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Acest document este verificat și a fost publicat în format electronic. Versiunea în limba engleză publicată pe site-ul web al 
companiei Regal (http://investors.regalbeloit.com/phoenix.zhtml?c=116222&p=irol-govanticorruption) reprezintă cea mai 

actualizată formă a documentului.  Copiile imprimate sau copiile în format electronic accesibile în alte locuri pot fi neactualizate. 
 

 
 

100.102.008 
Programul anticorupție - global 
Anexa 8  
INDICATORI DE AVERTIZARE 

CORPORATIV  
JURIDIC 
ETICĂ ȘI 

CONFORMITATE 

Autorul politicii:   Associate General Counsel - Conformitate 

Data intrării în 
vigoare: 

17 iunie 2015 Rev.: 4 Pagina 1 din 1 

Autorități 
aprobatoare: 

 Comitetul de risc și de conformitate 
 GC 

Informații stocare document: 

2014-00120: 0000006411 

Limbi: Aceleași ca și pentru documentul Anti-Corruption Policy – Global 100.102 

Istoricul 
reviziilor/data 
finalizării: 

4: referință limbă modificată pentru a corespunde politicii 
5: formatare și modificare ca Anexa 8 
2: nume revizuit și modificat ca „Indicatori de avertizare” 
Nou (Red Flags - semnalizatoare roșii) 

17 iunie 2015 
11 iunie 2015 
30 august 2012 
august 2011 

 

Atunci când colaborați cu terți, acordați o atenție deosebită „semnelor de avertizare.”  Aceste semne de 
avertizare mai sunt uneori denumite și „red flags” (semnalizatoare roșii).  Acestea implică situații care pot apărea 
pentru a indica o potențială problemă conform legilor internaționale antimită și anticorupție.   Lista de mai jos 
conține exemple, însă nu este una exhaustivă.  Dacă aveți dubii, contactați Biroul de etică și conformitate din 
cadrul Departamentului juridic al companiei Regal. 

 

CALIFICĂRI ȘI REPUTAȚIE PRACTICI PROFESIONALE 

 
Lipsa calificărilor necesare proiectului 
sau sarcinii 

 
Dependența masivă de contactele politice și 
guvernamentale, în comparație cu personalul 
bine informat 

 
Refuzul de a răspunde la întrebări 
referitoare la relația sau interesele care 
implică funcționari guvernamentali 

 
Relația cu un funcționar guvernamental 

 
Refuzul de a certifica conformitatea cu 
legile antimită și anticorupție 
Refuzul de a accepta în scris respectarea 
legilor și a politicilor Regal anticorupție 
relevante 

 
Țara, regiunea sau sectorul de activitate este 
cunoscut pentru fapte de corupție și mituire 

 
Refuzul de a răspunde sau oferirea unor 
răspunsuri evazive referitoare la structura 
acționariatului societății, incluzând directori, 
subcontractanți etc. 
 
Acuzații sau condamnări anterioare pentru 
fapte de corupție  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Documentele ascund identitatea reală a unui 
reprezentant sau agent la nivel de țară 

 
Cheltuieli neobișnuite sau excesive pentru protocol, 
publicitate sau activități administrative 
 

Rata comisionului este mai ridicată decât rata efectivă 
pentru comisioane Descrierile plăților nu corespund 
situațiilor contabile propriu-zise 

 
Situații contabile sau tranzacții neînregistrate 

 
Descrieri vagi, nespecifice ale plăților din înregistrări 

 
Solicitări de plată într-o țară terță, către un terț, în 
„numerar” sau în fonduri fără trasabilitate ori în conturi 
off-shore 

 

Rapoarte contabile false sau inexacte privind 
cheltuielile ori solicitări pentru facturi sau documente 
false 
 
Refuzul de a supune registrele și evidențele companiei 
unui audit efectuat de compania Regal 
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