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1. SCOP 

SOFTWARE IMAGINATION & VISION (SIMAVI) este o companie infiinţată in 2019, în 
urma procesului de divizare al SIVECO Romania SA, prin desprinderea 
departamentului de dezvoltare. Deși compania este infiinţată recent, experienţa ei 
este vastă si este asigurată de preluarea tuturor activităţilor de dezvoltare software  
în domenii specifice de învaţământ (eLearning), sănătate (eHealth), vamă (eCustoms), 
nuclear (eNuclear), afaceri (eBusiness), sistemul bancar (CAD), utilităţi, producţie, etc.  

Organizaţie reconstruită pe model european, cu centre de competenţă unice şi 
specialişti competitivi la nivel internaţional,  SOFTWARE IMAGINATION & VISION este 
firma românească de software care furnizează servicii informatice direct către 
organisme ale Comisiei Europene. 

Avem o echipă ambiţioasă, formată din cei mai buni specialişti IT şi antrenată în peste 
3,500 de proiecte implementate cu succes, deservind peste 30 de milioane de 
utilizatori în 27 de țări din Europa, Orientul Mijlociu, Africa de Nord, zona CSI. 

Proiectele noastre de eBusiness, eLearning, eCustoms sau eHealth sprijină 
dezvoltarea societăţii, organizaţiilor private şi publice, contribuie la protejarea 
mediului, la formarea profesională, la eliminarea discriminării şi la reducerea 
decalajelor digitale.  

Soluțiile livrate de echipa noastră includ și servicii IT profesionale, cuprinzând 

activități de: analiză, dezvoltare software, customizări; integrare; implementare și 

școlarizarea utilizatorilor finali; mentenanță și suport tehnic; localizarea interfețelor 

utilizator. 

 
În centrul expansiunii noastre internaționale se află experiența noastră și bunele 
practici în dezvoltare, implementare și integrare de software, câștigate în sute de 
proiecte și sute de mii de ore de muncă. 
 
Suntem dedicați construirii de soluții în beneficiul oamenilor.  
 
Printr-o implicare consecventă în domeniul responsabilității sociale, dintr-o 
perspectivă strategică, sustenabilitatea este inclusă în însuși modelul de business al 
companiei. 
 
Și NU este totul! 
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Vrem să fim cei mai buni în industria noastră... în România... și în străinătate... dar NU 
cu orice preț... 
Dorim să avem un loc de muncă unde fiecare angajat atinge cele mai înalte standarde 
profesionale și personale și unde fiecare se simte mândru de compania in care 
lucreaza și de munca pe care o prestează. 

 
Avem o echipă responsabilă, onestă, muncitoare și orientată către client. Și în fiecare 
zi facem tot ceea ce ne stă în putință pentru a menține aceste valori. 
 
În calitate de angajați ai SIMAVI, reprezentam compania în fața clienților și a tuturor 
persoanelor cu care intrăm în contact. Fiecare dintre noi trebuie să adopte cele mai 
înalte standarde de comportament personal și profesional și să demonstreze Respect, 
Integritate, Discernământ, Onestitate și Încredere, valori care reprezintă Singura Cale 
în toate acțiunile noastre, indiferent de împrejurări.  
 
Din această perspectivă, unul dintre principiile noastre călăuzitoare de bază este 
”respectarea legilor privind anticorupția”.  

 
Dar acest principiu nu se aplică numai intern, în cadrul companiei.  Aplicăm acest 
principiu tuturor celor cu care facem afaceri, inclusiv agenți, reprezentanți, parteneri, 
consultanți, contractanți independenți și oricăror persoane care acționează în numele 
SIMAVI sau care lucrează împreună cu SIMAVI. 

 

2. DOMENIUL DE APLICABILITATE 

Acest Manual a fost dezvoltat ținând cont de contextul economic românesc actual, 
când economia românească a evoluat spre o economie de piață modernă, generând 
noi oportunităti comerciale, noi piețe, competiție, schimbări sociale, transformări 
tehnologice și financiare si o adopție pas-cu-pas a legislației UE. 

Manualul prezintă comportamentele acceptabile și neacceptabile pentru asigurarea 
conformității cu legile privind anticorupția, cum ar fi Legile din România privind 
Anticorupția și oricare alte legi aplicabile similare în teritoriile în care ne desfășurăm 
activitatea, dar și Legea SUA privind Practicile de Corupție din Străinătate (FCPA) și 
Legea privind Mita din Regatul Unit (UK Bribery Act) care trebuie respectate datorită 
relației noastre de afaceri cu parteneri din întreaga lume.  

Acest lucru înseamnă că trebuie să respectăm în întregime toate legile, interne și 
externe, interzicând plățile necuvenite, darurile sau stimulentele de orice fel către 
orice persoană și primite de la orice persoană, inclusiv funcționari din sectorul public 
sau privat, clienți și furnizori. 
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3. DESCRIERE  

3.1. GENERALITĂȚI 

3.1.1. Definiții utile 

 

� Mită: Orice lucru de valoare dat în încercarea de a influența acțiunile sau 
deciziile unei persoane, în scopul sau pentru a obține sau păstra un avantaj 
comercial.  Orice lucru de valoare include sume în numerar, alte daruri sau 
favoruri. 
 

� Corupție: Utilizarea abuzivă a unei funcții publice sau de putere pentru câștig 
personal sau utilizarea abuzivă a puterii de decizie și control în legătură cu o 
afacere în afara domeniului guvernamental. 
 

� Plăți de facilitare:  Sunt plăți către un funcționar guvernamental pentru a 
facilita sau pentru a accelera o activitate guvernamentală de rutină, 
neopțională, pe care funcționarul  este obligat să o efectueze în mod normal. 

 

� Comisioane ilegale:  Returnarea unei sume deja plătite, ca recompensă pentru 
atribuirea sau continuarea unei afaceri. 
 

3.1.2. Ce înseamnă ”anticorupție” 

Corupția este de obicei utilizată pentru a obține beneficii financiare sau pentru 
câștigul personal.    

De exemplu, mita este acordată pentru a influența comportamentul și în acest proces 
sunt implicate cel puțin două persoane: persoana care oferă mită și persoana care 
primește mita. Ambele acțiuni sunt considerate de legea penală ca fiind infracțiuni. 

Mita poate fi oferită sub forma unor sume de bani, al unui privilegiu, al unui obiect de 
valoare, al unui avantaj sau doar ca o promisiune de a influența o persoană într-o 
calitate oficială sau publică.   

Exemplele de mită pot include: 

• Oferirea sau primirea de sume de bani în forma unui comision ilegal, al unui 
împrumut, onorariu sau recompensă; 
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• Oferirea de ajutor, donații sau vot, pentru a exercita o influență 
necorespunzătoare. 

SIMAVI interzice cu strictețe oricărui angajat: 

• să promită, ofere, dea, plătească sau să autorizeze orice altă persoană, să dea 
sau să plătească, direct sau indirect, avantaje materiale, financiare sau de altă 
natură (inclusiv, dar fără a se limita la, daruri, cheltuieli de protocol, deplasări 
care nu au legătură cu afacerile și/sau cheltuieli de facilități turistice, donații 
caritabile, sponsorizări sau angajări) pentru funcționarii din sectorul privat sau 
public, clienți sau furnizori; 

• să accepte sau să autorizeze orice altă persoană să accepte, direct sau 
indirect, avantaje materiale, financiare sau de altă natură (inclusiv, dar fără a 
se limita la, daruri, cheltuieli de protocol, deplasări care nu au legătură cu 
afacerile și/sau cheltuieli hoteliere, donații caritabile, sponsorizări sau 
angajări) de la funcționarii din sectorul privat sau public, clienți sau furnizori; 

toate acestea în scopul de a determina influențarea necorespunzătoare a unei 
persoane, având o calitate publică sau privată: 

• să acționeze sau decidă în scopul promovării interesului SIMAVI; sau 

• să acționeze sau să decidă prin încălcarea vreunei obligații oficiale; sau 

• să încalce legile aplicabile. 

Zonele de afaceri unde pot să apară cel mai frecvent corupția, inclusiv darea de mită 
sunt: 

• Daruri, Protocol și Facilități turistice  

• Plăți de facilitare  

• Procesul de achiziție  

• Contribuții politice, comunitare și caritabile   

 

3.1.2.1    Daruri, Protocol și Facilități turistice  

În acțiunile pe care le întreprindem în nume propriu și în numele companiei pe care o 
reprezentăm, trebuie să avem mereu în vedere faptul că NU trebuie să oferim, 
promitem, plătim, dăm sau autorizăm, direct sau indirect, indiferent de valoare - 
bani, cadouri, angajări, contracte sau beneficii de orice natură, cheltuieli de protocol, 
cheltuielile de deplasare și / sau facilitate turistică, care n-au legătură cu afacerile - 
către clienți, furnizori sau terțe părți, cu scopul de a influența anumite acțiuni oficiale 
sau de a obține beneficii în mod necorespunzător. 
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De asemenea, trebuie să ne asigurăm că nu oferim, promitem, plătim sau autorizăm 
obiecte de valoare pentru clienți, furnizori și terți (de exemplu, consultanți și 
parteneri de afaceri) care pot fi percepute ca beneficii necuvenite sau mituire. 

În negocierile cu funcționarii guvernamentali, trebuie să manifestăm o atenție 
deosebită pentru legile și reglementările legate de furnizarea de daruri și facilitate 
turistică către angajații guvernamentali. 

Un funcționar guvernamental local sau străin poate fi un funcționar de rang-înalt, 
angajat sau orice persoană care reprezintă sau acționează: 

- la orice nivel guvernamental (național sau regional); 

- în cadrul oricărei entități deținută parțial sau integral de către stat; 

- într-o organizație publică internațională; 

- în cadrul partidelor politice, membri de partid și candidați la alegeri; sau 

- o persoană care deține o funcție legislativă, administrativă, juridică sau 
militară. 

Trebuie, de asemenea, să evităm să furnizăm, direct sau indirect, obiecte de valoare 
către un terț, dacă avem suspiciuni că darurile vor fi trimise către un funcționar 
guvernamental sau un partener comercial privat, în scopul obținerii unor beneficii în 
mod necorespunzător. 

Darurile, protocolul și facilitățile turistice acordate sau primite în contextul unei 
curtoazii comerciale, care nu compromite integritatea și reputația niciuneia dintre 
părți, sunt acceptabile dacă sunt de valoare mică, făcute cu bună credință și 
conforme cu politicile societății noastre și cu legile aplicabile.  De asemenea, trebuie 
să ne gândim mereu la evitarea conflictelor de interes.  

Fiecare situație trebuie atent evaluată, deoarece, deși două situații pot părea 
similare, condițiile speciale pot indica ceea ce este acceptabil și ceea ce nu este 
acceptabil în fiecare caz. 

Exemplele de daruri, protocol și facilități turistice includ primirea sau oferirea de 
daruri, mese sau simboluri ale aprecierii și gratitudinii, invitații la evenimente, funcții 
sau alte reuniuni sociale, în legătură cu probleme legate de activitatea noastră. 

Pentru a defini ceea ce este acceptabil și ce nu este acceptabil într-o anumită situație, 
trebuie să stabilim: 

• Care este intenția - este aceea de a construi o relație sau este vorba despre 
altceva? 

• Cum ar arăta dacă aceste detalii ar fi în titlurile de ziar? 
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• Dacă situația ar fi fost inversă - ar exista un standard dublu? 

• Sunt incluși membri ai familiei sau prieteni în protocol? 

Dacă vă este dificil să formulați un răspuns comod la una dintre întrebările de mai 
sus, ÎNTREBAȚI-L pe managerul dvs. sau pe un membru al Departamentul Juridic. 

Cu toate acestea, oferirea de daruri, protocol sau facilitate turistică sunt strict 

interzise, chiar dacă valoarea este pur simbolică, dacă: 

- puteți încălca o lege, un regulament sau o regulă oficială a organizației căreia 
îi aparține persoana respectivă; 

- destinatarul este implicat într-un proces activ de achiziție sau negociere cu 
societatea noastră;  

- darul este parte a unui acord de a face sau a primi ceva în schimb; 

- darul poate influența destinatarul sau organizația în care este implicat 
destinatarul, în orice activitate comercială; 

- darul este o plată în numerar sau echivalent de numerar, cum ar fi tichete 
cadou, cupoane, tichete, împrumuturi, opțiuni de acțiuni sau părți sociale, etc. 

- darul are o orientare sexuală specială, este ofensiv, dezagreabil sau încalcă 
alte reguli sociale; 

- darul poate fi considerat o mită; 

- darul poate fi interpretat în mod rezonabil drept recompensă pentru 
tratament preferențial, actual sau perceput, sau creează obligații celeilalte 
părți; 

- darul a fost solicitat sau un anumit comportament a reflectat faptul că darul 
era așteptat; 

- sunt exagerate sau extravagante; 

- sunt frecvente. 

 

3.1.2.2 Plăți de facilitare  

 

Plățile de facilitare NU sunt permise.  

Exemplele de plăți de facilitare includ sume plătite pentru:  
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• Autorizații, licențe sau alte documente care permit societăților comerciale să-
și desfășoare activitatea într-o anumită țară  

• Prelucrarea actelor de viză sau de muncă  

• Inspecții legate de tranzitul bunurilor, de exemplu încărcarea și descărcarea 
mărfii  

Trebuie să depuneți toate eforturile rezonabile, pentru a vă asigura că terții care 
acționează în numele nostru (de exemplu partenerii, furnizorii, agenții, consultanții 
sau contractanții) au cunoștință de acest Manual și-l respectă. SIMAVI NU va 
rambursa către terți plățile de facilitare.  

În cazul în care nu sunteți siguri că anumite plăți reprezintă plăți de facilitare, vă 
rugăm să contactați Departamentul Juridic. 

 

3.1.2.3 Procesul de achiziție 

În momentul în care selectați un furnizor, trebuie să urmați procedurile interne ale 
SIMAVI.  Selectarea unui furnizor nu se va baza niciodată pe primirea unui dar, 
ospitalități sau plăți. 

Când selectarea unui furnizor este o invitație oficială, structurată pentru furnizarea 
de produse sau servicii (denumită generic ”licitație”), este foarte important să 
păstrăm o documentație ca suport pentru controalele noastre interne. În sectorul 
public, un astfel de proces de licitație poate fi solicitat și stabilit în detaliu de lege 
pentru a asigura faptul că o astfel de competiție pentru utilizarea banilor publici este 
deschisă, corectă și fără corupție.  
 
Un proces de licitație include o invitație publică adresată altor părți de a face o 
propunere, având la bază faptul că procesul competitiv pentru atribuirea contractului 
trebuie să vizeze strict aspectele prezentate în documentatia de atribuire, nicio parte 
neavând un avantaj neloial al unor negocieri anterioare, separate, cu ușile închise în 
condițiile în care procesul de ofertare este deschis către toți ofertanții calificați, iar 
ofertele sigilate sunt verificate și sunt selectate pe baza prețului și calității.  
 

 

3.1.2.4 Contribuții politice, comunitare și caritabile. Sponsorizări   

    

NU aveți voie să faceți contribuții politice din fondurile SIMAVI. SIMAVI interzice cu 
desăvârșire orice contribuții directe sau indirecte, în orice formă, către partide 
politice, comitete sau organizații, sau către reprezentanții sau candidații acestora. 

Contribuțiile caritabile nu sunt interzise, întrucât acestea reprezintă o modalitate prin 
care fiecare societate comercială acționează în calitate de bun cetățean corporativ; 
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totuși, acestea nu pot fi utilizate ca o modalitate de a canaliza mita către funcționarii 
din sectorul public sau privat, către clienți sau furnizori, în scopul de a influența decizii 
dincolo de limitele legalității. 

Decizia de a face orice contribuții caritabile și selectarea oricărei organizații 
beneficiare trebuie atent documentată, și realizată în baza unei analize 
corespunzătoare a organizației beneficiare în cauză.  

Contribuțiile SIMAVI la proiecte comunitare sau instituții filantropice trebuie realizate 
cu bună credință și în conformitate cu prezentul Manual Anticorupție și cu toate 
politicile și procedurile relevante ale SIMAVI.  

Vă rugăm să aveți în vedere că orice plată către o organizație caritabilă trebuie:  

o Să nu fie pretextul unei mite, comision ilegal sau a altei practici 
corupte.  

o Să nu fie utilizată niciodată pentru a asigura în mod direct pentru 
SIMAVI o afacere viitoare sau să nu fie realizată altfel cu intenția de a 
obține sau păstra o afacere, de a asigura un avantaj necorespunzător 
sau a stimula pe cineva să acționeze necorespunzător.  

o Să fie realizată având în vedere că trebuie evitat orice conflict de 
interese.  

o Să se evite realizarea acesteia la solicitarea unui funcționar din sectorul 
public sau privat, client sau furnizor și, dacă totuși se întâmplă acest 
lucru, activitatea să fie atent documentată în cazul în care funcționarul 
din sectorul public sau privat, clientul sau furnizorul poate 
influența/lua deciziile privind dezvoltarea afacerilor SIMAVI. 

Sponsorizarea se referă la orice angajament, prin care SIMAVI asigură suport 
financiar, produse, servicii sau orice alt obiect de valoare unui terț (inclusiv 
organizațiile caritabile), în schimbul dreptului de a asocia imaginea, marca sau 
produsele noastre cu o activitate, sau de a primit alt beneficiu legal, cum ar fi 
participarea la un eveniment.  

Orice sponsorizare trebuie să respecte Politicile SIMAVI și trebuie să primească 
aprobările adecvate.  

Cu toate acestea, atunci când intenționați să contribuiți financiar pentru o 
sponsorizare, trebuie să aveți întotdeauna în vedere:  

o Să nu  sponsorizați niciodată, pentru a influența necorespunzător pe 
cineva sau pentru a obține un avantaj necorespunzător.  

o Să nu asigurați niciodată o sponsorizare, care creează aparența unei 
mite, comision ilegal sau a altei practici corupte.  
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o Să realizați o documentare adecvată cu privire la organizația caritabilă 
beneficiară. 

o Să vă asigurați că sponsorizarea este în concordanță cu valorile 
noastre.  

o Să înregistrați toate contractele de sponsorizare și să faceți plățile 
către persoana juridică beneficiară și nu către o persoană fizică.  

În general, caracterul adecvat al măsurilor luate pentru a împiedica întrebuințarea 
greșită a contribuțiilor caritabile depinde de o analiză prealabilă riscurilor.   

Astfel de măsuri pot include: încheierea unui contract scris cu beneficiarul care să 
specifice destinația fondurilor; măsuri pentru a vă asigura că fondurile au fost 
transferate într-un cont bancar valabil; monitorizare neîntreruptă a eficienței 
programului etc. 

 

3.2. CERINȚE PRIVIND REGISTRELE, EVIDENȚELE ȘI CONTROLUL  

Cheltuielile nu trebuie niciodată să fie ascunse sau clasificate cu intenție în mod 
greșit.  Multe scenarii globale de corupție și mită gravă implică ținerea incorectă a 
evidențelor.   

Pentru a împiedica acest lucru, legile internaționale anticorupție impun menținerea 
unei evidențe contabile detaliate și precise privind tranzacțiile, inclusiv numerarul și 
conturile bancare.  Trebuie să asigurăm ținerea unor registre, evidențe și raportări 
financiare corecte. 

Întreținem un sistem eficient de control intern și monitorizare a tranzacțiilor noastre.  
În politicile noastre sunt identificate anumite controale de monitorizare, în special cu 
privire la aprobarea cheltuielilor de deplasare și de protocol.  Este datoria voastră să 
luați cunoștință cu privire la aceste proceduri de control și să asigurați conformitatea. 

Cu privire la ținerea evidențelor, SIMAVI interzice trei tipuri de acțiuni: 

• neînregistrarea tuturor tranzacțiilor;  

• falsificarea evidențelor pentru a ascunde orice tranzacții; 

• crearea de evidențe, care sunt corecte din punct de vedere cantitativ, dar care 
pot induce în eroare prin nespecificarea aspectelor necesare pentru evaluarea 
tranzacției.  Este interzisă încadrarea/descrierea greșită a unei tranzacții, 
întrucât este o modalitate de a înregistra în mod fals o tranzacție în registrele 
și evidențele societății pentru a avea o natură, obiect sau destinație diferită de 
cea reală. 
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3.3. COLABORAREA CU TERȚE PĂRȚI 

 

3.3.1. Prevederi generale 

SIMAVI consideră că este important ca terții (de exemplu consultanții și partenerii 
comerciali) să ne împărtășească valorile și să respecte în totalitate legislația 
aplicabilă. 

Trebuie să ne asigurăm că partenerii comerciali împărtășesc aceleași valori și 
implementează practici pentru: 

- conformitatea cu toate legile aplicabile și reglementările în vigoare; 

- evitarea oferirii de mite, recompense sau a altor forme de corupție;  

- asumarea responsabilității cu privire la sănătatea și siguranța propriilor 
angajați; 

- respectarea drepturilor omului pentru angajații acestora; 

- promovarea dezvoltării locale sustenabile; 

- eforturi de a se asigura că activitatea se desfășoară cu grijă față de mediu; 

- promovarea și reflectarea angajamentului nostru privind calitatea muncii 
prestate; 

Considerăm de asemenea că este necesară respectarea de către clienții noștri a unor 
principii etice similare cu acelea ale SIMAVI. 

Orice dovadă a încălcării celor de mai sus trebuie adusă imediat la cunoștința 
persoanelor cu putere de decizie din societate și către Departamentul Juridic. 

În consecință, trebuie să luăm măsurile necesare: 

- să ne asigurăm că terții - de exemplu consultanții și alți parteneri de afaceri - 
respectă codul și obligațiile noastre cu privire la lupta împotriva mitei și 
corupției; 

- să evaluăm competențele și reputația partenerilor noștri comerciali;  

- orice propuneri de contracte includ prevederi pentru a proteja SIMAVI.  

Semnarea contractului este supusă unor termeni și condiții clare și include 
respectarea clauzelor anticorupție, care să asigure angajamentul pentru anticorupție 
al terțului. În fiecare contract trebuie incluse o descriere detaliată a domeniului de 
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aplicare al lucrării și rezultatelor ce urmează a fi obținute de terț, detaliile de buget 
specifice și rezonabile pentru lucrare, prevederi legate de rezilierea contractului în 
cazul unui comportament corupt sau suspect. 

În redactarea clauzelor contractuale, trebuie acordată o atenție sporită formulării 
privind sumele și compensațiile plătite terților pentru evitarea comisioanelor ilegale, 
care implică returnarea unei sume deja plătite, ca o recompensă pentru atribuirea 
afacerii. Termenii, expresiile și sintaxa trebuie să fie foarte clare, fără a permite 
interpretări greșite, pentru a eluda orice sumă ce poate fi plătită, din orice alt motiv 
decât pentru serviciile prestate. 

Contractele semnate cu terții nu trebuie sa le permită acestora să-și delege atribuțiile 
niciunui alt sub-mandatar, sub-contractant sau reprezentant, fără acordul prealabil 
scris al SIMAVI. 

3.3.2. Contractanți, Consultanți și Furnizori 

Contractanții, consultanții și furnizorii (denumiți în general "subcontractanți"), care 
lucrează cu SOFTWARE IMAGINATION & VISION, joacă un rol important în activitatea 
companiei. 

SOFTWARE IMAGINATION & VISION utilizează subcontractanți pentru furnizarea de 
servicii în scopul implementării produselor software, recrutării si selecției angajaților, 
instruirii și certificării acestora, furnizării de instrumente hardware și software, etc 

Fiecare propunere de parteneriat cu un subcontractant este verificată cu atenție 
pentru a elimina riscurile de corupție. 

În timp ce fiecare propunere pentru  parteneriat cu un subcontractant este evaluată 
după criterii specifice, există un număr de avertismente, la care angajații companiei 
trebuie să fie vigilenți în mod constant: 

� Un funcționar guvernamental  a recomandat un anumit subcontractant să 
presteze un serviciu; 

� Un subcontractant recomandat a fost suspectat că face sau că a făcut plăți 
nejustificate anumitor funcționari guvernamentali în trecut; 

� Prețul ofertat de un subcontractant recomandat este  cu mult mai mare decât 
prețul pieței, fără o explicație rezonabilă; 

� Un subcontractant recomandat refuză să garanteze că nu va lua măsuri 
împotriva unei plăți necorespunzătoare; 

� Un subcontractant recomandat nu pare să aibă resursele necesare pentru a 
presta serviciile; 
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� Un subcontractant recomandat solicită să fie plătit într-un cont bancar din altă 
țară, sau solicită alte aranjamente financiare neobișnuite; 

� Un subcontractant recomandat solicită facturare indirectă sau neobișnuită sau 
aranjamente de plată (cum ar fi plăți mari în avans, de peste 50% din valoarea 
totală a contractului); 

� Un subcontractant recomandat este funcționar guvernamental, este controlat 
de un funcționar guvernamental sau un funcționar guvernamental deține 
acțiuni/părți sociale la acel subcontractant, fie direct, fie indirect prin 
intermediul rudelor sale până la gradul doi. 

Toate contractele trebuie actualizate în mod continuu cu prevederi contractuale 
pentru a preveni corupția. 

 

3.3.3. Parteneri comerciali și Parteneri Non Profit (ONG) 

SOFTWARE IMAGINATION & VISION inițiază și încurajează acordurile de parteneriat, 
pentru a participa și extinde activitatea companiei pe piețele naționale și 
internaționale. 

Suntem atenți la selectarea și monitorizarea activităților partenerilor noștri, deoarece 
partenerii pot crea riscuri de corupție pentru SOFTWARE IMAGINATION & VISION. 

Riscul principal este dat de situația în care un partener local încearcă să aibă un 
comportament interzis de politicile  SOFTWARE IMAGINATION & VISION, crezând că 
poate « acționa conform regulilor locale ». 

Politicile SOFTWARE IMAGINATION & VISION nu permit NICIODATĂ această abordare. 

Dacă un partener local  face o plată interzisă, iar SIMAVI  ia cunostință de acest lucru, 
SIMAVI va lua măsuri în sensul rezilierii relației contractuale  cu acel partener, 
deoarece reprezintă un risc pentru companie. 

Prin urmare, este extrem de important ca SOFTWARE IMAGINATION & VISION să își 
cunoască partenerul existent sau potențial, astfel încât SIMAVI să poată identifica 
orice risc cu privire la faptul că partenerul său se poate angaja în activități interzise 
prin acest Manual. 

SIMAVI NU va face sau nu va promite nicio plată vreunui partener, altfel decât în 
schimbul unor servicii legitime sau active. 

Împreună cu o analiză financiară și juridică amănunțită,  toți partenerii potențiali vor 
fi analizați pentru a evalua orice risc de corupție. 
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Toate contractele trebuie actualizate în mod continuu cu prevederi contractuale 
pentru a preveni corupția. 

 

3.4. SPĂLAREA BANILOR 

Trebuie să respectăm toate legile aplicabile referitoare la spălarea banilor.  

“Spălarea banilor” se referă la un proces de ascundere a originii banilor obținuți din 
infracțiuni (“câștigurile din infracțiuni”), în cadrul activităților economice legale si 
poate include - de asemenea - utilizarea banilor pentru finanțarea terorismului.  

Legile împotriva spălării banilor ajută la împiedicarea utilizării activităților legale de 
către infractori, pentru a ascunde bani și susțin agențiile legal înființate în acest sens, 
să urmărească și să recupereze câștigurile din infracțiuni și finanțarea terorismului.  

NU trebuie să participați la achiziția, utilizarea, convertirea, ascunderea sau posesia 
de câștiguri din infracțiuni, ajutarea altei persoane să facă acest lucru sau  asistarea 
finanțării terorismului în niciun fel.  

Unele indicii care pot ridica suspiciuni că un terț ar putea fi implicat în spălarea de 
bani sau în finanțarea terorismului includ:  

o Oferirea de informații false sau înșelătoare;   

o Confidențialitatea referitoare la sursa sau deținerea activelor;  

o Legături cu țări identificate ca necooperante în ceea ce privește 
eforturile internaționale împotriva spălării banilor sau terorismului;   

o Adresa companiei este o căsuță poștală, nu o locație fizică;  

o Utilizarea unei companii fictive;   

o Structurarea tranzacțiilor pentru a evita cerințele de raportare;   

o O solicitare ca fondurile să fie transferate unui terț nedivulgat sau într-
o altă jurisdicție;   

o Tranzacții care nu au sens comercial evident.   

 

Trebuie  să vă consultați imediat cu managerul dumneavoastră sau cu 
Departamentul Juridic dacă suspectați că SIMAVI este sau riscă să participe la o 
tranzacție, care ar putea implica spălarea banilor sau finanțarea terorismului. 
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3.5. CONCURENȚA LOIALĂ. LEGISLAȚIA ANTITRUST ȘI LEGEA 

CONCURENȚEI  

SIMAVI concurează pentru afaceri în mod etic și în conformitate cu politicile noastre 
și cu legea, indiferent de cât de competitiv este mediul.  

SIMAVI își vinde produsele și serviciile bazându-se pe calitatea lor.  

Evităm declarațiile false și înșelătoare cu privire la concurenți, produsele și serviciile 
acestora.  

Legislația care definește regulile antitrust și ale competiției loiale diferă de la o țară la 
alta, dar principiile aplicabile sunt în general aceleași. 

Nu ne putem angaja în discuții și nu putem încheia contracte care: 
� Fixează sau controlează prețuri, termeni și condiții într-o anumită piață; 
� Limitează concurența sau relațiile cu furnizorii; 
� Restricționează exportul sau importul de bunuri furnizate de companie; 
� Divizează sau distribuie clienți, piețe sau teritorii între noi și alți concurenți; 
� Influențează prețurile de revânzare solicitate de distribuitorii noștri, sau 
� Trimit o ofertă falsă într-o procedură de achiziție. 

De asemenea: 
� Nu vom încerca să obținem informații cu privire la concurenții noștri prin 

mijloace ilegale cum ar fi: spionajul industrial, corupție, furt sau interceptare 
a sistemelor electronice; 

� Nu putem opri un terț din a se angaja într-o activitate în care nu putem 
participa noi înșine. 
 

 

3.6. CONFORMITATEA CU LEGILE PRIVIND COMERȚUL 

3.6.1. Prevederi generale 

În îndeplinirea atribuțiilor noastre, trebuie să ne asigurăm că sunt întotdeauna 
respectate legile și reglementările privind controlul exporturilor, libera circulație în 
vamă și legile antiboicot ale țărilor în care operăm. 

Trebuie să ne asigurăm, de asemenea, că respectăm instrucțiunile aplicabile pentru 
țările asupra cărora au fost aplicate sancțiuni economice. 

Legislația privind controlul exportului limitează transferul fizic sau electronic de 
bunuri, servicii, hardware, software sau tehnologie în afara granițelor unui stat. 

Prin urmare, pot fi declanșate controale la export, din cauza activității de export sau 
import, din anumite țări sau organizații. 
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SIMAVI și terții care colaborează pot fi pasibili de penalități grave, în cazul în care 
încalcă aceste legi și reglementări. 

 

3.6.2. Exporturile  

Legile și reglementările privind exportul pot afecta tranzacțiile SIMAVI, inclusiv 
tranzacțiile între companii; tranzacțiile cu terți, inclusiv clienți și furnizori; utilizarea 
partenerilor și agenților SIMAVI pentru a finaliza o livrare sau a presta un serviciu; și 
orice relație în care va fi implicată SIMAVI cu exportul, re-exportul sau livrarea 
oriunde în lume a produselor, serviciilor și tehnologiei.  

Legile și reglementările privind exportul nu acoperă doar expedierile fizice. Acestea 
acoperă de asemenea:  

• Transferurile electronice și accesul la distanță la software și tehnologie;  

• Prestarea de servicii în rețea, inclusiv e-business și e-serviciile;  

• Proiectarea, dezvoltarea și livrarea de hardware, software și soluții;  

• Furnizarea de specificații tehnice și cerințe de performanță către furnizori ; 

• Transferul de cunoștințe (asistența tehnică).  

 

3.6.3. Importurile  

SIMAVI respectă toate legile, reglementările și cerințele privind importul, atunci când 
se angajează în activități comerciale internaționale, inclusiv în ceea ce privește 
respectarea obligațiilor asumate față de agențiile guvernamentale, atunci cand e 
implicată in asigurarea participării la securitatea lanțului de aprovizionare.  

 

3.6.4. Antiboicot   

Se interzice SIMAVI, filialelor, afiliaților și agenților săi să urmeze sau să susțină un 
boicot al unei țări, care este prietenă cu România.  

O țară străină sau o persoană juridică asociată cu țara pot face o astfel de solicitare 
într-o invitație la ofertă, comandă de achiziție sau contract, acreditiv, oral sau în 
legătură cu o tranzacție sau în multe alte feluri.  

SIMAVI are obligația să raporteze prompt Guvernului României orice solicitare de a 
susține un boicot sau de a furniza informații cu privire la un boicot.  

Exemplele de solicitări necorespunzătoare de boicot includ solicitări de a refuza să 
facem afaceri cu o anumită țară, cu cetățenii acesteia sau cu anumite companii care 
fac afaceri cu țara boicotată.  
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3.7. SUNTEM TOȚI RESPONSABILI  

SIMAVI ia foarte în serios practicile anti-mită, corupția și mituirea.  Orice încălcare a 
acestui Manual va fi privită ca o problemă gravă și poate avea consecințe foarte 
serioase, în conformitate cu legea locală. 

Mituirea reprezintă o infracțiune. Ca angajat, veți fi răspunzător, indiferent dacă 
plătiți dumneavoastră înșivă mita sau dacă autorizați, ajutați sau conspirați cu 
altcineva să încălcați o lege anticorupție sau anti-mituire.  

Pedeapsa pentru încălcarea legii este împotriva dumneavoastră, ca persoană fizică și 
poate include închisoare, probațiune, serviciu comunitar mandatat și/sau amenzi 
bănești semnificative, care NU vor fi achitate de către SIMAVI.  

Suntem cu toții responsabili pentru a proteja și aplica valorile prezentate în acest 
document. 
 

3.8. ÎNTREBĂRI CU PRIVIRE LA MODUL ÎN CARE PUTEȚI RIDICA O 

PROBLEMĂ  

În cazul în care doriți să puneți o întrebare cu privire la cerințele din prezentul Manual 
sau sunteți preocupați de faptul că are loc sau a avut loc o încălcare a politicii 
anticorupție, raportați imediat către una dintre următoarele persoane/entități: 
• Managerul dumneavoastră 
• Departamentul Juridic al SOFTWARE IMAGINATION & VISION 


