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SNN s-a angajat 
să facă afaceri 

cu cel mai înalt 
grad de integritate, 
i a r  m e n ț i n e r e a 
u n e i  r e p u t a ț i i 
d e  i n t e g r i t a t e 
depinde de acțiunile 
tuturor angajaților 
d in  organizaț ie. 



ETICĂ ȘI 
INTEGRITATE 
ÎN AFACERI
În acest scop, continuăm să formalizăm bunele noastre 
practici, să le perfectăm și să le facem mai ușor de 
respectat. Programul nostru de Etică și Conformitate ne 
poate ajuta să acționăm pe baza valorilor noastre. Este 
mai mult decât un program - este o modalitate de a face 
afaceri.

Etica a devenit fundamentală pentru activitățile noastre 
de afaceri și procesul nostru decizional. În realitate, facem 
mai mult decât să ne asigurăm că angajații noștri cunosc 
și înțeleg politicile și procedurile noastre. Ne așteptăm 
ca fiecare angajat să le implementeze, în special când 
trebuie luată o decizie.

În cele din urmă, integritatea înseamnă corectitudine. Ar 
trebui să fie la fel de naturală ca respirația - nu trebuie să 
ne gândim la ea: este doar modul în care facem afaceri. 
Acesta este dezideratul nostru, deoarece etica și succesul 
în afaceri merg mână în mână.



valorile noastre

Valorile noastre ne țin ancorați și pe drumul cel bun ca să ne 
atingem obiectivele. Acestea sunt o dovadă a felului în care 
ne administrăm afacerea, în care ne exprimăm ca grup și în 
care relaționăm cu părțile interesate și le inspirăm încredere.

> Munca în echipă și excelența în afaceri - inovăm, colaborăm, suntem 
competenți și vizionari

> Sănătatea, siguranța, securitatea și mediul - avem o responsabilitate 
de a proteja toate persoanele care intră în contact cu organizația noastră și 
mediul în care lucrăm

> Orientare către client - afacerea noastră există pentru deservi și a oferi 
valoare pe termen lung clienților noștri

> Etică și Conformitate - ne angajăm să facem afaceri în mod etic

> Profitabilitate ridicată pentru investitori - facem eforturi să recompensăm 
încrederea investitorilor noștri oferind o profitabilitate competitivă

> Respect - acțiunile noastre demonstrează în mod consecvent respectul 
față de părțile interesate



PROGRAMUL 
DE ETICĂ ȘI 
CONFORMITATE
Programul nostru de Etică și Conduită în Afaceri este menit să 
asigure integritate și transparență în realizarea activităților 
noastre de afaceri și în relațiile cu ceilalți parteneri.

Programul nostru se aplică tuturor angajaților, consultanților, 
personalului delegat, reprezentanților și membrilor Consiliului de 
Administrație al SNN și este in responsabilitatea Sefului desemnat 
pe probleme de Conformitate.

Respectarea Programului nostru și a politicilor și procedurilor 
care stau la baza acestuia face parte din termenii și condițiile 
relației noastre cu SNN, atât în calitate de angajat, cât și de 
partener de afaceri sau colaborator. Când ne angajăm la SNN și 
anual, va trebui să trecem printr-un proces de training pentru 
a ne asigura că înțelegem Programul și-l aplicăm în activitățile 
noastre zilnice.

Programul nostru nu este menit să fie pur și simplu o colecție de 
reguli și standarde de conduită etice la nivel înalt. Acesta este 
menit să ne ajute să ne folosim judecata și bunul simț pentru a 
lua decizii corecte.

Când avem dubii, ar trebui să solicităm întotdeauna asistență cu 
privire la cursul de acțiune adecvat de la responsabilul nostru pe 
probleme de Etică și Conformitate, Afaceri Juridice sau Resurse 
Umane.

Programul nostru este actualizat in mod regulat pentru a reflecta 
schimbările din legislație, politici și bune practici. Cea mai 
actuală versiune autorizată a Programului este disponibilă pe 
website-ul nostru www.nuclearelectrica.ro.



Această abordare cuprinzătoare 
și integrată ne  ajută să ne 
menținem soliditatea  etică, ne  

sprijină succesul pe termen lung și ne 
menține și promovează valorile.

MIHAI SĂNDULESCU, Director Audit



Ref: 6800.00

Prevenire 

Încurajarea unei culturi etice în 
vederea prevenirii probabilității 
apariției activităților ilicite și 
încălcărilor de conformitate. 

 » Tone of the top 
 » Politici și proceduri 
 » Instruire și Comunicare 
 » Verificarea Partenerilor de 

Afaceri
 » Managementul Riscurilor de 

Conformitate 
 » Procesele de Management a 

Resurselor Umane 
 » Asistență și Recomandări

Detectare 

Furnizarea mecanismelor 
de control intern și a altor 
surse de identificare a 
abaterilor și evaluarea 
conformității.  

 » Obligația de raportare 
 » Mecanisme Eficiente de 

Control al Conformității 
 » Audituri periodice de 

Etică și Conformitate 
 » Teste de Conformitate  
 » Resurse și Abilități 

pentru Investigațiile de 
Conformitate 

Reacție 

Implicarea măsurilor de realizare 
a unor acțiuni corective ca 
răspuns la abateri, precum și 
monitorizarea acestora.  

 » Prevenirea Recurenței 
 » Remedierea Deficiențelor 
 » Sancțiuni Disciplinare
 » Consecințe Imparțiale



Ref: 6800.00prevenire

Conducerea SNN întotdeauna va acționa 
pentru încurajarea unor acțiuni de cultură 
etică și preventive pentru a reduce 
probabilitatea apariției unor abateri. 

Etica și conformitatea se întrepătrund în structura 
organizației noastre. Indiferent dacă este demonstrată 
în programul nostru anual de atestare a angajaților 
sau în cele șase valori principale ale Programului, ne 
angajăm la excelență în etică și conformitate în tot 
ceea ce facem.” 

COSMIN GHIȚĂ, Director General
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Tone of the Top 

Conformitatea este o responsabilitate 

principală a Conducerii SNN. Toți 

managerii noștri trebuie să promoveze 

comportamentul etic și conformitatea 

cu legile și politice interne. Asigurarea 

că deciziile și acțiunile de afaceri sunt 

întotdeauna în conformitate cu cerințele 

juridice relevante și propriile noastre 

valori și politici este responsabilitatea 

managementului.

Aceasta implică mesaje clare și 

consecvente de la echipa de management 

superior și implicarea managerilor 

de nivel mediu în comunicarea 

privind conformitatea. Mesajele de 

conformitate sunt incluse în ședințele și 

evenimentele curente ale managerilor, 

cu accent pe faptul că fiecare persoană 

este responsabilă pentru etică și 

conformitate. Încurajăm comunicarea 

deschisă și recunoaștem etica exemplară 

și comportamentul de conformitate.

Managerii noștri au responsabilități 

suplimentare în aplicarea programului 

nostru deoarece coordonează o cultură 

de conformitate și integritate, inclusiv 

un mediu de lucru pozitiv în care oamenii 

sunt tratați cu demnitate și respect. 

Fiecare persoană se așteaptă ca managerii 

noștri să conducă atât prin cuvinte, cât și 

prin fapte.

Politici / proceduri 

Politicile corporative furnizează principii 

și reguli îndrumătoare pentru întreaga 

organizație. Acestea sunt aprobate de 

Conducerea SNN și revizuite anual. 

Politicile noastre sunt ușor accesibile și 

informațiile privind noile politici ajung 

la angajați prin mesaje comunicate de 

structurile responsabile. 

Eforturile noastre anti-corupție 

consolidează angajamentul SNN de 

a respecta cele mai înalte standarde 

de guvernanță, etică și conformitate 

și stabilesc următoarele principii 

îndrumătoare:

 » SNN interzice mita și corupția 

în toate formele sale în toate 

tranzacțiile și relațiile de afaceri, 

oriunde activează societatea. 

 » Utilizarea fondurilor sau altor active 

SNN pentru orice scopuri ilegale sau 

inadecvate este strict interzisă. Ne 

așteptăm de la angajații SNN să fie 

vigilenți în implementarea acestei 

interdicții și utilizarea adecvată a 

activelor societății

 » Ne așteptăm de la angajații SNN să 

respecte în fiecare privință toate 

legile anti-corupție și anti-mită 

aplicabile. Încălcarea acestora poate 

duce la repercursiuni grave.

Instruire  

Programe de instruire personalizate 

au fost elaborate pentru a crește 

conștientizarea în rândul angajaților a 

aspectelor de conformitate.  

Toți angajații și partenerii trebuie să 

citească și să ia la cunoștiință Codul de 

Etică și Conduită în Afaceri al SNN.

Codul acoperă valorile, politicile și 

principiile noastre anti-corupție. Acesta 

ne asigură un cadru etic care să ne 

ajute să ne ghidăm reacția la deciziile 

cu care ne confruntăm, care uneori 

pot fi solicitante și dificile. Acesta este 

proiectat să ne ajute să luăm deciziile 

corecte în diverse situații - precum ce 

să facem când calea cea mai ușoară nu 

este cea corectă sau să luăm atitudine - 

pentru a proteja interesele SNN. 

Programul de instruire este implementat 

pentru a crea conștientizarea anti-

corupție la toate nivelurile. Sesiuni 

de instruire cu participare personală 

obligatorii de 2-3 ore sunt oferite 

angajaților cu expunere la contacte cu 

terțe părți. Participanții includ toate 

funcțiile de management executiv, 

precum și toți angajații din vânzări, 

achiziții, investiții, management general 

și de guvernanță.
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Informare

Informațiile privind Etica și 
Conformitatea includ:

 » Toate politicile referitoare la 
conformitate

 » Instrucțiuni pentru raportarea  
neregulilor

 » Link-uri către Codul de Etică 
și Conduita în Afaceri

 » Materiale de Instruire și 
Educație

 » Informații de contact privind 
echipa

 » Avertizorul de integritate
 » Întrebări frecvent adresate 

privind: anticorupția, 
partenerii de afaceri, 
obligația de raportare a 
neregulilor, cadourile și 
ospitalitatea, etc

Partenerii 
de afaceri 

Încercăm să avem tranzacții 
transparente și clare cu 
partenerii cu care facem 
afaceri. 

Obiectivul nostru este să 
lucrăm cu parteneri care ne 
împărtășesc valorile și cultura 
de etică și integritate. Înainte 
de a ne asuma orice angajament 
față de un partener de afaceri, 
luăm măsuri pentru a evalua 
în mod adecvat relația și a 
minimiza orice riscuri asociate.

SNN poate rezilia orice relație 
de afaceri cu o terță parte 
care acționează într-o manieră 
neconformă cu valorile și 
practicile societății.

Comunicarea și 
instruirea 
partenerilor  

Vom face eforturi rezonabile 
pentru a-i informa pe partenerii 
noștri de afaceri cu privire la 
așteptările noastre privind etica și 
conformitatea și astfel a-i încuraja 
să adopte principii și practici 
comparabile cu cele ale noastre. 

Toți partenerii de afaceri vor 
semna Atestarea Conformității 
Anti-Corupție care confirmă 
angajamentul lor de a respecta 
aceleași standarde de conduită 
și practici de afaceri ca SNN.  



RISK 
MANAGEMENT
Fiecare Sucursală susține workshop-uri de evaluare a 
riscurilor de conformitate în fiecare an pentru a evalua 
eficacitatea Programului nostru de conformitate și a discuta 
măsurile de diminuare a riscurilor.

Șeful Biroului Conformitate acționează ca Facilitator în 
timpul workshop-urilor și următoarele surse de informații 
sunt esențiale pentru asigurarea discuțiilor aprofundate 
bazate pe rapoarte faptice elaborate în timpul anului:

 » Lista Riscurilor de Conformitate din Registrul Riscurilor
 » Registrul Riscurilor de Conformitate - Lista elementelor de 

diminuare/acțiuni restante
 » Rapoarte de Monitorizare (vizite la Sucursale, inspecții)
 » Strategia de Afaceri a SNN si planurile de implementare ale 

Sucursalelor
 » Recomandări și Concluzii din Rapoartele de Investigare a 

Conformității
 » Recomandări și Concluzii din Rapoartele de Audit Intern
 » Finalizarea / Implementarea Activităților de Instruire 

privind Conformitatea
 » Lista Principalilor Parteneri de Afaceri din Sucursală după 

Nivelul de Risc
R e p r e z e n t a n ț i i  c h e i e  a i  m a n a g e m e n t u l u i 
s u n t  i n v i t a ț i  s ă  p a r t i c i p e  î n  m o d  a c t i v  l a 
imp lementa rea  cu  succes  a  work shop -u r i l o r.

Concluziile Workshop-urilor de Evaluare a Riscurilor sunt 
apoi consolidate pentru a sublinia expunerea la riscuri. 
Expunerea la riscuri este verificată comparativ permanent pe 
baza Programului nostru de Conformitate pentru a detecta 
deficiențele și ajustările adecvate necesare. Politicile, 
procedurile, eforturile de comunicare suplimentare și noile 
noastre materiale de instruire sunt îmbunătățite în mod 
corespunzător, iar Sucursalele participă la implementare.



detectare

Cuprinde acțiunile care identifică deficiențele de conformitate, 
abaterile și încălcările prin mecanisme de control eficace, 
audituri de Etică și Conformitate regulate, revizuiri de 
conformitate regulate, evaluări anuale ale riscurilor și o 
revizuire și evaluare externă a programului.



Revizuiri ale 
Conformității 

Eficiența Programului este 
evaluată de responsabilii pe 
probleme de Conformitate pe 
baza informațiilor legate de 
Indicatorii cheie de Performanță, 
evaluarea Partenerilor de 
afaceri, Măsurile de Remediere și 
Instruirea Anti-corupție.

Concluziile creează oportunitatea 
pentru discuții privind 
conformitatea cu Managementul 
de Sucursala sau orice altă parte 
interesată internă.

Obligația de 
raportare 

Toți angajații SNN au obligația de a fi 

vigilenți cu privire la circumstanțele 

care pot indica comportamente 

ilegale sau lipsite de etică și de a 

acționa adecvat și la timp pentru 

a preveni sau detecta conduita 

inadecvată.

Personalul SNN trebuie să divulge 

cu bună credință, fără teamă de 

represalii, preocupări, plângeri 

sau acuzații, acțiuni ilicite sau 

abateri cunoscute sau suspectate. 

Aceasta include încălcarea oricăror 

legi sau regulamente aplicabile 

sau o încălcare a Codului de Etică 

și Conduită în Afaceri al SNN și a 

politicilor și procedurilor sale de 

bază. Când au dubii dacă o chestiune 

trebuie raportată, personalul SNN 

poate solicita clarificari la consilierul 

de etica sau reprezentantul privind 

conformitatea

Neraportarea la timp a încălcărilor 

poate duce (conform legilor 

aplicabile) la acțiuni disciplinare, 

inclusiv desfacerea contractului de 

muncă.

Investigări ale 
Conformității  

Echipa noastră de investigare 
are responsabilitati distincte 
comparativ cu funcția de audit 
intern. 

Aceste activități sunt coordonate 
de către Șeful pe probleme de 
Conformitate, care își asumă 
întreaga responsabilitate pentru 
conducerea procesului de 
investigare.



CADRUL DE 
CONTROL
Un cadru de control este o rețea de mecanisme de control 
interne și proceduri de testare menite să asigure managerii 
că anumite riscuri sunt diminuate și controlate în mod 
adecvat. Un asemenea Cadru de Control al Conformității 
este implementat pentru testarea independentă și 
continuă a eficacității tuturor elementelor Programului de 
Conformitate al SNN:

 » Abordare descendentă - Aprobarea și Comunicarea 
Programului de Etica & Conformitate (E&C) de către 
Management

 » Structura și organizarea de conformitate - Adecvarea și 
disponibilitatea Resurselor E&C

 » Instruire și Comunicare - Materiale în Continuă Evoluție
 » Parteneri de Afaceri - Verificări pe parcursul desfășurării 

procedurilor de achiziție, Monitorizare
 » Oferte și Contracte - Revizuirea și Aprobarea Ofertelor 

aferente Proiectelor, Clauze de Conformitate
 » Cadouri și Ospitalitate / Donații și Sponsorizări - Declaratii 

și Aprobări
 » Aspecte Financiare și de Conformitate - Rapoarte de 

Cheltuieli, Nivelurile de Autoritate, Segregarea funcțiilor
 » Integrare cu Procesele Personalului - Verificări Generale, 

Acțiuni Disciplinare



Codul nostru de Etică se 
aplică tuturor angajaților

Comunicări externe: opiniile 
dvs. sunt personale și nu ar 
trebui să implice SNN

Discriminarea și hărțuirea 
sunt strict interzise

Relații de rudenie: relațiile 
de raportare directe sunt 
strict interzise

Violența este strict interzisă

Drogurile și alcoolul sunt 
strict interzise

Oferirea sau acceptarea mitei 
este strict interzisă

Plățile de facilitare
sunt strict interzise

Cadouri și ospitalitate: nu 
trebuie să oferiți sau să primiți 
niciodată cadouri în bani

Activele societății: 
utilizarea activelor SNN în scopuri 
personale este strict interzisă

Practici de mediu: trebuie să 
aplicăm practici de mediu 
solide

Informațiile personale ale 
angajaților sunt protejate



reacție

Măsurile de reacție sunt menite să inițieze acțiuni corective 
și să remedieze efectul abaterilor înregistrate.
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Consecințele 
abaterilor

SNN aplică acțiuni disciplinare 
consecvente și semnificative când 
sunt descoperite abateri. 

Sancțiunile sunt corecte și aplicate 
rapid  angajaților, iar consecințele 
sunt imparțiale, respectiv indiferent 
de funcția ocupată în cadrul 
companiei sau performanțele sale 
anterioare.

Îmbunătățirea 
proceselor 

După examinarea atentă a 
cauzelor principale ale oricărei 
încălcări din mecanismele 
noastre de control, realizăm 
acțiuni de remediere pentru a le 
îmbunătăți și preveni recurența. 

Această metodă ne permite 
să diminuăm riscurile și să ne 
consolidăm mecanismele de 
control. 

Canale libere de 
Comunicare 

Am furnizat angajaților diverse 
canale pentru raportarea oricărei 
abateri suspectate sau pentru 
solicitarea recomandărilor.

Aceste canale permit angajaților 
să raporteze potențiale încălcări 
ale Codului de Etică și Conduită 
în Afaceri al SNN, precum și ale 
oricărei politici ale societății sau 
legii, fără teamă de repercusiuni. 



echipa noastră

Structura de Conformitate este alcătuită dintr-o funcție de Conformitate la 

Sediul Central, precum și responsabili desemnati în cadrul Sucursalelor CNE și 

FCN. Responsabilitățile funcției includ dezvoltarea, implementarea și menținerea 

unui Program de Etică și Conformitate cuprinzător care are impact asupra tuturor 

activităților noastre și sprijină sectoarele de afaceri ale SNN. 

Toți Reprezentanții de Conformitate raportează în cele din urmă către Șeful 

Biroului Conformitate, iar acesta Directorului General al SNN, astfel asigurând 

independența reală a funcției de Conformitate. De asemenea, Șeful Biroului 

Conformitate raportează periodic Comitetului de Audit, având astfel o linie 

directă si către Consiliul de Administrație.

Responsabilii pe probleme de Conformitate sunt desemnați pentru fiecare 

Sucursală SNN. Toți angajații sunt încurajați să adreseze întrebări cu privire 

la interpretarea sau aplicarea politicilor de conformitate în mod direct către 

Responsabilul pe probleme de Conformitate. Relația apropiată și de încredere 

dintre Responsabilii pe probleme de Conformitate și angajații SNN reprezintă 

baza succesului Programului nostru.



Spuneți-ne
Despre încălcări și plângeri privind orice 
încălcare a codului nostru sau legilor 
aplicabile - este datoria dvs.!

Canale de raportare:

 » Supervizorul dvs. imediat 
 » Conducerea compartimentului de 

Resurse Umane al Sucursalei dvs
 » Persoanele desemnate cu etica, 

integritatea si conformitatea
 » Compartimentele Juridice
 » Audit Intern și Antifraudă
 » Rubrica de pe website-ul SNN, 

avertizor de integritate 
 » sesizari@nuclearelectrica.ro

Întrebați-ne 
Orice întrebare sau solicitare de recomandare 
privind sprijinirea conformității și integrității 
în activitățile noastre de afaceri, puteți să o 
adresați la Biroul Conformitate. 

conformitate@ nuclearelectrica.ro 
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