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Cuvânt înainte 
 

„Reputația noastră provine din aproape un secol de istorie, expertiza noastră tehnică 

apreciată și calitatea relațiilor noastre cu angajații companiei și partenerii săi. 

 

Această dimensiune umană, inițiată de fondatorii Grupului SOCOMEC, a forjat în timp 

valorile în care compania se recunoaște și care îi ghidează activitatea: Deschidere, 

Angajament și Responsabilitate. 

Acest Cod de conduită confirmă responsabilitatea noastră. Acesta stabilește angajamentul 

nostru față de integritate și respectul nostru pentru statul de drept și pentru individ. Este 

construit pe reguli etice clare. Este difuzat pe scară largă către toți colaboratorii și partenerii 

grupului și ne permite fiecăruia dintre noi să luăm inițiative pentru a ne satisface în 

continuare clienții în fiecare zi. 

Pe o piață exigentă și în mișcare rapidă, Codul nostru de conduită consolidează relația 

esențială de încredere pe care trebuie să o menținem cu toate părțile interesate ale 

Grupului. 

  

Grupul își va îmbunătăți performanțele și își va asigura durabilitatea pe termen lung prin 

comportamentul exemplar și ireproșabil al tuturor colaboratorilor și partenerilor săi. 

Din acest motiv, acordăm o importanță atât de mare acestui Cod de conduită.” 

Ivan STEYERT, 

Director executiv al SOCOMEC HOLDING SA 

 

Michel KRUMENACKER, 

Director executiv adjunct al SOCOMEC SAS 
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Codul de conduită 

Cui i se aplică Codul de conduită? 

Codul de conduită se aplică: 

• Tuturor colaboratorilor Grupului SOCOMEC, fie ei permanenți sau ocazionali; 

• Tuturor directorilor și reprezentanților legali ai companiilor din grupul SOCOMEC 

(incluzând, fără limitare, toți membrii consiliilor executive sau consultative, directorii 

administrativi ...); 

• Tuturor partenerilor SOCOMEC. 

  

În toate sediile sale internaționale, reprezentând cât mai multe culturi și legi diferite, 

SOCOMEC se angajează să respecte reglementările aplicabile. 

Unele situații pot fi deschise interpretării, deoarece anumite comportamente considerate 

tolerate sau acceptabile în anumite țări s-ar putea să nu fie așa în altele. Codul nostru de 

conduită stabilește standardele grupului pentru un anumit număr din aceste situații 

particulare și oferă informații despre așteptările și standardele SOCOMEC privind etica. 

Conținutul său va fi actualizat în funcție de evoluția situațiilor de pe „teren” și de feedback-ul 

pe care l-am avut. 
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INTEGRITATE  

 

1. PENTRU O RELAȚIE ETICĂ  

CU PARTENERII NOȘTRI  

DE AFACERI 
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Cadouri și invitații 

Schimbul de cadouri sau invitații poate contribui la îmbunătățirea relațiilor de afaceri în 

interesul grupului, dar poate genera, de asemenea, un conflict între interesele personale și 

îndatoririle profesionale. 

Trebuie 

• Atunci când stabilim o nouă relație de afaceri, să ne asigurăm că partenerul nostru a 

fost informat despre politica SOCOMEC în ceea ce privește cadourile și invitațiile, 

așa cum este descris în paragrafele următoare. De asemenea, trebuie să ne 

informăm despre politica noului nostru partener cu privire la acest subiect, 

• Să ne asigurăm că cadourile și invitațiile pe care le oferim sunt adecvate, rezonabile, 

proporționale, legitime și în conformitate cu principiile etice ale SOCOMEC. 

Cadourile oferite trebuie să fie aprobate de ierarhie (N + 2) și să respecte legile 

locale, 

• Să informăm imediat ierarhia (N + 2) cu privire la orice cadouri sau invitații oferite sau 

primite, 

• Să întrebăm cum ar putea fi perceput public cadoul sau invitația. 

  

Nu trebuie 

• Să acceptăm cadouri sau invitații, cu excepția cazului în care acestea sunt în mod 

clar cu valoare simbolică. Ca o indicație, o valoare maximă de 100 € poate fi 

acceptată, după validarea de către ierarhie, 

• Să acceptăm sau să oferim cadouri în numerar. 
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Corupție, trafic de influență și „plăți de facilitare” 

Ce se înțelege prin corupție? 

Există două tipuri de corupție: corupția „activă” și „pasivă”. 

„Corupție activă” înseamnă actul de a promite, propune, oferi sau solicita, direct sau indirect, 

unei terțe părți orice avantaj nejustificat, monetar sau de altă natură, cu scopul realizării, 

întârzierii sau eșecului finalizării unui act (de exemplu pentru a obține sau păstra o ofertă) 

sau orice alt avantaj nejustificat în cursul unei afaceri. 

„Corupție pasivă” înseamnă actul de a primi de la un terț, direct sau indirect, același tip de 

avantaj cu aceeași intenție. 

Ce se înțelege prin traficul de influență? 

Traficul de influență rezultă din propunerea directă sau indirectă de oferte, promisiuni, 

donații, cadouri sau avantaje cu intenția de a obține o utilizare necorespunzătoare a 

influenței unei persoane. 

Ce se înțelege prin plăți de facilitare? 

Plățile de facilitare sunt plăți neoficiale efectuate către intermediari sau agenți publici cu 

intenția de a obține o piață sau un contract sau de a accelera îndeplinirea formalităților de 

orice tip. 

Corupția (inclusiv corupția pasivă), traficul de influență și plățile de facilitare nu sunt 

autorizate în Grupul SOCOMEC. Aplicăm o politică de „toleranță zero” oricărei tranzacții de 

această natură, deoarece acestea sunt incompatibile cu valorile noastre și sunt contrare 

multor legislații din întreaga lume. 

Trebuie 

• Să informăm partenerii și intermediarii despre politica noastră anticorupție încă de la 

începutul relației de afaceri și să ne asigurăm de angajamentul acestora de a 

respecta această politică, mai ales dacă intenționează să ne reprezinte în regiuni cu 

un risc ridicat de corupție, 

• Să informăm imediat managerul și / sau directorul comercial regional dacă am fost 

informați despre tranzacții care ar putea fi ilicite sau contrare standardelor noastre. 

Nu trebuie 

• Să oferim, promitem sau da bani sau alte lucruri valoroase (cadouri, invitații ...) 

reprezentanților sau unor poziții similare ai unei autorități publice, unui partid politic, 

unui sindicat sau unei organizații caritabile cu intenția de a obține un avantaj de orice 

fel pentru SOCOMEC, 

• Să oferim, promitem sau dăm bani sau alte lucruri valoroase (cadouri, invitații ...) 

unui colaborator sau reprezentant al altei companii care poate determina să nu își 

îndeplinească obligațiile față de compania lor, 

• Să acceptăm sau să solicităm bani sau orice alt lucru valoros (cadouri, invitații) care 

să poată determina neîndeplinirea obligațiilor față de SOCOMEC sau care poate fi 

considerat că influențează o relație de afaceri, 
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• Să utilizăm intermediari pentru a eluda legile și reglementările aplicabile. Acest lucru 

necesită o selecție atentă și o monitorizare a agenților, consultanților, 

subcontractanților și a altor parteneri de afaceri. 

Concurenți 

 

Este în interesul nostru să operăm într-un sector în care practicile comerciale au o bună 

reputație, deoarece acest lucru va consolida încrederea partenerilor noștri în noi. Schimbul 

de informații „sensibile” cu concurenții noștri (de exemplu, cu privire la subiecte precum 

prețul, costul sau strategia de marketing) este strict interzis în multe jurisdicții și ar putea da 

impresia că suntem implicați în manipularea sau denaturarea concurenței (cum ar fi 

acordurile de preț, partajarea teritoriului sau a segmentelor de piață etc.). 

  

Trebuie 

• Să informăm managerii noștri fără întârziere dacă am primit sau am folosit în mod 

forțat informații confidențiale sau exclusive referitoare la concurenții noștri, ale cărora 

aceștia sau un terț sunt proprietarii legitimi, 

• Să ne abținem de la orice acte sau comportamente incorecte sau neloiale care 

privează un concurent de o sursă de aprovizionare sau de oportunități de afaceri, 

• Să ne abținem de la discreditarea concurenților noștri (de exemplu, făcând declarații 

false despre produsele sau serviciile lor). 

  

Nu trebuie 

• Să discutăm cu concurenții noștri despre orice subiect „sensibil” (de exemplu, politica 

de prețuri, oferte, reduceri, promoții de vânzare etc.), 

• Să încurajăm partenerii noștri de afaceri într-un mod nedrept să încalce contractele 

pe care le-ar putea încheia cu concurenții noștri, 

• Să colectăm informații despre concurenți prin mijloace ilegale și / sau prin faptul că 

nu ne prezentăm în mod clar ca angajat SOCOMEC, 

• Să autorizăm noii angajați să comunice informații confidențiale despre angajatorii lor 

anteriori, mai ales dacă angajatorul este un concurent al SOCOMEC, 

• Să stabilim contracte care obligă un client care dorește să cumpere un produs, să 

cumpere un al doilea (cunoscut sub numele de „produse și servicii conexe”). 
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Patronaj și sponsorizare 

 

 

Acțiunile de sponsorizare și parteneriat întreprinse de Grupul SOCOMEC fac parte din 

abordarea sa față de cetățenia corporativă și responsabilitatea socială. Acestea reprezintă 

un vehicul important pentru valorile etice ale Grupului. 

Aceste acțiuni specifice sunt permise numai dacă respectă valorile și orientările strategice 

ale Grupului SOCOMEC (implicarea cetățenilor, legături cu comunitatea locală, sprijin pentru 

colaboratorii noștri și profesiile noastre etc.). 

Acestea se pot referi la mai multe domenii (cultural, educațional, caritabil ...), dar sprijinul 

pentru următoarele este în mod expres exclus din perimetru: Pot fi legate de multe domenii 

(cultural, educațional, caritabil etc.), dar sprijinul pentru următoarele este exclus în mod 

expres din perimetru: activități politice și religioase, precum și orice inițiative legate de 

organisme sau companii cu scopuri rasiste sau xenofobe, sau care nu împărtășesc sau nu 

intră în conflict cu etica Grupului. 

Decizia de patronaj sau sponsorizare este luată de directorul executiv, în conformitate cu 

politicile Grupului privind resursele umane, comunicarea și CSR. 

 

SOCOMEC nu se angajează în nicio acțiune care nu reflectă principiile sale etice și viziunea 

Grupului în ceea ce privește proiectele de interes general. 

De asemenea, acțiunile selectate trebuie să respecte strict legislația locală aplicabilă. 
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Controlul exporturilor 

Respectarea reglementărilor privind controlul exporturilor este o prioritate pentru Grupul 

SOCOMEC. Toți partenerii trebuie să respecte reglementările naționale și internaționale 

aplicabile și să îndeplinească toate obligațiile de a obține permisele, certificatele sau 

autorizațiile necesare și / sau să trimită în mod corespunzător notificările solicitate. 

În special, partenerii Grupului SOCOMEC trebuie să verifice și să se asigure, folosind 

măsurile adecvate, că: 

• Realizarea unui contract nu va duce la încălcarea unui embargou impus de legislația 

locală, Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii și / sau Organizația Națiunilor 

Unite și că legislațiile locale privind comerțul cu entități, persoane sau organizații 

supuse sancțiunilor sunt respectate; 

• Scopul contractului nu este destinat să fie utilizat la dezvoltarea sau fabricarea 

armamentelor de niciun fel sau a armelor sau a tehnologiilor nucleare, sau să fie 

utilizat în sprijinul dezvoltării sau fabricării acestora dacă o astfel de utilizare este 

supusă unei interdicții, cu excepția cazului în care este prevăzută o autorizație 

specifică. 
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Gestionarea deșeurilor 

Protejarea mediului este responsabilitatea tuturor. SOCOMEC și partenerii săi trebuie să 

acționeze întotdeauna într-un efort de respectare a mediului. În acest sens, trebuie să 

respecte legile și reglementările și măsurile interne ale Grupului SOCOMEC. 

Având în vedere că reglementările privind eliminarea deșeurilor de echipamente electrice și 

electronice („DEEE”) pot varia în funcție de locația geografică, următoarele instrucțiuni sunt 

utile pentru a determina cine trebuie să își asume responsabilitatea pentru colectarea și 

tratarea deșeurilor și modul în care acestea trebuie transportate afară: 

► Contactați compania care v-a vândut produsul: compania va ști ce reglementări DEEE 

sunt aplicabile în această locație geografică. 

Bine de știut: 

în anumite cazuri, această companie va avea obligația legală de a organiza și finanța 

colectarea și tratarea deșeurilor. În alte cazuri, va fi în măsură să ofere consiliere cu privire 

la cea mai bună modalitate de eliminare a deșeurilor. 

  

► Contactați autoritatea locală responsabilă cu colectarea și tratarea deșeurilor: autoritatea 

va cunoaște procedura de urmat și va furniza informații cu privire la restricțiile și punctele de 

colectare aplicabile. 

Dacă gestionarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice revine Grupului 

SOCOMEC în conformitate cu reglementările aplicabile localizării deșeurilor, partenerul 

trebuie să contacteze SOCOMEC pentru a avertiza despre sfârșitul duratei de viață a 

produsului generator de DEEE. Partenerul trebuie, de asemenea, să se asigure că sunt 

luate toate măsurile pentru separarea și punerea la dispoziție a DEEE, în pregătirea 

colectării sale, de către o persoană autorizată de SOCOMEC. În plus, partenerul trebuie să 

transfere aceste informații și aceste obligații către fiecare cumpărător succesiv și, dacă este 

necesar, către utilizatorul final al produsului. 
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POLITICA ETICĂ  
 

 

2. PENTRU PUNEREA  

ÎN APLICARE EFICIENTĂ  

A POLITICII NOASTRE ETICE 
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Măsuri de prevenire a corupției 

SOCOMEC condamnă strict orice comportament sau acțiune care constituie sau se referă la 

corupție. 

Implementarea unui program de conformitate axat pe prevenirea și detectarea riscurilor de 

corupție, precum și monitorizarea și sancționarea cazurilor identificate de corupție, sunt 

elemente esențiale care demonstrează angajamentul nostru de integritate în desfășurarea 

afacerii noastre în întreaga lume. 

Proceduri de control contabil 

SOCOMEC a implementat un număr mare de controale și procese pentru a preveni riscurile 

de corupție și nerespectarea legilor și reglementărilor în activitățile sale contabile și 

financiare. 

Monitorizarea partenerilor de afaceri 

SOCOMEC efectuează controale și monitorizare a partenerilor săi de afaceri prin diferiți 

pași: 

• Pentru furnizori: prin compararea mai multor oferte comerciale. Astfel de oferte sunt 

apoi supuse validării ierarhice; 

• Pentru toți partenerii: 

• Verificarea îndeplinirii cerințelor tehnice, umane, financiare, de reglementare și etice 

ale SOCOMEC înainte de stabilirea unei relații de afaceri prin colectarea de 

informații de la parteneri și terți (metoda „Cunoaște-ți partenerul de afaceri”); 

• Monitorizarea activităților acestora din punct de vedere etic pe tot parcursul relației 

de afaceri. 

Scopul nostru este de a include criterii sociale și de mediu la selecția partenerilor noștri, în 

plus față de criteriile convenționale de cost, calitate, servicii, inovație și gestionarea riscurilor. 

Grupul SOCOMEC solicită partenerilor săi să respecte și să asigure respectul propriilor 

subcontractanți pentru următoarele principii fundamentale: 

• Să fie deschiși și transparenți cu privire la politicile lor sociale și de mediu, 

• Să respecte convențiile fundamentale ale Organizației Internaționale a Muncii (OIM), 

Orientările Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) și 

principiile Pactului Global al Națiunilor Unite (UNGC). 

• Să accepte posibilitatea auditurilor, atât interne, cât și externe, comandate de Grupul 

SOCOMEC pentru a verifica punerea în aplicare a prezentului Cod de conduită și, 

dacă este necesar, să ia măsuri corective, 

• Să implementeze acțiuni care vizează convergența cu cele mai bune practici în ceea 

ce privește reglementările sociale și de mediu. 

Program de instruire 

SOCOMEC a dezvoltat, de asemenea, un program de instruire pentru colaboratorii care sunt 

cei mai susceptibili să se confrunte cu corupția. 
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Măsuri de prevenire a corupției 

 

Măsuri de monitorizare 

De mulți ani, SOCOMEC a dezvoltat o cultură a conformității prin efectuarea de audituri 

periodice ale numeroaselor sale activități, atât în Franța, cât și la nivel internațional. 

Aceasta poate include, de exemplu, audituri externe efectuate de auditori locali pentru a 

detecta tranzacții neregulate și / sau anormale 

De asemenea, sunt efectuate audituri interne periodice pentru a monitoriza evoluția 

conformității Grupului cu Codul de conduită. 

Măsuri de control și sancționare 

Grupul SOCOMEC se angajează să aplice o toleranță zero împotriva oricărui comportament 

în contradicție cu acest Cod de conduită. Angajații care încalcă regulile sau procedurile 

Grupului SOCOMEC pot face obiectul unor sancțiuni disciplinare proporționale cu gravitatea 

încălcării. În mod similar, orice încălcare a principiilor etice SOCOMEC de către un partener 

poate duce la încetarea imediată a relației de afaceri fără nicio compensație pentru 

partenerul de afaceri care rezultă din această situație și fără a aduce atingere drepturilor sau 

remediilor la care SOCOMEC ar putea avea dreptul conform contractului și / sau a oricărei 

legi aplicabile. Fără a aduce atingere celor de mai sus, SOCOMEC poate solicita 

implementarea unui plan de acțiune de către partenerul său, cu scopul de a remedia 

deficiențele observate și de a preveni apariția unor încălcări ulterioare. SOCOMEC va 

evalua pertinența planului de acțiune propus într-un mod rezonabil, păstrând în același timp 

dreptul la reziliere. 
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Pactul Global al Națiunilor Unite 

 

Prin aderarea la Pactul Global al Națiunilor Unite în 2003, Grupul SOCOMEC se angajează 

să respecte și să promoveze următoarele zece principii în cadrul activităților și sferei sale de 

influență, referitoare la drepturile omului, standardele muncii, mediul și lupta împotriva 

corupției. 

  

1. Promovăm și respectăm protecția drepturilor omului proclamate la nivel internațional 

2. Ne asigurăm că partenerii noștri nu sunt complici la încălcarea drepturilor omului 

3. Susținem libertatea de asociere și recunoașterea efectivă a dreptului la negociere 

colectivă 

4. Susținem eliminarea tuturor formelor de muncă forțată și obligatorie 

5. Susținem abolirea efectivă a muncii de către copii 

6. Susținem eliminarea discriminării în ceea ce privește angajarea și ocuparea pozițiilor 

7. Susținem o abordare preventivă a provocărilor de mediu 

8. Întreprindem inițiative pentru a promova o mai mare responsabilitate față de mediu 

9. Încurajăm dezvoltarea și difuzarea tehnologiilor ecologice 

10. Lucrăm împotriva corupției sub toate formele sale, inclusiv prin extorcare și luare de 

mită. 

  

Texte de referință: 

• Declarația Universală a Drepturilor Omului 

• Declarația OIM privind principiile și drepturile fundamentale la locul de muncă 

• Declarația de la Rio privind mediul și dezvoltarea 

• Convenția Națiunilor Unite împotriva corupției 

Subsemnata Mihaela-Cătălina Creață, traducator autorizat de Ministerul Justitiei, in baza autorizatiei 

cu nr. 38512, certific exactitatea traducerii cu textul înscrisului în limba engleză care a fost vizat de 

mine.   

 TRADUCATOR,    

  

 


