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CODUL DE CONDUITĂ
AL ASOCIAŢIEI DE ACTUARIAT DIN MOLDOVA
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1. Dispoziţii generale
1.1

Asociaţia de Actuariat din Moldova (în continuare, AAM) este o organizaţie care, pe lângă alte
obligaţii, are obligaţia, prin membrii săi, să furnizeze consultanţă şi servicii actuariale de înaltă
calitate. Pentru realizarea acestui obiectiv, este esenţial ca Codul de conduită să fie respectat de
către toţi membrii AAM atunci când oferă consultaţii de natură profesională.

1.2

Acest cod evidenţiază standardele de conduită profesională la care AAM se aşteaptă ca membrii
săi să adere. Membrii care nu respectă acest cod sunt pasibil de a intra sub incidenţa procedurii
disciplinare prevăzută de statut AAM.

2. Integritate
2.1

Actuarii trebuie să fie oneşti indiferent de domeniul în care activează.

2.2

Informaţiile despre client sau angajator trebuie ţinute confidenţiale.

2.3

Actuarul trebuie sa urmărească interesul clientului sau angajatorului.

2.4

Toate sursele de venit rezultate din servicii realizate pentru un client sau pentru angajator
trebuie dezvăluite clientului sau angajatorului.

2.5

Nu trebuie furnizate servicii profesionale dacă un potenţial sau actual conflict de interese există,
numai dacă acest conflict a fost făcut cunoscut tuturor părţilor şi dacă abilitatea actuarului de a
acţiona corect este intactă.

2.6

Publicitatea amăgitoare trebuie evitată.

2.7

Actuarii nu trebuie să ofere servicii pentru persoane sau organizaţii dacă au motive să creadă că
serviciile respective sunt folosite pentru a se încălca legea.

2.8

Actuarii nu trebuie să critice alţi actuari fără motiv şi nu trebuie să cauzeze un rău intenţionat
reputaţiei altui actuar.

2.9

Actuarii nu trebuie să se folosească de poziţia lor în cadrul Asociaţiei pentru avantajul lor
profesional.
3. Competenţe

3.1

Actuarul nu trebuie să ofere servicii profesionale într-un domeniu în care el/ea nu are experienţa
şi priceperea necesară, cu excepţia cazului în care este supervizat de un alt actuar care are
experienţa şi priceperea corespunzătoare.

3.2

Pentru asigurarea serviciilor profesionale, actuarul trebuie să adere complet la toate standardele
profesionale ale Asociaţiei şi trebuie să facă referinţă la ele în prezentarea soluţiilor.

3.3

Actuarul trebuie de asemenea să ţină cont şi să facă referinţă la notele călăuzitoare oferite de
Asociaţie, exceptând cazul în care actuarul poate justifica o îndepărtare de la acestea, dat fiind
contextul în care serviciile sunt prestate.
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3.4

La preluarea muncii unui alt actuar, actuarului trebuie să i se facă un scurt instructaj pentru a se
asigura faptul că cunostinţe suficiente sunt transferate. Excepţii pot fi situaţiile în care
integritatea poate fi compromisă sau în care transferul de cunoştinţe nu este posibil.

3.5

Este responsabilitatea actuarului să fie în permanenţă la curent cu dezvoltările în practica
actuarială, legislaţia în domeniu şi tehnologie.

3.6

Actuarii trebuie să se asigure că sfaturile oferite au la bază date suficiente şi de încredere,
ipoteze potrivite şi conforme cu principiile actuariale.

3.7

Orice îndepărtare de aceste cerinţe trebuie evidenţiată de către actuar în prezentarea soluţiilor.

4. Profesionalism
4.1

Actuarii trebuie să se poarte politicos cu clienţii, angajatorii, partenerii de afaceri.

4.2

In practicarea meseriei, actuarul nu trebuie să compromită interesul public sau reputaţia
profesiei de actuar.

4.3

Orice soluţii prezentate unui client sau angajatorului trebuie să cuprindă următoarele informaţii:

identitatea clientului;

identitatea actuarului;

calitatea în care lucrează actuarul;

capacitatea actuarului de a furniza clientului sau angajatorului informaţii
suplimentare despre scopul, metodele şi sursa datelor folosite.

4.4

Exceptând cazul în care sursa datelor şi sfaturile necesare sunt incluse în prezentarea făcută
clientului sau angajatorului, se presupune că actuarul are întreaga responsabilitate profesională
pentru datele şi sfaturile date.

4.5

Serviciile oferite de un actuar cad sub incidenţa acestui cod, mai puţin în cazul în care actuarul a
declarat clar că el/ea nu oferă servicii în calitate de actuar.

4.6

Actuarul senior din orice organizaţie trebuie să ia toate măsurile necesare ca să se asigure că
organizaţia şi toţi actuarii angajaţi respectă acest cod.

4.7

Actuarii experimentaţi au obligaţia să-i ajute pe ceilalţi actuari să îndeplinească cerinţele acestui
cod. La cerere, Preşedintele AAM poate desemna un actuar experimentat care să ofere sfaturi în
unele cazuri particulare.

4.8

Actuarul trebuie să încerce să se asigure că prezentarea muncii sale unei a treia persoană este
corectă şi exactă.
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