
 

SC CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI SA 
310169 Arad, Bd.Iuliu Maniu nr.65-71 , CP 129, OP 10 

tel. 0257/307766, 0257/307775 fax: 0257/270407 ,0257/280788 

email:  contact@cetharad.ro    r.p@cetharad.ro  web: www.cetharad.ro 

J02/1141/02.11.2009,   RO 26176052   Cont IBAN  RO56 INGB 00 16 0000 3746 8911 

 

 

1 
 

 
 
 
 
 
Aprobat, 

  Director General 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CODUL DE CONDUITA ETICĂ 
 

al SC CET HIDROCARBURI SA ARAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contact@cetharad.ro
mailto:r.p@cetharad.ro


 

SC CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI SA 
310169 Arad, Bd.Iuliu Maniu nr.65-71 , CP 129, OP 10 

tel. 0257/307766, 0257/307775 fax: 0257/270407 ,0257/280788 

email:  contact@cetharad.ro    r.p@cetharad.ro  web: www.cetharad.ro 

J02/1141/02.11.2009,   RO 26176052   Cont IBAN  RO56 INGB 00 16 0000 3746 8911 

 

 

2 
 

 

 

 

CUPRINS: 

Cap. 1   Introducere 

Cap. 2   Aplicarea codului de conduită etică 

Cap. 3   Respectarea codului de conduita etica 

Cap. 4   Valorile fundamentale ale SC CET HIDROCARBURI SA Arad 
 

Cap. 5   Norme de conduită în cadrul societăţii 
 
Cap 6    Relaţiile cu partenerii de afaceri şi cu clienţii 
 
Cap. 7   Contabilitatea şi raportarea 
 
Cap. 8   Conflictele de interese 

Cap. 9   Implicarea politică 

Cap. 10  Protecţia mediului 

Cap. 11  Responsabilitatea conducerii şi a angajaţilor 

Cap. 12  Coordonare, monitorizare şi control 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contact@cetharad.ro
mailto:r.p@cetharad.ro


 

SC CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI SA 
310169 Arad, Bd.Iuliu Maniu nr.65-71 , CP 129, OP 10 

tel. 0257/307766, 0257/307775 fax: 0257/270407 ,0257/280788 

email:  contact@cetharad.ro    r.p@cetharad.ro  web: www.cetharad.ro 

J02/1141/02.11.2009,   RO 26176052   Cont IBAN  RO56 INGB 00 16 0000 3746 8911 

 

 

3 
 

 

Cap. 1  Introducere 

SC CET HIDROCARBURI SA Arad este angajată în a-şi conduce activităţile şi a-şi urmări 

interesele într-o manieră legală şi etică. Prezentul cod de conduită etică defineşte idealurile, 

valorile, principiile şi normele morale pe care angajaţii SC CET HIDROCARBURI SA Arad 

consimt să le respecte şi să le aplice în activitatea desfăşurată în cadrul societăţii. Politica 

societăţii este de a fi o persoană juridică responsabilă. Un comportament ilegal sau unele acţiuni 

ilegale întreprinse în cadrul SC CET HIDROCARBURI SA Arad care ar ameninţa să submineze 

reputaţia societăţii în materie de onestitate şi integritate nu vor fi tolerate. 

Prezentul cod de conduită etică defineşte idealurile, valorile, principiile şi normele morale 

pe care angajaţii şi colaboratorii SC CET HIDROCARBURI SA ARAD consimt să le respecte şi 

să le aplice în activitatea desfăşurată.   

Implementarea acestui cod de conduita etică, este utila pentru promovarea unei conduite 

profesionale etice şi evitarea apariţiei unor situaţii care ar putea afecta reputaţia companiei. 

Acest cod de conduită etică prezintă valorile fundamentale pe care trebuie să ni le însuşim şi să 

le respectam. Activităţile zilnice desfăşurate în cadrul instituţiei noastre trebuie să conveargă cu 

normele şi valorile prezentate în acest cod. 

 

 

Cap. 2  Aplicarea codului de conduită etică 

Codul de conduită etică, denumit pe scurt Cod de Etica se aplică tuturor angajaţilor 

societăţii indiferent de funcţia ocupată de către aceştia. Fiecare angajat trebuie să cunoască şi 

să acţioneze în acord cu prevederile acestui cod. 

Acest Cod de Etică oficializează principiile după care societatea îşi desfăşoară relaţiile cu 

angajaţii, acţionarii, partenerii de afaceri şi îşi realizează alte interese. SC CET HIDROCARBURI 

SA Arad îşi încurajează furnizorii, agenţii de vânzări, consultanţii şi partenerii de afaceri să 

adopte aceste principii. 
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Cap. 3  Respectarea codului etic 

Toţi angajaţii, superiorii şi membrii Consiliului de Administraţie din cadrul SC CET 

HIDROCARBURI SA Arad trebuie să îşi desfăşoare toate activităţile în conformitate cu legile, 

normele şi reglementările aplicabile.  

Pentru orice întrebări, probleme cu conotaţii etice, informaţii, nelămuriri legate de 

prezentul cod, puteţi contacta persoana desemnată să supravegheze aplicarea şi respectarea 

acestui cod. 

 
 

Cap. 4  Valorile fundamentale ale SC CET HIDROCARBURI SA Arad 
 

Valori morale 

Valorile morale respectate de angajaţii SC CET HIDROCARBURI SA Arad sunt: 
- integritatea  

- loialitatea faţă de instituţie şi faţă de colegii de echipă 

- responsabilitate faţă de sarcinile primite, dar şi pentru deciziile proprii 
- respectul legii 
- echitate 

 
Valori profesionale 

Angajaţii SC CET HIDROCARBURI SA Arad îşi propun un standard ridicat în ceea ce 

priveşte nivelul performanţelor obţinute în muncă. Ei prezintă interes crescut pentru nivelul 

pregătirii şi al competenţelor lor, încercând tot timpul să progreseze din punct de vedere 
profesional. Valorile profesionale respectate în cadrul SC CET HIDROCARBURI SA Arad sunt: 

- experienţa şi competenţa 

- satisfacţia clienţilor 

- eficienţa 
- spirit de echipă 
- perseverenţă şi pregătirea continuă 
 
 
 
Cap. 5  Norme de conduită în cadrul societăţii 

 

Utilizarea proprietăţilor şi a resurselor societăţii 
Bunurile şi resursele aparţinând societăţii trebuie să fie folosite în vederea atingerii 

obiectivelor instituţiei, exclusiv de către personalul desemnat pentru aceasta, cu 
responsabilitate. 

Aceste bunuri şi proprietăţi nu pot fi folosite în interes personal decât cu acordul conducerii. 
Folosirea acestora fără acordul conducerii, sau înstrăinarea acestora reprezintă abateri grave, 
care atrag sancţiuni disciplinare, administrative sau penale, după caz. 

Bunurile şi resursele companiei nu pot fi folosite în nici un caz în scopuri ilegale.  
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Conduita angajaţilor 
Toate activităţile desfăşurate în cadrul companiei trebuie să fie prestate într-un mod 

profesional şi în conformitate cu prezentul cod, procedurile interne ale societăţii şi prevederile 
legale în vigoare. 

Angajaţii trebuie să se comporte într-un mod civilizat, să manifeste respect în relaţiile cu 
superiorii, colegii, subordonaţii cât şi cu clienţii societăţii, în vederea desfăşurării zilnice într-un 
climat favorabil.  

Nu sunt tolerate abuzurile, ameninţările intimidarea sau hărţuirea fizică şi verbală. Atunci 
când există o divergenţă de opinii, o disensiune între doi sau mai mulţi angajaţi, pentru a evita 
conflictul, este indicat ca persoanele respective să dea dovadă de maturitate, să discute 
deschis, să analizeze problema, să-i determine cauzele şi să găsească împreună o modalitate 
de soluţionare a acesteia.  

În cazul în care persoanele implicate nu găsesc o cale amiabilă de rezolvare, sau doresc o 
opinie imparţială cu privire la respectiva problemă se vor adresa responsabilului cu aplicarea 
codului etic din cadrul societăţii.  

Rezolvarea problemelor etice ce apar în relaţiile dintre angajaţii societăţii, vizează evitarea 
situaţiilor tensionate, a conflictelor ce pot afecta activitatea de producţie. În situaţiile în care 
conflictul e declanşat, acesta e abordat cu calm, cu o atitudine deschisă, matură, fără a leza 
demnitatea celor implicaţi.  

Primirea clienţilor şi partenerilor se face în spaţii special amenajate, care nu permit accesul la 
posturile de lucru unde sunt utilizate informaţii confidenţiale.     

       
 

Cap 6  Relaţiile cu partenerii de afaceri şi cu clienţii 
 

SC CET HIDROCARBURI SA Arad va aborda cu corectitudine toate tranzacţiile cu partenerii 
săi de afaceri. Societatea nu va oferi clienţilor, clienţilor potenţiali sau oricăror reprezentanţi ai 
acestora nici o recompensă sau beneficiu care contravin legilor în vigoare sau practicilor de 
afaceri rezonabile şi general acceptate. 
Clienţii vor fi trataţi onest şi echitabil şi într-o manieră care să le respecte independenţa. 
 
 

Cap. 7  Contabilitatea şi raportarea 
 

Toate tranzacţiile financiare efectuate de SC CET HIDROCARBURI SA Arad trebuie 
raportate în concordanţă cu practicile de contabilitate general acceptate, aşa cum sunt stabilite 
în politicile de contabilitate ale SC CET HIDROCARBURI SA Arad şi stipulate în legile şi 
reglementările în vigoare. Înregistrările contabile trebuie să prezinte natura tuturor tranzacţiilor 
într-o manieră corectă şi care să nu ducă la dezinformare.  

Societatea este angajată în asigurarea transparenţei raportărilor sale financiare.  
Codul de Etică al SC CET HIDROCARBURI SA Arad aplică o politică de furnizare completă, 

corectă şi exactă a informaţiilor pentru a se asigura că piaţa primeşte la timp şi în mod imparţial 

informaţii exhaustive şi inteligibile. 
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Cap. 8  Conflictele de interese 

Conflictul de interese intervine atunci când persoana care exercită o funcţie de autoritate, ar 

putea fi influenţată în adoptarea unei decizii de interese personale, sau când în îndeplinirea cu 

obiectivitate a atribuţiilor ce îi revin este influenţat de interese financiare personale ce afectează 

desfăşurarea corectă a activităţii sale subordonate interesului comun al societăţii.    

De exemplu, un conflict de interese se poate naşte când un angajat sau un membru al 

familiei sale: 

(a) are un interes financiar care i-ar putea afecta discernământul;  
(b) obţine un câştig personal prin accesul la informaţii confidenţiale;  
(c) foloseşte poziţia pe care o are în cadrul societăţii pentru a obţine un câştig personal.  
 

De asemenea, un conflict de interese poate apărea când un angajat sau un membru al 

familiei sale au un interes personal, direct sau indirect, legat de un furnizor sau client al SC CET 

HIDROCARBURI SA Arad 

Dacă un angajat consideră că în situaţia sa ar putea exista un conflict de interese, direct sau 

indirect, trebuie să îl prezinte conducerii. Dacă este cazul, conducerea va analiza problema 

împreună cu compartimentul Juridic al societăţii. 

 

Cap. 9  Implicarea politică 

SC CET HIDROCARBURI SA Arad păstrează neutralitatea faţă de partidele şi candidaţii 

politici. Nici numele SC CET HIDROCARBURI SA Arad şi nici vreo resursă a societăţii nu vor fi 

folosite pentru promovarea intereselor partidelor sau candidaţilor politici. 

 

Cap. 10  Protecţia mediului 

SC CET HIDROCARBURI SA Arad se străduieşte să se asigure că produsele, serviciile şi 

producţia sa contribuie la o dezvoltare susţinută. În acest scop, în procesul de proiectare a 

produsului se urmăreşte să se reducă impactul negativ asupra mediului pe toată perioada 

desfăşurării activităţii, în timp ce consumul de resurse şi de energie, deşeurile şi poluarea sunt 

monitorizate cu regularitate pentru a se obţine rezultate îmbunătăţite. Societatea acţionează în 

conformitate cu legislaţia privind mediul înconjurător şi îşi încurajează furnizorii să adopte 

aceleaşi principii legate de mediu pe care le respectă şi SC CET HIDROCARBURI SA Arad 

 

Cap. 11  Responsabilitatea conducerii şi a angajaţilor 
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Managerii SC CET HIDROCARBURI SA Arad răspund de comunicarea spiritului şi literei 
acestui Cod de Etică în cadrul societăţii şi de încurajarea angajaţilor pentru a raporta 
comportamentele care ar putea veni în contradicţie cu aceste principii. 

Rapoartele privind încălcările acestui Cod de Etică pot fi trimise anonim şi confidenţial 
către Directorul General al SC CET HIDROCARBURI SA Arad 

Persoanele care raportează cu bună-credinţă nu vor suferi repercusiuni sau alte 
consecinţe negative. 

Încălcarea prevederilor acestui Cod de Etică poate conduce la aplicarea unor sancţiuni 
disciplinare. 

Acest Cod de Etică a fost aprobat de Directorul General al SC CET HIDROCARBURI SA 
Arad, singurul în măsură să aprobe amendamente sau derogări. Amendamentele sau derogările 
aduse la prezentul Cod de Etică vor fi aduse la cunoştinţă salariaţilor. 

 

Cap. 12  Coordonare, monitorizare şi control 

Consilierea etică şi monitorizarea respectării normelor de conduită de către angajaţii SC 

CET HIDROCARBURI SA Arad se face în cadrul Serviciului Resurse Umane de către o 

persoană care va avea atribuţii de consiliere etică şi monitorizarea normelor de conduită din 

prezentul cod. 

Persoana desemnată în acest sens va exercita următoarele atribuţii: 

a) acordă consultanţă şi asistenţă salariaţilor cu privire la respectarea normelor de 
conduită; 

b) monitorizează aplicarea prevederilor prezentului Cod de Etică si propune Directorului 
General măsuri de îmbunătăţire a prezentului Cod de Etică dacă este cazul. 
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