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Introducere 
Declarația Politicii Anti-Mită 
și Aplicabilitate  

În 2018, Bridgestone a dezvoltat și a lansat Codul de Conduită. Inspirat 

de Misiunea Bridgestone și de Modul Nostru de a Servi, Codul de 

Conduită Bridgestone oferă îndrumări practice pentru tratarea multor 

probleme etice cu care te poți confrunta ca angajat Bridgestone. 

SCOPUL ACESTEI POLITICI 

Politica Globală Anti-Mită Bridgestone reafirmă poziția Bridgestone cu 

privire la luarea și darea de mită și corupție, așa cum este descris în Codul 

de Conduită. Această Politică oferă, de asemenea, îndrumări practice și 

descrie cerințele Bridgestone cu privire la prevenirea luării de mită și 

modul de abordare a riscurilor de luare de mită. 

În calitate de companie globală, Bridgestone trebuie să respecte toate 

legile aplicabile privind anti-mita. Aceste legi includ, de obicei, 

interdicții privind mituirea Funcționarilor Guvernamentali și a oricărui 

alt terț, cerințe privind registrele și evidențele contabile, pecum și 

sancțiuni penale și civile privind încălcarea acestora. 

APLICABILITATEA ACESTEI POLITICI 

Această Politică se aplică angajaților tuturor companiilor Bridgestone de 

pe glob, incluzând companiile cu capital mixt pe care le controlăm, și 

oricărei terțe persoane care acționează în numele lui Bridgestone. Atunci 

când suntem asociați sau acționari, dar nu deținem controlul într-o 

societate cu capital mixt, ne vom încuraja partenerii să adopte cerințe 

similare aplicabile în societatea mixtă și să se ghideze după principiile 

acestei Politici în propriile operațiuni. 

Companiile Bridgestone pot avea politici locale cu un conținut care se 

suprapune acestei Politici. Dacă politica locală este mai puțin 

restrictivă, se va aplica prezenta Politică. Desigur, această Politică nu 

este exhaustivă și nu se substituie unei bune judecăți și bunului simț. 

Ești încurajat să contactezi un membru al Departamentului Juridic dacă 

ai vreo îndoială cu privire la legalitatea sau etica unui mod de a acționa 

sau dacă dorești doar să înțelegi riscurile legale pe care le implică. 

RESPONSABILITĂȚILE NOASTRE CA ANGAJAȚI 

Ca angajați Bridgestone, toți trebuie : 

• Să demonstrăm integritate în tot ceea ce facem.

• Să ne familiarizăm cu Codul de Conduită, cu această Politică și cu

alte politici ale companiei care se pot aplica în locațiile noastre și să

le respectăm, pentru a asigura conformitatea cu toate cerințele legilor

anti-mită și pentru a proteja bunurile și reputația Bridgestone.

• Să contactăm BridgeLine sau să vorbim cu oricare persoană

menționată în secțiunea “Unde să Mergi Pentru Ajutor” în Codul de

Conduită cu privire la posibile încălcări ale Codului sau ale politicii,

precum și orice alte probleme de etică.

RELAȚIILE NOASTRE CU FURNIZORII 

Regulile și așteptările prevăzute în această Politică servesc, de asemenea, 

ca un set de așteptări pentru furnizorii noștri. Mai mult, Bridgestone are 

politici de achiziții specifice, incluzând Politica de Achiziții Sustenabilă 

Globală , care stabilesc anumite cerințe pentru operațiunile furnizorului. 

Nu uita, reputația și conduita furnizorilor noștri pot afecta direct 

Bridgestone. Stabilește relații de afaceri doar cu companiile care respectă 

legea și înțeleg și funcționează în conformitate cu angajamentul nostru 

față de conformitate și etică. 

CONSECINȚELE NERESPECTĂRII 

Încălcarea legilor anti-mită poate avea consecințe grave pentru 

Bridgestone și pentru persoanele implicate, inclusiv pedepse penale și 

civile și chiar închisoare. Bridgestone respectă toate legile anti-mită și ia 

foarte în serios încălcările acestei Politici. Nerespectarea acestei Politici 

de către orice angajat poate duce la sancțiuni disciplinare, inclusiv 

încetarea contractului de muncă. În plus, relația de afaceri cu orice 

Intermediar care nu respectă această Politică va fi reziliată. 

Această Politică este un document activ și poate fi actualizată periodic. 
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Bridgestone interzice strict toate formele de luare și dare de mită. În 

nicio situație, un angajat Bridgestone sau orice alt terț care acționează 

în numele Bridgestone nu va oferi, furniza, primi sau accepta ceva de 

valoare pentru sau de la cineva, inclusiv un Funcționar 

Guvernamental, pentru a obține sau păstra un contract sau pentru orice 

alt beneficiu nepotrivit. 

DECLARAȚIA POLITICII ANTI-MITĂ 
Termenul „angajați” include, de asemenea, directorii și ofițerii 

companiilor Bridgestone. 

„Intermediar” include orice agent, consultant, distribuitor, 

lobbyist, furnizor de transport sau logistică, agent de control vamal, 

broker sau partener într-o societate cu capital mixt sau orice alt terț 

reprezentant care acționează în numele Bridgestone sau care 

acționează în comun cu Bridgestone.  

Termeni Pe Care Îi Folosim 

https://www.bridgestone.com/responsibilities/code/
https://www.bridgestone.com/responsibilities/code/
https://www.bridgestone.com/responsibilities/procurement/
https://www.bridgestone.com/responsibilities/procurement/


Termeni Pe Care Îi Folosim 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ce este Mita? 

 

Mita este o formă de corupție care încalcă încrederea publicului și a 

clienților noștri, amenință dezvoltarea economică și socială și 

contravine valorilor și culturii Bridgestone. Deși nu trebuie niciodată să 

oferi cuiva sau să primești mită de la cineva, în multe țări trebuie să fii 

deosebit de vigilent să nu participi în nicio formă de luare sau dare de  

mită cu Funcționari Guvernamentali. 

Nu uita, este responsabilitatea ta să înțelegi dacă cineva cu care ai de-a 

face este Funcționar Guvernamental. Dacă nu ești sigur, ar trebui să 

soliciți asistență din partea Departamentului Juridic. 

 

 

 

 

 
 

„Mita” este acțiunea de a da sau oferi ceva de valoare, direct sau 

indirect, vreunei persoane, pentru a determina destinatarul să abuzeze 

de poziția sa sau pentru a obține sau a păstra orice beneficiu nepotrivit. 

 
„Ceva de valoare” are o definiție cuprinzătoare. Poate include practic 

orice formă de beneficiu, cum ar fi numerar sau echivalente de numerar 

(de ex. carduri cadou sau certificate cadou), cadouri, comisioane, mese 

și divertisment, cheltuieli de călătorie, utilizarea caselor de vacanță, 

favoruri precum oportunități de învățare sau de angajare pentru prieteni 

și rude, donații către organizații de caritate desemnate, reduceri, 

împrumuturi, contribuții politice, un rezultat favorabil al unei acțiuni 

guvernamentale ori o decizie de alocare a unui contract sau de 

continuare a acestuia. 

Definiția de „Funcționar Guvernamental” este foarte largă. Aceasta 

include un angajat guvernamental (inclusiv angajați ai agențiilor de 

reglementare, departamente și alte instituții publice, cum ar fi 

universitățile), un candidat sau angajat al unui partid politic, un angajat 

al unei întreprinderi de stat sau controlată de stat, un angajat al unei 

organizații publice internaționale (de ex. Organizația Națiunilor Unite, 

Banca Mondială sau Organizația Mondială a Comerțului), orice 

membru al unei familii regale și orice persoană care acționează într-o 

calitate oficială în numele unei entități guvernamentale naționale, de 

stat sau locale. 
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Cadouri, Mese, Divertisment 

și Călătorii 

Cerințe Generale pentru Cadouri, 

Mese și Divertisment Cerințe Generale privind Călătoriile 

Schimbul de cadouri, mese, divertisment și călătorii cu clienții, furnizorii 

și alți parteneri de afaceri poate fi o parte importantă în construirea și 

dezvoltarea unor relații cordiale. În multe țări, poate fi, de asemenea, un 

obicei acceptat și adecvat pentru afaceri. Cu toate acestea, această 

practică poate genera uneori riscuri de conformitate și, dacă este condusă 

în mod necorespunzător, ar putea încălca legile aplicabile și politicile 

companiei. 

La Bridgestone, nu putem permite ca schimbul de cadouri, mese, 

divertisment sau călătorii să influențeze în mod necorespunzător, sau să 

pară că influențează în mod necorespunzător, judecata noastră 

independentă de afaceri sau judecata de afaceri independentă a 

destinatarului. Dacă te angajezi în oricare dintre aceste activități, trebuie 

să ai în vedere că firma are cerințe și proceduri specifice care trebuie 

respectate.     

Dacă ai vreodată îndoieli cu privire la caracterul adecvat al acestor 

activități sau dacă acestea respectă politicile companiei sau legea 

aplicabilă, ar trebui să soliciți asistență din partea Departamentului 

Juridic. 

 CERINȚE CHEIE 

Datorită riscurilor speciale asociate cu relația de afaceri cu Funcționarii 

Guvernamentali, trebuie să obții aprobarea scrisă de la Departamentul 

Juridic înainte de a oferi sau de a da orice cadou, masă, divertisment sau 

orice alt lucru de valoare unui Funcționar Guvernamental. 

Ține minte, alte companii au, de asemenea, politici de cadou, masă și 

divertisment. Fii conștient de aceste politici și întreabă înainte dacă 

oferirea unor astfel de cadouri și divertisment încalcă politica companiei 

beneficiarului respectiv. 

În anumite circumstanțe, poate fi acceptabil ca Bridgestone să asigure 

cazare și transport clienților, furnizorilor sau altor parteneri de afaceri. 

Politica Globală Bridgestone Anti-Mită

Ori de câte ori ai în vedere să oferi, să accepți sau să furnizezi un 

cadou, o masă sau un eveniment de divertisment, trebuie să te asiguri 

că sunt îndeplinite următoarele criterii: 

• Acestea sunt în legătură cu un scop legitim de afaceri;

• Sunt ocazionale și rezonabile în ceea ce privește valoarea, față de

circumstanțe;

• Nu există nicio așteptare ca acestea să fie oferite în schimbul unui

favor sau unui avantaj comercial nejustificat;

• Se conformează Codului de Conduită, legii aplicabile și oricărei

alte politici sau proceduri din locația ta;

• Nu ar stânjeni nici pe Bridgestone, nici pe beneficiar dacă detaliile

ar fi făcute publice; și

• Sunt raportate și documentate corespunzător în registrele și

evidențele companiei.
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 CERINȚE CHEIE 

Dacă ai în vedere să oferi sau să plătești orice cheltuieli legate de 

călătorie unui client, furnizor sau partener de afaceri, trebuie să te 

asiguri că sunt îndeplinite următoarele criterii: 

Sunt în legătură cu un scop de afaceri legitim, cum ar fi 

promovarea, demonstrarea sau explicarea produselor sau 

serviciilor Bridgestone, prezentarea locațiilor noastre sau 

executarea unui contract; 

Sunt ocazionale și rezonabile în ceea ce privește valoarea, față 

de circumstanțe; 

Nu sunt oferite în schimbul unui favor ori unui avantaj 

comercial nejustificat; 

Se conformează Codului de Conduită, legii aplicabile și oricăror 

alte politici sau proceduri locale; 

Nu ar stânjeni nici pe Bridgestone, nici pe beneficiar dacă 

detaliile ar fi făcute publice; 

Participarea la activitățile de afaceri (de ex. evenimente 

promoționale, demonstrații de produse și prezentarea locațiilor) 

este obligatorie; 

Nu se oferă diurnă; 

Nu sunt oferite călătorii în scopuri necomerciale; și 

Sunt raportate și documentate corespunzător în registrele și 

evidențele companiei. 



 
 

 

 

 

 

 

Relații Cu Terți 

 

Bridgestone poate fi considerat responsabil nu numai pentru oferirea, 

darea sau luarea de mită de către angajați, dar și atunci când aceste acțiuni 

sunt întreprinse de către intermediari. Procedează cu mare grijă atunci 

când angajezi și lucrezi cu Intermediari. La fel ca în cazul angajaților 

Bridgestone, Intermediarilor li se interzice să ofere, să dea, să 

primească sau să accepte orice lucru de valoare de la oricine, inclusiv 

Funcționar Guvernamental, pentru a obține sau a  menține un contract 

sau pentru orice alt beneficiu neadecvat. 

 
Pentru a ajuta la prevenirea luării și dării de mită, trebuie să fii 

întotdeauna conștient de activitățile desfășurate de Intermediari în 

numele Bridgestone și să fii atent la semnalele de avertizare care pot 

indica o potențială abatere. Pentru a reduce riscul de luare sau dare de 

mită din partea unui Intermediar, trebuie să alegi cu atenție atunci când 

selectezi și evaluezi Intermediari și să identifici în prealabil orice 

potențiale probleme anti-mită care pot rezulta din relația respectivă. 

Această „diligență anti-mită” este o componentă esențială a programului 

nostru de conformitate anti-mită. 

 DILIGENȚĂ  

 

Pe parcursul procesului de diligență anti-mită și, de asemenea, în timpul 

executării și derulării contractului, este important să fii atent la 

„semnalele de alarmă” care pot indica faptul că este nevoie de investigații 

suplimentare atunci când selectezi sau lucrezi cu un Intermediar. 

 

 EXEMPLE DE „SEMNALE DE ALARMĂ”  

Trebuie utilizate angajamente corespunzătoare și prevederi contractuale 

specifice pentru a ajuta la reducerea riscurilor identificate, inclusiv orice 

riscuri sau alte informații relevante descoperite în procesul de verificare 

diligentă, iar prevederile contractuale ar trebui monitorizate în mod 

regulat pentru a fi siguri că Intermediarul acționează în conformitate cu 

contractul. De asemenea, pot fi utilizate măsuri și garanții suplimentare, 

inclusiv certificate de conformitate și instruire. Obligațiile tale de 

diligență nu se încheie odată ce Intermediarul este selectat și angajat. 

Trebuie să explici cu atenție așteptările noastre de conformitate, să 

monitorizezi continuu activitățile Intermediarului și să fii atent la 

„semnalele de alarmă” pentru a asigura conformitatea permanentă pe 

toată durata angajamentului. 

 
Procesul de verificare diligentă este, de asemenea, esențial în contextul 

noilor oportunități de afaceri, cum ar fi achizițiile și parteneriatele. Înainte 

de a iniția astfel de demersuri, consultă-te cu Departamentul Juridic cu 

privire la diligența adecvată și garanțiile necesare pentru reducerea riscurilor 

de luare și dare de mită. 

 
Pentru a afla mai multe despre procesul de verificare diligentă anti-mită 

Bridgestone, vizitează site-ul intranet de conformitate al locației tale, sau 

contactează Departamentul Juridic. Dacă ai vreo îndoială cu privire la 

modul în care această Politică și programul nostru de diligență anti-mită 

se aplică unui anumit demers de afaceri sau angajării oricărei terțe 

persoane, sau dacă ai nelămuriri cu privire la un intermediar potențial sau 

existent, contactează Departamentul Juridic pentru asistență. 
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Bridgestone adoptă o abordare bazată pe risc pentru aplicarea 

procesului de verificare diligentă anti-mită. Cu toate că perioada de 

timp și eforturile necesare pentru finalizarea procesului vor depinde 

de diverși factori, procesul de verificare diligentă anti-mită va 

include, de obicei, următoarele: 

• Evaluarea justificării activității, a serviciilor și a structurii de 

compensare pentru angajamentul propus; 

• Colectarea și evaluarea informațiilor despre Intermediar,  

acționariatul și managementul acestuia, inclusiv informații 

despre istoricul afacerii, reputație, calificări și informații 

financiare; 

• Evaluarea eventualelor relații cu Funcționari Guvernamentali; 

• Urmărirea semnalelor de avertizare sau a neregulilor; și 

• Obținerea aprobărilor necesare înainte de angajament. 
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Exemple de „semnale de alarmă” includ următoarele: 

• Intermediarul este un Funcționar Guvernamental, sau are legături 

apropiate de familie sau de afaceri cu un Funcționar 

Guvernamental; 

• Intermediarul a fost recomandat de către un Funcționar 

Guvernamental, în special unul cu autoritate de decizie asupra 

activității avute în vedere; 

• Intermediarul recomandat de partenerul nostru de afaceri nu are 

experiență semnificativă sau experiență prealabilă în domeniul 

de muncă pentru care este recomandat; 

• Intermediarul solicită un onorariu/ un comision care este excesiv 

sau care trebuie plătit în numerar; 

• Intermediarul solicită condiții de plată neobișnuite, cum ar fi o 

plată forfetară în avans, plata către un cont pe numele unei alte 

persoane, plata într-o monedă care nu are nicio relație cu 

tranzacția sau plata într-o țară terță, mai ales dacă este o țară cu 

transparență bancară redusă; 

• Intermediarul sugerează că poate fi necesară o anumită sumă de 

bani pentru a obține contractul sau pentru a „încheia afacerea”; 

• Intermediarul solicită rambursarea unor cheltuieli extraordinare, 

slab documentate sau de ultim moment; și 

• Procesul de verificare diligentă relevă prezența inexplicabilă a 

unor subcontractori sau vânzători, pe care Intermediarul propune 

să îi păstreze pentru a ajuta la interacțiunile cu guvernul. 



 
 

 

 

 

Plăți de facilitare Contribuții către Partide 

Politice 

Contribuții Caritabile 

 
   

 

Interdicția Bridgestone cu privire la luarea și darea de mită se aplică 

tuturor plăților necorespunzătoare, inclusiv plăților de „facilitare”. 

Deoarece aceste plăți sunt o formă de corupție, Bridgestone interzice 

utilizarea plăților de facilitare, chiar și atunci când aceste plăți sunt 

obișnuite la nivel local. 

Legile multor țări stabilesc limite stricte și, în unele cazuri, interzic 

contribuțiile corporațiilor către partidele politice. Bridgestone interzice 

ca fondurile, resursele sau locațiile companiei să fie utilizate pentru a 

susține direct sau indirect orice partid politic sau candidat, cu excepția 

cazului în care sunt aprobate în prealabil de către Departamentul Juridic 

și, dacă este cazul, de Departamentul de Relații Guvernamentale, și cu 

condiția să fie făcute în strictă conformitate cu politicile regionale și 

locale. 

Ca parte a angajamentului nostru de responsabilitate socială corporativă, 

Modul nostru de a servi, Bridgestone sprijină în mod activ cauze 

caritabile în comunitățile în care ne desfășurăm activitățile în întreaga 

lume. 

 
Din când în când, furnizarea de contribuții caritabile poate crea riscuri de 

corupție pentru Bridgestone. Riscurile pot apărea într-o varietate de 

moduri, inclusiv în cazul în care organizația caritabilă nu există în 

realitate, este o entitate de fațadă sau fictivă sau este asociată cu un 

Funcționar al Guvernului. În consecință, este important să efectuezi 

verificări diligente și să ai grijă atunci când selectezi organizații caritabile 

și să obții asigurări că aceste contribuții vor fi utilizate în scopul prevăzut 

și nu vor fi redirecționate către un beneficiar necorespunzător. 

 

 

 

Orice contribuție caritabilă solicitată de către un Funcționar 

Guvernamental, făcută unei organizații asociate cu un Funcționar 

Guvernamental sau făcută unei entități guvernamentale trebuie să fie 

aprobată în prealabil de către Departamentul Juridic. 
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 CERINȚE CHEIE  
 

Dacă ai în vedere să oferi sau să faci o contribuție caritabilă, trebuie 

să te asiguri că sunt îndeplinite următoarele criterii: 

Aceasta nu este oferită, promisă sau făcută pentru a obține sau a 

menține un contract sau pentru orice alt beneficiu nepotrivit; 

Se conformează politicilor Bridgestone, legii aplicabile și oricăror 

alte politici sau proceduri locale; 

Nu este făcută către un Funcționar al Guvernului și nu există 

niciun indiciu că această contribuție va fi redirecționată către 

utilizarea personală a unui Funcționar al Guvernului; și 

Este raportată și documentată corespunzător în registrele și 

evidențele companiei. 

 

O „Plată de facilitare” reprezintă o plată mică efectuată către un 

Funcționar al Guvernului pentru a accelera sau facilita acțiuni 

sau servicii de rutină, nediscreționare, cum ar fi procesarea 

vizelor, cererilor de autorizație sau licențiere, furnizarea de 

utilități sau încărcarea sau descărcarea mărfurilor. Bridgestone 

interzice utilizarea plăților de facilitare. 

Termeni Pe Care Îi Folosim 

 



Registre și Evidențe 

Contabile 

Raportarea Problemelor 
sau a Potențialelor 
Încălcări 

Pentru a preveni încercările de a ascunde plățile neadecvate prin 

documentație incompletă sau falsă, legile anti-mită stabilesc cerințe 

pentru menținerea registrelor și evidențelor și efectuarea controalelor 

interne corespunzătoare. În concordanță cu aceste legi, Bridgestone 

impune ca registrele și evidențele sale contabile să reflecte în mod corect 

și precis tranzacțiile și modul de înstrăinare al bunurilor companiei. 

Toți angajații Bridgestone sunt responsabili să se asigure că respectă 

cerințele referitoare la registrele, evidențele contabile și controalele 

interne corespunzătoare aplicabile rolurilor și responsabilităților lor. 

Acest lucru include păstrarea dovezilor de verificări diligente efectuate și 

a aprobărilor relevante solicitate în conformitate cu Politica Anti-Mită  și 

asigurarea că toate plățile și cheltuielile sunt înregistrate în mod corect și 

precis în registrele și evidențele companiei. 

Dacă știi sau suspectezi că ar putea exista încălcări ale acestei Politici, 

sau urmează să se producă, trebuie să raportezi imediat Departamentului 

Juridic. Alternativ, poți raporta problema la BridgeLine. Dacă legea 

permite acest lucru, rapoartele către BridgeLine pot fi făcute anonim. 

 | BridgeLine 

Bridgestone interzice represaliile atunci când conduita profesională sau 

aspectele etice sunt raportate cu bună credință. Folosește următorul link 

pentru a accesa BridgeLine pentru regiunea ta: 

https://www.bridgestone.com/responsibilities/bridgeline/ 

Audituri 

Bridgestone efectuează în mod regulat audituri ale operațiunilor relevante 

Bridgestone pentru a ajuta să asigure respectarea continuă a cerințelor de 

conformitate cu prezenta Politică și legile anti-mită aplicabile. Trebuie să 

cooperezi și să nu interferezi sau să obstrucționezi niciodată aceste 

activități de audit. 
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Întrebări și Răspunsuri 
 

 

 

 

 
 

Întrebări Frecvente 
 
 

Î: Înțeleg că „plățile de facilitare” (plățile mici efectuate 

Funcționarilor Guvernamentali pentru a accelera tranzacțiile de 

rutină) sunt interzise de politica companiei. Taxele autorizate oficial, 

cum ar fi taxele de urgentare pentru reînnoirea pașaportului sau 

pentru cererile de viză, sunt considerate „plăți de facilitare”?   

 
R: Plata unor taxe de urgență efectuate către o agenție guvernamentală 

(și nu către o persoană fizică), care sunt autorizate oficial (precum o taxă 

de urgență menționată în programul unei agenții guvernamentale pentru 

a accelera procesarea reînnoirii pașaportelor sau a cererilor de viză) și 

sunt susținute de o chitanță oficială a unei instituții, nu reprezintă „plăți 

de facilitare” și, în consecință, sunt permise în general. Contactează 

Departamentul Juridic dacă nu ești sigur dacă este necesară și legală o 

plată pentru urgentarea lucrării. 

 
Î: Știu că luarea de mită este interzisă, dar ce se întâmplă dacă un 

Funcționar Guvernamental (cum ar fi un ofițer de poliție sau un ofițer 

de imigrare) amenință să mă rețină sau să îmi facă rău, dacă nu îi dau 

o plată nominală în numerar? 

 
R: Bridgestone recunoaște că, în situații extrem de rare, sănătatea sau 

siguranța unui angajat ar putea fi în pericol dacă nu respectă o astfel de 

solicitare. Dacă simți că sănătarea sau siguranța ta este într-un pericol 

iminent, și în opinia ta, cel mai bun mod de a te proteja este să efectuezi 

plata, politica companiei nu îți va interzice să efectuezi o astfel de plată. 

Aceste tipuri de plăți nu sunt mită. Raportează imediat plata managerului 

tău, Departamentului Juridic și, după caz, Departamentului de Securitate 

imediat ce ajungi într-un loc sigur. Plata trebuie, de asemenea, să fie 

raportată și documentată în mod corespunzător în registrele și evidențele 

contabile ale companiei. 

Î: Știu că este împotriva legii să efectuez plăți către Funcționarii 

Guvernamentali, dar toată lumea îmi spune că este singura 

modalitate de a rezolva lucrurile în această țară. Pot evita acest 

lucru angajând un agent care va plăti Funcționarilor un 

comision? 

 
R: Nu. Este illegal să dai mită Funcționarilor Guvernamentali, indiferent 

dacă plata se face direct sau indirect prin intermediul unui terț. 

Consecințele efectuării acestor plăți ar putea fi severe atât pentru tine, cât 

și pentru companie. Nu poți evita responsabilitățile tale legale sau pe cele 

ale companiei tale, angajând agenți pentru a face ceea ce nu este permis. 

Prin urmare, atunci când iei în considerare să angajezi un agent, trebuie 

aplicată o diligență adecvată pentru a evalua cu atenție raționamentul 

angajării, dacă serviciile propuse sunt adecvate pentru onorariile care 

trebuie plătite, preum și trecutul, reputația și calificările agentului. 

Consultă-te cu Departamentul Juridic pentru a afla mai multe despre 

procesul de verificare diligentă obligatorie Bridgestone. 

 
Î: Un Funcționar al Guvernului intenționează să viziteze unitatea 

noastră pentru a efectua un audit de rutină al controalelor de 

calitate. Este permis să oferi funcționarului o masă în timpul vizitei? 

 
R: Oferirea unei mese unui Funcționar Guvernamental, care vizitează o 

unitate a companiei, este de obicei permisă, atâta timp cât este rară, costul 

este rezonabil și nu este oferită în speranța obținerii unui beneficiu. În 

conformitate cu Codul nostru de Conduită, niciun cadou, divertisment sau 

alte obiecte de valoare nu trebuie să fie oferite sau dăruite unui Funcționar 

Guvernamental fără aprobarea scrisă prealabilă a Departamentului 

Juridic. De asemenea, trebuie să te asiguri că restul politicilor și 

procedurilor companiei, inclusiv cele din locația ta, sunt respectate. 

Î: Un client solicită o plată care pare a fi mită, dar nu este clar dacă 

plata e interzisă în conformitate cu legislația locală. Pot efectua 

plata? 

 
R: Înainte de a efectua o astfel de plată, trebuie să contactezi 

Departamentul Juridic pentru a stabili dacă această plată este sau nu 

adecvată și dacă astfel de plăți ar putea încălca politica companiei, legile 

locale sau orice alte legi aplicabile companiei. 

 
Î: Politica anti-mită Bridgestone se referă la luarea și darea de mită 

numai în relație cu Funcționarii Guvernamentali sau interdicția se 

referă și la luarea și darea de mită în legătură cu orice alt terț? 

 
R: Politica anti-mită a Bridgestone prevede că toate acțiunile de luare și 

dare de mită sunt absolut interzise. Aceasta include mita comercială în 

care Funcționarii Guvernamentali nu sunt implicați. În nicio situație, un 

angajat Bridgestone sau un terț care acționează în numele Bridgestone nu 

poate oferi nimic de valoare vreunei terțe părți, inclusiv clienților 

guvernamentali și neguvernamentali sau reprezentanților acestora, pentru 

a obține sau a menține un contract sau pentru orice alt beneficiu 

comercial. Contactează Departamentul Juridic dacă ai nevoie de mai 

multe informații sau îndrumări. 

   

| BridgeLine Pentru a găsi Informații despre BridgeLine pentru locația ta, vizitează https://www.bridgestone.com/responsibilities/bridgeline/. 
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