
                    

 

 

 

(P-16) DECLARATIA RINA SIMTEX-OC 

PRIVIND POLITICA ANTI-MITA 

(editia 5, revizia 0) 

RINA SIMTEX-OC se angajează să își desfășoare activitatea in conformitate cu legile anti-mita si principiile 

de referinta care sunt prevazute in clauzele contractuale. 

Incalcarea regulilor anti-mita poate afecta reputatia RINA SIMTEX-OC si poate fi o amenintare importanta 

la adresa afacerii, prin consecintele legale care decurg (amenzi, interdictia de a semna contracte cu 

autoritatile publice, recuperarea profiturilor necorespunzătoare sau cererile de despagubire).  

De aceea personalul RINA SIMTEX-OC, pe parcursul activitatilor desfasurate, trebuie sa se conformeze 

reglementarilor nationale si internationale aplicabile, precum si regulilor interne transpuse in Codul etic 

adoptat de RINA S.p.a 

Managementul organizatiei a stabilit o politică anti-mită care: 

✓ interzice mita si impune respectarea legilor anti-mita aplicabile organizatiei; 

✓ precizeza ca, orice activitate a RINA SIMTEX OC trebuie sa se desfasoare in conformitate cu 

principiul separarii functiilor, astfel incat persoanele responsabile de autorizarea unei activitati sa fie 

diferite de cele care desfasoara sau controleaza, in mod operativ o astfel de activitate; 

✓ precizeaza ca delegarea competentelor si semnarea trebuie sa fie in conformitate cu 

responsabilitatile de organizare si gestionare desemnate; sa fie clar definite si cunoscute in cadrul 

RINA SIMTEX OC; delegarea autoritatii pentru un anumit tip de acord 

✓ asigura transparenta si trasabilitate – fiecare sarcina trebuie verificabila, documentata 

corespunzator si corect transpusa. 

✓ încurajează semnalarea preocupărilor si sesizarea posibilelor incalcari ale principiilor anti-mita si 

anticoruptie sau ale legii, fără teama de represalii; 

✓ include un angajament de îmbunătăţire continuă a sistemului de management anti-mită; 

✓ explică autoritatea şi independenţa funcţiei de conformare anti-mita; 

✓ explică consecinţele nerespectării politicii de combatere a mitei. 

Personalul RINA SIMTEX OC trebuie: 

- sa se comporte intr-o maniera adecvata si transparenta, in conformitate cu legile/procedurile/dispozitiile 

interne, in special atunci cand desfasoara activitati care implica functionari publici sau tertii 

- sa ofere colegilor instructiuni cu privire la modul in care sa pastreze contactele formale sau informale cu 

functionarii publici si cu tertii, transferand know-how-ul cu privire la legile aplicabile si constientizarea 

potentialelor amenintari. 

Politica anti-mita este disponibila, comunicata si disponibila părților interesate relevante, după caz. 

 



                    

 

 

 

Sistemul de management al riscului RINA SIMTEX-OC se bazeaza pe preventie si principiile de control, 

pentru a identifica masurile necesare pentru a diminua riscul coruptiei in conducerea afacerii, in special 

pentru urmatoarele activitati sensibile: cadourile si ospitalitatea, contributiile politice, contributiile caritabile 

si donatiile, sponsorizarea evenimentelor, procedurile contabile, managementul resurselor financiare, 

vanzarile si achizitiile, angajarea personalului, partenerii de afaceri, fuziuni si achizitii.  

RINA SIMTEX-OC va adopta masurile de sanctionare adecvate, inclusiv, daca este cazul, desfacerea 

contractului si solicitarea de compensatii pentru pagubele suferite, din partea furnizorilor si partenerilor de 

afaceri care au incalcat legea anti-mita.  

                       

Data: 06.01.2023         

 

ADMINISTRATOR, 

                             Rosario DISTEFANO 
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