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Cod de Conduită pentru furnizorii Grupului EnergoBit 
 
 

Grupul EnergoBit pune accent pe respectarea normelor legale naționale și internaționale și pe toate aspectele 

ce țin de responsabilitatea Corporativă; în special în ceea ce privește Munca și Drepturile omului, Sănătatea 

și Mediul înconjurător, Concurența și Confidențialitatea datelor și a informațiilor, și Etica.  

Codul de Conduită pentru furnizori are la bază principiile UN Global Compact. 

Toți furnizorii Grupului EnergoBit au obligația de a respecta cele descrise și de a transmite informația și 

subcontractanților sau partenerilor de afaceri ai furnizorilor. 

 

A. Munca și Drepturile omului 

 

 Furnizorii trebuie să respecte demnitatea, viața privată și drepturile legale ale angajaților; folosirea 

oricărei forme de abuz fizic sau verbal, hărțuire amenințări sau alte forme de intimidare este 

interzisă; 

 Personalul care lucrează pentru furnizor să nu fie constrâns să execute o muncă forțată sau 

obligatorie; 

 Furnizorul să nu discrimineze angajații pe criterii de rasă, sex, naționalitate, dizabilități, orientare 

sexuală, culoare politică, apartenență religioasă, vârstă, graviditate sau statut marital; 

 Furnizorul să asigure oportunități și tratament egal pentru angajați, discriminarea pe criteriile de mai 

sus fiind interzisă; 

 Furnizorul trebuie să plătească salariile și drepturile bănești ale angajaților și trebuie să respecte 

legislația locală cu privire la salariul minim pe economie care trebuie acordat; 

 Furnizorul să respecte legislația cu privire la numărul maxim de ore care pot fi lucrate de către 

angajați; 

 Furnizorul să nu angajeze copii minori în activitățile desfășurate (vârsta minimă pentru angajare în 

România este 16 ani), iar pentru minorii cu vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani care lucrează cu un grad 

ridicat de expunere nu pot fi angajați pe timp de noapte și nu pot face ore suplimentare (conform 

legislației din România); 

 Furnizorul să permită angajaților să se asocieze conform legii în organizații sindicale. 
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B. Sănătatea și Mediul înconjurător 

 

 Furnizorii Grupului EnergoBit trebuie să respecte normele legale de Siguranță și Securitate în muncă 

și să își instruiască periodic angajații conform normelor legale în vigoare; 

 Furnizorii trebuie să respecte standardele din domeniu și să ia toate măsurile rezonabile pentru a 

preîntâmpina și a rezolva posibilele accidente de muncă; 

 Furnizorul trebuie să respecte standardele de mediu și legislația aplicabilă în domeniu; 

 Furnizorul trebuie să prevină prin mijloacele specifice poluarea și să reducă resursele utilizate în așa 

fel încât nivelul de poluare să fie la un nivel minimal acceptabil de industrie; 

 Furnizorul trebuie să aibă o politică de Protecție a Mediului înconjurător și/sau un sistem de 

management pentru partea de mediu. 

 

C. Concurența și Confidențialitatea Datelor și a Informațiilor 

 

 Furnizorii trebuie să respecte legislația națională și internațională în materie de concurență; 

 Furnizorilor le este interzis să participe la înțelegeri anticoncurențiale care pot consta în fixare de 

prețuri, stabilirea nivelurilor de producție, discriminare prin preț, împărțirea piețelor sau alte practici 

care pot fi considerate anticoncurențiale de către autoritățile competente; 

 Furnizorii trebuie să respecte legislația națională și internațională cu privire la confidențialitatea 

datelor și a informațiilor;  

 Furnizorii trebuie să păstreze confidențialitatea informațiilor și a datelor deținute de Grupul 

EnergoBit în orice moment, atât la serviciu cât și în timpul liber chiar și după terminarea relațiilor 

contractuale pentru o perioada de cel puțin 12 luni (în cazul în care nu exista o alta prevedere în 

contractul semnat dintre cele două părți). 

 

D. Etica 

 

 Furnizorii trebuie să respecte legislația națională și internațională aplicabilă activității pe care o 

desfășoară și să raporteze de îndată orice nereguli apărute în relația cu Grupul EnergoBit. 

 Furnizorii trebuie să respecte prevederile legale privitoare la corupție și să ia toate măsurile necesare 

și rezonabile pentru combaterea și prevenirea corupției; prin activități de corupție înțelegem printre 

altele darea și luarea de mită, traficul de influență, șantaj, conflict de interese, incompatibilități. 
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