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Conformitate = Conformarea unei organizaţii cu prevederile cadrului de reglementare aplicabil activităţii sale, cu normele şi 

standardele proprii, precum şi cu codurile de conduită şi profesionale, şi standardele stabilite de piaţa sau industria aferentă; 

asigurarea că acest cadru de reglementare este respectat.   
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 În esenţă, conformitatea, în 

înţelesul care ne este necesar nouă, este 

conformarea unei organizaţii cu pre-

vederile cadrului de reglementare aplicabil 

activităţii sale, cu normele şi standardele 

proprii, precum şi cu codurile de conduită 

şi profesionale, şi standardele stabilite de 

piaţa sau industria aferentă, precum şi 

asigurarea că acest cadru de reglementare 

este respectat. 

 Riscul de (ne)conformitate este 

riscul ca o organizaţie să suporte sancţiuni 

şi să sufere pierderi financiare şi de reputa-

ţie semnificative ca urmare a ne-

conformării sale cu prevederile cadrului de 

reglementare aplicabil activităţii sale, ale 

normelor, codurilor de conduită şi stand-

ardelor proprii şi stabilite de piaţa sau in-

dustria aferentă acesteia. Riscurile de con-

formitate se calculează pe baza mai multor 

metode, şi anume metoda identificării 

reglementărilor şi riscurilor, metoda au-

toevaluării, metoda semnalelor de alarmă, 

metoda indicatorilor de performanţă, 

metoda hărţilor riscurilor, şi metoda eval-

uării registrelor şi rapoartelor de 

reclamaţii. Aceste metode pot fi utilizate în 

mod separat sau combinate, în funcţie de 

mărimea şi specificul organizaţiei. 

 Bineînţeles, conformitatea se ba-

zează pe anumite structuri, care formează 

un cadru de conformitate. Acestea pot fi 

interne sau externe, şi buna funcţionare a 

acestora este esenţială pentru reducerea 

riscului de neconformitate. Astfel, cadrul 

de conformitate este compus din: structuri 

de conducere; funcţia, departamentul sau 

personalul cu atribuţii de conformitate; 

departamentele, serviciile sau liniile de 

business; şi, ultimul dar nu cel din urmă, 

întregul personal. 

 Pe lângă structurile ce fac parte 

din cadrul de conformitate mai există şi aşa

-numitele procese de conformitate. Aces-

tea sunt externe – acte normative emise de 

autorităţile de reglementare, ca de exem-

plu coduri de conduită sau coduri profe-

sionale – şi interne - reglementări, coduri 

de conduită sau profesionale, standarde de 

bune practici, misiunea şi valorile organi-

zaţiei. 

 Conformitatea este bazată pe un 

set de principii. Acestea sunt integritatea în 

afaceri, respectul pentru clienţi, organizare 

şi control (guvernanţă corporatistă, sis-

teme de control intern etc.), transparenţă, 

corectitudine, reciprocitate, proactivitate, 

egalitate, existenţa unor sisteme de preve-

nire a fraudei, şi un management adecvat 

al riscului. 

 Care sunt însă rolul şi funcţiile 

sistemelor de conformitate? Rolul funcţiei 

de conformitate este de a administra riscul 

de (ne)conformitate al unei organizaţii, 

prin delegare din partea structurii de con-

ducere a acesteia. Cât despre funcţiile ei, 

acestea sunt de a preveni şi implementa 

riscurile de conformitate, de a sesiza cazur-

ile sau riscurile ne neconformitate, şi de a 

stabili măsuri şi a urmări implementarea 

lor şi măsura în care acestea sunt respec-

tate. 

 

VALORI 

cod filosofic profund 

internalizat care ser-

vește drept ghid pentru 

stabilirea obiectivelor, 

adoptarea deciziilor, 

soluționarea conflicte-

lor si modul de com-

portament 

 

 

PRINCIPII 

enunțarea conduitelor 

așteptate pentru onora-

rea fiecărei valori 

 

 

CULTURĂ DE 

ORGANIZAȚIE 

ansamblu de valori, 

principii, filosofie, prac-

tici și cutume care defi-

nesc o instituție 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


