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Persoane expuse financiar = persoane care ocupă poziţii importante în cadrul companiilor şi corporaţii-

lor din domeniului privat.  
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  Spre deosebire de per-
soanele expuse politic, nu există 
nici o definiţie oficială a persoa-
nelor expuse financiar. În gene-
ral, legea nu menţionează nimic 

 În esenţă, o persoană ex-
pusă financiar este echivalentul 
în domeniul privat al unei persoa-
ne expuse politic. Cu alte cuvinte, 
persoanele expuse financiar sunt 
acele persoane care ocupă poziţii 
importante, cum ar fi director 
executiv sau membru de consiliu 
director, în cadrul marilor compa-
niilor şi corporaţii private. După 
cum au demonstrat diversele 
scandaluri în domeniu, activităţile 
de corupţie, în special mita şi 
spălarea de bani, generează un 
risc financiar real pentru operaţiu-
nile şi reputaţia companiei în cau-
ză.  

 Din această cauză, diver-

se consorţii bancare sunt de pă-
rere că persoanele expuse finan-
ciar ar trebui să fie supuse unei 
politici speciale de cunoaştere a 
clientului, aşa cum se întâmplă în 
cazul persoanelor expuse politic. 
Această politică ar trebui să con-
ţină proceduri speciale de identifi-
care şi monitorizare continuă a 
persoanelor expuse financiar, iar 
conturile şi tranzacţiile acestora 
ar trebui să fie la rândul lor supu-
se unei supravegheri atente. Este 
foarte important, pentru a detecta 
şi combate situaţiile în care astfel 
de persoane sunt implicate în ac-
tivităţi de spălare de bani, ca sur-
sele averii şi veniturilor acestora 
să fie cunoscute şi verificate cu 
multă atenţie. Pe lângă asta, s-a 
propus crearea de liste cu per-
soane expuse financiar cunoscu-
te, pentru a uşura procesul de 
identificare a acestora.  

 

VALORI 

cod filosofic profund 

internalizat care ser-

vește drept ghid pentru 

stabilirea obiectivelor, 

adoptarea deciziilor, 

soluționarea conflicte-

lor si modul de com-

portament 

 

 

PRINCIPII 

enunțarea conduitelor 

așteptate pentru onora-

rea fiecărei valori 

 

 

CULTURĂ DE 

ORGANIZAȚIE 

ansamblu de valori, 

principii, filosofie, prac-

tici și cutume care defi-

nesc o instituție 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


