Fișa de informații TÜV SÜD
cu privire la cadouri și invitații
Cadouri
Valoare ≤ € 50 per persoană

Invitații/Protocol de afaceri
Valoare ≤ € 100 per persoană

Lumina verde semnifică: acceptarea/oferirea acestor beneficii permisă în general
Cadouri a caror valoare depașește
> € 50
Acceptarea/oferirea a anumitor
beneficii pe an de la/către aceeași
persoană.
Beneficii către funcționari publici/
personal achiziții

Valoare > € 100
Acceptarea/oferirea a anumitor
invitații pe an de la/catre aceeași
persoană.
Invitații de la funcționari publici/
personal achiziții

Lumina galbena semnifică: Aprobare de către superior1 și documentare/arhivare
Subvenții in numerar/cadouri cu
valoare monetara (ex. vouchere)2
Contribuții solicitate
Coincide cu un act oficial sau
tranzacție de afaceri a
beneficiarului in termeni de timp
Livrare către adresa privată
a beneficiarului
Contribuția nu este în interesul
TÜV SÜD

Divertisment business/invitații care
implică divertisment pentru adulți
Invitații solicitate/Divertisment
business
Coincide cu un act oficial specific
sau tranzacție de afaceri a
beneficiarului in termeni de timp
Livrarea invitațiilor către adresa
privată a beneficiarului
Invitația/divertismentul business
nu este în interesul TÜV SÜD

Lumina roșie semnifică: Acceptarea/oferirea nu este permisă
In situația în care nu știți cum să abordați o contribuție sau un beneficiu, vă rugăm
să contactați Ofiterul de conformitate.
Dispoziții standard cu privire la acceptarea/oferirea de cadouri și invitații.
1

Membrii Board-ului, Conducerile Diviziilor, CEO/CFO-DIV, CEO/CFO-REG si Responsabilul GCO vor decide in prealabil asupra cadourilor
a caror valoare depaseste € 100 si asupra invitatiilor a caror valoare depasestef € 200 in coordonare cu LCO, GCO sau CCO. CCO va
coordona astfel de beneficii cu GCO. Membrii Board-ului se vor consulta reciproc asupra invitatiilor ce depasesc aceste limite.
2
Plata bacsisului standard si in masura adecvata este acceptata. Plata de bacsis catre functionari publici in general nu este permisa.

Ne puteți de asemenea contacta la:
compliance@tuev-sued.de
compliance@tuev-sued.com

Chief Compliance Officer
Bernhard Behm
c/o TÜV SÜD AG
Westendstraße 199
D-80686 München
Ph.: +49 89 5791-1698
Fax: +49 89 5155-1746
e-mail: Bernhard.Behm@tuev-sued.de
Global Compliance Officer
Dr. Christine Köhncke
c/o TÜV SÜD AG
Westendstraße 199
D-80686 München
Ph.: +49 89 5791-1787
Fax: +49 89 5155-1746
e-mail: Christine.Koehncke@tuev-sued.de

Angajații TÜV SÜD pot găsi detaliile de contact
ale Ofiterului local de conformitate și alte contacte,
pe intranet: http://intranet/recht_und_compliance

In aplicare: Ianuarie 2016

