SC TRANSENERGO COM SA

CODUL de ETICĂ PROFESIONALĂ al SC TRANSENERGO COM SA
SC TRANSENERGO COM SA este angajat în desfăşurarea activităţilor economice şi în urmărirea intereselor de
afaceri într-o manieră legală şi etică.
Prezentul Cod de Etică Profesională al SC TRANSENERGO COM SA reprezintă normele etice de conduită
profesională care stabilesc şi reglementează valorile Companiei, responsabilităţile profesionale şi morale,
obligaţiile şi conduita în afaceri, modul în care funcţionează acesta.
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1. Domeniu de aplicare
Standardele prezentului Cod de Etică se aplică şi trebuie respectate cu stricteţe de către toţi angajaţii,
directorii şi administratorii SC Transenergo COM SA, în orice moment şi în cadrul tuturor pieţelor în
care se desfăşoară activitatea economică. Implementarea Codului de Etică este necesară pentru
promovarea unei conduite profesionale etice, şi evitarea apariţiei unor situaţii care ar putea afecta
reputaţia SC Transenergo COM SA.
Principiile acestui Cod de Etică guvernează relaţiile Companiei cu angajaţii, administratorii, acţionarii,
clienţii şi partenerii de afaceri. SC TRANSENERGO COM SA îşi încurajează furnizorii, agenţii de
vânzări, consultanţii, colaboratorii şi partenerii de afaceri să adopte aceste principii.
Este posibil ca prezentul Cod de Etică să nu poată prevedea toate situaţiile dificile din punct de vedere
etic cu care se pot confrunta angajaţii Companiei. Prin urmare, fiecare trebuie să îşi asume
responsabilitatea pentru faptele sale şi să respecte spiritul acestor standarde.
Directorii şi administratorii SC Transenergo COM SA trebuie să fie modelul de comportament etic
profesional care să inspire angajaţii la aderarea şi respectarea valorilor şi a principiilor Codului de Etică.

2. Respectarea cadrului de reglementare

SC Transenergo COM SA acţionând pe pieţele de energie din România şi din alte ţări, se supune unui
spectru larg de cerinţe legale, inclusiv cerinţe specifice pieţelor de energie. Toţi angajaţii, directorii şi
administratorii din cadrul Companiei trebuie să îşi desfăşoare toate activităţile de afaceri în conformitate
cu legile, normele şi reglementările aplicabile la nivel naţional şi internaţional. În situaţiile în care
legislaţia locală sau naţională nu asigură cadrul adecvat de reglementare conform principiilor
prezentului Cod de Etică, SC Transenergo COM SA aplică propriile politici şi proceduri luând în
considerare cadrul legal existent precum şi deosebirile sociale, culturale şi economice ale ţărilor
respective în care operează.
Pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu şi aplicarea principiilor legalităţii, integrităţii morale, competenţei şi
responsabilităţii profesionale, eficienţei, transparenţei, personalul din cadrul SC Transenergo COM SA are
următoarele obligaţii :

3. Regulament privind conduita şi comportamentul profesional
Conduita:
- Să aibă o ţinută vestimentară decentă şi curată corelată cu atribuţiunile specifice postului pe care îl
ocupă.
- Să fie loial Companiei.
- Să aibă un comportament şi un limbaj civilizat, profesional si diplomatic faţă de toate persoanele cu
care vine în contact, în interiorul şi exteriorul Companiei.
- Să dea dovada de spirit de echipă şi solidaritate faţă de colegii de serviciu.
- Să respecte drepturile şi demnitatea fiecărui coleg de serviciu şi a altor persoane cu care vine în contact,
în interiorul şi exteriorul Companiei.
- Să nu se lase influenţat de interese personale care pot genera conflicte de interese, de presiuni sau
influenţe externe în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu. Conflictele de interese pot apare atunci când
perspectiva unor beneficii personale, familiale sau economice influenţează angajaţii să acţioneze contrar
intereselor SC Transenergo COM SA.
- Să păstreze confidenţialitatea tuturor operaţiunilor efectuate, a documentelor şi informaţiilor de care ia
cunoştinţă prin exercitarea atribuţiilor de serviciu şi ale funcţiei.
Comportamentul profesional şi integru :
- Să fie corect şi onest în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.
- Să nu folosească poziţia deţinută în SC TRANSENERGO COM sau afiliaţii acesteia în interese
particulare.
- Să nu sugereze şi să nu pretindă recompensă (cadouri şi orice alte valori sau servicii) pentru îndeplinirea
atribuţiilor de serviciu de la clienţi, parteneri, consultanţi şi colaboratori.
- Să nu fie implicat în activităţi sau înţelegeri de orice natură, direct sau prin membrii de familie, care să
dea naştere la conflicte de interese.
- Să nu folosească bunurile Companiei pentru rezolvarea problemelor personale.
- Să nu desfăşoare activităţi pentru un client sau concurent al SC Transenergo COM SA pe perioada
desfăşurării activităţii sale în cadrul Companiei.

4. Obligaţii profesionale
Conform atribuţiilor din fişa de post a fiecărui angajat al Companiei, angajaţii trebuie să aducă la îndeplinire la
termen şi în mod corect sarcinile de serviciu prin:
- Studierea politicilor/procedurilor operaţionale din domeniul propriu de activitate, înţelegerea şi
aplicarea acestora în activitatea pe care o desfăşoară.
- Verificarea valabilităţii politicilor şi procedurilor aplicabile în activitatea pe care o desfăşoară.
- Imbogăţirea continuă a cunoştinţelor şi competenţelor profesionale prin studiul individual cât şi prin
valorificarea oportunităţilor de care beneficiază prin grija Companiei.
- Solicitarea sprijinului superiorului ierarhic atunci când există întrebări privind politicile/procedurile care
trebuie aplicate şi respectate.
- Informarea imediată a superiorului ierarhic asupra oricărei încercări/presiuni de încălcare (cu sau fără
ştiinţă) a politicilor/procedurilor Companiei, făcute din interiorul/ exteriorul Companiei.
În derularea activităţii sale, fiecare angajat al Companiei are următoarele obligaţii:

-

Să nu împiedice şi să nu denatureze concurenţa în sectorul energiei, respectând prevederile legale şi
reglementările emise de autorităţi conform condiţiilor de licenţă deţinute de Companie.
Să cunoască şi să aplice corect prevederile/ reglementările legale şi procedurile interne ale Companiei.
Să se asigure că acţiunile întreprinse sunt înţelese corect.
Să protejeze imaginea şi prestigiul companiei, inclusiv al calităţii sale de angajat al SC
TRANSENERGO COM SA.

5. Conflictul de interese
-

-

-

-

Angajaţii care derulează relaţii de afaceri cu clienţii, colaboratorii, consultanţii, furnizorii şi partenerii
Companiei trebuie să acţioneze numai în interesul Companiei şi să excludă orice fel de avantaje
personale.
Angajaţii trebuie să-şi păstreze obiectivitatea şi să evite orice situaţie care implică sau poate genera
conflicte între propriile interese şi interesele Companiei.
Angajaţii nu au voie să facă parte din Consiliile de Administraţie ale companiilor concurente, nu pot
înfiinţa firme cu activitate concurentă şi nu pot desfăşura activităţi pentru alte companii concurente din
sectorul energiei.
Angajaţii trebuie să declare orice posibil conflict de interese. De exemplu, un conflict de interese se
poate naşte când un angajat sau un membru al familiei sale: (a) are un interes financiar care i-ar putea
afecta decizia; (b) obţine un câştig personal prin accesul la informaţii confidenţiale; (c) foloseşte poziţia
pe care o are în cadrul Companiei pentru a obţine un câştig personal; (d) are un interes personal, direct
sau indirect, legat de un furnizor, partener sau client al Companiei.
Conducerea Companiei trebuie să analizeze şi să soluţioneze situaţia împreună cu compartimentul
juridic şi/sau Avocatii Companiei cazul în care un angajat este implicat într-un conflict de interese.
Acordul sau dezacordul situaţiei analizate se va da pe baza unui document scris, înregistrat de la
Companie.

6. Oferirea de cadouri sau favoruri
SC Transenergo COM SA va aborda cu corectitudine toate tranzacţiile cu partenerii şi clienţii săi de afaceri.
Compania nu va oferi clienţilor, clienţilor potenţiali, partenerilor, potenţialilor parteneri sau oricăror
reprezentanţi ai acestora nici o recompensă sau beneficiu care contravin legilor în vigoare sau practicilor de
afaceri rezonabile şi general acceptate. Clienţii şi partenerii vor fi trataţi onest şi echitabil şi într-o manieră care
să le respecte independenţa.
Cadourile, favorurile sau serviciile pot fi oferite de către Companie clienţilor şi partenerilor cu care colaborează
Compania cu respectarea următoarelor criterii :
- Să fie în concordanţă cu practicile obişnuite de afaceri.
- Să nu aibă o valoare excesiv de mare şi să nu poată să fie considerate drept mită sau recompensă în
sensul legii penale.
- Să nu contravină legii sau standardelor etice.
Este interzisă oferirea de mită autorităţilor, funcţionarilor publici, persoanelor cu funcţii oficiale.
Este permisă oferirea unui cadou simbolic unui client sau partener, în concordanţă cu obiceiurile locale şi cu
scopul de a întări o relaţie de afaceri, în măsura în care nu se încalcă prevederile legale în vigoare.
Cadourile prea valoroase sau nepotrivite pot fi percepute ca modalităţi de influenţare sau recompensare a
deciziilor în afaceri. Sunt considerate cadouri schimburile de beneficii între angajaţii SC Transenergo COM SA
şi persoane, companii sau organizaţii din afara Companiei, constând în bani, reduceri, bunuri, protocoluri sau
cadouri „în natură”. Cadourile simbolice care sunt oferite frecvent, pot fi considerate exagerate prin cumularea
lor de-a lungul unui an calendaristic.
În cazul în care există dubii privind legalitatea unui cadou, favoare sau serviciu oferit de către Companie, atunci
trebuie consultat compartimentul juridic si/sau Avocaţii Companiei.
7. Acceptarea de cadouri sau favoruri
Este strict interzisă cererea sau acceptarea de cadouri sau bani (sau echivalentul în natură al unor sume de bani)
de la clienţii şi partenerii de afaceri ai Companiei în scopul de a obţine un tratament preferenţial.
Prin excepţie, cadourile care pot fi acceptate sunt considerate cele de valoare modestă, cadouri simbolice oferite
cu anumite ocazii recunoscute în concordanţă cu obiceiurile locale şi în măsura în care nu contravin legii. Cu
toate acestea, dacă aceste cadouri simbolice sunt acceptate frecvent, atunci pot fi considerate exagerate prin
cumularea lor de-a lungul unui an calendaristic.

În anumite situaţii, refuzul unui cadou de o valoare mare faţă de practicile uzuale de afaceri, poate genera o
situaţie stânjenitoare în afaceri (Paşte, Crăciun etc). În astfel de cazuri, angajatul va informa conducerea
Companiei care va analiza fiecare caz în parte şi va acţiona în două moduri: - va permite angajatului să reţină
cadoul, dar îl va înregistra într-un dosar, depus la compartimentul de audit sau va preda cadoul unei organizaţii
de caritate.
Partenerii Companiei vor fi selectaţi obiectiv, pe baza procedurilor şi legilor în vigoare, fără a se lua în
considerare posibilele avantaje personale oferite de aceştia (cadouri, favoruri, etc.).
Angajaţii Companiei nu vor accepta nici un fel de cadou, favor sau serviciu şi nici nu vor căuta sau accepta
vreun împrumut (altele decât creditele de afaceri obţinute de la instituţiile finanţatoare cu care colaborează
Compania) de la persoane sau organizaţii cu care Compania are relaţii de afaceri sau care doresc să încheie
afaceri cu Compania.

8. Informaţiile cu caracter confidenţial
Este interzisă şi considerată ilegală utilizarea informaţiilor cu caracter confidenţial în negocierea – directă sau
indirectă – în cadrul diferitelor tranzacţii/licitaţii/contracte.
Este interzisă dezvăluirea informaţiilor cu caracter confidenţial unor terţe persoane fizice şi juridice, inclusiv
membrilor familiei sau prietenilor.
Este interzisă dezvăluirea, către alţi angajaţi (care nu au voie să cunoască) sau către o terţă parte, a informaţiilor
confidenţiale ale Companiei, atât în timpul activităţii angajatului, cât şi după încheierea acesteia.
!!! Dezvăluirea, modificarea sau utilizarea şi difuzarea abuzivă a informaţiilor cu caracter confidenţial pot cauza
grave prejudicii Companiei, pot duce la reducerea profiturilor şi la sancţionarea vinovaţilor.

9. Participarea la activităţi politice
SC Transenergo COM SA păstrează neutralitatea faţă de partidele şi candidaţii politici şi nu acceptă manifestări
sau iniţiative care au un scop exclusiv sau preponderent politic. Nici numele Companiei şi nici vreo resursă
controlată de SC Transenergo COM SA nu vor fi folosite pentru promovarea intereselor partidelor, candidaţilor
politici, organizaţiilor sindicale sau asociaţiilor cu care poate intra în conflict de interese.
Participarea angajaţilor Companiei la viaţa politică se va face numai în afara orelor de program şi doar în numele
propriu al angajaţilor, nu în numele Companiei.
Compania se abţine de la orice presiune directă sau indirectă faţă de exponenţii mediului politic şi nu oferă
contribuţii băneşti sau donaţii în natură partidelor politice, organizaţiilor sindicale sau asociaţiilor cu care poate
intra în conflict de interese.
10. Protocolul Companiei
Protocolul în cadrul Companiei este un factor important în crearea imaginii SC Transenergo COM SA şi a
relaţiilor sale de afaceri în România şi în străinătate. Cu toate acestea, protocolurile excesive sau frecvente ar
putea influenţa luarea deciziilor sau pot crea această impresie. Orice protocol pe care un angajat îl poate accepta
din partea clienţilor, clienţilor potenţiali, partenerilor sau partenerilor potenţiali, care depăşeşte pragul de 200 de
Euro trebuie să aibă un obiectiv comercial legal şi în toate cazurile trebuie înregistrat şi aprobat în prealabil de
către conducerea Companiei.

11. Regimul Documentelor Interne ale Companiei
Având în vedere exigenţele acţionariatului şi conducerii, SC TRANSENERGO COM SA a stabilit şi doreşte
menţinerea unui înalt standard privind acurateţea în întocmirea documentelor, strategiilor, procedurilor,
rapoartelor, pentru a se asigura respectarea condiţiilor ISO 9001, ROI-ul aprobat în mai 2011, şi că activele sale
sunt protejate şi utilizate în mod corespunzător.
Trebuie să se efectueze înregistrări corecte, exacte şi în timp util ale documentelor emise, pentru evidenţe şi
raportări, în conformitate cu prevederile postului şi cu reglementările şi procedurile în vigoare ale Companiei.
Trebuie să se semneze numai acele documente care sunt corecte şi adevărate.
Trebuie să se păstreze documentaţiile pentru a putea fi oferite auditorilor sau organelor de control, la solicitări.
Nu trebuie să se realizeze documentaţii incorecte sau frauduloase.
Nu trebuie să se realizeze documentaţii care să fie contrare intereselor Companiei.

12. Protejarea si utilizare bunurilor Companiei
Email-urile care au extensia „@transenergo.ro” sunt proprietatea companiei SC TRANSENERGO COM SA
astfel ca:
Este interzis folosirea acestuia în scop personal.
Este permis accesul superiorilor ierarhici la gestionare şi încadrarea email-urilor fiecărui angajat al Companiei
într-un program integrat de gestiune ,,Document Management”
- Orice risipă, folosire incorectă, distrugere sau furt al proprietăţii Companiei, de care aveţi cunoştinţă,
trebuie comunicate fără întârziere superiorului direct.
La încetarea contractului individual de muncă, angajaţii au obligaţia de a returna ceea ce aparţine de
drept Companiei, şi în primul rând documentele (inclusiv în format electronic) care reprezintă
informaţii confidenţiale sau drept de proprietate intelectuală.
- Proprietatea intelectuală a Companiei va fi protejată de către angajaţii care o utilizează. Invenţiile şi
inovaţiile sunt apreciate şi pot fi dezvoltate la locul de muncă în calitate de angajat al SC
TRANSENERGO COM SA.
- Utilizarea computerului, hardware-ul, software-ul şi datele înregistrate pe computere trebuie protejate
împotriva distrugerii, furtului, manipulării neatente, accesului neautorizat şi dezvăluirii de informaţii
deţinute de către Companie.
In utilizarea computerelor respectaţi măsurile de securitate specifice şi permiteţi controalele interne ale
fiecărui sistem computerizat la care vi s-a acordat acces!
Este interzisă: utilizarea în scop personal a computerelor şi a tuturor informaţiilor cât şi a documentelor din
cadrul Companiei!
13. Protecţia mediului
Protejarea mediului înconjurător reprezintă o responsabilitate importantă pentru SC Transenergo COM SA. In
acest scop, în planificarea proiectelor sale, SC Transenergo COM SA caută să menţină un echilibru între
activităţile sale şi chestiunile vitale de protecţia mediului, luând în considerare generaţiile viitoare.
Angajaţii Companiei trebuie să ţină cont de normele de protecţie a mediului atunci când desfăşoară activităţi
astfel încât să se asigure reducerea impactului de mediu în desfăşurarea activităţilor şi operaţiunilor Companiei.
Este obligatorie respectarea reglementărilor în vigoare privind protejarea mediului înconjurător .

14. Respectarea securităţii, sănătăţii muncii şi protejarea personalului
Avem convingerea că aportul profesional al salariaţilor care lucrează într-un climat de corectitudine şi încredere
reciprocă reprezintă cheia succesului oricărei afaceri.
- Compania respectă şi protejează demnitatea angajaţilor săi şi dreptul la viaţa privată, inclusiv al
protecţiei şi asigurării confidenţialităţii anumitor date de natură personală.
Angajaţii care, prin natura postului, deţin şi utilizează astfel de date şi informaţii vor asigura protecţia
acestora în conformitate cu legislaţia şi procedurile interne în vigoare.
- Compania preţuieşte şi apără sănătatea şi securitatea în muncă prin oferirea de servicii gratuite de
sănătate, asigură protecţia la locul de muncă prin instruire de către specialişti şi profitabile a afacerilor.
- Relaţiile de muncă sunt dezvoltate şi gestionate astfel încât să asigure şi să garanteze oportunităţi egale
şi să promoveze climatul necesar şi propice pentru dezvoltarea personală a fiecărui angajat.
- Compania asigura un mediu propice lucrului în echipă şi promovează valorile.
Personalul Companiei beneficiază de:
- Condiţii de muncă şi de igienă care să-i protejeze sănătatea şi integritatea fizică care să-i permită
îndeplinirea sarcinilor de serviciu în condiţii normale şi cu operativitate.
- Programe şi acţiuni de instruire şi dezvoltare profesională şi pregătire organizate sau facilitate de
Companie.
- Participarea la conferinţe/simpozioane/ateliere de lucru în ţară sau străinătate.
- Drepturile şi reglementările recunoscute prin lege.
In cadrul Companiei mediul de muncă nu face nici un fel de discriminare legată de sex, religie, vârstă, etnie sau
alţi factori.
Compania nu tolerează şi va lua măsuri disciplinare împotriva oricărui fel de acţiuni de hărţuire sexuală,
intimidare psihică, ameninţări sau violenţă fizică.
Este interzisă deţinerea de arme, droguri sau alte substanţe asemănătoare, de către angajaţi, în sediul Companiei
sau la locul de muncă.

Excepţie fac situaţiile de folosire a acelor medicamente din categoria celor menţionate, numai pe bază
de prescripţie medicală.
Sunt interzise introducerea şi consumarea băuturilor alcoolice în timpul orelor de program.
Este interzis fumatul în sediile Companiei sau la locul de muncă, în alte spaţii decât în cele special amenajate
pentru fumat, conform prevederilor legale în vigoare, precum şi prezentarea în stare de ebrietate la serviciu.
-

15. Gestionarea resurselor umane
SC Transenergo COM SA respectă legislaţia muncii, utilizează practici corecte la angajare, incluzând şi
interzicerea oricăror forme de discriminare de orice fel. Remunerarea muncii se face în raport cu specificul
locului de munca şi depinde de performanţele individuale ale angajatului, dar şi de performanţa generală a
Companiei.
Deciziile cu privire la angajare, promovare se iau exclusiv în avantajul Companiei, pe baza pregatirii
profesionale, realizărilor, conduitei individuale, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
16. Comunicarea cu exteriorul si Relaţia cu comunitatea
Compania derulează şi menţine relaţii de colaborare cu autorităţile locale, naţionale şi multinaţionale pe bază de
colaborare şi transparenţă deplină şi activă, care nu compromit independenţa şi obiectivele economice ale
companiei şi respectă principiile de comportament şi valorile acestui Cod. SC Transenergo COM SA recunoaşte
rolul său şi răspunderea morală care îi revine privind contribuţia sa la ridicarea nivelului calitativ al societăţii în
cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea şi se va implica în susţinerea de proiecte de responsabilitate socială, prin
sprijinirea prin ajutor acordat categoriilor sociale defavorizate şi persoanelor cu vulnerabilităţi, bolnavi, bătrâni,
copii.
Gesturile de curtoazie, concretizate prin oferirea de cadouri către autorităţi, vor avea doar valoare simbolică.
Acestea vor fi întreprinse cu înştiinţarea şi numai cu acordul conducerii Companiei, utilizând numai resurse din
fondul de cadouri prevăzut în bugetul companiei.
17. Transparenţa în afaceri
Compania publică şi transmite Rapoarte Anuale la ANRE, Rapoarte financiare, Rapoarte de Audit cât şi
Raportul administratorului privind rezultatele.
Datele sunt consistente, corecte şi conforme cu realitatea.
Compania este supusă unui audit anual extern, independent, şi va respecta toate standardele de calitate contabile
şi de audit recunoscute la nivel internaţional.
Pentru ca deciziile acţionarilor să se poată baza pe o evaluare corectă a politicii Companiei şi a modului de
administrare a acesteia, Compania prin administratorul sau legal, va asigură toate informaţiile legale necesare şi
prin mesaje şi prezentări distincte adresate acţionarilor.
18. Respectarea normelor prevăzute in Codul de Etică Profesională
Fiecare angajat al Companiei are datoria de a cunoaşte, şi respecta Codul de Etică Profesională al SC
TRANSENERGO COM SA. Orice probleme legate de impunerea şi respectarea normelor de conduită, inclusiv
iniţiativele privind completarea şi/sau modificarea normelor de conduită cuprinse în prezentul Cod de Etică, vor
fi prezentate managementului în scris, care le va analiza şi va emite decizii.
Codul de Etică Profesională va fi prezentat şi difuzat tuturor angajatilor SC TRANSENERGO COM SA cât şi
societăţilor la care este acţionar (TRANSENERGO HUNGARY KFT).
Angajaţii Companiei cât şi conducerea societăţii TRANSENERGO HUNGARY KFT vor lua măsurile necesare
pentru a se asigura că personalul din subordine cunoaşte şi respectă prevederile Codului.
- Fiecare angajat are obligaţia să citească acest Cod de Etică Profesională şi să semneze declaraţia de
însuşire a acestuia.
- Fiecare angajat are obligaţia de a respecta reglementările acestui Cod.
- În cazul unor abuzuri şi încălcări ale prevederilor Codului de Etică Profesională, Compania va adopta
măsuri disciplinare – faţă de cei responsabili de respectivele abateri, acolo unde se va considera necesar,
pentru apărarea intereselor Companiei şi în raport de prevederile legislaţiei şi normelor în vigoare –
măsuri ce pot ajunge până la desfacerea contractului de muncă.
- Răspunderea disciplinară se stabileşte potrivit prevederilor legale în vigoare.
- Răspunderea disciplinară şi materială nu exclude răspunderea penală.
- În cazul în care se consideră că unele cazuri întrunesc elementele constitutive ale unor infracţiuni, vor fi
sesizate organele abilitate ale statului.

Valorile etice ale SC TRANSENERGO COM SA:
1. Loialitate !
2. Integritate !
3. Inteligenţă emoţională.
4. Performanţă.
5. Confidenţialitate.
6. Spirit de echipă.
7. Promtitudine.
8. Eficienţa.
Respectarea Codului de Etică Profesională de către personalul din cadrul SC TRANSENERGO COM SA
cât şi din partea societăţilor la care are participaţii înseamnă protejarea imaginii Companiei, imaginea
dumneavoastră şi a colegilor dumneavoastră.
Nerespectarea Codului de Etică Profesională va fi considerată un act de indisciplină şi se va sancţiona
conform prevederilor Codului Muncii, Contractului de Muncă şi Regulamentului Intern. Acest cod este
redactat în conformitate cu reglementările legale în vigoare, prevederile Codului Muncii şi ale
Regulamentului Intern.

Aprobat astăzi : 11.02.2014 de către Conducerea Companiei SC TRANSENERGO COM SA :
e-mail: office@transenego.ro; www.transenergo.ro

