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INTRODUCERE 

Acest Cod înlocuiește orice versiune anterioară adoptată. 

1. DEFINIȚII 

În sensul acestui Cod etic: 

„COD ETIC” înseamnă acest document.  

„COMPANIE” înseamnă GEWISS ROMANIA SRL; 

„COMPANIE MAMĂ” înseamnă GEWISS S.P.A.; 

„PĂRȚILE INTERESATE ALE COMPANIILOR” înseamnă inclusiv: 
- acționarii; 
- membrii consiliului de administrație, luați atât individual cât și colectiv; 
- angajații companiei; 
- persoanele care colaborează în mod coordonat și continuu sau ocazional cu compania; 
- agenții. 

„DESTINATARII CODULUI ETIC” sunt persoanele indicate la par. 3.1. 

2. INFORMAȚII GENERALE 

2.1 CODUL ETIC rezumă principiile de conduită care compania consideră că trebuie respectate cu strictețe la 
efectuarea activităților necesare pentru îndeplinirea obiectivelor sale corporative. Acesta constă dintr-un 
set de valori și reguli a căror respectare constituie elemente esențiale și ineluctabile aplicabile 
activităților companiei.  

2.2 CODUL ETIC vizează transparența, echitabilitatea, loialitatea, integritatea și credibilitatea în cadrul relațiilor 
întreținute de companie, fie permanent fie ocazional, cu PĂRȚILE INTERESATE și orice altă persoană (în cazul 
terților), public sau privat, cu scopul de a încuraja componentul etic din cadrul proceselor companiei.  

2.3 CODUL ETIC poate fi modificat complet sau parțial prin aceleași proceduri folosite la aprobarea inițială a 
acestuia, cu privire la modificările de reglementare sau la cerințe interne noi și mai importante.  

2.4 Compania stabilește regulile de organizare, management și control precum și procedurile, criteriile și 
sancțiunile aplicabile pentru a obține în mod eficient respectarea principiilor specificate în acest COD ETIC, 
în conformitate cu legislația în vigoare și cu politicile și procedurile corporative. 

3. DESTINATARI 

3.1  Toți directorii sau membrii Comitetului director, acționarii, angajații, consultanții, furnizorii, agenții și, în 
general, persoanele care colaborează cu compania, exclusiv sau ocazional, precum și filialele companiei 
sau companiile aliate și, în general, toate PĂRȚILE INTERESATE sunt obligate în mod indistinct să respecte 

acest COD ETIC. 

3.2   Compania va notifica toate PĂRȚILE INTERESATE cu privire la existența și conținutul CODULUI ETIC astfel încât 
fiecare dintre acestea să îl cunoască în mod complet. 

4. LEGI ȘI REGLEMENTĂRI 

4.1 Principiul ineluctabil al companiei reprezintă respectarea legislației și reglementarilor actuale în toate 
țările în care funcționează.  

4.2 Acest angajament este valabil pentru toate PĂRȚILE INTERESATE ALE COMPANIEI. Compania nu va iniția sau va 
pune capăt relațiilor și/sau colaborărilor cu persoanele care nu intenționează să respecte acest principiu. 
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5. PRINCIPII ETICE ȘI PRINCIPII DE CONDUITĂ  

5.1 Relațiile și conduita la toate nivelurile vor fi inspirate de principiile onestității, echitabilității, integrității, 
transparenței și respectului reciproc.  

5.2 Compania întreține o relație bazată pe încredere și loialitate cu fiecare din angajații săi.  

5.3 Obligația de loialitate înseamnă că nici un angajat nu poate fi angajat de terțe părți sau presta 
consultanță sau alte responsabilități unor terțe părți fără a informa compania în prealabil. Aceasta 
include și efectuarea de activități în orice caz contrare intereselor companiei sau incompatibile cu 
îndatoririle specifice. 

6. RELAȚII CU TERȚE PĂRȚI  

6.1 Compania le interzice tuturor PĂRȚILOR INTERESATE să doneze bani în orice sumă și în orice mod, precum și 
orice cadouri, favoruri sau alte forme de beneficii, în mod direct sau indirect, pentru beneficiul direct și 
indirect al guvernului, parlamentului sau reprezentanților sindicatelor, directorilor, funcționarilor publici 
și angajaților autorităților statale și/sau locale și a instituțiilor publice în general, precum și oricăror 
clienți și funcționari potențiali sau existenți și agenților și reprezentanților acestora, pentru a obține 
avantaje comerciale, contractuale sau economice ilegale. Sunt de asemenea incluse aceleași roluri în 
structurile guvernamentale și organismele instituționale internaționale de referință.  

6.2 Ca excepție parțială la specificațiile paragrafului 6.1 de mai sus, oferirea ocazională de daruri numai 
pentru clienți și furnizori potențiali și existenți, precum și pentru agenții și reprezentanții acestora, este 
permisă, dar numai în conformitate cu legea și cu condiția de a nu depăși valoarea maximă a unor 
favoruri cuantificabile ca de obicei. Este de asemenea permisă oferirea ocazională de daruri cu valoare 
rezonabilă și care poartă sigla sau marca distinctivă a companiei în scopul promovării companiei și 
imaginii acesteia. Pentru dezvoltarea comună a relațiilor de afaceri și pentru evenimente promoționale 
speciale, ca de exemplu convenții și întâlniri, se permite de asemenea oferirea cinei sau a dejunului sau 
a unor scurte vacanțe în hoteluri și alte instituții de cazare în general, cu condiția ca acestea să 
reprezinte numai expresia ospitalității și să nu aibă o valoare excesivă sau deosebită. Orice contribuții 
aduse unor partide politice și organizații similare, sub orice formă, vor fi transparent și deci în 
conformitate cu cele mai stricte prevederi ale legislației în vigoare.  

6.3 De asemenea, compania interzice în mod necondiționat oricărei PĂRȚI INTERESATE să accepte donații 
reprezentând bani, daruri, cadouri, favoruri sau alte forme de beneficii de la orice persoană, chiar dacă 
acestea sunt destinate unor terți, oferite pentru obținerea unor avantaje comerciale, contractuale sau 
economice ilegale de la sau prin intermediul companiei, și care nu ar fi primite în mod rezonabil în 
absența donației sau ofertei respective.  

6.4 Fără a aduce atingere celor specificate mai sus, acceptarea oricărui dar sau cadou sau a oricărui alt 
beneficiu, primit în orice caz de PĂRȚILE INTERESATE ale companiei în cursul executării activităților pentru 
acestea din urmă, trebuie raportate în scris conducerii companiei de către directorul departamentului în 
care lucrează persoana care a primit darul sau cadoul sau beneficiul respectiv, sau direct de către 
persoana interesată în cazul în care acesta nu este un angajat sau colaborator al companiei. 

6.5 Companiei și directorul departamentului implicat vor evalua dacă este adecvată informarea imediată a 
directorilor companiei dacă evenimentele specificate la punctul 6.4 sunt deosebit de importante. 

7. MANAGEMENT FINANCIAR ȘI CONTABIL  

7.1   Fiecare operație și tranzacție efectuată de companie trebuie să fie legitimă, logică și rezonabilă, 
autorizată în mod corect și înregistrată adecvat, astfel încât procesul decizional, de autorizare și 
dezvoltare aplicabil să poată fi verificat în orice moment.  

7.2  Nu se efectua nicio tranzacție financiară fără respectarea procedurilor stabilite de companie sau fără 
documentație auxiliară adecvată.  

7.3   Fără a aduce atingere prevederilor din codul civil, codul fiscal și alte surse de reglementare aplicabile, 
sistemul contabil al companiei trebuie să permită verificarea rapidă în orice moment a oricărei 
operațiuni care implică tranzacții de debitare sau creditare, motivele fundamentale care determină 
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implementarea acestora, persoana care a autorizat plata respectivă precum și documentele auxiliare 
relevante.  

7.4  Compania, în calitate de contribuabil, își îndeplinește corect și prompt toate obligațiile în conformitate 
cu reglementările fiscale curente.  

8. RAPORTAREA COMPANIEI ȘI PROTEJAREA ACTIVELOR CORPORATIVE  

8.1    Compania asigură evidența intrărilor de contabilitate, crearea și redactarea declarațiilor financiare, 
bilanțurilor interimare, rapoartelor, declarațiilor, raportărilor generale, și a oricăror altor documente 
necesare pentru funcționarea sa, în conformitate cu prevederile legii, principiile și reglementările 
tehnice curente.  

8.2    Compania încurajează înștiințarea corectă și imediată a tuturor organismelor și departamentelor 
implicate în redactarea declarațiilor financiare, bilanțurilor interimare, rapoartelor, declarațiilor, 
raportărilor generale, și a oricăror altor documente necesare pentru funcționarea sa, în conformitate cu 
prevederile legii, principiile și reglementările tehnice curente. Impune de asemenea o bună colaborare 
între diversele entități din cadrul acesteia și departamentele specificate mai sus, și încurajează auditurile 
programate de către instituțiile și departamentele competente.  

8.3 Toate persoanele sunt obligate să respecte reglementările impuse prin lege pentru protejarea 
integrității și eficienței capitalului corporației, pentru a nu aduce detriment garanțiilor creditorilor și 
părților terțe în general.  

9. PROTECȚIA ANGAJAȚILOR  

9.1 Compania se delimitează de toate discriminările bazate pe sex, rasă, religie, și calitate de membru politic 
și/sau de sindicat, protejează integritatea psihică și fizică a angajaților săi, asigurând respectarea legilor 
curente aplicabile, și le oferă angajaților săi pensii, contribuții și asigurări conform reglementărilor și 
contractelor de angajare curente.  

9.2 Compania este de acord să dezvolte capacitățile, profesionalismul și angajamentul tuturor angajaților și 
colaboratorilor săi pentru a atinge cu succes scopurile acesteia, creând un mediu de lucru sigur și calm, 
din care să lipsească toate formele de perturbare, condiționare, tulburare și intimidare relative la 
activitățile efectuate.  

9.3 Toți DESTINATARII CODULUI ETIC vor fi în totalitate dedicați ajutorării și susținerii colegilor, împărțirii și 
încurajării responsabilității reciproce în ceea ce privește atingerea scopurilor companiei. 

10. PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR  

10.1 La executarea activităților acestora, DESTINATARII CODULUI ETIC sunt de acord să respecte reglementările 
actuale privind protejarea și apărarea mediului înconjurător și să promoveze executarea activităților 
care le revin cu respectarea următoarelor principii: 
- fără poluare; 
- optimizarea permanentă a modului de folosire a resurselor; 
- dezvoltarea de produse din ce în ce mai compatibile cu mediul înconjurător. 

11. PROTECȚIA ACTIVELOR COMPANIEI 

11.1 Fiecare DESTINATAR este responsabil pentru protejarea și păstrarea activelor și resurselor tangibile și 
intangibile, fie acestea umane, tangibile sau intangibile, inclusiv informațiile confidențiale, care îi sunt 
încredințate în vederea executării muncii sale. 

11.2 Este interzisă folosirea acestor active, resurse și informații în scopuri contrare intereselor companiei 
sau în scopuri dictate de motive personale sau de motivații profesionale fără legătură cu angajamentul 
în cadrul companiei.  
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12. CODUL DE CONDUITĂ IT  

12.1 CODUL DE CONDUITĂ IT este considerat o parte o parte integrală și inseparabilă din prezentul COD ETIC și face 
obiectul tuturor normelor aplicabile acestuia. De fiecare dată când se specifică acest COD ETIC, se 
consideră că se referă de asemenea la CODUL DE CONDUITĂ IT.  

13. NATURA CONFIDENȚIALĂ A INFORMAȚIILOR  

13.1 Se interzice DESTINATARILOR CODULUI ETIC să proceseze, folosească sau acceseze informații confidențiale 
despre date sau cunoștințe ce îi aparțin companiei GEWISS fără o autorizare anterioară și în alte scopuri 
decât cele legate strict de executarea normală a îndatoririlor profesionale ale acestora. 

13.2 Ca exemplu și fără limitare, informații confidențiale înseamnă orice date, cunoștințe, invenții (patentate 
sau patentabile), schiță, document tehnic sau de producție, know-how, precum și orice alte știri de 
natură tehnică, comercială, de marketing, economică, financiară și administrativă. Informațiile 
confidențiale includ de asemenea informații despre clienți, furnizori și colaboratori, precum și orice alte 
informații despre GEWISS, în orice formă (scrisă, verbală, magnetică sau electronică, obținută prin 
lecturare directă etc.), obținute în cursul executării îndatoririlor profesionale. 

13.3 Se interzice DESTINATARILOR CODULUI ETIC să copieze, comunice și predea terților informațiile confidențiale 
de mai sus, orice știri despre companie și să emită orice declarație despre GEWISS Group, fără a fi 
autorizați în prealabil de către comitetele desemnate.  

14. CONTROL ȘI SANCȚIUNI 

14.1 Directoratul companiei este responsabil cu verificarea respectării prevederilor din codul etic și trebuie să 
poată recurge la colaborarea proactivă și responsabilă a tuturor DESTINATARILOR CODULUI ETIC.  

14.2 Toți DESTINATARII CODULUI ETIC trebuie să fie de acord să îl respecte, raportându-i directoratului companiei 
sau persoanei însărcinate orice încălcări ale acestui cod și orice activitate care contravine intereselor 
companiei. 

14.3 În cazul încălcării CODULUI ETIC specificat mai sus,  fiecare DESTINATAR AL CODULUI ETIC va trimite notificări, de 
asemenea la adresa de e-mail ia-odv@gewiss.com, conform „Politicii de denunțare” disponibile pe site-
ul web și la avizierul companiei. 

14.4 Compania este de acord să protejeze natura confidențială a tuturor notificărilor, promovând un simț de 
răspundere între toate PĂRȚILE INTERESATE.  

14.5 Compania promovează respectarea standardelor de conduită din acest document și va îi va raporta 
imediat Directorului corporativ de audit intern cu privire la orice încălcare a regulilor din acest Cod. 

14.6 Orice încălcare a reglementărilor codului etic  va fi evaluată ca o încălcare de disciplină și ca o 
neîndeplinire a termenilor contractuali.  
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