
 

 

POLITICA PRIVIND COMBATEREA ȘI PREVENIREA CORUPȚIEI 
 

Societatea PLASTOR S.A., prin reprezentatul său legal prin d-l dr. ing. Şereş Ion – director 

general, în vederea aplicării prevederilor legislației naționale și europene privind combaterea și 

prevenirea corupției, stabilește prin prezenta politică liniile de management cu scopul de a ghida 

activitatea fiecărui angajat al companiei în vederea combaterii și prevenirii actelor și faptelor care ar 

putea duce la tentativa de a săvârși sau la săvârșirea de acte sau fapte pedepsite de Codul penal în 

Titlul V, Capitolul I și încadrate la Infracțiuni de corupție. 

 Compania pune un accent important pe însușirea principiilor statuate prin legislație în ceea ce 

privește combaterea și prevenirea faptelor de corupție, astfel că garantează aplicarea și respectarea 

principiilor legalității, transparenței și responsabilității. 

 Regulile de combatere și prevenire a corupției impuse de societate sunt: 

1) persoanele vulnerabile să fie asistate de șeful direct în vederea bunei desfășurări a unei activități 

care ar putea fi amenințată de o faptă de corupție; 

2) instruirea personalului la angajare, prin luarea la cunoștință a R.I. privind faptele, actele de corupție 

și pedepsele aplicate acestora; 

3) respectarea codului de conduită al societății; 

4) transparența în ceea ce privește întrunirile, prin încheierea unui P-V de reuniune cât mai clar și 

concludent. 

 Ca urmare a constatării unui act și/sau fapt de corupție, societatea are următoarele drepturi: 

1) să aplice procedura cercetării disciplinare, urmată de sancțiunile disciplinare prevăzute în Codul 

muncii, CCM, precum și în Capitolul 17 din Regulamentul intern. Concomitent aplicării acestor 

proceduri, societatea va notifica organelor de urmărire penală săvârșirea de asemenea acte și/sau fapte; 

sau 

2) să notifice organelor de urmărire penală săvârșirea de asemenea acte și/sau fapte. 

În ceea ce privește stabilirea unei limite inferioare a cuantumului sumelor sau valorii bunurilor 

ce au legătură cu faptele sau actele de corupție, unde legea nu distinge, nici societatea nu poate distinge.

 Se consideră abateri grave, în ceea ce privește corupția și se sancționează cu desfacerea 

contractului de muncă următoarele: 

- folosirea de către salariat a funcţiei pe care o îndeplineşte în societate, în vederea obţinerii de venituri 

personale în detrimentul societăţii sau care ar aduce prejudicii imaginii societăţii; 

- favorizarea unor terţe persoane fizice sau juridice la încheierea contractelor de livrare, aprovizionare 

etc. în scopul obţinerii de foloase personale, altele decât cele rezultate din salariul pentru munca prestată; 

- condiţionarea vânzării produselor executate de societate în scopul obţinerii de venituri personale, în 

detrimentul societăţii; 

- acceptarea şi luarea de foloase necuvenite pentru facilitarea obţinerii de produse şi servicii; 

- încălcarea şi nesocotirea prevederilor politicii de securitate a firmei. 
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