare care o 

determină. În raport cu frecvența acestei abateri și cu distribuirea mai mult sau mai puțin 

simetrică a lor de o parte și de alta a mediei, se poate anticipa mărimea riscului.” 

Gestionarea riscului investiţional se face pe baza unor limite de risc stabilite prin 

algoritmi matematici şi utilizându-se metodele de măsură pe baza unor măsuri cum sunt: 

Valoarea la Risc - VaR, Cash Flow la Risc - CFaR si Profitul la Risc -PaR, pe când 

gestionarea riscului operațional se face în cea mai mare măsura prin proceduri (RiskMetrics 

Group 1999). 

În cadrul unei SIF, documentele de raportare a riscurilor propuse de noi sunt de două 

tipuri :  

- rapoarte de evenimente de risc şi  

- rapoarte de risc.  

Rapoartele de evenimente de risc sunt realizate de diferite poziţii din organigramă, iar 

rapoartele de risc vor fi redactate de membrii compartimentului de management al riscului. 

Aceste rapoarte sunt electronice, distribuite şi accesabile automat prin serverul instituţiei. 

Responsabilul cu elaborarea raportului de eveniment sau de risc, după caz, întocmeşte 

documentul în format electronic după care îl postează la locul indicat pe serverul instituţiei.  

Toate aplicaţiile informatice ce susţin procesul de raportare au la bază algoritmi de 

calcul care au scopul de a automatiza procesul de măsurare şi raportare a riscului-algoritmii şi 

programele informatice fac parte din sistemul integrat de management al riscului (Manaţe, 

Fărcaş, Pescar 2006). 
 

3.1 Raportarea riscului de piaţă – Valoarea la Risc (VaR)  

Abordarea SIF Banat - Crișana  
 

Valoarea la risc (VaR) este cea mai cunoscută metodă de măsurare a riscului de piață, 

fiind folosită de instituțiile financiare pentru a determina pierderea maxima pe care o poate 

suferi un anumit portofoliu, într-o perioadă de timp şi pentru o probabilitate dată (RiskMetrics 

Group 1999). VaR măsoară riscul la diferite niveluri, începând cu nivelul unei poziții, până la 

nivelul unui portofoliu complex. VaR măsoară riscul atât prin utilizarea modelelor statistice 

precum şi prin simulări capabile să măsoare volatilitatea activelor portofoliului . VaR este un 

instrument flexibil de măsurare a riscurilor, poate lua în calcul diverse orizonturi de timp ( de 

o zi la o luna)  precum şi diferite nivele de încredere ( între 90% şi 99%). 

Cele mai uzitate metode de calcul a VaR sunt, care sunt utilizate și în cadrul 

managementului riscului la SIF Banat-Crișana sunt: 

1. Metoda VAR/COVAR – variatie/covariatie; 

2. Metoda simulărilor Monte-Carlo:; 
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3. Modelul EWMA (Exponential Weight Moving Average) 

4. Metoda de simulare istorică. 

Tehnic. evaluarea VaR pentru portofoliul de instrumente financiare din cadrul SIF 

Banat-Crișana presupune împărțirea portofoliului în clase (Manaţe, Fărcaş, Pescar 2006). În 

urma împărțirii portofoliului SIF, în mai multe clase de instrumente, pentru fiecare clasa s-au 

proiectat algoritmii de calcul și s-a adaptat un model de calcul al parametrului VaR : 

- Pentru clasa de acțiuni tranzacționate pe BVB, lichide, VaR se calculează prin metoda 

Varianță - Covarianță; 

- Pentru clasa de actiuni tranzacționate pe BVB, nelichide, VaR se calculează prin 

simulare Monte-Carlo; 

- Pentru clasa de actiuni nelistate, VaR se calculează prin simulare Monte-Carlo, 

pornind de la capitalizarea profitului net; 

- Pentru fiecare din clasele de clasa de obligaţiuni, clasa de depozite şi certificate de 

depozit şi clasa de titluri de stat se estimeaza VaR prin metoda de simulare Monte-

Carlo, pornind de la date statistice ale variației valorilor, care pot fi determinate 

- Pentru intregul portofoliu SIF se va agrega un parametru VaR, prin adaptarea metodei 

Monte-Carlo. 
 

3.2 Raportarea riscurilor care  afectează rezultatele fianciar - economice şi lichidităţile 

SIF Banat-Crișana  
 

Pentru SIF Banat-Crișana sursele care dimensionează fluxurile de numerar şi implicit 

rezultatul net ale organizaţiei sunt următoarele (Manaţe, Fărcaş, Pescar 2006): 

1. venituri/încasări din dobânzi aferente instrumentelor financiare cu venit fix 

(depozite bancare în lei şi devize, titluri de stat în lei şi devize, obligaţiuni 

corporatiste şi municipale în lei şi devize),  

2. venituri/încasări din diferenţe favorabile de curs valutar aferente instrumentelor 

financiare în devize, 

3. venituri/încasări din dividende cuvenite din deţinerea de participaţii la capitalul 

social al societăţilor din portofoliu, 

4. venituri/încasări provenite din tranzacţiile cu privire la dezinvestirea participaţiilor 

deţinute la capitalul social al societăţilor din portofoliu din portofoliu, 

5. venituri/încasări din activităţile auxiliare ale organizaţiei. 

Riscul de nerealizare a fluxurilor financiare, estimate anual în cadrul instrumentului 

"Plan Financiar", sunt cuantificate prin două mărimi specifice:  

a. PaR - Profitul la Risc şi  

b. CFaR - Cash-Flow-ul la Risc. 

Factorii de influenţă identificaţi care contribuie la variabilitatea celor două  mărimi 

analizate, Cash-Flow şi Profit net, sunt:  

- variaţia ratei dobânzii (diferenţiată pe tipuri de plasamente),  

- variaţia cursului de schimb valutar,  

- variaţia volumului de dividende cuvenite/încasate de SIF Banat-Crişana, 

- variaţia veniturilor din vânzarea participaţiilor din portofoliul organizaţiei.  

Variabilitatea rezultatelor analizate (Rezultat net şi Cash-flow) se analizează în raport 

cu nivelul bugetat în cadrul Planului Financiar pentru anul respectiv. Punctul de plecare 

pentru analiza impactului factorilor de influenţă detaliaţi mai sus îl reprezintă Planul Financiar 

al organizaţiei, întrucât instrumentul are la bază tocmai formalizarea matematică a relaţiilor de 

legătură stabilite între factorii de influenţă identificaţi şi cele două mărimi de ieşire şi 

răspunde în acest fel cerinţelor studiului.  

Raportarea profitului la risc PaR 
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Profitul la risc (PaR) reprezintă scăderea maximă a Profitului net (P) faţă de un 

obiectiv ţintă de profit care poate fi înregistrată pentru o anumită perioadă de raportare, cu un 

anumit interval de încredere, datorită expunerii la riscurile de piaţă. Sunt vizate riscurile care 

pot afecta semnificativ principalele fluxuri de venituri, care sunt: 

1.  riscul de rată a dobânzii,  

2. riscul de rată a cursului de schimb,  

3. riscul de nerealizare a Cash Flow-urilor planificate, care se datorează : 

3.1. variaţiei volumului de dividende cuvenite din deţinerea de participaţii la 

capitalul social al emitenţilor din portofoliul SIF Banat-Crişana, 

3.2. variaţiei veniturilor din vânzarea acţiunilor din portofoliu, 

Raportarea cash-flow-ului la risc CFaR 

Un alt parametru de estimare a riscurilor este Cash Flow la risc (CFaR), care  

reprezintă scăderea maximă faţă de un obiectiv ţintă de cash flow care poate fi înregistrată 

pentru o anumită perioadă de raportare, cu un anumit interval de încredere, datorită expunerii 

la riscurile de piaţă ce pot influenţa semnificativ principalele fluxuri de încasări/plăţi. Variația 

Cash Flow-ului planificat are o sursa in  riscul de lichiditate 

Operaţiunile financiare derulate în cadrul SIF Banat-Crişana vizează intrări şi ieşiri 

zilnice de fluxuri de numerar, deoarece există zilnic solicitări de fonduri pentru finanţarea 

proiectelor investiţionale şi acoperirea nevoilor curente (pentru menţinerea funcţionării în 

condiţii normale a organizaţiei: salarii, taxe şi impozite, comisioane, etc.) și disponibilizare de  

fonduri, ca urmare a ajungerii la scadenţă a instrumentelor financiare cu venit fix sau a 

încasării sumelor aferente dezinvestirilor din portofoliu. 

Necorelarea optimă a încasărilor cu plăţile poate duce la: 

- pierderea de oportunităţi investiţionale, adică fructificarea în condiţii mai puţin 

eficiente a capitalurilor investite,  

- nerealizarea fluxurilor de numerar estimate, 

- lipsa lichidităților necesare. 

Majoritatea factorilor de influenţă asupra profitului au impact şi asupra fluxurilor de 

numerar, factori de influenta de pe piața monetara si de pe piața de capital. 

Din punct de vedere al pieţei monetare, la scadenţa instrumentelor financiare cu venit 

fix, sau în situaţia excepţională a răscumpărărilor anticipate a instrumentelor financiare cu 

venit fix, tabloul fluxurilor de numerar oferă imaginea lunară a încasărilor (dobânzi, diferenţe 

favorabile de curs valutar) şi plăţilor (comisioane bancare, diferenţe nefavorabile de curs 

valutar) din piaţa monetară  la nivel lunar, respectiv trimestrial, semestrial şi anual.  

Din punct de vedere a pieţei de capital variaţia volumului dividendelor încasate şi al 

volumului încasărilor din vânzarea de titluri financiare are impact direct în Cash-Flow-ul 

organizaţiei. 

Modificarea oricărui element: dobânzi încasate, dividende încasate, sume din vânzarea 

titlurilor financiare sau plata comisioanelor, taxelor, salariilor, a altor servicii prestate de terţi 

se reflectă în abaterea faţă de nivelul bugetat, abatere măsurată atât în valoare absolută cât şi 

procentual 
 

4. STUDIU DE CAZ: ESTIMAREA VaR PENTRU CLASA A DIN 

PORTOFOLIUL SIF BANAT – CRIȘANA 
 

Vom prezenta un exemplu de estimare-măsurare a riscului pentru un subportofoliu din 

cadrul portofoliului de instrumente financiare SIF Banat-Crișana, subportofoliu pe care l-am 

numit Clasa A. Subportofoliul Clasa A, conţine societăţi din portofoliul SIF Banat-Crişana, 

cotate, lichide şi tranzacţionate  BVB. Condiţiile de lichiditate se referă atât la volumul 

tranzacţiilor cât şi la numărul de zile de tranzacţionare, număr de zile care trebuie să fie mai 

mare decât un procent – prestabilit, de exemplu, mai mare de 66%, din numărul de zile în care 

file:///D:/Old_D/CERCETARE/2007/TRENCA_SESI_CLUJ/ASPECTE_SPECIFICE_MANA_RISK_SIF1/FINALL_MANA_RISK/Glosar/CF%20la%20risc.doc


funcţionează bursa, deoarece pentru această clasă indicele VaR se va calcula zilnic. 

Repartizarea în clase-clase disjuncte - se face periodic, la nivelul întregului portofoliu de 

instrumente financiare SIF Banat-Crişana, prin aplicaţiile de calcul şi programele 

corespunzătoare 

Pentru evaluarea VaR, la nivelul clasei A, s-au considerat: 

a. Metoda de calcul VaR: Varianţă – Covarianţă; 

b. Perioada de calcul - 1 zi , calcul VaR zilnic; 

c. Nivelul de încredere 95 %  

În data de 01 septembrie 2010 din Clasa A făceau parte un număr de 35 de emitenţi, la 

categoria I si II  la BVB și Rasdaq. Rezultatele aplicării metodei de calcul varianţă – 

covarianţă, pentru estimarea valorii la risc, VaR, pentru o perioadă de timp de două luni de 

zile, septembrie și octombrie 2010, sunt prezentate grafic în continuare. Se constată că în 

această perioadă, variaţia portofoliului nu a depăşit valoarea VaR estimată, la nivelul de 

încredere de 95%. 
 

 
 

5. CONCLUZII 
 

Prin procesul de management al riscurilor se realizează : 

- cunoașterea tipurilor de risc la care este expusă societatea; 

- stabilirea unor limite – praguri de alarmă; 

- luarea deciziilor privind valorile potențiale ale pierderilor, prin: 

 asumarea anumitor riscuri; 

 prevenirea și reducerea altora, prin măsuri de control; 

 eliminarea celor mai expuse activități; 

 transferul riscurilor, prin : 

o externalizare, 

o încheierea de asigurări 
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 diversificarea pe piețe externe; 

 operații de hedging. 

Tehnicile si modelele de estimare a riscurilor de piață aferente portofoliului SIF de 

active financiare, oferă, în afara determinării valorii la risc și posibilități de simulare a 

diferitelor situații de investire / dezinvestire pe piața monetară și pe piața de capital. 

Prin implementarea unui proiect adecvat de sistem integrat de management al 

riscurilor, SIF Banat – Crişana a urmărit următoarele beneficii organizaţionale:  

 facilitarea realizării eficiente şi eficace a obiectivelor organizaţiei; 

 modificarea stilului de management, favorizând o atitudine proactivă faţă de risc, 

benefică pentru creşterea competitivităţii;  

 integrarea elementului “risc” în rapoartele investiţionale destinate Comitetului 

Investiţional şi o mai bună înţelegere a riscului investiţional, şi, a unor concepte 

importante, cum este “rentabilitatea ajustată cu riscul”; 

 posibilitatea de alege cele mai bune proiecte de investiţii din perspectiva “rentabilităţii 

ajustate cu riscul”; 

 asigurarea condiţiilor de bază pentru un control intern sănătos şi eficient şi din 

perspectiva riscurilor la care este suspusă organizaţia, fie acestea interne sau externe. 

Concluzionăm prin a sublinia că un management performant este în primul rând unul 

rațional, definit nu atât de efortul de a evita riscurile cât, mai ales, de efortul disciplinat și 

metodic de a controla riscurile și consecințele acestora asupra obiectivelor organizației. Un 

management rațional nu încearcă să elimine complet incertitudinile ci urmărește să le 

diminueze până la o limită acceptabilă într-un anumit context sau situație. 
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