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Mediu 
Mediul în permanentă schimbare în care funcţionează întreprinderea Premier Energy Distribution 
şi relaţia constantă cu terţele părţi, supun compania unui risc în diferite situaţii, ceea ce face 
necesară stabilirea principiilor fundamentale ale unui model de politică anticorupţie, care să 
acopere principalele riscuri la care este expusă compania în ceea ce priveşte aspectele legale, 
reputaţia şi aspectele economice. 
 
Obiectiv 
Prezentul document are drept obiectiv stabilirea principiilor care trebuie să dirijeze conduita 
tuturor angajaţilor şi directorilor întreprinderii Premier Energy Distribution cu privire la prevenirea, 
detectarea, investigarea şi remedierea oricărei practici de corupţie în cadrul organizaţiei.  
 
Politica Anticorupţie a companiei Premier Energy Distribution se interpretează ca o extensie a 

capitolului 4.7. „Corupţie şi Mită” în Codul Etic al companiei.  

 
Sfera de aplicare 
Această politică se aplică întreprinderii Premier Energy Distribution şi acelor societăţi în care 
compania deține controlul. 
 
Responsabilităţi 
Politica Anticorupţie se bucură de angajamentul expres al organului executiv de conducere al 
întreprinderii. Administratia întreprinderii va trebui să-şi demonstreze în mod activ şi permanent 
angajamentul faţă de proiectarea, dezvoltarea, aplicarea, difuzarea şi îmbunătăţirea Politicii 
Anticorupţie. 
 
La rândul său, compania se aşteaptă de la toţi angajaţii săi să depună efortul maxim şi să se 
angajeze să apere comportamentul onest şi o aderare totală la Politica Anticorupţie. 
 
Principii de acţiune 
Politica Anticorupţie se alătură complexului de politici deja existente în cadrul întreprinderii 
Premier Energy Distribution, stabilite cu scopul de a asigura respectarea legislaţiei în vigoare şi 
de a-şi alinia strategiile şi operaţiunile la principiile universal acceptate ale Rețelei Pactului Global 
al Naţiunilor Unite din Republica Moldova (Global Compact), la care compania a aderat.  
 
În mod concret, şi în conformitate cu prevederile principiului al 10-lea al Pactului menţionat, 
Premier Energy Distribution şi-a luat angajamentul de a lupta împotriva corupţiei, obligându-se 
să acţioneze sub toate formele pentru a promova şi întări mijloacele destinate combaterii 
acesteia, motiv pentru care respinge orice formă de corupţie, atât directă cât şi indirectă. 
 
Politica Anticorupţie insistă asupra interzicerii exprese a oricărei forme de mită în oricare dintre 
formele acesteia. Prin mită, se înţelege tot ceea ce are valoare şi se oferă, promite, plăteşte, 
autorizează sau se dă unui terţ, cu scopul de a influenţa în mod ilicit o decizie de natură 
comercială sau de a obţine un avantaj necuvenit în desfăşurarea activităţii companiei.  Mita se 
poate materializa, între alte forme, prin plăţi, cadouri, călătorii, activităţi de divertisment, oferte de 
muncă, atribuiri de contracte, renunţarea la recuperarea unei datorii, donaţii etc.  
 
În orice situaţie în care apar semne de întrebare sau când sunt observate cazuri de corupţie şi 
mită, angajaţii sunt obligaţi să informeze compania prin intermediul superiorului ierarhic sau prin 
intermediul canalului prevăzut de Codul Etic al Premier Energy Distribution: 
coduletic@premierenergy.md. 
 



Cu scopul fundamental de a preveni corupţia sub toate aspectele sale, Premier Energy 
Distribution stabileşte următoarele principii: 
 
Stimularea integrităţii 
Conştientă fiind de importanţa prevenirii şi descoperirii actelor de corupţie, Premier Energy 
Distribution promovează o cultură a integrităţii în cadrul întreprinderii sale, precum şi în rândul 
furnizorilor şi colaboratorilor săi, prin formarea şi difuzarea unei conduite etice, cu scopul de a 
preveni şi evita desfăşurarea unor activităţi ilicite şi contrare normelor de conduită stabilite prin 
Codul Etic. 
 
Garantarea transparenţei 
Premier Energy Distribution crede în importanţa transparenţei în ceea ce priveşte informaţiile 
transmise Organelor de conducere şi pieţei. Cu scopul de a dobândi încrederea maximă a 
clienţilor, furnizorilor, partenerilor comerciali, a investitorilor, a organismelor de reglementare şi a 
altor părţi interesate, Premier Energy Distribution oferă informaţii veridice şi complete. 
 
Prelucrarea informaţiilor cu caracter confidenţial 
Premier Energy Distribution prelucrează informaţiile privitoare la clienţii, partenerii comerciali, 
acţionarii şi angajaţii săi cu un nivel maxim de discreţie şi protecţie a datelor personale. Aceste 
informaţii vor trebui păstrate cu cel mai înalt grad de confidenţialitate şi nu vor fi utilizate în mod 
necuvenit de către angajaţi sau administratori în beneficiul propriu sau al terţilor. 
 
Spălarea de bani 
Premier Energy Distribution nu contribuie la spălarea de bani şi nici la finanţarea activităţilor 
teroriste. Din acest motiv, colaborează cu autorităţile competente din ţară, în lupta împotriva 
spălării banilor şi a finanţării activităţilor teroriste, oferind toate informaţiile solicitate de acestea în 
conformitate cu  legislaţia în vigoare în materie, precum şi denunţând operaţiunile suspecte. 
 
Conflictul de interese 
Premier Energy Distribution îşi bazează relaţia cu angajaţii săi pe devotamentul ce ia naştere din 
interesele comune existente între aceştia şi companie. Pentru aceasta, respectă participarea 
angajaţilor săi la alte activităţi străine companiei, când acestea se desfăşoară în cadrul legislaţiei 
în vigoare şi al contractelor de muncă şi nu implică concurenţă neloială, nici nu intră în conflict cu 
responsabilităţile lor în calitate de angajaţi ai întreprinderii Premier Energy Distribution şi nici nu 
se utilizează ca mijloc de realizare a practicilor asociate cu corupţia. 
 
Contribuţii pentru partidele politice 
Premier Energy Distribution nu manifestă sprijin şi nici nu prestează contribuţii financiare sau 
donaţii de niciun fel pentru personalităţi politice şi/sau partide politice. 
 
Relaţiile cu terţii şi cu intermediarii 
Angajaţii şi administratia Premier Energy Distribution intră în relaţii cu clienţii, partenerii comerciali 
şi/ sau cu furnizorii respectând un nivel de etică profesională maxima. Premier Energy Distribution 
solicită prin contractele pe care le încheie asumarea unor angajamente care includ respectarea 
normelor anticorupţie. 
 
Relaţia cu funcţionarii publici 
Orice se oferă funcţionarilor guvernamentali, inclusiv atenţiile din partea societăţii, trebuie 
realizate sub formă legală şi în conformitate cu Normele companiei, cu scopul de a asigura 
respectarea efectivă a principiilor de obiectivitate, imparţialitate, neutralitate şi transparenţă. 
 



Comisioane, plăţi sau beneficii în relaţia cu terţii 
Angajaţii nu vor putea primi, oferi şi nici efectua sub formă directă sau indirectă plăţi în numerar, 
în natură sau sub forma oricăror altor beneficii, către persoane angajate în cadrul altor organisme 
publice sau private, partide politice sau demnitari, cu intenţia de a realiza sau menţine, în mod 
ilicit, operaţiuni de investiţii, dezinvestiţii, finanţări sau pentru alte categorii de tranzacţii sau 
avantaje. 
 
Sponsorizări, donaţii şi contribuţiicătre ONG-uri, fundaţii, asociaţii, sindicate şi alte forme 
de organizare cu caracter asemănător 
Premier Energy Distribution poate colabora cu organizaţii non-profit, dar cu condiţia garantării 
unui beneficiu reciproc clar şi documentat între părţile implicate şi niciodată cu scopul de a acoperi 
acte ilicite de corupţie sau mită. 
 
Atenţiile din partea întreprinderilor 
Cadourile, atenţiile şi invitaţiile la acţiuni, evenimente, etc., vor respecta normele interne ale 
companiei şi în niciun caz nu vor trebui să influenţeze voinţa sau obiectivitatea persoanelor ce 
fac parte din întreprinderea Premier Energy Distribution sau din afara acesteea, pentru a dobândi 
un beneficiu sau un avantaj comercial sau de afaceri inadecvat. 
 
Atenţiile între întreprinderi nu trebuie să depăşească nivelul curtoaziei, trebuind să fie echilibrate, 
raţionale, transparente, legitime şi social acceptabile şi în cazul în care sunt cunoscute, nu trebuie 
să creeze o situaţie incomodă pentru persoana care le oferă sau pentru cea care le primeşte. 
 
Plăţi pentru facilitare 
Premier Energy Distribution se opune plăţilor pentru facilitare. Se înţelege prin acestea acele plăţi 
de mică valoare, ilicite, realizate către organisme oficiale cu scopul de a facilita sau accelera 
efectuarea formalităţilor administrative sau a altor formalităţi similare. Se permite efectuarea 
acestora doar în cazurile în care nu există alte opţiuni pentru gestionarea unei situaţii critice care 
ameninţă sănătatea, siguranţa sau libertatea personală. 
 
Înregistrarea operaţiunilor 
Toate operaţiunile efectuate de către companie vor fi înregistrate în mod clar şi exact în registrele 
contabile corespunzătoare, care reprezintă imaginea fidelă a tranzacţiilor realizate. Premier 
Energy Distribution a implementat şi menţine un sistem adecvat de control intern asupra întocmirii 
informaţiilor de natură financiară, garantând verificarea periodică a eficienţei acestuia. Toate 
operaţiunile vor fi aprobate, documentate şi înregistrate în conformitate cu normele companiei şi 
cu modelul de Control Intern stabilit în acest sens. 
 
Extinderea la furnizori şi societăţi colaboratoare 
Premier Energy Distribution va promova aplicarea prezentei Politici la principalii săi furnizori, 
colaboratori şi societăţi colaboratoare. 
 
Implementare 
Premier Energy Distribution dispune de diverse mecanisme pentru a asigura implementarea 
adecvată a Politicii Anticorupţie, precum şi pentru a preveni, detecta, investiga şi sancţiona 
cazurile de corupţie, printre care: 
 

 Prin intermediul unui organism independent se realizează supravegherea modului 
de funcţionare şi se evaluează eficienţa modelelor de organizare, control şi 
respectare implementate în diferitele domenii corporative şi de afaceri ale 
companiei  



 Compania pune la dispoziţia angajaţilor şi a terţilor un canal de comunicare cu 
Comisia Codului Etic, pentru a le permite, cu bună credinţă, cu respectarea 
confidenţialităţii şi fără teama de consecinţe negative, să pună întrebări sau să 
comunice aspecte legate de nerespectarea Codului Etic şi a Politicii Anticorupţie 
(e-mail (coduletic@premierenergy.md, poştă sau prin corespondenţă internă). 

 Compania dispune de proceduri de Due Diligence destinate cunoaşterii şi 
analizării contrapărţilor cu care-şi desfăşoară compania activitatea, pentru ca în 
acest fel să poată evalua riscurile aferente la corupţie şi reputaţie. 

 
Compania va solicita periodic tuturor angajaţilor săi să declare oficial că cunosc şi respectă 
Principiile stabilite prin Politica Anticorupţie. 

 Compania va difuza periodic conţinutul Politicii Anticorupţie către toţi angajaţii săi 
prin intermediul acţiunilor de popularizare şi a şedinţelor de formare. 

 
 
Aprobare 
Politica Anticorupţie a întreprinderii Premier Energy Distribution a fost aprobată de organul 
executiv de conducere al ÎCS Premier Energy Distribution SA, la data de 6 iulie 2020. 
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