
 

Politica Anti-Corupție KIRCHHOFF Automotive  

 

Corupția subminează bazele afacerii noastre, distruge concurența și dăunează creșterii și dezvoltării 

Companiei noastre. Legile locale și internaționale aplicabile activităților economice desfășurate de 

KIRCHHOFF Automotive în întreaga lume interzic angajaților KIRCHHOFF Automotive să se implice 

în fapte de corupție, cum ar fi mituirea clienților, a furnizorilor și a altor parteneri de afaceri, precum 

și a oficialilor din mediul de afaceri.  

În conformitate cu principiile bine stabilite, astfel cum sunt descrise în Codul de Conduită, 

KIRCHHOFF Automotive se angajează în mod ferm să funcționeze în conformitate cu principiile de 

afaceri responsabile, etice și judicioase și să respecte toate legile și reglementările aplicabile.  

KIRCHHOFF Automotive nu permite și nu tolerează implicarea în nicio formă de corupție.  

Toate entitățile KIRCHHOFF Automotive sunt responsabile de înțelegerea legilor specifice anti-

corupție, aplicabile operațiunilor și țărilor în care își desfășoară activitatea, precum și de adoptarea 

unor politici și reguli suplimentare anti-corupție, dacă este necesar, în vederea respectării acestora. 

Trebuie avut în vedere că aplicarea extrateritorială a mai multor legi anti-corupție implică faptul că 

nu este suficient să se respecte legea locală atunci când activitatea este desfășurată în străinătate. 

Respectarea necondiționată a Politici Anti-Corupție KIRCHHOFF Automotive este obligatorie pentru 

toți angajații KIRCHHOFF Automotive, în orice moment, și nici un angajat KIRCHHOFF Automotive 

nu poate autoriza un alt angajat KIRCHHOFF Automotive să se abată de la această Politică.  

Managerii sunt responsabili de a face cunoscută Politica și Regulile Anti-Corupție în organizația lor 

și de a promova o cultură orientată către conștientizare, respectarea acestor principii și verificarea 

conformității.  

Orice nerespectare a legislației aplicabile anti-corupție va fi considerată o încălcare gravă a 

obligațiilor angajatului față de KIRCHHOFF Automotive și poate duce la încetarea contractului de 

muncă sau la alte sancțiuni aplicabile. 

 

 

 



 
 

În extinderea acestei Politici Anti-Corupție, KIRCHHOFF Automotive se așteaptă ca furnizorii săi și alți 

parteneri de afaceri să stabilească, să respecte și să se supună standardelor echivalente și nu acceptă, 

în acest context, comportamente care ar constitui o încălcare a legilor, care ar putea sugera un 

conflict de interese sau ar putea fi percepute ca o încercare necorespunzătoare de a influența deciziile 

de afaceri. 
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