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Acest document oferă într-un mod sintetizat informații practice despre
valorile și principiile comune ale managementului și ale angajaților Azomureș, ca parte a
angajamentului de a respecta legile, reglementările și procedurile.
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MESAJUL DIRECTORULUI GENERAL
Dragi colegi,
Obiectivul Azomureș este de a oferi în cadrul culturii organizaționale,
siguranță și diversitate tuturor angajaților noștri. Pe parcursul
desfășurării activității noastre profesionale și a lanțului valoric pe care
îl generăm, suntem dedicați unei conduite de afaceri responsabile.
Aceasta înseamnă respectarea drepturilor omului, dar și cele specifice
angajatului, existența unor garanții pentru combaterea corupției,
respectarea legilor și a reglementărilor. O conduită de afaceri
responsabilă este crucială pentru a câștiga încrederea partenerilor și
este esențială pentru succesul nostru.
“Codul de conduită Azomureș este un set de reguli care protejează activitatea noastră și
informează angajații despre așteptările companiei. Dovada eficienței acestui cod este atunci când
angajații se simt suficient de confortabil pentru a își exprima îngrijorările și cred că organizația va
răspunde cu acțiuni adecvate. Codul de conduită este fundamentul modului în care ne comportăm
și luăm decizii. Ne va ajuta la însușirea valorilor companiei care stau la baza activităților noastre“

Pasiune, Excelență, Responsabilitate, Încredere
Colaborăm cu colegii noștri, cu partenerii de afaceri, cu comunitățile locale și societatea, în
general, în a stabili o bază solidă pentru ambițiile noastre. Dezvoltăm încredere prin integritate
constantă. Ne concentrăm eforturile pentru a lua mereu deciziile corecte și semnalăm atunci când
situațiile nu corespund standardelor noastre înalte.
Susținem principiile directoare ale Organizației Națiunilor Unite (ONU) privind activitatea
companiei și drepturile omului, liniile directoare ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare
Economică (OCDE) pentru companiile multinaționale și setul de reguli internaționale pentru
drepturile omului și convențiile de bază ale Organizației Internaționale a Muncii (OIM). În calitate
de semnatar al Pactului Global al Națiunilor Unite, Azomureș este ferm angajat în respectarea și
aplicarea celor zece principii fundamentale ale Pactului, care acoperă drepturile omului,
drepturile muncii, mediul și lupta împotriva corupției.
Codul de conduită se aplică tuturor angajaților Azomures, indiferent dacă au contract cu normă
întreagă, cu normă parțială sau cu caracter temporar. Mi se aplică mie, echipei de conducere și
fiecăruia dintre noi, în fiecare zi. Standardele noastre etice și de siguranță nu sunt negociabile și
formează baza activității noastre. Nu le vom compromite niciodată.
Harri Kiiski
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2. CUI SE ADRESEAZĂ CODUL DE CONDUITĂ?
Codul de Conduită se adresează tuturor angajaților Azomureș, fie ei full-time, part-time,
permanenți sau temporari și, de asemenea, membrilor Consiliului de Administrație.
Compania Azomureș se așteaptă ca toți partenerii săi de afaceri să respecte în afacerile proprii,
principii similare cu cele prezentate în Codul de conduită. Ne așteptăm, de asemenea, ca
partenerii să respecte setul nostru de principii.
Consultanții și contractorii sunt considerați parteneri de afaceri în temeiul Codului de conduită.
Așteptările de la parteneri sunt reglementate prin contract.
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3. AFACERE RESPONSABILĂ

Misiunea Azomureș este de a
produce fertilizanți de calitate
folosind tehnologii sigure și
eficiente și acționând responsabil
față de mediul înconjurător și
partenerii noștri.

Ne străduim să dezvoltăm cele mai înalte standarde
de operare în timp ce respectăm toate legile și
reglementările locale, naționale și internaționale
relevante, astfel încât să contribuim, pe termen lung,
la asigurarea hranei pentru populația lumii.
Valorile
noastre,
pasiune,
excelență, responsabilitate și
încredere reflectă cine suntem și
cum acționăm. Acestea sunt
principiile care ne ghidează în
activitățiile și relațiile noastre
zilnice cu colegii, clienții, furnizorii
și alte părți interesate.
Una dintre valorile fundamentale
ale
Azomureș
este
RESPONSABILITATEA în tot ceea
ce facem. Ne concentrăm eforturile
pentru a dezvolta și menține o
cultură a responsabilității, bazată
pe etica în afaceri, corectitudine în
relațiile de muncă și transparență
față de autoritățile publice.
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3.1. RESPONSABILITĂȚILE
ANGAJATULUI AZOMUREȘ
În calitate de angajat al companiei
Azomureș, fiecare persoană are
următoarele responsabilități:












să respecte toate politicile
și procedurile Azomureș,
precum
și
legile
și
reglementările locale;
să citească, să respecte și să
integreze
principiile
stabilite în Codul de
conduită
în
conduita
personală și în modul în
care
își
desfășoară
activitatea pentru și în
numele
companiei
Azomureș;
are
dreptul
și
responsabilitatea
de
a
solicita îndrumări, dacă are
nelămuriri în ceea ce
privește o decizie de afaceri;
are obligația de a raporta
cât mai curând posibil ceea
ce consideră, de bună
credință, drept încălcări sau
posibile
încălcări
ale
Codului de conduită, ale
legilor și reglementărilor,
încălcări
materiale
ale
politicilor și procedurilor
Azomureș. Aici sunt incluse
procesele
și
practicile
existente, care par să
încalce oricare dintre cele
de mai sus;
să
participe
activ
la
inițiative și instruiri privind
etica și conformitatea;
să
coopereze
în
investigațiile interne
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3.2. RESPONSABILITĂȚILE SUPLIMENTARE PENTRU MANAGERI
În calitate de manageri, aceștia au responsabilități suplimentare, care depășesc cerințele de
bază ale tuturor angajaților:
 să conducă prin exemplu personal în orice moment și să mențină cele mai înalte
standarde stabilite în Codul de conduită, promovându-le mereu;
 să ofere sprijin și îndrumare pentru integrarea Codului de conduită în activitatea de zi
cu zi a celor care le raportează;
 să încurajeze subordonații direcți să pună întrebări și să-și manifeste îngrijorările și să
creeze o cultură de deschidere și încredere;
 să sprijine și să protejeze persoanele care, de bună credință, raportează îngrijorări sau
încălcări ale prezentului Cod de conduită. Orice astfel de caz trebuie gestionat cu cel
mai înalt grad de integritate și profesionalism;
 să aibă dreptul și responsabilitatea de a solicita îndrumări cu privire la modul de
abordare a acestor rapoarte, dacă este necesar;
 să nu ia niciodată acțiuni de represalii împotriva nimănui care raportează cu bună
credință îngrijorările sale.

3.3. RESPONSABILITĂȚILE AZOMUREȘ
Compania Azomureș are următoarele responsabilități:
 să stabilească cele mai înalte standarde de integritate pentru operațiunile sale și să le
comunice angajaților prin intermediul Codului de conduită;
 să ofere tuturor angajaților instruirea și instrumentele necesare pentru a aborda
problemele de etică sau de conformitate cu care se pot confrunta în activitatea lor;
 să se asigure că orice raportare de încălcări este tratată în mod confidențial și cu
responsabilitate și că revizuirile oricăror raportări sunt imparțiale și diligente;
 să asigure toleranță zero față de represalii pentru raportarile făcute cu bună credință;
 să creeze un loc de muncă sigur și divers pentru toți angajații.

Monitorizați respectarea Codului de conduită și asigurați-vă că subordonații direcți
sunt instruiți corespunzător.
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3.4. MEDIU DE LUCRU INCLUZIV ȘI RESPONSABIL
Amabilitatea, respectul reciproc și acceptarea diferențelor sunt aspecte importante în crearea
unui mediu de muncă în care salariații să se simtă respectați și prețuiți.
Azomureș se angajează să ofere un climat de lucru caracterizat de incluziune și
responsabilitate, în care toți salariații sunt tratați în mod echitabil, cu respect și
demnitate; hărțuirea, intimidarea sau discriminarea nu sunt tolerate iar accidentele de muncă
sunt prevenite.
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4. SĂNĂTATE SECURITATE ȘI SIGURANȚĂ
Azomureș consideră că toate accidentele în
domeniile securității și sănătății în muncă,
mediului și securității amplasamentului pot
fi prevenite.
Este de la sine înțeles că nu se fac
compromisuri în ceea ce privește
securitatea și sănătatea în muncă, situațiile
de urgență, respectiv protecția mediului in
Azomures.
Ca parte a angajamentului nostru față de
angajați, comunitate și mediul înconjurător,
asigurăm conformarea cu cerințele și
reglementările legale aplicabile și ne
angajăm să facilităm implementarea unor
standarde interne de nivel mai ridicat decât
cerințele externe, în cadrul activităților
noastre.
De asemenea, ne angajăm să ne situăm
printre liderii mondiali în ceea ce privește
performanțele în domeniul SSM, al mediului
și securității amplasamentului și depunem
eforturi pentru o îmbunătățire continuă.
Implementăm cele mai bune practici în
domeniile securității și sănătății în
muncă, a igienei industriale, mediului și
securității
amplasamentului,
pentru
operarea instalațiilor noastre într-un mod
sigur, stabil și conform. În plus, ne angajăm
să menținem și să respectăm sisteme
riguroase și cuprinzătoare de management
al situațiilor de urgență și de securitate, a
amplasamentului concepute astfel încât să
răspundem eficient în caz de criză și situații
de urgență, în toate domeniile noastre de
activitate.

Azomureș dorește și depune eforturi ca toate
părțile interesate, de orice natură – angajați,
contractori, furnizorii de servicii, vizitatori - să
adere la aceleași cerințe și politici referitoare la
securitatea și sănătatea în muncă, situațiile de
urgență, respectiv protecția mediului.
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Contractorii permanenți de pe platformă au obligația să instruiască personalul propriu și să
respecte cerințele specifice ale Azomureș.
Pregătirea pentru situații de urgență și capacitatea de răspuns în astfel de situații are scopul
de a reduce impactul asupra angajatilor, contractorilor, mediului înconjurător și a reputației
companiei. O comunicare eficientă și o pregătire conformă va salva vieți.
Orice tip de eveniment (incident, aproape accident, accident de muncă / de mediu, sau
situație care poate deveni periculoasă) trebuie comunicat de îndată conform procedurilor în
vigoare, pentru a putea lua măsuri imediate și pentru a preveni repetarea evenimentelor
similare.
După producerea oricărui tip de eveniment, Azomureș informează imediat angajații proprii
(alerta de SSM/alerta de Mediu) și revine cu completări după ce evenimentul este analizat și
sunt implementate acțiuni corective / preventive.
Riscurile legate de securitate și sănătate în muncă, situații de urgență, protecția mediului,
respectiv securitatea amplasamentului, sunt în permanență monitorizate, pentru a le evalua,
preveni si mitiga pe măsură ce sunt identificate.

Ne angajăm să ne situăm printre liderii mondiali în ceea ce privește performanțele în domeniul SSM,
al mediului și securității amplasamentului și depunem eforturi pentru o îmbunătățire continuă.
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5. EGALITATEA DE ȘANSE
Egalitatea de șanse și tratamentul echitabil reprezintă elemente fundamentale ale unei
abordări corecte, lipsite de prejudecăți și deschise. Azomureș încurajează respectarea
drepturilor, culturii, diversității și demnității tuturor persoanelor. În acest mod, obținem un
grad maxim de productivitate, capacitate competitivă și inovatoare, creativitate și eficiență.
Oferim egalitate de șanse tuturor. Nu discriminăm sau nu tolerăm discriminarea pe motive
de sex, vârstă, etnie, origine națională, religie, rasă, dizabilitate, orientare sexuală, infecție HIV
/ SIDA, cetățenie, stare de graviditate, sau orice altă caracteristică relevantă protejată de lege.
Acceptăm diversitatea, încurajăm activ incluziunea și creăm un mediu care favorizează
individualitatea fiecărui angajat.
Munca intensă, aptitudinile individuale și integritatea sunt principiile care stabilesc
șansele unei persoane pentru avansare în cadrul Companiei. Politicile noastre de ocupare a
forței de muncă au scopul de a încuraja inițiativa individuală și colaborarea, asigurând tuturor
salariaților șansa de a se dezvolta și a-și atinge potențialul maxim. Deciziile de recrutare,
selectare şi promovare sunt bazate exclusiv pe merite individuale și sunt luate cu respectarea
principiilor egalității de șanse şi nediscriminării.

Îmbrățișăm diversitatea, încurajăm activ incluziunea și creăm un mediu care favorizează
individualitatea fiecărui angajat.
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6. HĂRȚUIREA
Azomureș se angajează să ofere un mediu de lucru sigur și respectuos, fără discriminare,
hărțuire și intimidare. Toți salariații trebuie să se trateze reciproc cu respect, demnitate și
politețe.
Hărțuirea include comportamentul nedorit, verbal, vizual, fizic sau de orice alt tip care încalcă
demnitatea personală a victimei sau creează un mediu de lucru intimidant, jignitor sau ostil
pentru victimă.
Deși este posibil ca hărțuirea să aibă înțelesuri diferite, următoarea listă exemplificativă
ilustrează comportamente pe care le considerăm inacceptabile:
 hărțuirea sexuală;
 limbaj jignitor sau glume jignitoare;
 insulte rasiale, etnice, sexuale sau religioase;
 comentarii degradante;
 comportament ostil, intimidant sau amenințător;
 abuzul de funcție ale persoanelor cu funcții de conducere prin insulte, intimidare sau
comportament malițios.
Orice act de discriminare sau hărțuire care privește angajați, clienți sau furnizori ai Azomureș
S.A este contrar politicilor și valorilor Companiei. Astfel de acte nu vor fi tolerate și
reprezintă abateri disciplinare grave, care pot conduce la încetarea contractului individual
de muncă.
6.1. HĂRȚUIREA SEXUALĂ
Legea română definește hărțuirea sexuală ca fiind situația în care se manifestă un
comportament nedorit cu conotație sexuală, exprimat fizic, verbal sau nonverbal, având ca
obiect sau ca efect lezarea demnității unei persoane şi, în special, crearea unui mediu de
intimidare, ostil, degradant, umilitor sau jignitor.
Hartuirea sexuală se poate manifesta în numeroase forme, cum ar fi:






contact fizic nedorit;
avansuri sexuale, solicitarea de favoruri sexuale sau invitații nedorite la întâlniri;
glume, imagini, texte sau mesaje cu tentă sexuală;
comentarii explicite sau degradante cu privire la aspectul fizic;
expunerea sau transmiterea unor imagini pornografice sau cu conotații sexuale;

Este important să rețineți că hărțuirea, sexuală sau de altă natură, este determinată de
acțiunile dumneavoastră și de modul în care acestea îi afectează pe ceilalți, indiferent de
intențiile dumneavoastră.
Azomureș va aplica o politică de toleranță zero pentru orice formă de hărțuire sexuală la
locul de muncă, va trata în mod serios toate incidentele și va cerceta prompt toate acuzațiile
de hărțuire sexuală. Toate plângerile de hărțuire sexuală vor fi tratate confidențial și nimeni
nu va suferi nici un fel de repercusiuni negative pentru formularea unei astfel de plângeri.
Orice salariat găsit vinovat de hărțuirea sexuală a altei persoane va suferi consecințe de
natură disciplinară, mergând până la desfacerea contractului individual de muncă.
Azomureș va aplica o politică de toleranță zero pentru orice formă de hărțuire sexuală la locul de muncă.
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6.2. VIOLENȚA
Azomureș nu va tolera nici un fel de manifestare, care ar putea provoca altcuiva sentimente
de amenințare sau nesiguranță, cum ar fi: agresiunea verbală, amenințările sau alte
manifestări de ostilitate, intimidarea, agresiunea fizică.
7. CONDUITA PERSONALĂ
Viața privată a salariaților Azomureș îi privește exclusiv pe aceștia. Cu toate acestea, pot
exista situații în care conduita și activitățile dumneavoastră, chiar dacă nu sunt legate de
activitățile de serviciu, ar putea să se reflecte în mod negativ asupra Companiei. În consecință,
vă rugăm să aveți în vedere și impactul potențial pe care un anumit comportament privat al
dumneavoastră l-ar putea avea asupra imaginii și intereselor Azomureș, precum și asupra
propriei dumneavoastră reputații și să acționați într-o manieră compatibilă cu principiile
etice ale Companiei.
Atunci când, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, reprezentați Compania în relația cu clienții,
furnizorii sau orice alte persoane fizice sau juridice, se așteaptă de la dumneavoastră vă
comportați într-un mod profesionist și responsabil și să evitați orice manifestare care să
afecteze interesele și imaginea Azomureș.

Acționați responabil și respectați întodeauna principiile etice ale Companiei.

8. DROGURI ȘI ALCOOL
Este strict interzis:
 prezentarea la locul de muncă sub influența băuturilor alcoolice, drogurilor sau a
oricăror substanțe psihotrope, toxice sau halucinogene;
 consumul băuturilor alcoolice, drogurilor sau a oricăror substanțe psihotrope, toxice
sau halucinogene în incinta Azomureș;
 consumul băuturilor alcoolice, drogurilor sau a oricăror substanțe psihotrope, toxice
sau halucinogene, atât timp cât sunteți în exercitarea atribuțiilor de serviciu, chiar
dacă sunteți în afara programului lucru și/sau nu vă aflați în incinta Azomureș.
Este posibil să participați, ca și reprezent ai Companiei, la evenimente sociale, care pot
include consumul de alcool. În acest caz este permis consumul moderat de alcool, evitând
orice comportament care ar putea fi considerat ca nepotrivit sau ofensator sau care ar
prejudicia imaginea Azomureș.
Aceeași conduită caracterizată de moderație în ceea ce privește consumul de alcool trebuie să
o manifestați și în cazul în care participați la evenimente organizate sau sponsorizate de
Azomureș, unde se servește alcool.

14
Pa s iu n e

|

Ex c e l en ț ă

|

Re sp on s ab il i t a te

|

Î n cr ed e r e

CODUL DE CONDUITĂ
9. DREPTURILE OMULUI
În derularea activității noastre respectăm și promovăm respectarea drepturilor omului,
așa cum acestea sunt cuprinse în Declarația universală a drepturilor omului și în tratatele
internaționale, si suntem conștienți de responsabilitatea Azomureș de se asigura că
activitățile noastre nu afectează în mod negativ drepturile omului.
Printre drepturile pe care Azomureș le consideră fundamentale se numără: libertatea de
gândire; conștiință și religie; libertatea de opinie și de exprimare; lipsa oricărei discriminări
bazate pe rasă, crez, culoare, naționalitate, origine etnică, vârstă, religie, sex, orientare
sexuală, stare civilă, dizabilitate sau alt statut; libertatea de întrunire și asociere. În plus,
Azomureș nu va accepta în niciun fel de muncă a copiilor sau munca forțată. Drepturile
salariaților vor respecta Convențiile Organizației Internaționale a Muncii.
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10. CONFLICT DE INTERESE
Directorii, personalul de conducere şi angajații Azomureș trebuie să evite orice activitate
externă, interes financiar sau relație care ar reprezenta un posibil conflict de interese sau crea
aparențele unuia.
Un conflict de interese poate apărea atunci când un director, persoană de conducere sau
salariat, are un interes sau acționează într-un mod care ar putea influența obiectivitatea și
eficiența activității sale în cadrul Azomureș.
Iată câteva situații care reprezintă sau ar putea reprezenta un conflict de interese:
 participați, indiferent de modalitate, la activitatea de recrutare în care sunt implicați
membri de familie sau prieteni apropiați;
 conduceți, coordonați sau supervizați activitatea din cadrul Companiei a unor membri
de familie sau prieteni apropiați;
 sunteți asociat sau acționar, director, persoană de conducere, consultant sau angajat al
unei societăți care derulează relații de afaceri cu Azomureș, iar dumneavoastră puteți
controla sau influența o decizie a Azomureș cu privire la afacerile derulate cu acea societate;
 sunteți asociat sau acționar, director, persoană de conducere, consultant sau angajat al
unei societăți concurente a Azomureș;
 utilizați informațiile confidențiale ale Azomureș, pentru beneficii personale sau în
beneficiul prietenilor sau membrilor familiei sau al unei alte societăți în care sunteți
salariat sau director sau în care aveți interese financiare;
 utilizați informațiile obținute sau relațiile dezvoltate ca director sau salariat al Azomureș pentru tranzacții desfășurate în interes propriu;
 sunteți salariat al oricărei alte societăți iar interesele acelei societăți interferează cu
capacitatea de vă îndeplini sarcinile de serviciu pentru Azomureș;
 relația cu un client extern, furnizor sau altă societate sau activitate vă pot afecta integritatea, îndeplinirea îndatoririlor de director, cadru de conducere sau angajat sau se
pot reflecta în mod negativ asupra Azomureș;
 membrii familiei sau prietenii apropiați dețin sau au un interes financiar, direct sau
indirect, într-o altă societate care desfășoară afaceri sau este concurentă a Azomureș;
 conflictul de interese mai poate apărea şi atunci când un director sau salariat, sau
membru al familiei acestuia/acesteia, primește beneficii personale ca urmare al
funcției sale în Azomureș.
Acestă enumerare nu este exhaustivă şi nu limitează generalitatea politicii conflictului de
interes. Deoarece nu este posibilă enumerarea tuturor activităților care ar putea reprezenta
un conflict de interese sau ar putea crea aparențele unuia, dacă aveți întrebări, ar trebui să vă
adresați Ofițerului de conformitate.
Fiecărui director, persoană de conducere şi angajat i se cere să dezvăluie orice conflict de
interese, superiorului direct.
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10.1. RELAȚII ÎNTRE ANGAJAȚI
Azomureș înțelege că între angajați se pot dezvolta relații strânse de prietenie sau relații
romantice. În majoritatea cazurilor, este puțin probabil ca acest fapt șă dea naștere vreunei
probleme pentru Companie.
Cu toate acestea, astfel de relații personale strânse pot afecta independența și/sau
obiectivitatea evaluărilor și/sau deciziilor unui angajat, generând pericolul unui conflict de
interese.
În acest caz trebuie să raportați prompt la Ofițerului de conformitate orice relație personală
strânsă care conduce la sau ar putea duce la un conflict cu oricare dintre politicile Azomureș.
După analiza faptelor, Compania va lua măsurile adecvate.
Trebuie să aveți în vedere faptul că, în ipoteza în care asemenea relații nu încalcă politica
noastră de conflict de interese, acestea pot conduce la comportamente considerate
părtinitoare, inadecvate sau ofensatoare de către alți salariați, afectând negativ desfășurarea
activității la locul de muncă. Pentru a evita aceste probleme și pentru a încuraja un mediu de
lucru pozitiv și plăcut, angajații Azomureș trebuie să se abțină de la orice asemenea
manifestări, care ar putea perturba activitatea la locul de muncă.

Relațiile personale strânse pot afecta independența și/sau obiectivitatea evaluărilor și/sau
decizile unui angajat, generând pericolul unui conflict de interese.
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11. CONCURENȚĂ
Concurența dintre companii joacă un rol foarte important în garantarea bunăstării
consumatorilor, în realizarea unei repartiții optime a resurselor existente și în eficientizarea
unor parametri precum prețul, producția, calitatea, varietatea sau inovarea.
Legislația concurenței este concepută pentru a proteja concurența loială și corectă pe
piață, interzicând comportamentul de afaceri care are ca obiectiv sau ca efect eliminarea,
restrângerea sau denaturarea acesteia.
Pentru Azomureș, conformarea cu normele de concurență reprezintă o prioritate, iar
salariații ale căror activitate implică aspecte legate de concurență, trebuie să înțeleagă
principiile de bază ale dreptului concurenței și importanța respectării acestor legi. În cazul în
care aveți orice fel de îndoieli privind compatibilitatea unui anumit comportament cu
prevederile legii concurenței, trebuie să solicitați ajutor și consiliere juridică.
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Principalele practici anticoncurențiale sancționate sunt:
I. Înțelegerile anticoncurențiale sau practicile concertate între doi sau mai mulți
operatori economici ce pot avea loc:
1. La nivel orizontal, între concurenți (companii care operează la același nivel al lanțului de
producție sau distribuție). Cele mai grave sunt înțelegerile orizontale secrete, de tip cartel,
precum:
a.
acordurile între concurenți cu privire la: fixarea prețurilor, modificări coordonate
de preț, acordarea de condiții şi reduceri similare, etc.;
b.
acordurile privind alocarea de piețe sau teritorii, de exemplu în funcție de zonă
geografică, şi/sau a clienților sau a categoriilor de clienți (inclusiv în cadrul licitațiilor publice);
c.
acorduri cu privire la volumul vânzărilor sau producției:
d.
înțelegeri privind depunerea de oferte în cadrul licitațiilor.
2. La nivel vertical, între întreprinderi care operează la niveluri diferite ale lanțului de
producție sau distribuție, precum:
a.
limitarea teritoriului în care distribuitorii pot să își desfășoare activitatea;
b.
impunerea unui preț de vânzare minim sau recomandarea unui preț de vânzare
care echivalează cu un preț fix;
c.
boicotul unor concurenți sau parteneri de afaceri.
Pentru a fi în prezența unui acord interzis în sensul celor de mai sus, nu este necesară
existența unui contract scris sau formalizat în alt mod, fiind suficient ca cel puțin două
întreprinderi să-şi fi exprimat intenția comună de a se comporta pe piață într-un anume fel.
Trebuie precizat faptul că ceea ce este interzis este acordul în sine (sub orice formă), fiind
irelevant dacă acesta a fost pus sau nu in practică.
În ceea ce privește noțiunea de practică concertată, aceasta reprezintă o formă de coordonare
între cel puțin două întreprinderi care, fără a atinge stadiul de înțelegere sau accord,
urmărește cooperarea practică dintre ele.
În sensul celor de mai sus o importanță deosebită trebuie acordată evitării schimbului
de informații cu caracter confidențial între concurenți şi parteneri de afaceri.
La nivel de principiu, sunt considerate informații sensibile din punct de vedere concurențial
informațiile care pot fi calificate drept secrete de afaceri, care reprezintă know-how-ul
specific unei anumite activități sau care ar oferi un avantaj competitiv concurenților unei
anumite entități.
Cu titlu exemplificativ, pot intra în această categorie date cu privire la: prețuri (strategii,
reduceri, discounturi) și structura prețurilor, termeni şi modalități de comercializare,
strategii de promovare, veniturile şi volumele corelate vânzării, marja de profit, cota de piaţă,
teritorii, liste de clienți / distribuitori / furnizori, ofertele planificate şi / sau depuse, volume
achiziționate, planuri de afaceri şi investiții.
Trebuie reținut faptul că sunt interzise atât transmiterea unor asemenea date cât și primirea
sau acceptare lor, inclusiv prin intermediul interviurilor de angajare a noilor salariați care au
lucrat anterior pentru un concurent.
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II. Decizii ale asociațiilor de întreprinderi (patronale sau profesionale) privind stabilirea şi
impunerea unei conduite comune membrilor săi, în privința, spre exemplu, a prețurilor,
standardelor sau a unei obligații de a schimba informații sensibile cu privire la politica
comercială.
Având în vedere caracterul sensibil al reuniunilor asociațiilor, profesionale se impune
respectarea strictă a cel puțin următoarelor reguli minimale de conduită:
a.
Dacă în cadrul reuniunilor sau în conversații cu partenerii de afaceri sau concurenții
este abordat un subiect care conduce sau ar putea conduce la încălcarea legislației
în
domeniul concurenței, acesta trebuie închis imediat. În cazul în care subiectul este
continuat de ceilalți participanți, veți părăsi reuniunea, și dacă este posibil veți
înregistra acest fapt în procesul-verbal.
b.
Dacă, în timpul participării la o reuniune, aveți dubii cu privire la legalitatea, din
prisma legislației concurenței, asupra unui subiect de discuție, informații furnizate/
expuse sau decizii, aveți obligația de a exprima public și de a înregistra imediat
poziția dumneavoastră. În cazul în care respectiva reuniune continuă, o veți părăsi,
solicitând în mod expres consemnarea, în procesul verbal, a numelui dumneavoastră şi a momentului plecării. De asemenea, pentru claritate, este recomandat să
notificați
dezacordul şi pe altă cale (email, mesaj, scrisoare).
III. Comportamentul abuziv săvârșit de un operator economic care deține o poziție
dominantă. O poziție dominantă deținută pe piață nu constituie, în sine, o situație de încălcare
a legislației în materie de concurență. Cu toate acestea, o companie nu trebuie să folosească în
mod abuziv această poziție în vederea îngrădirii sau eliminări concurenței prin practici
interzise precum:
a.
practici de excludere respective, câștigarea de noi clienți prin practicarea unor
prețuri, menținute artificial la un nivel scăzut cu scopul de a înlătura concurența;
b.
practici de exploatare prin impunerea unor prețuri nejustificat de mari sau de discriminare, prin practicarea unor reduceri speciale pentru clienții care au drept furnizor unic sau principal întreprinderea aflată în poziție dominantă;
c.
aplicarea unor condiții inegale în raport cu prețuri sau reduceri fără un motiv obiectiv;
d.
legarea şi gruparea de mărfuri care nu sunt asociate în mod obiectiv.
Sancțiunile pentru încălcarea legilor concurenței sunt foarte severe. Pe lângă răspunderea
propriu-zisă, a Azomureș, va putea fi angajată și răspunderea disciplinară, civilă sau chiar
penală a salariaților care se angajează în comportament anticoncurențiale.
În ciuda angajamentului Companiei de a respecta legile concurenței aplicabile, Azomureș
poate deveni obiectul unei investigații neanunțate de către autoritățile de concurență. În cazul
unei anchete, Azomureș va coopera pe deplin cu anchetatorii și nu va distruge documente,
date sau informații.

Sunt interzise atât transmiterea unor asemenea date, cât și primirea sau acceptarea lor, inclusiv prin
intermediul interviurilor de angajare a noilor salariați, care au lucrat anterior pentru un concurent.
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12. INFORMAȚII CONFIDENȚIALE
În calitate de salariat al Azomureș, puteți avea din
când în când, acces la informații confidențiale
referitoare la activitatea noastră. Acestea includ
informații financiare, secrete comerciale, prețuri,
vânzări și profituri, strategii și planuri de afaceri,
informații contractuale, liste de clienți și furnizori,
informații despre produse, informații confidențiale
despre proiecte de cercetare și dezvoltare, parametrii
de process, rețete de fabricație sau orice alte
informații care nu sunt publice despre Azomureș.
Informațiile confidențiale trebuie tratate ca un
bun valoros al Azomureș, iar protecția acestora
este esențială pentru noi. Acest lucru este valabil și
pentru informațiile confidențiale pe care ni le
împărtășesc clienții, furnizorii și alți parteneri de
afaceri.
Prin urmare, trebuie să fim extrem de atenți și să
respectăm procedurile de gestionare (primire,
păstrare, comunicare, distrugere) a informațiilor
confidențiale, atât în cadrul Azomureș dar mai ales în
locuri publice, cum ar fi avioane, trenuri, tramvaie,
baruri, restaurante, social media și prin intermediul
instrumentelor de comunicare.
Aveți obligația de a nu comunica informații
confidențiale persoanelor care nu sunt salariați ai
Companiei sau chiar altui salariat al Azomureș care
nu are nevoie să le cunoască pentru îndeplinirea
atribuțiilor sale, cu excepția cazului în care ați fost
autorizat în mod specific și expres să faceți acest
lucru,
Dacă veți comunica informații confidențiale către
terți, trebuie să vă asigurați că terța parte a
semnat în prealabil un Acord de confidențialitate
cu Azomureș, prin care s-a angajat să ia măsurile
adecvate pentru protejarea acestor informații.

Obligația de confidențialitate face
parte din contractul individual de
muncă și își produce efectele și după
încetarea acestuia.
Utilizarea
necorespunzătoare,
pierderea
sau
dezvăluirea
neautorizată
a
informațiilor
confidențiale pot provoca daune
grave Companiei, partenerilor de
afaceri, furnizorilor și clienților
noștri, afectându-ne competitivitatea,
expunându-ne riscului plății de daune
și dăunând reputației noastre.
În cazul în care aveți cunoștință de
pierderea
sau
dezvăluirea
neautorizată a unor informații
confidențiale trebuie să anunțați
imediat Ofițerul de conformitate.
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13. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
Suntem pe deplin conștienți de faptul că proprietatea noastră intelectuală este un activ
valoros și o resursă esențială pentru activitățile noastre de afaceri, motiv pentru care
protejarea acesteia este foarte importantă.
Proprietatea intelectuală a Azomureș include brevete și alte materiale protejate prin drepturi
de autor, cunoștințe și secrete comerciale, mărci și mărci comerciale înregistrate.
Invențiile rezultate din exercitarea atribuțiilor de serviciu ale salariaților Azomureș, în
condițiile prevăzute de legea aplicabilă, sunt proprietatea Companiei.
Așa cum ne așteptăm ca și alții să respecte proprietatea intelectuală a Azomureș, așa și noi ne
angajăm să respectăm proprietatea intelectuală a altor entități. Nu vom încălca niciodată, cu
bună știință, drepturile de proprietate intelectuală ale altora. Angajaților le este interzis să
instaleze și/sau să utilizeze, în orice fel, pe mijloacele electronice proprietatea Companiei,
software, muzică, fotografii sau alte imagini, etc., fără a exista o autorizație sau licență
acordată Companiei în acest sens.
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13.1. ECHIPAMENTELE ELECTRONICE
Trebuie să acordăm o importanță deosebită când folosim echipamentele electronice care se
află în proprietatea Companiei. Acest lucru presupune, să protejați toate informațiile cu
caracter important și confidențial care sunt stocate pe echipamentele electronice. Pentru a
face acest lucru, fiecare angajat are obligația de a proteja toate căile de acces de pe
calculatoarele, laptourile și sistemele informatice și să nu dezvăluie parolele de acces
colegilor sau membrilor de familie.
De fiecare dată când utilizați sistemele informatice ale Azomureș, nu trebuie să creați,
accesați, stocați, printați, trimiteți sau să solicitați orice material inadecvat sau cu caracter
ofensator. Nu păstrați niciun material cu drepturi de autor (muzică, cărți, filme etc.) pe
dispozitivele electronice care sunt în proprietatea Azomureș.
Azomureș admite că laptopurile și alte echipamentele electronice deținute, pot fi uneori
utilizate în scopuri personale, însă aceste echipamente sunt achiziționate pentru utilizarea în
scopuri profesionale. Utilizați cu prudență rețelele de socializare sau serviciile de
divertisment de pe computerele și sistemele informatice deținute de către Companie. Evitați
utilizarea contului de e-mail și a parolei de utilizator pe care le folosiți în Azomureș, pentru a
vă înregistra să reprezentați Azomureș pe forumuri externe, cu excepția cazului în care
sunteți autorizat să faceți acest lucru.
Trebuie să acordați atenție când discutați aspecte referitoare la informații cu caracter sensibil
atunci când călătoriți sau când sunteți în afara serviciului.
Dacă pierdeți un dispozitiv electronic care conține informații cu privire la activitatea
Companiei, informați departamentul IT pentru ca acesta să se asigure că toate informațiile
vor fi șterse de la distanță.
14. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Dreptul la viață privată și la protecția datelor cu caracter personal este un drept fundamental
al omului.
Protecția și utilizarea responsabilă a datelor cu caracter personal ale salariaților Companiei,
ale clienților și furnizorilor noștri sau ale altor colaboratori sunt deosebit de importante
pentru noi, mai ales în contextul dezvoltării sistemelor informatice și a mijloacelor de
comunicare.
În acest sens am implementat reguli, politici și proceduri care stabilesc cadrul și modul în
care datele cu caracter personal vor fi prelucrate la nivelul Companiei.
Datele cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică
identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care
poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare,
cum ar fi un nume, un număr de telefon, adresă de e-mail, un număr de identificare, date de
localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii
identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
Ne angajăm să colectăm și să folosim cu grijă datele cu caracter personal și să le
prelucrăm în conformitate cu principiile stabilite în legislația privind protecția datelor
aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor
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fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor
date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”).
Colectarea, utilizarea sau prelucrarea date cu caracter personal în cadrul Azomureș S.A se
realizează doar în scopuri specifice, explicite și legitime, justificate în mod obiectiv de
activitățile Companiei, cu respectarea principiului reducerii la minimum a datelor.
Salariații Azomureș S.A. care au acces la astfel de date cu caracter personal trebuie să aplice
cu strictețe principiile prelucrării legale, echitabile și transparente a datelor,
respectând orice limitări legate de scop, precum și principiile de exactitate, limitări legate de
stocare, integritate și confidențialitate.
Anonimizarea, pseudonimizarea, criptarea sau concepte echivalente sunt măsuri pe care
Azomureș S.A le folosește pentru a proteja drepturile persoanelor vizate. Nici un salariat al
Azomureș S.A. care are acces la date anonimizate, pseudonimizate sau criptate nu trebuie să
încerce să identifice sau să facă posibilă identificarea persoanelor cărora le aparțin aceste
date cu caracter personal, cu excepția cazului în care o asemenea măsură este necesar pentru
a respecta legislația aplicabilă.
Încălcarea prevederilor GDPR poate conduce, pe lângă daunele de imagine și obligația
reparării prejudiciilor cauzate persoanelor vizate, și la aplicarea unor amenzi substanțiale în
cuantum de până la 4% din cifra de afaceri globală anuală sau 20 milioane €.
Ca urmare, respectarea strictă a prevederilor legale, regulilor, politicilor și procedurilor
privind protecția datelor cu caracter personal este esențială pentru Companie și constituie o
obligație pentru toți salariați Azomureș S.A. Încălcarea acestor prevederi legale, reguli, politici
și proceduri reprezentă abateri disciplinare grave care pot conduce la încetarea contractului
individual de muncă și atragerea răspunderii materiale a persoanelor vinovate.

15. FRAUDA
Este de așteptat din partea angajaților Azomureș să se comporte cu integritate și
corectitudine. Este obligatorie raportarea imediată către Directorul de resort și către
Ofițerul de conformitate a oricărei fraude dovedite sau suspectate.
Frauda include furt, orice formă de corupție, manipularea situațiilor financiare sau orice altă
operațiune sau ilegalitate destinată obținerii vreunui avantaj necinstit. Neraportarea unor
încălcări ale legilor constituie de asemenea fraudă.
Echipa de management și Ofițerul de Conformitate trebuie să investigheze în mod serios orice
astfel de caz și trebuie să respecte și să aplice obligațiile interne și legale aferente.
16. CADOURI ȘI CHELTUIELI DE PROTOCOL
Practica de a face sau de a accepta cadouri sau invitații trebuie evitată de angajații Azomureș
și ar putea fi acceptată doar dacă invitația sau cadoul sunt potrivite ca și timp, loc și
valoare.
Mai precis, dacă un salariat primește un cadou al cărui valoare depășește 100 de euro sau
intenționează să facă un cadou unei persoane, alta decât un angajat din sectorul public și i-ar
putea fi afectată imparțialitatea, cadou al cărui valoare depășește 100 de euro, operațiunea
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trebuie discutată cu directorul de resort sau Ofițerul de Conformitate. Orice cadou cu o
valoare mai mare de 50 de euro făcut către un angajat din sectorul public va trebui discutat în
avans cu Ofițerul de Conformitate.
Azomureș interzice angajaților săi să accepte cadouri, favoruri, invitații sau orice alte avantaje
în interesul lor, al familiei sau al prietenilor, prin care i-ar putea fi afectată imparțialitatea în
desfășurarea sarcinilor de serviciu. Cadourile, invitațiile și alte gratuități făcute
reprezentanților partenerilor de afaceri sau angajaților din sectorul public sunt interzise
dacă ar putea cauza conflict de interese sau dacă ar putea constitui o acoperire pentru
dare de mită.
Ospitalitatea primită sau oferită – participarea de conferințe, prezentări, vizite sau alte
evenimente similare – este aceptabilă doar dacă este relevantă pentru activitatea
companiei, dacă a fost aprobată de directorul de resort și dacă respectă procedurile
Azomureș privind deplasările în interes de serviciu.
Recepțiile sau mesele servite cu parteneri de afaceri sunt de obicei permise, dacă sunt menite
să consolideze relația de afaceri și dacă sunt potrivite, în funcție de judecata prudentă a
fiecărui angajat.
Suntem conștienți că în anumite cazuri ar putea fi dificil pentru angajați să decidă dacă
ospitalitatea sau cadourile făcute sau primite către/de la partenerii de afaceri sunt potrivite,
dar, în aceste cazuri speciale, trebuie cerută părerea Ofițerului de Conformitate. Nu este
permisă primirea sau acordarea de cadouri în sume de bani.
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17. RESPONSABILITATE FINANCIARĂ
Situațiile financiare sunt reflexia a ceea ce se întâmplă în companie și stau la baza deciziilor
luate de acționari și echipa de management, constituind cartea de vizită a companiei în
relație cu instituțiile financiare, autoritățile publice și terți.
Înregistrările contabile și situațiile financiare trebuie să reflecte într-un mod fidel toate
tranzacțiile companiei și nicio declarație sau înregistrare falsă nu poate fi făcută pentru niciun
motiv în rapoartele companiei.
Toți angajații Azomureș trebuie să acționeze responsabil atunci când sunt implicate fondurile
și activele companiei.
Fiecare angajat trebuie să mențină evidențe și rapoarte precise în desfășurarea activităților
de serviciu. Salariații sunt responsabili să citească și să înțeleagă procedurile interne ale
companiei.
Comunicarea angajaților cu auditorii interni și externi trebuie să fie deschisă, onestă și
completă. Orice probleme sau preocupări care pot apărea în timpul acestor audituri trebuie
adresate și rezolvate corespunzător.

Toți angajații Azomureș trebuie să acționeze responsabil atunci când sunt
implicate fondurile și activele companiei.
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18. SUSTENABILITATE ȘI DEZVOLTAREA COMUNITĂȚILOR LOCALE
Viziunea noastră cu privire la sustenabilitate înseamnă concentrarea eforturilor pentru a
dezvolta și promova o agricultură durabilă și de a asigura hrana pentru populația lumii.
Acordăm o prioritate deosebită politicii și programului nostru ”Pașii către excelență 2025”
pentru a îmbunătăți cultura noastră privind siguranța la locul de muncă, creșterea eficienței
energetice în organizație și să devenim un angajator preferat.
Valorile comune puternice și o bună comunicare fac parte din acest efort comun, iar
principiile de dezvoltare durabilă au devenit orientările zilnice în activitatea
managementului și a personalului nostru.

Împreună ne asumăm să îmbunătățim și să perfecționăm continuu modul în care lucrăm.
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Depunem eforturi pentru a atinge excelență operațională în tot ceea ce facem și descoperim
modalități noi și inovatoare pentru a valorifica cunoștințele noastre.
Ne-am propus să devenim compania cea mai dinamică din regiune, prin dezvoltarea unei
agriculturi sustenabile. Ne concentrăm să dezvoltăm parteneriate solide cu fermierii și
împărtășim cunoștințele și cele mai bune practice din domeniu pentru o dezvolta o
agricultură durabilă prin folosirea tehnologiilor sigure și eficiente.

19. POLITICA DE SPONSORIZĂRI
Toate activitățile pe care le sponsorizăm trebuie să fie în concordanță cu viziunea și
misiunea noastră. Mai mult decât atât, Azomureș s-a aliniat programului universal de
acțiune globală în domeniul dezvoltării durabile, urmărind obiectivele incluse pe Agenda
2030 ale Națiunilor Unite.
Din cele 17 obiective de dezvoltare durabilă, Azomureș își asumă responsabilitatea și
implicarea în susținerea proiectelor care sunt în concordanță cu următoarele obiective ODD:
 zero foame;
 educație de calitate;
 consum și producție responsabile;
 industrie, inovație și infrastructură

Susținem acțiunile care au impact pozitiv în dezvoltarea comunităților locale unde ne desfășurăm activitatea. Toate propunerile de proiecte sunt analizate de către echipa de management a companiei și echipa Comunicare și Relații Publice, ținâd cont de obiectivele de dezvoltare durabilă.
Fiecare propunere va primi un răspuns în funcție de rezultatele analizei.
Când alegem proiectele în care ne implicăm, țintim să facem cât mai vizibil notorietatea
brandului Azomureș, să progresăm în atingerea viziunii noastre și să evidențiem rolul nostru
în comunitate.
Susținem acțiunile care au impact pozitiv în dezvoltarea
comunităților locale unde ne desfășurăm activitatea.
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20. CONDUITA PE REȚELELE DE SOCIALIZARE
Azomureș este dedicat comunicării responsabile și etice. Punem mereu la dispoziția
publicului informații clare și pertinente despre activitățile și intențiile noastre, prin toate
mijloacele media relevante. Obiectivul echipei de Comunicare este să fie eficientă, deschisă
și transparentă în relația cu angajații și partenerii de afaceri.
Orice comunicare făcută public în numele Azomureș către mass-media și publicul larg
reprezintă o comunicare publică ce necesită grijă și o bună înțelegere a aspectelor legale și de
media, și de aceea este permisă doar în urma obţinerii aprobărilor corespunzătoare.
Informațiile publicate de Azomureș pe grupurile de socializare sunt gestionate de către
Serviciul Comunicare și Relații Publice. Activitatea desfăşurată de angajaţi pe rețelele de
socializare se încadrează în sfera privată a vieții angajaților, care este respectată de
Azomureș. Cu toate acestea, angajații nu au dreptul de a acționa pe reţelele sociale în numele
Azomureș și nu au permisiunea de a posta, distribui sau divulga în orice alt mod informații
despre companie, în special informații cu caracter confidențial. De asemenea, angajaţilor nu le
este permis să facă referiri sau să indice Azomureș în comunicările de pe reţelele sociale în
nici un mod care să fie contrar valorilor noastre.
Respectați întotdeauna standardele noastre etice și luați în calcul că declarațiile dumneavoastră pot fi calificate drept comunicări ale Azomureș, ceea ce se poate reflecta asupra Companiei.
Acționați responsabil pe rețelele de socializare.
21.RAPORTARE ȘI ÎNDRUMARE
Dacă vedeți sau identificați un comportament care este sau pare a fi o încălcare a Codului de
conduită, a politicilor sau standardelor Azomureș sau care este, sau pare a fi, ilegal ori lipsit
de etică, trebuie să raportați acest lucru persoanei indicate în secțiunea corespunzătoare a
prezentului Cod de conduită
În cazul în care, pentru raportarea unei anumite conduite neconforme, Codulul de conduită
sau politicile și procedurile relevante ale Azomureș nu indică o persoană anume desemnată în
acest sens sau, în baza unor motive întemeiate nu doriți să vă adresați acelei persoane, puteți
contacta telefonic sau pe e-mail-ul de serviciu oricăreia dintre următoarele persoane:
 superiorul dumneavoastră direct;
 superiorul superiorului dumneavoastră direct;
 ofițerul de conformitate, la adresa de e-mail conduita@azomures.com
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De asemenea, puteți să trimiteți o sesizare prin intermediul unei linii telefonice dedicate, disponibilă 24 de ore pe zi, șapte zile pe săptămână, la numărul de telefon 0372482488 . În situația în care, în cursul apelului telefonic, nu ne comunicați numele dumneavoastră și/sau alte
date de contact, Azomureș nu va utiliza datele tehnice ale apelului pentru a încerca identificarea dumneavoastră. În cazul în care doriți să rămâneți anonim, puteți completa formularul
online disponibil la https://www.azomures.com/codul-de-conduita/, sau să depuneți o
sesizare scrisă în urna specială ”Sesizări Cod de conduită”, amplasată la Poarta 1.
Deși respectăm opțiunea de a rămâne anonim, încurajăm persoanele care transmit sesizări să
comunice informații minime de contact, existând posibilitatea să fie necesară comunicarea de
către dumneavostră a unor detalii suplimentare. Acest lucru ne va permite o mai bună gestionare și soluționare a sesizărilor primite.
Toate sesizările primite vor fi tratate în mod confidential, iar persoanele implicate în
soluționarea acestora și vor depune toate eforturile rezonabile pentru a evita dezvăluirea
identității dumneavoastră, în cazul în care doriți acest lucru.
Puteți raporta inclusiv posibilele încălcări, adică situații în care, acționând sincer și de bună
credință, considerați, fără însă a avea certitudinea, că există o un comportament neconform,
în raport cu legea sau normele și valorile Azomureș S.A. Nu veți fi considerat ca fiind de rea
credință doar pentru faptul că, după cercetări, reclamația dumneavoastră se va dovedi
neîntemeiată.
În cazul în care aveți cunoștință despre o conduită incorectă, dar considerați că acestă situație
este deja cunoscută la nivelul societății, este indicat să încercați să clarificați acest aspect
înainte de a decide să nu raportați problema.
Azomureș nu va tolera represalii împotriva oricărui salariat care a raportat cu bună credință
o încălcare reală sau posibilă a legii, a Codului de conduită, a politicilor sau standardelor
Azomureș S.A și vom urmări fiecare caz în care a fost raportată o conduită neconformă,
pentru a ne asigura că persoana care a raportat-o nu va suferi, din această cauză, nici un fel de
consecințe negative.
Orice conduită prin care se urmărește, direct sau indirect, descurajarea sau împiedicarea
raportării unui comportament neconform, sau care poate fi considerată ca fiind o răzbunare
pentru o asemenea raportare, precum și raportările false, cunoscând că faptele invocate sunt
nereale, reprezintă abateri disciplinare grave care pot conduce la încetarea contractului
individual de muncă al celui vinovat.
De asemenea, în cazul în care aveți nevoie de îndrumări privind aplicarea prezentului Cod de
conduită sau aveți întrebări legate de orice aspecte menționate mai sus, vă rugăm să vă
adresați Ofițerului de conformitate fie personal sau prin intermediul e-malului.
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