Politica SUN CERT privind Managementul Riscului
1. REFERENTIAL
SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 - Evaluarea conformitatii. Cerinte pentru organisme care
efectueaza audit si certificare ale sistemelor de management Partea 1: Cerinte
ISO/TS 22003:2013 - Sisteme de management al siguranţei alimentelor. Cerinţe pentru
organismele care efectuează audit şi certificare a sistemelor de management al siguranţei
alimentelor
SR ISO/CEI 27006:2013 - Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Cerinţe pentru
organismele care furnizează servicii de auditare şi certificare a sistemelor de management al
securităţii informaţiei.
SR ISO 31000:2010 – Managementul riscului. Principii si linii directoare
2. SCOP
Asigurarea integrarii managementului de risc in cadrul sistemului general de management al
SUN CERT si stabilirea regulilor generale de identificare, evaluare si tratare a riscurilor asociate
activitatilor organismului de certificare in vederea furnizarii unor servicii de certificare
competenta, coerenta si impartiala.
3. POLITICA
Riscul reprezinta probabilitatea ca aparitia unui eveniment sa afecteze capacitatea SUN
CERT de a-si indeplini obiectivele si sarcinile si de a satisface asteptarile clientilor certificati, ale
altor parti interesate si ale managementului de varf. Directorul General al SUN CERT este
constient ca riscul asociat proceselor organizatiei este inerent si ca nu poate fi eliminat în
totalitate.
Prin implementarea unui sistem de management al riscurilor, se doreste sa se aplice în mod
eficace metode de identificare, evaluare si control al riscurilor, prin care sa se reduca frecventa si
gravitatea riscurilor la cele mai mici niveluri rezonabil practicabile, in toate procesele si
activitatile din cadrul organismului de certificare SUN CERT.
Principiile managementului riscului sunt esentiale pentru managementul de la cel mai inalt
nivel in procesul de adoptare a deciziilor, de derulare a activitatii si de protejare a organizatiei si
trebuie sa raspunda obiectivelor si prioritatilor organizatiei.
Organizatia se concentreaza în primul rand pe masurile de prevenire a riscurilor si, în mod
exceptional, pe reducerea consecintelor produse de un eveniment nefavorabil.
Strategia sistemului de management al riscului are la bază cultura organizatiei, prin care
personalul se asigura ca procesele organizationale sunt realizate numai dupa ce riscurile
identificate asociate fiecărui proces sunt gestionate eficace, cu respectarea cerintelor legale si de
reglemetare in vigoare.
Prin aplicarea strategiei, SUN CERT se asigura ca obiectivele sale sunt indeplinite.
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Riscurile asociate activitatilor SUN CERT pot include, dar nu se limitează la, cele asociate
cu:
- obiectivele si strategia de dezvoltare a SUN CERT;
- obiectivele auditului;
- esantionarea utilizata in procesul de audit;
- impartialitatea reala si perceputa;
- aspecte legale, de reglementare si de raspundere juridica;
- organizatia clientului auditat si mediul sau de operare;
- impactul auditului asupra clientului si activitatilor acestuia;
- sanatatea si securitatea echipelor de audit;
- perceptia partilor interesate;
- declaratii inselatoare ale clientului certificat;
- utilizarea marcilor.
Directorul General al SUN CERT se angajeaza sa asigure toate resursele necesare pentru
identificarea, evaluarea, prevenirea si controlul riscurilor si isi asuma implementarea prevederilor
prezentei politici, pentru dezvoltarea si mentinerea unui mediu organizational benefic, eficient şi
valid, in scopul reducerii vulnerabilitatii la riscuri, astfel incat organismul de certificare sa-si
atinga obiectivele, asigurând furnizarea unor servicii de certificare competenta, coerenta si
impartiala.
Directorul General al SUN CERT urmareste si raspunde de indeplinirea politicii referitoare
la managementul riscului si o aduce la cunostinta tuturor angajatilor, iar ca urmare a unui
eveniment sau o modificare a circumstantelor se angajeaza sa o revizuiasca si sa o
imbunatateasca.
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