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I. Obiectivul Codului Etic Hidroelectrica

Codul Etic prezinta angajamentele Hidroelectrica in relatia cu actionarii, angajatii,
partenerii de afaceri si ceilalti parteneri interesati si normele de comportament
individual ale angajatilor Hidroelectrica prin care valorile companiei sunt asumate.
Codul Etic este un ghid pentru managementul și angajaţii companiei în ceea ce privește
conduita profesională și modalitatea de a rezolva problemele de etică în afaceri, în
vederea consolidării încrederii acordate de publicul intern și extern și realizării
performanţei în domeniul producerii energiei electrice.
Codul Etic are caracter obligatoriu și se aplică în toate structurile companiei de către
management și angajaţii Hidroelectrica, în orice moment și indiferent de poziţia
ocupată în cadrul societăţii, atât în relaţiile din interiorul organizatiei, cât și în relaţiile
cu clienţii, furnizorii, societatea civilă, comunitatea locală sau alte părţi interesate. Toţi
angajaţii companiei se vor conforma în litera și spiritul acestuia.
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II. VALORILE HIDROELECTRICA

Pentru realizarea obiectivelor companiei, angajaţii Hidroelectrica își asumă următoarele
valori:

1. Performanţă
Performanţa fiecărui angajat contribuie la creșterea valorii companiei.

2. Integritate
Prin integritate - cinste, corectitudine și incoruptibilitate - fiecare angajat Hidroelectrica
creează premizele unei organizaţii puternice și rezistente.

3. Creativitate
Creativitatea fiecărui angajat asigură viitorul companiei.

4. Spirit de echipă
Împreună, angajaţii au forţa necesară atingerii obiectivelor Hidroelectrica.

5. Responsabilitate socială
Înţelegând și respectând mediul înconjurător și mediul social în care trăiește și se
dezvoltă, fiecare angajat contribuie direct la viitorul lui și al Hidroelectrica.
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II. VALORILE HIDROELECTRICA
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III. ANGAJAMENTE ORGANIZATIONALE
HIDROELECTRICA

1. În relaţia cu acţionariatul
1.1 Angajații Hidroelectrica sunt conştienți de faptul
că interesele acționarilor trebuie respectate şi
protejate şi de aceea au ca obiectiv major creşterea
valorii companiei şi maximizarea profitului obținut,
luând în considerare principiile dezvoltării durabile şi
implicarea socială.
1.2 Compania asigură tratament echitabil tuturor
acționarilor, indiferent de numărul de acțiuni
deținute şi, de asemenea, le asigură accesul egal la
informațiile companiei, respectând față de toți
aceleaşi reguli de transparență şi facilitând
exercitarea drepturilor acestora.
2. În relaţia cu angajaţii
2.1 Conducerea Hidroelectrica dezvoltă şi
implementează un sistem de reglementări interne
prin care organizează activitățile din cadrul
companiei astfel încât acestea să fie executate
eficient, prin alocarea resurselor necesare,
identificarea riscurilor şi luarea măsurilor necesare
de anulare/reducere a acestora la un nivel
acceptabil.

2.2 Cea mai importantă resursă necesară pentru
atingerea obiectivelor sunt angajații bine pregătiți
profesional, motivați, integri şi echipați corespunzător.
2.3 Conducerea Hidroelectrica defineşte o organigramă
care ține cont de specificul operațional, astfel încât
numărul şi pregătirea profesională a angajaților este
corelată doar cu necesitatea rezultată din operațiunile
desfăşurate.
2.4 Recrutarea/promovarea personalului se face
transparent, ținându-se cont de competența şi
experiența profesională necesară şi integritatea
candidaților, care vor fi verificate la angajare/
promovare, pentru a se evita apariția unor situații care
dezavantajează compania (date/informații incorecte,
conflicte de interese, incompatibilități, începerea
urmăririi penale, indiferent de cauze).
2.5 Pentru a evita manifestarea unor conflicte de
interese care pot afecta negativ imaginea şi activitatea
companiei, Hidroelectrica nu angajează sau nu
promovează (în funcție de caz):
-personal care a fost angajat de către acționarii sau
autoritățile de reglementare/autorizare a activitații de
producere şi/sau furnizare energie electrică în ultimii
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doi ani de la inițierea recrutării şi care a desfăşurat
activități sau a luat decizii în relație directă cu
Hidroelectrica în această perioadă;
-personal care este căsătorit sau se află într-o relație de
rudenie sau de afinitate de până la gradul III cu un
membru al Consiliului de Supraveghere, respectiv al
Directoratului;
-personal care este căsătorit sau se află într-o relație de
rudenie sau de afinitate de până la gradul III cu un angajat
existent al companiei şi care prin angajare ar avea o relație
de subordonare directă cu respectivul angajat;
2.6 Hidroelectrica monitorizează prin Direcția Resurse
Umane relațiile de căsătorie, de rudenie şi de afinitate de
până la gradul III între angajați, membrii Consiliului de
Supraveghere şi membrii Directoratului în scopul
prevenirii situațiilor care pot genera conflicte de interese.
Identificarea unor asemenea situații va fi comunicată
membrilor Directoratului, care trebuie sa decidă cu privire
la măsurile necesare pentru clarificarea situației şi să
comunice membrilor Consiliului de Supraveghere situația
aparută şi modul de clarificare a acesteia.
2.7 Hidroelectrica urmăreşte asigurarea unui mediu de
lucru sigur angajaților proprii şi cei ai altor companii care
îşi desfăşoară activitatea în spațiile proprii.
2.8 Hidroelectrica promovează un mediu de lucru deschis,
motivațional, în echipă.
2.9 Hidroelectrica promovează dezvoltarea profesională a
angajaților, astfel încât aceştia sunt la curent cu evoluțiile
în domeniul lor de activitate şi planifică & realizează
activitățile din cadrul companiei având în vedere aceste
evoluții.
2.10 Hidroelectrica interzice comportamentul abuziv,
discriminatoriu, amenințările, intimidarea sau hărțuirea
fizică, psihică şi limbajul neprofesional.
3. În relaţia cu partenerii de afaceri
3.1 Hidroelectrica promovează concurența, cu derularea
de relații contractuale în mod onest şi legal, în baza unor
practici eficiente şi corecte, cu perspective pe termen
lung.
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3.2 Hidroelectrica se angajează să inițieze şi să
deruleze relații cu partenerii de afaceri strict în
interesul ambelor părți, pe criterii de integritate şi
transparență şi solicită/urmăreşte acelaşi tratament
din partea partenerilor de afaceri.
3.3 Hidroelectrica nu tolerează lipsa de transparentă,
conflictul de interese şi corupția în derularea relațiilor
cu partenerii de afaceri. Situațiile în care se constată
faptul că în selecția, atribuirea sau derularea unei
relații contractuale s-au manifestat elemente de lipsă
de transparență, conflict de interese sau corupție vor
fi investigate pentru identificarea şi corectarea
efectelor asupra companiei şi luare măsurilor legale
necesare.
4. În relaţia cu alti parteneri
4.1 Hidroelectrica se implică în viața comunităților
locale în ceea ce priveşte educația, cultura şi
activitatea organizațiilor neguvernamentale şi altor
părți interesate de probleme generale de mediu şi
comunitate.
4.2 Hidroelectrica este preocupată de crearea unei
culturi organizaționale orientate pe protecția
mediului şi dezvoltarea durabilă.
4.3 Hidroelectrica nu intervine în viața politică şi nu
susține financiar sau logistic vreun partid sau
reprezentant al acestuia, nu organizează şi nu
sponsorizează acțiuni de campanie electorală.
4.4 Hidroelectrica recunoaşte rolul fundamental al
mijloacelor de informare în masă şi realizează o
comunicare transparentă către public, prin toate
mediile de comunicare.
4.5 Informațiile transmise către mass-media vor fi
complete, corecte, obiective şi clare. Ele trebuie să
ofere o imagine reală a activității şi rezultatelor
societății, astfel încât să permită celor cărora le sunt
adresate luarea unor decizii în deplină cunoştință de
cauză.
4.6
Hidroelectrica
respectă
independența
profesională a jurnaliştilor şi a instituțiilor media şi
din acest motiv nu oferă recompense băneşti pentru
publicarea unor materiale favorabile.
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IV. NORME DE COMPORTAMENT
ale angajatilor Hidroelectrica

Normele de comportament reprezintă cerințe etice
obligatorii pe care fiecare angajat Hidroelectrica
trebuie sa le respecte.
1.
La
angajarea/promovarea
Hidroelectrica

în

cadrul

1.1 Fiecare candidat participant la o recrutare în
Hidroelectrica prezintă la angajare/promovare
informațiile şi documentele solicitate, fiind
răspunzător de corectitudinea şi valabilitatea
acestora.
1.2 În vederea evitării potențialelor efecte negative
asupra companiei, fiecare candidat participant la o
recrutare în Hidroelectrica declară înainte de
angajare/promovare:
-dacă a fost sau nu angajat de către acționarii
Hidroelectrica sau autoritățile de reglementare/
autorizare a activității de producere şi/sau furnizare
energie electrică în ultimii doi ani de la inițierea
recrutării şi a desfăşurat activități sau a luat decizii
în relație directă cu Hidroelectrica în această
perioadă;
-dacă sunt căsătoriți sau dacă se află într-o relație
de rudenie sau de afinitate de până la gradul III cu
un membru al Consiliului de Supraveghere,
respectiv al Directoratului;

- dacă sunt căsătoriți sau dacă se află într-o relație de
rudenie sau de afinitate de până la gradul III cu
angajatul cu relații directe de subordonare;
-dacă împotriva sa a fost demarată începerea urmăririi
penale/judecată;
2. În perioada desfășurării activităţii în cadrul
Hidroelectrica
2.1 Fiecare angajat al Hidroelectrica îşi desfăşoară
activitatea în cadrul companiei într-un mod
profesionist şi integru, protejând interesele şi activele
companiei.
2.2 Fiecare angajat Hidroelectrica face eforturile
necesare pentru a se dezvolta din punct de vedere
profesional, atât individual cât şi prin intermediul
programelor de dezvoltare profesională ale
Hidroelectrica.
2.3 În toate situațiile în care un angajat Hidroelectrica
a fost implicat într-o acțiune/inacțiune prin care
integritatea acestuia (atât din punct de vedere
profesional, cât şi din punct de vedere personal, dacă
are efect asupra activității profesionale) a fost
afectată, va raporta această situație superiorului
ierarhic direct, care împreuna cu directorul direcției
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din care face parte şi directorul direcției resurse
umane trebuie să stabilească consecințele asupra
companiei şi modul de rezolvare. Această
raportare trebuie interpretată în interesul
angajatului.
2.4 Fiecare angajat al Hidroelectrica respectă
reglementările/normele interne care i-au fost
prezentate şi raportează imediat superiorului
ierarhic situatiile când, din diferite motive, nu a
respectat/nu poate respecta o reglementare/
normă internă.
2.5 Având în vedere efectul negativ asupra
companiei al manifestării unui conflict de
interese şi/sau al unei manifestări de corupție,
fiecare angajat Hidroelectrica trebuie să analizeze
permanent activitatea sa din acest punct de
vedere şi atunci când constată că este posibilă
activarea unui conflict de interese sau a unei
fapte de corupție, trebuie să raporteze această
situație superiorului ierarhic pentru a evita
manifestarea ei.
2.6 Fiecare angajat al directiei Procurement şi al
directiei
Trading
Furnizare
din
cadrul
Hidroelectrica completează, la solicitarea
Direcției Resurse Umane, o declarație pe propria
răspundere că nu se află în conflict de interese.
Această declarație va fi actualizată la începutul
fiecărui an.
2.7 În toate situațiile în care un angajat
Hidroelectrica primeşte din partea unui partener
de afaceri/altui partener al Hidroelectrica un
cadou, indiferent de forma acestuia, indiferent
dacă există sau nu o motivație privind acordarea
acestuia, va raporta acest eveniment superiorului
ierarhic direct şi directorului direcției resurse
umane. În situația în care cadoul primit nu poate
fi refuzat, acesta va fi predat, în baza unei
declarații directiei resurse umane şi donat în
numele Hidroelectrica pentru o cauză caritabilă.

Materialele promoționale inscripționate care poartă
emblema/denumirea companiei/evenimentului, oferite
cu ocazia participării la evenimente organizate de un
partener Hidroelectrica nu sunt considerate cadouri.
2.8 În nicio situație nu este permis unui angajat
Hidroelectrica, membru al Consiliului de Supraveghere,
membru al Directoratului să promită sau să dea, direct
sau indirect, cadouri sau avantaje unui partener de
afaceri/alt partener al Hidroelectrica, inclusiv
angajaților
acestuia.
Materialele
promoționale
inscripționate care poartă emblema/denumirea
companiei/evenimentului, oferite cu ocazia organizării
unor evenimente Hidroelectrica nu sunt considerate
cadouri.
2.9 Fiecare angajat Hidroelectrica nu transmite şi nu
utilizează altfel decât în interesul companiei şi conform
reglementărilor interne, date sau informații de care a
luat cunoştință în timpul desfăşurării activității.
Excepția de la această regulă o constituie doar
furnizarea de informații privind fapte ce contravin legii,
la solicitarea autorităților competente.
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2.10 Informațiile către mass media vor fi transmise doar de catre angajatii autorizați, conform
reglementărilor interne.
2.11 În situația participării active la organizarea unei activități cu caracter politic sau în situația
participării la o competiție electorală, fiecare angajat Hidroelectrica va notifica în scris superiorul
ierarhic direct şi direcția resurse umane intenția de participare cu cel putin 10 zile înainte şi va solicita
acordarea unui concediu pe perioada participării. Pe toată perioada participării, angajatul nu are voie
să se folosească de statutul său de angajat Hidroelectrica.
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V. IMPLEMENTAREA CODULUI

Codul etic este un ghid de comportament,
comunicat fiecarui angajat la angajare si care
poate fi accesat pe rețeaua de intranet sau pe
website-ul societății.
Fiecare angajat Hidroelectrica va efectua anual un
curs de actualizare a cunoştintelor cu privire la
conținutul Codului Etic şi va susține un test de
verificare privind asimilarea acestor cunoştințe.
Organizarea acestui curs şi a testului de verificare
este asigurată de Direcția Resurse Umane.
Nerespectarea de către un angajat a cerințelor
prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica reprezintă
abatere disciplinară gravă şi va fi tratată conform
Regulament Intern – Cod de conduită
Hidroelectrica. Această situație trebuie identificată
de către superiorul ierarhic al angajatului, care are
obligația inițierii cercetării disciplinare cu privire la
fapta identificată.
În cazul în care un angajat/partener consideră că
are nevoie de suport/explicații în ceea ce priveşte
conținutul şi aplicarea cerințelor Codului etic, sau
în situația în care doreşte să comunice o încălcare
a prevederilor prezentului cod, poate trimite o
solicitare/sesizare
la
adresa
comportament.etic@hidroelectrica.ro, gestionată

de Managerul Departamentului Audit Public Intern,
aflat în subordonarea Consiliului de Supraveghere al
Hidroelectrica SA.
Pentru a se realiza o soluționare imediată şi
completă, fiecare sesizare trebuie să conțină
elemente de identificare concrete în ceea ce priveşte
fapta care reprezintă/poate reprezenta o încălcare a
cerințelor Codului etic Hidroelectrica, dată/perioadă,
persoana/persoanele implicate, documente suport,
alte detalii cu privire la sesizare.
Acesta va analiza fiecare sesizare conform cu
procedura „M01.021 Raportare/Analiză/Soluționare
incident de integritate” şi va informa membrii
Consiliului de Supraveghere, membrii Directoratului
şi persoana care a trimis sesizarea cu privire la
rezultatul analizei.
Toate sesizările privind nerespectarea Codului etic
Hidroelectrica sunt strict confidenţiale.
Având în vedere:
-Legea 571/2004 privind protecţia personalului din
autorităţile publice, instituţiile publice și din alte unităţi
care semnalează încălcarea legii,
Niciun angajat și niciun partener nu va fi supus la
presiuni și nu va avea de suferit în cazul în care a făcut o
sesizare cu bună credinţă referitor la nerespectarea
Codului etic Hidroelectrica.
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VI. DICTIONAR DE TERMENI
Corupţie – Folosirea abuzivă a puterii încredințate
prin atribuțiile unei funcții deținute în scopul
satisfacerii unor interese directe sau indirecte,
personale sau de grup.
Conflictul de interese – Situația în care un angajat
are un interes personal, direct sau indirect, ce
contravine interesului organizației, astfel încât
afectează sau ar putea afecta obiectivitatea şi
imparțialitatea sa în luarea deciziilor ori
îndeplinirea la timp a îndatoririlor care îi revin în
exercitarea funcției deținute.
Interes personal – Orice avantaj material sau de
altă natură, urmărit ori obținut de un angajat, în
mod direct sau indirect, pentru sine ori pentru
alții, prin folosirea reputației, influenței,
facilităților, relațiilor, informațiilor la care are
acces ca urmare a exercitării sarcinilor de serviciu.
Abatere disciplinară – Orice faptă săvârşită de un
angajat, cu vinovăție, în legătură cu activitatea
desfăşurată, constând în acțiune sau inacțiune,
prin care s-au încălcat prevederile legale sau orice
alte reglementări sau dispoziții interne emise de
conducerea organizației.
Gradul de rudenie se stabileşte astfel:
a) în linie dreaptă, după numărul naşterilor: astfel,
copiii şi părinții sunt rude de gradul întâi, nepoții şi
bunicii sunt rude de gradul al doilea;
b) în linie colaterală, după numărul naşterilor,
urcând de la una dintre rude până la ascendentul
comun şi coborând de la acesta până la cealaltă
rudă; astfel, frații sunt rude de gradul al doilea,
unchiul sau mătuşa şi nepotul, de gradul al treilea,
verii primari, de gradul al patrulea.
Afinitatea este legătura dintre un soț şi rudele
celuilalt soț. Rudele soțului sunt, în aceeaşi linie şi
acelaşi grad, afinii celuilalt soț.
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M01.020/Anexa 1 V1—Codul etic HIDROELECTRICA, a fost aprobat de către
membrii Consiliului de Supraveghere la data de 13 octombrie 2016.
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