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S. CONVERSMIN S.A. BUCUREŞTI 

 

 
 APROB, 

 DIRECTOR GENERAL 

 Dr.ing.PURCARU STAMIN ION 

 

 

OBIECTIV DE POLITICĂ PUBLICĂ  

 
Obiectivul de politică publică al S. CONVERSMIN S.A. BUCUREŞTI îl reprezintă POLITICA 

ANTICORUPŢIE ŞI ANTIFRAUDĂ. 

Politica anticorupţie şi antifraudă denumită în continuare politica publică, are ca scop implementarea 

unor măsuri care să combată apariţia şi dezvoltarea unor fenomene de fraudă sau corupţie în rândul 

salariaţilor societăţii.  

Prin implementarea măsurilor anticorupţie şi antifraudă se urmăreşte creşterea gradului de 

conştientizare a salariaţilor şi promovarea acţiunilor preventive în vederea detectării, unor posibile 

activităţi  ilegale desfăşurate în detrimentul intereselor financiare, patrimoniale sau de imagine ale S. 

CONVERSMIN S.A. BUCUREŞTI  

 

Scopurile politicii publice sunt :  

- Crearea unui mediu intern care să defavorizeze apariţia fenomenelor de corupţie/fraudă şi 

conştientizarea riscurilor care ar decurge din aceasta.  

- Generarea unor informaţii care să dea certitudinea că  politica publică este coerentă, 

transparentă şi produce efectele scontate.  

- Asigurarea cadrului adecvat întocmirii documentaţiilor, raportărilor , actualizărilor periodice şi 

verificărilor prevăzute în legislaţia specifică în vigoare.  

 

Domeniul de aplicare al politicii publice   

Prezenta politică publică se adresează şi se aplică de către toţi salariaţii S. CONVERSMIN S.A. 

BUCUREŞTI  

Politica publică este  un proces continuu, coordonat de către directorul general adjunct al S. 

CONVERSMIN S.A. BUCUREŞTI conform Deciziilor nr. 98/16.11.2016 şi nr. 53/07.07.2017 .La 

definirea responsabilităţilor privind elaborarea deciziilor, se va ţine cont de subordonarea ierarhică a 

funcţiilor ce derivă din structura organizatorică, în vigoare. 

 

Principii şi instrumente  

S. CONVERSMIN S.A. BUCUREŞTI aderă la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi 

mecanismul de monitorizare a Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016 – 2020 şi condamnă corupţia în 

toate formele în care aceasta se manifestă, 
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S. CONVERSMIN S.A. BUCUREŞTI  se angajează să-şi desfăşoare activitatea la cele mai înalte 

standarde de responsabilitate, transparenţă promovând o politică de toleranţă zero faţa de fenomenele 

de  frauda şi  corupţie. 

S. CONVERSMIN S.A. BUCUREŞTI  este hotărâtă să dezvolte o cultură de onestitate şi integritate, 

mobilizând toţi angajaţii să acţioneze în toate circumstanţele demn şi imparţial.  

La nivelul  S. CONVERSMIN S.A. BUCUREŞTI politica publică este promovată prin următoarele:  

- asigurarea transparenţei politicii prin postarea acesteia pe site-ul societăţii;  

- instruirea personalului cu privire  la fenomenele de fraudă şi corupţie;  

- investigarea internă a oricăror semnalări de fraudă;  

- sesizarea organelor abilitate , în cazul constatării faptelor de fraudă;  

- aplicarea de sancţiuni disciplinare asupra celor care au favorizat sau au comis frauda; 

 - întreprinderea de măsuri în vederea recuperării oricăror pierderi materiale sau de imagine cauzate de 

frauda comisă 

 

Obiectivele generale şi specifice ale politicii publice sunt: 

Obiectiv general 1 – Dezvoltarea unei culturi a transparentei în cadrul M.E. şi unităţilor aflate  

în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestuia. 

Obiectiv specific 1.1. - Creşterea transparenţei instituţionale şi a proceselor decizionale 

Obiectiv specific 1.2. - Creşterea transparenţei proceselor de administrare a resurselor 

publice 

Obiectiv general 2 – Consolidarea intergrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de 

corupţie. 

Obiectiv specific 2.1. - Creşterea integrităţii instituţionale şi a proceselor decizionale 

Obiectiv general 3 – Creşterea gradului de cunoaştere şi înţelegere a standardelor de integritate 

de către personal. 

Obiectiv specific 3.1. - Creşterea gradului de informare al personalului privind 

anticorupţia  

 

Riscuri de fraudă sau corupţie ( listă non-exhaustivă) 

 - modificarea intenţionată a  datelor sau documentelor financiar contabile.  

- efectuarea de plăţi nejustificate, nefondate.  

- furtul la nivelul persoanelor care intra direct în contact cu bani cash.  

- falsul şi uzul de fals în înscrieri contabile sau în raportările patrimoniale.  

- falsificarea contractelor încheiate de către S. CONVERSMIN S.A. BUCUREŞTI  cu alte societăţi.  

- falsificarea actelor decizionale.  

- încălcarea procedurilor şi legislaţiei privind achiziţiile.  

- încălcarea regulilor de reprezentare şi de semnare a documentelor. 

 - spălarea de bani. 

 - favoritism, trafic de influenţă.  

- înţelegeri secrete între personal şi clienţi sau furnizori de bunuri.  

- conflictul de interese.  

- abuzul de putere.  

- furnizarea de informaţii eronate pentru câştiguri personale sau în avantajul altei persoane.  
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- introducere,eliminarea sau modificarea neautorizată, intenţionată a datelor informatice.  

 

Elemente de prevenire a fraudei şi corupţiei  

Scopul gestionării riscului este acela de a permite managementului S. CONVERSMIN S.A. 

BUCUREŞTI  să identifice elementele şi situaţiile care ar putea genera fenomene de fraudă sau 

corupţie , aceasta implicând:  

- implementarea şi dezvoltarea unui sistem eficace de control intern având în vedere eficienţa şi 

suficienţa operaţiunilor,conformitatea cu cadrul normativ şi regulamentele aplicabile,integritatea 

informaţiei.  

- Analiza oportunităţilor pe care le-ar avea angajaţii pentru a comite fraude şi luarea de măsuri pentru 

diminuarea riscurilor. 

 - identificarea riscurilor aferente obiectivelor societăţii, datorate factorilor interni şi externi la toate 

nivelele de activitate. 

 - evaluarea riscurilor prin estimarea semnificaţiei şi probabilităţii producerii acestora.  

- stabilirea acţiunilor ce trebuie întreprinse. 

- asigurarea transparenţei tuturor activităţilor derulate. 

 - evaluarea ex-ante a procedurilor de achiziţii publice  cu risc major de fraudă. 

 - întărirea supravegherii activităţilor ce implică riscuri. 

 - stabilirea unei politici adecvate de recrutare a personalului.  

- promovarea principiilor de conduită etică şi integritate morală. 

 

Prezenta politică publică  va fi postată pe site-ul societăţii  

 

 COORDONATOR  AL IMPLEMENTĂRII 

 PLANULUI DE INTEGRITATE 

 Ing. BOBORA MIHAI DORIN 


