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Politica privind Anticorupţia și Etica în Afaceri 

1. Introducere 

1.1 Digi Communications N.V. (DIGI) și filialele sale (Grupul DIGI) se angajează să respecte standarde 

etice ridicate și să isi desfașoare activitatea cu corectitudine, onestitate și integritate. 

1.2 Acest angajament presupune ca toţi directorii, administratorii, angajaţii și contractorii Grupului DIGI 

(Personalul), precum și societăţile parţial deţinute și controlate de Grupul DIGI să aibă toleranţă zero 

pentru orice formă de mită și corupţie.  

2. Mita 

2.1 Personalului îi este strict interzis să dea sau să primească mită sau să faciliteze ca alte persoane să dea 

sau să primească mită. 

2.2 Plăţile efectuate pentru a urgenta îndeplinirea atribuţiilor de serviciu sau comerciale – numite si 

facilităţi – reprezintă mită și sunt strict interzise. 

2.3 Grupul DIGI nu tolerează represaliile asupra Personalului care refuză să plătească sau să accepte mită 

sau care raportează suspiciunea de mită. 

3. Cadouri și Servicii de Ospitalitate 

3.1 Personalul poate oferi sau primi cadouri și servicii de ospitalitate ocazional, în circumstanţe adecvate  

contextului curtoaziei de afaceri (cu acordul prealabil scris al Grupului DIGI, acolo unde se impune). 

3.2 Personalul nu trebuie să ofere sau să primească cadouri sau servicii de ospitalitate către sau de la 

funcţionarii publici. 

3.3 Personalul trebuie ca în mod transparent și corect să înregistreze toate cadourile și serviciile de 

ospitalitate oferite sau primite. 

4. Contribuţiile Politice și Responsabilitatea Socială  

4.1 Persoanele fizice nu trebuie să facă contribuţii politice sau acţiuni de responsabilitate socială 

corporativă în numele Grupului DIGI.  

5. Fuziuni și Achiziţii  

5.1 Grupul DIGI va efectua o verificare prealabilă, bazată pe riscuri, cu privire la orice fuziune sau 

achiziţie și va lua măsuri specifice pentru a reduce riscurile identificate.  

5.2 Grupul DIGI va lua măsurile adecvate astfel încât societatea vizată în vederea unei potențiale achiziții 

sau fuziuni să integreze politicile și procedurile de conformitate ale Grupului DIGI.  

6. Relaţia cu Partenerii de Afaceri 

6.1 Grupul DIGI intră în relații de afaceri exclusiv cu terţi și clienti care împărtășesc un angajament similar 

Grupului DIGI privind respectarea celor mai înalte standarde de etică în afaceri. 

6.2 Grupul DIGI efectuează o verificare prealabilă, bazată pe riscuri, în legătură cu orice nouă relație de 

afaceri încheiată cu terţi sau clienți, urmând a lua măsuri specifice pentru a reduce riscurile identificate. 
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6.3 Grupul DIGI se angajează să monitorizeze relaţiile sale de afaceri și să investigheze orice suspiciune de 

încălcare a eticii în afaceri care poate apărea. 

6.4 Grupul DIGI nu va efectua plăţi către un partener de afaceri fără a avea suficientă documentaţie în 

vederea susţinerii respectivei plăţi. 

7. Raportarea suspiciunilor de corupţie și de încălcare a eticii în afaceri 

7.1 Personalul trebuie să raporteze către Grupul de Conformitate DIGI orice suspiciune de încălcare a eticii 

în afaceri. 

7.2 Grupul de Conformitate DIGI va analiza fiecare raportare primită, acolo unde este necesar va derula 

investigații suplimentare, va face recomandări pentru remediere și/sau raportarea potenţialelor aspecte 

către autorităţile competente de aplicare sau reglementare a legii. 

8. Alte Informaţii 

8.1 Orice întrebare cu privire la principiile prezentate în această politică sau alte incidente de etică și 

conformitate poate fi adresată Grupului de Conformitate DIGI prin email (grup.conformitate@digi-

communications.ro).  
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