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Trăim într-o lume în continuă schimbare
unde suntem forțați să facem față
incertitudinilor în fiecare zi. Modul în
care o organizație abordează aceste
incertitudini poate fi o cheie predictivă
a succesului său.
Riscul este o parte necesară a afacerilor
și, într-o lume în care cantități enorme
de date sunt procesate tot mai mult,
identificarea și reducerea riscurilor
reprezintă o provocare pentru orice
companie. Nu este de mirare că multe
contracte și acorduri de asigurare necesită dovezi solide cu privire la buna
practică de management a riscurilor.
ISO 31000 oferă linii directoare referi-

toare la modul în care companiile pot
integra procesul de luare a deciziilor
bazate pe riscuri în guvernanța, planificarea, managementul, raportarea,
politicile, valorile și cultura unei organizații.Este un sistem deschis bazat pe
reguli, care permite organizațiilor să
aplice principiile din standard în contextul organizațional.

Pentru cine este ISO 31000?
ISO 31000 se aplică tuturor organizațiilor, indiferent de tipul,

mărimea, activitățile și locația acestora și acoperă toate tipurile
de risc. Acesta a fost elaborat de către o serie de părți interesate și
este destinat utilizării de oricine se ocupă cu gestionarea riscurilor,
nu numai de managerii de risc profesional.

Ce beneficii va aduce afacerii
sau organizației mele?
ISO 31000 ajută organizațiile să elaboreze o strategie de mana-

gement al riscurilor pentru a le putea identifica și reduce în mod
eficient, mărind astfel probabilitatea de a-și atinge obiectivele și
de a crește gradul de protejare a bunurilor lor. Scopul său principal este de a dezvolta o cultură a managementului riscurilor în
care angajații și părțile interesate să fie conștienți de importanța
monitorizării și gestionării riscurilor.
De asemenea, implementarea standardului 31000, ajută organizațiile să vadă atât oportunitățile pozitive, cât și consecințele negative asociate cu riscul și permit luarea unor decizii mai informate
și deci mai eficiente, în ceea ce privește alocarea resurselor. Mai
mult, poate fi o componentă activă în îmbunătățirea guvernării
unei organizații și a performanței acesteia.
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De ce a fost revizuit ?
Toate standardele ISO sunt revăzute la fiecare cinci ani și apoi
revizuite, dacă este necesar. Acest lucru ajută la asigurarea
faptului că aceste instrumete rămân relevante și utile pentru
piață. O versiune revizuită a standardului ISO 31000 a fost
publicată în 2018 pentru a ține seama de evoluția pieței și de
noile provocări cu care se confruntă întreprinderile și organizațiile în raport cu prima lansare a standardului în 2009. Un
exemplu este complexitatea crescută a sistemelor economice
și a factorilor de risc în curs de dezvoltare, cum ar fi moneda
digitală, ambele putând prezenta noi și diferite tipuri de riscuri
pentru o organizație la scară internațională.

2 – ISO 31000, Managementul riscului

Care sunt principalele differențe ?
ISO 31000:2018 oferă orientări mai

fiind personalizate pentru organizație

strategice față de versiunea anteri-

și luând în considerare factorii umani

oară și pune un accent mai mare atât

și culturali. Conținutul a fost simpli-

pe implicarea conducerii de la cel

ficat pentru a reflecta un model de

mai înalt nivel, cât și pe integrarea

sisteme deschise care schimbă în mod

managementului riscului în cadrul

regulat feedback-ul cu mediul extern

organizației. Acesta include reco-

pentru a se potrivi unei game mai largi

mandarea de a elabora o declarație

de nevoi și contexte. Obiectivul cheie

sau o politică care să confirme angaja-

este de a face lucrurile mai clare, folo-

mentul față de gestionarea riscurilor,

sind un limbaj simplu pentru a defini

atribuirea autorității, responsabilității

fundamentele managementului ris-

și răspunderii la nivelurile adecvate

curilor într-un mod care să permită

din cadrul organizației și asigurarea

cititorului să înțeleagă mai ușor. Ter-

alocării resurselor necesare pentru

minologia este acum mai concisă, iar

managementul riscurilor.

anumiți termeni sunt transferați la

Standardul revizuit acum recomandă,

Ghidul ISO 73, Managementul riscului

de asemenea, ca managementul

- Vocabular, care se ocupă în special

riscului să facă parte din structura,

de terminologia managementului

procesele, obiectivele, strategia și

riscului și este destinat să fie utilizat

activitățile organizației. El pune un

împreună cu ISO 31000. Activitatea

accent mai mare pe crearea de valoare

a început pe baza unui standard de

ca factor cheie al managementului

terminologie și a unui manual de

riscurilor și prezintă alte principii

implementare pentru a îmbunătăți

conexe, cum ar fi îmbunătățirea con-

în continuare înțelegerea și aplicabi-

tinuă, includerea părților interesate,

litatea standardului.
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Certificare
ISO 31000?
Standardul ISO 31000 oferă
linii directoare, nu cerințe. Prin
urmare, nu este destinat scopurilor de certificare.

Cum pot să
încep ?
•

De către cine a fost elaborat
ISO 31000 ?

•

ISO 31000 a fost elaborat de către

Comitetul Tehnic al ISO pentru
managementul riscurilor, ISO/TC 262.
Alte standarde din portofoliul său,
care susțin ISO 31000, includ raportul
tehnic ISO/TR 31004, Managementul
riscului - Ghid pentru implementarea
standardului ISO 31000 și Standardul
Internațional ISO/IEC 31010,
Managementul riscurilor - Tehnici de
evaluare a riscurilor, elaborat împreună
cu Comisia Electrotehnică Internațională.
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•

Fiți conștienți de obiectivele cheie ale organizației
dvs. - acest lucru vă va ajuta
să clarificați obiectivele și
cerințele sistemului dvs. de
management al riscurilor.
Evaluați structura dvs. actuală de guvernanță - aceasta
vă va asigura că alocați
rolurile, responsabilitățile
și procedurile de raportare
corespunzătoare atunci când
este vorba de risc.
Definiți nivelul angajamentului dvs. - ce resurse veți putea
aloca pentru implementarea
sau menținerea unui sistem
de gestionare a riscurilor.

Mai multe informații
ASRO Website : www.asro.org
Revista Standardizarea : http://www.asro.ro/?page_id=359
ASRO video : www.iso.org/youtube
Twitter : https://twitter.com/RoStandard
Facebook : https://www.facebook.com/rostandard/
GooglePlus : https://plus.google.com/112604804148318152523
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Despre ASRO
ASRO (Asociația de Standardizare din

România) este organismul național de
standardizare, independent, neguvernamental, nonprofit cu un număr de
158 comitete tehnice active. În cadrul
comitetelor tehnice activează experți
tehnici, reprezentanți ai diferitelor părți
interesate, care participă la elaborarea
standardelor internaționale și europene
și elaborează standarde române originale pe baza consensului. ASRO deține
în momentul de față un patrimoniu de
29.946 standarde, din care 17.700 sunt
adoptări de standarde europene și
internaționale. Pentru informații suplimentare vă rugăm să vizitați
www.asro.ro.
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