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POLITICA GLOBALĂ ANTICORUPŢIE A SOCIETATII UZINA MECANICA PLOPENI SA  

 
 
Introducere 

 În calitate de societatea care activeaza in industria de aparare , SOCIETATEA UZINA 
MECANICA PLOPENI SA  este obligată să respecte o serie de legi şi reglementări pentru a-şi 
desfăşura în mod legal activitatea. Esenţiale între aceste legi şi reglementări sunt cele care 
vizează practicile de mituire şi corupţie între companiile private şi între companiile private şi 
entităţile guvernamentale. În plus, Codul de etică global al SOCIETATEA UZINA MECANICA 
PLOPENI SA  precizează intenţia şi obligaţia noastră de a acţiona în permanenţă cu onestitate şi 
în spirit etic în toate relaţiile noastre de afaceri. 
 
 Drept recunoaştere a acestor cerinţe şi pentru a sublinia acest angajament, SOCIETATEA 
UZINA MECANICA PLOPENI SA  a dezvoltat prezenta Politică globală anticorupţie 
(„politica”), ce se aplică companiei SOCIETATEA UZINA MECANICA PLOPENI SA  . 
(„SOCIETATEA UZINA MECANICA PLOPENI SA ”). Prezenta politică îşi propune să se 
inspire din Codul nostru de etică global şi să consolideze fără echivoc standardele şi principiile 
care trebuie să guverneze conduita noastră pentru a ne conforma cu legile stricte anti-mituire şi 
anticorupţie instituite în întreaga lume. 
 
 Legile şi reglementările care tratează acest subiect includ Codul Penal, Codul de Procedura 
Penala, Strategia Nationala Anticoruptie 2016-2020, s.a. . Deşi există unele diferenţe între aceste 
legi, toate au fost adoptate pentru a elimina corupţia de pe piaţa, pentru a restabili încrederea 
publicului în integritatea pieţei şi pentru a promova un mediu comercial corect şi competitiv în care 
să ne desfăşurăm activitatea. 
 
 
 
Obligaţie 

Nucleul acestei politici  va face corpus comun cu  Codul de etică al SOCIETATII  UZINA 
MECANICA PLOPENI SA : 

SOCIETATEA UZINA MECANICA PLOPENI SA  interzice mita şi corupţia în 
toate sferele sale de afaceri si  din fiecare compartiment, departament, serviciu sau 
directie componenta. Această politică se aplică pentru toate tranzacţiile dintre 
SOCIETATEA UZINA MECANICA PLOPENI SA  şi orice terţe părţi, indiferent 
dacă este vorba despre o tranzacţie între SOCIETATEA UZINA MECANICA 
PLOPENI SA  şi o entitate privată sau SOCIETATEA UZINA MECANICA 
PLOPENI SA  şi o entitate publica . Interdicţii stringente în mod special se aplică 
oricărui efort de a influenţa în mod incorect oficiali guvernamentali – inclusiv 
personalul unor entităţi deţinute de guvern sau controlate de guvern implicat în 
activităţi comerciale obişnuite. 
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Obligaţia noastră foarte clară cu privire la plăţi în baza prezentei politici anticorupţie este 
următoarea: 

Angajaţilor şi intermediarilor SOCIETATII  UZINA MECANICA PLOPENI SA  li 
se interzice să dea, să ofere sau să accepte mită, plăţi sau orice obiect de valoare 
pentru a obţine sau păstra în mod necuvenit contracte, afaceri, aprobări , decizii 
fiscale sau vamale favorabile sau pentru a obţine orice alt avantaj incorect în 
afaceri, de la o entitate sau un individ. Mitele, comisioanele ilegale şi alte plăţi sau 
beneficii ilegale sau lipsite de etică sunt interzise chiar dacă sunt oferite în mod 
obişnuit în practică de alte persoane din ţara sau sectorul industrial în care 
activează SOCIETATEA UZINA MECANICA PLOPENI SA . 

 
De asemenea, multe dintre aceste legi şi reglementări impun obligaţii la fel de importante asupra 
companiilor, privind stabilirea unor controale interne şi practici contabile care să prevină utilizarea 
fondurilor pentru mituire sau plăţi ilegale. Este esenţial ca evidenţele companiei să fie menţinute 
într-un mod care să dezvăluie eventualele discrepanţe, astfel încât să poată fi luate măsuri adecvate 
de remediere. 
 
 
Drept recunoaştere a acestor cerinţe, politica noastră este următoarea: 

SOCIETATEA UZINA MECANICA PLOPENI SA  va păstra registre şi rapoarte care 
să reflecte în mod corect şi exact tranzacţiile societatii şi va menţine un sistem de 
controale contabile interne adecvate. Registrele şi rapoartele trebuie menţinute la un 
nivel de detaliu rezonabil astfel încât să reflecte corect tranzacţiile societatii  şi 
utilizarea activelor sale. Orice tranzacţie necontabilizată reprezintă o încălcare a 
prezentei politici.  
 

Orientări 

Practic, trebuie să verificaţi cu atenţie şi să înţelegeţi pe deplin următoarele puncte: 

 Valoarea plăţii. „Obiect de valoare” include o foarte largă selecţie de articole. Printre 
exemplele obişnuite se numără bani în numerar, cadouri, mese, divertisment, acţiuni, 
proprietate personală, asumarea sau iertarea de datorie, donaţii caritabile şi servicii. Chiar 
dacă „valoarea” articolului este mică, există încă o potenţială încălcare, iar aceasta trebuie 
evitată. 
 

 Eficienţa ofertei. În baza legilor din Romania , SOCIETATEA UZINA MECANICA 
PLOPENI SA  comite o încălcare chiar dacă oferta de plată sau mituire este refuzată. De 
asemenea, nu contează dacă plata este efectuată în realitate sau dacă beneficiarul face cu 
adevărat ceva pentru dumneavoastră. Încălcarea are loc în momentul în care este 
efectuată o ofertă sau plată necuvenită. 
 

 Oficiali guvernamentali/companii private. Politica noastră interzice practicile de mituire şi 
corupţie între SOCIETATEA UZINA MECANICA PLOPENI SA  şi partenerii săi 
comerciali, pe lângă cele dintre SOCIETATEA UZINA MECANICA PLOPENI SA  şi 
oficialii guvernamentali. Cu toate acestea, anumite legi examinează doar mita şi plăţile 
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efectuate către oficiali guvernamentali interni şi străini. Aceste legi impun amenzi şi 
penalităţi substanţiale pentru încălcări.  
 
 
Este imperativ, atunci când decidem să apelăm la agenţi şi intermediari, să stabilim în 
mod clar scopul de afaceri pe care îl va deservi agentul sau intermediarul respectiv. 
Trebuie să ştim în permanenţă cu cine derulăm afaceri şi să ne asigurăm că, atunci când 
acele părţi acţionează în numele SOCIETATEA UZINA MECANICA PLOPENI SA , 
fac acest lucru în mod etic şi în conformitate cu prezenta politică şi cu legile şi 
reglementările în vigoare.  
 
De asemenea, trebuie să aplicăm acelaşi nivel de eforturi atunci când selectăm partenerii 
pentru asociaţiile în participaţiune, candidaţii pentru achiziţie şi agenţii şi reprezentanţii 
respectivi ai acestora. SOCIETATEA UZINA MECANICA PLOPENI SA  ar putea fi trasă 
la răspundere pentru activităţi neadecvate desfăşurate de o companie pe care o achiziţionează 
sau de partenerii săi în cadrul asociaţiilor în participaţiune, dacă nu (i) efectuează o evaluare 
atentă şi în timp util a potenţialelor zone de risc; nu (ii) implementează un program de 
conformitate eficient în cadrul entităţilor respective sau nu (iii) pune capăt în alt mod unei 
astfel de activităţi nepotrivite. 
 

 
 Prevenirea mituirii. În Romania , SOCIETATEA UZINA MECANICA PLOPENI SA  

poate fi condamnată pentru o infracţiune penală dacă nu prevenim practicile de mită 
efectuate în numele nostru de un angajat sau un reprezentant , de exemplu. În cazul 
reprezentantilor, am putea fi răspunzători indiferent dacă vreo persoană din cadrul 
companiei a avut efectiv cunoştinţă de mită. 
 

 Cadouri, mese, călătorii, ospitalitate şi divertisment. Oferirea sau si primirea de 
stimulente de acest tip este  strict interzisa in cadrul Societatii. 
 
Orice tip de ospitalitate, călătorii, cadouri, activităţi de divertisment şi mese corporative 
trebuie să fie proporţionale cu ocazia şi să respecte politicile SOCIETATEA UZINA 
MECANICA PLOPENI SA  şi legile şi reglementările locale din ţara de reşedinţă a 
beneficiarului. De asemenea, deşi este indicat şi acceptabil să se acopere costul deplasării 
pentru vizitarea unei unităţi de producţie, cercetare sau de altă natură ,  într-un scop de 
afaceri legitim, este necesară vigilenţă. Durata vizitei trebuie să fie proporţională cu timpul 
necesar pentru îndeplinirea scopului de afaceri, iar costul călătoriei trebuie să fie rezonabil 
şi să acopere doar cheltuielile efective aferente deplasării. Orice costuri neasociate, precum 
prelungirea călătoriei, cumpărăturile, serviciile etc., trebuie achitate de client. 
.  
 

 Contribuţii caritabile. Donatiile vor suporta regimul impus de legea in vigoare . 
 
Riscul de frauda apare  dacă se fac contribuţii unei organizaţii caritabile la cererea, 
sugestia sau recomandarea directă a unui oficial guvernamental sau partener comercial. 
Efectuarea unei plăţi către o astfel de entitate ar putea fi considerată o mită indirectă 
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acordată „pentru a obţine sau păstra în mod necuvenit contracte, afaceri, aprobări 
guvernamentale, decizii fiscale sau vamale favorabile sau pentru a obţine orice alt avantaj 
incorect în afaceri.” Donaţiile în numele SOCIETATEA UZINA MECANICA PLOPENI 
SA   
 

Consecinţe 

 Încălcările prezentei politici şi ale legilor şi reglementărilor anticorupţie şi anti-mituire 
pot conduce la pedepse penale şi/sau civile severe atât pentru companie, cât şi pentru persoanele 
în cauză. Este important să acţionăm în permanenţă într-o manieră prin care să evităm chiar şi 
aparenţa unei potenţiale încălcări a acestor restricţii. Penalităţile financiare în cadrul anumitor 
legislaţii sunt nelimitate şi adesea depăşesc mai multe milioane de lei. Pedepsele penale pentru 
persoane fizice pot duce la  mulţi ani de închisoare, la care se adaugă amenzi personale, pe care 
SOCIETATEA UZINA MECANICA PLOPENI SA  nu le poate plăti în numele dumneavoastră. 
 
 Orice încălcare a prezentei politici sau a acestor legi şi reglementări poate duce la acţiuni 
disciplinare luate de  socieate , până la şi incluzând desfacerea contractului de muncă al 
contravenientului. 
 
 
Monitorizare şi verificare 

 Conducerea unităţii este responsabilă pentru stabilirea de măsuri de control prin care să se 
asigure că activitatea se desfăşoară la nivel global în conformitate cu politicile SOCIETATEA 
UZINA MECANICA PLOPENI SA  şi cu toate legile şi reglementările în vigoare. Auditorii 
interni  ai  SOCIETATII UZINA MECANICA PLOPENI SA  vor monitoriza şi verifica regulat 
conformitatea angajaţilor cu prezenta politică, procedurile aferente şi legile şi reglementările 
menţionate. 
 
Raportare 

 Orice administrator, director sau angajat al SOCIETATEA UZINA MECANICA 
PLOPENI SA  le care bănuieşte sau are cunoştinţă de o încălcare a prezentei politici sau a 
acestor legi şi reglementări trebuie să raporteze informaţiile Directorului General  al 
SOCIETATII UZINA MECANICA PLOPENI SA , altor resurse identificate mai jos sau prin 
intermediul „liniilor de urgenţă pentru etică” anonime şi confidenţiale ale SOCIETATEA 
UZINA MECANICA PLOPENI SA . 
 
 
Societatea Uzina Mecanica plopeni SA nu solicita,nu accepta si nu este de acord sa primeasca, sa 
ofere sau sa promita mita. 
 
 
 
Prezenta politica generala este aplicabila tuturor salariatilor SOCIETATII UZINA MECANICA 
PLOPENI SA si are aplicabilitate imediata  
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Resurse 

Dacă aveţi întrebări cu privire la această politică sau la legile şi reglementările menţionate, vă 
rugăm să contactaţi: 
Inspectia Generala Anticoruptie 
Mail:corcontrol@ump.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobat, 

Director General 

Ec. Tiberiu Parvu 

 

 

Intocmit, 

Inspectia Generala Anticoruptie, 

Jr.Anca Ticuta-Nicolae 


