POLITICA ANTI-CORUPȚIE
Motto: „Nimic nu e mai periculos pentru conştiinţa unui popor decât priveliştea
corupţiei şi a nulităţii recompensate.” Mihai Eminescu
Termeni:
Traficul de influenţă (1) Pretinderea, primirea ori acceptarea promisiunii de bani sau
alte foloase, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, săvârşită de către o
persoană care are influenţă sau lasă să se creadă că are influenţă asupra
informațiilor și modului de desfășurare a activității companiei.
Spălarea de bani
(1) Operatiunea juridica de orice fel, efectuată în scopul împiedicării identificării
originii ilicite, a situării, a circulației, a titularului real al dreptului de proprietate ori
a existenței altor drepturi cu privire la un bun, de către o persoană care, fie a
cunoscut, fie a prevazut din împrejurările concrete, că acesta provine din săvârșirea
unei fapte prevazute de legea penală, chiar fără a cunoaște natura acesteia.
(2) Fapta constituie infracțiune și atunci când aceasta a fost săvârșită de autor sau de
un participant la fapta prevăzută de legea penală din care provine bunul.
Noțiunea de conflict de interese. Evoluția legislației privind incriminarea
conflictului de interese. Conflictul de interese generează o stare de incompatibilitate
lato sensu, dar, sub aspectul cauzelor care determină această incompatibilitate,
conflictul de interese se caracterizează prin faptul că factorul determinant nu este
neapărat o situație juridică sau o activitate incompatibilă cu activitatea care este
realizată în cadrul atribuțiilor de serviciu, ci un interes personal de natură
patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor
care-i revin angajatului.
Corupția reprezintă un abuz, activ sau pasiv, direct sau indirect, comis de către un
salariat sau colaborator al Daitech SRL, pentru a obține avantaje financiare sau alte
foloase necuvenite (bunuri sau servicii) pentru sine sau pentru terțe părți aflate în
legatură cu un salariat al Dai Tech SRL. Corupția vizează un ansamblu de activități
sau acțiuni ilicite, lipsite de etică, desfășurate nu numai de persoane ci și de diverse
grupuri și organizații, publice sau private, în scopul obținerii unor avantaje
materiale sau morale ori a unui statut social superior prin utilizarea unor forme de
abuz, constrângere, șantaj, înșelăciune, mituire, intimidare, amenintare, etc.
Aceasta politică este stabilită ca noi toți, angajații organizației, să întelegem 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 angajat pot afecta reputația
organizației și soliditatea tuturor afacerilor derulate de către Dai Tech.
Dai Tech 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 nostru legislativ sunt valabile pentru oricare din noi: angajat,
colaborator, furnizor, reprezentant legal sau persoană care lucrează în favoarea
organizației. Niciunul din noi nu solicită și nu oferă mită sau alte avantaje materiale
de orice natură. Ne așteptăm să fim tratați în același fel de colaboratorii și partenerii
noștri de afaceri.
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