„PRACTICI DE ETICA IN AFACERI
1. Furnizorul va respecta în orice moment Politica Ursus Breweries privind Etica in Afaceri
si Politica Anticoruptie a Ursus Breweries („Politicile”).
2. Furnizorul va respecta în orice moment toate instrucțiunile, îndrumările și solicitarile
Ursus Breweries de a lua anumite masuri in legatura cu responsabilitatea in domeniul
aprovizionarii. Astfel de instrucțiuni, îndrumări și solicitari pot include:
a) Furnizarea de informatii cu privire la respectarea de către Furnizor a Politicilor;
b) Participarea la procesele de evaluare a Furnizorilor Ursus Breweries din perspectiva
respectarii Politicilor; și
c) Participarea în parteneriate cu Grupul SABMiller pentru sprijinirea inițiativelor cu
privire la sustenabilitate în legatura cu Politicile.
3. Furnizorul nu va discrimina vreun angajat sau solicitant al unui loc de muncă pe motive de
rasă, religie, culoare, sex, vârstă, origine națională, invaliditate sau statut de veteran și va
respecta reglementarile in domeniu.
4. Furnizorul va lua măsuri rezonabile pentru a se asigura că toți funcționarii, angajații,
acționarii, reprezentanții sau agenții ("părțile asociate"), sub-contractorii sau furnizorii ce
procură bunuri sau servicii în legătură cu asigurarea de bunuri și servicii de către Furnizor
către Ursus Breweries conform acestui Contract ("sub-contractori") primesc cate un
exemplar din Politici, in forma atasata la prezentul Contract ca Anexa. La furnizarea de
bunuri sau servicii în conformitate cu sau în legătură cu acest Contract, Furnizorul va lua
măsurile necesare pentru a se asigura că asociații și sub-contractorii săi respectă Principiile
stabilite în aceste Politici.
5. Furnizorul respecta si va respecta toate legile anticorupție aplicabile, inclusiv legile țării în
care bunurile sunt produse și/sau livrate și/sau sunt prestate Serviciile conform acestui
Contract. Nici Furnizorul și nici părțile sale asociate nu vor face și nu vor oferi, nici direct
nici indirect, nicio plată, niciun cadou si niciun alt avantaj în legatura cu obiectul acestui
Contract care (i) ar încălca vreuna dintre legile sau alte acte normative anti-corupție ce sunt
aplicabile Furnizorului, (ii) ar fi destinate să influențeze sau să răsplătească o persoană sau
influențează sau răsplătesc o persoană pentru încalcarea principiilor de bună-credință,
imparțialitate sau încredere sau pe care destinatarul nu s-ar cuveni sa le accepte, (iii) sunt
destinate unui Funcționar Public cu intenția de a-l influența și de a obține sau pastra un
avantaj în cursul afacerii si in legatura cu aceasta, sau (iv) pe care o persoană rezonabilă le-ar
considera a fi lipsite de etică, ilegale sau necorespunzătoare ("Act de corupție").
6.Furnizorul se obligă să nu încerce, direct sau indirect, să influențeze un Funcționar Public,
sau o parte asociată unui sub-contractor, pentru ca acesta să acționeze în avantajul
Furnizorului sau al Ursus Breweries în legătură cu furnizarea bunurilor sau serviciilor
conform acestui Contract, sau ca in orice alt mod să-și îndeplinească îndatoririle în mod
necorespunzător; totodata Furnizorul se obliga să nu utilizeze veniturile obținute din acest
Contract, direct sau indirect, pentru sau în legătură cu un Act de corupție. În sensul acestei
clauze, "Funcționar Public" include, fără a se limita la, orice persoană care deține, sau care
acționează în numele unei persoane care deține, o funcție in aparatul legislativ, administrativ
sau judiciar, precum și orice persoană angajată de sau care acționează în numele unei agenții
publice sau al unei întreprinderi publice sau cu capital de stat, o organizație internațională
publica, pentru sau în numele oricărui department al unei autorități centrale sau regionale sau
al unei agenții, pentru sau în numele oricărui partid politic, sau orice candidat la o funcție
publică sau o rudă sau asociat al unei astfel de persoane.
7.Conform cunoștințelor și convingerii Furnizorului, cu excepția celor deja aduse la
cunoștința Ursus Breweries, nici Furnizorul și nici vreuna dintre părțile sale asociate:
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Nu au fost condamnati în nicio jurisdicție de catre o instanta judecătoreasca pentru
implicarea in orice fel intr-un Act de Coruptie (sau orice alt act similar);
b)
Nu au recunoscut in nicio imprejurare comiterea/implicarea in vreun Act de corupție
(sau în vreo conduită similară)
c)
Nu au fost supuse vreunei investigații și nu au fost suspectate în nicio jurisdicție de
comiterea sau implicarea in vreun Act de corupție (sau în vreo conduită similară); sau
d)
Nu sunt Funcționari Publici sau persoane care ar putea fi în mod rezonabil considerate
a fi susceptibile de a exericta o influență ilegală sau necuvenita în numele
Furnizorului sau al Ursus Breweries.
Furnizorul se obliga ca, în orice moment, dacă i se aduce la cunoștință că vreunul dintre
aspectele prezentate în această clauză 7 nu mai este corect, sa informeze imediat compania
Ursus Breweries în scris în acest sens.
8. Pe durata acestui Contract, Furnizorul (i) va înregistra în mod corespunzător și cu precizie
în Registrele și Evidențele sale toate plățile efectuate de către Furnizor sau de către părțile
asociate ale acestuia în numele Ursus Breweries, în legătură cu furnizarea bunurilor și
serviciilor către Ursus Breweries conform acestui Contract, sau din fonduri asigurate de
Ursus Breweries ("înregistrări ale tranzacțiilor"), (ii) va furniza înregistrările tranzacțiilor
și orice alte informații de acest gen după cum Ursus Breweries poate solicita în mod
rezonabil prin notificare scrisă pentru a monitoriza respectarea de către Furnizor a obligațiilor
ce îi revin conform clauzelor 4 - 8. În sensul prezentei clauze 8, se intelege prin „Registre și
Evidențe", fara a se limita la acestea, urmtoarele: documente ale companiei, extrase de cont,
evidente contabile, documente justificative și alte înregistrări și documente, pe hârtie sau întrun alt format. Furnizorul va prezenta cu promptitudine orice informație solicitată în mod
rezonabil de către Ursus Breweries în legătură cu programul anti-corupție al Furnizorului și
cu alte controale privitoare la corupție și va coopera pe deplin în cadrul oricărei investigații
desfășurate de SABMiller cu privire la orice încălcare presupusă a clauzelor 4 - 8.
9. În cazul în care Furnizorul consideră că producția sau livrarea bunurilor (sau serviciilor)
conform acestui Contract este sau ar putea fi întârziată ca urmare a unor solicitări ilegale de
plăți făcute de Funcționari Publici sau de către alte terțe părți, Furnizorul va informa imediat
compania Ursus Breweries cu privire la astfel de solicitări. Furnizorul și părțile sale asociate
nu vor efectua nicio astfel de plată, cu excepția cazului în care siguranța personală a cuiva
este în pericol. Furnizorul va face toate demersurile rezonabile pentru a finaliza producția și
livrarea Bunurilor (sau serviciilor) cât mai curând posibil fără a efectua plăți ilegale, iar
obligatiile sale de livrare conform calendarului stabilit în acest Contract nu vor fi consdierate
incalcate în măsura (și pe durata) oricărei întârzieri rezonabile cauzate de neefectuarea de
către Furnizor a unor plăți ilegale, cu condiția ca motivul pentru și durata unei astfel de
întârzieri să fie comunicate companiei Ursus Breweries.
10. SABMiller își rezervă dreptul de a imputa Furrnizorului costurile legate de investigarea
situatiilor de nerespectare a Politicilor. Este posibil totodata ca Furnizorului să i se solicite să
suporte costurile pentru auditul avand ca obiect aspecte de etică sau, după caz, să suporte
costuri de re-auditare, în cazul constatării unor neconformități.”
a)
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