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Cum gandim?



Testul de supraincredere:

Orizontul de incredere:  90%

cea mai mica cea mai mare

Vârsta la care a murit Martin Luther King

Lungimea Râului Nil (mile)

Numărul de ţări care sunt membre OPEC

Numărul de cărţi din Vechiul Testament

Anul în care s-a născut Wolfgang Amadeus Mozart

Perioada de gestaţie (în zile) a unui elefant asiatic

Distanţa în aer de la Londra la Tokyo mile

Cel mai adânc punct (cunoscut) din ocean (picioare)



Iata si raspunsurile…

Orizontul de incredere:  90%

Vârsta la care a murit Martin Luther King 39

Lungimea Râului Nil (mile) 4187 mile

Numărul de ţări care sunt membre OPEC 13

Numărul de cărţi din Vechiul Testament 39

Anul în care s-a născut Wolfgang Amadeus Mozart 1756

Perioada de gestaţie (în zile) a unui elefant asiatic 645

Distanţa în aer de la Londra la Tokyo mile 5959 mile

Cel mai adânc punct (cunoscut) din ocean (picioare) 36198 picioare



Riscul operational?



Riscul operational

• Riscul operational este riscul pierderii rezultate: din procese 
interne neadecvate sau care esueaza, din erori umane sau ale 
sistemului sau din evenimente externe

• Riscul operational este un risc rezidual neacoperit de de alte 
categorii de risc: piata, credit, lichiditate etc. 

• Riscul operational interactioneaza cu guvernanta si 
managementul proceselor si controlul dintr-o organizatie si 
interfereaza cu toate categoriile de riscuri incluzand riscul 
financiar, de credit, de piata si lichiditate.



Riscul operational in comparatie cu celelalte categori 
de riscuri

SAS ERM Committee 2013 



risc operaţional - posibilitatea 
înregistrării de pierderi sau a 
nerealizării profiturilor estimate, 
care apare din: 

risc operaţional* - risc de 
pierdere determinat de:

evenimente şi acţiuni 
externe

resurse umane 
inadecvate 

sisteme inadecvate

utilizarea unor 
procese inadecvate,

factori externi;

erorile generate de 
sistemul informatic, 

vina angajaţilor,

procesele interne 
inadecvate, 

(Ordin CSA nr. 18/2009 ) (Regulament nr. 24  BNR 2006)

* Riscul operaţional 

include şi riscul legal.



Provocarile

• Fara o definitie
unica/consistenta

• Dificil de controlat

• Managementul nu 
este implicat

• Dificil de modelat

• Lipsa instrumentelor
de analiza

• Definitii vagi, 
incomplete

• Dificil de cuantificat

• Lipsa unor date 
consistente si de 
calitate

• Dificil de evaluat

Oameni Procese

Evenimente
externe

Sisteme



Abordari: casa sau piramida?

Operational Processes 1. 

Control & Risk 
Self-Assessment 

2. 

Key Risk Indicators 3. 

Loss Data 
Collection 

4. 

Analytics 5. 

2004 – David Rowe, Sunguard

2013 – Cadrul general de organizare al Managementului riscului



Ce este de fapt managementul riscului operational?

• In functie de ambitia managementului
– Exercitiu de conformitate,cat mai simplu si mai ieftin

– Sau, un exercitiu strategic

• Conformitatea se va baza pe: 
– Intelegerea riscurilor operationale; 

– Preventie si post atenuare

– Cuantificare pe baza referintelor existente

• Exercitiul strategic se va baza pe : 
– UN cadru general de guvernanta adecvat

– Procese proprii de identificare, masurare monitorizare si raportare.



Recomanda...



Gandirea cauzala – perspectiva filozofica

Cauza Efect



Gandirea cauzala – perspectiva filozofica

Cauza Efect

=



Taxonomia cauzelor
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When models turn on, brains turn off!

Til Schuermann




