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8. DESPRE MANAGEMENTUL 

RISCURILOR ÎN CADRUL 

PROIECTELOR IT 

 

 

 

8.1. Elemente introductive 

 

Din activitatea cotidiană a unei firme este cunoscut faptul că treburile 

nu merg întotdeauna cum şi-ar dori managerii acesteia. Disfuncţiile interne  

sau presiunea exercitată asupra activităţii firmei de factori aleatori pot provoca 

dereglări ale acestei activităţi. 
 

Numim dereglare orice situaţie care poate apare în desfăşurarea 

unei activităţi planificate şi care dacă nu este combătută cu măsuri 

adecvate de management poate aduce prejudicii desfăşurării în condiţii 

optime a activităţii. 
 

Evident, orice dereglare are circumstanţe care o produc (=cauze) şi 

rezultate în caz de ignorare a dezvoltării dereglării (=efecte). 

Este de competenţa managerului să identifice cauzele dereglării 

pentru a acţiona asupra lor. Este cunoscut prostul exemplu dat de unii 

manageri care se luptă cu efectele deoarece înţelepciunea şi competenţa pe care o 

au nu îi ajută să obţină o reprezentare cât mai precisă asupra cauzelor dereglării. 
 

Se numeşte risc în procesul de management orice dereglare care 

reprezintă o ameninţare la adresa îndeplinirii obiectivelor sau cerinţelor 

esenţiale ale unui proiect. 
 

În industria softului, obiectivele sau cerinţele esenţiale ale unui proiect 

pot fi: diminuarea semnificativă a costurilor de întreţinere a sistemului 

informaţional în cadrul căruia va opera proiectul, realizarea unui sistem soft cu 

interfeţe a căror utilizare este uşor de învăţat, etc.  

Odată ce a apărut un risc în procesul de management al unui proiect, 

atunci persoanele responsabile trebuie să constate: 

- cel puţin o dereglare a unei activităţi; 

- care este probabilitatea(frecvenţa) ca dereglarea să apară (mai exact 

spus, probabilitatea de manifestare a cauzelor apariţiei dereglării); 
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- care este impactul pe care dereglarea îl va avea asupra succesului 

proiectului, dacă apare (cu alte cuvinte, trebuie să putem cuantifica 

amploarea  efectelor dereglării asupra activităţii). 
 

Din punct de vedere al tipului de impact putem vorbi despre: 

 riscuri binare (la care efectele sunt pe principiul totul sau nimic); 

astfel de riscuri necesită măsuri de combatere neîntârziate; 

 riscuri scalate (la care efectele dereglărilor asociate pot varia pe o 

scală valorică dată); deci sunt riscuri cu manifestare gradată după 

circumstanţele în care apare şi se dezvoltă o anumită dereglare; astfel 

de riscuri lasă managerilor oarecare grade de libertate în planificarea 

măsurilor de combatere. 
 

Motivul pentru care managementul unui proiect este pândit de riscuri are o 

explicaţie foarte simplă, în genera vorbind: lipsa informaţiilor sau a cunoştinţelor 

relativ la ceea ce urmează să se întâmple în evoluţia proiectului. 

Altfel spus, în timpul dezvoltării unui proiect putem să ne confruntăm 

cu evenimente, practic, nepredictibile dar şi cu evenimente care pot fi puse 

pe seama lipsei de informare. Aşadar, putem vorbi despre evenimente 

incerte sau despre estimarea incertă a proprietăţilor evenimentelor. 

Ca un exemplu, în industria softului este uzual ca specialiştii să 

vorbească astfel: 

 S-ar putea ca cerinţele faţă de sistemul soft să nu se schimbe; 

 S-ar putea ca unii membri ai echipei să nu facă gripă la iarnă; 

 Mizăm pe faptul că echipamentul X, anunţat de firma Y va apare până la 

data când avem nevoie de el pentru evoluţia proiectului către succes... . 
 

Toate aceste posibilităţi ar putea descrie nişte evenimente incerte. Sau 

nu. Depinde de acurateţea cu care se informează managementul. Lipsa de 

informare este consecinţă a utilizării unui sistem informaţional cu deficit 

structural. Ajungem astfel la concluzia că expunerea la dereglări sau riscuri este 

consecinţa imediată a incompetenţei managementului. 

În practica managementului riscurilor este recomandată parcurgerea 

următoarelor etape(recomandare PMI): 

1. Identificarea riscului; 

2. Cuantificarea riscului; 

3. Elaborarea măsurilor de combatere; 

4. Controlul evoluţiei riscului după aplicarea măsurilor de combatere. 
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8.2. Identificarea riscurilor  

în proiectele IT 

 

Atât teoreticienii (care înainte de a ajunge teoreticieni au fost buni 

practicieni) cât şi marea parte a practicienilor sunt conştienţi de numeroasele 

riscuri pe care le presupune derularea unui proiect IT. 

Bucuria de a izbuti în faţa unei provocări asumate conştient a 

proiectului poate fi uşor umbrită de o încercare neaşteptată. Faptul că multe 

proiecte importante au eşuat datorită modului superficial în care au identificat şi 

cuantificat riscurile arată importanţa cunoaşterii acestor riscuri. 

Printre cauzele comune ale riscurilor în evoluţia proiectelor IT enumerăm: 

 cerinţele faţă de sistemul soft sunt neclare sau susceptibile de a fi 

modificate; 

 utilizarea unor tehnologii noi fără a avea cunoştinţele şi deprinderile 

necesare; 

 dificultăţi în estimarea timpului de execuţie şi a altor resurse necesare; 

 încrederea oarbă în furnizorii de componente şi în posibilitatea de a 

termina proiectul cu indivizi cu abilităţi îndoielnice; 

 lipsa standardelor şi a unor reguli minimale de urmat în procesul de 

dezvoltare a softului. 

 Etc. 

 

Încercând o clasificare a acestor cauze, oarecum, după originea lor, 

avem: 
 

Cauze care pot fi puse pe seama clientului: 

 necunoaşterea cerinţelor proprii faţă de sistemul soft; 

 neimplicarea corectă şi efectivă în efortul de dezvoltare a proiectului; 

 necunoaşterea clară a beneficiilor şi costurilor proiectului. 
 

Cauze care pot fi puse pe seama mediului în care va lucra sistemul  

soft: 

 nivel de organizare deficitar; 

 probabilitate mare de producere a unor schimbări majore. 
 

Cauze care pot fi puse pe seama tehnologiei folosite: 

 aceasta nu furnizează facilităţile cerute de dezvoltarea sistemului; 

 aceasta nu are suficientă performanţă în raport cu obiectivele sistemului. 
 

Cauze care pot fi puse pe seama resurselor disponibile: 

 nu există timp suficient pentru proiect; 

 oamenii implicaţi în proiect sunt insuficienţi; 

 echipamentele disponibile pentru proiect sunt insuficiente sau uzate moral. 
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