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MASURI SI PROCEDURI PENTRU PREVENIREA
FRAUDEI SI CORUPTIEI

Politicile anti-frauda se aplica tuturor angajatilor Societatii Uzina
Mecanica Plopeni SA cat si partilor terte care reprezinta sau actioneaza in
numele societatii, indiferent de identitatea lor:subcontractanti, intermediari,
precum si parteneri de afaceri.
Personalul Societatea Uzina Mecanica Plopeni SA isi va desfasura
activitatea potrivit uzantelor comerciale, intr-un mediu concurential normal si
loial, inclusiv prin promovarea unor forme de ublicitate corecta si neinsalatoare,
in conformitate cu prevederile concurentiale legale in vigoare.
Este interzis orice act de coruptie,santaj si delapidare.
In fapt, orice persoana care lucreaza in numele sau pentru Societatea
Uzina Mecanica plopeni SA nu va da sau va accepta mita, nu se va angaja in
activitati de natura sa stimuleze partenerii de afaceri sau autoritatile publice.
Societatea Uzina Mecanica Plopeni SA va posta politica anti-frauda pe
site-ul societatii, cat si in incinta firmei.

POLITICA ANTIFRAUDA
1.Societatea Uzina Mecanica Plopeni SA nu solicita, nu acccepta si nu este de
acord sa primeasca, sa promita sau sa ofere mita.
Aceasta interdictie se aplica :tuturor tranzactiilor cu partenerii sau oficiali
externi sau interni, sau orice angajat al unei societati private atunci cand plata
se efectueaza in mod direct sau prin terte parti, cum ar fi o persoana juridica, un
client sau furnizor.
2. Este interzisa tainuirea mitei in scopuri comerciale sau caritabile.
3.Angajatii Societatii Uzina Mecanica Plopeni SA sunt atentionati ca NU exista
diferente intre mita si facilitarea unei plati cate furnizori , clienti sau parteneri
de afaceri ori facilitarea accesului la un anumit serviciu oferit de catre societate.
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4.Subcontractantilor sau tertilor mandatati le este strict interzisa oferirea de mita
in numele societatii.
5.S-au atentionat toti salariatii ca termenul de mita include un beneficiu acordat
sau primit in orice forma cum ar fi (fara a se limita la):
 Numerar
 Favoruri
 Avantaje neloiale pentru sine, familie sau prieteni, in ceea ce priveste
oportunitatile de formare profesionala:detasari, stagii de pregatire,locuri
de munca temporae sau locuri de munca permanente
 Furnizarea de servicii,cadouri,cheltuieli protocol nejustificate
TIPURI DE FAPTE DEFINITE CA INFRACTIUNI DE CORUPTIE
Art. 289/Codul Penal
Luarea de mită
(1) Fapta funcţionarului public care, direct ori indirect, pentru sine sau pentru altul,
pretinde ori primeşte bani sau alte foloase care nu i se cuvin ori acceptă
promisiunea unor astfel de foloase, în legătură cu îndeplinirea, neîndeplinirea,
urgentarea ori întârzierea îndeplinirii unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu
sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri, se pedepseşte cu
închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie
publică ori de a exercita profesia sau activitatea în executarea căreia a săvârşit
fapta.
(2) Fapta prevăzută în alin. (1), săvârşită de una dintre persoanele prevăzute în art.
175 alin. (2), constituie infracţiune numai când este comisă în legătură cu
neîndeplinirea, întârzierea îndeplinirii unui act privitor la îndatoririle sale legale sau
în legătură cu efectuarea unui act contrar acestor îndatoriri.
(3) Banii, valorile sau orice alte bunuri primite sunt supuse confiscării, iar când
acestea nu se mai găsesc, se dispune confiscarea prin echivalent.
Art. 290
Darea de mită
(1) Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, în condiţiile arătate în
art. 289, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani.
(2) Fapta prevăzută în alin. (1) nu constituie infracţiune atunci când mituitorul a
fost constrâns prin orice mijloace de către cel care a luat mita.
(3) Mituitorul nu se pedepseşte dacă denunţă fapta mai înainte ca organul de
urmărire penală să fi fost sesizat cu privire la aceasta.
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(4) Banii, valorile sau orice alte bunuri date se restituie persoanei care le-a dat, dacă
acestea au fost date în cazul prevăzut în alin. (2) sau date după denunţul prevăzut în
alin. (3).
(5) Banii, valorile sau orice alte bunuri oferite sau date sunt supuse confiscării, iar
când acestea nu se mai găsesc, se dispune confiscarea prin echivalent.

Atat conducerea societatii cat si Inspectia Generala Anticoruptie si
Auditorul Intern trebuie sa fie pregatiti sa raspunda in timp oportun si cu
diligenta, mesajelor venite din partea angajatilor Societatii Uzina Mecanica
Plopeni SA , referitoare la posibile incalcari ale politicii antifrauda si coruptie.
Inspectia Generala Anticoruptie va fi sesizata de catre angajatii sau tertii
externi asupra unor eventuale fapte de coruptie , ulterior consilierul din cadrul
Inspectiei va aduce Directorului General al societatii la cunostinta aceste fapte si
modul preliminar in care au fost investigate si acesta din urma va stabili
aplicarea sanctiunii.
Se va acorda atentie in principal, la ceea ce experienta indica a fi zonele
cu semnale de alarma, dupa caz cu privire la :
 Revizuirea acordurilor cu o terta parte si a platilor aferente
 Analiza fiselor de cont pentru conturile contabile cu risc ridicat
 Facturile storno si facturile nule emise catre clienti cu risc ridicat
 Plati pentru cadori,calatorii si protocol catre parteneri s.a
 Tranzactiile care par a nu avea fundament
 Cheltuieli ale salariatilor (gen avansuri platite pentru deplasari si
ramase nedecontate mai mult de un an)
 Donatii si sponsorizari
 Plati directe sau rambursari de cheltuieli catre persoane fizice sau
juridice
Societatea Uzina Mecanica Plopeni SA trebuie sa respecte toate
reglementarile legale in vigoare, inclusiv pe cele referitoare la dezvoltarea
durabila a mediului social-economic si responsabilitate sociala, cum ar fi
reglementarile privind interzicerea muncii copiilor, interzicerea mitei si a
avantajelor necuvenite, sanctionate prin lege.
In cazul in care se constata incalcarea legislatiei in vigoare privind
prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor anticoruptie, sau a
prezentelor masuri de catre orice reprezentant al societatii , aceasta va
putea inceta imediat, de plin drept, fara a mai fi necesara nicio alta
formalitate si fara interventia unei instante judecatoresti contractele de
mandat, colaborare, prestari servicii ale celor implicati.
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Incalcarea acestei masuri de catre un angajat Societatea Uzina
Mecanica Plopeni SA constituie abatere disciplinara grava si va fi
sanctionata conform legislatiei in vigaore.

Aprobat,
Directorul General,
Ec.Tiberiu Pirvu

Elaborat,
Inspectia GeneralaAnticoruptie,
Jr.Anca Ticuta-Nicolae

