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Alege școala pentru un viitor mai bun 
Managementul riscului 

 
  

Înțeles în accepțiunea sa largă, proiectul reprezintă intenția de a întreprinde o acțiune 

cu caracter ameliorativ, al cărui aspect esențial îl constituie caracterul anticipativ. Proiectarea 

/ planificarea reprezintă stabilirea traiectului ipotetic de la „ceea ce este”, starea actuală a 

subsitemului sau procesul organizațional, la „ceea ce trebuie să fie”, adică starea dezirabilă a 

subsitemului sau procesului respectiv. Dacă intervalul de timp între proiectare / planificare și 

derularea propriu-zisă e relativ mare, pot interveni elemente neprevăzute, care pot pune în 

pericol succesiunea asumată a activităților și atingerea indicatorilor. Pandemia care a cuprins 

întreaga lume, începând cu luna martie a anului curent, aduce modificări consistente în viața 

școlii și, implicit, în derularea proiectelor care vizează activități complementare. 

Un proiect bine elaborat cuprinde și componenta de Managementul riscului, care este 

un proces efectuat de personalul de conducere și cel de execuție din echipa de implementare a 

proiectului și cuprinde: 

 definirea strategiei ce trebuie aplicată 

 identificarea și evaluarea riscurilor ce pot afecta proiectul 

și activitățile care se desfășoară în cadrul acestuia 

 controlul riscurilor, astfel încât acestea să se încadreze în 

limitele toleranței la risc 

 monitorizarea și raportarea riscurilor 
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În prezent, problema majoră a implementării proiectelor din unitățile școlare este 

influența mediului extern și a posibilității ca starea pandemică să persiste și să modifice 

paramentrii cunoscuți ai derulării activităților din sistemul educațional  românesc. Într-un 

asemenea context, riscurile trebuie identificate la fiecare nivel, pe tip de activitate, pentru a 

putea sesiza posibilitatea apariției unor consecințe asupra atingerii obiectivelor. Analiza va 

conduce la adoptarea unor măsuri specifice de soluționare a problemelor ridicate de 

respectivele riscuri. Echipa de implementare are obligația de a evalua probabilitățile de 

materializare a riscurilor și a impactului asupra obiectivelor în care acestea se materializează. 

Scopul evaluării riscurilor este acela de a stabili o ierarhie a riscurilor specifice proiectului, 

care, în funcție de toleranța la risc, permite stabilirea priorității celor mai adecvate măsuri de 

tratare a riscurilor și delegarea responsabilității de gestionare a riscurilor celor mai potrivite 

niveluri decizionale. 

Echipa de implementare a proiectului are rolul de a organiza și realiza toate activitățile 

proiectului, în scopul atingerii indicatorilor propuși, în termenele și cu resursele financiare 

stabilite prin contractul de finanțare  și actele adiționale aferente. La nivelul fiecărei unități, 

derularea efectivă a activităților didactice și recreative se va regândi procedural și acțional, în 

funcție de prevederile specifice ale Ministerului Educație și Cercetării, precum și ale 

Ministerului Sănătății, astfel încât elementele de igienă școlară și distanțarea socială să fie 

respectate pentru a diminua / anula riscurile de infectare cu COVID-19 în colectivele de elevi.  

Activitatea 3.3 Intervenție de bază cu program de educație prin metode activ-

participative în vederea prevenirii și reducerii părăsirii timpurii a școlii, Grădinița estivală,  

va fi organizată la nivelul fiecărei școli, cu respectarea noilor prevederi de distanțare socială și 

igienă școlară, pe baza unei proceduri asumate de fiecare unitate de învățământ. 

 În lunile iulie și august, în cadrul proiectului Alege școala pentru un viitor mai bun, 

111 preșcolari de la Șc. Gimn. Ciceu-Mihăiești,  Șc. Gimn. Reteag și Șc. Gimn. Budești vor 

beneficia de un program didactic inovativ, specific vacanței școlare, pentru a-și interioriza și 

îmbogăți spectrul comportamental, program bine-venit după cele trei luni de suspendare a 

activității unităților școlare. 
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