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Ce reprezinta acest cod etic?
 Codul de Etică Profesională al unei organizaţii reprezintă normele etice de
conduită care stabilesc şi reglementează valorile corporative, responsabilităţile,
obligaţiile şi conduita în afaceri ale unei organizaţii şi modul în care funcţionează
aceasta.
 Codul de Etică Profesională a Personalului din cadrul SC COMPANIA
LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM SA este un ghid pentru angajaţii din
cadrul Companiei şi oferă informaţii privind modul în care aceştia pot rezolva
problemele de etică în afaceri.
 Codul de Etică Profesională prezintă setul de reguli pe baza cărora s-a dezvoltat
SC COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM SA, reguli de
comportament etic în afaceri şi modul de prevenire a acţiunilor ilicite şi ilegale
care ar putea să apară pe parcursul derulării afacerilor în cadrul Companiei.
 Codul de Etică Profesională are caracter obligatoriu şi se aplică în toate
structurile SC COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM SA.
Toţi angajaţii Companiei se vor conforma în litera şi spiritul acestor reglementări.
Codul va fi făcut cunoscut colaboratorilor, furnizorilor şi partenerilor Companiei.
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CELE MAI IMPORTANTE PREVEDERI ALE CODULUI
DE ETICĂ PROFESIONALĂ
1. Cerinţe generale pentru o conduită corectă şi un comportament integru
Pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu şi aplicarea principiilor legalităţii, integrităţii
morale, competenţei şi responsabilităţii profesionale, eficienţei, obiectivităţii,
tratamentului imparţial şi transparenţei, managementul si personalul din cadrul SC
COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM SA au următoarele obligaţii :
 Să aibe un nivel corespunzator de integritate profesionala si personala si sa fie
constienti de importanta activitatii pe care o desfasoara.
 Să fie loiali Companiei.
 Să aibă un comportament şi un limbaj civilizat faţă de toate persoanele
cu care vin în contact, în interiorul şi exteriorul Companiei
 Să dovedească spirit de echipă şi solidaritate faţă de colegi, respectând
drepturile şi demnitatea fiecăruia.
 Să nu se lase influenţati de interese personale, de presiuni sau influenţe
externe în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.
 Să păstreze confidenţialitatea operaţiunilor efectuate, a documentelor
şi informaţiilor care au acest regim şi de care iau cunoştinţă prin exercitarea
atribuţiilor de serviciu şi ale funcţiei.
 Să aibă o ţinută vestimentară decentă şi curată.

Managerul, prin deciziile sale si exemplul personal, sprijina si promoveaza
valorile etice si integritatea profesionala si personala a salariatilor.
Deciziile si exemplul personal trebuie sa reflecte:
 Valorificarea transparentei si probitatii in activitate
 Valorificatea competentei profesionale
 Initiativa prin exemplu
 Conformitatea cu legile, regulamentele, regulire si politicile specifice;
 Respectarea confidentiaslitatii informatiilor
 Tratamentul echitabil si respectarea indivizilor
 Relatiile loiale cu colaboratorii
 Caracterul complet si exact al operatiilor si documentatiilor
 Modul profesional de abordare a informatiilor financiare
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Plecand de la definitia termenului de integritate (caracter integru, sentiment al
demnitatii, dreptatii si constiinciozitatii, care serveste drept calauza in conduita
omului, onestitate, cinste, probitate), comportament integru înseamnă :
 Să fii corect şi onest în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.
 Să nu foloseşti poziţia deţinută în Companie în interese particulare.
 Să nu sugerezi şi să nu pretinzi recompensă (cadouri şi orice alte valori
sau servicii) pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu de la persoanele cu
care ai relaţii de colaborare.
 Să nu te implici în activităţi sau înţelegeri, direct sau prin membrii de
familie, care să dea naştere la conflicte de interese.
 Să nu foloseşti bunurile Companiei pentru rezolvarea problemelor
personale.
Frauda inseamna orice actiune sau omisiune intentionata in legatura cu : utilizarea sau
prezentarea de declaratii ori documente false, incorecte sau incomplete, inclusiv fapte
penale prevazute in cap. III sectiunea 4^1 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea ,
descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile si completarile
ulterioare, care au ca efect alocarea/dobandirea, respectiv utilizarea nepotrivita sau
incorecta a fondurilor comunitare de la bugetul general al Comunitatii Europene si/sau a
sumelor de cofinantare aferente de la bugetul de stat, bugetele prevazute la art. 1 alin.
(2) lit. a)-f) si l)din legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si
completarile ulterioare, si la art. 1 alin. 2) lit. a)-d) din Lege nr.273/2006 privind
finantele publice locale, cu modificari si completari ulterioare; necomunicarea unei
informatii din incalcarea unei obligatii specifice, avand aceleasi efecte la care s-a facut
referire anterior; deturnarea acestor fonduri de la scopurile pentru care au fort acordate
initial [conform art. 2 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 79/ 2003 privind controlul si
recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente
utilizate necorespunzator, aprobata cu modificari prin Legea nr. 529/ 2003, cu
modificarile si completarile ulterioare].
2. Obligaţii de natură profesională
Angajaţii Companiei trebuie să aducă la îndeplinire la termen şi în mod corect sarcinile
de serviciu prin:
 Studierea politicilor/procedurilor operaţionale din domeniul propriu
de activitate, înţelegerea şi aplicarea acestora în activitatea pe care o
desfăşoară.
 Verificarea valabilităţii politicilor şi procedurilor aplicabile în activitatea
pe care o desfăşoară.
 Solicitarea de asistenţă din partea superiorului ierarhic şi/sau persoanei
îndrituite, atunci când există întrebări privind politicile/procedurile care
trebuie aplicate şi respectate.
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 Imbogăţirea continuă a cunoştintelor şi competenţelor profesionale,
atât prin valorificarea oportunităţilor de care beneficiază prin grija Companiei,
cât şi prin studiul individual.
 Informarea imediată a superiorului ierarhic asupra oricărei încercări/
presiuni de încălcare (cu sau fără ştiinţă) a politicilor/procedurilor Companiei,
făcute din interiorul/ exteriorul companiei.
În desfăşurarea activităţii sale, fiecare angajat al Companiei are următoarele obligaţii:
 Să cunoască şi să aplice corect prevederile/ reglementările legale şi
procedurile interne ale Companiei.
 Să se asigure că acţiunile întreprinse sunt înţelese corect.
 Să conştientizeze şi să protejeze imaginea şi prestigiul companiei,
inclusiv al calităţii sale de angajat al SC COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE
COLTERM SA .
3. Conflictul de interese
Angajaţii trebuie să evite orice situaţie care implică sau poate genera conflicte între
propriile interese şi interesele SC COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE
COLTERM SA. In orice situaţie, angajaţii care au relaţii de afaceri cu clienţii,
contractorii, furnizorii trebuie să acţioneze numai în interesul Companiei şi să excludă
orice fel de avantaje personale. Datoria, loialitatea şi sarcinile de serviciu ale angajaţilor
nu trebuie compromise în nici un fel de interesele personale. Angajaţii vor evita orice
implicare directă sau indirectă – de exemplu prin membrii familiei (soţ/soţie sau copii
aflaţi în întreţinere) - în asocieri sau investiţii care influenţează sau pot influenţa
deciziile individuale ale oricărui angajat, atunci când acesta acţionează în interesul
companiei.
Orice posibil conflict de interese trebuie declarat.
În cazul în care un angajat este implicat într-un conflict de interese, conducerea
Companiei trebuie să analizeze şi să soluţioneze situaţia împreună cu Oficiul Juridic.
4. Oferirea de cadouri, favoruri sau servicii
Cadourile, favorurile sau serviciile pot fi oferite de către Companie clienţilor/
partenerilor/furnizorilor numai cu respectarea următoarelor criterii :
 Să fie în concordanţă cu practicile obişnuite de afaceri.
 Să nu aibă o valoare excesiv de mare şi să nu fie considerate drept mită sau
recompensă.
 Să nu contravină legii sau standardelor etice.
Este interzisă oferirea de cadouri, gratuităţi sau favoruri excesive pentru influenţarea
deciziilor în afaceri.
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Este interzisă oferirea unui cadou excesiv unui superior ierarhic sau unui manager,
deoarece s-ar putea interpreta ca o încercare din partea angajatului de a obţine un
tratament preferenţial.
Este interzisă oferirea de bani, cu titlu de cadou, sau echivalentul în bani al unor
cadouri către persoane, firme sau organizaţii cu care SC COMPANIA LOCALA DE
TERMOFICARE COLTERM SA are sau ar putea avea relaţii de afaceri.
Este interzisă oferirea de mită şi cotă parte, cadouri sau servicii persoanelor
cu funcţii oficiale.
Este permisă oferirea de cadouri simbolice cu ocazia perfectării unor tranzacţii, dacă
acţiunea are caracter public şi se bazează pe reciprocitate.
Este permisă oferirea de cadouri simbolice pe parcursul derulării unui contract.
Este permisă oferirea unui cadou simbolic unui client valoros, în concordanţă cu
obiceiurile locale şi cu scopul de a întări o relaţie de afaceri legală.
În cazul în care există dubii privind legalitatea unui cadou, favoare sau serviciu care să
fie oferite furnizorilor/executanţilor/prestatorilor/clienţilor de către Companie, atunci
trebuie consultat Oficiul Juridic.
5. Acceptarea de cadouri, favoruri sau servicii
Furnizorii/contractorii/colaboratorii SC COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE
COLTERM SA vor fi selectaţi obiectiv, pe baza procedurilor şi legilor în vigoare, fără a
se lua în considerare posibilele avantaje personale oferite de aceştia (cadouri, favoruri,
distracţii etc.).
Angajaţii SC COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM SA nu vor
accepta nici un fel de cadou, favor sau serviciu şi nici nu vor căuta sau accepta vreun
împrumut (altele decât creditele de afaceri obţinute de la instituţiile finanţatoare cu care
colaborează compania) de la persoane sau organizaţii cu care Compania are relaţii de
colaborare.
Este strict interzisă cererea sau acceptarea de bani (sau echivalentul în natură al
unor sume de bani) de la colaboratori.
Este permisă acceptarea cadourilor de curtoazie (cu valoare simbolică, adică fără
valoare materială deosebită) de către angajaţii Companiei, oferite de colaboratori cu
anumite ocazii (aniversări, onomastici, Crăciun, Paşte).
În anumite situaţii, refuzul unui cadou de o valoare foarte mare faţă de practicile uzuale
in relatiile de serviciu, poate genera o situaţie stânjenitoare .
În astfel de cazuri, angajatul va informa conducerea Companiei care va analiza fiecare
caz în parte şi va preda cadoul unei organizaţii de caritate.
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6. Informaţiile cu caracter confidenţial
Informaţiile cu caracter confidenţial sunt gestionate de către Companie prin proceduri
interne specifice, care asigură accesul exclusiv al celor direct interesaţi şi numai în
scopuri profesionale.
Este interzisă şi considerată ilegală utilizarea informaţiilor cu caracter confidenţial în
negocierea – directă sau indirectă – în cadrul diferitelor tranzacţii/licitaţii/contracte.
Este interzisă dezvăluirea informaţiilor cu caracter confidenţial unor terţe persoane,
inclusiv membrilor familiei sau prietenilor.
Este interzisă dezvăluirea, către alţi angajaţi (care nu au voie să cunoască) sau către o
terţă parte, a informaţiilor confidenţiale ale SC COMPANIA LOCALA DE
TERMOFICARE COLTERM SA, atât în timpul activităţii angajatului, cât şi după
încheierea acesteia.
Atenţie ! Dezvăluirea, modificarea sau utilizarea şi difuzarea abuzivă a informaţiilor
clasificate cu caracter confidenţial sau a informaţiilor neclasificate dar cu acces foarte
limitat pot cauza grave prejudicii SC COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE
COLTERM SA , pot duce la reducerea profiturilor şi la sancţionarea vinovaţilor.
7. Participarea la activităţi politice
Participarea angajaţilor companiei la viaţa politică se va face numai în afara orelor de
program şi doar în numele propriu al angajaţilor, nu în numele companiei.
Compania nu acceptă manifestări sau iniţiative care au un scop exclusiv sau
preponderent politic, se abţine de la orice presiune directă sau indirectă faţă de
exponenţii mediului politic şi nu oferă contribuţii băneşti partidelor politice,
organizaţiilor sindicale sau asociaţiilor cu care poate intra în conflict de interese.
Nu se va exercita nici un fel de presiune directă sau indirectă asupra angajaţilor pentru a
sprijini o formaţiune politică sau o candidatură politică individuală ori pentru a
contribui cu fonduri băneşti în scopuri politice.
8. Documentele din cadrul Companiei
SC COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM SA şi-a stabilit şi
menţine un înalt standard de acurateţe în întocmirea
documentelor, strategiilor, procedurilor, rapoartelor, pentru a se asigura că activele sale
sunt protejate şi utilizate în mod corespunzător.
Trebuie să se efectueze înregistrări corecte, exacte şi în timp util ale documentelor
emise, pentru evidenţe şi raportări, în conformitate cu prevederile postului şi cu
reglementările şi procedurile în vigoare ale Companiei.
Nu trebuie să se realizeze documentaţii incorecte sau frauduloase.
Nu trebuie să se realizeze documentaţii care să fie contrare intereselor Companiei.
Trebuie să se păstreze documentaţiile pentru a putea fi oferite auditorilor sau organelor
de control, la solicitări.
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Trebuie să se semneze numai acele documente care sunt corecte şi adevărate.
9. Protejarea bunurilor Companiei
Orice risipă, folosire incorectă, distrugere sau furt al proprietăţii Companiei, de care
aveţi cunoştinţă, trebuie comunicate fără întârziere superiorului direct.
La încetarea contractului individual de muncă, angajaţii au obligaţia de a returna ceea
ce aparţine de drept Companiei, şi în primul rând documentele (inclusiv în format
electronic) care reprezintă informaţii confidenţiale sau drept de proprietate intelectuală.
Proprietatea intelectuală a Companiei va fi protejată de către angajaţii care o utilizează.
Invenţiile şi inovaţiile sunt apreciate şi pot fi dezvoltate la locul de muncă în calitate de
angajat al SC COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM SA.
Este interzisă discutarea de subiecte bazate pe informaţii confidenţiale, proprietate a
Companiei, cu furnizori/clienţi /parteneri.
10. Utilizarea calculatoarelor Companiei
Hardware-ul, software-ul şi datele înregistrate pe computere trebuie protejate împotriva
distrugerii, furtului, manipulării neatente, accesului neautorizat şi dezvăluirii de
informaţii deţinute de către SC COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE
COLTERM SA.
Respectaţi măsurile de securitate specifice şi permiteţi controalele interne ale fiecărui
sistem computerizat la care vi s-a acordat acces!
Evitaţi uzul personal sau în alte scopuri al hardware-ului sau software-ului deţinute de
SC COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM SA!
11. Protecţia mediului înconjurător
Este obligatorie respectarea reglementărilor în vigoare privind protejarea mediului
înconjurător.
Angajaţii SC COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM SA trebuie să
ţină cont de normele de protecţie a mediului atunci când aleg şi implementează
echipamente şi tehnologii specifice (acolo unde este fezabil din punct de vedere tehnic
şi economic), astfel încât să se asigure reducerea impactului de mediu în desfăşurarea
activităţilor şi operaţiunilor Companiei.
12. Protejarea personalului, respectarea securităţii şi
sănătăţii muncii
Compania are convingerea că aportul profesional al salariaţilor care lucrează într-un
climat de corectitudine şi încredere reciprocă reprezintă cheia succesului oricărei
afaceri.
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Compania respectă şi protejează demnitatea angajaţilor săi şi dreptul la viaţa privată,
inclusiv al protecţiei şi asigurării confidenţialităţii anumitor date de natură personală.
Angajaţii care, prin natura postului, deţin şi utilizează astfel de date şi informaţii vor
asigura protecţia acestora în conformitate cu procedurile interne în vigoare.
Compania preţuieşte şi apără sănătatea şi securitatea în muncă, asigură protecţia la locul
de muncă şi respectă drepturile angajaţilor ca fiind elemente fundamentale ale
dezvoltării şi desfăşurării profitabile a afacerilor.
Relaţiile de muncă sunt dezvoltate şi gestionate astfel încât să asigure şi să garanteze
oportunităţi egale şi să promoveze climatul necesar şi propice pentru dezvoltarea
personală a fiecărui angajat.
Personalul Companiei beneficiază de :
 condiţii de muncă şi de igienă care să-i protejeze sănătatea şi integritatea
fizică
 dotări (materiale/ echipamente/ aparate etc.) care să-i permită îndeplinirea
sarcinilor de serviciu în condiţii normale şi cu operativitate
 programe şi acţiuni de instruire şi dezvoltare profesională şi pregătire
organizate sau facilitate de Companie
 participarea la conferinţe/simpozioane/ateliere de lucru în ţară sau
străinătate
 drepturile-reglementările recunoscute prin lege.
In cadrul SC COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM SA mediul de
muncă nu face nici un fel de discriminare legată de sex, religie, vârstă, etnie sau alţi
factori.
Compania nu tolerează şi va lua măsuri disciplinare împotriva oricărui fel de acţiuni de
hărţuire sexuală, intimidare psihică, ameninţări sau violenţă fizică.
Este interzisă deţinerea de arme, droguri sau alte substanţe asemănătoare, de către
angajaţi, în sediul companiei sau la locul de muncă.
Excepţie fac situaţiile prevăzute de lege pentru portul de arme şi folosirea acelor
medicamente din categoria celor menţionate, numai pe bază de prescripţie medicală.
Sunt interzise introducerea şi consumarea băuturilor alcoolice în timpul orelor de
program.
Este interzis fumatul în sediile companiei sau la locul de muncă, în alte spaţii decât în
cele special amenajate pentru fumat, conform prevederilor legale în vigoare, precum şi
prezentarea în stare de ebrietate la serviciu.
13. Relaţia cu comunitatea şi comunicarea cu exteriorul
SC COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM SA se obligă să
contribuie la bunăstarea şi creşterea economică a comunităţii în care acţionează, prin
furnizarea de servicii eficiente şi avansate din punct de vedere tehnologic.
SC COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM SA menţine relaţii de
colaborare cu autorităţile locale, naţionale şi multinaţionale pe bază de colaborare şi
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transparenţă deplină şi activă, care nu compromit independenţa şi obiectivele
economice ale companiei şi respectă principiile de comportament şi valorile acestui
Cod.
SC COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM SA recunoaşte rolul său
şi răspunderea morală care îi revine privind contribuţia sa la ridicarea nivelului calitativ
al societăţii în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea şi este implicată în susţinerea de
proiecte de responsabilitate socială corporativă, prin sprijinirea promovării organizării
şi desfăşurării evenimentelor şi manifestărilor cu caracter social şi cultural şi, mai ales,
prin ajutorul acordat categoriilor sociale defavorizate şi persoanelor cu vulnerabilităţi,
bolnavi, bătrâni, copii.
În relaţiile cu autorităţile, angajaţii companiei vor refuza orice solicitări de intervenţii
sau sugestii de intermediere care ar putea afecta desfăşurarea legală a unor activităţi din
cadrul Companiei, inclusiv pe cele făcute prin oferirea în schimb de avantaje
necuvenite.
Gesturile de curtoazie, concretizate prin oferirea de cadouri către autorităţi, vor avea
doar valoare simbolică. Acestea vor fi întreprinse cu înştiinţarea şi numai cu acordul
conducerii Companiei, utilizând numai resurse din fondul de cadouri prevăzut în
bugetul companiei.
Comportamentul în relaţiile cu societatea civilă se realizează sub semnul transparenţei,
al respectului şi al grijii permanente pentru imaginea companiei. SC COLTERM SA
recunoaşte rolul informaţional fundamental al mijloacelor media către public, în
general, şi către investitori, în particular. În acest scop, se angajează să colaboreze cu
toate mijloacele de informare, fără discriminare, cu respectarea reciprocă a rolului şi
obligaţiilor părţilor şi a exigenţelor de confidenţialitate comercială, pentru a răspunde
cu promptitudine, în manieră completă şi transparentă atât nevoilor de informare
corectă a publicului, cât şi altor solicitări de informaţii cu caracter public.
Orice întrebări/ solicitări de informaţii din partea reprezentanţilor mass-media se
redirecţionează către Purtatorul de cuvant al SC COMPANIA LOCALA DE
TERMOFICARE COLTERM SA .
Informaţiile oferite de companie trebuie să fie complete din punct de vedere al
conţinutului, transparente, clare şi exacte, redactate într-un mod uşor accesibil tuturor
categoriilor de public ţintă al companiei şi partenerilor strategici ai companiei, astfel
încât să permită celor cărora le sunt adresate luarea unor decizii în deplină cunoştinţă de
cauză.
Persoanele abilitate să discute cu reprezentanţii mass-media sunt :
- Directorul General
- Purtatorul de cuvant al Companiei
14. Relaţia cu acţionarii
Valorizarea investiţiilor propriilor acţionari constituie unul dintre obiectivele prioritare
ale Companiei în îndeplinirea obligaţiilor şi misiunii sale, aceasta punând în practică o
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politică care să le asigure încredere pe termen lung si , în timp, importante beneficii
economice.
Compania va asigura un tratament echitabil tuturor acţionarilor, indiferent de numărul
de acţiuni deţinute, şi, de asemenea, le va asigura un acces egal la informaţiile
companiei, respectând faţă de toţi aceleaşi reguli de transparenţă, facilitând exercitarea
drepturilor acestora.
Compania va aplica o politică activă de comunicare şi consultare cu toţi acţionarii şi va
facilita participarea acţionarilor minoritari la şedinţele acţionarilor pentru a le permite
să participe la luarea deciziilor fundamentale ale Companiei.
Informaţiile care pot produce efecte asupra evoluţiei operaţiunilor la Bursă, definite ca
“informaţii privilegiate” de legislaţia incidentă în vigoare şi de procedurile interne, sunt
comunicate în mod operativ către acţionari şi piaţa de capital, fiind apoi publicate pe
site-ul Companiei şi transmise către mass-media prin comunicate de presă, prin
organizarea de conferinţe, briefinguri, interviuri de presă.
Pentru a contribui la funcţionarea corectă a pieţei de capital, este interzis ca
informaţiile cu caracter de „informaţii privilegiate” la care au sau pot avea acces
angajaţii Companiei, înainte ca acestea să devină publice, să fie folosite în interes
personal, în scopul dobândirii unor beneficii financiare sau a altor avantaje personale.
De asemenea, transmiterea acestor informaţii altor persoane constituie o încălcare a
acestui Cod dar, mai ales, a legislaţiei în vigoare şi poate avea ca şi consecinţă
penalizări materiale până la desfacerea contractului de muncă.
15.Transparenţa în afaceri
Compania publică Rapoarte Anuale, Rapoarte de Mediu, Rapoarte financiare si
Rapoarte privind rezultatele tehnice a proceselor de baza:
 productia, transportul, distributia si furnizarea energiei termice
 productia si vanzarea/furnizarea energiei electrice
În aceste documente, publicate anual, Compania prezintă date generale şi particulare
despre rezultatele şi activităţile sale şi despre mediul în care aceasta îşi desfăşoară
activitatea. Datele sunt consistente, corecte şi conforme cu realitatea. Rapoartele trebuie
să fie diseminate corect şi în timp util publicului.Exemple de aspecte materiale legate de
companie care trebuie aduse la cunoştinţa publicului (nu trebuie limitate la acestea):
 Situaţia financiară
 Performanţa
 Dreptul de proprietate intelectuală
 Managementul companiei
 Rezultatele financiare şi operaţionale
 Obiectivele companiei
 Terţi implicaţi în tranzacţii
 Factori de risc previzibili
 Aspecte privind angajaţii, acţionarii
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 Structurile şi politicile de management, în special conţinutul
oricărui cod sau politici de guvernanţă corporativă şi procesul prin
care acesta este implementat
Compania va infiinta o structura proprie de audit intern care sa asigure evaluarea
independenta si obiectiva a sistemului de control intern al entitatii publice; auditorii
interni isi vor finaliza actiunile prin rapoarte de audit in care vor evidentia punctele
slabe identificate in sistem si vor formula recomandari pentru eliminarea acestora.
Compania este supusă unui audit anual extern, independent, pe baza standardelor
internaţionale.
Compania respecta toate standardele de calitate, mediu, securitate sanatate in munca,
contabile şi de audit recunoscute la nivel internaţional.
Totalitatea informaţiilor şi comunicatelor destinate acţionarilor si altor parti interesate,
sunt disponibile pe pagina web a Companiei.
(www.colterm.ro).
Important de ştiut:
Codul Etic va fi difuzat in toata Compania. Conducerea acestora va lua măsurile
necesare pentru a se asigura că personalul din subordine cunoaşte şi respectă
prevederile Codului.
Fiecare angajat are obligaţia să citească acest Cod Etic şi să semneze declaraţia de
însuşire a acestuia.
Fiecare angajat are obligaţia de a respecta reglementările acestui Cod.
Fiecare angajat trebuie să evite conflictele de interese şi să raporteze orice încălcare
descoperită, precum şi să coopereze, în cazul unor potenţiale investigări făcute de
companie.
Fiecare angajat are obligaţia să întrebe superiorul direct ori de câte ori are nelămuriri în
privinţa prevederilor acestui Cod.
În cazul unor abuzuri şi încălcări ale prevederilor Codului Etic, SC COMPANIA
LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM SA va adopta măsuri disciplinare – faţă de
cei responsabili de respectivele abateri, acolo unde se va considera necesar, pentru
apărarea intereselor companiei şi în raport de prevederile legislaţiei şi normelor în
vigoare – măsuri ce pot ajunge până la desfacerea contractului de muncă.
Răspunderea disciplinară se stabileşte potrivit prevederilor legale în vigoare.
Răspunderea disciplinară şi materială nu exclude răspunderea penală. În cazul în care se
consideră că unele cazuri întrunesc elementele constitutive ale unor infracţiuni, vor fi
sesizate organele abilitate ale statulului.
16.Valorile etice ale SC COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE
COLTERM SA.
1. Fii loial Companiei !
2. Fii corect !
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3. Contribuie, prin calitatea activităţii proprii, la promovarea şi întărirea imaginii de
exigenţă profesională şi de integritate a companiei, la menţinerea şi consolidarea
credibilităţii şi reputaţiei acesteia !
4. Urmăreşte performanţa în activitatea profesională proprie, dovedeşte spirit de
iniţiativă şi deschidere la schimbare şi la nou !
5. Păstrează confidenţialitatea operaţiilor, informaţiilor şi documentelor clasificate
din cadrul Companiei !
6. Dovedeşte spirit de echipă faţă de colegi, respectând demnitatea şi drepturile
fiecăruia !
7. Fii integru. Nu căuta şi nu pretinde/oferi avantaje necuvenite în relaţiile cu clienţii,
executanţii de lucrări/prestatorii de servicii sau cu autorităţile!
8. Nu te lăsa influenţat de interese personale, de presiuni sau influenţe externe în
îndeplinirea atribuţiilor de serviciu !
9. Evită conflictele de interese personale şi financiare cu cele ale Companiei!
10. Apără şi protejează integritatea patrimonială a Companiei şi urmăreşte
utilizarea patrimoniului numai în interesul Companiei !
RESPECTAREA Codului Etic din cadrul SC COMPANIA LOCALA DE
TERMOFICARE COLTERM SA înseamnă protejarea imaginii companiei,
imaginea dumneavoastră şi a colegilor dumneavoastră.
Nerespectarea Codului Etic va fi considerată un act de indisciplină şi se
va sancţiona conform prevederilor Codului Muncii, Contractului Colectiv
de Muncă şi Regulamentului Intern. Acest cod este redactat în
conformitate cu reglementările legale în vigoare, prevederile Codului
Muncii, ale Regulamentului de Organizare si Funcţionare şi ale
Contractului Colectiv de Muncă a SC COMPANIA LOCALA DE
TERMOFICARE COLTERM SA.
Trebuie să respectaţi toate prevederile acestui cod !
Trebuie să întrebaţi superiorii ori de câte ori aveţi nelămuriri !
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