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Izomag 
Izolatii pentru o viata 

IZOMAG CONSTRUCT SRL 
POLITICA MITEI SI CORUPTIEI 

 
 
Societatea comerciala Izomag Construct este decisa să vă asigure că activitatea sa se 
desfăsoară în conformitate cu standardele etice, profesionale si juridice într-un mod corect, onest 
si deschis. Ne vom strădui să asiguram că acest lucru se va reflecta în fiecare aspect al afacerii 
noastre, astfel încât să aducem integritatea tuturor relatiilor noastre. 

 

Mita si coruptia expun societatea Izomag Construct, angajatii săi si partenerii de afaceri la riscul 
de urmărire penală. In plus aceasta afecteaza reputatia societatii. Prin urmare Izomag Construct 
acorda zero tolerantă la toate formele de luare de mită si coruptie. 

Este vital să ne asigurăm că angajatii nostri si cei care lucrează cu noi să înteleagă aceste 
responsabilităti. 

 

 
Mita este o promisiune, o oferta de acceptare a unui avantaj în formă monetară sau sub alta 
forma ca stimulent sau recompensa pentru executarea necorespunzătoare a unei functii sau a 
unei activităti ce se asteaptă sau urmeaza să fie efectuate cu rea-credintă, sau 
impartial sau de cineva într-o pozitie de încredere. Mita este un act criminal. Ea poate lua multe 
forme si poate fi efectuata în mod direct sau indirect, prin intermediul unui tert.  
 
 
Coruptia este utilizarea puterii pentru castig personal. 
 
Coruptia reprezintă o formă specifică de mită. De obicei acesta implica returnarea unui procent a 
unei sume de bani deja solicitate sau primite, în mod obisnuit, ca urmare a presiunii, a unei 
constrângeri sau a unui acord secret.  
  
Principiile noastre: 
 
Interzicem oferirea sau acceptarea de cadouri sub orice formă, inclusiv comisioanele ilegale 
pentru a oferi beneficii necuvenite pentru clienti ,contractori, furnizori sau angajati. 
Deasemenea, plătile de facilitare sunt de asemenea interzise. 
 
Interzicem oricarui angajat sau partener de afaceri de a aranja sau accepta o mită catre clienti,  
antreprenori, furnizori sau angajati pentru beneficiul propriu, al familiei lor, al prieteni sau a altor 
cunostiinte. 
Ne opunem tuturor formelor de mită si coruptie initiate de către oficiali corupti sau societăti 
comerciale corupte sau de persoane fizice dacă aceasta are loc în sectorul public sau privat din 
Romania. 


