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Politica anticorupție 

I. SCOP 

Eaton nu oferă și nu acceptă sub nicio formă mită sau alte plăți necuvenite. Angajamentul nostru de a 
face afaceri în mod etic, de a acționa cu integritate și de a respecta legea este esențial pentru valorile 
noastre și Codul de etică. Această politică prevede interdicția privind darea și luarea de mită și corupția și 
evidențiază așteptările noastre privind implicarea în practici de afaceri care respectă etica și valorile 
noastre, precum și legile aplicabile. 

II. SFERA DE APLICARE 
 

Această politică se aplică tuturor angajaților, muncitorilor sezonieri, managerilor și directorilor Eaton, 
precum și filialelor și afiliaților săi („Eaton”). În plus, când se menționează într-un contract aplicabil, această 
politică li se aplică direct reprezentanților terți ai Eaton și altor parteneri de afaceri. 

Termenii cheie sunt definiți mai jos. Această politică trebuie citită împreună cu Codul de etică Eaton, 
Politica privind cadourile și divertismentul, Politica privind călătoriile și cheltuielile, Politica de afaceri 
publice, Politica privind contractele cu guvernul SUA, Codul de conduită al furnizorilor și alte politici 
relevante Eaton. 

III. POLITICA 
 

A. MITA ȘI ALTE PLĂȚI NECUVENITE SUNT INTERZISE  

Eaton și reprezentanții terți trebuie să respecte legile anticorupție aplicabile, inclusiv Legea privind 
practicile de corupție din străinătate („FCPA”) din SUA, Legea anti-mită din Regatul Unit („UKBA”) și alte 
legi similare. Le este interzis angajaților și reprezentanților terți ai Eaton să ofere, să promită, să dea, să 
solicite sau să primească direct sau indirect orice formă de mită sau alte plăți necuvenite către sau de la 
orice persoană sau organizație, inclusiv instituții guvernamentale, oficiali guvernamentali, companii și 
angajați ai companiilor. Aceste interdicții se aplică în întreaga lume indiferent de obiceiurile din regiune, 
de practicile locale și de condițiile concurențiale. 

B. PLĂȚI DE FACILITARE 

Eaton interzice plățile de facilitare. Angajații Eaton trebuie să raporteze managerilor și Biroului de Etică și 
Conformitate orice cereri sau solicitări de plăți de facilitare. 

C. PLĂȚI SUB AMENINȚARE  

Plățile sub amenințare nu încalcă această politică. Angajații Eaton trebuie să raporteze managerilor și 
Biroului de Etică și Conformitate orice cerere sau solicitare de plăți sub amenințare înainte de a le face 
sau cât mai repede posibil după ce le fac. Plățile sub amenințare trebuie să fie înregistrate în mod 
corespunzător în registrele și evidențele contabile și conform cerințelor de mai jos.  

D. AȘTEPTĂRI PRIVIND GESTIONAREA TERȚELOR PĂRȚI 

Eaton interzice mita și alte plăți necuvenite făcute sau primite indirect prin reprezentanți terți. Eaton are 
programe de evaluare a riscurilor, de verificare anticorupție și de gestionare a contractelor pentru a 
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reduce riscul de practici corupte din partea unor reprezentanți terți. Aceste programe trebuie respectate la 
selectarea, contractarea și gestionarea reprezentanților terți.  

E. REGISTRE ȘI EVIDENȚE CONTABILE  

Eaton și reprezentanții terți trebuie să păstreze registre și evidențe contabile suficient de detaliate și care 
reflectă în mod precis și corect toate tranzacțiile către sau de la orice persoană sau organizație, inclusiv 
instituții guvernamentale, oficiali guvernamentali, companii și angajați ai companiilor. Registrele și 
evidențele contabile trebuie să fie păstrate conform standardelor și proceselor contabile interne Eaton. 

F. ÎNCĂLCĂRI ȘI RAPORTARE 

Angajații Eaton care află de încălcări posibile sau reale ale acestei politici trebuie să le raporteze 
managerilor lor și Biroului de Etică și Conformitate. Încălcările acestei politici pot duce la măsuri 
disciplinare, mergând chiar până la concediere. Angajații Eaton nu vor fi sancționați sau supuși 
represaliilor pentru nicio întârziere, pierdere de afaceri sau alte efecte care decurg din refuzul lor de a 
încălca această politică sau de a se implica altfel în practici corupte ori pentru că le-au raportat. 

G. DEFINIȚII  

„Corupția” reprezintă abuzul de putere pentru câștiguri personale.  

„Mita” sau „plata necuvenită” reprezintă orice plată, sprijin bănesc necuvenit sau obiect de valoare 
promis, oferit sau primit de la orice persoană sau organizație ca stimulent pentru: (a) obținerea, păstrarea 
sau direcționarea necorespunzătoare a unor activități comerciale; (b) câștigarea de avantaje comerciale 
sau personale nemeritate sau necuvenite sau (c) influențarea deciziilor sau comportamentului unei 
persoane sau organizații pentru a obține un rezultat sau o acțiune dorită. Mita sau plățile necuvenite 
includ(e) orice obiect de valoare oferit unei persoane, unui membru al familiei sau unui asociat al 
acesteia, cu intenția necinstită de a influența în mod direct sau indirect o acțiune sau o decizie a 
persoanei respective. Exemple de „obiecte de valoare” sunt numerarul, echivalentele de numerar, 
precum carduri cadou, cadouri, divertisment, călătorii, împrumuturi, tratament preferențial, contribuții, 
donații, recompense, favoruri și oferte de angajare sau de stagii, indiferent cât de mică este valoarea. 

„Sprijinul bănesc necuvenit” este un tip de mită. Reprezintă returnarea ilegală sau neetică a unei părți 
dintr-o plată care a fost deja făcută în cadrul unei tranzacții comerciale legitime. 

„Plata sub amenințare” este o plată făcută ca răspuns la o amenințare iminentă la adresa siguranței 
sau sănătății unei persoane, pentru a se proteja pe sine sau pe alții. O plată făcută în alte circumstanțe 
(de exemplu, ca răspuns la o amenințare cu daune economice sau pierderi comerciale) nu constituie o 
plată sub amenințare. 

„Plata de facilitare” este o plată (de obicei de mică valoare) făcută pentru a asigura sau a accelera 
efectuarea de un oficial guvernamental a unei acțiuni de rutină și nediscreționare. Pentru a fi mai clar, 
plățile de facilitare nu includ plățile legitime ale taxelor oficiale plătite direct către o instituție 
guvernamentală în conformitate cu legile aplicabile, planurile de taxe prestabilite sau alte documente 
guvernamentale oficiale. 

„Oficialul guvernamental” este o persoană care ocupă o funcție legislativă, administrativă sau juridică 
de orice tip și la orice nivel, indiferent dacă este angajată, numită sau aleasă într-un departament sau o 
agenție guvernamentală sau într-o organizație publică internațională ori care ocupă o funcție publică sau 
oficială în stat pentru sau în numele unui departament, al unei agenții sau al unei instituții guvernamentale 
sau al unei organizații internaționale publice. Printre aceștia se numără personalul de conducere și 
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angajații companiilor deținute sau controlate parțial sau total de un guvern (denumite adesea societăți „de 
stat” sau „controlate de stat”). Se mai numără și partidele politice, oficialii partidelor, candidații la funcții 
sau membrii familiilor regale. 

„Organizația internațională publică” este o organizație internațională formată de guverne sau state, 
conform indicațiilor din FCPA din SUA, UKBA și alte legi anticorupție aplicabile, inclusiv instituții financiare 
internaționale, precum Grupul Băncii Mondiale, Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare 
(BIRD), Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Fondul Monetar Internațional și 
Banca Asiatică de Dezvoltare, și organizații interguvernamentale, precum Națiunile Unite.  

„Reprezentanții terți” sunt părți cooptate pentru a desfășura activități comerciale pentru Eaton sau 
pentru a acționa în alt mod în numele companiei. Printre reprezentanții terți se numără agenții, 
distribuitorii, consultanții, brokerii, contractanții, furnizorii și alte tipuri de părți terțe care desfășoară 
activități comerciale pentru Eaton sau care acționează în alt mod în numele companiei. 
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