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Politica Sistemului de management anti-mită a  
”BTS Pro” SRL 

 
”BTS Pro” SRL este o companie moldovenească, cu capital 100% privat, specializat în 
furnizarea soluțiilor TI de protecție și management al informațiilor. ”BTS Pro” SRL este 
specializată în furnizarea de soluții complexe de infrastructură TI, soluții de afaceri și 
servicii externalizate de arhivare și management al arhivelor electronice – toate fiind 
integrate în soluțiile de gestiune a informațiilor.  
 
„BTS Pro” SRL se angajează să-și desfășoare activitățile în conformitate cu legislația anti-
mită în vigoare și conform documentelor sistemului anti-mită implementat în activitatea 
sa, corect atât din punct de vedere profesional, cât și etic – cu zero toleranță față de mită. 

Toți angajații „BTS Pro” SRL conștientizează că neconformarea cu legislația anti-mită, 
precum și nerespectarea sistemului de management anti-mită ale „BTS Pro” SRL atrage 
răspundere disciplinară, administrativă, penală și civilă stabilită de legislația în vigoare a 
RM. 

În scopul realizării politicii și a obiectivelor anti-mită, managementul „BTS Pro” SRL se 
angajează să mențină un cadru organizatoric adecvat, precum și să aloce resurse necesare 
pentru satisfacerea cerințelor sistemului de management anti-mită eficient, precum și 
pentru îmbunătățirea continuă a acestuia. 

Top Managementul a creat și menține un mecanism de semnalare a preocupărilor de 
mituire, încurajează semnalarea lor, asigurând protejarea persoanelor care semnalează 
aceste preocupări. 
 
Top Managementul a identificat și delegat atribuții persoanei care deține funcția de 
conformare anti-mită, i-a acordat acestuia autoritatea și independența necesară realizării 
atribuțiilor pe linia Sistemului de management anti-mită. 
 
Top Managementul „BTS Pro” SRL își asumă angajamentul în ceea ce privește menținerea 
și îmbunătățirea continuă a Sistemului de Management Anti-Mită în conformitate cu 
cerințele standardului SM ISO 37001:2016, precum și responsabilitatea globală pentru 
implementarea și conformarea cu cerințele acestui standard. 
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