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Riscul reprezintă probabilitatea ca apariţia unui eveniment să afecteze capacitatea organizaţiei de a-şi
îndeplini obiectivele ş i sarcini le ş i de a satisface aşteptările clienţilor şi ale acţionari lor.
Suntem conştienţi că riscul asociat proceselor organizaţiei noastre este inerent şi că nu poate fi
eliminat în totalitate.
Prin implementarea Sistemului de Management al Riscurilor în Sistemul de Management CalitateMediu-Sănătate şi Securitate Ocupaţională şi al Siguranţei Feroviare, dorim să aplicăm în mod eficace
metode de identificare, evaluare ş i control al riscurilor, prin care să reducem frecvenţa ş i gravitatea riscurilor
la cele mai mici niveluri rezonabil practicabile, în toate procesele şi activităţile noastre.

Principii
Managementul riscului este esenţial pentru managementul de la cel mai înalt nivel în procesul de
adoptare a deciziilor, de derulare a activităţii , şi de protejare a organizaţiei şi trebuie să răspundă obiectivelor
ş i priorităţilor organizaţiei.

Analiza şi Evaluarea Riscului trebuie să fie organizată pe bază de metode înţelese şi aprobate de
managementul de la cel mai Înalt nivel.
Organizaţia se concentrează în primul rând pe măsurile de prevenire a riscurilor şi , în mod
excepţional, pe reducerea consecinţelor produse de un eveniment nefavorabil.

Obiective
• Implementarea Managementului Riscu lui ş i integrarea sa în Sistemul de Management Ca litateMediu-Sănătate şi Securitate Ocupaţională şi al Siguranţei Feroviare.
• Anticiparea şi răspun sul la condiţiile pieţei În schimbare, precum şi În ceea ce priveşte cerinţele
legislative;
• Creşterea gradului de informare ş i conştientizare a angajaţilor privind nevoia de management al
riscului în procesele deru late, indiferent de importanţa sau urgenţa lor,
• Menţinerea unei comunicări eficace şi implicarea activă, în limita competenţelor fiecărui angajat, în
activitatea de management de risc;
• Monitorizarea permanentă a riscurilor de către fiecare angajat şi periodic de către structura
responsabilă din cadrul organizaţiei.
• Prevenirea pierderilor şi a pagube lor prin atingerea şi menţinerea unui cost redus de risc.

Strategia
Strategia Sistemului de Management al Riscului are la bază Cu ltura Siguranţei organizaţiei, prin care
personalul se asigură că procesele organizaţionale sunt realizate numai după ce riscurile identificate asociate
fiecărui proces sunt gestionate eficace, cu respectarea cerinţelor legale în vigoare.
Prin aplicarea strategiei, organ i zaţia îşi asigură şi se asigură că obiectivele sale sunt Îndeplinite.
Evaluarea şi monitorizarea riscului trebuie realizate pentru principala activitate a organizaţiei,
transportul feroviar, precum ş i pentru celelalte activităţi conexe.
Procesul de implementare a Sistemului de Management al Riscului a început prin înfiinţarea
Grupului de Lucru de Management al Riscului, care are ca obiective principale identificarea, evaluarea,
prevenirea ş i menţinerea sub control a riscurilor În domeniul feroviar, conform cerinţe l or de siguranţă ale
Uniunii Europene.

Asigurare resurse
Top-managementul se angajează să asigure toate resursele necesare pentru identificarea, evaluarea,
prevenirea ş i controlul riscurilor.
Directorul General, reprezentant legal al SC Grup Ferov iar Roman SA, îşi asumă implementarea
prevederilor prezentei Declaraţii, pentru dezvolt ea şi menţinerea unui mediu organizaţiona l benefic,
eficient şi valid, în scopul reducerii vulnerabi li ă ii la riscuri, pentru ca organizaţia să-şi atingă astfel
obiectivele, asigurând calitatea serviciilor furnizat.
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