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POLITICĂ ANTICORUPȚIE ȘI ANTIFRAUDĂ 

 

Promateris S.A. nu tolerează faptele/ actiunile, comportamentele/ conduitele interzise 

de Lege (şi anume corupția, frauda, coluziunea, constrângerea, obstrucționarea, 

spălarea de bani, etc.) în activitățile și operațiunile sale și/sau în relațiile cu/privind 

conducerea Societății, angajați, parteneri, clienți, furnizori, funcționari de orice fel și 

orice alți terți 

 

Cazurile suspectate pot fi raportate prin telefon 0786052885 sau prin e-mail la adresa  

hr@promateris.com 

 

 

Promateris S.A., (în continuare Promateris) adoptă prezenta politică prin care 

descurajează orice activități cu caracter penal și protejează societatea și angajații onești de 

comportamente necinstite sau oportuniste, întrucât persoanele care nu aderă la valorile 

companiei și încalcă prevederile prezentei politici nu sunt agreate în cadrul acesteia. 

Avem aceleași așteptări și de la furnizorii, partenerii de afaceri și de la toți colaboratorii noștri, 

sens în care ne rezervăm dreptul de a îi selecta. 

Încălcarea prevederilor prezentei politici poate duce la aplicarea de sancțiuni disciplinare, 

contravenționale și penale, după  caz. 

 

I. Obiective 

Principalele obiective ale politicii privind anticorupția și antifrauda sunt: 

 • Prevenirea cazurilor de corupție directă sau indirectă din cadrul Promateris prin 

responsabilizarea privind combaterea fraudei și corupției; 

 • Limitarea expunerii Promateris la riscurile de fraudă și corupție prin informarea angajaților 

privind procedura de notificare și investigare a faptelor de corupție sau fraudă; 

• Menținerea și îmbunătățirea credibilității Promateris în relațiile cu clienții și partenerii de 

afaceri; 

 • Dezvoltarea și menținerea unei culturi organizaționale orientată către prevenirea și 

combaterea corupției. 
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II. Ce este o infracțiune 

Infracțiunea este o faptă care, din cauza gravității ei, este pedepsită de legea penală (Codul 

penal sau alte legi în domeniul penal), e săvârșită cu vinovăție, nejustificată și de care e ținută 

responsabilă persoana care a săvârșit-o. Infracțiunea poate fi îndreptată împotriva persoanei 

fizice/juridice, a bunurilor acesteia sau poate să lezeze unele relații sociale. 

Prin sancționarea acestor infracțiuni, legea protejează proprietatea și bunurile victimei. 

 

III. Terminologie  

3.1. Frauda este denumirea generică dată faptei prin care o persoană încearcă să realizeze un 

profit material de pe urma încălcării legii sau reglementărilor (de exemplu, dar fără a se limita 

la: înșelăciune, delapidare, furt, fals etc.) sau a nesocotirii drepturilor altei persoane (de 

exemplu, dar fără a se limita la: fraudă în contract etc); sau denumire dată oricărei încălcări 

de lege (fraudă de lege, în general), inclusiv a legii procesuale prin eludarea dispozițiilor 

acesteia. 

Tipologii particulare de fraudă:  

Frauda se caracterizează prin diverse comportamente contrare valorilor etice și 

a legilor aplicabile, destinate obținerii unor avantaje, având sau nu un impact 

financiar și/sau contabil asupra Promateris, sau a oricăruia dintre partenerii 

acestora. 

 • Deturnarea de active/Delapidarea: o fraudă care constă în utilizarea cu rea-credință a 

activelor întreprinderii, contrar intereselor companiei, având ca scop obținerea de avantaje 

personale directe sau de avantaje pentru companii în care persoana este interesată direct sau 

indirect. 

 • Cheltuieli frauduloase/Gestiunea frauduloasă: deturnarea creanțelor, viramente 

bancare frauduloase, deturnarea de numerar, deturnarea de active necorporale sau de stocuri 

etc. 

 • Comunicarea frauduloasă a informațiilor financiare: constă în încălcarea regulilor 

relative la modul de tratare a documentelor contabile care are ca efect, dar fără a se limita la, 

supraevaluarea activelor sau a veniturilor, sub-evaluarea elementelor de pasiv și/sau a 

costurilor, comunicarea de elemente sau evenimente contabile și/sau financiare false, facturi 

false etc. 

 • Fals și uz de fals: În cazul în care un contract/acord semnat cu o alta parte nu corespunde 

activităților reale desfășurate de către intermediar sau prestatorul de servicii, poate fi 

considerat ca fiind un fals și constituie o infracțiune cunoscută ca uz de fals, și chiar de 

înșelăciune aflate în concurs, după caz. 

3.2. Corupția sau mita, reprezintă oferirea, promiterea, darea, acceptarea sau solicitarea 

unui avantaj necuvenit de orice valoare (care ar putea să fie financiar sau nefinanciar), direct 

sau indirect cu încălcarea prevederilor legale aplicabile, ca un stimulent sau recompensare 

pentru o persoană care deține o funcție de conducere într-o activitate profesională, socială sau 

chiar privată, sau care lucrează pentru o persoană fizică sau o persoană juridică sau orice 

agenție, în nume propriu, sau pentru alții, în scopul de a îndeplini sau a se abține de la 
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îndeplinirea unui act care se încadrează în sfera de aplicare a atribuțiilor sale, misiune sau 

mandat, sau facilitat prin atribuțiile sale, misiune sau mandat. În egală măsură este considerat 

act de corupție și cedarea la solicitările persoanelor din categoriile mai sus menționate în 

scopurile descrise anterior. Infracțiunile de corupție, într-una dintre clasificări, se pot împărți 

în două categorii: 

➢ Corupția activă: „promisiunea, oferirea sau darea, cu intenție, de către orice 

persoană, direct sau indirect, a oricărui folos necuvenit, către un funcționar public, 

pentru sine ori pentru altul, în vederea îndeplinirii ori abţinerii de la a îndeplini un 

act în exercițiul funcțiilor sale”.  

➢ Corupția pasivă: „solicitarea ori primirea, cu intenție, de către un funcționar public, 

direct sau indirect, a unui folos necuvenit, pentru sine ori pentru altul, sau acceptarea 

unei oferte sau promisiuni a unui astfel de folos, în vederea îndeplinirii ori abținerii 

de la a îndeplini un act în exercițiul funcțiilor sale”. 

In accepțiunea Codului Penal  “ (…) dispozițiile privitoare la funcționarii publici se aplică 

în mod corespunzător şi faptelor săvârșite de către sau în legătură cu persoanele care 

exercită, permanent ori temporar, cu sau fără o remunerație, o însărcinare de orice 

natură în serviciul unei persoane fizice prevăzute la art. 175 alin. (2) ori în cadrul oricărei 

persoane juridice.” 

Tipologii particulare de corupție: Pot fi considerate fapte de corupție sau mituire 

oferirea sau acceptarea de servicii nejustificate, cadouri excesive, donații caritabile sau 

sponsorizări cu încălcarea cadrului normativ intern sau legislației naționale aplicabile, plăți 

neprevăzute și nejustificate, directe sau indirecte sau plăți de facilitare care asigură sau 

grăbesc obținerea unui serviciu care este justificat și legal. 

 • Trafic de influentă: Constă în solicitarea, în mod direct sau indirect, sau acordul cu oferte, 

promisiuni, cadouri sau avantaje de orice fel, în nume propriu sau în numele altor persoane, 

în scopul de a exercita o influență reală sau presupusă în scopul obținerii de distincții, poziții 

in cadrul unor societăți, piețe sau orice altă decizie favorabilă de la o persoană care deține o 

funcție, sau o persoană fizica sau agenție. În egală măsură este considerat act de corupție și 

cedarea la solicitările persoanelor din categoriile mai sus menționate în scopurile descrise 

anterior. 

 • Utilizarea abuzivă a activelor societății: Apare atunci când personalul din conducerea unei 

societăți utilizează resursele companiei pentru propriul beneficiu direct sau indirect. Astfel de 

acte pot fi considerate un abuz al încrederii. Dificultatea de a dovedi existența prealabilă a unui 

acord corupt conduce de multe ori la calificarea acestor plăți efectuate către o anumită 

persoană, persoana declarată cu care există relații contractuale, care au fost de fapt destinate 

pentru remunerarea altor persoane și nu pentru activitatea de fapt întreprinsă, ca abuz în 

utilizarea de active ale societății sau abuz de încredere. Beneficiarul acestor plăți ar putea fi 

acuzat de complicitate și/sau tăinuirea acestor delicte. 

 • Favoritismul/Conflictul de interese: Infracțiunea de tratament preferențial are loc atunci 

când o persoana ( fie ca este angajaț/salariaț, fie in calitate de partener, client, furnizor, 

funcționar de orice fel sau orice alt terț) oferă un avantaj necuvenit pentru o altă persoană, cu 

încălcarea normelor care necesită libertatea de acces și tratament egal pentru ofertanți în 

timpul procedurilor de licitație pentru servicii/ achiziții și contractele delegate de 

servicii/achiziții. În cazul în care o entitate juridică ia parte la o decizie care implică o încălcare 
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a egalității între candidați pentru beneficiul propriu, aceasta este vinovată de complicitate 

și/sau ascunderea faptelor de favoritism, infecțiunea fiind calificată și individualizată în 

funcție de situația de fapt constatată. 

• Alte comportamente lipsite de etică, care generează o fraudă dovedită sau prejudicii 

companiei, cum ar fi, dar fără a se limita la: încălcarea regulilor de concurență (practici 

restrictive interzise) sau ale legislației locale și/sau internaționale privind achizițiile și 

extorcarea de fonduri, transferul fraudulos de valori, încălcarea regulilor privind conflictele de 

interese, traficul de influență activ și pasiv, abuzul de încredere, cât și primirea de bunuri 

furate sau dobândite in mod ilicit/fraudulos și complicitatea în aceste delicte.  

 

3.3. Spălarea de bani și alte infracțiuni 

Spălarea de bani este una din cele mai răspândite forme de corupție. Ea constă în procesul de 

ascundere a sumelor de bani dobândite în mod ilicit pentru a le face să pară ca fiind dobândite 

în mod legitim. 

 

3.4. Acțiunile care pot constitui infracțiune: 

• Schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârșirea de 

infracțiuni, în scopul ascunderii sau disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în 

scopul de a ajuta persoana care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se 

sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei; 

• Ascunderea sau disimularea adevăratei naturi, a provenienței, situării, dispoziției, 

circulației sau proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că 

bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni; 

• Dobândirea, deținerea sau folosirea de bunuri cunoscând că acestea provin din 

săvârșirea de infracțiuni. 

 

3.5. Conflictele de interese 

Angajații Promateris pot fi puși în situația de a primi propuneri, oferte sau cadouri din partea 

colaboratorilor, furnizorilor, subcontractorilor, prestatorilor, oricăror terți, de exemplu. 

Astfel, se pot găsi, în funcție de circumstanțe, într-o situație de conflict de interese care, în 

anumite cazuri, poate fi asimilată unei corupții pasive. Misiunea profesională a fiecărui 

angajat nu trebuie să intre în conflict cu interesul său personal. Dacă apare această situație, 

angajatul respectiv va trebui să informeze imediat superiorul ierarhic.  

Sesizările primite de la parteneri se pot adresa Directorului General al Promateris.  

 

IV. De ce este necesară politica anticorupție și antifraudă 

Am adoptat prezenta Politică pentru ca toți angajații Societății să înțeleagă în același fel 

premisele comportamentului de afaceri bazat pe integritate, transparență și onestitate, dar și 

să avem aceeași atitudine proactivă în combaterea fenomenelor de corupție. Trebuie să 

manifestăm toleranță zero față de orice fenomen de corupție pentru că faptele unui singur 
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angajat sau reprezentant pot afecta reputația Societății si soliditatea tuturor afacerilor 

derulate. Aceeași atitudine o solicităm și din partea clienților, a furnizorilor sau a oricărei alte 

persoane cu care intrăm în contact. De aceea, ne propunem să selectăm parteneri de afaceri 

cu standarde înalte de integritate și profesionalism, și să adoptam un comportament 

respectuos, onest și deschis în tot ceea ce întreprindem. 

Promateris și-a luat angajamentul de a respecta legislația națională și internațională în ceea 

ce privește combaterea fenomenului de corupție. Regulile și principiile menționate în cadrul 

prezentei Politici sunt valabile pentru oricare dintre: angajați, colaboratori, furnizori, 

reprezentanți legali sau persoană care lucrează în favoarea organizației.  

 

V. Cui se adresează 

Prezenta politică se va aplica în toate activitățile și operațiunile PROMATERIS și/sau în 

relațiile cu/privind conducerea Societății, angajați/salariați, parteneri, clienți, furnizori, 

funcționari de orice fel și orice alți terții. 

Prin angajat al Promateris se înțelege orice salariat al Promateris pe durata contractului 

încheiat cu organizația, indiferent de tipul acestuia (contract individual de muncă ori contract 

management, mandat sau administrare), inclusiv angajații temporari (leasing; part-time; 

colaboratori). 

Prin furnizor al Promateris se înțelege orice partener sau colaborator, persoana fizică sau 

juridică ce prestează o activitate pentru Promateris în baza unui contract comercial (ex: 

furnizor de bunuri sau servicii, broker intermediere produse financiare, etc). 

 

VI. Responsabilități 

Pentru a asigura protecția companiei și a angajaților, este necesară identificarea activităților 

și acțiunilor pentru care există riscuri de atragere a pedepselor penale și trebuie derulate 

acțiuni specifice de prevenire, de conștientizare și formare profesională.  

Promateris pune în practică un sistem de măsuri de prevenire, identificare și gestionare a 

cazurilor de fraudă și corupție, precum și măsuri de sancționare a cazurilor de încălcare a 

normelor și procedurilor interne, a normelor legale în vigoare. Responsabilitățile privind 

gestionarea, implementarea și buna aplicare a politicii anticorupție și antifraudă sunt 

diseminate pe toate nivelurile, pornind de la Consiliul de Administrație, Directorul General, 

toți managerii Societății (indiferent de nivelul ierarhic) și prin intermediul departementului 

de Resurse Umane către întreg personalul Promateris. 

Prevenirea corupției ne privește pe toți, întrucât corupția face ca, asupra Promateris și 

angajaților Societății, precum și asupra unor parteneri ori colaboratorilor să planeze riscuri 

importante privind sancțiunile (pedeapsa cu închisoarea, amenzi considerabile, interdicția de 

a exercita activitatea, excluderea de la licitații și/sau de la finanțarea internațională etc.). 

Dincolo de sancțiunile penale, corupția poate avea și consecințe pe plan civil și contractual 

(rezilierea contractelor, despăgubirea terților lezați etc.), dar și pe plan moral privind reputația 

Promateris, și implicit a angajaților și partenerilor/colaboratorilor. 
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Se așteaptă ca fiecare angajat al Promateris să ia la cunoștință Codul de etică al Societății şi să 

adopte un comportament corespunzător în concordanță cu prezenta Politică de anticorupție 

si antifraudă; 

 

VII. Identificarea rapidă a oricărei fapte de corupție sau intenție de fraudare 

Prin intermediul persoanelor cărora li se adresează prezenta Politică solicităm ajutor în 

vederea identificării cu celeritate a faptelor/informațiilor referitoare la încălcări ale legii, 

obținute în context profesional, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă. 

Astfel, solicităm tuturor și oricăror persoane implicate sau care au cunoștință despre 

asemenea incidente să nu fie pasive când sunt expuse la o situație sau atunci când constată că 

o altă persoană încalcă sau a încălcat valorile, regulile sau principiile Promateris.  

În acest sens punem la dispoziție, prin intermediul Procedurii interne de raportare stabilite în 

acest sens, următoarele canale de raportare a oricărei suspiciuni sau îngrijorări în legătură cu 

un posibil caz de corupție sau fraudă: 

• Telefon: 0786052885 

• Adresa de e-mail: hr@promateris.com 

Personalul care a sesizat o neregulă privind încălcarea prezentei politici nu poate fi sancționat 

sau supus vreunei măsuri discriminatorii în legătură cu raportarea cu bună-credință. Astfel, 

Promateris încurajează raportarea neregulilor fără teama de represalii sau de acțiuni 

discriminatorii sau disciplinare şi se angajează în a asigura protecția şi confidențialitatea 

persoanelor care raportează nereguli. 

Raportarea se face în scris, pe suport hârtie sau în format electronic, prin comunicare la linia 

telefonica sau prin alte sisteme de mesagerie vocală, sau prin întâlnire față în față, la cererea 

persoanei care face sesizarea. 

Investigarea neregulilor raportate va fi efectuată, coordonată şi supravegheată de 

departamentul de Resurse Umane. 

VIII. Cum sancționăm cazurile de corupție  

Manifestăm toleranță zero la faptele de corupție. De aceea, orice încălcare a prezentei politici 

sau a legislației naționale referitor la prevenirea și pedepsirea faptelor de corupție este 

considerată o abatere gravă de la valorile, regulile sau principiile Promateris, conducând 

la desfășurarea unei anchete interne atât în prezent cât și pe viitor, și implicit sesizarea 

organelor competente. 

 

IX. Politica organizației privind acțiuni de mecenat, donații și sponsorizări 

Înțelegem nevoia de dezvoltare a societății și ne dorim să jucăm un rol important în 

dezvoltarea societății românești. Vrem să participăm în activități care ajută la dezvoltarea 

culturală, socială și educațională a societății civile. 

Promateris poate susține în fiecare an, în baza rezultatelor financiare, instituții publice, 

culturale și educaționale prin sponsorizări. Pentru că punem reputația și integritatea 

Promateris mai presus de orice, în astfel de activități vor fi vizate doar persoane/entități care 
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dispun de o reputație impecabilă și care, prin prisma colaborării, nu vor afecta financiar 

PROMATERIS și implicit nici reputația Societății. 

Promateris nu sponsorizează și nu oferă donații directe sau indirecte partidelor sau 

organizațiilor politice și nu susține direct sau indirect nicio campanie politică. 

Toate mecenatele, donațiile ori sponsorizările vor fi făcute exclusiv prin transfer bancar și vor 

fi înregistrate atât in evidentele contabile ale mecena, sponsorului sau donatorului, cât și în 

evidențele contabile ale Beneficiarului. Promateris își rezervă dreptul să solicite rambursarea 

sumelor care au făcut obiectul mecenatului/donației/ sponsorizării în cazul în care constată 

că beneficiarul sumelor de bani a utilizat în mod eronat sau neconform sumele care făceau 

obiectul mecenatului, sponsorizării sau donației, după caz. 

 

X. Cadouri și invitații de afaceri 

Cadourile sau invitațiile pot fi considerate manifestări acceptabile de bunăvoință în contextul 

bunelor relații de afaceri, dacă sunt limitate la acest scop și ca valoare, oferite în mod deschis 

și transparent, permise în conformitate cu legislația locală aplicabilă, obișnuite în locația în 

care sunt date, oferite pentru a reflecta stimă sau recunoștință și care nu sunt oferite cu 

așteptarea că ceva va fi dat în schimb. În unele cazuri, aceste practici ar putea face obiectul 

unor reglementări anticorupție sau al altor cerințe legale, ceea ce face esențială cunoașterea 

acestor reguli și respectarea pe deplin a acestora. 

Cadourile sau invitațiile nu pot fi oferite sau acceptate decât atunci când valoarea lor este 

simbolică sau scăzută, având în vedere circumstanțele şi dacă acestea nu sunt de natură a crea 

dubii cu privire la onestitatea donatorului sau la imparțialitatea beneficiarului. Deși oferirea 

cadourilor de afaceri este considerată adeseori ca un act de curtoazie, iar această practică este 

curentă, este necesară o mare vigilență, pentru ca practica respectivă să nu poată crea un 

conflict de interese sau să poată fi asimilată unei tentative sau unui act de corupție. 

 

XI. Parteneri de afaceri si furnizori 

Promateris colaborează cu parteneri de afaceri și colaboratori care respectă legislația în 

vigoare și prezenta politică, precum și orice coduri de bună practică aplicabile în materie, cu 

scopul preîntâmpinării actelor de corupție. 

Persoana responsabilă de parteneriat se asigură de buna-credință și buna-reputație a 

partenerului selectat. Orice suspiciune trebuie raportată conducerii sau responsabilului de 

resurse umane. 

În desfășurarea activităților sale, PROMATERIS S.A. se angajează să respecte toate legile, 

reglementările și convențiile naționale și internaționale, precum și cele mai bune practici, în 

special în ceea ce privește etica, responsabilitatea socială și protecția mediu înconjurător. 

PROMATERIS S.A. se așteaptă ca furnizorii săi să manifeste același respect pentru legile și 

principiile etice aplicabile, ca și în administrarea propriilor societăți comerciale. 

PROMATERIS S.A. solicita respectarea strictă a acestor standarde de către toți furnizorii, 

angajații, intermediarii, subcontractanții lor și furnizorii lor proprii. 
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PROMATERIS S.A. solicita furnizorilor săi să manifeste o responsabilitate socială 

exemplară în conduita lor și să adopte măsurile necesare în vederea: 

• Interzicerii muncii prestate de minori: Munca prestată de minori sub vârsta de 

16 ani este strict interzisă. În țările în care legislația locală stabilește o limita de vârstă 

mai mare pentru munca prestată de minori sau impune o limită de vârstă pentru 

absolvirea învățământului obligatoriu mai mare de 16 ani, se aplică vârsta cea mai 

înaintată. Orice activitate care ar putea pune în pericol sănătatea fizică, mentală sau 

morală a minorilor, siguranța sau moralitatea nu ar trebui să fie desfășurată de nicio 

persoană sub vârsta de 18 ani. 

• Interzicerii muncii silnice: Orice utilizare a muncii silnice, a sclaviei, aservirii sau 

traficului de ființe umane de către furnizorii noștri, precum și reținerea documentelor 

de identitate sau a permiselor de muncă sau obligarea angajaților la depunerea unei 

cauțiuni sau utilizarea oricărei alte constrângeri este strict interzisă. Toți angajații au 

dreptul să-și accepte sau să-și părăsească locul de muncă în mod liber. Furnizorii nu 

pot pretinde angajaților să lucreze pentru a rambursa o datorie datorată lor sau unei 

terțe părți. 

• Interzicerii muncii ilegale, fără forme legale și nedeclarate: Furnizorii noștri 

trebuie să respecte toate reglementările aplicabile pentru a preveni munca ilegală, fără 

forme legale și nedeclarată. 

• Interzicerii hărțuirii și abuzului: Ne așteptăm din partea furnizorilor noștri să își 

trateze angajații cu respect și cu demnitate. Furnizorii noștri nu vor tolera și nu vor 

aplica nici un fel de pedeapsă corporală, hârțuire fizică, sexuală, verbală sau 

psihologică sau orice alt fel de  abuz. 

• Asigurării sănătății și a siguranței: Ne așteptăm din partea furnizorilor noștri să 

asigure angajaților lor un mediu de lucru sigur și sănătos pentru a evita accidentele 

sau vătămările corporale care pot fi cauzate de, legate de sau care rezultă din munca 

lor, inclusiv în timpul funcționării echipamentului sau în timpul deplasărilor legate de 

locul de muncă. Se așteaptă ca furnizorii să instituie proceduri și instruiri ale 

angajaților pentru detectarea, evitarea și atenuarea cât mai mult posibil a pericolelor 

care reprezintă un risc pentru sănătatea, igiena și siguranța personalului. Ei trebuie să 

respecte toate reglementările și legile locale și internaționale aplicabile în acest sens. 

Aceleași principii se vor aplica şi furnizorilor care asigură cazare angajaților. 

 

 

 

 

 

 


