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POLITICA ANTIFRAUDĂ, ANTICORUPȚIE ȘI ANTI–MITĂ
Politica se aplică tuturor angajaților S.C. CABLETEAM S.R.L. și părților terțe (părților interesate) care reprezintă sau acționează in numele firmei
S.C. CABLETEAM S.R.L., indiferent de identitatea lor: subcontractanți, agenți, intermediari precum și parteneri de afaceri.
Angajații S.C. CABLETEAM S.R.L. iși vor desfașura activitatea intr-un mediu concurențial normal și loial, inclusiv prin promovarea unor forme de
publicitate corectă și neinșelătoare, in conformitate cu prevederile concurențiale legale in vigoare.
Este interzis orice act de corupție, șantaj și delapidare.
In fapt, orice persoana care lucrează in numele sau pentru S.C. CABLETEAM S.R.L. nu va da sau nu va accepta mită, nu se va angaja in activități
ilegale de natura să stimuleze partenerii de afaceri sau autoritățile publice.
Politia antifraudă, anticorupție și anti-mită:
S.C. CABLETEAM S.R.L. nu solicită, nu acceptă și nu este de acord să primească, să promită sau să ofere mită.
Este interzis:
• tăinuirea mitei in scopuri comerciale sau caritabile;
• modificarea intenționată a datelor sau documentelor financiar contabile, efectuarea de plăți nejustificate, nefondate;
• furtul la nivelul persoanelor care intră direct in contact cu bunurile organizației;
• falsificarea contractelor incheiate de către S.C. CABLETEAM S.R.L cu alte societăți;
• falsificarea actelor decizionale;
• spălarea de bani;
• ințelegeri secrete intre personal și client sau furnizori de bunuri;
• abuzul de putere;
• introducere, eliminarea sau modificarea neautorizată, intenționată a datelor informatice.
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Tipuri de fapte definite ca infracțiuni de corupție:
Luarea de mită (art. 254 Cod Penal) este fapta care pretinde ori primește bani sau alte foloase care nu Ii se cuvin ori acceptă promisiunea unor
astfel de foloase sau nu o respinge, in scopul de a indeplini, a nu indeplini ori a intârzia indeplinirea unui act privitor la indatoririle sale de serviciu sau in
scopul de a face un act contrar acestor indatoriri.
Darea de mită (art.255 Cod Penal) este aceeași faptă privită in oglinda și este reprezentată de promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte
foloase unui fucționar de către o persoană pentru satisfacerea nelegală a unui interes.
S.C. CABLETEAM S.R.L. respectă toate reglementările legale in vigoare, inclusive pe cele referitoare la dezvoltarea durabilă a mediului socialeconomic și responsabilitatea socială, cum ar fi reglementările privind interzicerea muncii copiilor, interzicerea mitei sau a acordării de avantaje
necuvenite, sancționate prin lege.
Incălcarea acestei măsuri de către un angajat SC CABLETEAM SRL constituie abatere disciplinară gravă și va fi sancționată conform legislației in
vigoare.
Responsabilități:
Conducerea S.C. CABLETEAM S.R.L. are responsabilitatea aplicării unui sistem de control intern managerial si stabilirea unui Plan de integritate
privind implementarea strategiei naționale anticorupție, plan pus in practică prin acest document care identifică și evaluează riscurile de fraudă ca parte a
riscului operațional.
Compartimentul de audit intern contribuie la descurajarea și prevenirea fraudei prin examinarea si evaluarea, in cadrul misiunilor de audit, a
eficacității controlului intern, asistarea conducerii in procesul de depistare a suspiciunilor sau fenomenelor de fraudă.
Personalul de la toate nivelele are datoria să asigure protejarea activelor, utilizarea rațională și eficiența a resurselor, promovarea și protejarea
reputației societății.
Dispoziții finale:
S.C. CABLETEAM S.R.L. va posta această politica atât pe site-ul firmei, cat și in incinta firmei, aceasta fiind disponibilă tuturor parților interesate și
adusă la cunoștința tuturor angajaților.

Pagina 2 din 2

Elaborat: RM Cableteam
ING. TUDOR TOASCA
Data: 01.11.2017

Aprobat: ADMINISTRATOR
ING. KARL MARTIN SCHUSTER
Data: 01.11.2017

