
STRATEGIA 
de management al riscurilor În cadrul 

Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) 
, 

1. Scopul ş i obiectivele Strategiei 
(1) Strategia de management al ri scurilor (în conti nuare - Strategie) în cadrul Agenţ i e i de Stat 

pentru Proprietatea I nte l ectua l ă (în conti nuare - Agenţie) este e laborată în conformitate cu prevederile 
Arti colul ui 10. a lin (2), din Legea pri vind contro lul fi nanciar public intern nr. 229 din 23. 09.2010, în scopul 
identificăr i i, Înregistrări i , eval uăr ii , controlului , monitori zării ş i raportăr ii sistematice a ri scurilor ce pot 
afecta îndeplinirea obiect ive lor strategice ş i o peraţiona l e. 

(2) Strategia reprezintă un ansamblu de operaţii şi regu li întru implementarea managementu lui 
riscurilor cu furni zarea descrieri i acţiunil or ş i măs uri lo r de control destinate prevenirii apariţ i ei ş i 

gestionăr ii ri scurilor. 
(3) Strategia este un instrument destinat angaj aţ il or ş i admi n i straţiei Agenţ i e i pentru anticiparea 

ş i reacţ ionarea la diferite evenimente în scopul ati ngerii următoare l or obiective: 
- î mbunătăţi rea eficienţei managementului riscurilor; 
- integrarea compl etă a managementu lu i riscurilor în cultura organizaţi onală, în procesele de 

planificare ş i de luare a decizi ilor; 
- asigurarea cadrului pentru identificarea, evaluarea, tratarea, monitorizarea, coordonarea ş i 

raportarea riscurilor; 
asigurarea monitorizării continue, eficacităţ ii ş i conform i tăţi i procesului de management al 

riscurilor; 
anticiparea şi/sau reacţia de răspuns la schimbările geo-politice, sociale ş i legislative, care 

pot afecta continuitatea acti vităţ ii instituţiei. 

1. Detlniţii ş i noţiuni de bază 

(4) Procedură - ansamblu de reguli ş i/sau acţi uni pentru îndeplin irea atribuţ iilor ş i sarc inilor de 
serviciu, având în vedere asumarea responsab il ităţi lor; 

(5) Subdiviziune struc/ urală - direcţie/secţie/serv ic i u; 

(6) Conducă/arul subdiviziunii s/ruc/urale - şef direcţie/şef secţ i e/şef serviciu; 
(7) A udit intern - acti vitate independentă ş i obiecti vă de asigurare ş i consi liere, destinată să ofere 

valoare adăugată şi îmbunătăţire a act i v ităţi i in st ituţi ei; 

(8) Activitate de control - politici ş i proceduri stabi li te pentru abordarea ri scurilor ş i ati ngerea 
obiectivelor inst i t u ţ i e i ; 

(9) Obiective strategice - ţin te fixate pe termen mediu sau lung, la nivelul globa l al in stituţiei 
publice şi /sau al funcţi uni lor acesteia enunţate în actul normativ de organizare ş i funcţionare al inst ituţiei, 

sau stabilite de conducere în planul strategic şi documentele de politici publice; 
(10) Obiective operationale - ob iective rezultate din obiectivele strategice ş i care constituie, de 

regul ă, ţ inte intermediare ale unor act i v i tăţi, care trebuie atinse pentru ca obiectivul strateg ic corespunzător 

să fie Îndeplinit. Acestea sun t exprimate descripti v sub formă de rezul tate ş i se stabilesc la nivelul fiecărei 

subd iviz iuni structurale d in cadru l instituţ i e i ; 

(I I ) Mana;;ementu/ riscurilor - toate procesele privind identificarea, eva luarea, reacţia la riscuri, 
controlul , mon itori zarea, revizu irea pe ri odică , rapo rtarea riscurilor, precum şi luarea măsuril or de preven ire 
a acesto ra ; 

(12) Risc - posibi litatea de a se produce un eveniment care ar putea Împiedica atingerea 
obiective lor, di n punct de vedere al costuri lor resurselor, timpului , imaginii etc.; 



(13) Risc semnificativ/strategic - riscul major, asociat ob iectivelor strategice, care poate afecta 
capacitatea i nstitu ţ i e i de a-ş i atinge obiectivele. Se referă la riscurile identificate care ar putea avea un 
impact substanţ ia l şi o probabilitate ri d icată de manifestare, ş i care vizează instituţia în întregimea ei; 

(1 4) Risc operaţional - riscul asociat obiectivelor operaţiona le; 

(15) Risc inerent - riscul cu care se confruntă i nstituţia înainte de efectuarea vreunei activităţ i de 
contro l; 

(16) Risc controlat - ri scul pentru care au fost implementate acti vităţi de control, de atenuare a 
expunerii la riscuri , care includ acţiun i destinate să minimizeze efectele ş i/sau probabilitatea acestui risc; 

( 17) Risc rezidual- riscul cu care i nstitu ţ i a încă se confruntă în pofida implementăr ii activităţilor 

de control. Riscul rezidual se monitori zează cu ajuto rul indicatorilor care permi t anticiparea manifestării 

acestuia; 
(18) Strategia de risc - abordarea genera lă pe care o are insti tu ţ i a în pri vinţa riscurilor; 
(1 9) Toleran/a faţă de risc (apetitul la risc) - pragu l stabi li t de conducere ca fii nd limita 

acceptabil i tăţi i unui anumit risc, tratat în mod rezonabil, pentru care unele măsuri supl imentare de 
diminuare ar genera costuri exces ive; 

(20) Acceptarea (tolerarea) riscului - tip de reacţ ie la risc care constă În neluarea unor măsur i de 
control şi este adecvat pentru riscuril e inerente a căror nivel de expunere este mai mic decât toleranţa la 
ri SC; 

(2 1) Evitarea (terminarea) riscului - tip de reacţ i e la risc care constă în eli minarea 
circumstanţe l or/renunţarea la act ivităţi le care generează riscurile; 

(22) Tratarea (atenuarea) riscului - tip de reacţie la risc care constă în luarea unor măsur i de 
contro l pentru a menţine riscul În limitele acceptabile (tolerabi le), reprezintă abordarea cu care se confruntă 
i nsti tuţia; 

(23) Monitorizarea riscului - tip de reacţ i e la risc care constă În acceptarea riscului cu cond iţi a 

menţi neri i sub o permanentă supraveghere, parametru supravegheat cu precădere fi ind probabi li tatea; 
(24) Transferarea (externalizarea) riscului - tip de răspuns la risc recomandat În cazul riscurilor 

fi nanciare ş i patrimoniale şi care constă În Încredi nţarea gest i onăr i i riscul ui de către un terţ, carte are 
expertiza necesară, Încheind În acest sens un contract; 

(25) Escaladarea riscului - procedeu prin care conducerea unei subdivizi uni structurale a lertează 

ni velul ierarhic superior sau responsabilul de management al risculu i din i n stituţie cu priv ire la riscurile 
pentru care subdiviziunea nu poate desfăşura un control sati sfăcător al acestora; 

(26) Jmpactul- consecinţa (efectul) asupra rezultatelor (obiectivelor) dacă riscul s-ar materiali za; 
(27) Expunere la risc - evaluarea pericolului potenţial pentru i nstituţ i e, re prezentat de 

evenimentele cu impact negativ; 
(28) Evaluarea riscului - evaluarea probabilităţii de materializare a riscului În combinaţie cu 

eval uarea consecinţelor de materi alizare a acestuia; 
(29) Registrul riscurilor - document integrator care cuprinde total itatea riscurilor, îmegistrate ş i 

monitorizate În cadrul instituţiei/subdiviziunii structurale. 

II. Cadrul de referin ţă şi domeniul de aplicare 

(30) La baza elaborări i. Strategiei de management a riscurilor se regăsesc prevederile: 
Legii nr. 229 din 23 .09.20 I O privind controlul financiar public intern cu modificări le 

ulterioare; 
Standardelor naţiona l e de control intern În sectorul publ ic, aprobate prin Ordi nul ministrului 

fi nanţe lor m. 189 din 05.1 1.2015 cu mod ificările ulterioare; 
- Regulamentului de organizare ş i funcţ ionare a subdiviziunilor Agenţie i ; 

- Fi şelor postului angajaţilor Agenţ ie i . 

(3 1) Conducerea Agenţ ie i as i gură elaborarea planuri lor strategice şi anuale, precum ş i a strategiei 
de management al riscuri lor. . 

(32) Procesul de management al riscurilor se desfăşoară la toate niveluri le Agenţiei ş i nu se 



l i mitează doar la nivel ul conducerii Agenţ i e i . 

(33) Conducători i subdiviziunilor structura le din Agen ţ i e stab ilesc şi eva l uează ri scurile care pot 
i n fluenţa ati ngerea obiectivelor strategice ş i operaţionale. 

(34) Fiecare subdi viziune organ izaţio na l ă din cadrul Agenţ i e i elaborează Registrul riscurilo r, 
care ul terior urmează a fi integrat în Registrul conso lidat al riscurilor Agenţ i e i . 

III. Descrierea procedurii de management al riscurilor 

IJI.l Identificarea obiectivelor ş i activităţilor aferente rea lizării acestora 
(35) În procesu l de ident ifica re a ri scuri lor se au întotdeauna în vedere obiectivele ş i activităţi l e 

care contribu ie la rea lizarea acesto ra. În baza ob iectivelor strateg ice, stabili te prin documentele de politi ci 
din cadrul Agenţ i e i , fiecare subdiviziune s tructura lă î şi stabil eşte obiecti ve le opera ţiona l e an ua le. 

(36) La stabilirea obiective lor operaţio na l e, co nducătorii subdi viziunilor structurale vor asigura 
ca fiecare obiecti v să corespundă principiului SMART (Specific, Măsurabi l , Abordabil , Realist, încadrat în 
Ti mp): 

- Specific - concret, detaliat, foca lizat ş i bine defi nit, ind i că exact ceea ce se doreşte, este clar 
exprimat, nu exprimă nicio îndo i a l ă, este d irect, pune accentul pe acţi uni ş i rezultat scontat; 

- Măsurab i l - poate fi cuantifi cat în termeni cantitati vi ş i/sau cal itati vi; 
- Abordabil - poate fi atins, ţ inând cont de apti tudinile, capaci tăţi l e, resursele, timpul 

di sponibil ş i constrângeri le ex terne care pot surven i; 
- Reali st - este orientat spre atingerea unui rezultat relevant pentru Agen ţie ş i reflectă 

contextul şi mediu l în care ac ti vează acesta; 
- Încadrat în timp - conţine un termen concret de rea li zare a obiectivului. 

lTI.2 Identificarea riscurilor 
(37) Procesul de identifica re a riscurilor începe cu efectuarea unei anal ize a mediului intern ş i 

ex tern , în scopul dete rm i nări i factorilor in terni ş i ex tern i, care pot genera s ituaţi i de risc ş i care i nfl uenţează 

realizarea obiect ivelor operaţiona le ş i strategice . 
(38) Eval uarea medi ului intern (puncte fo rte ş i slabe) inc lude: 
- Factori ce ţin de resurse umane: abili tăţi , compete nţe , experienţă, evaluarea performanţelor. 

programe de instru ire, sisteme de dezvoltare a carierei etc.; 
- Aspecte de management : canale de comunica re, mecanisme de coordonare internă, sisteme 

de gesti onare, aspecte ce ţin de planificare ş i raportare, răspundere , transparenţă; 

Capacitatea tehno log i că: dotarea tehn i că ş i sisteme informaţionale utili zate; 
Cadrul normativ inst i tu ţ i ona l : acte leg islati ve în vigoare şi acte normative interne ap robate 

de Agen ţie ; 

Aspecte financ iare: efic i en ţa şi economii le posibile la uti li zarea bugetu lui, probleme le de 
contabi litate ş i monitorizare a che ltui eli lor. 

(39) Eva luarea medi ului ex tern (oportun ităţi ş i ameninţări ) include: 
- Cadrul legal naţ io na l: opo rtunităţi de introducere a unor reg lementări no i, sau amen i nţăr i l e 

ce ţi n de acestea; 
- Parteneriate şi colaborare externă cu al te autorităţi , organe, o rgani zaţii i n ternaţiona l e, 

publ icul larg, n;ediul de afaceri, organi za ţ i il e soc i etăţii c ivi le, organ i zaţ i i de gestiu ne colecti vă etc. ; 
(40) In baza anal ize i factorilor inte rn i ş i extern i, sub coordonarea cond u căto ri lo r subd iviz iu nil or 

structurale, se i de n tifică la nive lu l fiecărei subdiviziun i, problemele importante care au apă rut ş i se pot 
repeta în vii tor sau care pot apărea în desfăşu ra rea act i v ită ţi lo r şi care au ca efect nereali zarea parţială sau 
to tală a obiecti ve lor prestabilite. 

(4 1) La nivelul fiecăre i subdiviziuni structurale se completează planul de acţiuni cu stabi lirea 
obiectivelor ş i identificarea riscurilor care pot avea impact asupra reali zăr i i acestora. 

(42) Conducători i subdiviziuni lor structurale ş i întreg personalul au obli gaţia de a identi fica 
ri scuril e care a fectează at ingerea obiecti ve lor prestab ilite. 



111.3 Evaluarea riscurilor 
(43) Procesul de evaluare a ri scurilor se efectuează întru facilitarea monitor i zării acestora ş i are 

drept scop final stabilirea ierarhiei riscurilor ş i prioriti zarea lor în funcţ ie de toleranţa la ri sc, 
(44) Procedura de evaluare a riscuri lor conţine următoare le acţiuni: 

- Analiza pre l iminară a ri scului identificat, prin definirea corectă a ri scului ş i anali za cauzelor 
sau a circumstanţe lor care favori zează apariţia/repetarea riscului ; 

- Evaluarea expuneri i la ri sc prin evaluarea ş i determi narea proba bi l ităţii de materiali zave a 
ri scu lui identificat (în dependenţă de eventualitatea/posibi litatea producerii ri scului ş i /sau fi'ec ve nţe i - cât 
de des se poate produce ri scul, se va acorda un scor de la 1 la 3 ( 1 - probabil itate scăzută , 2 - probabilitate 
medie, 3 - probabi li tate înaltă)) ; 

- Evaluarea expunerii la risc prin evaluarea ş i determinarea impactului asupra obiectivelor (în 
dependenţă de impactu l pe care îl are ri scu l asupra atingerii obiectivul ui ş i de efecte le posibile generate de 
manifestarea riscului , se va acorda un scor de la 1 la 3 (1 - impact min im, 2 - impact mediu, 3 - impact 
maxim)); 

- Evaluarea expuneri i la ri sc prin calcularea expunerii la risc (valoarea ri scului ) care reprezintă 

produsul dintre probabi li tate ş i impact. 
(45) Clasificarea ri scurilor pe trei nive le (F igura 1) - î nalt/mediu/scăzut , a fiecăru i ri sc rep rezintă 

un ni vel mi nim de clasificare; rezu ltatul fiind o matrice ,,3x3" , unde fi ecare ri sc aparţine unei celule a 
tabelului , în funcţie de impactul potenţial şi probabilitate, 

Figura 1 
Tabel de eval uare a ri scurilor 
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(46) Prioritizarea riscurilor se efectuează în dependenţă de importanţa ob iecti velor/acti vităţilor 

pe care potenţial le pot afecta ri scurile identificate ş i se clasifică după cum urmează : 

- Ri scuri majore (Prio ritatea 1) neces ită concentrarea a tenţi e i pentru 
abordarea/implementarea unor măsuri urgente ş i adecvate de prevenire şi control; 

- Ri scuri moderate (Prio ri tatea 2) - pot fi monito rizate sau contro late, prin creşterea eficac i tăţii 

măsurilor existente sau , după caz, stabil irea unor măsur i supl imentare de prevenire ş i control ; 
- Ri scuri minore (Pri oritatea 3) - pot fi to lerate ş i vor fi considerate inerente act ivităţ ilo r faţă 

de către nu trebuie stabi lite măsuri suplimentare de prevenire ş i control , ci doar apli carea celor ex istente, 
(47) Determinarea toleranţe i la ri sc, care reprezintă "cantitatea" de ri sc pe care Agenţia este 

pregătită să o tolereze sau, la ·care este di spusă să se expună la un moment dat. 
(48) Determi narea to l eranţei la ri sc presupune următoare l e acţ i uni : 



- Pentru fiecare risc identifi cat se efectuează o comparare a nivelu lui de exp unere la risc cu 
nivelul tol eranţe i la risc ; 

- Se anal izează de v iaţia expunerii la risc faţă de to l e ranţa la risc ş i se stab i le şte dacă ri scu l 
este tolerabi l sau nu; 

- Dacă expunerea la riscul inerent este mică sau egală cu to leranţa la ri sc, nu se impun măsuri 

de control al riscurilor, ceea ce înseamnă că riscul este acceptat; 
- Toate riscurile care au un nivel al expunerii situat deasupra limi tei de to leran ţă trebuie tratate 

pri n măsuri care să aducă exp unerea la riscurile reziduale sub li mita de tol eranţă s tabi lită. 

- Pentru ri scur ile de fraud ă ş i corupţi e , dacă ex i stă o probabilitate de producere a acestora, se 
vor stabili ac ti v i tă ţi de prevenire/control , indiferent de ni ve lul impactulu i acestora. 

(49) Stabil irea limitei de to l eranţă la risc cons tă în punerea într-o re l aţie de ech ilibru a costului 
de controlare cu costul de expunere, În cazu l În care riscul s-ar materializa ş i se face conform Tabe lului 1: 

Tabel ul I 

Expunerea la Nivelul Abordare 
n sc tolerantei 
1-2 Tolerabil N u neces i tă nicio măsură de control 

3 To lerare Neces i tă măsuri de monitorizare pentru 
medie probabil itatea mică şi de tratare în cazurile 

oro babili tăti i înalte 
4-6 Tolerare Neces i tă măsuri de contro l pe termen medi u 

scăzută sau lunu 
9 Intol erabil Neces ită măsu ri de contro l pe termen scurt sau 

urgente 

UI.4 Reacţia la r iscuri 
(5 0) Reacţ i a la ri scuri reprezintă atitudinea faţă de riscuri ş i are drept scop limi tarea nivelulu i 

ameninţăr il or şi impactu lui potenţial al acestora. 
(5 1) În baza rezultatelo r evaluării riscuri lor ş i nivelului de to le ranţă stab ilit, urmează a fi 

selectate tipurile de reacţ ie la riscuri (măsurile de abordare a acestora). 
(52) La identifi carea so l uţii l o r se va ţ i ne cont de: cauza apar i ţ i ei ş i conseci n ţele riscului, impactu l 

ş i probab il itatea risculu i, capacitatea ins t i t u ţi e i/subd i v i ziunii de a-ş i asuma ri scul (apet itul la risc) ş i 

capacitatea de a-I gestiona prin intermediul controalelor interne; 
(53) Este necesar de a ţine cont de ex i s tenţa unor riscuri inacceptabile pentru conducere, care 

poate considera unele ri scuri ca fii nd inacceptabi le ch iar dacă aceste riscu ri au un nivel scăzut de expunere. 
La această categorie poate fi at ri buit fe nomenul de coru pţ ie , care este inacceptab il chiar dacă impactul 
ş i/sau probabi litatea apariţiei acestora sunt la un ni vel med iu sau scăzut. În astfe l de cazuri , apeti tul la ri sc 
- nivelul tolerabil ş i justificabi l al risculu i este nul. 

(54) Unele riscuri sunt inev itabi le ş i Agenţ ia nu va fi capabil ă să le gestioneze pe deplin pentru 
a le aduce la un nivel tolerabi l. În ase menea cazuri , Agenţ i a va pregăti din timp un set de măs u ri care vor 
fi implementate în s i tua ţii de u rgenţă . 

(55) În procesul de an ali ză a ri scurilor, d u pă neces itate, pot fi aj ustate ob iective le operaţiona l e. 
(56) Urmare a rezultatelor i dent i fi căr i i , evaluăr ii ş i defin i ti vării limitelor de to l e ranţă În cadrul 

cărora Agen ţ i a este di spusă , la un moment dat, să-ş i asume riscu ri - se stabil eşte tipul de răspu ns la risc 
pentru fi ecare risc aparte. 

(57) T ipurile de reacţi i la riscuri sunt u rmătoare le : 

tolerarea/acceptarea riscurilor; 
d imi nuarea/minimizarea/atenuarea/tratarea riscuril or (l imi tarea probabil i tăţi i; limi tarea 

impactu lui ); 
el i mi narea/evitarea/tenn i narea riscuri lor; 



- transferarea/external izarea/Împărtăşi rea ri scuri lor. 
(58) În cazul tolerării (acceptării ) riscu ril or, expu nerea la risc poate fi tol erată fără a fi nevo ie de 

luarea vreunei măsu ri sau implementarea vre unei activităţi de control. Ri scur ile sunt evident asumate, 
Agenţ i a cont i nuându -şi activitatea fără a Întreprinde vreo acţiune. 

(59) În cazul neacceptări ii ri scului , reacţia sau atitud inea faţă de ri scuri va lua fo rma tratării prin 
minimizare, eliminare, transfer sau împărtăşire . Scopul tratării este ca, în timp ce Agenţia va continua să 
desfăşoare activitatea care a generat riscul, este luată o măsură - o activitate de control, pentru a menţine 
ri scul În limitele acceptabile - zona verde a tabelului de evaluare a ri scurilor. 

(60) În cazul limitării probabilităţii , managerii pot influenţa ri scurile din poziţ i a lor, cu aj utoru l 
mijloacelor de care dispun. Limitarea probabi lităţ ii se efectuează prin măsuri preventive ş i directive. 

- Măsuril e preventive includ instrumente meni te să limi teze posibili tatea de materiali zare a 
unu i rezu ltat nedorit. Exemple de astfel de instrumente incl ud segregarea sarcini lor, accesul la resurse ş i 

a ltele. 
- Măsurile directive includ instrumente concepute să asigure realizarea unui anumi t rezultat. 

Sunt foarte importante atunci când este esenţi al ca un eveniment nedorit să nu a ibă loc ş i , În mod tipic, sunt 
asociate domeniului de sănătate, securitate şi altele. Exemplu de astfel de instrument poate fi considerat 
echipamentul de pro tecţie ce trebuie purtat În ti mpul unei activităţ i periculoase. 

(6 1) În cazullimităr i i impactul ui managerii pot influen ţa ri scuril e din poziţia lor prin diminuarea 
efectu lui negativ până la, sau după producerea riscului În si ne. Limi tarea impactul ui ul terior producerii 
ri scu lui se efectuează prin măsuri corective care sunt concepute să corecteze rezu ltatele nedorite care s-au 
material izat deja. 

(62) Eliminarea ri scurilo r presupune tratarea sau menţ i nerea în anumi te limite a riscurilor prin 
Încetarea act iv i tăţi i respective (activ ităţi i care a generat riscul). Această opţi une poate prezenta o i mportanţă 

deosebită în gestionarea proiectelor, dacă devine clar fapt ul că relaţia previzionată cost/beneficiu este În 
pericol. 

(63) Transferul ri scurilor reprezintă încredinţarea gestionări i ri scului unui terţ care are 
capacitatea necesară gestionării acestu i ri sc, În baza unui contract încheiat. Ri scuril e legate de credibi litatea 
ş i imagi nea i n s tituţiei nu pot fi transferate. Această opţiune este benefică În cazul reducerii ri scurilor 
financiare sau patrimoniale. Relaţiile cu o terţă parte, către care riscul este transfe rat, trebuie gesti onate cu 
mare atenţi e pentru a se asigura succesu l transferu lui ri scului . 

(64) Luarea deci zi ilor pe marginea ni ve lului de toleranţă , precum ş i a acţ i unilor de contro l al 
riscurilor, ţine de competenţa nemijlocită a conducătorului de subdivizi une ş i conducătorilor de nivel 
superior În subordinea cărora se află subd iviziunea structurală. 

(65) În cazul În care, din diferite moti ve tehnice sau financiare , conducerea subdiviziunii nu poate 
desfăşu ra un control sa ti sfăcător al anumitor riscuri semnificative , aceasta a l ertează conducătorul de ni ve l 
superi or, raportând în scri s riscu ril e respecti ve pentru a fi înregistrate în Registrul conso lidat al ri scurilor. 

II 1.5 Monitorizarea, revizuirea şi raportarea riscurilor 
(66) Procesele de monitori zare a riscurilor se pun în ap licare pentru: 
- anali za dacă ri scurile încă pers istă , dacă au apărut ri scuri noi , dacă impactul şi probabilitatea 

ri scurilor au suferit modificări ; 

raportarea schimbăril or majore survenite în cadrul proceselor sau act ivităţilor care modifică 
priorităţile; 

furnizarea asigurăr ii privind eficacitatea act i v i tăţi l or de contro l curente. 
(67) Monitorizarea măsuril o r de contro l în cadru l Direcţiilor din cadrul Agen ţiei se realizează 

an ual, în funcţie de tipurile de risc. Persoanele responsabile de riscuri di n cadrul subdi viziunii structurale 
monito ri zează continuu ş i raportează superiorului ierarhic despre măsuril e Întreprinse în privinţa riscurilor 
identifi cate şi înregistrate În Registru l riscurilor. Raportarea privind modul de gestiona re a riscuril or de 
către fiecare subdiviziune s tructurală este integrată în procesu l de raportare a acti v ităţ ii . 

(68) Monitorizarea· măsurilor de control în scopul i mplementăr i i acestora la ni ve l de Agenţi e se 
realizează în baza informaţiilor prezentate de subdiviziuni, persoana responsabilă de implementarea 



controlului intern managerial (în cont inuare - CIM) monitorizează continuu şi raportează anual conducerii 
superioare modul de gestionare a ri scurilor escaladate şi a celor semnificative/strategice înregistrate în 
Registrul consolidat al ri scurilor pe Agenţie. 

(69) Drept urmare a procesului de monitori zare, în caz de necesitate, conducătorul subdi viz iuni i 
structurale va asigura actuali zarea Registrului ri scurilor pe parcursul anului, ţinând cont de noil e 
circumstanţe care influenţează rea li zarea ob iecti ve lor ope raţiona l e. 

(70) Revizui rea ri scurilor se face prin metoda autoeva luări i. Responsabi l de rev izuirea ri scuri lor 
este adm inist raţ ia Agen ţiei . Astfe l. aceasta poate dec ide să nu se mai a loce resurse pentru un anumit- risc, 
care nu mai es te important ş i , even tual , să se ident ifice un a lt risc ca fii nd prioritar. 

(71) Conducătorii subdi vizi uni lor structurale au obli gaţia de a rev izui , cel puţin o dată pe an (de 
regu lă , la finel e exerciţiului financiar), ri scurile din sfera lor de responsabi litate, precum ş i stadiul de 
implementare a mecanismelor de control stabilite ş i eficacitatea lor. 

(72) Revizuirea ş i raportarea ri scurilor se rea lizează prin: 
- Monitori zarea modificări i profilurilor riscurilor, ca urmare a implementări i instrumentelor 

de control intern ş i a modificării c ircumstanţelor care favorizează apariţi a ri scurilor; 
- Obţinerea de asigurări privind eficacitatea gestionării ri scurilor şi identificarea nevo ii de a 

lua măsur i pe vii tor. 
(73) Procesele de re vizuire trebu ie puse În aplicare, În cazuri le când: 

ri scuri le pers i s tă ; 

au apărut riscuri noi; 
impactul ş i probabilitatea ri scurilor au suferit modificări ; 

instru mentele de control intern managerial puse în apli care sunt sufi ciente; 
anumite ri scuri trebuie escaladate la ni vel de management superior. 

(74) Procesul el e rev izuire a riscurilo r, În general, trebuie: 
- să ofere as igu rări că ri scuril e şi aspectc le procesului de manage ment a l ri scurilor sunt supuse 

revizui ri i cu o frecventă corespunzătoare; 

- să p revaelă neces itatea real i zăr ii cu regularitate ele către managementul superior al unor 
proprii analize ale sistemului ele management a l riscurilor; 

- să prevadă efectuarea unor anali ze/audite interne a sistemului ele management al riscurilor, 
evaluând perioelic eficienţa acestuia ş i oferind managementului superior o asigurare rezonabi lă cu privi re 
la ţinerea ri scurilor sub control. 

(75) În vederea raportării riscurilor, conducătorii subdi viziunii structurale din Agenţi e, 
rapo rtează Directorului genera l, ce l puţin o dată pe an, privi nd acti vităţil e de contro l faţă de riscuri În propria 
arie de responsabilitate . 

(76) Conducătorii subdiviziunii structurale au ob li gaţ ia de a raporta semestrial niveluri lor 
ierarhic superioare ce acti v ităţi a u desfăş urat pentru a mon itoriza ri scuril e ş i pentru a le menţine la un ni vel 
corespun zător. 

(77) Monitori zarea procesu lui de implementare a riscurilor transferate/partajate ş i raportarea 
acesto ra vor fi as igurate de către subdiviziunea În gestiunea căreia s-au transferat. 

JV. Structura funcţională şi organizatorică 

(78 ) Scopul managementul ui ri scur ilor cons tă în îmbunătăţirea acti v ităţii Agenţ i e i prin luarea 
unor decizii manageriale corecte, tinând cont de ierarhi a ri scuri lor identificate, pentru care În fun cţie ele 
toleranţa la ri sc au fost stabilite cele mai adecvate măsuri de tratare a ri scurilor Întru diminuarea efecte lor 
pe care acestea le pot produce. Managementul ri scurilor se realizează prin intermediul Comitetulu i 
pentru ri scuri. 

(79) Comitetul pentru riscuri al Agenţiei va fi constituit din: 
- managementul superior al Agenţiei ; 

- coordonatorul CIM, responsabil de organi zarea procesului Ş I de elaborarea Registrului 
conso li dat al riscurilor În instituţi e; 



- managerii operaţional i din Agenţie (conducătorii subdiviziunilor structurale), responsabili 
de identificarea, înregi strarea, evaluarea, controlul , monitorizarea, raportarea riscurilor la nivelul instituţiei 
publice ş i e laborarea Registrului ri scu ril or în cadrul subdiviziunii structural e. 

(80) Managementul superior al Agentiei (D irectorul general , Directorul general adjunct, Şef 
cabinet) deţine responsab ilitatea finală pri vind managementul riscu ril or, asigurând: 

sprijinirea politicii Agenţ i e i în domeniul managementului riscurilor; 
- conformitatea cu capacitatea Agenţie i de a-şi asuma ri scul (apetitu l la risc); 
- supravegherea procesului de management al riscului. 
(8 1) Coordonatorul CIM este responsab il de: 

organizarea, coordonarea, suportu l, supravegherea Ş I raportarea activităţi l o r i niţia l e de 
implementare/dezvoltare a CIM în cadrul Agen ţiei; 

- elaborarea Strategiei de management al ri scurilor; 
- elaborarea şi ţinerea Registrului conso lidat al ri scurilor. 
(82) Conducătorii subdiviziunilor structurale sun t responsabili de: 
- identificarea riscurilor semnificative care pot afecta obiectivele stabi lite (şedinţe, di scuţii, 

ateliere de lucru); 
stabilirea toleranţei la risc; 
evaluarea probabi lităţ ii ş i impactului riscurilor identificate; 
prioriti zarea ri scurilor; 
stabilirea măsuri l or de gestionare a riscur ilor; 
raportarea riscurilor sem nificati ve, care depăşesc posibilităţile de gestionare, sau care 

privesc mai multe subdi viziuni , inclusiv a modul ui în care se gestionează ri scuril e la nivel de subdi viziune; 
- ve rificarea eficacităţii măsuril or de gestionare a ri scurilor. 
(83) Comitetul pentru riscuri este responsabil de: 

aprobarea li stei ri scurilor care trebuie urmări te, la nivelu l instituţiei publice; 
monitorizarea evoluţiei ri scurilor prin intermediul observării acestora; 
aprobarea li stei măsurilor de tratare ; 
adoptarea deci zi ilor necesare. 

(84) Subdiviziunea de audit intern, cu pri vi re la managementul ri scurilor, este responsabi lă de: 
evaluarea procesu lui de management al ri scurilor în cadrul misiunilor de aud it; 
oferirea recomandări lor pentru îmbunătăţirea procesului de management al riscuri lor; 
consi lierea cu privire la organizarea procesu lui de management al riscuri lor. 

V. Registrul riscurilor 

(85) Registrul riscurilor completat şi actualizat devine documentul prin care se atestă că în 
entitate s-a introdus un sistem de management al ri scurilor şi că acesta funcţionează. 

(86) Elaborarea şi raportarea Registrului ri scurilor se efectuează simultan plan ificării ş i raportării 

performanţe l or activităţii Agenţiei . 

(87) Regi strul riscurilor va fi consecvent cu planurile de acţiuni, la nivelu l Agenţ i e i ş i 

subdiviz iunii structurale, ş i va conţine informaţii privind ri scurile aferente obiectivelor incluse în planul de 
acţiuni, precum ş i privind riscurile de fraudă şi corupţie. 

(88) Registrul riscurilor este documentul de la care porneşte fiecare auditor, intern şi extern, 
atunci când se face o evaluare independentă a sistemului de management al ri scurilor din cadrul Agenţie i. 

(89) Registrul ri scurilor se completează şi se conduce la nivel de fiecare subdi vizi une structurală 
din cadrul Agenţiei în conformitate cu tabel ul 2: 
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(90) La nivel de Agenţie se instituie ş i se gestionează Registrul consolidat al riscurilor, care 
Înglobează atât ri scurile semnificati velstrategice, cât ş i cele escaladate de către subdiviziunile structurale. 
Registrul conso lidat al ri scuri lor se completează şi se gest i onează de către Coordonatorul CfM. 

(9 1) Pentru obiectele in vest iţionale cu finanţare exte rnă se vor institui ş i conduce registre 
separate, de către unităţi le de implementare. 

(92) Riscurile de fraudă ş i corupţie asociate act i v i tăţii subdiviziunii vor fi Înregistrate Într-un 
compartiment separat al Registrului ri scurilor ş i vor fi gestionate În modul ana logic gestionării ri scurilor 
operaţionale. 

(93) Registrele se vo r ţine În format electroni c. 
(94) Responsabilu l de ţine rea Registrului riscurilor, cu drept de actua lizare şi /sau modificare se 

face conducăto rul subdiviziunii structurale, care poate dc lega atribuţia respectivă, ra ră a fi exonerat de 
răspunde rea fina l ă. 

(95) Registrele ri scurilor subdi viziunilor structurale vor fi aprobate de către Coordonatorul CIM, 
iar Registrul consolidat al ri scurilor, de către Directorul General AGEP!. 
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