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1. Generalitati

De la înfiinţare, ELECTROTEHNO a aplicat în mod continuu principiile onestităţii, integrităţii,
şi loialităţii în cadrul politicii sale privind relatiile umane inter-organizatie cit si cu mediul de afaceri.

Aceste valori au fost conslidate in cursul anilor şi fac parte din cultura organizaţiei. Noi le folosim
zilnic în interiorul firmei prin principille de management şi in exterior prin relaţiile cu partenerii si
institutiile statului.

Domeniul de aplicare al codului de etică acoperă toate relaţiile ELECTROTEHNO cu personalul,
furnizorii, clientii, bancile, si orice alta terta persoana care interfereaza cu firma.
Codul de etică stabileşte regulile de comportament în cadrul organizaţiei, pentru întreg
personalul şi conducătorii săi.
ELECTROTEHNO incearca sa identifice şi să gestioneze riscurile care pot afecta firma in ideea
asigurarii continuitatii.

In decursul anilor, ELECTROTEHNO a stabilit şi a promovat relaţii bazate pe respect şi încredere între
membrii personalului si intre acestia si managementul firmei.

2. Drepturile angajatilor

ELECTROTEHNO garanteaza respectarea drepturilor angajatilor, inclusiv a celor private privitoare la
orientarea politica, religioasa sau sexuala, asigurindu-se ca nu se fac discriminari incepind de la
angajare cit si pe toata derularii relatiilor de munca. ELECTROTEHNO respectă demnitatea fiecăruia
şi dreptul la intimitate.
ELECTROTEHNO nu a acceptat niciodata munca la negru sau angajarea minorilor si va denunta orice
astfel de activitate identificata la partenerii sai.
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Firma încurajează comunicarea între managementul firmei si organizaţia de sindicat a personalului.
Fiecare angajat trebuie sa aiba un comportament corespunzator care sa nu aduca jigniri sau atingere
demnitatii colegilor sau persoanelor cu care angajatul intra in contact in mod oficial ca reprezentant
al firmei.

3. Etica comercială, Concurenta si Coruptia

Concurenta
ELECTROTEHNO considera concurenta drept motorul principal al progresului, si dezavueaza orice
activitate de natura a restringe sau denatura concurenta.
In acest sens ELECTROTEHNO considera ca respectarea legislatiei si conventiilor comerciale,
nationale si internationale este o obligatie de la sine inteleasa.

ELECTROTEHNO nu a participat si nu va participa la nicio asociere anticoncurenţială în cadrul
licitaţiilor. In acest sens, managementul ELECTROTEHNO instruieste personalul propriu aflat in
pozitia in care are contact cu concurentii ca astfel de practici constituie o greşeală gravă, cu urmari
in măsuri disciplinare care pot duce pina la concediere.
Coruptia

ELECTROTEHNO considera coruptia atit a functionarilor publici cit si a reprezentantilor concurentei,
clientului sau furnizorilor o practica inacceptabila. In acest sens, managementul ELECTROTEHNO
instruieste personalul propriu aflat in pozitia in care are contact cu concurentii ca astfel de practici
constituie o greşeală gravă, cu urmari in măsuri disciplinare care pot duce pina la concediere.
In situatiile in care anumite persoane, care pot efectua “lobby” pentru promovarea intereselor
comerciale ELECTROTEHNO propun acest lucru oricarui angajat al ELECTROTEHNO, acesta are
obligatia de a anunta si consulta Ofiterul de Etica. Decizia de a accepta astfel de propuneri care ar
urma sa fie recompensate prin “sucsess fee”, nu poate fi luata decit dupa acceptul Ofiterului de
Etica, si supervizarea de catre administratorii firmei. In aceste cazuri, astfel de actiuni trebuie
reglementate printr-un contract comercial, finalizat prin facturari servicii si plati efectuate prin
virament.
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Cadourile constituite in obiecte pe care firmele partenere le fac angajatilor ELECTROTEHNO, pentru
promovare, cu diverse ocazii cum ar fi targuri, expozitii, vizite de prezentare, sarbatori, pot fi
acceptate de angajati daca acestea sint ocazionale si nu au carcter de permanenta, si sint auto
evaluate la a costa maxim 200 lei, fara obligatia de a informa Ofiterul de Etica. Cadourile mai
scumpe sau incercarile reprezentantilor firmelor partenere de a oferi sume de bani nu vor fi
acceptate, si va fi informat Ofiterul de Etica.
Administratorii firmei, sint constienti si trebuie sa informeze angajatii ca sunt pasibili de sancţiuni
civile şi penale în cazul încălcării legilor cu privire la corupţia comercială.

4. Relatiile cu furnizorii
Aprovizionarea pe principii etice este o parte integrantă a codului de etica implementat în firma.
Personalul de la aprovizionare reprezintă firma in relatiile cu furnizorii. Etica sa personală,
integritatea şi profesionalismul său sunt garanţii ale unei relatii transparente si corecte cumparator
furnizor.
ELECTROTEHNO acordă importanţă calităţilor morale şi profesionale ale personalului său care intră
în contact cu furnizorii şi subcontractorii. Personalul care intra in contract cu furnizorii si sub
contractorii trebuie sa respecte cel putin urmatoarele principii si reguli:






onestitate, integritate si imparţialitate fata de toti furnizorii si sub contractorii
confidentialitatea informaţiilor schimbate
tratament echitabil al tuturor furnizorilor,
respectarea legislatiei si în special a celei privitoare la concurenţă şi corupţie,
respectarea contractelor, acordurilor şi angajamentelor.

5. Conflicte de interese
Conflictul de interese apare atunci când conjunctural, un angajat din sfera celor care interactioneaza
cu un partener, are rude la, sau relatii speciale cu partenerul respectiv. In acest caz, angajatul
respectiv trebuie sa raporteze aceasta situatie Ofiterului de Etica care va analiza si va propune
conducerii firmei actiunile de urmat, pentru a se evita situatii de achizitii nepotrivite, vanzari nerentabile, etc.
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6. Politica si Religie
ELECTROTEHNO respectă optiunile private ale angajatilor sai in ceea ce priveste orientarea politica
sau religioasa, insa interzice angajatilor sai orice actiuni care ar putea angaja societatea in actiuni
publice de natura politica sau religioasa, in actiuni de sustinere a unor partide sau de promovare si
sustinere a unor angajamentele individuale ale personalului său în activităţile publice, politice sau
religioase.
Singurele exceptii sint participarile angajatilor membri de sindicat la actiuni de protest legal
organizate de centrala sindicala. In aceste situatii, liderul de sindicat va stabili impreuna cu
conducerea firmei, numarul de persoane participant, si alte detalii.
7. Protejarea activelor firmei si Confidentialitate.
Fiecare angajat este responsabil de buna utilizare şi protejare a bunurilor şi resurselor societăţii cu
care acesta interactioneaza in activitatea zilnica. Angajatul va avea grija sa nu fie furate, deteriorate,
degradate in mod intentionat sau folosite in alte scopuri decit cele pentru care au fost destinate.

Angajatii intra zilnic în posesia unor informaţii ce aparţin societăţii cum ar fi dar fara a se limita la
documentatii tehnice, preturi de vanzare, preturi de procurare, termene de plata, sume in conturi,
etc. Acestea trebuie să rămână confidenţiale în măsura în care divulgarea sau dezvăluirea lor ar
putea aduce prejudicii intereselor companiei. Cei in cauza au obligaţia de a nu divulga terţilor
informaţiile profesionale confidenţiale la care au acces, respectiv nici altor persoane angajate ale
firmei, care nu sunt autorizate să cunoască aceste informaţii.
Managementul firmei va semna contracte speciale de confidentialitate, cu clauze bine definite cu
acei angajati care vin in contact cu informatii pe care conducerea firmei le considera secrete.

Personalul are obligaţia de a nu divulga terţilor informaţiile profesionale confidenţiale la care
are acces, respectiv nici altor persoane angajate ale firmei, care nu sunt autorizate să
cunoască aceste informaţii.
Este obligaţia fiecăruia să asigure respectarea regulilor de identificare, de difuzare, de
reproducere, de păstrare şi de distrugere a documentelor sau a oricărui suport de
informaţie.
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Angajati ai Electrotehno cu comportament care incalaca codul de etica ?
Contacteaza imediat pe :
Carmen Morozan – Ofiter Etica
morozan.c@electrotehno.ro
mobil +40 726 730 820
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