
   

INTERNSHIP 2022 
Proiect nr.31  

Managementul riscului în proiecte (II) 
 

     Solicitant 

Departament : Proiecte -Executie Numele solicitantului : Victor Constantinescu 

Sectie/Serviciu : N/A Functia : Sef Departament 

 
Date privind stagiul de Internship 

Perioada de derulare : 13.07.-23.09.2022 Durata stagiului : 2,5 LUNI 

Descrierea proiectului (scop) :  

Identificarea tehnicilor si instrumentelor aplicate pentru managementul riscului prin analiza unui 
esantion de trei proiecte de investitii aflate in etape de pregatire, implementare, monitorizare si 
inchidere. 

Stabilirea liniilor directoare in managementul riscului pentru proiectele de investitii, cu clasificarea si 
exemplificarea intr-o maniera organizata a celor mai uzuale si utile tehnici si instrumente, in vederea 
imbunatatirii procesului existent de management a riscului aplicat in Departamentul Proiecte-Executie. 

Obiectiv (e):  

Elaborarea unui ghid operational pentru managementul riscului in proiectele de investitii si 
imbunatatirea documentatiei existente de management a proiectelor aplicate in Departamentul Proiecte 
- Executie. 

• Descrierea principalelor activitati ale internului :  
➢ Initiere in metodologia managementului de proiect si a managementului riscului in proiecte (instruire) 
➢ Analiza proiecte alocate (3 proiecte de investitii aflate in etape diferite: pregatire, implementare, urmarire si 

monitorizare) pentru identificarea etapelor de management a riscului  
➢ Extragerea tehnicilor si instrumentelor aplicate pentru managementul riscului in diferitele etape ale 

proiectelor alocate, indicand utilitatea tehnicii si instrumentului folosit in functie de planul de actiuni rezultat 
si eficienta actiunilor decise (exemplificare), prin studiere documente, discutii cu echipele de proiect. 

➢ Elaborarea ghidului operational de management a riscului in proiecte de investitii prin formalizarea liniilor 
directoare de urmat, exemplificarea unor tehnici si instrumente uzuale si eficiente a fi aplicate in diversele 
etape din ciclul de viata a proiectului  

• Livrabil de proiect (la finalul Scolii de Vara): Ghid operational de management a riscului in 
proiectele de tip investitii 

 
Profilul internului 

Nivel de studii : universitare/ postuniversitare 

Specializare : inginerie ; stiinte ; economic 

Cerinte specifice : nivel independent limba engleza (echivalent B2 Cambridge) ; nivel independent 
Microsoft Office (Power Point, Excel, Word) ; abilitati de comunicare ; gandire analitica ; curiozitate. 

 


