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Punct de plecare:

Abordarea pe bază de risc: prieten sau dușman?

Implementare corectă:
• Proces informat de luare a deciziilor

• Flexibilitatea mediului de controale 

interne, în funcție de profilul de 
business și de risc al organizației

• Mediul de control intern eficient 

poate susține o strategie de 
business mai riscantă, dar mai 
profitabilă

• Ajută organizațiile să își dezvolte 
afacerea într-un mod sustenabil

Implementare defectuoasă:
• Proces dezinformat de luare a deciziilor, 

care poate duce la strategii de business 

nesustenabile

• Contaminarea interdependențelor

• Impact reputațional, operațional, legal 
sau de conformitate

• Limitarea liniilor de activitate

• Sancțiuni

• Pierderea încrederii clienților și a 
partenerilor de afaceri

Controlul riscurilor este o parte a procesului de management al riscului,

în care sunt implementate metode de neutralizare sau de reducere a riscurilor identificate
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Arii de îmbunătățire a cadrului de control și monitorizare

Centralizarea 

controalelor 

din Linia I

Recalibrarea 

sistemelor de 

monitorizare 

a riscului

Suport activ în 

procesele de 

transformare și 
digitalizare

Măsurarea 
performanței 
controalelor

Adaptarea 

modului de 

instruire

Maparea 

fluxurilor de 

procese

Sistem de 

feedback al 

rezultatelor

Documentarea 

controalelor

Îmbunătățirea 
colaborării 

între Linia I și 
II de apărare

Automatizarea 
controalelor 

de rutină

Cultura 

de risc

...în contextul digitalizării

Luând în considerare procesul de 

transformare al întregului mediu de 

business, precum și dimensiunea 

afacerii, strategia de afaceri are nevoie 

de consolidarea mediului de control 

intern, pentru a putea crește în mod 

sustenabil.

Astfel, este de preferat ca organizațiile 

să tranziteze de la abordarea pe bază 

de regulă la abordarea pe bază de risc.
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Managementul schimbării în cadrul mediului de control

Maparea 
proceselor

Alinierea 
standardelor

Gestionarea 
rutinelor

Fixarea viziunii 
în cadrul 

organizației

Confirmarea 
adecvării

Gap analysis:

Ce există

Vs. 

Ce avem nevoie

Vs. 

Ce ne dorim

Identificarea 

controalelor 

descentralizate

Centralizarea 

proceselor cheie:

Inhouse sau 

externalizat

Automatizarea 

proceselor 

repetitive

Planificarea 

resurselor în funcție 

de expertiză:

Talent retention

Workshop-uri cu 

responsabilii 

riscului

Diseminarea 

informației privind 

realizările și 

rezultatele obținute

Eficientizarea 

metodelor de 

instruire

Crearea de 

„feedback loops”

Ascultă și răspunde

Testare periodică

Recalibrarea 

sistemelor și 

fluxurilor de 

procese

Măsurarea 

statistică a 

rezultatelor

“Cutia ideilor”

Sondaje de opinie
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Adaptarea la digitalizare

Obiective

Recalibrarea sistemelor, astfel încât să poată susține deciziile de gestionare a riscului

Colaborare active cu liniile de business, pentru a putea pregăti mediul de control intern la riscurile 
aferente digitalizării interne, precum și a întregului mediului economic

Adaptarea modalității de instruire la nevoile locale și diseminarea bunelor practici internaționale în 
cadrul întregii organizații → crearea compendiilor de informație

Automatizarea controalelor de rutină și reducerea birocrației, prin procese de tip decision tree

Creșterea calității datelor și automatizarea măsurării expunerilor și vulnerabilităților la risc pe bază 
statistică

Centralizarea controalelor de nivel I, în vederea alinierii standardelor de aplicare

Eficientizarea controalelor interne și implementarea unui sistem de feedback pe bază de rezultate 
în cadrul activității băncii

Maparea fluxurilor de procese la nivel de produse și servicii, în vederea eficientizării evaluării de risc
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Cum putem atinge obiectivele?
...ținând cont de contextul de business și cerințele de zi cu zi

• Aplicații informatice care să susțină pe termen lung 
dezvoltarea afacerii, inclusiv a canalelor digitale;

• Aplicații informatice care să fluidizeze efectuarea 
controalelor interne și a raportării rezultatelor;

• Aplicații informatice care să ajute la documentarea 
pistelor de audit în mod transparent și comprehensiv;

• Aplicații informatice care să fie destul de flexibile, astfel 
încât să se muleze rapid pe cerințele de business.

Resurse tehnice

Adecvarea resurselor umane

• Analiză cost / beneficiu;

• Alocarea resurselor în funcție de complexitatea
controalelor și nevoia de eficientizare a proceselor;

• Segregarea activităților și specializarea resurselor 
umane, în funcție de riscul gestionat.

Experiență și expertiză

• Training specializat continuu;

• Abordare de training atât către structuri operative, cât și 
la nivelul liniilor de control;

• Transfer de know-how prin metode formale și informale;
• Recrutarea de resurse umane specializate pe bunele 

practici și ultimele trenduri de controale interne;
• Aplicabilitatea bunelor practici în cadrul procedural.

Strategie de management a riscului

• Alinierea complexității mediului de control intern la 
strategia de business și profilul de risc al portofoliului;

• Digitalizarea mediului de control intern, în vederea 
stabilirii de acțiuni de tip decision tree automate;

• Întărirea abordării pe bază de risc în cadrul procedural;

• Transpunerea rezultatelor gestionării riscului în 
rapoartele către Management și renuțarea la raportarea 
exclusiv statistică a activității.

Testări periodice de eficiență

• Identificarea și maparea controalelor interne și testarea 
eficienței lor în gestionarea efectivă a riscului.;

• Focus pe riscul inerent, în vederea stabilirii dacă este 
supra- sau sub-controlat, în relație cu nivelul riscului 
rezidual și apetitul la risc al Băncii;

• Testare pe flux de procese sub formă de gap analysis și 
raportarea rezultatelor și a planurilor de acțiune.

Centralizarea riscului și controalelor

• Maparea controalelor interne la nivelul unităților 
teritoriale, automate și manuale;

• Identificarea oportunitățile de digitalizare, ținând cont 
de analiza cost / beneificiu și de proporționalitatea 
controalelor vs. risc;

• Centralizarea controalelor în vederea monitorizării 
eficiente a riscului.
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Premise:

1. Minte odihnită 

2. Atitudine pozitivă 

3. Recapitularea periodică a realizărilor 

Aplică strategii de marketing asupra activității proprii în cadrul intern!

Munca noastră este una dificilă și foarte importantă pentru organizație.

Recomandare de conformitate:
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Vă mulțumesc!


