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Ofiţer de conformitate

Descriere
Prezentul document a fost elaborat ca rezultat al dezvoltării analizei ocupaţionale pentru aria
ocupaţională Ofiţer Conformitate grupă COR 2415 (se indică grupa de bază- 4 cifre)
Ocupaţiile avute în vedere în stabilirea ariei ocupaţionale sunt:
- Ofiţer Conformitate cod COR 241516
Informaţii generale de interes privind practicarea ocupaţiilor la care s-a făcut referire:
Prezentul standard descrie activităţile Ofiţerului conformitate, angajat al unei instituţii de credit,
definite conform legislaţiei în vigoare privind instituţiile de credit şi instituţiile financiare
nebancare.
Ofiţerul conformitate ocupă o funcţie independenta care identifică, evaluează, instruieşte, acordă
consultanţă, monitorizează şi raportează despre riscul de conformare.
Ocupaţia presupune un complex de activităţi ce au ca rezultat final gestiunea în cadrul băncii a unor
riscuri importante, şi anume: riscul unor sancţiuni de natură legală sau de reglementare, al unor
pierderi financiare sau al afectarii reputaţiei pe care banca poate să le sufere ca urmare a
neconformării cu legile, regulamentele şi standardele aplicabile industriei bancare.
Ofiţerul conformitate are un rol major ca funcţie suport care ajută banca să urmarească ca în
activitatea sa să se conformeze permanent cerinţelor legiilor aplicabile industriei bancare.
Activităţile Ofiţerului conformitate se desfasoară, dupa caz, în centrala băncilor precum şi în
sucursale/agenţi, în front-office, în unităţi teritoriale: unităţi retail, centre de afaceri corporate.
În derularea activităţii comunică cu toţi angajaţii băncii, cu furnizorii de informaţie de risc, cu
furnizorii de protecţie pentru riscul de conformitate, prin intermediul telefonului, faxului, e-mail-ul
sau comunicării directe, utilizează calculatorul pentru documentare, redactarea documentelor,
efectuarea activităţilor de monitorizare sau transmiterea mesajelor/rapoartelor/documentelor de
conformitate. În activitatea sa Ofiţerul de conformitate foloseşte aplicaţiile software specifice
fiecărei bănci.
Pentru a deveni Ofiţer conformitate sunt necesare studii universitare juridice, economice, cu
diplomă de absolvire şi experienţă în domeniul activităţii. Cunoştinţele necesare unui Ofiţer
conformitate
vizează cunoştinţe economico–financiare şi juridice de bază; cunoaşterea
reglementarilor legale interne/internaţionale în domeniul bancar specifice sferei proprii de
activitate; cunoaşterea standardelor şi practicilor interne si internaţionale in domeniul conformităţii
si al riscurilor operaţionale.
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Lista unităţilor de competenţă
Titluri şi categorii de unităţi de competenţă

Nivel de
responsabilitate şi
autonomie

Unităţi de competenţă cheie
Titlul unităţii 1: Comunicarea în limba oficială;
Titlul unităţii 2: Comunicarea în limbi străine;
Titlul unităţii 3: Competenţe de bază în matematică, ştiinţă şi
tehnologie;
Titlul unităţii 4: Competenţe informatice;
Titlul unităţii 5: Competenţe de a învăţa;
Titlul unităţii 6: Competenţe sociale şi civice;
Titlul unităţii 7: Competenţe antreprenoriale;
Titlul unităţii 8: Competenţe de exprimare culturală.

5
3
3
3
6
6
6
5

Unităţi de competenţă generale
4
Titlul unităţii 1: Aplicarea prevederilor legale referitoare la
securitatea şi sănătatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă;
Titlul unităţii 2: Aplicarea programului de cunoaşterea clientelei;
5
Titlul unităţii 3 : Aplicarea normelor de asigurare a securităţii
informaţiilor bancare
5
Unităţi de competenţă specifice
6
Titlul unităţii 1: Avizarea conducerii băncii asupra obligaţiilor de
asigurare a conformării;
Titlul unităţii 2: Asistarea conducerii băncii în dezvoltarea
Programului de conformitate;
Titlul unităţii 3: Efectuarea instruirii personalului băncii;
Titlul unităţii 4: Monitorizarea conformităţii;
Titlul unităţii 5: Raportarea neconformării;
Titlul unităţii 6: Îndeplinirea rolului ofiţerului de conformitate în
domeniul prevenirii spălării banilor şi finanţării actelor de terorism;
Titlul unităţii 7: Acordarea de consultanţă personalului băncii;
Titlul unităţii 8: Reprezentarea băncii în relaţiile cu autorităţile.

6
6
6
6
6
6
6
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Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea Nivelul de
în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
responsabilitate şi
(unitate de competenţă generală)
autonomie: 4
Elemente de
Criterii de realizare asociate
Criterii de realizare asociate
competenţă
rezultatului activităţii descrise de
modului de îndeplinire a
elementul de competenţă
activităţii descrisă de
elementul de competenţă
1.Identifică
1.1. Prevederile legale referitoare la
Identificarea prevederilor legale
prevederile legale
SSM sunt identificate în conformitate
referitoare la SSM se face cu
referitoare la SSM.
cu legislaţia naţională în vigoare.
responsabilitate şi operativitate.
1.2. Prevederile legale referitoare la
SSM sunt identificate conform
instrucţiunilor interne referitoare la
securitatea şi sănătatea în muncă
specifice.
1.3. Prevederile legale referitoare la
SSM sunt identificate conform cu
instrucţiunile producătorului de
utilizare ale echipamentelor din dotare.
2. Acţionează pentru
2.1.Situaţiile de risc sunt înlăturate în
Acţionarea pentru înlăturarea
înlăturarea situaţiilor
conformitate cu reglementările legale
situaţiilor de risc se realizează
de risc.
în vigoare.
cu atenţie şi responsabilitate.
2.2 Situaţiile de risc sunt înlăturate
conform instrucţiunilor interne
specifice referitoare la securitatea şi
sănătatea în muncă.
2.3. Situaţiile de risc sunt înlăturate
prin utilizarea echipamentelor de
muncă şi a celor individuale de
protecţie conform prevederilor legale
aplicabile.
3. Aplică procedurile 3.1. Procedurile de urgenţă şi de
Aplicarea procedurilor de
de urgenţă şi de
urgenţă şi de evacuare se
evacuare sunt aplicate în succesiunea
evacuare.
realizează rapid, corect şi cu
prestabilită, respectând procedurile
responsabilitate.
specifice locului de muncă.
3.2. Procedurile de urgenţă şi de
evacuare sunt aplicate în conformitate
cu specificitatea locaţiei unde se
realizează activitatea curentă.
3.4. Procedurile de urgenţă şi de
evacuare sunt aplicate conform
planului aprobat afişat la loc vizibil.
Contexte:
-

locul de desfăşurare a activităţii: activitatea se desfăşoară în cadrul instituţiilor de credit
centrala sau unităţi teritoriale;
modul de desfaşurare a activităţilor: ofiţerul de conformitate aplică şi respectă toate
cerinţele ssm specifice locaţiei unde se realizează activitatea de administrare credite;
procedurile interne de management al securităţii şi sănătăţii în muncă.
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Gama de variabile:
- documentaţie: Reglementări SSM, instrucţiunile interne referitoare la securitatea şi sănătate
în muncă specifice locului de muncă, proceduri interne specifice locului de muncă;
- riscuri: electrocutare, lovire pe căi de circulaţie, cădere obiecte şi materiale de la înălţime,
alunecare, tăiere, arsuri etc.
- echipamente de prim ajutor uşor accesibile şi semnalizate corespunzător;
- factori de risc: referitori la mediul de muncă, procesul tehnologic, executantş
- tipuri de instructaje: instructaj periodic, instructaj atenţional;
- situaţii de urgenţă: accidente, cutremure, incendii, explozii, inundaţii etc.
- mijloace de semnalizare: panouri, culori de securitate, semnale luminoase, acustice,
comunicare verbală;
- persoane abilitate: şef de staţie, responsabil NSSM şi situaţii de urgenţă, medici, pompieri
etc.
- proceduri de prim ajutor: aplicate în funcţie de tipul accidentului;
- modalităti de intervenţie: îndepărtare accidentaţi din zona periculoasă, degajare loc pentru
eliberarea accidentaţilor, anunţare operativă a persoanelor abilitate.
Cunoştinţe:
- instrucţiunile interne referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă specifice locului de
muncă;
- noţiuni privind legislaţia de securitatea şi sǎnǎtate în muncǎ aplicabile activitǎţii;
- prevederile producătorului echipamentelor de munca referitoare la securitatea şi sănătatea
în muncă;
- specificul locului de muncă;
- prevederi referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă şi situaţii de urgenţă;
- planul de evacuare în caz de incendiu;
- proceduri de urgenţă interne;
- proceduri de acordare a primului ajutor.
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Aplicarea programului de cunoaşterea clientelei
(unitate de competenţă generală)
Elemente de
competenţă

Criterii de realizare asociate
rezultatului activităţii descrise
de elementul de competenţă

1. Analizează
reglementările
legale şi interne
în domeniul
cunoaşterii
clientelei.

1.1. Reglementările legale şi
interne în domeniul cunoaşterii
clientelei sunt analizate prin
utilizarea de metode specifice de
sinteză.
1.2. Reglementările legale şi
interne în domeniul cunoaşterii
clientelei sunt analizate prin
utilizarea surselor interne şi
externe de informare.
1.3. Reglementările legale şi
interne în domeniul cunoaşterii
clientelei sunt analizate în limita
competenţelor prevăzute în fişa
postului.
1.3. Reglementările legale şi
interne în domeniul cunoaşterii
clientelei sunt analizate în cadrul
instruirilor organizate cu tema
cunoaşterii clientelei.
2.1. Clasa de risc este identificată
în conformitate cu procedurile
interne privind riscul în activitatea
bancară.
2.2. Clasa de risc este identificată
în conformitate cu reglementările
BNR privind cunoaşterea
clientelei în scopul prevenirii
spălării banilor.
2.3. Clasa de risc este identificată
folosind aplicaţii IT specifice.

2. Identifică clasa
de risc a
clienţilor.

3. Raportează
suspiciunile
privind
tranzacţiile
bancare.

3.1. Suspiciunile sunt raportate
conform reglementărilor legale şi
interne privind prevenirea spălării
banilor şi a finanţării actelor de
terorism.
3.2. Suspiciunile sunt raportate
numai către persoanele autorizate,
conform normelor interne ale
băncii.
3.3. Suspiciunile sunt raportate
prin intermediul unor aplicaţii IT
specifice interne şi specifice
raportărilor către autorităţi.

Nivelul de
responsabilitate şi
autonomie 5
Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a
activităţii descrisă de
elementul de competenţă
Analizarea reglementărilor se
realizează cu rigurozitate.

Identificarea clasei de risc se
realizează cu deosebită atenţie
faţă de detalii şi cu
responsabilitate.

Suspiciunile sunt raportate cu
promptitudine şi discernământ.
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4. Furnizează
informaţii
specifice despre
clienţi.

4.1. Informaţiile specifice despre
clienţi sunt furnizate conform
reglementărilor interne de
cunoaştere a clientelei şi a politicii
interne ale fiecărei bănci.
4.2. Informaţiile specifice despre
clienţi sunt furnizate numai către
instituţiile abilitate, conform
normelor interne ale băncii.
4.3. Informaţiile specifice despre
clienţi sunt furnizate, utilizând
aplicaţii IT interne şi specifice
raportărilor către autorităţi.

Furnizarea informaţiilor
specifice despre clienţi se face
cu discernământ şi
responsabilitate.

Contexte:
- activităţile se desfăşoară în centrala băncilor şi în sucursale/agenţii în front-office,
în unităţile teritoriale: unităţi retail, centre de afaceri corporate, centre de investiţii
imobiliare, etc. cât şi în back office.
Gama de variabile:
- programul de cunoaştere a clientelei: politici şi proceduri în materie de
cunoaştere a clientelei, de raportare, de păstrare a evidenţelor secundare sau
operative, de control intern, evaluare şi gestionare a riscurilor, managementul de
conformitate şi comunicare, pentru a preveni şi a împiedica operaţiunile suspecte
de spălarea banilor sau finanţarea terorismului;
- reglementări legale şi interne : legislaţia primară, regulile şi standardele emise de
instituţiile de supraveghere, convenţiile din cadrul pieţei, codurile de bune practici
promovate de asociaţiile din industrie, precum şi codurile interne de conduită
aplicabile personalului din cadrul băncii;
- clasa de risc: conform abordării pe baza clasei de risc a clienţilor băncii; ex: poate
fi scăzut, mediu, înalt, inclusiv clasificări intermediare, sau normale şi de înalt risc,
după caz;
- suspiciuni privind tranzacţiile bancare: informaţiile transmise intern către ofiţerul
responsabil cu prevenirea spălării banilor, date transmise către autorităţi, etc;
- informaţii specifice despre clienţi: se referă la informaţiile solicitate de instanţele
judecătoreşti, organele de urmărire penală, date transmise către alte autorităţi cu
rol de prevenire şi combatere a spălării banilor, etc;
- autorităţi: BNR, ONPCSB, organele de urmărire penală, etc.
Cunoştinţe:
- reglementările legale şi interne privind cunoaşterea clientelei;
- reglementările legale şi interne privind prevenirea spălării banilor şi a finanţării
actelor de terorism;
- reglementările privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal;
- normele legale şi interne privind confidenţialitatea datelor şi păstrarea secretului
bancar;
- aplicaţii IT specifice.
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Nivelul de
Aplicarea normelor de asigurare a securităţii informaţiilor bancare responsabilitate şi
autonomie
(unitate de competenţă generală)
5
Elemente de
competenţă

Criterii de realizare asociate
rezultatului activităţii descrise de
elementul de competenţă

1. Asigură
securitatea
informaţiilor.

1.1. Securitatea informaţiilor se asigură
conform procedurilor specifice privind
asigurarea securităţii informaţiilor şi a
celor privind utilizarea sistemului
informatic.
1.2. Securitatea informaţiilor se asigura
cu respectarea codului de conduită şi a
caracteristicilor informaţiilor.
1.3. Securitatea informaţiilor se asigură
în conformitate cu procedurile specifice
privind sistemul de administrare a
informaţiilor.
1.4. Securitatea informaţiilor se asigură
având în vedere procedurile specifice
privind administrarea riscului
operaţional şi a celor privind măsurile
pentru situaţii de urgenţă.
1.5. Securitatea informaţiilor se asigură
cu respectarea prevederilor legale
specifice în vigoare.
2.1. Securitatea echipamentelor se
asigură conform procedurilor specifice
privind utilizarea sistemului informatic.
2.2. Securitatea echipamentelor se
asigură cu respectarea codului de
conduită şi în funcţie de tipul de
echipament.
2.3. Securitatea echipamentelor se
asigură cu respectarea procedurilor
specifice privind măsurile pentru situaţii
de urgentă.
3.1. Securitatea proceselor se menţine
conform procedurilor specifice privind
utilizarea sistemului informatic, în
funcţie de tipul procesului.
3.2. Securitatea proceselor se menţine
având în vedere procedurile specifice
privind măsurile pentru situaţii de
urgenţă.
3.3. Securitatea proceselor se menţine
cu respectarea reglementărilor legale
specifice în vigoare.

2. Asigură
securitatea
echipamentelor.

3. Menţine
securitatea
proceselor.

Criterii de realizare asociate
modului de îndeplinire a
activităţii descrisă de
elementul de competenţă
Asigurarea securitatii
informaţiilor se realizează cu
responsabilitate şi discernământ.

Asigurarea securitaţii
echipamentelor se realizează cu
atenţie, responsabilitate şi
vigilenţă.

Menţinerea securităţii
proceselor se realizează cu
responsabilitate.
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Contexte:
- securitatea informatiilor se asigură atât în cadrul instituţiei de credit cât şi în afara ei;
- asigurarea securităţii informaţiilor implică comunicarea cu colegii prin intermediul
telefonului, faxului, e-mail-ului, comunicării directe etc.
Gama de variabile:
- tipuri de informaţii: informaţii privind clienţii, tranzacţiile, instituţia de credit,
salariaţii, acţionarii, etc.
- caracteristicile informaţiei: confidenţialitate, relevantă, accesibilitate, integritate,
credibilitate, etc.
- tipuri de echipamente: tehnica de calcul şi componentele ei, echipamente de
comunicaţii, etc.
- tipuri de procese: procese de creditare, derularea de operaţiuni, procese de trezorerie,
procese de administrare a riscurilor, procese de dezvoltare produse, procese pentru
activităţi externalizate, etc.
Cunoştinţe:
- proceduri specifice privind asigurarea securităţii informatiilor;
- proceduri specifice privind utilizarea sistemului informatic;
- codul de conduită;
- proceduri specifice privind sistemul de administrare a informaţiilor;
- proceduri specifice privind măsurile pentru situaţii de urgenţă;
- procedurile specifice privind administrarea riscului operaţional;
- reglementările legale referitoare la:
- instituţiile de credit şi adecvarea capitalului;
- cadrul intern de administrare a activităţii instituţiilor de credit;
- externalizarea activităţilor instituţiilor de credit;
- administrarea riscului operaţional;
- protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
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Avizarea conducerii băncii asupra obligaţiilor de asigurare a
conformării
(unitate de competenţă specifică)
Elemente de
Criterii de realizare asociate rezultatului
competenţă
activităţii descrise de elementul de competenţă

1. Analizează
legislaţia
specifică
aplicabilă in
domeniul bancar.

2. Stabileşte
obligaţiile legale.

3. Evaluează
gradul de risc
asociat
neconformării la
obligaţiile legale.

4. Defineşte
responsabilităţile
personalului.

1.1. Legislaţia specifică aplicabilă băncii este
analizată prin înţelegerea termenilor legali şi a
noţiunilor specifice bancare.
1.2. Legislaţia specifică aplicabilă băncii este
analizată prin utilizarea de metode specifice de
analiză şi sinteză.
1.3. Legislaţia specifică aplicabilă băncii este
analizată prin investigare independentă şi prin
utilizarea raţionamentului inductiv si deductiv.
2.1. Obligaţiile legale la care banca trebuie să
asigure conformarea sunt stabilite prin
identificarea acestora corect şi complet.
2.2. Obligaţiile legale la care banca trebuie să
asigure conformarea sunt stabilite prin utilizarea
de metode specifice de analiză şi sinteză.
2.3 Obligaţiile legale la care banca trebuie să
asigure conformarea sunt stabilite prin utilizarea
raţionamentului inductiv şi deductiv.
3.1 Gradul de risc asociat neconformării la
obligaţiile legale este evaluat prin utilizarea de
indicatori de risc şi metode specifice de evaluare a
riscului.
3.2 Gradul de risc asociat neconformării la
obligaţiile legale este evaluat prin analiza
obiectivă şi completă a datelor
3.3 Gradul de risc asociat neconformării la
obligaţiile legale este evaluat prin utilizarea de
analize comparative
4.1 Responsabilităţile personalului de conducere
şi execuţie în privinţa îndeplinirii obligaţiilor de
conformare sunt determinate cu respectarea
structurii ierarhice a băncii şi a fişelor de post
4.2 Responsabilităţile personalului de conducere
şi execuţie în privinţa îndeplinirii obligaţiilor de
conformare sunt determinate prin analiza
obiectivă şi completă a datelor
4.3 Responsabilităţile personalului de conducere
şi execuţie în privinţa îndeplinirii obligaţiilor de
conformare sunt determinate prin relaţionarea cu
personalul bancar în scopul înţelegerii comune a
responsabilităţilor

Nivelul de responsabilitate
şi autonomie
6
Criterii de realizare
asociate modului de
îndeplinire a activităţii
descrisă de elementul de
competenţă
Analizarea legislaţiei
specifice se realizează cu
atenţie deosebită la detalii,
consecvenţă şi simţul
responsabilităţii.

Stabilirea obligaţiilor legale
se realizează cu
obiectivitate, perseverenţă si
rigurozitate.

Evaluarea gradului de risc
se realizează cu atenţie
deosebită la detalii,
obiectivitate şi
responsabilitate.

Definirea responsabilităţilor
personalului se realizează
cu consecvenţă, disciplină
şi atenţie deosebită la
detalii.
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5. Identifică
măsurile interne
de conformare.

6. Întocmeşte
raportul de
conformare.

5.1 Măsurile interne prin care banca se va
conforma obligaţiilor legale sunt identificate prin
înţelegerea proceselor interne ale băncii
5.2 Măsurile interne prin care banca se va
conforma obligaţiilor legale sunt identificate prin
analiza obiectivă şi completă a datelor băncii
5.3 Măsurile interne prin care banca se va
conforma obligaţiilor legale sunt identificate prin
utilizarea unor metode specifice de analiză şi
sinteză.
6.1 Raportul de conformare este întocmit
conform procedurilor interne ale băncii referitoare
la raportări şi la obţinerea aprobărilor necesare.
6.2 Raportul de conformare este întocmit cu
utilizarea unor termeni clari, concişi şi exacţi.
6.3 Raportul de conformare este întocmit prin
utilizarea unor metode specifice de analiză şi
sinteză.

Identificarea măsurilor
interne de conformare se
realizează cu obiectivitate,
consecvenţă,autodeterminare
, receptivitate, disciplină şi
simţul responsabilităţii.

Întocmirea raportului de
conformare se realizează cu
o rigurozitate, disciplină şi
cu spirit etic.

Contexte:
- activităţile se desfăşoară în centrala băncilor, precum şi în sucursale/agenţi, în front-office, în
unităţi teritoriale: unităţi retail, centre de afaceri corporate;
- activităţile se desfăşoară apelând la surse intene (prin informări primite de la departamentul
Juridic ) şi externe (Monitorul Oficial, software legislative);
- activităţile se desfăşoară în strânsă colaborare cu departamentul Juridic.
Gama de variabile:
- conducerea băncii: primul nivel ierarhic în structura băncii; poate fi consiliul de
administraţie-consiliul director, acesta poate delega aceste responsabilităţi unui comitet;
- legislaţia specifică în domeniul bancar : legislaţia primară, regulile şi standardele emise de
instituţiile de supraveghere, convenţiile din cadrul pieţei, codurile de bune practici
promovate de asociaţiile din industrie, precum şi codurile interne de conduită aplicabile
personalului din cadrul băncii;
- metode specifice de analiză şi sinteză: SWOT; comparativă; diagnostic; cantitativă;
calitativă; metodologică;
- risc asociat neconformării: riscul unor sancţiuni de natură legală sau de reglementare, al unor
pierderi financiare sau al afectării reputaţiei pe care banca poate să le sufere ca urmare a
neconformării cu legile, regulamentele şi standardele aplicabile industriei bancare;
- gradul de risc: mic, mediu, grav;
- indicatori de risc: sancţiuni financiare şi/sau de reglementare, pierderi
reputaţionale etc.
- metode specifice de evaluare a riscului: comparări sau matrice de risc conţinând criterii de
evaluare in termeni de probabilitate şi impact a apariţiei unui risc;
analize comparative: compararea cerinţelor legii cu cerinţele procedurilor si
proceselor interne existente;
măsuri interne: ansamblul de proceduri interne, norme interne, regulamente, coduri, etc. şi
procesele aferente, dezvoltate de bancă în vederea respectării obligaţiilor legale.
responsabilităţile personalului: stabilite conform structurii ierarhice a băncii şi fişelor de
post;
raportul de conformare: se adresează conducerii băncii; cuprinde obligaţiile de
conformare, responsabilităţile personalului, măsurile interne propuse pentru conformare;
-

avizul conducerii băncii: aprobare formală reţinută într-un document scris al băncii (ex:
minuta, proces verbal, etc.)
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- raţionament inductiv: abilitatea de a combina informaţii disparate pentru a extrage reguli
generale sau concluzii;
- raţionament deductiv: abilitatea de a aplica reguli generale la probleme specifice pentru a
produce soluţii adecvate.
Cunoştinţe:
- legislaţia specifică în domeniul bancar;
- noţiuni specifice juridice;
- noţiuni specifice bancare;
- tehnici de analiză;
- tehnici de evaluare a riscurilor;
- tehnici de comunicare;
- mijloace de comunicare;
- codul de conduită şi principiile de afaceri;
- aplicaţii informatice specifice băncii;
-

normele legale şi interne privind confidenţialitatea datelor şi păstrarea secretului bancar.
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Asistarea conducerii băncii în dezvoltarea Programului de Nivelul de responsabilitate şi
conformitate
autonomie
(unitate de competenţă specifică )
6
Elemente de Criterii de realizare asociate rezultatului activităţii
Criterii de realizare
competenţă
descrise de elementul de competenţă
asociate modului de
îndeplinire a activităţii
descrisă de elementul
de competenţă
1. Redactează 1.1 Politica este redactată conform viziunii şi strategiei
Redactarea politicii de
politica de
băncii şi principiilor de afaceri ale băncii
conformitate se
conformitate. 1.2 Politica este redactată conform reglementarilor
realizează cu atenţie la
specifice in domeniul conformităţii
detalii, rigurozitate,
1.3 Politica este redactată prin respectarea cerinţelor
spirit etic şi
băncii în legătură cu dezvoltarea de proceduri interne şi
responsabilitate.
prin utilizarea abordărilor teoretice specifice in domeniul
conformităţii
1.4 Politica este redactată prin utilizarea de mijloace de
comunicare şi prin utilizarea raţionamentului inductiv şi
deductiv.
2. Supune
2.1 Politica de conformitate este supusă aprobării prin
Supunerea spre
aprobării
obţinerea vizelor necesare la cel mai înalt nivel
aprobare a politicii de
conducerii
ierarhic, conform structurii băncii
conformitate se
băncii politica 2.2 Politica de conformitate este supusă aprobării prin
realizează cu
de
menţionarea clară şi transparenta a rolului şi
consecvenţă şi
conformitate.
statutului funcţiei de conformitate.
responsabilitate.
3. Acordă
3.1 Consultanţa in dezvoltarea de proceduri interne este
Acordarea de
consultanţă
acordată conducerii prin asigurarea înţelegerii cu
consultanţă se
conducerii
profesionalism a proceselor bancare
realizează cu
băncii în
3.2 Consultanţa in dezvoltarea de proceduri interne este
autodeterminare,
dezvoltarea
acordată conducerii prin utilizarea abordărilor teoretice
receptivitate,
de proceduri specifice in domeniul conformităţii
disciplină, perseverenţă,
interne.
3.3 Consultanţa in dezvoltarea de proceduri interne este
implicare, rigurozitate,
acordată conducerii prin utilizarea de mijloace specifice obiectivitate şi
de analiză şi sinteză
consecvenţă.
3.4 Consultanţa in dezvoltarea de proceduri interne este
acordată conducerii prin respectarea cerinţelor băncii in
legătură cu dezvoltarea de proceduri interne
3.5 Consultanţa în dezvoltarea de proceduri interne este
acordată conducerii prin utilizarea raţionamentului
inductiv şi deductiv.
4. Evaluează
4.1 Modul de adecvare a procedurilor interne la cerinţele Evaluarea periodică a
periodic
legii este evaluat periodic prin analiză corectă si
modul de adecvare a
modul de
completă
procedurilor interne la
adecvare a
4.2 Modul de adecvare a procedurilor interne la cerinţele cerinţele legii se
procedurilor
legii este evaluat conform procedurilor interne referitoare realizează cu
interne la
la procesul de revizuire periodică a procedurilor interne. obiectivitate,
cerinţele legii. 4.3 Modul de adecvare a procedurilor interne la cerinţele perseverenta,
legii este evaluat prin folosirea de mijloace specifice de
rigurozitate si atenţie
evaluare.
deosebită la detalii.
4.4 Modul de adecvare a procedurilor interne la cerinţele
legii este evaluat prin înţelegerea noţiunilor specifice
bancare
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5 Raportează
conducerii
băncii
deficienţele
constatate.

6 . Înaintează
spre aprobare
propuneri
pentru
modificarea
procedurilor
interne
existente

5.1 Deficientele constatate in modul de adecvare a
procedurilor interne sunt raportate cu utilizarea unor
termeni clari, concişi şi exacţi
5.2 Deficienţele constatate în modul de adecvare a
procedurilor interne sunt raportate de mijloace specifice
de analiză şi de sinteza
5.3 Deficienţele constatate în modul de adecvare a
procedurilor interne sunt raportate conform standardelor
interne ale băncii referitoare la raportări
6.1 Propunerile pentru modificarea procedurilor interne
existente sunt înaintate conducerii băncii cu utilizarea
unor termeni clari, concişi si exacţi
6.2 Propunerile pentru modificarea procedurilor interne
existente sunt înaintate conducerii băncii conform
procedurilor interne referitoare la procesul de revizuire
periodică a procedurilor interne.

Raportarea către
conducerea băncii a
deficienţelor constatate
se realizează cu
obiectivitate şi
consecvenţă.

Înaintarea spre
aprobare a propunerilor
pentru modificarea
procedurilor interne
existente
se realizează cu
consecvenţă,
disciplina, perseverenta,
implicare, rigurozitate.

Contexte:
activităţile se desfăşoară în centrala băncilor.
Gama de variabile:
- programul de conformitate: politica de conformitate şi procedurile interne;
- politica de conformitate:document formal cuprinzând viziunea, strategia şi valorile care stau
la baza realizării conformităţii în banca precum şi stabilirea unei funcţii de conformitate
permanente. trebuie să continue principiile de bază care trebuie urmate de către întreg
personalul (incluzând managementul superior), precum şi un cadru coerent pentru
implementarea de către personal a diferitelor directive detaliate, care i se adresează pentru
situaţiile în care acestea sunt aplicabile;
- funcţie de conformitate: o funcţie independentă care identifică, evaluează, acordă
consultanţă, monitorizează şi raportează despre riscul de conformare. funcţia de conformitate
trebuie sa aibă un statut formal în cadrul băncii, sa fie independentă şi să i se aloce
suficiente resurse, responsabilităţile să fie clar definite iar activitatea desfăşurată trebuie să
facă obiectul unei verificări periodice si independente realizată de funcţia de audit;
- procedurile interne: reguli, standarde, manuale, coduri, norme, alte documente (cum ar fi
manuale de conformitate, coduri interne de conduită şi ghiduri de practici ) în domeniul
prevenirii spălării banilor, combaterea finanţării actelor de terorism, cunoaşterea clientelei,
conduita profesională, evitarea conflictelor de interese, protecţia consumatorului, pieţe de
capital (MiFID), etc.
- abordări teoretice specifice in domeniul conformităţii: documente cu caracter teoretic,
naţionale si internaţionale, reprezentând exemple de bune practici în domeniul conformităţii
;
- metode de evaluare: procesul de revizuire a procedurilor interne prin compararea adecvării
regulilor interne la prevederile legilor aplicabile
- mijloace specifice de analiză şi sinteză: SWOT; comparativă; diagnostic; cantitativă;
calitativă; metodologică;
- monitorizare: procesul de urmărire a modului de realizare a unor acţiuni prestabilite ;
- acordarea de consultanţă: discuţii directe; întâlniri, vizite, seminarii, conferinţe;
- raţionament inductiv: abilitatea de a combina informaţii disparate pentru a extrage reguli
generale sau concluzii ;
- raţionament deductiv: abilitatea de a aplica reguli generale la probleme specifice pentru a
produce soluţii adecvate;
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Cunoştinţe:
- reglementările specifice domeniului conformităţii;
- abordările teoretice specifice în domeniul conformităţii ;
- cerinţele băncii în legătură cu dezvoltarea de proceduri interne;;
- noţiuni specifice bancare ;
- tehnici de evaluare;
- tehnici şi mijloace de comunicare;
- tehnici de negociere;
- codul de conduită şi principiile de afaceri;
- aplicaţii informatice specifice băncii;
- normele legale şi interne privind confidenţialitatea datelor şi păstrarea secretului bancar;
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Efectuarea instruirii personalului băncii
(unitate de competenţă specifică )
Elemente de
competenţă

Criterii de realizare asociate rezultatului
activităţii descrise de elementul de competenţă

1. Elaborează
planul de
instruire.

1.1. Planul de instruire este elaborat conform
procedurilor interne referitoare la instruirea
periodică a personalului
1.2. Planul de instruire este elaborat prin
includerea lui in planul general de instruire a
personalului băncii
1.3. Planul de instruire este elaborat prin utilizarea
standardelor interne in domeniul conformităţii
1.4. Planul de instruire este elaborat prin utilizarea
abordărilor teoretice specifice în domeniul
conformităţii
1.5. Planul de instruire este elaborat cu stabilirea
mijloacelor de comunicare a instruirii
2.1. Materialele de instruire sunt pregătite
conform standardelor interne şi respectând
formatele standard impuse de banca în privinţa
redactării şi prezentării materialelor de instruire
2.2. Materialele de instruire sunt pregătite prin
utilizarea reglementarilor specifice domeniului
conformităţii
2.3 Materialele de instruire sunt pregătite prin
utilizarea abordărilor teoretice specifice şi a
standardelor interne in domeniul conformităţii.
2.4 Materialele de instruire sunt pregătite prin
utilizarea studiilor şi studiilor de caz elaborate de
autorităţi şi organisme interne şi internaţionale
3.1. Planul si materialele de instruire sunt supuse
aprobării către conducere conform standardelor
interne impuse de banca în privinţa aprobărilor
necesare

2. Pregăteşte
materialele de
instruire .

3. Supune
aprobării
conducerii
băncii planul si
materialele de
instruire.
4. Execută
instruirea
personalului
băncii.

4.1. Instruirea personalului băncii este executată
conform nevoilor identificate de instruire ale
personalului
4.2. Instruirea personalului băncii este executată
conform termenelor stabilite in planul de instruire
4.3. Instruirea personalului băncii este executată
prin folosirea mijloacelor de comunicare stabilite
în planul de instruire

Nivelul de
responsabilitate şi
autonomie
6
Criterii de realizare
asociate modului de
îndeplinire a
activităţii descrisă de
elementul de
competenţă
Elaborarea planului de
instruire se realizează
atent de implicare,
rigurozitate.

Pregătirea materialelor
de instruire se
realizează cu atenţie şi
profesionalism.

Supunerea spre
aprobare a planului şi
materialelor de
instruire se realizează
cu consecvenţă şi
responsabilitate.
Executarea instruirii
personalului băncii se
realizează cu
receptivitate,
disciplină, spirit etic.
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5. Evaluează
calitativ si
cantitativ
participanţii la
instruire.

5.1. Participanţii sunt evaluaţi calitativ si cantitativ
prin utilizarea unor criterii de evaluare obiective si
prestabilite

6 . Arhivează
evidenţele de
executare a
instruirii.

6.1. Evidenţele de executare a instruirii sunt
arhivate conform procedurilor interne referitoare la
arhivarea documentelor şi cerinţelor legale

Evaluarea calitativă si
cantitativă a
participanţilor la
instruire se realizează
cu obiectivitate şi
responsabilitate.
Arhivarea evidentelor
de executare a
instruirii se realizează
cu disciplină şi
rigurozitate.

Contexte:
- activităţile se desfăşoară în centrala băncilor precum şi în sucursale/agenţii, în frontoffice, în unităţi teritoriale: unităţi retail, centre de afaceri corporate;
Gama de variabile:
- personalul băncii: tot personalul din departamentele din centrala băncii si tot personalul
din unităţile teritoriale;
- plan de instruire: obiective, tema, subiectul, conţinutul vizat, tipul lecţiei, metode de
formare, mijloace de instruire, grupurile ţintă, termene de livrare, parcursul didactic;
- nivel de pregătire: lucrători bancari calificaţi; lucrători bancari cu experienţă;
management mediu şi superior bancar;
- politica de instruire a organizaţiei: training intern, training extern,instruire continuă,
instruire periodică;
- mijloace de comunicare: prezentări faţă în faţă, e-learning, etc.
- evaluarea cunoştinţelor: scris, oral;
- criterii de evaluare: evaluare calitativă; evaluare cantitativă;
- evaluare calitativă: medie punctaj maxim la teste;
- evaluare cantitativă: număr de personal instruit si testat periodic.
Cunoştinţe:
- reglementările specifice domeniului conformităţii ;
- abordările teoretice specifice in domeniul conformităţii;
- studiile si exemplele de caz elaborate de autorităţi şi organisme interne şi
internaţionale;
- standardele interne in domeniul conformităţii ;
- cerinţele băncii în legătură cu instruirea personalului;
- formatele standard impuse de banca pentru prezentarea materialelor de instruire;
- tehnici de comunicare;
- mijloace de comunicare;
- codul de conduită şi principiile de afaceri;
- aplicaţii informatice specifice băncii;
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Nivelul de responsabilitate şi
autonomie
6
Criterii de realizare asociate rezultatului activităţii
Criterii de realizare
descrise de elementul de competenţă
asociate modului de
îndeplinire a activităţii
descrisă de elementul
de competenţă
1.1. Planul de monitorizare a conformităţii este elaborat Elaborarea planului de
prin includerea riscurilor de conformitate relevante
monitorizare se
1.2. Planul de monitorizare a conformităţii este elaborat realizează cu
prin includerea elementelor minime stabilite în
obiectivitate ,
standardele interne ale băncii referitoare la
perseverenţă
monitorizare
autodeterminare,
1.3. Planul de monitorizare a conformităţii este
implicare si
elaborat conform reglementarilor specifice in domeniul rigurozitate.
conformităţii
1.4. Planul de monitorizare a conformităţii este elaborat
prin utilizarea unor temeni clari şi concişi
1.5. Planul de monitorizare a conformităţii este elaborat
prin includerea unor mijloace de testare adecvate
2.1. Planul de monitorizare este supus aprobării
Supunerea spre
conform standardelor interne impuse de bancă în
aprobare a planului de
privinţa aprobărilor necesare
monitorizare se
realizează cu implicare
şi simţul
responsabilităţii.
3.1. Activităţile de monitorizare sunt executate conform Executarea activităţilor
planului de monitorizare aprobat
de monitorizare a
3.2. Activităţile de monitorizare sunt executate conform conformităţii se
termenelor stabilite in planul de monitorizare
realizează cu
3.3. Activităţile de monitorizare sunt executate prin
obiectivitate şi
utilizarea mijloacelor de testare stabilite in planul de
integritate.
monitorizare.
4.1. Deficienţele sunt identificate prin stabilirea
Identificarea
corectă si completă a tuturor aspectelor constatate.
deficienţelor se
4.2. Deficienţele sunt identificate prin utilizarea de
realizează cu
mijloace specifice de analiză şi sinteză.
obiectivitate, disciplină
şi integritate
5.1. Măsurile de soluţionare a deficienţelor sunt propuse Propunerea măsurilor
prin comunicarea cu departamentele direct responsabile de soluţionare a
5.2. Măsurile de soluţionare a deficienţelor sunt
deficientelor se
propuse conform regulilor interne referitoare la
realizează cu
asigurarea conformităţii
obiectivitate şi
5.3. Măsurile de soluţionare a deficienţelor sunt
rigurozitate.
propuse prin identificarea unor acţiuni realiste si
realizabile
6.1. Modul de soluţionare a deficienţelor este
Monitorizarea modului
monitorizat prin fixarea unor termene pentru
de soluţionare a
soluţionare
deficientelor se
6.2. Modul de soluţionare a deficienţelor este
realizează cu

Monitorizarea conformităţii
(unitate de competenţă specifică )
Elemente de
competenţă

1. Elaborează un
plan de
monitorizare a
conformităţii.

2. Supune planul
de monitorizare
aprobării
conducerii băncii
3. Execută
activităţile de
monitorizare a
conformităţii.

4. Identifică
deficienţele in
activitatea de
asigurare a
conformităţii.
5. Propune
măsuri de
soluţionare a
deficienţelor

6. Monitorizează
modul de
soluţionare a
deficienţelor.
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monitorizat prin urmărirea remedierii lor de către
consecvenţă, şi atenţie.
departamentele responsabile
7. Evaluează
7.1. Planul de monitorizare este periodic evaluat prin
Evaluarea periodică a
periodic daca
folosirea unor criterii obiective si prestabilite
planului de
planul de
7.2. Planul de monitorizare este periodic evaluat
monitorizare se
monitorizare este conform regulilor interne referitoare la asigurarea
realizează cu
adaptat
conformităţii
obiectivitate şi
activităţilor
7.3. Planul de monitorizare este periodic evaluat prin
rigurozitate.
băncii.
stabilirea unor mijloace specifice de evaluare
7.4. Planul de monitorizare este periodic evaluat prin
aplicarea de măsuri corective necesare adaptării la
cerinţele băncii
Contexte:
- activităţile se desfăşoară în centrala băncilor precum şi în sucursale/agenţi, în front-office, în
unităţi teritoriale: unităţi retail, centre de afaceri corporate;
Gama de variabile:
- monitorizarea conformităţii: testarea periodică a eficienţei măsurilor interne adoptate de banca
în vederea respectării legii;
- deficienţe : de proces, de procedură, normă, standard, cod, de produs, de personal;
- plan de monitorizare: cuprinde activităţile de testare a conformităţii, cu precizarea cel puţin a
următoarelor elemente: 1) descrierea riscurilor de conformitate considerate relevante pentru
bancă; 2) descrierea regulilor stabilite de bancă în vederea diminuării riscurilor de
conformitate; 3) descrierea activităţilor de monitorizare a modului de respectare a regulilor
stabilite; 4) stabilirea mijloacelor de testare a conformităţii; 5) frecvenţa testării; 6) persoana
responsabilă cu activitatea de monitorizare specifică;
- mijloace de testare: interviu, eşantion - selecţia unui număr predeterminat de
documente/informaţii ; observare directă, etc.
- mijloace specifice de analiză şi sinteză: swot; comparativă; diagnostic; cantitativă; calitativă;
metodologică;
- activităţi de monitorizare: activităţi de testare periodică a execuţiei corecte şi complete a unei
reguli sau proces(e) prestabilit/e;
- riscuri de conformitate relevante: riscuri legate de clientelă (spălarea banilor, finanţarea
actelor de terorism); riscuri legate de comportamentul personalului bancar (abuzul de piaţa,
încălcarea codului de conduită intern, a principiilor de afaceri, mită); riscuri legate de modul
de oferire a serviciilor financiare (conduita de piaţă, de vânzări şi de marketing, transparenţă
în oferirea de produse, protecţia asigurată clienţilor, procesul de soluţionare a plângerilor;
riscuri legate de conduita organizaţiei (conflictele de interese, concurenţa neloială, regulile de
raportare si înregistrare, riscul intermediarilor asociaţi cu banca );
- mijloace specifice de evaluare: compararea calitativă a conţinutului planului de monitorizare
la cerinţele legii şi la cerinţele procedurilor interne ale băncii în vederea stabilirii caracterului
adecvat al acestuia;
Cunoştinţe:
- reglementările specifice domeniului conformităţii;
- standardele interne in domeniul conformităţii ;
- procedurile şi procesele interne ale băncii;
- mijloace de testare;
- tehnici de evaluare;
- tehnici de comunicare;
- mijloace de comunicare;
- codul de conduită şi principiile de afaceri;
- aplicaţii informatice specifice băncii;
- normele legale şi interne privind confidenţialitatea datelor şi păstrarea secretului bancar.
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Raportarea neconformării
(unitate de competenţă specifică )
Elemente de
competenţă

1. Determină
scopul şi
destinatarii
raportării.

Criterii de realizare asociate
rezultatului activităţii descrise de
elementul de competenţă

1.1. Scopul şi destinatarii raportului
sunt determinate conform prevederilor
politicii de conformitate.
1.2. Scopul şi destinatarii raportului
sunt determinate în limita
competenţelor prevăzute în fişa postului
şi a Regulamentului intern de
Organizare şi Funcţionare.
2. Identifică
2.1. Situaţiile de neconformare sunt
situaţiile de
identificate prin utilizarea de mijloace
neconformare.
specifice de analiză şi sinteză.
2.2. Situaţiile de neconformare sunt
identificate conform standardelor
interne referitoare la asigurarea
conformităţii.
2.3. Situaţiile de neconformare sunt
identificate cu păstrarea evidenţelor
probatorii.
3. Ierarhizează
3.1. Neconformităţile sunt ierarhizate
neconformităţile
prin utilizarea unor criterii de risc
din punct de
obiective si prestabilite.
vedere al riscului 3.2. Neconformităţile sunt ierarhizate
asociat.
prin utilizarea unor mijloace de
evaluare.
4. Propune
4.1. Măsurile de soluţionare a
măsuri de
neconformităţilor sunt propuse conform
soluţionare a
regulilor interne referitoare la
neconformităţilor. asigurarea conformităţii.
4.2. Măsurile de soluţionare a
neconformităţilor sunt propuse prin
identificarea unor acţiuni realiste şi
realizabile.
4.3. Măsurile de soluţionare a
neconformităţilor sunt propuse cu
fixarea unor termene pentru
soluţionarea neconformităţilor.

Nivelul de
responsabilitate şi
autonomie
6
Criterii de realizare
asociate modului de
îndeplinire a activităţii
descrisă de elementul de
competenţă
Determinarea scopului şi
destinatarilor raportării se
realizează cu atenţie la
detalii şi simţul
responsabilităţii,
obiectivitate şi
profesionalism.
Identificarea situaţiilor
de neconformare se
realizează cu obiectivitate
şi realism.

3.1. Ierarhizarea
neconformităţilor
din punct de vedere al
riscului asociat se
realizează cu rigurozitate
şi responsabilitate.
Propunerea măsurilor de
soluţionare a
neconformităţilor se
realizează cu obiectivitate
şi realism, spirit etic şi
simţul responsabilităţii.
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5. Întocmeşte
raportul cu
privire la
situaţiile de
neconformare,
riscul asociat şi
măsurile propuse.

5.1. Raportul este întocmit cu utilizarea
Întocmirea raportului cu
unor termeni clari, concişi si exacţi.
privire la situaţiile de
5.2. Raportul este întocmit cu utilizarea
neconformare, riscul
de mijloace specifice de analiză şi
asociat şi măsurile
sinteză.
propuse se realizează cu
5.3. Raportul este întocmit cu utilizarea
promptitudine şi simţul
mijloacelor aprobate de comunicare.
responsabilităţii.
5.4. Raportul este întocmit conform
standardelor interne ale băncii
referitoare la raportări.
6. Înaintează
6.1. Raportul este înaintat conducerii
Înaintarea raportului către
raportul
conform standardelor interne ale băncii conducerea băncii
conducerii băncii. referitoare la raportări.
se realizează cu
6.2. Raportul este înaintat conducerii
responsabilitate şi
conform standardelor interne impuse de profesionalism.
bancă în privinţa obţinerii aprobărilor
necesare.
Contexte:
- activităţile se desfăşoară în centrala băncilor precum şi în sucursale/agenţi, în
front-office, în unităţi teritoriale: unităţi retail, centre de afaceri corporate.
Gama de variabile:
- neconformare: de proces, de procedura, norma, standard, cod, de produs, de
personal. procesul, produsul, procedura, norma, standardul, codul, personalul
(atitudine, executarea obligaţiilor, respectarea regulilor) nu sunt conforme cu
cerinţele legii;
- ierarhizare din punct de vedere al riscului : mic, mediu, grav;
- conducere: director general, director, comitete;
- mijloace de comunicare aprobate: scris;
- mijloace specifice de analiză şi sinteză: SWOT; comparativă; diagnostic;
cantitativă; calitativă; metodologică;
- evidenţe probatorii: documente şi informaţii/date ce demonstrează/probează
neconformarea la cerinţele legii;
- criterii de risc: sancţiuni financiare şi/sau de reglementare, pierderi reputaţionale
etc.
- mijloace de evaluare: comparări pe bază de „check list” sau matrice de risc
conţinând criterii de evaluare în termeni de probabilitate şi impact a riscului
neconformării;
- acţiuni : modificarea proceselor, modificarea sau emiterea unor noi proceduri,
retragerea sau modificarea produselor neconforme, notificarea şi sancţionarea
persoanei responsabile pentru apariţia neconformităţii.
Cunoştinţe:
- reglementările specifice domeniului conformităţii;
- standardele interne in domeniul conformităţii;
- regulamentului intern de organizare şi funcţionare;
- procedurile şi procesele interne ale băncii;
- tehnici şi mijloace de comunicare;
- tehnici de evaluare pe bază de risc;
- codul de conduită şi principiile de afaceri;
- aplicaţii informatice specifice băncii;
- normele legale şi interne privind confidenţialitatea datelor şi păstrarea secretului
bancar.
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Îndeplinirea rolului ofiţerului de conformitate în domeniul
prevenirii spălării banilor şi finanţării actelor de terorism
(unitate de competenţă specifică)
Elemente de
Criterii de realizare asociate rezultatului
competenţă
activităţii descrise de elementul de
competenţă

1. Execută rolul de
persoană
desemnată în
relaţia cu Oficiul
Naţional de
Prevenire şi
Combatere a
Spălării Banilor.
2. Elaborează
proceduri privind
prevenirea spălării
banilor şi finanţării
actelor de terorism.
3. Execută periodic
instruirea
personalului băncii
în domeniu.

4. Analizează
informaţii privind
suspiciunile în
legătură cu
operaţiuni ce
urmează să fie
efectuate sau au
fost efectuate.
5. Sesizează
Oficiul Naţional de
Prevenire şi
Combatere a
Spălării Banilor cu
privire la
suspiciuni motivate
rezonabil.

Nivelul de responsabilitate şi
autonomie
6
Criterii de realizare
asociate modului de
îndeplinire a activităţii
descrisă de elementul de
competenţă
1.1. Rolul de persoană desemnată în relaţia cu Executarea rolului de
Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a
persoană desemnată în
Spălării Banilor este executat prin întocmirea
relaţia cu Oficiul Naţional
de către conducere a unui document formal.
de Prevenire şi Combatere a
1.2. Rolul de persoană desemnată în relaţia cu Spălării Banilor se
Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a
realizează cu obiectivitate,
Spălării Banilor este executat cu precizarea
consecvenţă şi implicare,
naturii şi limitelor responsabilităţilor
profesionalism şi
încredinţate.
responsabilitate.
2.1. Procedurile sunt elaborate prin urmărirea
Elaborarea procedurilor se
adecvării lor la cerinţele legii.
realizează cu atenţie şi
2.2. Procedurile sunt elaborate cu folosirea
rigurozitate.
unor termeni clari şi concişi.
2.3. Procedurile sunt elaborate cu precizarea
limitelor şi naturii responsabilităţilor întregului
personal.
3.1. Instruirea este executată periodic prin
Executarea periodică a
referirea la toate cerinţele stipulate în lege şi
instruirii personalului băncii
procedurile interne ale băncii.
se realizează cu
3.2. Instruirea este executată periodic conform
receptivitate, disciplină şi
termenelor stabilite în planul de instruire.
implicare.
3.3. Instruirea este executată periodic conform
nevoilor identificate de instruire ale
personalului.
4.1. Informaţiile sunt analizate cu distingerea
Analizarea informaţiilor
informaţiilor nerelevante de suspiciunile
privind suspiciunile se
motivate rezonabil.
realizează cu obiectivitate,
4.2. Informaţiile sunt analizate cu distingerea
rigurozitate, realism şi
alertelor false de alertele potenţial corecte.
profesionalism.
4.3. Informaţiile sunt analizate conform
prevederilor procedurii interne de prevenirea
spălării banilor şi finanţării actelor de terorism.
5.1. Suspiciunile motivate rezonabil sunt
Sesizarea Oficiului Naţional
sesizate Oficiului Naţional de Prevenire şi
de Prevenire şi Combatere a
Combatere a Spălării Banilor folosindu-se
Spălării Banilor cu privire la
mijloacele de raportare conform legii.
suspiciuni motivate
5.2. Suspiciunile motivate rezonabil sunt
rezonabil se realizează cu
sesizate conform prevederilor procedurii interne promptitudine, rigurozitate
de prevenirea spălării banilor şi finanţării
şi simţul responsabilităţii.
actelor de terorism.
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6. Coordonează
activitatea de
raportare către
Oficiul Naţional de
Prevenire şi
Combatere a
Spălării Banilor.

7. Răspunde
cererilor Oficiului
Naţional de
Prevenire şi
Combatere a
Spălării Banilor.

6.1. Activitatea de raportare către Oficiul
Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării
Banilor este coordonată folosindu-se mijloacele
de raportare conform legii.
6.2. Activitatea de raportare către Oficiul
Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării
Banilor este coordonată urmărindu-se caracterul
corect, complet şi respectarea termenului
stabilit.
6.3. Activitatea de raportare către Oficiul
Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării
Banilor este coordonată conform prevederilor
procedurii interne de prevenirea spălării banilor
şi finanţării actelor de terorism.
7.1. Răspunsurile la cererile Oficiului Naţional
de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
sunt executate prin furnizarea de informaţii în
mod corect, complet şi în cadrul termenului
stabilit.
7.2. Răspunsurile la cererile Oficiului Naţional
de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
sunt executate cu urmărirea verificării
autorizării şi caracterului legal al solicitărilor de
la Oficiu.
7.3. Răspunsurile la cererile Oficiului Naţional
de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
sunt executate conform prevederilor procedurii
interne de prevenirea spălării banilor şi
finanţării actelor de terorism.

Coordonarea activităţii de
raportare către Oficiul
Naţional de Prevenire şi
Combatere a Spălării
Banilor se realizează cu
obiectivitate şi consecvenţă,
responsabilitate, disciplină
şi perseverenţă.

Răspunderea la cererile
Oficiului Naţional de
Prevenire şi Combatere a
Spălării Banilor se realizează
dând dovadă de disciplină şi
spirit etic.

Contexte:
- activităţile se desfăşoară în centrala băncilor precum şi în sucursale/agenţii, în front-office,
în unităţi teritoriale: unităţi retail, centre de afaceri corporate.
Gama de variabile:
- “Oficiul”: Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor;
- „persoana desemnată”: banca va desemna mai multe persoane care au responsabilităţi în
aplicarea legii, ale căror nume vor fi comunicate Oficiului, cu precizarea naturii şi limitelor
responsabilităţilor încredinţate; Banca are obligaţia de a desemna un ofiţer de conformitate
subordonat conducerii executive, care coordonează implementarea politicilor şi procedurilor
interne pentru aplicarea legii;
- „document formal”: decizie, proces verbal, minută etc.
- „politici şi proceduri adecvate”: în materie de cunoaştere a clientelei, de raportare, de păstrare
a evidenţelor secundare sau operative, de control intern, evaluare şi gestionare a riscurilor,
managementul de conformitate şi comunicare, pentru a preveni şi a împiedica operaţiunile
suspecte de spălarea banilor sau finanţarea terorismului;
- „domeniu”: prevenirea spălării banilor şi finanţării actelor de terorism;
- „spălarea banilor”: constituie infracţiunea de spălare a banilor şi se pedepseşte cu închisoare
de la 3 la 12 ani:
a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni, în scopul
ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoana
care a săvârşit infracţiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau
executarea pedepsei;
b) ascunderea sau disimularea adevăratei naturi a provenienţei, a situării, a dispoziţiei, a
pag. 23 din 43

Ofiţer de conformitate

circulaţiei sau a proprietăţii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile
provin din săvârşirea de infracţiuni;
c) dobândirea, deţinerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârşirea de
infracţiuni.
- „bunuri” : bunurile corporale sau necorporale, mobile ori imobile, precum şi actele juridice
sau documentele care atestă un titlu ori un drept cu privire la acestea;
- „finanţarea actelor de terorism”: Punerea la dispoziţia unei entităţi teroriste a unor bunuri
mobile sau imobile, cunoscând că acestea sunt folosite pentru sprijinirea sau săvârşirea
actelor de terorism, precum şi realizarea ori colectarea de fonduri, direct sau indirect, ori
efectuarea de orice operaţiuni financiar-bancare, în vederea finanţării actelor de terorism, se
sancţionează cu închisoare de la 15 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi.
- „tranzacţie suspectă”: operaţiunea care aparent nu are un scop economic sau legal ori care,
prin natura ei şi/sau caracterul neobişnuit în raport cu activităţile clientului trezeşte
suspiciunea de spălare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism;
- „transferuri externe în şi din conturi” : transferurile transfrontaliere, astfel cum sunt acestea
definite potrivit reglementărilor naţionale în materie, precum şi operaţiunile de plăţi şi
încasări efectuate între rezidenţi şi nerezidenţi pe teritoriul României;
- „suspiciuni motivate rezonabil” : prezentarea de informaţii şi indicatori care duc la concluzia
ca există posibilitatea teoretică că tranzacţia raportată să fie încadrată ca suspectă;
- „raportare către Oficiu” : a operaţiunilor în numerar şi transferurilor externe. Conform legii
banca va raporta Oficiului, efectuarea operaţiunilor cu sume în numerar, în lei sau în valută,
a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro, indiferent dacă tranzacţia
se realizează prin una sau mai multe operaţiuni ce par a avea o legătură între ele. Obligaţia
de raportare se aplică şi transferurilor externe în şi din conturi pentru sume a căror limită
minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro;
- „operaţiuni ce par a avea o legătură între ele”: se înţeleg operaţiunile aferente unei singure
tranzacţii decurgând dintr-un singur contract comercial sau înţelegere de orice natură între
aceleaşi părţi şi a căror valoare este fragmentată în tranşe mai mici de 15.000 euro ori
echivalentul în lei, atunci când acestea sunt efectuate în cursul aceleiaşi zile bancare, în
scopul evitării cerinţelor legale;
- „mijloacele de raportare conform legii”: forma şi conţinutul rapoartelor aşa cum sunt definite
de lege.
Cunoştinţe:
- reglementările specifice domeniului prevenirii spălării banilor şi finanţării actelor de terorism;
- standardele internaţionale în domeniul prevenirii spălării banilor şi finanţării actelor de
terorism;
- procedurile şi procesele interne ale băncii;
- tehnici şi mijloace de comunicare;
- tehnici de analiză şi sinteză;
- Codul de conduită şi principiile de afaceri;
- aplicaţii informatice specifice băncii sau puse la dispoziţie de către oficiu;
- normele legale şi interne privind confidenţialitatea datelor şi păstrarea secretului bancar.
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Acordarea de consultanţă personalului băncii
(unitate de competenţă specifică)
Elemente de
competenţă

1. Analizează la
cererea
personalului
băncii proiectele.

Criterii de realizare asociate rezultatului
activităţii descrise de elementul de
competenţă

1.1. Proiectele sunt analizate conform
prevederilor procedurilor interne ale băncii
referitoare la procesul de aprobare a
dezvoltării si revizuirii de proiecte.
1.2. Proiectele sunt analizate cu urmărirea
particularităţilor produselor si serviciilor
financiar-bancare.
1.3. Proiectele sunt analizate cu rigurozitate
profesională.
2. Recomandă
2.1. Prevederile sau cerinţele noi aferente
introducerea de
proiectelor sunt recomandate ţinând cont de
prevederi noi sau elementele de conjunctură.
cerinţe aferente
2.2. Prevederile sau cerinţele noi aferente
proiectelor.
proiectelor sunt recomandate cu respectarea
regulilor din procedurile interne ale băncii
referitoare la procesul de aprobare a
dezvoltării si revizuirii de proiecte.
3. Acorda viza
3.1. Viza de conformitate pentru proiecte este
de conformitate
acordata prin urmărirea caracterului legal şi a
pentru proiecte.
impactului proiectului asupra proceselor
interne ale băncii.
3.2. Viza de conformitate pentru proiecte este
acordata conform prevederilor procedurilor
interne ale băncii referitoare la procesul de
aprobare a dezvoltării de proiecte.
3.3. Viza de conformitate pentru proiecte
conform prevederilor politicii de
conformitate.
4. Exercită
4.1. Dreptul de escaladare este exercitat
dreptul de
prevederilor politicii de conformitate
escaladare când
4.2. Dreptul de escaladare este exercitat cu
este necesar.
urmărirea respectării structurii ierarhice a
băncii
5. Asista la cerere 5.1. Personalul bancar este asistat cu
personalul băncii rigurozitate profesionala
in vederea
5.2. Personalul bancar este asistat conform
îndeplinirii
prevederilor procedurilor interne ale băncii si
responsabilităţilor politicii de conformitate
de conformitate.

Nivelul de
responsabilitate şi
autonomie
6
Criterii de realizare
asociate modului de
îndeplinire a activităţii
descrisă de elementul de
competenţă
Analizarea proiectelor se
realizează cu o atenţie
deosebită la detalii şi o
deschidere spre nou.

Recomandarea introducerii
de prevederi noi sau cerinţe
aferente proiectelor se
realizează dând dovadă de
receptivitate şi spirit etic.

Acordarea vizei de
conformitate pentru proiecte
se realizează cu obiectivitate
, atenţie deosebită la detalii
şi cu simţul responsabilităţii.

Exercitarea dreptului de
escaladare se realizează
dând dovada de
autodeterminare si
disciplină.
Asistarea personalului
băncii se realizează cu
obiectivitate şi consecventa,
o atenţie deosebită la detalii,
spirit etic, o deschidere spre
nou şi simţul
responsabilităţii, dând
dovada de autodeterminare,
receptivitate, disciplină.
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6. Emite la
6.1. Punctele de vedere referitoare la aplicarea Emiterea punctelor de
cererea
cerinţelor de conformitate sunt emise cu
vedere se realizează cu
personalului
urmărirea respectării literii şi spiritului
obiectivitate, cu atenţie
băncii puncte de
cerinţelor de conformitate.
deosebită la detalii şi
vedere referitoare 6.2. Punctele de vedere referitoare la aplicarea responsabilitate.
la aplicarea
cerinţelor de conformitate sunt emise
cerinţelor de
conform prevederilor politicii de
conformitate .
conformitate.
Contexte:
- activităţile se desfăşoară în centrala băncilor precum şi în sucursale/agenţi, în frontoffice, în unităţi teritoriale: unităţi retail, centre de afaceri corporate;
Gama de variabile:
- proiecte: documente formale cuprinzând prevederi de noi reglementari interne, proiectele
noilor produse si servicii bancare; campanii de marketing; dezvoltarea de noi procese
interne; prevederi de revizuire a reglementarilor interne, produselor si serviciilor
bancare, proceselor interne etc.;
- puncte de vedere: opinii scrise referitoare la aplicarea cerinţelor reglementarilor interne
la diverse situaţii de fapt, activităţi interne, procese interne, tranzacţii;
- elemente de conjunctură:
- aspecte economice;
- cadrul legislativ;
- aspecte politice;
- aspecte fiscale;
- mediul concurenţial;
- drept de escaladare: atunci când ofiţerul de conformitate concluzionează ca un proiect nou
nu îndeplineşte cerinţele de conformitate sau expune banca la un risc de conformitate
relevant, acesta emite un punct de vedere in acest sens indicând mijloacele de conformare
necesare. daca personalul băncii insista in a continua dezvoltarea fără a aplica mijloacele
de conformare indicate ofiţerul de conformitate are dreptul de a escalada la un nivel
superior ierarhic conflictul astfel apărut;
- viza de conformitate: punct de vedere scris cu caracter pozitiv sau negativ emis de ofiterul
de conformitate si acordat in cadrul proiectelor.
Cunoştinţe:
- particularităţile produselor si serviciilor financiar-bancare;
- procedurile interne ale băncii referitoare la procesul de aprobare a dezvoltării si revizuirii
de proiecte;
- legislaţia financiar-bancară ;
- normele şi procedurile interne;
- tehnici si mijloace de comunicare;
- tehnici de analiză şi sinteză;
- normele legale şi interne privind confidenţialitatea datelor şi păstrarea secretului bancar;
- aplicaţii informatice specifice băncii.
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Nivelul de
Reprezentarea băncii in relaţiile cu autorităţile
responsabilitate şi
(unitate de competenţă specifică)
autonomie
6
Elemente de
Criterii de realizare asociate Criterii de realizare asociate
competenţă
rezultatului activităţii
modului de îndeplinire a
descrise de elementul de
activităţii descrisă de elementul
competenţă
de competenţă
1. Execută rolul de 1.1. Rolul de persoană
Executarea rolului de persoană
persoană desemnata desemnată in relaţia cu
desemnata in relaţia cu autorităţile
in relaţia cu
autorităţile este executat prin se realizează dând dovada de
autorităţile.
emiterea de către conducere a obiectivitate, autodeterminare,
unui document formal.
receptivitate, disciplină şi spirit
1.2. Rolul de persoană
etic.
desemnată in relaţia cu
autorităţile este executat cu
precizarea naturii şi limitelor
responsabilităţilor
încredinţate.
2. Gestionează
2.1. Inspecţiile realizate de
Gestionarea interna a inspecţiilor
intern inspecţiile
autorităţi sunt gestionate
realizate de autorităţi se realizează
realizate de
intern conform procedurii
dând dovadă de implicare,
autorităţi.
interne a băncii referitoare la
rigurozitate şi simţul
vizitele si inspecţiile oficiale responsabilităţii.
ale reprezentaţilor
autorităţilor.
3. Răspunde
3.1. Răspunsurile la cererile
Răspunderea la cererile
cererilor
autorităţilor sunt executate
autorităţilor se realizează dând
autorităţilor .
prin furnizarea către autorităţi dovadă de disciplina,
de informaţii cu caracter
perseverenta, implicare,
corect, complet şi în cadrul
rigurozitate si atenţie deosebită la
termenului stabilit.
detalii.
3.2. Răspunsurile la cererile
autorităţilor sunt executate cu
urmărirea verificării
autorizării şi caracterului legal
al solicitărilor de la autorităţi.
4. Păstrează
4.1. Legătura cu autorităţile
Păstrarea legăturii cu autorităţile
legătura cu
este păstrata conform
se realizează cu obiectivitate,
autorităţile.
prevederilor politicii de
responsabilitate şi consecvenţă.
conformitate.
4.2. Legătura cu autorităţile
este păstrata prin implicarea
proactivă în cadrul şedinţelor
şi întâlnirilor de lucru.
4.3. Legătura cu autorităţile
este păstrată cu urmărirea
scopului conformării
activităţii băncii la cerinţele
legii.
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Contexte:
- activităţile se desfăşoară în centrala băncilor precum şi în sucursale/agenţi, în
front-office, în unităţi teritoriale: unităţi retail, centre de afaceri corporate.
Gama de variabile:
- document formal: decizie, proces verbal, minuta etc.;
- autorităţi: autorităţile de reglementare; autorităţile de supraveghere prudenţiala a
activitati bancare; alte autorităţi cu drept de control asupra diverselor activitati
derulate de bancă;
- inspecţii: vizite planificate sau inopinate ale autorităţilor pentru a inspecta modul
in care banca se conformează reglementarilor legale;
- gestionare internă a inspecţiei: planificarea aranjamentelor şi alocarea resurselor
pentru activitatea de inspecţie; asigurarea ca aceste aranjamente promovează
transparenta fata de echipa de inspecţie; verificarea autorităţii legale si temeiului
legal al inspecţiei; coordonarea activităţii de strângere a informaţiilor ce vor fi
solicitate de către autoritatea de reglementare in timpul unei inspecţii; stabilirea si
informarea categoriilor de personal ce vor fi însărcinate sa ofere sprijin
autoritarii in timpul inspecţiei; convenirea unui program de inspecţie cu
autoritatea înaintea efectuării vizitei de control; păstrarea legăturii cu echipa de
inspecţie in timpul activităţi de control. informarea conducerii asupra aspectelor
sesizate de echipa de inspecţie;
Cunoştinţe:
- legislaţia financiar-bancară;
- normele şi procedurile interne;
- tehnici si mijloace de comunicare;
- codul de conduită şi principiile de afaceri.
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Titlul Calificării profesionale: Ofiţer Conformitate
Descriere:
Ofiţerul conformitate ocupă o funcţie independentă care identifică, evaluează, instruieşte, acordă
consultanţă, monitorizează şi raportează riscul de conformare.
Calificarea Ofiţer conformitate presupune un complex de activităţi care au ca rezultat final
gestiunea în cadrul băncii a unor riscuri importante, şi anume: riscul unor sancţiuni de natură legală
sau de reglementare, al unor pierderi financiare sau al afectării reputaţiei pe care banca poate sa le
sufere ca urmare a neconformării cu legile, regulamentele şi standardele aplicabile industriei
bancare.
Ofiţerul conformitate, are un rol major ca funcţie suport în cadrul unei instituţii de credit, care ajută
banca să urmărească, ca în activitatea sa să se conformeze permanent cerinţelor legilor aplicabile
industriei bancare. Activităţile Ofiţerului conformitate se desfăşoară, după caz, în centrala
băncilor, precum şi în sucursale/agenţii, în front-office, în unităţi teritoriale: unităţi retail, centre de
afaceri corporate.
În derularea activităţii comunică cu toţi angajaţii băncii, cu furnizorii de informaţie de risc, cu
furnizorii de protecţie pentru riscul de conformitate, prin intermediul telefonului, faxului, e-mail-ul
sau comunicării directe, utilizează calculatorul pentru documentarea personală, redactarea
documentelor,
efectuarea
activităţilor
de
monitorizare
sau
transmiterea
mesajelor/rapoartelor/documentelor de conformitate.
În activitatea sa Ofiţerul conformitate foloseşte aplicaţiile software specifice fiecărei bănci.
Cunoştinţele necesare unui Ofiţer de conformitate vizează cunoştinţe economico–financiare şi
juridice de bază; cunoaşterea reglementărilor legale interne / internaţionale în domeniul bancar
specifice sferei proprii de activitate; cunoaşterea standardelor şi practicilor interne şi internaţionale
în domeniul conformităţii şi al riscurilor operaţionale.
Motivaţie:
Ofiţerul conformitate reprezintă o calificare profesională solicitată pe piaţa muncii pe fondul
apariţiei de reglementări legale interne şi internaţionale ce impun existenţa acestei funcţii şi a
apariţiei unei necesităţi interne în cadrul băncilor privind existenţa unei funcţii independente de
suport în gestiunea riscului de conformitate (riscul unor sancţiuni de natură legală sau de
reglementare, al unor pierderi financiare sau al afectării reputaţiei pe care banca poate să le sufere
ca urmare a neconformării cu legile, regulamentele şi standardele aplicabile industriei bancare).
Condiţii de acces:
Pentru a deveni Ofiţer conformitate sunt necesare studii universitare, în domeniul economic sau
juridic şi experienţă profesională în domeniul economic sau juridic.
Rute de progres:
În cazul în care doreşte o reorientare profesională Ofiţerul conformitate poate îndeplini activităţile
specifice ale Expertului conformitate, după încheierea unui program de formare continuă
specializat în domeniul conformităţii şi acumularea de experienţă profesională relevantă. În cazul
în care Ofiţerul conformitate are abilităţi manageriale şi urmează un program de formare pentru
dezvoltarea acestora, precum şi cursuri de specialitate aprofundate, poate coordona activităţi legate
de conformitate.
Cerinţe legislative specifice:
- Legislaţia naţională în domeniu: OUG nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind instituţiile de credit şi
adecvarea capitalului, art. 24 alin.2; OUG nr. 53 din 21 aprilie 2008 privind modificarea şi
completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru
instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, articolul 14 alin.
1.1;
- Legislaţia internaţională şi documente reprezentând bune practici în domeniu: Acordul Basel II
(pilonul 2), emis de Comitetul de la Basel privind reglementările bancare şi practicile de
supraveghere; documentul consultativ “Conformitatea şi funcţia de conformitate în bănci” emis de
Comitetul de la Basel privind reglementările bancare şi practicile de supraveghere.
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Titlul calificării profesionale: Ofiţer Conformitate
Cod RNC:
Nivel: 6
Lista competenţelor profesionale
Codul
unităţii

Denumirea competenţei profesionale
C1.Comunicare în limba oficială;
C2.Comunicare în limbi străine;
C3.Competenţe de bază în matematică, ştiinţă şi
tehnologie;
C4.Competenţe informatice;
C5.Competenţa de a învăţa;
C6.Competenţe sociale şi civice;
C7.Competenţe antreprenoriale;
C8.Competenţa de exprimare culturală;
G1. Aplicarea prevederilor legale referitoare la
securitatea şi sănătatea în muncă şi în domeniul
situaţiilor de urgenţă;
G2.Aplicarea programului de cunoaştere a
clientelei;
G3.Aplicarea normelor de asigurare a securităţii
informaţiilor bancare;
S1.Avizarea conducerii băncii asupra obligaţiilor
de asigurare a conformării;
S2.Asistarea conducerii
băncii în dezvoltarea
Programului de conformitate;
S3.Efectuarea instruirii personalului băncii;
S4.Monitorizarea conformităţii;
S5.Raportarea neconformării.
S6.Îndeplinirea rolului ofiţerului de conformitate
în domeniul prevenirii spălării banilor şi finanţării
actelor de terorism
S7.Acordarea de consultanţă personalului băncii
S8.Reprezentarea băncii în relaţiile cu autorităţile.

Nivel

Credite

5
3
3
3
6
6
6
5
4
5
5
6
6
6
6
6
6

6
6
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Competenţa profesională: Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în
muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
Cod:
Nivel: 4
Credite:

Deprinderi
1. Identifică prevederile legale referitoare
la SSM cu responsabilitate şi operativitate,
în conformitate cu legislaţia naţională în
vigoare, a instrucţiunilor interne referitoare
la SSM specifice, precum şi a
instrucţiunilor producătorului de utilizare
ale echipamentelor din dotare.
2. Acţionează pentru înlăturarea situaţiilor
de risc cu atenţie şi responsabilitate,
conform instrucţiunilor interne specifice
referitoare la SSM, prin utilizarea
echipamentelor de muncă şi a celor
individuale de protecţie conform
prevederilor legale aplicabile.
3. Aplică cu responsabilitate procedurile de
urgenţă şi de evacuare, în succesiunea
prestabilită, respectând procedurile
specifice locaţiei unde se realizează
activitatea curentă, conform planului
aprobat afişat la loc vizibil.

Cunoştinţe
- instrucţiunile interne referitoare la securitatea
şi sănătatea în muncă specifice locului de
muncă;
- noţiuni privind legislaţia de securitatea şi
sǎnǎtate în muncǎ aplicabile activitǎţii;
- prevederile producătorului echipamentelor de
munca referitoare la securitatea şi sănătatea în
muncă;
- prevederi referitoare la securitatea şi sănătatea
în muncă şi situaţii de urgenţă;
- planul de evacuare în caz de incendiu;
- proceduri de urgenţă interne;
- proceduri de acordare a primului ajutor.

Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceastǎ unitate sunt următoarele:
Deprinderi
Cunoştinţe
observarea candidaţilor îndeplinind;
test scris;
cerinţele de la locul de muncă;
întrebări orale.
simulare;
rapoarte de calitate asupra procesului
şi/sau produselor realizate de către
candidaţi.
portofoliu.
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Competenţa profesională: Aplicarea programului de cunoaştere a clientelei
Cod:
Nivel: 5
Credite:

Deprinderi
1. Analizează cu rigurozitate
reglementările legale şi interne în domeniul
cunoaşterii clientelei, prin utilizarea de
metode specifice de sinteză, a surselor
interne şi externe de informare, în limita
competenţelor prevăzute în fişa postului şi
în cadrul instruirilor organizate.
2. Identifică clasa de risc a clienţilor cu
atenţie, în conformitate cu procedurile
interne privind riscul în activitatea bancară,
reglementările BNR privind cunoaşterea
clientelei în scopul prevenirii spălării
banilor, folosind aplicaţii IT specifice.
3. Raportează suspiciunile privind
tranzacţiile bancare cu promptitudine şi
discernământ numai către persoanele
autorizate, conform reglementărilor legale
şi interne privind prevenirea spălării
banilor şi a finanţării actelor de terorism,
folosind aplicaţii IT specifice.
4. Furnizează informaţii specifice despre
clienţi cu responsabilitate numai către
instituţiile abilitate, conform
reglementărilor interne de cunoaştere a
clientelei şi a politicii interne ale fiecărei
bănci, utilizând aplicaţii IT.

-

-

-

-

Cunoştinţe
reglementările legale şi interne privind
cunoaşterea clientelei;
reglementările legale şi interne privind
prevenirea spălării banilor şi a finanţării
actelor de terorism;
reglementările privind protecţia persoanelor
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal;
programul de cunoaştere a clientelei;
normele legale şi interne privind
confidenţialitatea datelor şi păstrarea
secretului bancar;
aplicaţii IT specifice;

Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceastǎ unitate sunt următoarele:
Deprinderi
Cunoştinţe
observarea candidaţilor îndeplinind
test scris;
cerinţele de la locul de muncă;
întrebări orale.
simulare;
rapoarte de calitate asupra procesului
şi/sau produselor realizate de către
candidaţi.
portofoliu.

pag. 33 din 43

Ofiţer de conformitate

Competenţa profesională: Aplicarea normelor de asigurare a securităţii informaţiilor bancare
Cod:
Nivel: 5
Credite:

Deprinderi
1. Asigură securitatea informaţiilor cu
responsabilitate, conform procedurilor
specifice în domeniu, a celor privind
utilizarea sistemului informatic şi a celor
privind sistemul de administrare a
informaţiilor şi cu respectarea codului de
conduită.
2. Asigură securitatea informaţiilor cu
discernământ având în vedere procedurile
specifice privind administrarea riscului
operaţional şi a celor privind măsurile
pentru situaţii de urgenţă, cu respectarea
prevederilor legale specifice în vigoare.
3. Asigură securitatea echipamentelor cu
atenţie şi responsabilitate conform
procedurilor specifice privind utilizarea
sistemului informatic şi a celor privind
măsurile pentru situaţii de urgenţă.
4. Asigură securitatea echipamentelor cu
vigilenţă, în funcţie de tipul de echipament,
cu respectarea codului de conduită.
5. Menţine securitatea proceselor cu
responsabilitate având în vedere
procedurile specifice privind utilizarea
sistemului informatic, a celor privind
măsurile pentru situaţii de urgenţă, în
funcţie de tipul procesului şi cu respectarea
reglementărilor legale specifice în vigoare.

-

-

Cunoştinţe
proceduri specifice privind asigurarea
securităţii informaţiilor;
proceduri specifice privind utilizarea
sistemului informatic;
codul de conduită;
proceduri specifice privind sistemul de
administrare a informaţiilor;
proceduri specifice privind măsurile
pentru situaţii de urgenţă;
procedurile specifice privind
administrarea riscului operaţional;
reglementările legale referitoare la:
- instituţiile de credit şi adecvarea
capitalului;
- cadrul intern de administrare a
activităţii instituţiilor de credit;
- externalizarea activităţilor
instituţiilor de credit;
- administrarea riscului
operaţional;
- protecţia persoanelor cu privire
la prelucrarea datelor cu caracter
personal;
tipuri de informaţii;
caracteristicile informaţiei;
tipuri de echipamente;
tipuri de procese.

Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceastǎ unitate sunt următoarele:
Deprinderi
Cunoştinţe
observarea candidaţilor îndeplinind
test scris;
cerinţele de la locul de muncă;
întrebări orale.
simulare/demonstraţie structurată.
portofoliu.
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Competenţa profesională: Avizarea conducerii băncii asupra obligaţiilor de asigurare a
conformării
Cod:
Nivel: 6
Credite:
Deprinderi
Cunoştinţe
1. Analizează cu consecvenţă legislaţia specifică
- legislaţia specifică în
aplicabilă în domeniul bancar, prin înţelegerea
domeniul bancar;
termenilor legali, a noţiunilor bancare specifice,
- normele legale şi interne
prin investigarea independentă , precum şi prin
privind;
utilizarea raţionamentului inductiv şi deductiv.
confidenţialitatea datelor
2. Stabileşte obligaţiile legale cu perseverenţă şi
şi păstrarea secretului
rigurozitate, prin identificarea acestora corect şi
bancar;
complet, utilizând metode specifice de analiză şi
- noţiuni juridice
sinteză
specifice;
3. Evaluează gradul de risc asociat neconformării la
- tehnici de analiză;
obligaţiile legale, cu obiectivitate, prin utilizarea de
- tehnici de evaluare a
indicatori de risc, metode specifice de evaluare a
riscurilor;
riscului, prin analizarea obiectivă şi completă a
- tehnici şi mijloace de
datelor şi utilizarea de analize comparative.
comunicare;
4. Defineşte responsabilităţile personalului cu
- codul de conduită şi
responsabilitate, conform structurii ierarhice a
principiile de afaceri;
băncii şi a fişelor de post, prin analizarea obiectivă
- indicatori de risc;
şi completă a datelor.
- metode specifice de
5. Identifică măsurile interne de conformare cu
evaluare a riscului;
obiectivitate şi responsabilitate prin înţelegerea
- metode specifice de
proceselor interne ale băncii, utilizarea unor
analiză şi sinteză;
metode specifice de analiză şi sinteză, precum şi
- risc asociat
prin analizarea obiectivă şi completă a datelor
neconformării;
băncii.
- analize comparative;
6.Întocmeşte raportul de conformare cu discernământ,
- responsabilităţile
conform procedurilor interne ale băncii referitoare la
personalului;
raportări şi la obţinerea aprobărilor, utilizând
- raportul de conformare;
termeni clari, concişi şi precişi şi metode specifice de
- aplicaţii informatice
analiză şi sinteză.
specifice băncii.
Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceastǎ unitate sunt următoarele:
Deprinderi
Cunoştinţe
observarea candidaţilor îndeplinind
test scris;
cerinţele de la locul de muncă;
întrebări orale.
simulare/demonstraţie structurată;
rapoarte de calitate asupra
procesului şi/sau produselor
realizate de către candidaţi.
portofoliu;
proiect.
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Competenţa profesională: Asistarea conducerii băncii în dezvoltarea Programului de
conformitate
Cod:
Nivel: 6
Credite:
Deprinderi
Cunoştinţe
1. Redactează politica de conformitate cu
- reglementările specifice
profesionalism, conform viziunii, strategiei şi
domeniului conformităţii;
principiilor de afaceri ale băncii, a
- normele legale şi interne
reglementărilor specifice în domeniul
privind confidenţialitatea
conformităţii, prin utilizarea abordărilor
datelor şi păstrarea secretului
teoretice specifice în domeniul conformităţii.
bancar;
2. Supune aprobării conducerii băncii politica de
- programul de conformitate;
conformitate cu responsabilitate, prin obţinerea
- politica de conformitate;
avizelor necesare, conform structurii băncii şi
- cerinţele băncii în legătură cu
prin menţionarea clară şi transparentă a rolului
dezvoltarea de proceduri
şi statutului funcţiei de conformitate.
interne;
3. Acordă consultanţă conducerii băncii în
- noţiuni bancare specifice;
dezvoltarea de proceduri interne cu
- tehnici de evaluare;
obiectivitate, prin asigurarea înţelegerii
- tehnici şi mijloace de
proceselor bancare şi respectarea cerinţelor
comunicare;
băncii în legătură cu dezvoltarea de proceduri
- tehnici de negociere;
interne, utilizând abordările teoretice specifice
- codul de conduită şi
în domeniul conformităţii.
principiile de afaceri;
4. Evaluează periodic modul de adecvare a
- abordări teoretice specifice în
procedurilor interne la cerinţele legii cu
domeniul conformităţii;
rigurozitate, prin analiză corectă şi completă
- metode de evaluare;
utilizând mijloace specifice de evaluare.
- mijloace specifice de analiză şi
5. Raportează conducerii băncii deficienţele
sinteză;
constatate cu promptitudine şi responsabilitate,
- acordarea de consultanţă;
utilizând termeni clari, concişi şi precişi şi
- raţionament inductiv;
mijloace specifice de analiză şi de sinteză.
- raţionament deductiv;
6. Înaintează spre aprobare propuneri pentru
- aplicaţii informatice specifice
modificarea procedurilor interne existente cu
băncii.
promptitudine, conform procedurilor interne
referitoare la procesul de revizuire periodică a
procedurilor interne.
Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceastǎ unitate sunt următoarele:
Deprinderi
Cunoştinţe
observarea candidaţilor îndeplinind
test scris;
cerinţele de la locul de muncă;
întrebări orale.
simulare/demonstraţie structurată;
rapoarte de calitate asupra procesului
şi/sau produselor realizate de către
candidaţi.
portofoliu;
proiect.
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Competenţa profesională: Efectuarea instruirii personalului băncii
Cod:
Nivel: 6
Credite:
Deprinderi
Cunoştinţe
1. Elaborează planul de instruire cu
- codul de conduită şi principiile de
atenţie, conform procedurilor interne
afaceri;
referitoare la instruirea periodică a
- reglementările specifice domeniului
personalului,
prin
utilizarea
conformităţii;
standardelor
interne în domeniul
- abordările teoretice specifice în
conformităţii şi a abordărilor teoretice
domeniul conformităţii ;
specifice
- standardele interne în domeniul
2. Pregăteşte materialele de instruire cu
conformităţii;
minuţiozitate, respectând formatele
- politica şi plan de instruire a
standard impuse de bancă în privinţa
organizaţiei;
redactării şi prezentării materialelor de
- studiile de caz şi exemplele elaborate de
instruire şi prin utilizarea abordărilor
autorităţi şi organisme interne şi
teoretice specifice şi a standardelor
internaţionale;
interne în domeniul conformităţii
- formatele standard impuse de bancă
3. Supune aprobării conducerii băncii
pentru prezentarea de materiale de
planul şi materialele de instruire cu
instruire;
consecvenţă, conform standardelor
- tehnici şi mijloace de comunicare;
interne impuse de bancă în privinţa
- aplicaţii informatice specifice băncii;
aprobărilor
- criterii de evaluare a cunoştinţelor;
4. Execută instruirea personalului băncii
- evaluare calitativă;
cu profesionalism, conform nevoilor
- evaluare cantitativă.
identificate de instruire ale personalului
şi termenelor stabilite în planul de
instruire
5. Evaluează
calitativ şi cantitativ
participanţii la instruire cu obiectivitate
şi responsabilitate, prin utilizarea unor
criterii de evaluare obiective şi
prestabilite
6. Arhivează evidenţele de executare a
instruirii cu rigurozitate, conform
procedurilor interne referitoare la
arhivarea documentelor şi cerinţelor
legale.
Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceastǎ unitate sunt următoarele:
Deprinderi
Cunoştinţe
observarea candidaţilor îndeplinind
test scris;
cerinţele de la locul de muncă;
întrebări orale.
simulare/demonstraţie structurată;
rapoarte de calitate asupra procesului
şi/sau produselor realizate de către
candidaţi.
portofoliu;
proiect.
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Competenţa profesională: Monitorizarea conformităţii
Cod :
Nivel: 6
Credite:
Deprinderi
Cunoştinţe
1. Elaborează un plan de monitorizare a
- codul de conduită şi
conformităţii cu obiectivitate şi consecvenţă,
principiile de afaceri;
prin includerea riscurilor de conformitate
- normele legale şi interne
relevante şi a elementelor minime stabilite în
privind confidenţialitatea
standardele interne ale băncii referitoare la
datelor şi păstrarea secretului
monitorizare.
bancar;
2. Supune planul de monitorizare aprobării
- reglementările specifice
conducerii băncii cu promptitudine, conform
domeniului conformităţii;
standardelor interne impuse de bancă în
- standardele interne în
privinţa aprobărilor necesare.
domeniul conformităţii;
3. Execută activităţile de monitorizare a
- procedurile şi procesele interne
conformităţii cu spirit etic şi simţul
ale băncii;
responsabilităţii, conform planului de
- riscuri de conformitate
monitorizare aprobat şi termenelor stabilite în
relevante;
plan.
- mijloace de testare;
4. Identifică deficienţele în activitatea de
- tehnici şi mijloace specifice de
asigurare a conformităţii cu obiectivitate şi
evaluare;
rigurozitate, prin stabilirea corectă şi
- planul de monitorizare;
completă a aspectelor constatate şi utilizarea
- aplicaţii informatice specifice
de mijloace specifice de analiză şi sinteză .
băncii.
5. Propune măsuri de soluţionare a deficienţelor
cu obiectivitate, prin comunicarea cu
departamentele responsabile şi identificarea
unor acţiuni realiste şi realizabile.
6. Monitorizează modul de soluţionare a
deficienţelor cu consecvenţă şi atenţie, prin
fixarea unor termene pentru soluţionare şi
urmărirea remedierii lor de către
departamentele responsabile.
7. Evaluează periodic dacă planul de
monitorizare este adaptat activităţilor băncii
cu responsabilitate, prin folosirea unor criterii
obiective şi prestabilite, conform regulilor
interne referitoare la asigurarea conformităţii.
Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceastǎ unitate sunt următoarele:
Deprinderi
Cunoştinţe
observarea candidaţilor îndeplinind
Test scris;
cerinţele de la locul de muncă;
Întrebări orale.
simulare/demonstraţie structurată;
rapoarte de calitate asupra
procesului şi/sau produselor
realizate de către candidaţi.
portofoliu;
proiect.
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Competenţa profesională: Raportarea neconformării
Cod:
Nivel: 6
Credite:
Deprinderi
Cunoştinţe
1. Determină scopul şi destinatarii raportării cu
-regulamentului intern de
exactitate şi atenţie la detalii, conform
organizare şi funcţionare;
prevederilor politicii de conformitate şi în
-codul de conduită şi principiile
limita competenţelor prevăzute în fişa postului
de afaceri;
şi a Regulamentului Intern de Organizare şi
-normele legale şi interne privind
Funcţionare.
confidenţialitatea datelor şi
2. Identifică situaţiile de neconformare cu
păstrarea secretului bancar;
perseverenţa şi rigurozitate prin utilizarea de
-reglementările specifice
mijloace specifice de analiză, conform
domeniului conformităţii ;
standardelor interne referitoare la asigurarea
-standardele interne in domeniul
conformităţii şi cu păstrarea evidenţelor
conformităţii;
probatorii.
-procedurile şi procesele interne
3. Ierarhizează neconformările din punct de
ale băncii;
vedere al riscului asociat cu discernământ,
-tehnici şi mijloace de
prin utilizarea unor criterii de risc obiective şi
comunicare;
prestabilite şi unor mijloace de evaluare.
-tehnici de evaluare pe bază de
4. Propune măsuri de soluţionare a neconformării
risc;
cu responsabilitate, conform regulilor interne
-criterii de risc;
referitoare la asigurarea conformităţii, prin
-ierarhizare din punct de vedere
identificarea unor acţiuni realiste şi realizabile
al riscului;
şi cu fixarea unor termene pentru soluţionarea
-mijloace specifice de analiză şi
neconformărilor.
sinteză;
5. Întocmeşte raportul cu privire la situaţiile de
-evidenţe probatorii;
neconformare, riscul asociat şi măsurile
-aplicaţii informatice specifice
propuse cu profesionalism prin utilizarea unor
băncii;
termeni clari şi concişi, mijloace specifice de
analiză, prin utilizarea mijloacelor aprobate de
comunicare, conform standardelor interne ale
băncii referitoare la raportări.
6. Înaintează raportul conducerii băncii cu
promptitudine şi responsabilitate, conform
standardelor interne ale băncii referitoare la
raportări şi standardelor interne impuse de
bancă în privinţa aprobărilor.
Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceastǎ unitate sunt următoarele:
Deprinderi
Cunoştinţe
observarea candidaţilor îndeplinind
test scris;
cerinţele de la locul de muncă;
întrebări orale.
simulare/demonstraţie structurată;
rapoarte de calitate asupra procesului
şi/sau produselor realizate de către
candidaţi;
portofoliu;
proiect.
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Competenţa profesională: Îndeplinirea rolului
spălării banilor şi finanţării actelor de terorism
Cod:
Nivel: 6
Credite:
Deprinderi
1. Execută rolul de persoană
desemnată în relaţia cu autorităţile
prevăzute de lege, cu obiectivitate
şi profesionalism, prin întocmirea
de către conducere a unui document
formal şi cu precizarea naturii şi
limitelor responsabilităţilor
încredinţate.
2. Elaborează proceduri privind
prevenirea spălării banilor şi
finanţării actelor de terorism dând
dovadă de profesionalism, prin
urmărirea adecvării lor la cerinţele
legii, cu folosirea unor termeni clari
şi concişi, cu precizarea limitelor şi
naturii responsabilităţilor
personalului băncii.
3. Execută periodic instruirea
personalului băncii cu privire la
prevenirea spălării banilor şi
finanţării actelor de terorism cu
responsabilitate, în conformitate cu
planul de instruire şi procedurile
interne ale băncii , în funcţie de
nevoilor identificate de instruire ale
personalului.
4. Analizează informaţii privind
suspiciunile în legătură cu
operaţiuni ce urmează să fie
efectuate sau au fost efectuate, cu
obiectivitate şi receptivitate, prin
distingerea informaţiilor
nerelevante de suspiciunile
motivate rezonabil şi a alertelor
false de alertele potenţial corecte,
conform prevederilor procedurii
interne de prevenirea spălării
banilor şi finanţării actelor de
terorism.
5. Sesizează suspiciunile motivate
rezonabil autorităţilor prevăzute de
lege, cu responsabilitate şi
promptitudine, folosindu-se
mijloacele de raportare conform
legii şi conform prevederilor
procedurii interne de prevenirea

ofiţerului de conformitate în domeniul prevenirii

-

Cunoştinţe
codul de conduită şi principiile de
afaceri;
reglementările specifice domeniului
prevenirii spălării banilor şi finanţării
actelor de terorism;
standardele internaţionale în domeniul
prevenirii spălării banilor şi finanţării
actelor de terorism;
procedura de prevenire a spălării banilor
şi finanţării actelor de terorism;
procedurile şi procesele interne ale
băncii;
tehnici şi mijloace de comunicare;
tehnici de analiză şi sinteză;
sistemul de raportare a suspiciunilor
conform legii;
aplicaţii informatice specifice băncii.
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spălării banilor şi finanţării actelor
de terorism.
6. Coordonează activitatea de
raportare către autorităţile
prevăzute de lege cu profesionalism
folosind mijloacele de raportare
prevăzute de lege, urmărind
completitudinea şi corectitudinea
informaţiilor, a termenului stabilit,
conform prevederilor procedurii
interne de prevenirea spălării
banilor şi finanţării actelor de
terorism.
7. Răspunde cererilor autorităţilor
prevăzute de lege cu
responsabilitate, prin furnizarea de
informaţii corecte, complete şi la
termenului stabilit, cu urmărirea
verificării legalităţii solicitărilor,
conform prevederilor procedurii
interne de prevenirea spălării
banilor şi finanţării actelor de
terorism.
Metode de evaluare:
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceastǎ unitate sunt următoarele:
Deprinderi
Cunoştinţe
observarea candidaţilor îndeplinind
test scris
cerinţele de la locul de muncă
întrebări orale
simulare/demonstraţie structurată
rapoarte de calitate asupra procesului
şi/sau produselor realizate de către
candidaţi
portofoliu
proiect
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Competenţa profesională: Acordarea de consultanţă personalului băncii
Cod:
Nivel: 6
Credite:
Deprinderi
Cunoştinţe
1. Analizează la cererea personalului băncii
- procedura de elaborare a
proiectele cu atenţie şi rigurozitate, conform
produselor şi serviciilor
prevederilor procedurilor interne ale băncii
financiar-bancare;
referitoare la procesul de aprobare a dezvoltării
- procedurile interne ale băncii
şi revizuirii de proiecte, cu urmărirea
referitoare la procesul de
particularităţilor produselor şi serviciilor
aprobare a dezvoltării şi
financiar-bancare.
revizuirii de proiecte;
2. Recomandă introducerea de prevederi noi sau
- normele legale şi interne
cerinţe aferente proiectelor cu discernamânt, în
privind confidenţialitatea
conformitate cu respectarea regulilor din
datelor şi păstrarea secretului
procedurile interne ale băncii referitoare la
bancar;
procesul de aprobare a dezvoltării şi revizuirii
- politicile de conformitate;
de proiecte
- tehnici şi mijloace de
3. Acordă viza de confomitate pentru proiecte, cu
comunicare;
obiectivitate şi responsabilitate, prin urmărirea
- tehnici de analiză şi sinteză;
caracterului legal şi a impactului proiectului
- aplicaţii informatice specifice
asupra proceselor interne ale băncii, conform
băncii.
prevederilor procedurilor interne ale băncii
referitoare la procesul de aprobare a dezvoltării
de proiecte şi politicii de conformitate.
4. Exercită dreptul de escaladare când este necesar
cu discernamânt, conform prevederilor politicii
de conformitate, cu respectarea structurii
ierarhice a băncii.
5. Acordă asistenţă, la cerere personalul băncii, în
vederea îndeplinirii cerinţelor de conformitate,
cu recepţivitate, conform prevederilor
procedurilor interne ale băncii şi politicii de
conformitate.
6. Emite, la cererea personalului băncii opinii
referitoare la aplicarea cerinţelor de
conformitate cu obiectivitate, conform
prevederilor politicii de conformitate.
Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceastǎ unitate sunt următoarele:
Deprinderi
Cunoştinţe
observarea candidaţilor îndeplinind
test scris;
cerinţele de la locul de muncă;
întrebări orale.
simulare/demonstraţie structurată;
rapoarte de calitate asupra procesului
şi/sau produselor realizate de către
candidaţi;
portofoliu;
proiect.
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Competenţa profesională: Reprezentarea băncii în relaţiile cu autorităţile
Cod:
Nivel: 6
Credite:
Deprinderi
Cunoştinţe
1. Execută rolul de persoană
- legislaţia privind prevenirea spălării
desemnată în relaţia cu autorităţile
banilor şi finanţării actelor de terorism;
cu obiectivitate şi receptivitate, prin
- codul de conduită şi principiile de
emiterea de către conducere a unui
afaceri;
document formal, cu precizarea
- politicile de conformitate;
naturii şi limitelor
- tehnici şi mijloace de comunicare;
responsabilităţilor încredinţate
- gestionare internă a acţiunilor de
2. Gestionează intern activitatea de
supraveghere ale autorităţilor.
supraveghere realizată de autorităţi,
cu responsabilitate, conform
procedurii interne a băncii
referitoare la vizitele şi inspecţiile
oficiale ale reprezentaţilor
autorităţilor
3. Răspunde cererilor autorităţilor cu
perseverenţă şi atenţie, prin
furnizarea către autorităţile
prevăzute de lege informaţii corecte
şi complete şi la termenul stabilit,
cu urmărirea verificării legalităţii
solicitărilor
4. Păstrează legătura cu autorităţile
prevăzute de lege, cu
responsabilitate, conform
prevederilor politicii de
conformitate.
Metode de evaluare
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru aceastǎ unitate sunt următoarele:
Deprinderi
Cunoştinţe
observarea candidaţilor îndeplinind
test scris;
cerinţele de la locul de muncă;
întrebări orale.
simulare/demonstraţie structurată;
rapoarte de calitate asupra procesului
şi/sau produselor realizate de către
candidaţi.
portofoliu;
proiect.
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