COD DE CONDUITA AL PARTENERILOR
GTS TELECOM SRL (“GTS”)

Acest document defineste standardele de baza in conduita profesionala a Partenerilor GTS
(compania). In sensul prezentului document, prin „Partener” se intelege orice entitate juridica
(institutie publica, persoana juridica, persoana fizica autorizata, etc.) cu care GTS intra sau
doreste sa intre in relatii comerciale de orice natura, incluzand dar fara a se limita la
functionarii, angajatii, colaboratorii, agentii, consultantii sau prepusii respectivei entitati.
GTS mentine relatii deschise si oneste cu Partenerii sai cu scopul de a asigura cele mai
avantajoase conditii de furnizare catre companie.
GTS nu se angajeaza in niciun comportament ilegal sau lipsit de etica fata de Partenerii sai.
GTS interzice cu strictete actele de coruptie de orice fel, asa cum sunt acestea asimilate de
legislatia in vigoare – Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea
actelor de coruptie si Codul Penal - din partea oricarui Partener, indiferent daca este vorba de
autoritati guvernamentale si/sau companii din sectorul privat.
GTS interzice cu strictete mita sau orice fel de recompense banesti si/sau materiale.
Nici GTS, nici furnizorii, subcontractorii, agentii sai sau alte categorii de Parteneri ai sai, nu vor
plati, promite sau autoriza oferirea, direct sau indirect, de sume de bani de orice valoare (sau
bunuri de orice fel) catre oricare dintre functionarii sau angajatii vreunei autoritati
guvernamentale, organizatii internationale, partid politic sau candidat pentru o functie publica
sau companie din sectorul privat, cu scopul de a influenta orice act sau decizie a acestui
functionar/angajat sau de a-l determina pe acest functionar/angajat sa aiba o influenta in orice
act sau decizie a oricarei autoritati guvernamentale/companii private.
In mod special, GTS interzice :
(1) Practicile corupte de ex. oferirea, primirea sau solicitarea, direct sau indirect, de orice
lucruri de natura sa influenteze in mod necorespunzator actiunile celeilalte parti.
Comportamentul in speta trebuie sa implice folosirea mijloacelor inadecvate (precum mita
sau recompensele banesti) pentru a determina o alta persoana sa actioneze sau sa se
abtina de la o actiune in exercitiul datoriilor sale, pentru a obtine sau mentine relatii de
afaceri sau pentru a obtine un avantaj necuvenit.
(2) Practicile frauduloase de ex. orice actiune sau omisiune, inclusiv declaratiile false, care
induce in eroare cu buna stiinta sau din neglijenta, sau incearca sa induca in eroare, una
dintre parti pentru obtinerea vreunui beneficiu financiar sau pentru neindeplinirea unei
obligatii. O atentie speciala se acorda practicilor frauduloase care au intentia de a acoperi
actiunile sau omisiunile pentru sau impotriva partilor interesate ale GTS sau ale altor
autoritati financiare, agenti de asigurare sau alte actiuni sau omisiuni pentru sau

impotriva institutiilor publice sau guvernamentale, in legatura cu atribuirea sau punerea
in aplicare a unui act guvernamental sau contract de concesiune.

(3) Practicile coercitive de exemplu, afectarea sau lezarea sau amenintarea cu aceste fapte
direct sau indirect, a oricarei parti sau proprietati a unei parti, pentru a influenta in mod
abuziv actiunile uneia dintre parti, intreprinse cu scopul de a truca o licitatie sau in
legatura cu achizitionarea publica sau contractarea de ordin guvernamental sau in scopul
promovarii unei practici corupte sau frauduloase. Practicile coercitive nu acopera
negocierile, exercitiul cailor de atac legale sau contractuale sau litigiile in punerea in
aplicare a drepturilor companiei.
(4) Practicile coluzive de exemplu, aranjamentele dintre doua sau mai multe parti destinate
obtinerii unor foloase necuvenite inclusiv influentarea abuziva a actiunilor celeilalte parti
intreprinse cu scopul de a truca o licitatie sau in legatura cu achizitionarea publica sau
contractarea de ordin guvernamental sau in scopul promovarii unei practici corupte sau
frauduloase.

GTS interzice Partenerilor sai sa propuna, sugereze sau sa ofere orice daruri, beneficii sau
plati, direct sau indirect, de sume de bani de orice valoare catre directorii, angajatii sau
agentii GTS ca sa obtina sau sa mentina relatiile de afaceri cu compania.
In mod similar, nici GTS, directorii, angajatii sau agentii sai nu sunt autorizati si nu le este
permis sa solicite, sugereze sau sa accepte orice daruri, beneficii sau plati, direct sau indirect,
de sume de bani de orice valoare pentru ca oricare dintre Parteneri sa obtina sau sa mentina
relatiile de afaceri cu GTS.
In cazul constatarii incalcarii prezentului Cod de conduita, GTS poate denunta unilateral
contractul cu Partenerul aflat in culpa, fara plata de daune sau penalitati in sarcina GTS si/sau
poate lua toate si oricare dintre masurile pe care legislatia in vigoare i le pune la dispozitie
(denunt, plangere penala, etc.).

