Clauze privind prevenirea corupției
Aceste clauze trebuie în mod obligatoriu incluse în contractele în care Apa Nova este parte:
1.1. În executarea prezentului contract, părțile se obligă să respecte cu strictețe regulile de
conduită etică și prevederile legale aplicabile care interzic mituirea persoanelor publice sau private,
traficul de influență, spălarea de bani, care, în particular, ar putea conduce la excluderea dintr-un
contract public, incluzând dar fără a se limita la:
• Legea Anticorupție din Franța, „Sapin”, din 2016;
• Legea Anticorupție din Marea Britanie din 2010;
• Legea Statelor Unite privind practicile de corupție în străinătate, din 1977;
• Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sancționarea faptelor de corupție;
• Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării
terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
• Legea nr. 286/2009 privind Codul penal.
Părţile se obligă să implementeze politicile şi măsurile necesare în vederea prevenirii actelor de
corupție, precum și a celor aflate în legătură directa cu acestea.
1.2. Executantul recunoaște și declară că toate sumele care îi vor fi transferate de Beneficiar în baza
prezentului Contract, sunt destinate exclusiv pentru îndeplinirea Contractului.
1.3. Executantul se obligă să nu utilizeze sumele care îi vor fi transferate ca finanțare ilegală la
orice formă de activitate sau orice activitate opusă ordinii publice sau bunelor moravuri din
Romania sau din oricare alt stat.
1.4. Executantul declară că, din cunoștințele sale, reprezentanții săi legali, directorii, angajații, agenții
săi, precum și orice persoana care prestează servicii în numele sau în beneficiul Beneficiarului,
în baza prezentului contract, atât direct cât și indirect, nu au oferit și nu vor oferi, solicita, autoriza
sau accepta oferirea de bani sau orice alte beneficii si nu au acordat și nu vor acorda niciun
avantaj sau beneficiu vreunei companii, întreprindere sau persoane, incluzând oficiali sau
angajați guvernamentali, partide politice, candidați politici, persoane care dețin poziții publice de
orice fel pentru sau în numele unei țări, agenții publice sau companii deținute de către stat,
vreunui funcționar al unei organizații publice naționale sau internaționale, cu scopul de a influenta
persoana respectivă în cursul exercitării îndatoririlor sale oficiale sau cu scopul de a răsplăti sau a
determina exercitarea în mod necorespunzător, de către o persoană, a unei funcții sau activități
relevante, în scopul obținerii sau menținerii de către Beneficiar a unor avantaje și/sau
a unor activități comerciale.
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1.5. Executantul se angajează să se asigure de respectarea prevederilor acestui articol/capitol de
către orice persoană sau entitate cărora acesta ar trebui să le transfere, total sau parțial Prețul
Contractului ca urmare a intervenției lor în cadrul executării Contractului.
1.6. În general, Executantul declară că, în cadrul prezentului Contract, conduita sa va fi conformă cu
practicile etice și nu va aduce atingere imaginii Beneficiarului, grupului din care acesta face parte
sau acționarilor săi.
1.7. Executantului îi este de asemenea interzis din Prețul Contractului să ofere vreun beneficiu,
sau să cedeze la solicitarea oricărei persoane care susține a avea o influență reală sau presupusă
pe lângă un funcționar public, astfel încât să nu abuzeze de influența sa pentru a obține contracte sau orice
decizie favorabilă.
1.8. Executantul declară că va respecta prevederile aplicabile în materie socială și fiscală.
1.9. Executantul se obligă să notifice Beneficiarului orice încălcare a oricărui termen al acestei
clauze, în termen de maxim 15 zile de la constatare.
1.10. În cazul în care Beneficiarul notifică Executantul despre faptul că există dovezi care confirmă că
Executantul a încălcat orice termen al acestei clauze, atunci:
a) Beneficiarul are dreptul să suspende contractul fără a transmite notificare în acest sens, atât
timp cât Beneficiarul sau Grupul Veolia din care acesta face parte, consideră necesar să
investigheze situația în cauză, fără a atrage vreo responsabilitate sau obligație către Prestator pentru
această suspendare;
b) Executantul se obligă să întreprindă toate măsurile pentru a preveni pierderea sau distrugerea
oricăror documente doveditoare care au legătura cu situația în cauza.
1.11. În cazul în care Executantul încalcă orice termen al acestei clauze, atunci:
a)
Beneficiarul poate să rezilieze prezentul contract, cu efect imediat, fără nicio notificare
prealabilă si fără nicio răspundere în sarcina sa;
b)
Executantul se obliga să despăgubească Beneficiarul, până la limita maximă permisa de lege,
pentru orice prejudicii, pierderi, sau cheltuieli suportate de Beneficiar ca urmare a încălcării de
către Prestator a termenilor prezentei clauze.
1.12 Părțile se obligă să respecte prevederile cuprinse în documentul "Principiile noastre
fundamentale ale relației cu furnizorii", ce poate fi accesat la următoarea pagina de internet :
https://www.veolia.ro/ro/despre-noi/despre-noi/responsabilitate-corporativa/principiile-noastrefundamentale-ale-relatiei-cu-furnizorii
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