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1.1 Scop
Este politica CEVA („Societatea”) ca toate afacerile și activitățile sale să respecte în permanență toate normele și legile pentru a îndeplini cerințele

părților interesate interne și externe. Scopul acestei Politici Globale Anticorupție („Politica”) este de a asigura respectarea de către angajații și

reprezentanții Societății a legilor anticorupție în toată lumea. Programul de Conformitate & Etică CEVA (C&E) oferă un cadru pentru stabilirea,

revizuirea și îndeplinirea obiectivelor antimită.

1.2 Aplicare
Această politică se aplică tuturor regiunilor și diviziilor Societății și tuturor angajaților și reprezentanților care acționează pentru sau pe seama

Societății. Este necesară stricta respectare a acestei politici, cu excepția cazului în care există o lege mai dură în țara în care lucrați.

1.0 INTRODUCERE

1.3 Responsabil conformitate cu legislația anticorupție
CEVA a delegat responsabilitatea conducerii sistemului de management antimită CEVA departamentului de Conformitate & Etică CEVA. Directorul

de Conformitate CEVA are autoritatea și independența de a lua decizii referitoare la anticorupție.

1.4 Angajamentul CEVA față de îmbunătățirea continuă
CEVA nu va tolera corupția. Astfel, departamentul C&E CEVA va revizui periodic această politică pentru a se asigura că atrage respectarea

oricărei noi legi anticorupție din țările în care suntem activi. Departamentul C&E CEVA va monitoriza și audita sistemul de management antimită al

CEVA pentru a identifica oportunități de îmbunătățire.
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2.1 Ce este corupția?
Corupția reprezintă abuzul de putere acordată în scopul câștigului personal.

2.2 Ce este mita?
Oferirea, promiterea, acordarea, acceptarea sau solicitarea unui folos necuvenit de orice valoare (care poate fi financiar sau nefinanciar), direct

sau indirect, indiferent de locație(locații), care încalcă legea aplicabilă și care are rolul de stimulent sau răsplată pentru ca o persoană să

acționeze sau să nu acționeze într-un anumit mod cu privire la îndeplinirea sarcinilor sale.

2.0 CORUPȚIE ȘI MITĂ
Corupția afectează societățile și subminează comerțul echitabil, care este esențial pentru afacerile noastre. Guvernele din toată lumea încearcă

să combată mita și corupția, iar CEVA se angajează să facă acest lucru, la rândul său. Foarte simplu: CEVA interzice toate formele de mită și

corupție. Nu oferim sau primim nimic de valoare care ar putea măcar să pară că poate influența în mod necorespunzător o decizie luată de noi

sau de altcineva. În schimb, abordăm relațiile cu clienții, furnizorii și reglementatorii noștri într-un mod onest și direct. Respectăm legile

anticorupție care se aplică activității noastre și aderăm la principiile internaționale anticorupție, în special Legea Statelor Unite privind practicile

de corupție în străinătate („FCPA”), Legea antimită a Regatului Unit, inițiativa ONU Global Compact, Convenția antimită a Organizației pentru

Cooperare și Dezvoltare Economică („OCDE”) și alte legi antimită aplicabile.

Întrebare: În țara mea este o practică obișnuită să se facă plăți funcționarilor guvernamentali cu scopul evitării

inspecției mărfii, care ar fi altfel obligatorie în baza legilor locale. Aceste plăți sunt permise în cadrul politicii CEVA?

Răspuns: În niciun caz, deoarece aceste plăți sunt realizate cu scopul de a împiedica funcționarii guvernamentali

să-și îndeplinească sarcinile și trebuie considerate mită.

Întrebare: Avem un client care este o societate parțial deținută de stat, am dori să invităm persoana de contact la

cină, este în regulă?

Răspuns: Având în vedere că persoana de contact și clientul sunt considerați funcționari guvernamentali în baza

legilor anticorupție, trebuie să obțineți acordul departamentului Conformitate & Etică CEVA înainte de a face

invitația. În funcție de situație și de alte informații cerute de Conformitate & Etică, această formă de divertisment

poate fi aprobată.



5

2.3 Funcționarii guvernamentali
CEVA interzice orice ofertă, plată sau promisiune referitoare la bani sau orice alt obiect de valoare, făcută direct sau indirect, unui „funcționar

guvernamental” pentru a obține sau păstra afaceri sau a asigura un folos necuvenit.

În baza Legii antimită din Regatul Unit, există o prevedere privind răspunderea strictă, care ar însemna că nu este necesar să se arate că o

societate a avut intenția de a oferi mita cu rea-credință sau că a neglijat faptul că ar fi avut loc orice activitate de mită.

„Funcționar guvernamental” înseamnă:

• orice funcționar sau angajat al unui guvern străin, național, local sau municipal, ales sau numit;

• orice persoană care acționează într-o calitate oficială sau care exercită o funcție publică pentru sau în numele unui guvern sau

organism al acestuia;

• orice funcționar sau angajat al unei organizații publice internaționale cum ar fi ONU sau Banca Mondială;

• un membru al unei ramuri legislative, judecător, funcționar vamal sau funcționar fiscal;

• partidele politice, funcționarii acestora și candidații la funcții publice;

• sau angajații societăților comerciale deținute sau controlate de stat.

Vă rugăm să consultați Politica CEVA privind raportarea relațiilor cu sau deținerea postului de funcționar guvernamental pentru mai multe

informații.

Întrebare: La aeroportul local, a fost contractată o societate privată de către agenția guvernamentală pentru a

gestiona activitățile de manipulare. Nu sunt sigur dacă aceasta este un funcționar guvernamental sau nu. Ce

trebuie să fac?

Răspuns: În general, dacă nu sunteți sigur, mai bine sunteți precaut și presupuneți că sunt funcționari

guvernamentali. În acest caz, presupunem că societatea care oferă servicii de manipulare la aeroport trebuie

tratată ca și cum ar fi funcționar guvernamental.
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2.4 Plăți de facilitare
Acesta este termenul acordat uneori unei plăți ilegale sau neoficiale făcute în schimbul unor servicii pe care plătitorul are dreptul legal de a le

primi fără a face plata respectivă. În mod normal, este o plată relativ minoră făcută unui funcționar public sau unei persoane cu funcție de

certificare pentru a asigura sau grăbi îndeplinirea unei acțiuni necesare sau de rutină, cum ar fi eliberarea unei vize, a unui permis de muncă, a

vămuirii sau instalarea unui telefon.

Acestea nu includ o decizie discreționară luată de un funcționar guvernamental, cum ar fi, de exemplu, decizia de a acorda un contract sau a

evita inspecția, deoarece în acest caz, plata nu ar fi considerată o facilitare, ci mită. CEVA interzice plățile de facilitare, cu excepția cazului în

care există o amenințare iminentă la adresa sănătății sau siguranței personale. CEVA interzice plățile de facilitare, cu excepția cazului în care

există o amenințare iminentă la adresa sănătății, siguranței sau libertății personale, atâta timp cât este raportată în timp util și documentată în

mod corespunzător. Aceasta se numește plată de extorcare.

2.5 Contribuții caritabile și politice
Ne desfășurăm activitățile în așa fel încât activitățile și declarațiile caritabile și politice neadecvate să nu aducă atingere intereselor CEVA. În

general, Societatea nu intervine în chestiuni politice, și trebuie să respectăm cu toții toate legile și normele financiare, etice și de alt tip privind

activitățile politice, inclusiv lobby-ul. Din acest motiv, Regulamentul CEVA în afaceri stabilește regulile și aprobările necesare în legătură cu

contribuțiile caritabile și politice. Desigur, în calitate de cetățeni particulari, putem participa cu toții la activități politice și face contribuții pe timpul

și cheltuiala noastră. Nu putem însă folosi numele CEVA, banii sau timpul CEVA pentru a face acest lucru.

Întrebare: Trebuie să aranjez ca angajații unei societăți private (desemnate de autoritatea aeroportuară) să

descarce containerele în timp util la aeroport. Le pot da acelor persoane un bacșiș de 10 dolari fără chitanță pentru

a grăbi lucrurile?

Răspuns: Nu, o astfel de plată ar fi contrară politicii CEVA și în legislația anumitor țări poate fi considerată mită.
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3.1 Cum pot reprezenta cadourile și divertismentul o problemă?

3.0 CADOURI ȘI DIVERTISMENT

Cadourile și divertismentul rezonabile, făcute cu bună credință, sunt în general o parte acceptabilă și obișnuită a afacerilor. Cu toate acestea,

există mai multe moduri în care cadourile și divertismentul pot prezenta probleme de anticorupție pentru CEVA, clienții noștri și vânzătorii și

furnizorii noștri dacă nu avem grijă:

• Divertismentul și cadourile scumpe, exagerate și frecvente sunt deseori mită sub acoperire. Cel care le oferă poate încerca să „cumpere”

un tratament favorabil din partea dumneavoastră.

• Chiar și divertismentul și cadourile mai mici oferite cu bune intenții pot crea conflicte de interese: de exemplu, în loc să se ia o decizie

obiectivă pe baza cărui vânzător îi oferă societății CEVA cele mai bune servicii, poate fi tentant să îi oferiți un contract cuiva care v-a dus

la o cină plăcută. Pentru mai multe informații privind Conflictele de interese, vă rugăm să consultați Codul de conduită în afaceri.

• Politicile multor societăți le interzic angajaților să primească divertisment sau cadouri. Așadar, gestul dumneavoastră bine intenționat de

a oferi un mic cadou de sărbători persoanei de contact din partea clientului o poate pune pe aceasta într-o situație incomodă.

• În cele din urmă, chiar dacă divertismentul nu este prea grozav, iar cadoul nu este prea mare, și chiar dacă toată lumea are intenții bune,

de obicei cadourile și divertismentul pur și simplu nu par în regulă. Alți vânzători, furnizori, clienți și alte persoane pot privi ceea ce ați

oferit sau primit și vă pot pune sub semnul întrebării etica și integritatea. Dacă îi acordați un contract nou unui furnizor care v-a oferit un

cadou frumos de sărbători, cum arată această situație?

Un mod esențial de a evita corupția și mita este având grijă cu privire la cadourile și divertismentul pe care le oferim și

primim. Atenție: sponsorizarea către sau din partea clienților sau vânzătorilor trebuie considerată cadou.

De obicei, corupția nu este atât de evidentă cum ar fi înmânarea unei valize cu bani cuiva, într-un loc secret. În schimb, este

de obicei mai treptată și mai subtilă.
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3.2 Care sunt regulile?
La CEVA, concurăm și oferim contracte în mod transparent și numai pe baza meritelor contractanților și în interesul CEVA – nu pe baza unor

foloase personale necuvenite oferite nouă sau de către noi. Nu fiți influențați de cadouri, divertisment sau foloase de orice fel de la clienți sau

furnizori actuali sau potențiali. Aceste cadouri, dacă sunt făcute cu intenții corupte, ne pot afecta obiectivitatea, sau pot crea percepția unui folos

sau tratament preferențial. Nu trebuie nici să facem sau să oferim aceste lucruri unor terți: nu primim sau oferim divertisment sau cadouri

neadecvate. Nu cereți niciodată un cadou de la un vânzător, furnizor sau oricine altcineva pentru dumneavoastră, prietenii sau familia

dumneavoastră.

Cadourile rezonabile, rare și divertismentul cu valoare nominală sunt în regulă. Cu toate acestea, nu pot fi oferite sau primite în schimbul unor

avantaje în afaceri, cu intenții corupte sau care par corupte. Limitele pentru cadouri și divertisment sunt după cum urmează:

• Ca regulă generală, cadourile și divertismentul rare, cu o valoare de 100 USD sau mai puțin și care nu implică un funcționar

guvernamental sunt în regulă;

• Orice depășește 100 USD și nu implică un funcționar guvernamental trebuie aprobat de supraveghetorul dumneavoastră;

• Orice cadou sau divertisment cu valoarea de 250 USD sau mai mult sau care implică un funcționar guvernamental trebuie aprobat în

prealabil de departamentul Conformitate & Etică.

• Nu plătiți costurile de călătorie ale oricărei părți și nu acceptați plata costurilor dumneavoastră de călătorie de către orice parte) fără

aprobarea prealabilă a departamentului Conformitate & Etică.

• Vă rugăm să consultați Ghidul privind cadourile și divertismentul pentru mai multe detalii.

Întrebare: Este acceptabil să-mi invit clientul la cină?

Răspuns: Da, divertismentul rezonabil este legal și reprezintă un element acceptat al afacerilor, iar CEVA permite

divertismentul rezonabil și adecvat oferit clienților, atâta timp cât este permis de politicile clientului. Dacă valoarea

divertismentului este de 250 USD sau mai mult, trebuie să solicitați aprobarea departamentului Conformitate &

Etică înainte de a-i adresa invitația clientului.
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4.0 CERINȚE DE CONTABILITATE
Toate evidențele, registrele și conturile CEVA trebuie păstrate detaliate, în mod rezonabil, și trebuie să reflecte corect

toate tranzacțiile și dispunerile de active. CEVA interzice orice caracterizare inexactă sau omisiune a oricărei tranzacții

din registrele Societății.

CEVA interzice, de asemenea, orice intrări false sau înșelătoare în registrele sau evidențele CEVA. Le interzicem

angajaților și reprezentanților Societății să se implice în orice aranjamente care ar duce la intrări înșelătoare.

Nu pot fi stabilite fonduri sau active nedivulgate sau neînregistrate.

5.0 RELAȚII CU TERȚII
În multe situații, utilizarea terților (agenți, consultanți sau parteneri societăți în participațiune (denumiți colectiv

„reprezentanți”) este un element esențial al afacerilor. Reprezentanții sunt reținuți în general de Societate pentru expertiza

și serviciile pe care le pot oferi.

Aspectele interzise de legile anticorupție includ conduita ilegală a reprezentanților în numele Societății. Societatea trebuie

să aibă grijă să evite situații care implică reprezentanți care ar putea duce la orice încălcare a legilor anticorupție.

Vă rugăm să consultați Politica de due diligence și conformitate referitoare la terți care stabilește ce fel de due diligence

trebuie efectuat pentru ce terți.
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6.1 Cum se raportează?

6.0 RAPORTAREA ȘI GESTIONAREA AFIRMAȚIILOR

Iată diferite moduri de a raporta – utilizați metoda cu care vă simțiți cel mai confortabil. Vă rugăm să consultați Procedura de raportare la linia de

urgență pentru mai multe informații.
• Management. Spuneți-i managerului/supraveghetorului dumneavoastră dacă acesta nu este implicat în abaterea presupusă și dacă vă simțiți

confortabil să o faceți. Sau adresați-vă altui membru al conducerii dacă sunteți de părere că acest lucru va fi mai eficient.

• Reprezentant al departamentelor Juridic, Conformitate & Etică sau Resurse Umane. Dacă nu vă simțiți confortabil să discutați cu

managerul/supraveghetorul dumneavoastră, apelați la unul dintre experții noștri care vă poate ajuta. CEVAnet are cele mai recente informații de contact

ale tuturor membrilor personalului departamentelor Juridic, Conformitate & Etică, inclusiv ale Directorului juridic și Directorului de Conformitate, ale

Directorului Global de Conformitate și ale reprezentanților din Resurse Umane.

• Linia de urgență pentru conformitate. De asemenea, puteți raporta încălcări efective sau presupuse ale acestei politici contactând Linia de urgență

pentru conformitate.

• Raportare online. Serviciul nostru de linie de urgență oferă și posibilitatea raportării online, dacă preferați această variantă. Puteți folosi această adresă

de e-mail: CEVA.Compliance@Cevalogistics.com.

Vă încurajăm să vă oferiți numele când raportați o presupusă încălcare și cât mai multe informații puteți pentru a ne ajuta să investigăm situația.

Puteți însă și să rămâneți anonim dacă doriți și dacă acest lucru este permis de legislația locală și vom trata toate raportările cât de confidențial este

posibil în mod rezonabil. Raportați în orice mod vă simțiți confortabil. Dacă nu credeți că situația raportată de dumneavoastră este cercetată,

raportați-o din nou sau încercați altă metodă de raportare.

CEVA denunță orice formă de represalii (directe sau indirecte) împotriva oricărei persoane care raportează cu bună credință un aspect legat de

conformitate sau care refuză să ia parte la, sau refuză orice activitate cu privire la care au considerat că există un risc mai mult decât scăzut de mită

care nu a fost redus de organizație.

Ne așteptăm și încurajăm toți angajații să raporteze încălcări și presupuse încălcări și să colaboreze cu Societatea în ce privește

gestionarea acestora. De fapt, unde acest lucru este permis de lege, le solicităm angajaților să o facă. Dacă ne raportați o problemă,

ajutați Societatea să le gestioneze în mod corespunzător și să se asigure că este o societate care respectă regulile anticorupție.
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6.2 Care sunt consecințele nerespectării politicii?
Nerespectarea legilor anticorupție este scumpă, consumă timp și ne distrage de la îndeplinirea obiectivelor noastre de afaceri.

Acest lucru poate atrage plata unor amenzi semnificative de CEVA ca societate și de angajații CEVA în mod individual, aplicate uneori de

agențiile de reglementare anticorupție din diferite țări. În afara acestora și a altor sarcini financiare pe care CEVA le poate suporta în legătură cu

abaterile, persoanele fizice pot risca închisoarea și alte restricții ca urmare a acțiunilor în justiție din țările respective.

La CEVA, sub rezerva și în măsura maximă admisă de legea aplicabilă, încălcarea Politicii globale anticorupție CEVA, precum și încălcarea

Codului CEVA de conduită în afaceri sau a altor politici și proceduri poate duce la acțiuni disciplinare, inclusiv posibila reziliere a contractului.

Întrebare: Am o funcție de conducere. Unul dintre angajații din echipă a decis să îmi raporteze îngrijorările sale cu

privire la o posibilă abatere a altui angajat. Dovezile oferite par foarte concludente, așa că decid să discut cu

angajatul implicat în abatere și să-i cer să înceteze această situație. Este corect?

Răspuns: Nu, chiar și atunci când dovezile oferite pot părea concludente, nu trageți concluzii pripite și nu

soluționați problema pe cont propriu. Vă rugăm să raportați ceea ce vi s-a raportat și dumneavoastră

departamentului Conformitate & Etică pentru ca situația să fie cercetată și gestionată corespunzător. Dacă

departamentul Conformitate & Etică are nevoie de ajutorul dumneavoastră, veți fi rugat să o faceți.
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8.1 Rezumatul Politicii
• Mita în sectorul public este interzisă.

• Nu ne implicăm în nicio formă de dare de mită a funcționarilor guvernamentali.

• Plățile de facilitare sunt interzise.

• Plățile de facilitare sunt plăți mici făcute funcționarilor guvernamentali de orice nivel pentru a-i convinge să efectueze (sau să efectueze mai repede)

acțiuni de rutină pe care trebuie să le efectueze oricum.

• Mita în sectorul privat este interzisă.

• Nu ne implicăm în dare de mită „comercială” sau în sectorul privat. De exemplu, nu vom plăti „stimulente” unor clienți privați, comerciali pentru a obține

contracte. Așadar, fie că guvernul este implicat sau nu, nu trebuie să ne implicăm în acte de dare de mită.

• Nu acceptăm mita.

• Nu acceptăm nicio formă de mită sau plăți neadecvate. De exemplu, nu vom accepta cadouri neadecvate de la vânzători care încearcă să ne convingă

să le acordăm contracte. Pragul pentru cadourile acceptate este foarte scăzut și cea mai bună practică este să evităm toate cadourile.

• Nu acceptăm alte influențe sau stimulente neadecvate.

• Nu dăm, oferim sau acceptăm alte forme de mită, cum ar fi favoruri personale pentru factorul-cheie de decizie de la un client care are în vedere

acordarea unui contract societății noastre, donații către organizația de caritate preferată a unui funcționar guvernamental, acceptarea să angajăm fiica

unui funcționar guvernamental care are influență asupra activității CEVA, sau orice alt lucru de valoare. Aveți grijă și cântăriți bine „reducerile” sau

„rabaturile” pentru a vă asigura că acestea nu influențează în mod neadecvat oferirea sau primirea de servicii. Dacă aveți orice nelămuriri în legătură

cu acestea, vă rugăm să verificați cu departamentul Juridic / Conformitate & Etică.

• Relații cu funcționarii guvernamentali.

• Dacă sunteți sau ați fost funcționar guvernamental sau sunteți rudă cu unul, trebuie să știm acest lucru pentru a ne asigura că luăm măsurile potrivite

pentru a evita activitățile care pot părea corupte. Vă rugăm să consultați Politica privind raportarea relațiilor cu sau deținerea postului de funcționar

guvernamental din Regulamentul CEVA în afaceri.

• Due diligence.

• Urmărim Politica de due diligence și conformitate referitoare la terți pentru a evalua agenții terți, partenerii și subcontractanții pentru a ne asigura că

aceștia sunt tipul de societăți cu care CEVA își dorește să facă afaceri și care vor urma standardele noastre etice ridicate, îndeosebi în ce privește

corupția și mita.

• Cadouri și divertisment.

• Acestea trebuie să fie rezonabile și să respecte Ghidul privind cadourile și divertismentul. Cele care au valoare de250 USD sau mai mult sau care

implică funcționari guvernamentali trebuie aprobate în prealabil de departamentul Conformitate & Etică.

8.0 CONCLUZIE
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Quiz

Click the Quiz button to edit this object
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8.3 Numai pentru angajați

 Regulamentul CEVA în afaceri

 Codul de conduită în afaceri*

 Numere de telefon linia de urgență pentru conformitate

 Ghidul privind cadourile și divertismentul

 Procedura de raportare la linia de urgență 

 Politica privind raportarea relațiilor cu sau deținerea postului de funcționar guvernamental 

 Third Party Compliance Due Diligence Policy

Link-uri către politicile conexe CEVA

*Accesibil în afara rețelei CEVA

http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA%20Business%20Rules/CEVA%20Business%20Rules.pdf
Code of Business Conduct_Romanian.ppt
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/Pages/ComplianceHotline.aspx
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/Lists/Gift/Item/newifs.aspx
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA%20Business%20Rules/PRRSGO.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA%20Business%20Rules/PRRSGO.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/Pages/Third-Party-Due-Diligence.aspx



