Ce este Conformitatea?
Conformitatea semnific , în general, respectarea dispozi iilor legale, a regulamentelor interne, a procedurilor i
standardelor. Comitetul Director al METRO AG a teapt din partea personalului de conducere al societ ilor din
cadrul METRO Group, precum i din partea tuturor angaja ilor, ca în activitatea lor s respecte toate dispozi iile
legale i s aplice întotdeauna i în toate domeniile documentele normative i Principiile de Afaceri ale METRO
Group. Conformitatea constituie un factor propulsor al integrit ii i reputa iei METRO Group i, prin acesta, un factor
esen ial pentru succesul economic i pentru cre terea sus inut a Grupului

1. De ce este Conformitatea important pentru METRO Group?
Diversitatea modelului comercial al societ ilor din METRO Group, interna ionalizarea diviziilor de vânz ri i, par ial,
gradul înalt de complexitate al influen elor externe ascunde pentru METRO Group i angaja ii s i pericolul apari iei
unor riscuri greu de evaluat. Comportamentul deficitar con tient sau incon tient al unor indivizi poate provoca
companiei i angaja ilor implica i pagube considerabile. Un sistem de conformitate eficient traseaz standarde i, prin
documente normative, instructaje i proceduri, îl ajut pe fiecare individ în parte s evite comportamentele deficitare
i s fie astfel protejat de posibilele consecin e.
Pe lâng aceasta, ca societate pe ac iuni, cotat la burs , METRO AG este supus unor dispozi ii legale care
presupun existen a unui sistem eficient de conformitate în cadrul METRO Group. Respectarea dispozi iilor legale, a
documentelor normative ale METRO Group, a procedurilor i standardelor trebuie s constituie un principiu
fundamental al activit ii zilnice a personalului din conducere i a angaja ilor no tri.

2. Cine este responsabil pentru Conformitate?

Comitetul Director al METRO AG, conducerile companiilor din
cadrul METRO Group, precum i fiecare angajat sunt i r mân
responsabili pentru respectarea dispozi iilor legale, a
documentelor normative ale METRO Group, a standardelor i a
procedurilor! Implementarea Sistemului de Conformitate al
METRO Group i crearea structurii de Conformitate nu înseamn
de acum înainte r spunderea este preluat de Ofi erii de
Conformitate. Ace tia sprijin conducerile, de exemplu prin
atribuirea unor responsabilit i clare în procese esen iale, în aria
lor de responsabilitate, în implementarea procedurilor i
standardelor, precum i în aplicarea de m suri de instruire, care
-i ajute pe angaja i s se comporte conform documentelor
normative. Structura pentru Conformitate preia astfel o sarcin
central în cadrul managementului de risc din cadrul METRO
Group.

3. Ce anume se a teapt de la fiecare angajat în leg tur cu Conformitatea?
Comitetul Director al METRO AG a teapt de la fiecare angajat al METRO Group s respecte întotdeauna i în toate
privin ele dispozi iile legale, documentele normative, procedurile i standardele. Pentru a sprijini în acest sens
angaja ii, acestora li se pun la dispozi ie toate informa iile relevante i în viitor le vor mai fi oferite i cursuri de
instruire privind comportamentul în acord cu regulile de Conformitate. Participarea la cursurile de colarizare i la
ac iunile de instruire relevante pentru angaja i este obligatorie.

4. Ce se a teapt de la personalul din conducere în leg tur cu Conformitatea?
Personalul din conducerea METRO Group trebuie s i asume rolul de model în ceea ce prive te comportamentul în
acord cu dezideratul Conformit ii. Personalul din conducere este responsabil pentru sprijinirea activ a m surilor de

Conformitate hot râte de Comitetul Director al METRO AG i de promovarea acestora în aria lor de responsabilitate.
Membrii comitetelor de conducere au sarcina de a-i stimula i de a-i îndruma pe angaja ii lor s se comporte în acord
cu dispozi iile legale, documentele normative, procedurile i standardele stabilite i s le pun acestora la dispozi ie
informa iile necesare pe aceast tem . Fire te, membrii organismelor de conducere le stau la dispozi ie angaja ilor în
probleme legate de Conformitate.

5. Este Conformitatea un subiect nou în cadrul METRO Group?

Nu este un subiect nou. Respectarea legilor i regulament rilor a
fost i este un lucru de la sine în eles pentru METRO Group. De
asemenea, în diferite sectoare exist documente normative
interne i proceduri care au fost luate în serios de angaja i i au
fost respectate de c tre ace tia. Desigur, pe fundalul cerin elor
sporite ale legiuitorilor, precum i al a tept rilor corespunz toare
din partea investitorilor, b ncilor, opniei publice i ac ionarilor
METRO Group este necesar aplicarea unui sistem de
Conformitate unitar, corespunz tor i eficient. Aceasta înseamn
identificarea i reglementarea tuturor domeniilor de risc relevante
ale activit ii. Totodat , to i angaja ii trebuie s
tie clar ce se
teapt din partea lor. Pentru a asigura acest lucru într-o form
unitar , în cadrul METRO Group este necesar o structur
condus centralizat i cu responsabilit i corespunz toare.

6. Are leg tur dezvoltarea Sistemului de Conformitate al METRO Group cu proiectul Shape
2012?
Da i nu. Sistemul de Conformitate a fost lansat cu câ iva ani înainte de Shape 2012, odat cu introducerea
Principiilor de Afaceri ale METRO Group. Cerin ele legislative sporite i a tept rile corespunz toare ale investitorilor,
ncilor, publicului si a altor ac ionari ai METRO Group impun dezvoltarea în continuare i concretizarea Sistemului
de Conformitate. Aceste cerin e exist independent de Shape 2012.
Totodat , dezvoltarea continu a Sistemului de Conformitate se înscrie în noua orientare strategic a METRO Group
stabilit prin Shape 2012. Atribuirea de responsabilit i clare, standardizarea proceselor i o dirijare centralizat a
func iei de Conformitate în cadrul METRO Group sunt elemente pe care Comitetul Director al METRO AG le-a definit
în cadrul Shape 2012 pentru ob inerea unor obiective superioare în cadrul proiectului.

7. Ce rol revine Principiilor de Afaceri în Sistemul de Conformitate al METRO Group?
Principiile de Afaceri sunt i r mân baza Sistemului de Conformitate al METRO Group. Toate activit ile de
Conformitate vor dezvolta în continuare, vor concretiza i extinde Principiile de Afaceri i astfel le vor face practic mai
or de aplicat pentru angaja i.

8. Care sunt sarcinile pe care le îndepline te structura pentru Conformitate a METRO Group?
Structura pentru Conformitate a METRO Group a primit de la Comitetul Director al METRO AG sarcina de a dezvolta
i a pune în practic un Sistem de Conformitate eficient pentru METRO Group. Plecând de la Principiile de Afaceri
ale METRO Group, au fost introduse acum i alte elemente ale Sistemului de Conformitate. Acestea vor fi în
continuare completate i dezvoltate în urm toarele luni i ani. Ofi erii de Conformitate ai companiilor din cadrul
METRO Group stau la dispozi ie membrilor consiliilor de conducere, precum i angaja ilor pentru consultan în toate
problemele de Conformitate i contribuie ca toate informa iile s fie f cute cunoscute pentru ca ace tia s î i poat
desf ura activitatea în acord cu cerin ele METRO Group.

9. Cum sunt distribuite sarcinile de Conformitate între METRO AG i diviziile de vânz ri i/sau
rile respective?

Func ia pentru Conformitate va fi condus în mod centralizat de
METRO AG, pentru a asigura standardul de Conformitate unitar
pentru întreg METRO Group. De aici rezult c normele de
Conformitate din domeniile opera ional i administrativ, cu
poten ial de risc ridicat pentru întregul METRO Group, sunt
stabilite cu caracter obligatoriu pentru întregul Grup de c tre
METRO AG. În aceste cazuri, Ofi erii de Conformitate din cadrul
diviziilor de vânz ri i companiilor de servicii interdivizionale
(cross-divisional service companies) au sarcina s sprijine
personalul lor din conducere în aplicarea normelor centrale în
domeniul de responsabilitate al fiec ruia. Normele de
Conformitate pentru alte zone de activitate, în special pentru cele
operative, trebuie s fie dezvoltate i aplicate de conducerile
diviziilor de vânz ri i ale companiilor de servicii interdivizionale.
În aceast privin , ele vor fi consiliate i sprijinite de Ofi erii de
Conformitate de la nivel de Grup i / sau de la nivel de ar .

10. Ce subiecte abordeaz Programul de Conformitate al METRO Group?
Func ia de Conformitate a identificat domeniile de risc intern esen iale în activitatea METRO Group. Comitetul
Director al METRO Group a adoptat în acest sens o list a temelor de Conformitate ce vor fi gestionate centralizat de
tre METRO AG pentru întregul METRO Group. Aceast list poate fi g sit la rubrica Reguli i Proceduri
(GuRules&Procedures). Într-o prim etap de aplicare, contabilitatea, legisla ia concuren ei, dona iile i
sponsoriz rile, numirea consultan ilor externi i o serie de teme financiare, au fost prezentate de c tre responsabilii
METRO AG pentru procese i documente normative pentru întregul METRO Group. Vor urma documente normative
privind Conformitatea i pe alte teme.

11. Va introduce structura pentru Conformitate proceduri pentru toate domeniile de risc din
cadrul METRO Group?

Nu. Pentru elaborarea de documente normative i procuri,
spunderea revine în principiu ariei de specialitate care este cea
mai bine familiarizat , din punct de vedere al con inutului, cu
tema abordat . Factorii responsabili din aria de specialitate
corespunz tor sunt denumi i prin sintagma „responsabili de
proces“ („Process Owner“). De exemplu, departamentul
Financiar este preocupat de elaborarea unui document normativ
cu privire la transportul banilor i la contabilizarea încas rilor
zilnice ale pie elor METRO Group în conturile bancare ale
Grupului. Departamentul Juridic elaboreaz reglement ri care s
îndrume angaja ii în ceea ce prive te achizi iile i cum s se
comporte regulamentar, din punct de vedere al legisla iei
concuren ei, în rela ia cu concuren ii i furnizorii METRO Group.
Func ia de Conformitate asigur îndeplinirea responsabilit ii de
tre „responsabilii de proces”. Pe lâng aceasta i func ia de

Conformitate are responsabilit i, de exemplu, pentru luarea unor
suri de prevenire a corup iei.

12. Sistemul de Conformitate al METRO Group se limiteaz la implementarea de proceduri?
Nu. Comportamentul în acord cu regulile de Conformitate al personalului din conducere i al angaja ilor poate i
trebuie s fie asigurat nu numai prin introducerea unor regulamnente interne. Sistemul de Conformitate al METRO
Group cuprinde diferite m suri care sunt dezvoltate sau ini iate de func ia de Conformitate: stabilirea de standarde,
optimizarea de procese, m suri de instruire i dezvoltare pentru angaja i, asigurarea cunoa terii m surilor
corespunz toare de c tre angaja ii implica i etc. Nu în ultimul rând este decisiv ca Ofi erii de Conformitate s stea la
dispozi ie ca parteneri de discu ie i pentru a da consultan în toate problemele i situa iile relevante pentru
Conformitate, atât personalului din conducere cât i angaja ilor.

13. Ce s-a schimbat pentru Ofi erii de Conformitate?
Pân acum Ofi erii de Conformitate aveau un rol par ial. Viitoarea structur pentru Conformitate prevede ca în toate
diviziile de vânz ri ale Grupului, precum i în toate companiile mari din cadrul METRO Group s fie numit un
responsabil exclusiv pentru Conformitate. Prin aceasta se va asigura ca Ofi erul de Conformitate se va ocupa, în mod
cuprinz tor i exclusiv, de problemele de Conformitate, fiind persoana de contact a personalului din conducere al
companiilor METRO Group, precum i a angaja ilor i va putea promova punerea în practic a m surilor de
Conformitate.

14. Cui raporteaz Ofi erii de Conformitate?
Ofi erii de Conformitate raporteaz în cadrul func iei de Conformitate efului de Departament pentru Conformitate din
cadrul METRO AG. Aceast linie de raportare ine cont de interesul Comitetului Director al METRO AG de a
introduce i a asigura în mod trainic standarde de Conformitate unitare i un management al Conformit ii consistent
în cadrul METRO Group, pe termen lung. Pe lâng aceasta, sunt înt rite independen a i credibilitatea Ofi erilor de
Conformitate i este asigurat o raportare consistent
i transparent . Este de la sine în eles c Ofi erii de
Conformitate de in i continu s de in func ia de consultan i pentru toate întreb rile comitetului de conducere i ale
angaja ilor companiilor din cadrul METRO Group.

15. Cum se delimiteaz func ia de Conformitate de cea de Audit Intern la nivel de Grup?
Func ia de Conformitate i func ia de audit intern au roluri diferite. Func ia de Conformitate are o misiune preventiv
i, pe baza unei analize a riscurilor existente, are r spunderea de a implementa sau de a ini ia m suri organizatorice
preventive în procese comerciale critice i de a acorda sprijin i consultan astfel încât to i cei din cadrul METRO
Group s respecte regulile de Conformitate. Func ia de audit intern a Grupului are drept sarcin s verifice dac în
cadrul METRO Group sunt respectate dispozi iile legale, documentele normative, procedurile i standardele.
Atât raportarea func iei de Conformitate, cât i a celei de audit intern se face catre Comitetul Director al METRO AG.
Totodat , ca i în cazul altor func ii din cadrul METRO Group, între func ia de Conformitate i cea de audit intern are
loc un schimb pentru a asigura ca eficien a m surilor de Conformitate s fie continuu verificat i, dac este necesar,
îmbun
it .

16. Cum se delimiteaz func ia de Conformitate de cea Juridic ?

Ambele func iuni au sarcina comun de a preîntâmpina
provocarea de pagube METRO Group, comitetului de conducere
i angaja ilor. Departamentul Juridic are responsabilitatea de a
ap ra i de a reprezenta interesele juridice ale METRO Group
fa de ter i, de exemplu, prin negocierea contractelor, ridicarea
de preten ii în instan cu privire la revendic ri sau proceduri de
arbitraj. Juri tii METRO Group acord consultan în aceste
probleme personalului de conducere i diviziilor specializate. Pe
lâng aceasta, departamentul Juridic este, pentru anumite teme,
responsabil de proces (de exemplu legea concuren ei, protec ia
datelor) i acord consultan
func iei de Conformitate în
problemele juridice.

Func ia de Conformitate ac ioneaz pe plan intern în cadrul METRO Group i are responsabilitatea ca, pornind de la
o analiz a riscului, s introduc m suri organizatorice de prevenire a riscurilor în cadrul METRO Group. De
asemenea, are grij ca to i angaja ii implica i s cunoasc ce a teapt METRO Group din partea angaja ilor s i cu
privire la respectarea dispozi iilor legale, documentelor normative, proceselor i standardelor.

17. Care sunt urm torii pa i în dezvoltarea Sistemului de Conformitate al METRO Group?
Implementare Sistemului de Conformitate al METRO Group este un proces dinamic. Vor fi realizate treptat dezvolt ri
i complet ri, vor fi introduse standarde unitare pentru alte domenii de risc ale METRO Group. Accesarea regulat a
Intranetului este util pentru a v informa cu privire la temele de actualitate i la nout i. To i angaja ii METRO Group
pot avea o influen direct asupra acestui proces! Ei sunt invita i s ofere, prin Ofi erii de Conformitate, reac ii
referitoare la Sistemul de Conformitate al METRO Group.

18. De unde pot ob ine ajutor referitor la Conformitate în cadrul METRO Group?
Numeroase informa ii vor fi puse la dispozi ia angaja ilor pe Intranet i vor fi actualizate regulat. Pe lâng aceasta,
exist posibilitatea de a v adresa Ofi erului de Conformitate din cadrul companiei dumneavostra, parte a METRO
Group. În plus, fiecare angajat are posibilitatea de a contacta METRO Group Compliance Helpline (linia telefonic
dedicat pentru Conformitate). Acest lucru se poate face i anonim. Toate informa iile i întreb rile sunt prelucrate
confiden ial. Toate datele de contact pot fi g site la rubrica Contact.

