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LINII DIRECTOARE PRIVIND 
CONFORMITATEA PENTRU 
DISTRIBUITORI

Codul de conduită Victaulic

Victaulic se angajează să desfășoare practici de afaceri legale și etice în fiecare țară. Victaulic își promovează 
numele pe piața internațională prin meritele produselor și serviciilor sale. Cerem și ne așteptăm 
ca distribuitorii noștri să urmeze aceleași principii.  
 
Codul de conduită Victaulic („Codul”) se aplică în mod egal la nivel mondial tuturor angajaților, distribuitorilor, 
prestatorilor și furnizorilor noștri. Acesta este disponibil la: www.victaulic.com/code-of-conduct/.  
Aceste linii directoare sintetizează câteva principii cheie ale Codului care prezintă 
o importanță deosebită pentru distribuitori:  
(1) Politica împotriva mitei și corupței; (2) Conformitatea cu politicile comerciale de import-export. 
 
Politica împotriva mitei și corupției („ABAC”)

Legile ABAC interzic plata oficialităților guvernamentale în scopul obținerii sau perpetuării afacerilor, precum 
și conduita caracterizată prin dare de mită și corupție în afacerile din domeniul comercial. Corupția apare 
sub numeroase forme, inclusiv cea de dare sau luare de mită, comisioane, favoruri, servicii personale, rabaturi 
excesive și cadouri sau servicii de divertisment având alte valori decât cele modice. Tot ce se oferă sau 
se acceptă fără percepția expresă sau implicită că beneficiarii nu pot fi sub nicio formă constrânși poate 
fi considerat act de mită sau corupție atât în condițiile legislației SUA, cât și a legilor ABAC. 
 
Deoarece Victaulic își desfășoară activitățile sub diverse jurisdicții, aceste linii directoare pentru distribuitori 
reprezintă doar o fracțiune din cerințele aplicabile distribuitorilor noștri cu privire la legile și reglementările 
ABAC. Este posibil ca legile locale privind combaterea mitei și corupției să conțină elemente care nu sunt 
menționate în aceste linii directoare și care pot impune cerințe mai mari și mai stricte. Distribuitorii pot fi 
trași la răspundere în condițiile oricărei legislații, în special legislației locale în vigoare. Respectarea acestor 
legi reprezintă un lucru de dorit. 
 
Pregătirea privind legile ABAC

Victaulic și distribuitorii acestuia trebuie să dea dovadă de diligență în pregătirea angajaților privind riscurile 
și legile ABAC. Angajații situați pe oricare nivel pot fi expuși riscurilor în funcție de poziția, clienții și chiar 
natura domeniului în care se desfășoară afacerile. Identificarea și înțelegerea riscurilor reprezintă primul pas al 
unui program eficient de conformitate. Victaulic are un program de conformitate solid cu procese de control, 
monitorizare a tranzacțiilor, prevenire și depistare a oricăror eventuale încălcări ale legilor ABAC. Așteptăm 
același lucru de la distribuitorii noștri. Dacă este necesar, Victaulic poate oferi asistență în pregătirea ABAC. 
 
Certificarea ABAC 

Ca parte integrantă a derulării afacerilor cu Victaulic, cerem ca toți distribuitorii noștri să ia la cunoștință 
și să certifice conformitatea lor atât cu legile SUA, cât și cu legile locale privind combaterea mitei și 
corupției. Legile ABAC din SUA, sunt similare cu cele de la nivelul altor țări prin aceea că toate consideră 
comportamentul corupt ca fiind ilegal. Victaulic vă cere să furnizați o scrisoare care să certifice angajamentul 
dumneavoastră privin respectarea legilor ABAC.  
 
Comunicarea cu Victaulic 

Dacă aveți întrebări privind programul de conformitate ABAC de la Victaulic sau aveți ceva de raportat, 
nu ezitați să ne contactați sau să faceți raportul cu ajutorul unuia din instrumentele noastre de raportare 
disponibile la: https://www.victaulic.ethicspoint.com.

http://www.victaulic.com
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CONFORMITATEA CU POLITICILE 
DE IMPORT-EXPORT  
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Conformitatea cu politicile comerciale de import-export

SUA și Uniunea Europeană plasează restricții pe vânzările și livrările anumitor produse furnizate de anumite 
țări, organizații, persoane sau chiar și pe transportul de produse cu anumite nave. Aceste reglementări pe 
importul și exportul de marfă și servicii necesită ca Victaulic și distribuitorii acestuia să dea dovadă de diligență 
și să se întrebe unde, cui, cum și de ce se face vânzarea și livrarea unui produs.  

Înainte de livrarea unei comenzi, distribuitorii trebuie să răspundă la următoarele patru întrebări: 
 
1 . Identificarea fiecărei țări implicate în tranzacție: există vreuna care apare în listele de mai jos?

2.   Verificarea tuturor părților care efectuează tranzacția: există vreo țară aflată pe lista cu restricții sau sancțiuni 
(vezi linkurile)

3.  Produsul necesită licențe, permise sau aprobări speciale pentru a fi vândut și livrat?

4 . Cine este ultimul beneficiar și cine va utiliza produsul la final? 
 
Victaulic și distribuitorii acestuia beneficiază de pe urma identificării și rezolvării problemelor legate de aceste 
patru întrebări chiar de la începutul procesului și vor putea face o analiză corespunzătoare, concluziile urmând 
a fi comunicate clientului. Aceste liste suferă modificări în mod frecvent din cauza evenimentelor și acțiunilor 
politice pe plan mondial. Pentru listele actualizate de țări și persoane, utilizați linkurile următoare.

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm

http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx

http://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern

  LISTA CU INTERDICȚIA 
DE VÂNZARE:
• Cuba 

• Iran 

• Coreea de Nord 

• Rusia

• Siria 

• Sudanul de Sud 

• Venezuela 

 ȚĂRI SUSPECTE: 

• Afganistan 

• Țările balcanice 

• Belarus 

• Bosnia și Herțegovina

• Birmania 

• Burundi 

• Republica Centrafricană 

• Croația

• Cipru 

• Republica Democrată Congo 

• Eritreea 

• Egipt

• Guineea 

• Guineea-Bissau 

• Haiti 

• Coasta de Fildeș

• Liban 

• Liberia 

• Libia 

• Macedonia

• Moldova 

• Muntenegru 

• Sudan

• Serbia

• Slovenia 

• Somalia 

• Tunisia 

• Ucraina

• Yemen 

• Zimbabwe 

http://www.victaulic.com

