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MESAJUL PREȘEDINTELUI
Desfășurarea activităților conform Codului de etică a fost întotdeauna o prioritate, atât în Franța, cât și în celelalte țări în
care ne desfășurăm activitatea. De aceea, este foarte important ca toți angajații, directorii și reprezentanții autorizați ai
companiei să cunoască și să respecte totalitatea legilor și reglementărilor referitoare la lupta împotriva corupției și
traficului de influență, în relațiile cu clienții, furnizorii și, în general, cu toți partenerii AKWEL.
Într-adevăr, corupția și traficul de influență sunt nu numai ilegale și contrare valorilor fundamentale ale Companiei
noastre, ci în plus acestea reduc concurența și influențează negativ creșterea.
Prin urmare, prezentul Cod anticorupție și anti-trafic de influență are drept obiectiv stabilirea măsurilor cu ajutorul cărora
toți angajații, directorii și reprezentanții autorizați ai companiei să poată:
•

preveni orice implicare a companiei AKWEL în orice faptă de corupție și trafic de influență și, dacă este cazul,

•

semnala toate faptele de corupție și trafic de influență.

Toți angajații, directorii și reprezentanții autorizați care identifică o faptă de corupție și de trafic de influență sunt invitați
să se adreseze departamentului juridic.
Este obligația fiecărui angajat, director și reprezentant autorizat să se asigure că este la curent cu legislația anticorupție
și anti-trafic de influență. De exemplu, US Foreign Corrupt Practices Act, UK Bribery Act 2010, legea Sapin II etc.
Acest Cod se aplică tuturor angajaților, directorilor și reprezentanților autorizați ai grupului AKWEL.
Mathieu COUTIER
Președintele Comitetului Executiv
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DEFINIȚII
Termenii care încep cu literă mare au definițiile următoare:
„Funcționar public” înseamnă:
•

orice persoană care reprezintă o autoritate publică, respectiv orice persoană investită prin delegare cu
competențe de către autoritatea publică și care are putere de decizie sau de constrângere (pe care o exercită
în mod permanent sau temporar);

•

orice persoană angajată a unui serviciu public, respectiv orice persoană care, fără să beneficieze de putere de
decizie sau de constrângere conferită de autoritatea publică, desfășoară o activitate de interes general;

•

orice persoană care deține un mandat electiv public, respectiv orice persoană aleasă și însărcinată să
acționeze în numele și interesul electorilor săi, indiferent dacă beneficiază sau nu de o putere de decizie sau
de constrângere.

„Avantaj” include orice prestație (în bani sau în natură), plată, cadou, serviciu, împrumut, Gest de ospitalitate (definit
mai jos), contribuție, donație, subvenție sau sponsorizare, iar în termeni mai generali, tot ceea ce are un interes pentru
beneficiar, indiferent de valoarea sa nominală.
„Colaborator” înseamnă orice angajat, colaborator extern sau ocazional (personal interimar, prestator de serviciu,
ucenic, stagiar...), reprezentant autorizat sau director al Grupului AKWEL.
„Legile anticorupție și anti-trafic de influență” înseamnă orice lege sau reglementare relevantă care acoperă
oferirea, darea sau acceptarea nejustificată a unui Avantaj, precum și orice altă convenție internațională relevantă,
inclusiv Convenția Organizației de Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) privind lupta împotriva corupției
funcționarilor publici străini în tranzacțiile comerciale internaționale, Convenția Națiunilor Unite împotriva corupției și
Convenția penală a Consiliului Europei cu privire la corupție.
„Persoană” înseamnă orice Funcționar public sau persoană de drept privat, indiferent dacă este vorba despre o
persoană fizică, juridică, o companie, un parteneriat, o asociație, o fundație, un fond sau o altă entitate.
„Grupul AKWEL” denumit AKWEL, precum și orice companie:
•

la care AKWEL deține, direct sau indirect, o parte a capitalului, care îi conferă majoritatea drepturilor de vot în
adunările generale ale respectivei companii;

•

la care AKWEL deține individual majoritatea drepturilor de vot, în baza unui acord încheiat cu alți asociați sau
acționari, și care nu este împotriva intereselor acestei companii;

•

la care AKWEL influențează efectiv, prin drepturile de vot pe care le are, deciziile adunărilor generale ale
respectivei companii; sau

•

cu care AKWEL este asociată sau la care deține acțiuni și dispune de puterea de a numi sau revoca
majoritatea membrilor consiliului de administrație, conducerea sau persoanele cu rol de supraveghere a
respectivei companii.

„Gest de ospitalitate” înseamnă cheltuieli de transport, masă și cazare.
„Terță parte” înseamnă orice persoană fizică, juridică, companie, parteneriat, asociație, fundație, fond sau altă entitate
care acționează ori este împuternicită să acționeze în numele sau beneficiul Companiei noastre, inclusiv, dar fără a se
limita la, agenți comerciali, consultanți, distribuitori, asociați ai companiilor mixte sau companii mixte pe care Compania
noastră nu le controlează (consultați definiția „Companiei” de mai jos).
„Compania” înseamnă compania AKWEL.
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PRINCIPII GENERALE
Este interzis grupului AKWEL și colaboratorilor săi să dea, să ofere sau să promită că vor da orice fel de Avantaj, direct
sau indirect, oricărei Persoane, cu scopul de a realiza sau evita realizarea unei acțiuni din partea acestei Persoane, în
cadrul exercitării atribuțiilor sale.
Legendă

Corupție activă

Oferte, promisiuni,
donații sau avantaje

Pasibil de sancțiuni

CORUPT

CORUPĂTOR

Propune coruptului un
avantaj

Solicită sau acceptă un
avantaj de la corupător
Funcționar public sau
nu

Funcționar public sau
nu

Obținerea unui avantaj

Corupție pasivă

Este interzis grupului AKWEL și colaboratorilor săi să dea, să ofere sau să promită că vor da orice fel de Avantaj, direct
sau indirect, oricărei Persoane, cu scopul de a beneficia de influența reală sau presupusă a beneficiarului Avantajului,
în vederea obținerii din partea unei autorități sau administrații publice a unei distincții, a unui loc de muncă, a unei
înțelegeri sau a oricărei alte decizii favorabile.

Oferte,
promisi
uni,
donații
sau
avantaj
e

CORUPT

(trafic de influență pasiv)
Solicită sau acceptă un
avantaj de la corupător
Funcționar public sau nu

CORUPT

(trafic de influență activ)
Propune coruptului un
avantaj
Funcționar public sau nu

Legendă

Traf
ic
de
Coruptul utilizează
influența sa pentru a
influ
obține o decizie
enț
favorabilă corupătorului
ă

Pasibil de sancțiuni

DECIDENT
Funcționar public

Decizie în favoarea
corupătorilor,
apropiaților sau
prietenilor săi

De asemenea, Grupului AKWEL și Colaboratorilor săi le este interzis să solicite sau să accepte vreun Avantaj, direct
sau indirect, din partea unei Persoane, în legătură cu efectuarea nejustificată a unei acțiuni sau funcții în cadrul
Grupului AKWEL ori pentru Grupul AKWEL.
Elementul care face diferența între traficul de influență și corupție este acela că infracțiunea de trafic de influență nu
vizează decidentul (Funcționarul public), ci persoanele care, apropiate de putere, încearcă să obțină avantaje ca
urmare a poziției pe care o ocupă, influențând decidentul.
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Trebuie să remarcăm că este destul de dificil de făcut diferența între traficul de influență ilicit și lobby licit, infracțiunea
de trafic de influență având loc atunci când beneficiarul avantajului are intenția de a corupe. De aceea, contractarea
unui lobbyist este interzisă.
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APLICAREA CODULUI
RELAȚIILE CU FUNCȚIONARII PUBLICI
Cu condiția respectării regulilor din acest Cod, relațiile cu Funcționarii publici sunt autorizate, dacă sunt motivate
obiectiv și direct de rațiuni profesionale legitime.
Toate relațiile trebuie să fie de bună credință și însoțite de o documentare corespunzătoare.

PROCEDURA REFERITOARE LA CADOURI ȘI GESTURI DE OSPITALITATE
Poate fi oferit sau acceptat un cadou, cu condiția ca acesta să nu aibă o valoarea prea mare, să fie de natură
corespunzătoare, conform reglementărilor și practicilor comerciale locale și să nu influențeze sau să nu poată lăsa unei
Terțe părți impresia că poate influența tranzacțiile comerciale. În orice situație, trebuie acordată o atenție specială
cadourilor oferite Funcționarilor publici.
Un Gest de ospitalitate ocazional poate fi oferit și acceptat de Funcționarii publici sau alte Persoane, cu condiția să fie
motivat de rațiuni profesionale legitime și să fie rezonabil și proporțional.

RECURGEREA LA O TERȚĂ PARTE
Așa cum se precizează mai sus, Legile anticorupție și anti-trafic de influență și acest Cod interzic orice formă de
corupție/trafic de influență indirect, inclusiv propunerea sau acceptarea acestora prin intermediul Terțelor părți. Grupul
AKWEL are relații cu Terțe părți din toată lumea și trebuie să se asigure că normele sale de etică și integritate sunt
respectate de cei care acționează în numele său.
De aceea, grupul AKWEL a dezvoltat o procedură specifică de evaluare a situației Terțelor părți. Colaboratorii Grupului
AKWEL nu trebuie să aibă relații cu Terțe părți care nu sunt definite de această procedură.

PLĂȚILE NUMITE „DE FACILITARE”
Plățile numite „de facilitare” sunt definite ca plăți efectuate cu scopul de a accelera sau facilita realizarea de către un
Funcționar public a sarcinilor publice de rutină.
În general, aceste plăți sunt de mică valoare și sunt efectuate sau solicitate de Funcționarii publici din nivelurile
ierarhice inferioare, cu scopul de a-i încuraja să-și îndeplinească atribuțiile, precum:
•

livrarea de licențe sau acordarea de permise pe care Compania noastră și Colaboratorii săi au dreptul să le
primească;

•

înregistrarea sau confirmarea de primire a unui răspuns la o cerere de oferte;

•

oferirea de protecție din partea poliției.

Chiar dacă plățile „de facilitate” nu sunt ilegale și reprezintă practici comerciale curente în unele țări, politica Grupului
AKWEL este de a interzice astfel de plăți.

DONAȚIILE ȘI CONTRIBUȚIILE POLITICE
Donațiile și contribuțiile politice sunt donații sau contribuții financiare ori în natură efectuate în beneficiul unui candidat
la un mandat politic sau al unei părți ori organizații politice.
Aceste donații și contribuții sunt interzise.
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CONFLICTELE DE INTERESE
Un conflict de interese apare în situația în care un Colaborator al Grupului AKWEL are un interes personal care
influențează exercitarea atribuțiilor sale sau este susceptibil de a intra în conflict cu interesele Grupului AKWEL.
Conflictele de interese pot influența imparțialitatea sau pune la îndoială capacitatea Colaboratorului de a-și asuma cu
toată obiectivitatea responsabilitățile pe care le are.
Colaboratorii Grupului AKWEL confruntați cu o situație de conflict de interese trebuie să o raporteze imediat, prin
informarea superiorului ierarhic, dacă este vorba despre un salariat.
În orice caz, aceștia trebuie să se abțină de la luarea deciziei respective.

MECENATUL
Mecenatul este o donație sub formă de ajutor financiar sau material, acordată unui organism pentru a susține o lucrare
de interes general (artă și cultură, știință, proiecte umanitare și sociale, cercetare...).
Orice proiect de mecenat trebuie să fie licit, în conformitate cu politica Grupului AKWEL și aprobat de serviciul
comunicări al Grupului AKWEL.

SPONSORIZAREA
Sponsorizarea este o operație de comunicare și constă în contribuția financiară și/sau materială la o acțiune socială,
culturală sau sportivă, pentru a obține un avantaj direct: vizibilitatea valorilor Grupului AKWEL și creșterea notorietății
sale.
Orice proiect de sponsorizare trebuie să fie licit, în conformitate cu politica Grupului AKWEL și aprobat de serviciul
comunicări al Grupului AKWEL.
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PREGĂTIREA
Colaboratorii au obligația de a cunoaște prezentul Cod și de a participa la sesiunile de pregătire organizate de Grupul
AKWEL, pentru a fi la curent cu lupta împotriva corupției.
Colaboratorii noi sunt înștiințați încă de la începerea activității.
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SEMNALAREA
Este obligația fiecăruia dintre noi să se asigure că respectă măsurile prezentate în acest Cod anticorupție și anti-trafic
de influență. În caz de îndoială sau de întrebări cu privire la regulile prezentate în acest document, Colaboratorii
Grupului AKWEL trebuie să contacteze departamentul juridic al Grupului.
Orice Colaborator are posibilitatea de a semnala orice îngrijorare cu privire la o eventuală încălcare a acestui Cod, prin
intermediul dispozitivului de avertizare implementat de Grupul AKWEL și conform dispozițiilor existente în procedura
dedicată („Procedura de denunțare a Grupului AKWEL”), disponibilă pe site-ul de colaborare și pe site-ul web al
Grupului AKWEL.
În principiu, autorul semnalării trebuie să se identifice în momentul transmiterii acesteia.
În mode excepțional, o semnalare poate fi efectuată în mod anonim, cu condiția ca gravitatea faptelor menționate să fie
stabilită și ca faptele să fie suficient de detaliate.
Elementele de identificare a autorului semnalării nu vor putea fi divulgate decât cu acordul acestuia, excepție făcând
divulgarea lor către autoritatea judiciară.
Elementele de identificare a persoanei vizate de semnalare nu vor putea fi divulgate, cu excepția divulgării către
autoritatea judiciară, decât după ce s-a stabilit că semnalarea a avut un caracter întemeiat.
Semnalarea încălcărilor este opțională. Cu toate acestea, salariații sunt încurajați să semnaleze orice abatere despre
care au cunoștință, deoarece orice abatere poate avea repercusiuni grave pentru Compania noastră.
Orice persoană care face o semnalare cu rea credință, comunicând de exemplu informații false sau inexacte în mod
intenționat sau cu rea intenție, este pasibilă de sancțiuni disciplinare și/sau penale.
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SANCȚIUNI
Orice încălcare a Legilor anticorupție și anti-trafic de influență reprezintă un delict pasibil de sancțiuni penale și civile
pentru contravenienți și persoanele vinovate sau responsabile, inclusiv pentru Colaboratorii Grupului.
În plus, nerespectarea Legilor anticorupție și anti-trafic de influență și a acestui Cod se pedepsește cu măsuri
disciplinare împotriva salariaților. Acestea se regăsesc în regulamentul de ordine interioară al Companiei
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ÎNTREBĂRI/RĂSPUNSURI
Întrebări

Răspunsuri

Știați că societatea noastră nu poate oferi cadouri unui
Funcționar public? Puteți oferi un cadou acestui
Funcționar, din fondurile proprii, în scopul de a-i mulțumi
pentru ajutorul privind obținerea unei poziții strategice pe
piață?

Oferirea unui astfel de cadou unui Funcționar public
reprezintă un delict (indiferent dacă acest cadou este
oferit de dvs., din fonduri proprii, sau de Compania
noastră). Este într-adevăr ilegal să oferiți un astfel de
cadou. Acționând astfel vă puneți în pericol atât pe dvs.,
cât și compania.

Un funcționar public solicită o sumă de bani pentru a
favoriza obținerea unei licențe în cel mai scurt timp.
Puteți să acceptați, pentru a vă încadra în timp?

Nu trebuie în niciun caz să acceptați efectuarea unei
astfel de plăți, pentru a accelera sau facilita procesul de
luare a deciziilor. Astfel de plăți sunt contrare valorilor
Companiei noastre, chiar dacă situația apare într-o țară
în care acestea sunt obișnuite. Dacă nu vă puteți
încadra în timp, luați legătura cu superiorul dvs., pentru
a găsi împreună o soluție.

Răspundeți la o cerere de ofertă, iar directorul de
achiziții care a inițiat-o, cu care ați avut deja ocazia să
lucrați în trecut și pe care îl apreciați, vă solicită să
organizați o vizită în fabricile dvs. Dorește să fie invitat și
fiul său, implicat în activitățile companiei. Ce trebuie să
faceți?

Nu trebuie în niciun caz să organizați preluarea familiei
unui client. Îi oferiți astfel un cadou care poate fi
considerat un delict.
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