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Prevenirea Fraudei si Coruptiei , 
 
 
 
                          Un Rol primordial 
pentru o guvernanta sanatoasa si 
un sistem de control eficicient?



<PUBLIC>

Sistemul de administrare şi control al companiilor, ansamblul relaţiilor unei 
companii cu acţionarii săi, sau, în sens extins cu partenerii săi (creditori, furnizori, 
clienţi, angajaţi, autorităţi administrative). 
                                                                                        OECD 

Un ansablu al  normelor și mecanismelor de control aplicate cu scopul de a proteja 
și armoniza interesele

Un concept de bază pentru întărirea Funcției de Control, 
implicand un Sistem complex de drepturi, obligaţii, atribuţii 
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Necesitatea Guvernarii Corporatiste, ca raporturi 
între acţionari, manageri şi diversele categorii de 
persoane implicate în activitatea unei societati este 
demonstrata de unele elemente proprii gestionării şi 
managementului organizatiei

Modalitatea în care sunt utilizate fondurile, modul în care este stimulat 
managementul societăţii, raporturile dintre acţionarii majoritari şi cei 
minoritari, relaţia de eventuală subordonare dintre manageri şi acţionarii 
majoritari ai societăţii, pot aduce prosperitate societăţii şi participanţilor la 
viaţa acesteia, sau dimpotrivă le pot provoca prejudicii. 

Din această stare de fapt pot rezulta o serie de conflicte între acţionari, între acţionari şi 
creditori, între acţionari şi salariaţi şi între manageri şi salariaţi

Exercitarea unui control şi limitarea consecinţelor negative ale unor astfel de stări de conflict, ar fi practic imposibil de 
realizat în absenţa unei guvernări corporative eficiente.
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Pilon Fundamental contra presiunilor ce induc la Fraude, ca urmare a lipsei 
transparenţei fluxurilor informaţionale

Sistemul de guvernanţă din fiecare stat membru, caracteristicile contextului istoric, economic şi 
juridic demonstrează că nu există un model imun la astfel de practici frauduloase. Astfel,  originea 

comună a regulilor Guvernanţei corporative depinde într-un mod mai mult decât relevant de 
caracteristicile sistemului din fiecare tara.

Orice tip de guvernanţă corporativă, indiferent de modul de configurare şi de 
piaţa de referinţă în care se găseşte, pentru a fi considerată eficientă, trebuie să 
prevadă mecanisme oportune de control, care să intervină în situaţii critice şi să 

protejeze interesele tuturor categoriilor de utilizatori
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Control 

Rolul controlului existent intr-o organizaţie asumă o 
importanţă de prim plan în sfera guvernanţei 
corporatiste, in evaluarea riscurilor şi strategiilor de 
control ale organizaţiei, sugerând iniţiative, soluţii, 
propuneri şi recomandări de atenuare a pericolului de 
fraude şi de îmbunătătire a   strategiilor de control.

Riscurile de frauda si coruptie exista in toate domeniiile si la toate 
nivelele, indiferent de gradul de pregatire educationala. 

Crizele economice care au avut loc pe scena europeană, nu numai în 
ultimii ani, au evidenţiat faptul că fraudele sunt atribuite şi carenţei 
(sau absenţei) controlului, formal prevăzut în normativa externă, şi 
reglementărilor interne ale companiilor.

Instrumentul  eficient in Prevenirea Fraudei si Coruptiei rezultă a fi 

                     Functia de control. 

                                   

Ramane in sarcina managementului instalarea sistemului şi proceselor care sa serveasca prevenirii şi 
relevarii fraudelor in interiorul unei organizaţii pentru a dezvolta o cultura orientata spre comportamente 
etice care sa traverseze toate nivelurile structurii. 
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Potențiali Factori care stau la baza riscurilor de Frauda și Coruptie la nivelul companiilor 

Cresterea complexitatii organizatiilor 

Difuzarea redusă a funcţiilor de control 

Acceptarea din partea companiilor a unui anumit nivel de risc, ca element tipic al afacerilor

Prezenţa unui sistem de control intern care nu corespunde pe deplin exigenţelor economice din 
companii 
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Mediul de control 

Responsabilitatea liniilor de 
activitate pentru administrarea 

riscurilor  activitatii organizatiei 
 
 

Functiile de control intern trebuie sa 
aiba autoritate, statut si acces la organul 

de conducere suficiente si 
corespunzatoare pentru a-si indeplini 

atributiile; 

Cadru de administrare a riscurilor format din:
politici, proceduri, limite de risc si mecanisme de 
control al riscurilor care sa asigure identificarea, 
masurarea sau evaluarea, monitorizarea, administrarea, 
diminuarea si raportarea riscurilor aferente activitatilor 
la nivel de linii de activitate si la nivel consolidat sau 
subconsolidat

Mecanisme de control
pentru a asigura conformarea cu cerintele aplicabile in 
materie:

Controlul organizational
Controlul separarii sarcinilor
Controlul faptic
Controlul privind autorizarea si aprobarea
Controlul de management
Controlul financiar intern
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Mecanisme Preventie Frauda si Coruptie

respectarea exercitarii oricarei forme de control intern implementata in procedurile interne de lucru; 

acces la canale sigure de raportare

 stabilirea si aplicarea principiilor privind protectia avertizorilor

actualizarea permanenta a reglementarilor interne prin introducerea unor componente de control intern (ex. autorizari suplimentare, 
fluidizarea circuitului documentatiilor), functie atat de modalitati de fraudare identificate, cat si de constatari, urmare exercitarii 
functiei de control care ofera informatii utile in prevenirea unor fraude;

stabilirea unor standarde de integritate

dezvoltarea de sisteme de management de etica şi conformitate, Departamente de Etică şi Conformitate

dezvoltarea de politici de etica şi conduita profesionala, valabile pentru toţi angajaţii (inclusiv management) şi disponibile pe pagina 

de Internet a companiei, care sa cuprinda: 
•Politica de anti-coruptie
•Politica de sponsorizari
•Politica de organizare de evenimente
•Politica de oferire / primire de cadouri
•Politica de evitare a conflictelor de interese
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asigurarea unei comunicari operative si eficiente intre structurile organizatorice ale Bancii, in sprijinul identificarii 

posibilelor cazuri de frauda/tentative;

utilizarea de tehnologii performante in procesul de verificare, monitorizare si analiza a tranzactiilor, in vederea identificarii oricaror 
anomalii;

promovarea transparenţei organizării, funcționarii și deciziilor în cadrul persoanelor juridice la toate nivelurile acestora, 

cu excepția chestiunilor care țin de confidențialitatea unor aspecte ce țin de interesul economic sau alte intrerese legitime 

ale asociaților

efectuarea de activitati de due diligence inaintea intrarii intr-o relatie de afaceri cu o alta organizație

instruirea permanenta a personalului pe linia formarii unei conduite profesionale si morale adecvate

Mecanisme Preventie Frauda si Coruptie
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Masurile de reducere a Fraudei si Coruptiei,   
 
 

trebuie să fie asociate cu  
 
 
 

Schimbari structurale si de mentalitate profunde,  
 
 

și NU 
 
 
 

 cu simpla adoptare a unor reglementari interne și asigurarea unei conformitati formale.  
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Source; ACFE REPORT, 2022
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