
 

DECLARAŢIA DE POLITICĂ 

ÎN DOMENIUL MANAGEMENTULUI RISCULUI 

 
SC ISPE S.A. are ca domeniu de activitate furnizarea de servicii de consultanţă tehnică, 

financiară şi instituţională, conducere de proiect, studii, cercetare şi dezvoltare, inginerie de bază şi 
de detaliu, configurare şi punere în funcţiune sisteme digitale în domeniile: energetic (producerea, 
transportul, distribuţia energiei electrice şi termice), protecţia mediului, industrial, construcţii civile şi 
industriale, servicii comunale, sisteme de infrastructură, inclusiv îmbunătăţiri funciare. 

Politica SC ISPE S.A. în domeniul managementului riscului, conform ISO 31000/2010 este de a 
menţine şi de a spori renumele câştigat prin serviciile prestate, îmbunătăţind continuu componentele 
sistemului de management integrat prin metode moderne de management al riscului, compatibile cu 
strategia generală a organizaţiei şi cu celelalte politici de management definite, pentru a răspunde 
aşteptărilor tuturor părţilor interesate (acţionari, clienţi, parteneri/colaboratori, angajaţi, societate 
civilă). 

 
Obiectivele generale de management al riscului ale SC ISPE S.A. sunt următoarele: 
1. Creşterea permanentă a încrederii şi satisfacţiei clienţilor noştri prin creşterea plauzibilităţii 

îndeplinirii obiectivelor; 
2. Îmbunătăţirea eficienţei şi eficacităţii operaţionale; 
3. Îmbunătăţirea managementului pierderilor şi al incidentelor în scopul creşterii performanţei; 
4. Menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a eficacităţii Sistemului de Management al Riscului, ca 

parte a Sistemului Integrat de Management. 
 
Aceste obiective generale ale managementului riscului asigură un cadru adecvat pentru 

transpunerea în obiective specifice la nivelurile şi funcţiile relevante din cadrul organizaţiei. 
Strategia SC ISPE S.A. include următoarele linii directoare: 

 Implicarea directă şi responsabilă a managementului de vârf al SC ISPE S.A. în coordonarea 
şi controlul activităţilor şi proceselor ce se desfăşoară în cadrul organizaţiei şi asigurarea 
resurselor necesare; 

 Identificarea, evaluarea şi gestionarea riscurilor şi oportunităţilor aferente îndeplinirii optime a 
obiectivelor din întreaga organizaţie; 

 Conformarea cerinţelor legale, de reglementare şi alinierea la normele internaţionale; 

 Îmbunătăţirea încrederii părţilor interesate; 

 Îmbunătăţirea mijloacelor de control; 

 Mărirea profitului organizaţiei, prin creşterea veniturilor din activitatea de bază; 

 Îmbunătăţirea culturii organizaţionale. 
 
Aplicarea Sistemului de Management al Riscului ca instrument de management performant, mă 

determină ca, în calitate de Director General Executiv, să mă angajez: 

 Să pun la dispoziţie responsabililor cu gestionarea riscurilor resursele necesare funcţionării 
Sistemului de Management al Riscului (umane, infrastructură, mediu de lucru, materiale, 
financiare); 

 Să revizuiesc şi să îmbunătăţesc politica şi cadrul organizaţional de Management al Riscului, 
periodic şi ca urmare a unui eveniment sau a unei modificări a circumstanţelor, în vederea 
îmbunătăţirii continue. 

Eficacitatea Sistemului de Management al Riscului este monitorizată continuu prin audituri 
interne şi prin analizele de risc efectuate periodic. 

Această declaraţie se comunică tuturor angajaţilor şi se analizează periodic pentru actualizarea 
ei continuă. 

 
 

Director General Executiv, 

ing. Ion Eduard Chiţescu 16.01.2017 


