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Dragii mei,

sunt onorat să vă pot prezenta această nouă versiune a Codului 
de Etică al Grupului Comdata.

Sunt sigur că va fi o lectură interesantă pentru voi toți, o lectură care face 
apel la valori bine-cunoscute de către noi, care ne-au călăuzit întotdeauna 
și care rămân piatra de temelie în căutarea unor soluții din ce în ce mai 
complexe și structurate, pentru a garanta dezvoltarea sustenabilă 
a Grupului Comdata

Dacă ar fi să rezum, totuși, printr-un concept simplu semnificația normelor, 
indicațiilor, articolelor și definițiilor pe care le găsiți 
în Codul nostru de Etică, acesta nu ar putea fi decât următorul:
SUCCESUL VINE ȘI PLEACĂ, DAR INTEGRITATEA RĂMÂNE PENTRU TOTDEAUNA.

Integritate înseamnă a face ceea ce este corect în orice împrejurări, 
chiar și atunci când nimeni nu se uită; înseamnă a avea curajul de a face 
ceea ce este corect, indiferent de consecințe.

Este nevoie de ani de zile pentru a construi o reputație de integritate, însă 
este suficientă o singură secundă pentru a o distruge, așadar, nu trebuie 
să ne permitem niciodată să luăm decizii care ne-ar putea afecta 
integritatea și, în cele din urmă, reputația Grupului Comdata.

Valoarea încrederii pe care ne-o acordă ceilalți nu este nici pe departe 
măsurabilă, însă se va exprima prin succesul muncii voastre și se va 
extinde cu viteza unui incendiu.
PRIN URMARE, SA FACEM CEEA CE ESTE CORECT, IAR RESTUL VA VENI DE LA SINE

Așadar, vă invit să analizați această nouă versiune a Codului de Etică 
și să o folosiți ca ghid de evaluare și acțiune în cursul desfășurării activității 
Dvs. curente.

Președinte, 
Massimo Canturi
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Având în vedere complexitatea situațiilor și contextelor 
economice, instituționale, sociale și culturale în care 
ne desfășurăm activitatea, considerăm că este important 
să stabilim în mod clar setul de valori pe care Grupul Comdata 
le recunoaște, le acceptă și le promovează. Aceste valori, 
exprimate în prezentul Cod de Etică, călăuzesc comportamentele, 
cultura și practicile comerciale deosebite ale Grupului. 
Respectarea principiilor Codului de Etică este o condiție esențială 
pentru reputația, credibilitatea și succesul pe termen lung 
al Grupului comdata.

Toate activitățile Grupului Comdata trebuie să se desfășoare 
cu respectarea legii, într-un cadru de concurență loială, 
cu onestitate, integritate și corectitudine, cu respect pentru 
Clienții, Furnizorii, Angajații, Colaboratorii, Partenerii comerciali 
și financiari și Comunitățile în care Grupul este prezent. 
Toate Persoanele care lucrează sau colaborează cu Comdata, 
fără nicio deosebire sau excepție, se angajează să respecte 
și să impună respectarea principiilor Codului de Etică în cadrul 
îndeplinirii propriilor funcții și responsabilități. În niciun caz, 
convingerea de a acționa în beneficiul Grupului nu poate 
justifica adoptarea unor comportamente contrare acestor 
principii. Managerii, în calitate de „lideri” ai propriilor echipe, 
sunt responsabili de materializarea valorilor Codului de Etică, 
promovând, prin propriul comportament, conștientizarea faptului 
că a acționa conform principiilor Codului de Etică este un element 
cheie al lumii comdata.

Linii generale și principii călăuzitoare
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În desfășurarea afacerilor și activităților, comportamentele 
neetice compromit relația de încredere dintre Grupul Comdata 
și partenerii săi comerciali, care reprezintă o resursă intangibilă 
esențială. În plus, respectarea unui set esențial de valori sporește 
reputația Grupului Comdata, și constituie primul pas în activitatea 
de prevenire a riscului de a adopta conduite ilicite sau 
- chiar dacă nu ilegale – oricum de natură să facă loc sau pur 
și simplu să favorizeze comiterea de infracțiuni și astfel să atragă 
răspunderea subsidiarelor Grupului.

Angajații, colaboratorii și toți cei care cooperează pentru 
funcționarea subsidiarelor Grupului sunt obligați să cunoască 
Codul de Etică și să contribuie activ la implementarea acestuia.

Comdata se angajează să promoveze cunoașterea Codului 
de Etică în rândul destinatarilor, asigurând diseminarea sa optimă, 
chiar și prin intermediul instrumentelor cele mai adecvate.

De asemenea, Codul de Etică va fi adus la cunoștința tuturor celor 
cu care Grupul Comdata are relații de afaceri, astfel încât relațiile 
menționate, precum și cadrul de reglementare al acestora, 
să fie ghidate de respectarea principiilor stabilite prin acesta.

Prezentul Cod de Etică este obligatoriu pentru toți partenerii 
subsidiarelor Grupului, care alcătuiesc, prin urmare, Destinatarii. 

1.1. Valori

Valorile descriu modul în care se preconizează că se vor comporta 
toți angajații și colaboratorii Grupului Comdata în fiecare zi, 
în activitatea lor față de clienți, colegi, rezultatele urmărite 
și lumea înconjurătoare. 

1
Principii etice și valoarea reputației
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   Țintim excelența și muncim pentru ca lucrurile să se întâmple
•  Construim zi de zi încrederea angajaților noștri
   Credem în inovație ca piatră de temelie a misiunii noastre
   Contăm pe o echipă internațională pentru că îmbrățișăm 
   multiculturalismul
   Sprijinim mediul în care lucrăm și trăim

1.1.1. Pasiunea pentru Client

Atenția către Satisfacția Clienților și furnizarea de servicii 
în conformitate cu așteptările Clientului stau la baza Viziunii 
corporative a Grupului comdata.

Îmbunătățirea Calității activităților este un factor esențial pentru 
eficiența și satisfacția Clientului. Aceasta include și primirea, 
diseminarea și gestionarea reclamațiilor Clienților, ca mijloc 
de îmbunătățire a serviciului furnizat. 
 

1.1.2. Transparența raporturilor

Relațiile instituționale se bazează pe reguli clare și simple: 
transparența, loialitatea și profesionalismul sunt factori câștigători 
și unici pentru creșterea valorii adăugate a serviciilor furnizate. 
Crearea unui mediu de lucru plăcut, profesional și provocator este 
o condiție minimă și necesară pentru îndeplinirea obiectivelor.

1.1.3. Colaborarea și Lucrul în Echipă

Comdata încurajează și sprijină munca de Grup. Rezultatele sunt 
atinse prin contribuția profesională, loială și obiectivă 
a tuturor colaboratorilor.
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Colaborarea constantă între colegi și împărtășirea obiectivelor 
stau la baza creării unui climat instituțional pozitiv, 
care încurajează și sporește atenția și implicarea în activități 
și sensibilitatea la așteptările Clientului.

1.1.4. Dezvoltarea Resurselor umane, 
           bazată pe rezultate

Grupul valorifică competențele și abilitățile resursei umane.
Comdata este o realitate meritocratică, în care abilitățile 
și dezvoltarea competențelor – chiar și prin formarea continuă - 
sunt Valori Unice și Esențiale pentru obținerea satisfacției Părților 
interesate și îmbunătățirea serviciului obținut de Client.

1.1.5  L’ascolto e la responsabilità

Comdata crede în ascultarea atentă și critică, care vizează toate 
informațiile transmise de Părțile interesate, adică provenind 
de la Clienți, angajați, consultanți, furnizori și instituții externe. 
Ascultarea are o importanță fundamentală pentru construirea 
și obținerea Satisfacției Clientului. Responsabilitatea angajaților 
și a colaboratorilor este un factor major care contribuie 
la îndeplinirea obiectivelor companiei.
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Codul de Etică se aplică tuturor subsidiarelor Grupului, în orice 
Țară și la orice nivel al Organizației. În cazul unei necorelări între 
principiile exprimate prin Codul de Etică și reglementările locale, 
se aplică în orice caz dispozițiile cele mai restrictive, indiferent 
că sunt cele exprimate prin Codul de Etică sau de fiecare normă 
juridică. Pentru a promova respectarea Codul de Etică la toate 
nivelurile și în toate zonele geografice, Grupul Comdata dezvoltă 
și actualizează periodic instrumente adecvate de comunicare, 
instruire, prevenire și control.

Destinatarii Codului de Etică sunt persoanele cărora li se aplică 
dispozițiile prezentului document, adică membrii Organismelor 
Sociale ale tuturor subsidiarelor Grupului, Personalul (Angajat sau 
nu) și toți cei care, direct sau indirect, permanent sau temporar, 
stabilesc raporturi și relații cu Grupul Comdata, sau, în orice caz, 
participă la atingerea obiectivelor sale.

Principiile exprimate în cuprinsul Codului de Etică constituie baza 
de valori comune a Persoanelor din Grupul Comdata și reprezintă 
platforma minimă nederogabilă care trebuie să ghideze 
comportamentul tuturor. Adeziunea la principiile Codului de Etică 
lasă loc pentru exprimările personale și caracteristicile fiecăruia.

Codul de Etică este parte integrantă a raportului de muncă. 
Respectarea dispozițiilor Codului trebuie considerată parte 
esențială a obligațiilor Angajaților Grupului Comdata. Încălcarea 
uneia dintre dispozițiile Codului de Etică va determina aplicarea 
unei sancțiuni disciplinare și, în cazurile mai grave, 
chiar și încetarea raportului de muncă.

Pentru ceilalți Destinatari, respectarea Codului de Etică este 
o condiție esențială pentru stabilirea și/sau continuarea relației 
profesionale/de colaborare cu Comdata.

2
Domeniul de aplicare și destinatari
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2.1. Funcții de referință

Fiecare Destinatar trebuie să cunoască Codul de Etică, 
să contribuie activ la implementarea acestuia (chiar și raportând 
potențiale încălcări) și să sugereze funcțiilor de referință eventuale 
propuneri de îmbunătățire.

Funcțiile de referință pentru aplicarea Codului de Etică sunt:

Top Management, ca element fundamental al organizației, 
pentru a-i înainta rezerve sau nevoia de comparare sau clarificare 
cu privire la structura textului și adoptarea sa deplină 
în activitatea curentă;

Resurse Umane, cu sarcina de a promova cunoașterea Codului 
de Etică în cadrul Grupului, de a primi orice propuneri 
de îmbunătățire și de a-și asuma sancțiunile adecvate în cazul 
încălcării Codului de Etică de către Angajați;

Audit Intern al Grupului, cu sarcina de a examina sesizările 
privind posibile încălcări și de a susține verificările 
corespunzătoare cu sprijinul structurilor competente;

Legal/Compliance, cu sarcina de a sprijini funcțiile de mai sus 
în verificarea respectării riguroase a reglementărilor existente 
în diferite Țări.

Funcții responsabile de verificarea Sistemului de Control Intern 
în rândul diferitelor persoane juridice ale Grupului Comdata, 
cărora le este încredințează - sub coordonarea și în sprijinul 
funcției centrale de Audit Intern al Grupului, sarcina 
de a supraveghea eficacitatea regulilor etice și respectarea acestora.
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2.2. Gestionarea sesizărilor

Pentru a facilita raportarea posibilelor încălcări ale Codului 
de către orice persoană care ia cunoștință de acestea, Grupul 
Comdata a dezvoltat și a făcut accesibile instrumente de 
comunicare adecvate, cu structuri corespunzătoare 
și independente responsabile de primirea și gestionarea acestora. 
În plus față de canalele de comunicare activate la fiecare 
subsidiară a Grupului, este activă o platformă independentă, 
care reprezintă canalul recomandat pentru sesizările mai 
sus-menționate, care poate fi accesată pe pagina web
https://whistleblowing.comdatagroup.com.

Fiecare Persoană trebuie să fie parte activă în promovarea 
valorilor Codului de Etică. Prin urmare, potrivit acestei abordări, 
orice Destinatar care ia cunoștință despre o încălcare a principiilor 
Codului de Etică este obligat să o raporteze utilizând canalele 
de comunicare menționate anterior.

Grupul Comdata se angajează să protejeze anonimatul 
avertizorului de integritate și să garanteze protecția acestuia: 
de fapt, nu sunt tolerate niciun fel de măsuri represive 
sau discriminatorii directe sau indirecte care să producă efecte 
asupra situației profesionale a avertizorului de integritate și care 
au o legătură cauzală, directă sau indirectă, cu sesizarea efectuată.

Pentru mai multe informații despre cum să gestionați sesizările 
și măsurile de protejare a avertizorului, vă rugăm să consultați 
Policy Whistleblowing (Politica privind Avertizarea de integritate) 
publicată în secțiunea governance a websiteului societății 
https://www.comdatagroup.com.

https://whistleblowing.comdatagroup.com./#/
https://www.comdatagroup.com/en
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Toate activitățile Grupului Comdata trebuie desfășurate 
cu respectarea principiilor onestității și respectării legii, 
profesionalismului, imparțialității, corectitudinii, confidențialității, 
transparenței, diligenței, loialității și bunei credințe față de clienți, 
angajați, colaboratori, acționari, parteneri comerciali și financiari, 
precum și față de administrațiile publice și comunitățile 
cu care Grupul Comdata are relații în vederea desfășurării 
activităților sale.
Aceste principii, care definesc valorile etice de referință 
în activitatea Grupului, sunt implementate, în sensul prezentului 
Cod de Etică, potrivit următorilor termeni.

3.1. Onestitate și respectarea legii

Respectarea tuturor legilor și regulamentelor aplicabile
 în diferitele contexte geografice în care își desfășoară activitatea 
Grupul Comdata este o condiție esențială pentru orice acțiune, 
tranzacție și negociere. Nu sunt permise sub nicio formă 
comportamente care încalcă legislația în vigoare în nicio țară 
în care activează Grupul.

Comdata promovează integritatea, corectitudinea și concurența 
loială între părți în vederea îndeplinirii obiectivelor provocatoare 
și a noilor ținte și se angajează să respecte mereu toți partenerii, 
inclusiv concurenții.
În acest sens, Grupul Comdata se opune în mod deschis oricărei 
practici de corupție în scopul obținerii de foloase necuvenite, atât 
cu referire la relațiile cu Administrațiile Publice și cu Instituțiile 
Publice în general (față de care este necesar să se adopte 
comportamente de maximă transparență și integritate), cât și față 
de Persoanele Private.

3
Principii etice generale
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Toți conducătorii societății, în exercitarea propriei activități 
profesionale, trebuie să respecte legile și regulamentele 
în vigoare și, de asemenea, trebuie să respecte cu rigurozitate 
procedurile companiei, regulamentele interne și Codul de Etică. 
Grupul Comdata nu tolerează nicio derogare de la principiul mai 
sus-menționat, chiar și în cazurile în care se acționează potrivit 
convingerii greșite de a acționa în interesul fiecărei societăți de 
referință sau al Grupului.

3.2. Profesionalism

Toate activitățile Grupului Comdata trebuie desfășurate 
cu angajament și rigoare profesională și într-un spirit deplin 
de respect și colaborare reciprocă.
Fiecare destinatar al Codului de Etică trebuie să ofere Grupului 
Comdata performanțe având un nivel adecvat funcției îndeplinite.

3.3. Corectitudine în caz de conflict 
        de interese

În desfășurarea activităților, trebuie întotdeauna evitate situațiile 
în care persoanele implicate în orice tranzacție comercială sunt 
în conflict de interese.
Mai precis, trebuie să se evite a se profita de propria poziție 
pentru realizarea intereselor care contrastează cu cele ale 
Grupului Comdata, și încheierea de contracte sau inițierea 
negocierilor în care cealaltă parte este alcătuită din membrii 
familiei sau asociați ai destinatarilor Codului de Etică.

Cu titlu exemplificativ, dar nu exhaustiv, situațiile care pot genera 
un conflict de interese sunt: 

   participarea la decizii privind afaceri cu companii, societăți 
   sau entități în care angajatul, colaboratorul, partenerul 
   sau membrii familiei acestora au interese;
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    să aibă (cu titlu personal sau al unui membru al familiei 
   și/sau coabitantului) un interes financiar și/sau de participare   
   într-o societate concurentă, furnizoare, client al Grupului Comdata;

   să aibă un membru al familiei și/sau un coabitant care lucrează 
   sau colaborează direct sau indirect într-o societate concurentă, 
   furnizoare, client al Grupului Comdata

   utilizarea denumirilor „Comdata” - „Grupul Comdata” 
   și a denumirilor fiecărei subsidiare a Grupului pentru obținerea 
   de beneficii personale;

   efectuarea de tranzacții speculative pe baza informațiilor 
   interne confidențiale.

Destinatarii trebuie să evite punerea în aplicare sau facilitarea 
tranzacțiilor care presupun conflicte de interese - reale sau 
potențiale - cu subsidiarele Grupului Comdata, precum 
și activitățile care pot interfera cu capacitatea de a lua, 
într-o manieră imparțială, decizii în interesul superior al fiecărei 
societăți și în deplină conformitate cu dispozițiile prezentului 
Cod de Etică.

În cazul existenței unui conflict de interese, chiar și numai 
potențial, Destinatarul trebuie să comunice această situație 
persoanei de referință din cadrul societății sau superiorului 
ierarhic, și să nu întreprindă nicio acțiune, pentru a favoriza 
cea mai bună evaluare organizațională care să fie adoptată.
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3.4. Transparență și corectitudine 
        în gestionarea activităților și informațiilor

Toate acțiunile, tranzacțiile, negocierile și, în general, 
comportamentele puse în aplicare în desfășurarea activității 
profesionale, trebuie să se bazeze pe maxima corectitudine 
privind gestionarea, pe completitudinea și transparența 
informațiilor, pe legitimitatea sub aspectul formal și de fond 
și pe claritatea și veridicitatea evidențelor contabile, potrivit 
normelor în vigoare și procedurilor interne, și trebuie 
să fie verificabile.

Toți Destinatarii Codului de Etică trebuie să furnizeze informații 
complete, transparente, ușor de înțeles și exacte, astfel încât partenerii 
companiei să poată lua decizii autonome și informate cu privire la 
interesele implicate, la alternativele și consecințele relevante.

Toate acțiunile și tranzacțiile trebuie să fie înregistrate corect 
și trebuie să fie posibilă verificarea procesului de decizie, autorizare 
și desfășurare. Pentru fiecare tranzacție trebuie 
să existe un suport documentar adecvat pentru a putea, în orice 
moment, să se efectueze verificări care să ateste caracteristicile 
tranzacției și care să permită identificarea diverselor niveluri 
de responsabilitate.

3.5. Diligență și corectitudine 
        în negocierea și executarea contractelor

În formularea contractelor care urmează a fi încheiate, Grupul 
Comdata va avea grijă să respecte principiile consacrate prin acest 
Cod de Etică, despre a cărui existență și conținut trebuie să fie 
informată cealaltă parte.
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Contractele cu terțe părți și sarcinile de lucru trebuie să fie 
executate în conformitate cu cele convenite cu bună știință 
de către părți.

3.6. Concurență loială

Comdata intenționează să protejeze valoarea concurenței loiale, 
abținându-se de la comportamente înșelătoare și coluzive.

Concurenții fac parte din ansamblul de variabile pe care 
o companie dezvoltată trebuie să le aibă în vedere în alegerile 
și strategiile pe care le va stabili pentru dezvoltarea sa. 
Prin urmare, și acest aspect trebuie abordat, fără a se abate 
de la principiile de referință ale Codului de Etică.
În acest scop, Grupul Comdata se angajează să respecte principiile 
concurenței loiale stabilite de normele naționale și comunitare, 
rezervându-și dreptul de a respecta următoarele reguli 
fundamentale:

   Deciziile privind prețurile, termenii și condițiile de vânzare, 
   strategiile comerciale și de marketing trebuie luate în mod 
   independent și în conformitate cu condițiile pieței, costurile 
   de producție și cu respectarea strategiilor Grupului Comdata. 
   Nu există niciun motiv legitim pentru a discuta aceste ultime  
   aspecte cu un Concurent;

   Să nu semneze acorduri cu furnizori care ar putea influența 
   sau compromite prin comportamentul lor comercial libera 
   concurență pe piața pe care operează Grupul Comdata;

   Să nu încerce să obțină informații despre concurenți prin 
   metode ilegale, cum ar fi spionajul industrial sau corupția;



22

   Să nu adopte comportamente al căror scop principal 
   sau exclusiv constă în împiedicarea unui Concurent;

   Să nu solicite niciodată unor persoane care au aplicat pentru 
   angajare sau celor deja angajate să dezvăluie informații 
   despre foștii angajatori, clienți sau parteneri profesionali, 
   dacă aceste dezvăluiri pot încălca obligațiile de confidențialitate 
   și corectitudine.

3.7. Colaborare, respect reciproc 
        în raporturile de muncă

Comdata întreține și încheie relații de muncă subordonată, 
de administrare și de colaborare cu respectarea reglementărilor 
în vigoare.
Relațiile dintre angajați și colaboratori, la toate nivelurile, trebuie 
să se bazeze pe criterii de corectitudine, colaborare, loialitate 
și respect reciproc.

3.8. Cultura controlului intern 
        și a gestionării riscurilor

Comdata crede în importanța dezvoltării unei culturi a controlului 
intern și a gestionării riscurilor care să favorizeze luarea de decizii 
informate și să contribuie la asigurarea protecției patrimoniului 
social, eficienței și eficacității proceselor companiei, fiabilității 
informațiilor financiare, respectării legilor și regulamentelor, 
precum și a statului societății și a procedurilor interne.

În scopul urmăririi acestor obiective, Grupul Comdata 
a dezvoltat un set de instrumente, activități, proceduri și structuri 
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organizatorice, menite să permită identificarea, măsurarea, 
gestionarea și monitorizarea principalelor riscuri la care este 
expus Grupul.

Toți Destinatarii trebuie să garanteze o colaborare optimă 
cu funcțiile interne și cu Organismele externe responsabile 
de verificarea eficacității acestui sistemul de control.
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4.1. Criterii de conduită în afaceri

Relațiile de afaceri stabilite de Grupul Comdata sunt călăuzite 
de principiile loialității, corectitudinii, transparenței, eficienței 
și deschiderii către piață: principii care vor trebui respectate 
de către cei care - angajați și colaboratori - vor intra în relații 
de afaceri cu terții în numele sau în interesul Grupului.

Sunt interzise practicile de corupție, favorurile nelegitime, 
comportamentele coluzive, solicitările, directe și/sau prin 
intermediul terțelor părți, de avantaje personale și profesionale 
pentru sine sau pentru alții.

4.2. Raporturile cu clienții

Comdata se preocupă de propriul succes pe piață, oferind 
produse și servicii de calitate în condiții competitive, 
cu respectarea tuturor reglementărilor menite să protejeze 
concurența loială.
Oferirea de servicii inovatoare este unul dintre obiectivele pe care 
Grupul Comdata le urmărește, pentru a crea relații de încredere 
cu clienții și consumatorii săi finali.

Destinatarii prezentului Cod de Etică sunt obligați să respecte 
procedurile interne de referință pentru gestionarea relațiilor 
cu Clienții și/sau mai precis să furnizeze, în cadrul prevederilor 
contractuale, produse și servicii de înaltă calitate, 
care să satisfacă așteptările rezonabile ale Clientului, precum 
și să ofere informații precise, veridice și exhaustive cu privire 
la produsele și serviciile oferite, astfel încât Clientul în general 
să poată lua decizii informate.

4
Raporturile cu terțe părți
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4.3. Raporturile cu furnizorii

Alegerea furnizorilor reprezintă pentru Grupul Comdata un 
element fundamental pentru a garanta și inovația și excelența 
în producerea și comercializarea produselor sale. În acest sens, 
stabilirea de relații cu furnizorii săi este călăuzită 
de criterii de concurență transparentă, obiectivitate, corectitudine, 
imparțialitate, preț echitabil și calitate a bunului și/sau serviciului.

Furnizorii Grupului Comdata garantează adoptarea de soluțiilor 
de gestionare și operaționale în conformitate cu legislația 
în vigoare și, la modul general, cu principiile protecției Persoanei, 
protecției datelor cu caracter personal, a confidențialității 
industriale, a sănătății și siguranței angajaților și a mediului.

4.4. Raporturile cu colaboratorii

Codul de Etic este adus la cunoștința colaboratorilor, fiind 
obligatoriu în ce-i privește pe aceștia pentru părțile aplicabile.

Comdata va plăti remunerația, în ipoteza în care este exclusiv 
proporțională cu prestația indicată sau stabilită prin contract 
și, în orice caz, cu competențele profesionale și serviciul efectiv 
prestat; remunerația va trebui, de asemenea, să fie susținută 
de dovezi corespunzătoare (factură etc.), corect direcționată 
și înregistrată corespunzător. Plățile nu vor putea fi efectuate 
niciodată către o altă persoană decât cealaltă parte contractuală, 
nici către o Țară terță, alta decât cea a părților sau de executare 
a contractului.
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4.5. Raporturile de asociere

Participarea angajaților sau a colaboratorilor, în numele Grupului 
Comdata sau în reprezentarea acestuia la comitete și asociații 
de orice fel, fie că sunt științifice, culturale sau de categorie, 
trebuie să fie autorizată în mod corespunzător de către 
conducerea societății, cu respectarea procedurilor interne.

În cazul întâlnirilor asociative sau instituționale cu personalul 
concurenței, Destinatarii prezentului Cod de etică trebuie să 
evite conduite care par să încalce reglementările care protejează 
concurența și piața.

4.6. Protecția proprietății industriale 
        și intelectuale

Comdata respectă legislația privind mărcile, brevetele și drepturile 
de autor. Prin urmare, nu este permisă utilizarea, sub orice titlu, 
a produselor și/sau semifabricatelor cu mărci sau semne 
modificate sau contrafăcute, precum și dezvoltarea, comercializarea 
și răspândirea de produse deja brevetate de terți sau asupra 
cărora Grupul Comdata nu deține drepturi de autor sau care 
poartă semne distinctive înșelătoare cu privire la originea, 
proveniența sau calitatea produsului. 
Protecția operelor culturale este considerată de primă importanță 
și, prin urmare, este interzisă orice răspândire abuzivă, 
reproducere, utilizare, vânzare, în orice scop, pentru orice utilizare 
și cu orice mijloace.

Chiar și în contextul utilizării de materiale grafice (fotografii, 
reprezentări grafice, scheme, etc.) din considerente de 
comunicare și marketing, Grupul Comdata efectuează verificările 
preliminare necesare pentru a nu încălca drepturile de autor 
ale celorlalți.
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l’altrui copyright.  



30

5.1. Criterii generale de conduită 
        în raporturile cu administrația publică  

În îndeplinirea propriilor funcțiilor, Destinatarii se angajează 
să respecte cele mai înalte standarde de integritate morală, 
menținând conduite călăuzite întotdeauna de transparență 
și de valori precum onestitatea, corectitudinea și buna-credință, 
în toate relațiile din cadrul și din afara Grupului, 
în conformitate cu legile naționale și internaționale privind lupta 
împotriva corupției.

Destinatarii Codului de Etică trebuie să se abțină de la punerea 
în aplicare sau încercarea de a pune în aplicare a unor 
comportamente care vizează obținerea de profituri sau avantaje 
pentru ei înșiși sau pentru cei care lucrează cu Comdata.

În sensul prezentului Cod de Etică, prin Administrație Publică 
trebuie să se înțeleagă orice instituție publică, agenție 
administrativă, persoană fizică sau juridică, care acționează 
în calitate de funcționar public sau în calitate de persoană 
responsabilă de un serviciu public.

Atunci când este în curs orice negociere de afaceri, solicitare 
sau relație cu Administrația Publică, personalul mandatat nu 
trebuie să încerce să influențeze în mod necorespunzător deciziile 
celeilalte părți, inclusiv pe cele ale funcționarilor care negociază 
sau iau decizii în numele Administrației Publice.

5
Raporturile cu administrația publică
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5.2. Daruri, cadouri și beneficii

cu privire la criteriile de comportament indicate mai sus, 
se specifică faptul că sunt strict interzise darurile, cadourile 
sau beneficiile sub orice formă, promise sau oferite Administrației 
Publice, persoanelor fizice sau juridice care lucrează în subordinea 
sau pentru Administrația Publică sau membrilor familiei acestora, 
direct sau prin intermediari, sau chiar și presiunile ilegale asupra 
acestora, pentru a induce, facilita sau remunera o decizie, 
îndeplinirea unui act oficial sau contrar obligațiilor oficiale 
ale Administrației Publice.

De asemenea, sunt strict interzise aceleași conduitele adoptate 
pentru a favoriza sau prejudicia o parte într-un proces civil, penal 
sau administrativ și pentru a aduce un avantaj direct sau indirect 
societății Comdata.

În cazul în care conducătorii societății primesc cereri explicite sau 
implicite de beneficii de orice natură din partea Administrației 
Publice sau de la persoane fizice sau juridice care acționează 
în subordinea sau pentru aceeași Administrație Publică, aceștia 
trebuie să suspende imediat toate relațiile și să informeze 
persoana de contact a companiei sau superiorul ierarhic direct 
cu privire la acest lucru, în vederea adoptării măsurilor adecvate.

Destinatarii prezentului Cod de Etică nu trebuie să eludeze 
dispozițiile mai sus, recurgând la diferite forme de ajutor 
sau contribuții care, sub o altă mască economică sau juridică etc., 
au aceleași scopuri interzise de prezentele dispoziții.

Dispozițiile anterioare nu se aplică cheltuielilor de reprezentanță 
obișnuite și rezonabile sau cadourilor de valoare modică care 
corespund obiceiurilor considerate normale în relații.
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5.3. Persoane expuse politic și relația 
        cu partidele politice

Comdata limitează participarea politică și reglementează relațiile 
cu funcționarii guvernamentali.

Destinatarii nu sunt autorizați să sprijine public, în numele 
Grupului Comdata, partide politice, nici să participe 
la campanii electorale.

În cazurile în care activitățile comerciale desfășurate în numele, 
pentru sau în interesul unei subsidiare a Grupului comdata, 
duc la contacte cu Persoanele Expuse Politic, trebuie să fie 
informată prompt conducerea societății, pentru a face evaluările 
necesare. Relațiile cu Persoanele Expuse Politic trebuie 
să se desfășoare în condiții de maximă transparență și legalitate 
și să facă obiectul unei raportării punctuale către 
conducerea societății.
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6.1. Transparență față de piață

Comdata își propune urmărirea propriei misiuni, asigurând, 
în același timp, transparența maximă a informațiilor cu privire 
la societate, atât în ceea ce privește respectarea reglementărilor, 
cât și în ceea ce privește conținuturile și formele de comunicare.

6.2. Evidențe contabile

În ceea ce privește activitatea de înregistrare și gestiune 
contabilă, sunt amintite principiile veridicității, corectitudinii 
și completitudinii informațiilor de bază pentru înregistrările 
aferente.
Comdata depune eforturi, în mod activ, la fel ca și angajații 
și colaboratorii săi, ca faptele administrative să fie reprezentate 
în mod corect și prompt în contabilitate.

Orice Destinatar din cadrul Grupului comdata care ar avea 
cunoștință de omisiuni, falsificări, neglijență în cadrul contabilității 
sau a documentației pe care se bazează evidențele contabile, 
este obligat să comunice constatările efectuate în exercitarea 
propriei funcții către funcțiile de control intern responsabile.

6
Transparența contabilității și controale interne
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6.3. Spălarea banilor și criminalitate 
        organizată

Comdata se angajează să împiedice utilizarea sistemului 
său economico-financiar în scopul spălării banilor și al finanțării 
terorismului (sau a oricărei alte activități infracționale) 
de către Clienții săi, Furnizorii, Angajații și celelalte părți 
cu care are relații în desfășurarea activităților sale.

În acest scop, Grupul Comdata evită și renegă orice organizație 
asociată criminalității organizate locale, naționale 
și internaționale. Subsidiarele Grupului evită relațiile de orice 
fel cu persoane legate de asociații criminale și nu finanțează, 
nici nu facilitează în orice alt mod, orice activitate atribuibilă unor 
organizații criminale. Pentru a evita săvârșirea de infracțiuni 
transnaționale, subsidiarele Grupului verifică ca relațiile 
cu operatorii internaționali să se desfășoare cu respectarea legilor 
și regulamentelor.

Sunt respinse în mod expres relațiile de orice fel cu orice fel 
de părți despre care se consideră că ar putea fi implicate 
în activități infracționale de orice fel, cu referire specială 
la spălarea banilor.
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Unul dintre aspectele centrale care caracterizează din punct 
de vedere etic conduita Grupului Comdata și care contribuie 
la construirea și creșterea reputației și credibilității sale este 
reprezentat de respectarea principiilor de conduită menite 
să garanteze integritatea capitalului social, protecția creditorilor 
și a terților care stabilesc relații cu Grupul, mersul normal al pieței 
și, în general, transparența și corectitudinea activităților Grupului 
Comdata din punct de vedere economic și financiar.

Prin urmare, Comdata intenționează să asigure diseminarea 
și respectarea principiilor de conduită menite să protejeze valorile 
mai sus-menționate, și pentru a preveni adoptarea de conduite 
ilegale sau de natură să facă loc sau să încurajeze săvârșirea 
de infracțiuni.

Protecția concretă a valorilor etice mai sus-indicate în cadrul 
activității companiei, și prevenirea infracțiunilor, se bazează 
pe respectarea principiilor de conduită descrise mai jos, pe care 
se bazează și procedurile companiei în această privință.

7.1. Comunicări organizaționale, prospecte 
        și rapoarte

Toți conducătorii societății și colaboratorii Grupului Comdata sunt 
obligați să se adopte un comportament corect, transparent 
și colaborativ, cu respectarea prevederilor legale și a procedurilor 
interne ale societății, în toate activitățile care vizează pregătirea 
situațiilor financiare și a altor comunicări organizaționale 
prevăzute de lege și destinate asociaților sau publicului, cu scopul 
de a oferi asociaților și terților informații veridice și corecte privind 
situația economică, patrimonială și financiară a Grupului.

7
Protecția capitalului social, 
a creditorilor și a pieței
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În acest scop, prin comunicări organizaționale trebuie 
să se înțeleagă cele prevăzute de lege ca fiind destinate asociaților 
sau publicului.

7.2. Integritatea capitalului social

Toți conducătorii societății și colaboratorii Grupului Comdata sunt 
obligați să respecte cu strictețe normele legale privind protecția 
integrității și efectivității capitalului social și să acționeze mereu 
respectând procedurile interne ale societății bazate pe aceste 
norme, pentru a nu afecta garanțiile creditorilor și terților 
în general.

7.3. Relațiile cu funcțiile de supraveghere

Comdata interacționează cu diverse Instituții Publice și Autorități 
de Supraveghere în condiții de maximă transparență, claritate, 
corectitudine, astfel încât să nu determine interpretări parțiale, 
distorsionate, ambigue sau înșelătoare.

Având în vedere confidențialitatea și delicatețea relațiilor 
cu aceste Instituții, numai Persoanele numite în mod specific sunt 
obligate să interacționeze cu Instituțiile Publice și Autoritățile 
de Supraveghere.

Comdata nu permite acțiuni sau omisiuni care pot constitui 
un obstacol în calea îndeplinirii funcțiilor Autorităților publice 
de supraveghere responsabile de sectoarele de activitate în care 
își desfășoară activitatea Grupul.

În acest scop, toți conducătorii societății sunt obligați să facă 
prompt, în mod corect și cu bună-credință toate comunicările 
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impuse de lege și regulamente, către Autoritățile publice 
de supraveghere, fără a pune vreo piedică în calea exercitării 
funcțiilor pe care acestea le exercită.

7.4. Relațiile cu media

Relațiile cu presa și mijloacele de comunicare și informare sunt 
numai de competența persoanelor autorizate în mod expres 
în acest sens, în conformitate cu procedurile sau reglementările 
adoptate de Comdata. Comunicarea cu exteriorul trebuie 
să urmărească principiile directoare ale adevărului, corectitudinii, 
transparenței, prudenței și trebuie să sprijine cunoașterea 
politicilor, programelor și proiectelor Grupului. Relațiile cu media 
trebuie să se bazeze pe respectarea legii și a Codului de Etică, 
în vederea protejării imaginii fiecărei subsidiare și a Grupului.
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8.1. Gestionarea și valorificarea 
        resurselor umane

Grupul Comdata este mai presus de toate un „grup de Resurse 
umane” caracterizate, în ciuda individualității lor, de un singur 
cod genetic organizațional: spirit antreprenorial, pasiune și viteză.

Un prezent și un viitor al Grupului Comdata în conformitate 
cu trecutul necesită un angajament puternic și explicit 
de a gestiona cu grijă și de a pune în valoare capitalul uman 
de zeci de mii de Angajați.

Din acest motiv, Grupul Comdata se angajează să aibă grijă 
de resursele sale, sprijinind dezvoltarea personală și profesională 
a acestora, creând inițiative pentru a le spori abilitățile 
și competențele.

Tuturor Angajaților trebuie să li se garanteze oportunități egale 
de instruire și creștere profesională, în conformitate cu criteriile 
de merit și cu rezultatele obținute.

De asemenea, Grupul crede în forța colaborării dintre Persoane; 
din acest motiv promovează colaborarea efectivă și relațiile 
caracterizate printr-un schimb constant și continuu de comunicări 
reciproce privind activitatea desfășurată și comportamentele 
adoptate. Fiecare Destinatar este invitat să încurajeze un climat 
de respect al demnității și reputației fiecăruia.
Evaluarea performanțelor individuale trebuie să ia în considerare 
nu numai „ce” s-a realizat, ci și „cum” s-au obținut rezultatele, 
recompensând integritatea, pasiunea, dorința de a face 
și ideile inovatoare.

8
Politici de personal
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Remunerația Resurselor umane trebuie să se bazeze pe criterii 
de transparență. Grupul Comdata promovează dezvoltarea 
Resurselor umane care urmăresc îndeplinirea obiectivelor Grupului.

În cele din urmă, selectarea resurselor trebuie să fie motivată de 
criterii de merit, profesionalism, competență și aderare la valorile 
Grupului. Comdata se opune oricărei forme de discriminare sau 
favoritism nejustificat în selectarea Personalului.

În general, în orice Țară și-ar desfășura activitatea, Grupul 
Comdata respinge exploatarea forței de muncă, inclusiv, dar mai 
cu seamă, a minorilor. În plus față de respectarea riguroasă 
a reglementărilor în domeniu din fiecare Țară, Grupul Comdata 
promovează protecția drepturilor angajaților, a libertăților 
sindicale și a drepturilor de asociere.

8.2. Bunăstare

Comdata se angajează să protejeze bunăstarea psihică și fizică 
a Personalului său, căutând un echilibru între cerințele 
profesionale și cele personale și familiale și interzicând orice 
comportament violent sau care lezează demnitatea Persoanei.

A contribui la îmbunătățirea calității vieții propriilor resurse este 
o modalitate de a le transmite acestora încrederea care susține 
sentimentul de apartenență la Grup și care face din Grupul 
Comdata nu doar o simplă Organizație, ci o Organizație alcătuită 
din Persoane pentru Persoane.

Comdata promovează măsuri cu caracter social, beneficii, servicii 
și inițiative care au un impact real asupra vieții propriilor angajați.
Resursele umane sunt o componentă indispensabilă pentru 
existența, dezvoltarea și succesul unei companii.
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Comdata s-a angajat să dezvoltarea abilitățile și competențele 
angajaților săi, astfel încât profesionalismul și angajamentul 
dovedite de aceștia să devină valori determinante în îndeplinirea 
obiectivelor societății și așa încât potențialul lor de energie 
și creativitate să își găsească expresia deplină în contextul în care 
aceștia activează.

8.3. Protecția și promovarea diversității

Comdata crede cu tărie că valorificarea diferențelor și încurajarea 
primirii și incluziunii la locul de muncă a celor care reprezintă noi 
lumi, culturi și identități constituie o oportunitate enormă. 
A fi în armonie constantă cu piața înseamnă, de fapt, a se asigura 
că organizația reflectă pe deplin eterogenitatea Clienților 
și Angajaților săi, în accepțiunea cea mai amplă.

Angajamentul pe care Grupul îl menține nu se limitează doar 
la considerarea diversității ca un element care trebuie pur și 
simplu acceptat și protejat, ci ca o caracteristică a organizației, 
care trebuie promovată și consolidată, cu hotărâre și curaj.

Prin urmare, Comdata garantează, în cadrul organizațiilor sale 
din lume, aceleași oportunități de acces și creștere profesională 
tuturor, eliminând orice posibilitate de discriminare directă 
sau indirectă legată de caracteristicile individuale, cum ar fi sexul, 
abilitățile diferite, vârsta, starea civilă, originea etnică sau socială, 
convingerile religioase, orientarea sexuală sau politică.

8.4. Gestionarea informațiilor

Angajatul și/sau colaboratorul trebuie să cunoască și implementeze 
prevederile politicilor societății pentru protecția datelor cu caracter 
personal și pentru a asigura integritatea, confidențialitatea 
și disponibilitatea informațiilor.
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Trebuie să își întocmească propriile documente, folosind un limbaj 
clar, obiectiv și exhaustiv, permițând orice verificare din partea 
colegilor, managerilor sau persoanelor externe autorizate să le solicite.

Este interzisă expres utilizarea resurselor informatice în alte scopuri 
decât cele permise de politicile de securitate ale societății sau punerea 
în aplicare de conduite ilicite.

Comdata interzice utilizarea de software neautorizat în mod expres 
sau fără licență sau de origine ilicită.

8.5. Sisteme informatice, internet 
        și social network

Instrumentele informatice reprezintă un mijloc fundamental 
de susținere a preocupării pentru inovație și excelență 
în ce privește calitatea serviciului oferit Clienților.

De asemenea, Comdata susține cu tărie importanța stabilirii, 
împreună cu Angajații, Clienții și Părțile interesate, 
a unui dialog deschis, constructiv și transparent, 
chiar și valorificînd oportunitățile legate de social media, precum 
și prin intermediul mijloacelor de comunicare mai tradiționale. 

Având în vedere rezonanța enormă și impactul reputațional 
pe care îl pot avea informațiile sau judecățile exprimate în aceste 
medii, Destinatarii sunt sfătuiți să acorde maximă atenție evaluării 
conținuturilor și materialelor care urmează a fi diseminate prin 
intermediul mijloacelor de comunicare digitale.

În fine, este interzisă în mod expres orice utilizare a sistemelor 
informatice ale societății sau a rețelelor sociale care ar putea 
reprezenta o încălcare a legilor în vigoare, lezarea libertății, 
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integrității și demnității Persoanelor, în special a minorilor, 
sau care ar putea genera intruziuni nejustificate sau pagube 
sistemelor informatice ale altora.

8.6. Utilizarea bunurilor companiei

Fiecare angajat sau colaborator care folosește bunurile 
societății trebuie:

   Să acționeze cu diligență;

   Să adopte, pe parcursul utilizării acestora, un comportament  
   responsabil și în conformitate cu prevederile procedurilor;

   Să documenteze, dacă este necesar sau solicitat, cu precizie, 
   utilizarea acestora;

   Să evite utilizările necorespunzătoare, care pot fi cauzatoare 
   de daune sau reduceri ale eficienței sau, în orice caz, contrare 
   interesului companiei.

Mai precis, în utilizarea aplicațiilor informatice, fiecare angajat 
și colaborator este obligat să respecte reglementările interne 
privind utilizarea conexiunii la Internet și utilizarea adresei 
de poștă electronică a societății.

Este interzisă utilizarea și folosirea bunurilor societății 
neautorizate în scopuri personale, fie ele corporale, 
sau necorporale, încredințate unor Destinatari pentru îndeplinirea 
atribuțiilor profesionale.
De asemenea, sunt interzise activitățile care nu fac obiectul 
sarcinilor proprii, desfășurate în timpul programului de lucru.
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9.1. Protecția informațiilor confidențiale

Comdata recunoaște valoarea confidențialității ca principiu etic 
de referință.

Comdata asigură confidențialitatea informațiilor aflate în posesia 
sa și se abține de la solicitarea datelor confidențiale de la terți, 
cu excepția cazului de autorizare expresă și de conformare 
la reglementările legale în vigoare.

Toate informațiile, cunoștințele, datele dobândite sau elaborate 
de către angajați și colaboratori în timpul activității proprii aparțin 
Grupului Comdata și/sau Clienților săi și nu pot fi utilizate, 
comunicate sau dezvăluite fără autorizarea expresă a superiorului 
și/sau a Clientului.

Destinatarii Codului de Etică sunt obligați să păstreze secretul 
absolut cu privire la interesele Grupului Comdata și să
 nu folosească informații confidențiale despre Grup în scopuri 
care nu au legătură cu exercitarea propriei activități.

De asemenea, este interzis tuturor destinatarilor codului 
de Etică să dezvăluie informații referitoare la organizarea internă 
și metodele de producție ale societății, informații referitoare 
la condițiile comerciale, prețurile de achiziție și operațiunile 
de dezvoltare.

9
Confidențialitate și protecția informațiilor
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9.2. Protecția datelor cu caracter personal

Grupul Comdata acordă grijă și atenție maximă datelor 
cu caracter personal aparținând persoanelor cu care intră 
în relații de afaceri sub orice titlu – muncă subordonată, 
relații comerciale, parteneriate, etc. 
Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează 
cu respectarea deplină a drepturilor și libertăților fundamentale 
ale persoanelor și în conformitate cu legislația în vigoare 
în domeniu, implementând măsuri tehnice și organizatorice 
adecvate pentru protecția datelor cu caracter personal prelucrate 
în scopul afacerii.

În acest scop, Grupul Comdata a elaborat principii directoare 
specifice care prevăd conduitele pe care toți cei care fac parte 
din organizația Comdata se angajează să le respecte, 
chiar și în cazurile în care acestea s-ar putea dovedi mai restrictive 
decât reglementările legale locale.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați Codice Etico 
della Privacy (Codul de Etică privind Datele cu caracter personal) 
publicat în secțiunea governance a websiteului societății 
https://www.comdatagroup.com.

https://www.comdatagroup.com/en
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Comdata își desfășoară activitățile în conformitate cu legislația 
în vigoare cu privire la protejarea condițiilor de muncă.

În cadrul Comdata, siguranța Angajaților constituie un principiu 
fundamental care călăuzește alegerile și deciziile fiecărei societăți 
în parte și care este urmărit cu fermitate și rigoare absolută 
în toate organizațiile Grupului din lume. 
Angajaților și Colaboratorilor, a căror sănătate fizică și psihologică 
este considerată o preocupare principală a Grupului Comdata, 
li se garantează condiții de muncă sigure și sănătoase și prin 
informare, instruire continuă și responsabilizarea directă a tuturor 
în aplicarea procedurilor de siguranță și a acțiunilor 
de prevenire vigilente.

Comdata, în cadrul activităților sale, este angajată în diseminarea 
și consolidarea culturii siguranței, dezvoltând, prin intermediul 
angajatorului și ierarhiilor de serviciu, conștientizarea riscurilor 
și utilizând toate resursele necesare pentru a garanta siguranța 
și sănătatea angajaților, colaboratorilor, clienților. 
Din aceste motive, Grupul Comdata se angajează să respecte 
legislația în vigoare privind prevenirea, protecția și impactul 
asupra mediului, prin adoptarea instrumentelor tehnice 
și organizaționale pentru protejarea securității și sănătății 
și punând la dispoziția structurilor de prevenție toate resursele 
economice și de cunoaștere necesare.

10
Sănătate, Siguranță și Mediu
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Consiliul de Administrație al Comdata Spa actualizează periodic 
textul Codului de Etică, făcând modificări și revizuiri, inclusiv 
la eventula propunere a Comitetului de Control și Riscuri 
(dacă este înființat), a Comisiei de Cenzori și a Organismului 
de Supraveghere și produce efecte imediat pentru toate 
subsidiarele Grupului.

Promovarea respectării Codului de Etică face parte, de fapt, 
din inițiativele de Guvernanță corporativă a Grupului Comdata 
și constituie unul dintre punctele fundamentale de implementare.

Toate Organismele administrative ale subsidiarelor Grupului sunt 
obligate să transpună în mod formal Codul de Etică al Comdata, 
acceptându-i principiile aferente.

Comdata se angajează să pună Codul de Etic la dispoziția unui 
public cât mai larg posibil, în special a tuturor Angajaților, inclusiv 
prin activitățile specifice de instruire și diseminare menite 
să apropie conținutul textului de viața de zi cu zi și de activitatea 
fiecărei Persoane în cadrul Comdata.

Același angajament le este solicitat părților interesate din afara 
Grupului, cărora li se pune la dispoziție Codul de Etică, prin 
publicare în secțiunea governance a website-ului societății
 https://www.comdatagroup.com.

Pentru clarificări suplimentare cu privire la aplicarea Codului 
de Etică, îl puteți contacta pe Responsabilul de Personal de referință.

11
Adoptare, comunicare și implementare 
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