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TIPURI DE RISC SPECIFICE DOMENIULUI DE ACTIVITATE AL  

ADMINISTRAŢIEI PIEŢELOR AGROALIMENTARE SA GALAŢI 

 

 

 Riscuri ale afacerii - reprezintă posibilitatea ca un eveniment să afecteze în mod 

negativ capacitatea societăţii de a-şi îndeplini obiectivele asumate  

 Riscul de reputaţie – vizează imaginea societăţii în domeniul de activitate al 

administrării pieţelor şi în mediul economic şi social în care activează 

 Riscul reprezentat de concurenţă – reprezintă rezultatul influenţei exercitate de 

concurenţă asupra afacerii societăţii 

 Riscul generat de clientelă – riscul se manifestă ca efect al dependenţei directe a 

încasărilor societăţii de un anumit număr de clienţi 

 Riscuri operaţionale – constă în probabilitatea ca societatea să înregistreze pierderi 

sau să nu îşi atingă obiectivele propuse, ca efect al modului neadecvat de organizare 

internă a activităţii desfăşurate 

 Riscul comercial - este generat de desfăşurarea activităţii comerciale a societăţii 

(închiriere spaţii comerciale, aprovizionarea magazinelor Economat, etc.)  

 Riscul de personal – care se referă la potenţialele pierderi induse de către salariaţi 

(pierderea locului de muncă ca urmare a pierderii capacităţii fizice sau intelectuale 

de muncă, pierderea salariaţilor instruiţi şi calificaţi, neîndeplinirea la timp şi 

corectă a sarcinilor, producerea de fraude în interiorul societăţii) 

 Riscul dezastrelor naturale – reprezintă pierderile datorate unor dezastre care 

generează pierderi umane, materiale, sau modificări nefaste ale mediului, care nu 

pot fi refăcute prin resursele acestuia. 

 Riscuri financiare – reflectă impactul pe care sursele sau resursele de natură 

financiară îl exercită asupra afacerii societăţii 

 Riscul valutar – constă în posibilitatea ca societatea să înregistreze pierderi ca efect 

al variaţiei ratei de schimb valutar 

 Riscul ratei inflaţiei – reflectă posibilitatea ca banii investiţi în prezent să aibă o 

putere de cumpărare mai mică în viitor 

 Riscul de credit – constă în posibilitatea ca un agent economic să nu fie în măsură 

sau srefuze să îşi îndeplinească obligaţiile financiare asumate 

 Riscul de conformitate – reprezintă riscul ca societatea să suporte sancţiuni 

prevăzute de cadrul de reglementare, să înregistreze pierderi financiare semnificative 

sau afectarea reputaţiei, ca urmare a neconformării acesteia cu prevederile legale 

aplicabile 


