FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toți ”
Obiectivul tematic 3.7 „Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor de profil non-agricol din zona urbană”
Titlul proiectului: “PROmotorii FIrmei Tale (PROFIT) – pentru regiunea Centru”,
Contract nr. POCU82/3/7/104254

Dezvoltarea componentelor planului de afaceri. Vademecum pentru activitatea de formare

Secțiunea din Anexa 1. Plan de afaceri1:
4. ANALIZA SWOT A AFACERII ȘI DESCRIEREA RISCURILOR CE POT APĂREA
....
4.2. Descrierea riscurilor ce pot apărea în activitatea ce face obiectul finanțării prin schema de
minimis şi măsuri de gestionare/contracarare a acestor riscuri.

Surse de informare:
1)

Obiectiv

de

management

de

proiect:

gestionarea

riscurilor

în

proiect.

https://support.office.com/ro-ro/article/obiectiv-de-management-de-proiect-gestionarea-riscurilorîn-proiect-c80e5894-a4bc-4e1e-abf9-6988279a32c3

Extras:
“Riscul în cadrul unui proiect este determinat de două lucruri:
1. Rezultatul negativ al unei activități de proiect.
2. Probabilitatea ca rezultatul să apară.
Sau Risc=Impact x probabilitate”
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Disponibil la: http://www.profitantreprenor.ro/selec-ie-planuri.html
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2)

Ghid de bune practici în managementul de proiecte. (2015). București: Ministerul Dezvoltării

Regionale

și

al

Administrației

Publice.

Disponibil

on-line

la

adresa:

www.mdrap.ro/userfiles/ghid_MP.pdf

Extras (p.69):
“ Ultimul factor de risc este cel al managementului defectuosin cadrul proiectului, care in
conditiile aprobarii acestuia poate constitui chiar unul dintre cei mai importanti si in acelasi timp
periculosi factori de risc. Principale motive intalnite ar putea fi legate de:
-

Managerul de proiect nu are competence profesionale suficiente pentru a gestiona in
conditii optime proiectul

-

Managerul de proiect nu respecta intru totul obiectivele proiectului sau activitatile
preconizate in cererea de finantare

-

Managerul de proiect este incapabil sa gestioneze in mod eficient situatiile conflictuale in
cadrul Consortiului de parteneri sau a situatiilor de criza survenite in cadrul derularii
proiectului

-

Managerul de proiect isi asuma niste riscuri inacceptabile in derularea proiectului ce pot
conduce la falimentarea acestuia sau a institutiei pe care o conduce”.

