
 

 

 

 
 
 
 
 
 

DECLARATIE DE ANGAJAMENT 
   

  
 

Politica de management al riscului la CNGCFT este de a adopta cele mai bune practici de 
identificare, evaluare şi control eficient al riscurilor, inclusiv cele privind corupţia pentru a se 
asigura că acestea sunt eliminate sau reduse la un nivel acceptabil, care nu afectează modul de 
funcţionare a instituţiei sau calitatea serviciilor furnizate. Toţi angajaţii trebuie să înţeleagă natura 
riscului şi să accepte responsabilitatea pentru riscurile asociate domeniului lor de activitate. 

Managementul riscurilor este un Standard recunoscut (Standardul 11), prevăzut în Ordinul 
ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 conform căruia, orice instituţie publică, deci şi CNGCFT 
trebuie să analizeze în mod sistematic, cel puţin o dată pe an, riscurile legate de desfăşurarea 
activităţilor sale. 

Pornind de la complexitatea activităţii sale, CNGCFT se poate confrunta cu riscuri 
provenite din zone variate şi domenii diferite, cum ar fi: domeniul finanţelor, domeniul resurselor 
umane, informaţiilor, al relaţiilor publice, etc. Modul în care vor fi gestionate şi abordate aceste 
riscuri prezintă o importanţă majoră pentru succesul instituţiei. 

Obiectivele instituţiei nu se rezumă numai la cele derivate din scopurile pentru care a fost 
creată.  Pentru  atingerea scopurilor, CNGCFT utilizează resurse, fapt pentru care este necesară 
definirea unor obiective legate de utilizarea eficientă a acestora şi de securitatea activelor. 

De asemenea, CNGCFT generează şi utilizează informaţii, deci o serie de obiective 
vizează fiabilitatea informaţiilor interne şi externe, în cadrul cărora un loc central îl ocupă 
fiabilitatea informaţiilor contabile, deoarece acestea reflectă situaţia financiară şi patrimonială   
CNGCFT îşi desfăşoară activităţile într-un mediu reglementat şi, prin urmare, este firesc să-şi 
stabilească obiective legate de conformitatea cu legile, actele normative subsecvente, 
regulamentele şi politicile interne. 

Managementul riscului reprezintă cultura, procesele şi structurile orientate către 
managementul eficient al potenţialelor oportunităţi. 

CNGCFT trebuie să dezvolte o politică şi o strategie de management al riscului pentru a-şi 
susţine şi consolida angajamentul faţă de reuşita misiunii sale, a obiectivelor stabilite. 

Această politică trebuie comunicată angajaţilor existenţi şi celor noi şi va fi evaluată şi 
actualizată în mod regulat, după cum va fi necesar. 

Politica de management al riscului la nivelul CNGCFT este de a adopta cele mai bune 
practici de identificare, evaluare şi control eficient al riscurilor, inclusiv a celor privind corupţia 
pentru a se asigura că acestea sunt eliminate sau reduse la un nivel acceptabil, care nu afectează 
modul de funcţionare a instituţiei sau calitatea serviciilor furnizate. 

Trebuie menţionat că anumite riscuri vor exista întotdeauna şi nu vor fi niciodată complet 
eliminate. Toţi angajaţii trebuie să înţeleagă natura riscului şi să accepte responsabilitatea pentru 
riscurile asociate zonei lor de acţiune/autoritate. 

 



 

 

 

 

STRATEGIE 
 

Strategia de management al riscului a fost dezvoltată pentru a se asigura că  CNGCFT îşi 
exercită funcţiile prevăzute de Legea nr.7/1996, a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, 
în aşa fel încât să se asigure că riscurile, inclusiv cele la corupţie sunt gestionate în modul cel mai 
eficient şi eficace posibil, cu respectarea unor standarde acceptabile de calitate. 

Scopul strategiei este să se asigure că obiectivele instituţiei sunt îndeplinite, asigurând 
totodată protecţie împotriva pierderilor şi consecinţele pierderilor datorate corupţiei. 

În acest context, pierderea poate lua diferite forme, inclusiv pierderea oportunităţilor, 
pierderea financiară, cât şi pierderea reputaţiei şi a credibilităţii instituţiei. 

Strategia pentru implementarea managementului riscului în cadrul CNGCFT este în 
conformitate cu prevederile Ordinului nr. 946/2005 al ministerului finanţelor publice, cu 
STANDARDUL 11 şi cu Standardul de Management al Riscului al Ministerului Administraţiei şi 
Internelor. 
 

OBIECTIVELE MANAGEMENTULUI RISCULUI 
 

Obiectivele de management al riscurilor, inclusiv cele privind lupta împotriva corupţiei ale 
CNGCFT sunt: 

■ Integrarea managementului riscului în strategia şi programul instituţiei; 
■ Corelarea cu Standardul 11 din Codul controlului intern conform Ordinului nr. 946/2005 

şi considerarea conformităţii legislative ca standard minim; 
■ Anticiparea şi răspunsul la condiţiile sociale şi de mediu în schimbare, precum şi în 

ceea ce priveşte cerinţele legislative; 
■ Prevenirea pierderilor şi a pagubelor şi reducerea costului riscului; 
■ Creşterea gradului de informare cu privire la nevoia de management al riscului, inclusiv 

a riscului de corupţie. 
Aceste obiective vor fi realizate prin: 

■ înfiinţarea unei structuri organizaţionale de management al riscului care să aibă un rol 
de consiliere şi de ghidare la care să aibă acces toţi angajaţii; 

■ Includerea managementului riscului pe agenda întâlnirilor salariaţilor cu funcţii de 
conducere, atunci când este posibil; 

■ Organizarea de sesiuni de instruire pentru creşterea gradului de informare cu privire la 
managementul riscului; 

■ Utilizarea unui sistem adecvat de raportare şi de înregistrare a incidentelor, cu 
proceduri de investigaţie pentru stabilirea cauzei şi pentru prevenirea reapariţiei 
acestora; 

■ Pregătirea unor planuri de intervenţie în domenii în care există un risc potenţial de 
apariţie a unui incident cu efect catastrofal asupra instituţiei şi a capacităţii sale de 
funcţionare; 

■ Menţinerea unei comunicări eficace şi implicarea activă a fiecărui membru al instituţiei; 
■ Monitorizarea permanentă a riscurilor de către fiecare angajat şi periodic de către 

structura responsabilă din cadrul instituţiei 



 

 

 

 
 

PROCESUL DE IMPLEMENTARE A MANAGEMENTULUI RISCULUI 
 

Pentru a implementa managementul riscului, în cadrul structurii organizaţionale constituite 
cu acest scop în CNGCFT se vor realiza evaluări şi revizuiri anuale, evaluări ce vor fi structurate în 
jurul obiectivelor şi al principalelor domenii de activitate din cadrul instituţiei, domenii ce sunt 
expuse la corupţie. 

Managementul riscurilor este un proces efectuat de conducerea şi personalul instituţiei 
constând în: definirea strategiei ce trebuie aplicată, cu accent pe obiectivele stabilite la nivelul 
instituţiei; identificarea şi evaluarea riscurilor ce pot afecta instituţia şi activităţile ce se desfăşoară 
în cadrul acesteia, ţinând cont de parteneriate şi de mediu; controlul riscurilor astfel încât acestea 
să se încadreze în limitele toleranţei la risc; monitorizarea, revizuirea şi raportarea continuă a 
situaţiei riscurilor, beneficiindu-se de experienţa acumulată, pentru a se obţine o garanţie 
rezonabilă cu privire la realizarea obiectivelor instituţiei. 

„Riscul" a fost definit ca „posibilitatea producerii unui eveniment care poate pune în pericol 
atingerea obiectivelor şi implementarea politicilor proprii." 

Riscul are două componente: probabilitatea producerii evenimentului şi impactul său în 
cazul în care se produce. Aceasta presupune ca în previzionarea acţiunilor CNGCFT să se aibă în 
vedere atât apariţia unor evenimente nefavorabile, cât şi imposibilitatea de a putea profita pe deplin 
de oportunităţile apărute pentru realizarea lor.  

Pentru fundamentarea deciziilor privind activitatea CNGCFT, directorul instituţiei va iniţia o 
analiză de riscuri care constă în identificarea, evaluarea şi ierarhizarea riscurilor. Având în vedere 
că riscurile cheie cu care se confruntă instituţia se pot schimba, iar funcţionarea adecvată a 
sistemului de control intern este condiţionată de o reevaluare periodică, este obligatorie 
completarea şi actualizarea Registrului de risc, ca instrumentul utilizat pentru evaluarea 
permanentă a riscurilor şi a eficacităţii aplicării în practică a planului de acţiune împotriva riscului. 

 

INFORMARE Şl COMUNICARE 
 

În aplicarea prevederilor Standardului 13 din Ordinul 946/2005, CNGCFT va dezvolta un 
sistem intern şi extern de comunicare pentru a se asigura că toţi cei implicaţi în procesul de 
management al riscului dispun de informaţii adecvate şi pentru a asigura o difuzare precisă, fluentă 
şi rapidă a informaţiilor, complet disponibile şi în timp util pentru utilizatori, pentru a permite luarea 
de decizii eficiente. 

Directorul, în calitate de reprezentant legal al CNGCFT, îşi asumă implementarea 
prevederilor prezentei Declaraţii de angajament, pentru dezvoltarea şi menţinerea unei mediu 
instituţional benefic, eficient şi valid, în scopul reducerii vulnerabilităţii la riscuri şi la corupţie pentru 
ca instituţia să îşi atingă astfel obiectivele, asigurând calitatea serviciilor furnizate. 

 
 

Semnătura directorului instituţiei 
 


