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DECLARATIE DE ANGAJAMENT

Politica de management al riscului la nivelul Ofieiului de Cadastru ~i
Publieitate Imobiliara IIfov este de a adopta eele mai bune practici de
identificare, evaluare ~i control eficient al riscurilor, inclusiv cele privind coruplia
pentru a se asigura ca acestea sunt eliminate sau reduse la un nivel acceptabil,
care nu afecteaza modul de functionare a institutiei sau calitatea serviciilor
furnizate. Toli angajalii trebuie sa inleleaga natura riscului ~i sa accepte
responsabilitatea pentru riscurile asociate domeniului lor de activitate.
Managementul riscurilor este un Standard recunoscut (Standardul 11).
prevazut in Ordinul ministrului finantelor publice nr. 946/2005 conform caruia,
orice institulie publica, deci ~i Ofieiului
de Cadastru
~i Publieitate
Imobiliara IIfov trebuie sa analizeze in mod sistematic, cel pulin 0 data pe
an, riscurile legate de desfa~urarea activitalilor sale.
Pornind de la complexitatea activitalii sale, Ofieiul de Cadastru ~i
Publieitate Imobiliara IIfov se poate confrunta cu riscuri provenite din zone
variate ~i domenii diferite. cum ar fi: domeniul finanlelor, domeniul resurselor
umane, informaliilor, al relatiilor publice, etc. Modul in care vor fi gestionate ~i
abordate aceste riscuri prezinta 0 importanla majora pentru succesul institutiei.
Obiectivele institutiei nu se rezuma numai la cele derivate din scopurile
pentru care a fost creata. Pentru atingerea scopurilor,Ofieiul de Cadastru ~i
Publieitate Imobiliara IIfov utilizeaza resurse, fapt pentru care este necesara
definirea unor obiective legate de utilizarea eficienta a acestora ~i de
securitatea activelor.
De asemenea, Ofieiul de Cadastru ~i Publicitate Imobiliara IIfov
genereaza ~i utilizeaza informatii, deci 0 serie de obiective vizeaza fiabilitatea
informatiilor interne ~i externe, in cadrul carora un loc central iI ocupa fiabilitatea
informa\ii1or contabile, deoarece acestea reflecta situatia financiara ~i
patrimoniala
Ofieiul de Cadastru ~iPublieitate Imobiliara IIfov i~i desfa~oara
Activita\ile intr-un mediu reglementat ~i, prin urmare, este firesc sa-~i
stabileasca obiective legate de conformitatea cu legile, actele normative
subsecvente, regulamentele ~i politicile interne.
Managementul
riseului reprezinta cultura, procesele ~i structuriJe
orientate catre managementul eficient al poten\ialelor oportunitati .
Ofieiul de Cadastru ~i Publieitate Imobiliara IIfov trebuie sa dezvolte 0
politica ~i 0 strategie de management al riscului pentru a-~i sustine ~i consolida
angajamentul fata de reu~ita misiunii sale, a obiectivelor stabilite.
Aceasta politica trebuie comunicata angajalilor existenli ~i celor noi ~i va fi
evaluata ~i actualizata in mod regulat, dupa cum va fi necesar.
Politica de management al riscului la nivelul Oficiul de Cadastru ~i
Publieitate Imobiliara IIfov este de a adopta cele mai bune practici de
identificare, evaluare ~i control eficient al riscurilor, inclusiv a celor privind corup\ia
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pentru a se asigura ca acestea sunt eliminate sau reduse la un nivel acceptabil,
care nu afecteaza modul de func\ionare a institu\iei sau calitatea serviciilor
furnizate.
Trebuie men\ionat ca anumite riscuri vor exista intotdeauna ~i nu vor fi
niciodata complet eliminate. To\i angaja\ii trebuie sa in\eleaga natura riscului ~i
sa accepte responsabilitatea pentru riscurile asociate zonei lor de
ac\iune/autoritate.
STRATEGIE
Strategia de management al riscului a fost dezvoltata pentru a se asigura ca
Oficiul de Cadastru !ii Publicitate Imobiliara IIfov i~i exercita func\iile prevazute
de Legea nr.7/1996, a cadastrului ~i publicita\ii imobiliare, republicata, in a~a fel
incat sa se asigure ca riscurile, inclusiv cele la corup\ie sunt gestionate in modul
cel mai eficient ~i eficace posibil, cu respectarea unor standarde acceptabile de
calitate.
Scopul strategiei este sa se asigure ca obiectivele institu\iei sunt
indeplinite, asigurand totodata proteqie impotriva pierderilor ~i consecin\ele
pierderilor datorate corup\iei.
in acest context, pierderea poate lua diferite forme, inclusiv pierderea
oportunita\i1or, pierderea financiara, cat ~i pierderea reputa\iei ~ia credibilita\ii
institu\iei.
Strategia pentru implementarea managementului riscului in cadrul Oficiului
de Cadastru !ii Publicitate Imobiliara IIfov este in conformitate cu prevederile
Ordinului nr. 94612005 al ministerului finan\elor publice, cu STANDARDUL 11 ~i
cu Standardul de Management al Riscului al Ministerului Administra\iei ~i
Internelor.
OBIECTIVELE MANAGEMENTULUI RISCULUI
Obiectivele de management al riscurilor, inclusiv cele privind lupta impotriva
corup\iei ale
Oficiului de Cadastru !ii Publicitate Imobiliara IIfov sun!:
• Integrarea managementului riscului in strategia ~i programul institu\iei;
• Corelarea cu Standardul 11 din Codul controlului intern conform Ordinului
nr. 94612005 ~i considerarea conformita\ii legislative ca standard minim;
• Anticiparea ~i raspunsul la condi\iile sociale ~ide mediu in schimbare,
precum ~i in ceea ce prive~te cerin\ele legislative;
• Prevenirea pierderilor ~i a pagubelor ~i reducerea costului riscului;
• Cre~terea gradului de informare cu privire la nevoia de management al
riscului, inclusiv a riscului de corup\ie.
Aceste obiective vor fi realizate prin:
• infiin\area unei structuri organiza\ionale de management al riscului care
sa aiba un rol de consiliere ~i de ghidare la care sa aiba acces to\i
angaja\ii;
• Includerea managementului riscului pe agenda intalnirilor salaria\ilor cu
func\ii de conducere, atunci cand este posibil;
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Organizarea de sesiuni de instruire pentru cre~terea gradului de
informare cu privire la managementul riscului;
Utilizarea unui sistem adecvat de raportare ~i de inregistrare a
incidentelor, cu proceduri de investiga\ie pentru stabilirea cauzei ~i pentru
prevenirea reapari\iei acestora;
Pregatirea unor planuri de interven\ie in domenii in care exista un rise
poten\ial de apari\ie a unui incident cu efect catastrofal asupra institu\iei ~i
a capacita\ii sale de funqionare;
Men\inerea unei comunicari eficace ~i implicarea activa a fiecarui
membru al institu\iei.;
Monitorizarea permanenta a riscurilor de catre fiecare angajat ~i periodic
de catre structura responsabila din cadrul institu\iei

PROCESUL DE IMPLEMENTARE

A MANAGEMENTULUI

RISCULUI

Pentru a implementa managementul riscului, in cadrul structurii
organiza\ionale constituite cu acest scop in Oficiul de Cadastru ~i Publicitate
Imobiliara IIfoy se vor realiza evaluari ~i revizuiri anuale, evaluari ce vor fi
structurate in jurul obieclivelor ~i al principalelor domenii de aclivitate din cadrul
institu\iei, domenii ce sunt expuse la corup\ie.
Managementul riscurilor este un proces efecluat de conducerea ~i personalul
institu\iei conslfmd in: definirea slrategiei ce trebuie aplicata, cu accent pe
obiectivele stabilite la nivelul institu\iei; identificarea ~i evaluarea riscurilor ce pot
afecla institu\ia ~i aclivita\ile ce se desfa~oara in cadrul acesteia, \inand cont de
parteneriate ~i de mediu; controlul riscurilor astfel incat acestea sa se incadreze in
limitele toleran\ei la rise; monitorizarea, revizuirea ~i raportarea continua a
situa\iei riscurilor, beneficiindu-se de experien\a acumulata, pentru a se ob\ine
o garan\ie rezonabila cu privire la realizarea obieclivelor institu~ei.
"Riscul" a fost definit ca .posibilitatea producerii unui eveniment care poate pune
in pericol atingerea obiectivelor ~i implementarea politicilor proprii."
Riscul are doua componente: probabilitatea producerii evenimentului ~i impactul
sau in cazul in care se produce. Aceasta presupune ca in previzionarea ac\iunilor
Oficiului de Cadastru ~i Publicitate Imobiliara IIfoy sa se aiM in vedere atat
apari\ia unor evenimente nefavorabile, cat ~i imposibilitatea de a putea
profita pe deplin de oportunita\ile aparute pentru realizarea lor.
Pentru fundamentarea deciziilor privind aclivitatea Oficiului de Cadastru ~i
Publicitate Imobiliara IIfoy, directorul institu\iei va ini\ia 0 analiza de riscuri care
consta in idenlificarea, evaluarea ~i ierarhizarea riscurilor. Avand in vedere ca
riscurile cheie cu care se confrunla inslilu\ia se pot schimba, iar func\ionarea
adecvata a sistemului de conlrol intern este condi\ionala de 0 reevaluare
periodica, esle obligatorie complelarea ~i actualizarea Registrului de rise, ca
inslrumenlul utilizal penlru evaluarea permanenta a riscurilor ~i a eficacita\ii
aplicarii in practica a planului de ac\iune impotriva riscului.
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INFORMARE ~I COMUNICARE
in aplicarea prevederilor Standardului 13 din Ordinul 946/2005,
Oficiul
de Cadastru !?i Publicitate Imobiliara IIfov va dezvolta un sistem intern
~i extern de comunicare pentru a se asigura ca to\i cei implica\i in procesul de
management al riscului dispun de informa\ii adecvate ~i pentru a asigura 0
difuzare precisa, f1uenta ~i rapida a informa\iilor. complet disponibile ~i in timp util
pentru utilizatori, pentru a permite luarea de decizii eficiente.
Directorul. in calitate de reprezentant legal al Oficiului de Cadastru ~i
Publicitate Imobiliara IIfov, i~i asuma implementarea prevederilor prezentei
Dec/aratii de angajament. pentru dezvoltarea ~i men\inerea unei mediu
institu\ional benefic, eficient ~i valid, in scopul reducerii vulnerabilita\ii la riscuri ~i
la corup\ie pentru ca institu\ia sa i~i atinga astfel obiectivele, asigurand calitatea
serviciilor furnizate.

Directorul

Oficiului

de Cadastru !?i Publicitate

Imobiliara
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