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1. OBIECTIV ȘI DOMENIU DE APLICARE
Obiectivul acestei politici este de a reitera angajamentul Grupului FCC de a respecta standardele și
dezvoltarea unui comportament etic în activitățile sale de afaceri, în conformitate cu principiile
stabilite în Codul de Etică și Conduită în care nu sunt tolerate activitățile de fraudă și corupție și
care sunt aplicabile tuturor angajaților și companiilor grupului, în care se exercită controlul direct
sau indirect al administrării.

2. PRINCIPII APLICABILE
Pentru a preveni corupția, Grupul FCC își va desfășura toate activitățile în conformitate cu legislația
în vigoare în toate domeniile de activitate și în toate țările în care își desfășoară activitatea,
angajându-se să respecte următoarele principii, incluse în Codul de Etică și Conduită al Grupului.
1. Respectarea legalității și a valorilor etice. Respectarea legislației în vigoare și
reglementărilor interne, acționând în conformitate cu valorile și Codul de Etică și Conduită
al Grupului FCC.
2. Toleranță zero privind practicile de dare de mită și corupția.
a. Toleranță zero: Promovarea unei culturi de combatere a corupției și dării de mită,
fiind interzis să se influențeze voința terților pentru a obține un avantaj, un
tratament favorabil sau o garanție privind obținerea de beneficii pentru companie.
b. Oferirea și acceptarea de cadouri și invitații: Evitarea oferirii și/sau primirii
nejustificate, direct sau indirect, de comisioane, plăți sau cadouri care implică orice
beneficiu al FCC în legătură cu operațiunile sale.
3. Prevenirea spălării banilor și comunicarea transparentă. Evitarea plăților și
încasărilor în numerar, monitorizând sursa și scopul fondurilor pentru a respecta prevederile
legale privind spălarea de bani și/sau finanțarea terorismului.
4. Relație transparentă cu comunitatea. Evitarea efectuării de plăți necuvenite, cum ar fi
plățile pentru facilitare către funcționarii publici, donațiile care acoperă plăți necuvenite sau
finanțarea directă sau indirectă a partidelor politice, reprezentanților sau candidaților.
5. Conflicte de interes. Acționarea cu loialitate și urmărind apărarea intereselor Grupului
FCC, evitând situațiile care pot da naștere unui conflict între interesele personale și cele ale
Grupului, fie prin activități sau operațiuni în afara grupului, fie având interese personale sau
economice legate de tranzacțiile Grupului. Dacă există un conflict de interese, acesta
trebuie raportat prin canalele abilitate pentru aceasta.
6. Supravegherea proprietății și confidențialitatea datelor. Respectarea tuturor
reglementărilor referitoare la Securitatea Informațiilor și Protecția Datelor în vigoare,
urmând și respectând măsurile Grupului de a împiedica persoanele externe și angajații să
aibă acces la informații și/sau date pentru care nu sunt autorizați.
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7. Rigoare privind controlul, fiabilitatea și transparența. Înregistrarea în mod fidel și
adecvat a tuturor acțiunilor, operațiunilor și tranzacțiilor companiei în actele și registrele
sale, în conformitate cu principiul controlului, fiabilității și transparenței informațiilor
Grupului.
8. Extinderea angajamentului față de partenerii de afaceri. Garantarea că Grupul FCC
stabilește relații comerciale cu parteneri care demonstrează un comportament etic și un
nivel ridicat de angajament care garantează relații comerciale stabile, evitând astfel lipsa de
integritate a persoanelor sau entităților cu care se realizează afaceri.
9. Promovarea formării continue în materie de etică și conformitate pentru toți
angajații Grupului FCC, acordând o atenție deosebită luptei împotriva fraudei și corupției,
precum și furnizând resursele umane și materiale necesare, astfel încât activitatea de a
răspândi această politică să poată fi realizată într-un mod eficient, precum și punerea în
aplicare a mijloacelor de prevenire și detectare a actelor ilegale.
În cazul în care un angajat are dovezi sau suspiciuni cu privire la orice formă de fraudă sau
corupție, trebuie să raporteze aceste aspecte imediat prin intermediul Canalului Etic al Grupului
FCC, astfel încât, pe baza Controlului Corespunzător, Ofițerul de Conformitate Corporativ să poată
comunica faptele Comitetului de Conformitate și să poată iniția verificările și investigațiile
corespunzătoare pentru a clarifica faptele.
Grupul FCC nu va tolera represaliile împotriva unei persoane care, cu bună credință, raportează
fapte care ar putea constitui o încălcare a acestei politici sau a Codului de Etică și Conduită.
Angajații care încalcă aceste dispoziții vor fi supuși măsurilor disciplinare corespunzătoare, inclusiv
rezilierea contractului, după caz, precum și a altor posibile acțiuni legale și/sau sancțiuni legale.

3. IMPLEMENTARE
Grupul FCC are mai multe mecanisme pentru a asigura implementarea corectă a Politicii
Anticorupție, precum și pentru a preveni, descoperi, investiga și sancționa cazurile de fraudă și
corupție, printre acestea se numără:






Comitetul de Conformitate, care va asigura buna funcționare a Modelului de Prevenire
a Infracțiunilor, monitorizarea reglementărilor aplicabile, riscurilor, eficacității controalelor
și promovarea unei culturi a conformității.
Codul de Etică și Conduită pus la dispoziția tuturor angajaților Grupului, care include
principiile și regulile de conduită aplicabile și obligatorii pentru toți angajații Grupului FCC.
Canalul Etic la nivel corporativ. Gestionat de Ofițerul Corporativ de Conformitate și de
Comitetul de Conformitate, prin care angajații pot canaliza sau raporta posibile încălcări
ale Codului de Etică și Conduită sau activități realizate care presupun comiterea
infracțiunilor sau faptelor frauduloase sau corupte. Notificările sau reclamațiile primite vor
fi analizate și investigate de către Ofițerul Corporativ de Conformitate (pentru mai multe
detalii, a se vedea Procesul Canalului Etic și Procesul de Cercetare și răspuns).
Politici și proceduri. Identificarea riscurilor și a controalelor care vizează împiedicarea
săvârșirii de fapte penale și, dacă este cazul, permit Grupului să scutească persoana
juridică de răspundere.
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Manifestarea acceptării. Grupul va solicita periodic tuturor angajaților săi să declare
oficial că cunosc și respectă principiile stabilite în Codul de Etică și Conduită și în Politica
Anticorupție și va oferi instruirea necesară pentru înțelegerea și respectarea Politicii.
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