
1. ANTICORUPTIE 

1.1. Prestatorul declară şi garantează că el însuşi, proprietarii, administratorii, directorii, 

angajaţii, subcontractanţii şi împuterniciţii acestuia vor acţiona în deplină 

conformitate cu orice legi şi reglementări anti-corupţie aplicabile, precum coduri de 

etică şi deontologie profesională din domeniul sanitar. 

1.2. Fără a limita caracterul general al prevederii de mai sus, Prestatorul declară şi 

garantează în special că el însuşi, proprietarii, administratorii, directorii, angajaţii, 

subcontractanţii şi împuterniciţii acestuia nu vor: 

a. oferi, promite, plăti sau dispune plata sau oferirea unei mite sau a oricărui 

beneficiu, avantaj sau a oricărui alt lucru de valoare niciunui funcţionar public 

(astfel cum acesta este definit de legislația anticorupţie şi Codul Penal român), 

persoane fizice, persoane juridice sau niciunui alt terţ în schimbul unui avantaj 

necorespunzător sub orice formă, fie direct fie indirect, în vederea îndeplinirii, 

obţinerii sau menţinerii (i) cerinţelor de reglementare, (ii) oricărui tip de 

activitate comercială inclusiv orice tranzacţie comercială la care Beneficiarul 

este parte sau care are legătură în alt mod cu prezentul Contract, sau (iii) 

oricărui alt avantaj necorespunzător în legătură cu activitatea comercială a 

Beneficiarului sau prezentul Contract; 

b. transfera nimic de valoare niciunui Funcţionar Public fără acordul prealabil al 

Beneficiarului; 

c. transfera nimic de valoare subcontractanţilor, împuterniciților sau oricărui terţ 

cu scopul ca aceştia să ofere, promită, achite, primească, solicite sau să 

dispună achitarea unei mite sau să ramburseze oricărei persoane plata unei 

mite sau să tranzacţioneze oricare lucru de valoare către un Funcţionar Public; 

sau 

d. solicita, accepta o promisiune privind sau primi orice plată, beneficiu sau 

avantaj din partea niciunei persoane fizice sau juridice, pentru sine sau pentru 

un terţ, în schimbul acordării către o altă persoană fizică sau juridică a unei 

preferinţe injuste în cadrul achiziţiei de bunuri sau servicii comerciale sau de 

alt tip în legătură cu prezentul Contract.  

1.3. Prestatorul va raporta imediat Beneficiarului orice suspiciune privind încălcări 

trecute, prezente sau potenţiale ale prezentului articol. 

1.4. În cazul în care Prestatorul se află în dubiu dacă o anumită acţiune contravine 

obligaţiilor sale de la acest articol, acesta va contacta Beneficiarul şi va amâna decizia 

înainte de a întreprinde respectiva acţiune. 

1.5. Prestatorul se va asigura că administratorii, directorii, angajaţii, subcontractanţii şi 

împuterniciţii acestuia beneficiază de instruire anti-corupţie adecvată. 

1.6. Prestatorul este de acord că Beneficiarul va avea dreptul, pe propria cheltuială, în 

orice moment în condiţiile unei notificări prealabile rezonabile, să verifice registrele 

Prestatorului pentru a se asigura că acesta respectă prevederile acestui Contract şi 



legile şi reglementările aplicabile. În plus, la solicitarea periodică a Beneficiarului, 

Prestatorul este de acord să certifice într-o formă potrivită pentru Beneficiar 

respectarea prevederilor acestui articol şi a legilor şi reglementărilor aplicabile. 

1.7. Orice încălcare a acestui articol constituie o încălcare gravă a prezentului Contract. 

În plus faţă de oricare altă sancţiune prevăzută de lege şi/sau prezentul Contract, 

Beneficiarul poate rezilia prezentul Contract din motive întemeiate şi cu efect 

imediat. 

1.8. Prestatorul este conştient şi confirmă faptul că Beneficiarul va exclude orice 

potenţiali parteneri contractuali care se implică în oferirea de mită, practici ilicite sau 

oricare altă formă de corupţie sau fraudă în cadrul ofertelor sau contractărilor 

viitoare.  

1.9. Prestatorul va despăgubi şi exonera Beneficiarul împotriva oricăror pierderi sau 

prejudicii rezultând din încălcarea de către Prestator, administratorii, directorii, 

angajaţii, subcontractanţii şi împuterniciţii acestuia a prezentului articol sau a 

oricăror legi şi reglementări aplicabile. 

 


