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Eveniment important de raportat: Obtinerea certificarii privind implementarea Standardului ISO
37001/2016 Sistemul de management anti-mita
SN Nuclearelectrica SA informeaza actionarii si investitorii asupra finalizarii procesului de implementare
a Standardului ISO 37001/2016-Sistemul de management anti-mita. SNN a demarat demersurile de
obtinere a standardului ISO in urma cu aproximativ 2 ani. Ca urmare a derularii procesului de auditare in
vederea certificarii, SNN a obtinut certificarea privind implementarea ISO 37001.
Standardul ISO 37001:2016 oferă cerințele și ghidul corespunzător pentru organizații astfel încât acestea
să fie în măsură să stabilească, să implementeze, să mențină și să îmbunătățească constant un sistem de
management anti-mită, în concordanță cu cele mai bune practici internaționale în materie. Scopul
principal al acestui standard este de a crea un sistem de management care să intareasca continuu în
organizaţie o cultură a integrităţii, a transparenţei, a deschiderii şi a conformării şi să promoveze
încrederea în cadrul relaţiilor între partenerii de afaceri.
In cadrul proiectului de implementare a prevederilor standardului ISO 37001, s-au întreprins demersuri
de consolidare a sistemului de control intern, evitarea conflictelor de interese, elaborarea politicilor și
procedurilor aferente standardului, ajustarea cadrului intern normativ și organizational.
SNN condamna coruptia in toate formele ei si ne-am luat angajamentul, prin Codul de etica si conduita
in afaceri si prin implementarea ISO 37001/2016 sa utilizam toate mijloacele legale si de comportament
pe care le avem la dispozitie. Sustinem si promovam implementarea cadrului legislativ anticoruptie care
vizeaza in principal masuri de prevenire, cresterea gradului de educatie anticoruptie, combaterea
coruptiei prin masuri administrative, aprobarea planurilor de integritate si dezvoltarea sistemului de
monitorizare si evaluare a acestora. Ne angajam constant în promovarea unei culturi anticorupție
adecvate, în baza principiului de ''toleranță zero''. -Cosmin Ghita, Director General SNN
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