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Politica pentru combaterea mitei şi corupţiei (CMC) 

 

 

 

Stimate Partener de afaceri 

 

Ne desfăşurăm activitatea într-o economie globală, în care etica afacerilor joacă un rol din ce în ce 

mai important. Prin urmare, politica noastră continuă să le impună angajaţilor noştri să adopte cele 

mai înalte standarde etice în ceea ce priveşte comportamentul lor şi toate relaţiile cu clienţii şi 

furnizorii noştri valoroşi. 

 

Zilele în care mita era probabil un mod acceptabil de a încheia tranzacţiile comerciale sunt, în mod 

clar, de domeniul trecutului, iar nerespectarea legislaţiei privind combaterea dării şi luării de mită 

poate avea consecinţe grave asupra situaţiei financiare, reputaţiei şi viabilităţii continue a activităţilor 

noastre. 

 

Suntem conştienţi că acţionăm în medii comerciale solicitante şi în zone în care corupţia poate fi o 

realitate. Însă niciodată acest lucru nu poate fi utilizat drept scuză. Vesuvius adoptă o atitudine de 

toleranţă zero faţă de mită şi corupţie. Suntem decişi să prevenim, să detectăm şi să investigăm toate 

formele de mită care provin din organizaţia noastră şi care rezultă din tranzacţiile cu partenerii de 

afaceri. 

 

Deoarece Vesuvius este o companie internaţională, politica noastră pentru combaterea mitei şi 

corupţiei este aceeaşi în întreaga lume. Deşi mita şi corupţia pot fi tratate diferit de la o jurisdicţie la 

alta, am hotărât să ne raportăm la cele mai înalte standarde. Aceste standarde sunt prevăzute în 

Politica noastră CMC, a cărei copie este ataşată la scrisoare. 

 

În calitate de partener de afaceri important, vă rugăm să vă familiarizaţi cu această politică şi vă stăm 

la dispoziţie pentru orice întrebări şi clarificări. Dorim să ne asigurăm că relaţia de afaceri dintre 

companiile noastre respectă cerinţele Politicii noastre CMC şi aşteptăm cu interes susţinerea 

dumneavoastră în legătură cu acest aspect important. 

 

 

Cu stimă, 

 
François WANECQ 

Director executiv Vesuvius Group 

 


