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TRADIȚIE ȘI VALORI

Siguranță
• Angajații ajung în fiecare zi acasă în aceeași  
 formă sau chiar în formă mai bună 
• Nimeni nu este rănit niciodată
• Companie considerată lider de piață în  
 domeniul siguranței

Clienții sunt pe primul loc
• Orice este nevoie pentru a oferi clienților  
 cele mai bune servicii
• Pasiune pentru succesul clienților

Integritate de nezdruncinat
• Facem întotdeauna ceea ce trebuie

Administrare locală/ control local
• Suntem deschiși tuturor ideilor și încurajăm  
 pasiunea pentru învățare
• Concentrați în permanență pe perfecționare

Cei mai buni oameni/ cel mai bun loc de 
muncă
• Creăm oportunități - dezvoltați-vă și trăiți-vă  
 visurile
• Respectăm pe toată lumea și recunoaștem  
 că fiecare idee contează
• Ne dedicăm inovației și obținerii de   
 rezultate

MESAJ DIN PARTEA 
PREȘEDINTELUI ȘI CEO

Stimați membri ai echipei BrandSafway,

Ca o companie corectă și etică ce suntem, cultura și 
reputația  ne ajută să câștigăm și să păstrăm clienții, 
să atragem cei mai buni oameni din industrie și să 
facem Brand Industrial Services, Inc. și filialele sale 
(„BrandSafway”) un loc de muncă minunat. Acest Cod 
de Conduită oferă îndrumări care ne ajută să protejăm 
această cultură, să lucrăm împreună cu integritate și să 
facem în mod consecvent ceea ce trebuie. Codul nostru 
de conduită se aplică tuturor angajaților, funcționarilor 
și directorilor companiei BrandSafway, precum și terților 
care ne pot reprezenta.  

Așteptările clienților, colegilor și comunităților noastre 
sunt din ce în ce mai mari în societățile conectate și 
transparente în care trăim și lucrăm. Ajutați-ne să 
îndeplinim aceste așteptări, citind cu atenție acest Cod 
de Conduită, înțelegând conținutul acestuia și aplicând 
principiile sale în tot ceea ce faceți pentru BrandSafway.   
 
 Dacă vă aflați într-o situație în care nu știți cum să acționați, 
credeți că a avut loc o încălcare a Codului de conduită sau 
aveți o întrebare despre o problemă de conformitate, vă 
rugăm să ne comunicați. Compania vă va ajuta cu siguranță 
să faceți ceea ce trebuie. Lucrăm într-un mediu în care 
comunicarea deschisă și onestă este ceea ce se așteaptă, 
nu o excepție. Vrem să vă simțiți confortabil comunicând 
cu supraveghetorul, managerul sau reprezentantul pentru 
Resurse Umane. În plus, acolo unde este disponibilă, linia 
de asistență telefonică BrandSafway EthicsPoint („linie 
directă”) oferă o metodă confidențială pentru a raporta 
probleme legate de integritate sau alte preocupări.  

Vă mulțumim pentru angajamentul și susținerea dvs. 
permanentă!

Bill Hayes
Președinte și Director executiv
Brand Industrial Services, Inc.  
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BrandSafway Energy & Infrastructure Services, Inc. și 
societățile sale afiliate („BrandSafway“) și-au declarat 
angajamentul pentru tranzacții juste și standarde etice 
înalte în tot ceea ce întreprind.  Un aspect cheie al acestui 
angajament este reprezentat de îmbrățișarea spiritului 
integrității și a unei culturi a conformității.

Reputația noastră s-a construit prin comportamentul 
tuturor celor care lucrează în numele BrandSafway în 
interacțiunile acestora cu clienții, furnizorii, publicul larg și 
colegii.  Din acest motiv, este foarte important ca principiile 
evidențiate în prezentul document să devină o a doua 
natură pentru fiecare dintre cei care acționează în orice fel 
în numele BrandSafway.  

Trecând peste exigențele activității desfășurate și presiunile 
resimțite pentru a obține succes comercial, nicio persoană 
nu trebuie niciodată să își compromită integritatea 
personală pentru a promova interesele BrandSafway.  Orice 
astfel de compromis nu va face decât să ne submineze 
interesele superioare în cele din urmă.

Codul de conduită al BrandSafway nu urmărește să 
acopere fiecare situație în care poate să apară o problemă 
de conduită etică în afaceri.  Mai degrabă, se urmărește 
ca principiile enunțate în conținutul său să fie aplicate 
unei plaje largi de circumstanțe.  Dacă o situație nu se 
regăsește în prezentul manual sau pentru a afla mai 
multe despre politicile locale care ar fi aplicabile în locația 
dumneavoastră, vă rugăm să contactați superiorul direct, 
reprezentantul departamentului de resurse umane sau 
Responsabilul de Conformitate pentru îndrumare.  Nimic 

din conținutul prezentului Cod de conduită sau din 
comunicările aferente acestuia nu dă naștere și nici nu 
urmărește să sugereze un contract sau o perioadă de 
angajare.

CINE TREBUIE SA RESPECTE CODUL DE CONDUITA ȘI 
POLITICILE BrandSafway

Codul de conduită al BrandSafway trasează cele mai 
importante principii pe care toate persoanele și entitățile 
care lucrează pentru sau în numele BrandSafway și 
subsidiarele și entitățile afiliate ale acesteia trebuie să 
le respecte indiferent de locație sau poziție. Adeziunea 
la prezentul Cod se numără printre responsabilitățile 
individuale ale fiecărui membru al conducerii, 
administrator și angajat BrandSafway. Terțele părți care 
reprezintă BrandSafway, cum ar fi consultanții, agenții, 
reprezentanții de vânzări, distribuitorii și antreprenorii 
independenți trebuie, de asemenea, să afișeze un 
comportament care să fie în conformitate cu prezentul Cod 
și cultura conformității promovată de compania noastră.  

Directorul Juridic (General Counsel) al BrandSafway are 
și rolul de Responsabil de conformitate.  Responsabilul 
de conformitate este însărcinat cu administrarea 
implementării și aplicării prezentului Cod de conduită, 
inclusiv: 
• supravegherea administrării Codului și a conformării 

cu acesta, inclusiv punerea în aplicare și asigurarea 
faptului că măsurile disciplinare potrivite, inclusiv 
și mergând chiar până la suspendarea și încetarea 
raporturilor de muncă, fără ca această exemplificare 

INTRODUCERE ȘI SCOP
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să aibă un caracter exhaustiv, sunt aplicate cu 
consecvență după cum este necesar, și în orice caz în 
conformitate cu legislația națională; 

• desfășurarea sau supravegherea investigațiilor asupra 
încălcărilor semnalate ale Codului; 

• coordonarea răspunsurilor adecvate la 
comportamentele necorespunzătoare și luarea 
de măsuri pentru prevenirea repetării oricărui 
comportament necorespunzător; 

• coordonarea tuturor programelor de formare 
necesare și aprobare ce vizează tematicile ce fac 
obiectul prezentului Cod; și 

• răspunderea la întrebările angajaților, personalului 
de conducere și administratorilor și oferirea de 
îndrumare acestora cu privire la Codul BrandSafway 
sau la întrebările oricăror terțe părți cărora li se aplică 
prezentul Cod. 

UNDE SE APLICA CODUL DE CONDUITA ȘI POLITICILE 
BrandSafway

Codul de conduită și politicile aplicabile în cadrul 
companiei se aplică oriunde BrandSafway își desfășoară 
activitatea, în măsura permisă de lege.  Având în vedere că 
BrandSafway este prezent în întreaga lume, operațiunile 
acestei companii sunt supuse legilor și reglementărilor 
din multe țări diferite, emise de numeroase guverne și 
agenții. În plus față de prezentul Cod, fiecare persoană 
este responsabilă de cunoașterea și respectarea legilor și 
reglementărilor locale aplicabile locului unde muncește 
sau își desfășoară activitatea.  În plus față de legile locale, 
trebuie, de asemenea, să cunoașteți faptul că activitatea 
și acțiunile derulate la nivel local pot fi supuse și anumitor 
legi străine. Spre exemplu, operațiunile globale ale 
BrandSafway sunt supuse Legii privind practicile corupte în 
străinătate din Statele Unite și Legii mitei din Regatul Unit.  
Dacă aveți întrebări despre legile care se aplică activităților 
dumneavoastră, contactați Responsabilul de conformitate 
din cadrul BrandSafway sau Departamentul juridic al 
BrandSafway.
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CE SE AȘTEAPTĂ DE LA 
DUMNEAVOASTRĂ

Cultura conformității și comportamentul etic pe care 
le promovăm depind de modul în care fiecare angajat 
BrandSafway înțelege și aplică Codul de conduită al 
BrandSafway.  Ne așteptăm ca fiecare angajat BrandSafway 
să:

I.  Înțeleagă Codul și Politicile noastre:
• Citească, înțeleagă și respecte Codul de conduită al 

BrandSafway.
• Participe la toate programele de formare pe teme 

de etică și conformitate unde prezența acestuia este 
necesară.

• Se familiarizeze cu politicile și reglementările specifice 
postului ocupat, unității din care face parte și locației 
în care activează. 

• Se consulte cu superiorul, reprezentantul 
departamentului de resurse umane sau Responsabilul 
de conformitate din cadrul BrandSafway dacă are 
nevoie de clarificări cu privire la orice aspect al 
Codului de conduită.

II.  Acționați cu integritate:
• Evaluați-vă activitățile într-o manieră onestă și 

corectă.
• Nu vă compromiteți integritatea personală chiar 

dacă sunteți astfel instruiți de o altă persoană.  Orice 
acțiune realizată la îndrumarea altei persoane nu 
poate fi folosită ca și justificare pentru încălcarea 
prezentului Cod.

• Nu solicitați niciodată altei persoane să încalce 
prezentul Cod sau orice lege sau reglementare.

• Înțelegeți și respectați acest Cod, politicile 

aplicabile ale companiei, politicile specifice unității 
dumneavoastră și legile și reglementările în vigoare.

III.  Exprimați-vă:
• BrandSafway încurajează cu tărie angajații să ridice cu 

promptitudine orice preocupări sau întrebări pe care 
le au în legătură cu aspectele care țin de integritate, 
cum ar fi despre etică, discriminare sau hărțuire, 
precum și să semnaleze orice suspiciune de încălcare 
a prezentului Cod și a oricăror altor legi, reglementări 
și politici aplicabile.

• BrandSafway interzice cu desăvârșire orice 
represalii împotriva oricărei persoane care exprimă 
o preocupare legată de integritate sau ajută la 
soluționarea unei astfel de preocupări.  Dacă simțiți 
că sunteți supus unor represalii sau sunteți tratat 
injust după ce ați exprimat o astfel de preocupare, ne 
așteptăm să semnalați acest lucru așa cum ați face 
cu orice altă problemă de integritate.  Represaliile 
reprezintă motiv pentru măsuri disciplinare, inclusiv, 
dar fără a se limita la, suspendarea și încetarea 
raporturilor de muncă cu făptuitorul. 

• Există mai multe metode prin care vă puteți exprima 
preocupările legate de integritate; apelați la canalul 
și la limbajul care vi se potrivesc cel mai bine și se 
pretează cel mai bine situației.  Deși în majoritatea 
cazurilor, supervizorul sau superiorul dumneavoastră 
direct sau reprezentantul departamentului de resurse 
umane vor putea să abordeze și să vină cu o soluție 
pentru aceste preocupări, acestea nu sunt singurele 
dumneavoastră acțiuni. Puteți, de asemenea, apela 
la nivelul superior ierarhic, auditorii companiei, 



Responsabilul de conformitate și Consiliul de 
administrație.  

• Vă vom respecta confidențialitatea și doar persoanele 
care trebuie să investigheze și să trateze problema 
de integritate raportată vor avea acces la informațiile 
pe care le puneți la dispoziție.  Dacă nu este în 
mod neapărat necesar, identitatea sau detaliile 
dumneavoastră personale nu vor fi divulgate 
personalului, cu excepția celor care sunt autorizați să 
investigheze sesizarea.

• În cazurile în care este posibil și permis de lege, puteți 
face o sesizare anonimă, dar o astfel de abordare ne 
va crea dificultăți în investigarea sesizării.  Nu vă vom 
putea consilia cu privire la stadiul investigației dacă 
sesizarea dumneavoastră este anonimă și nu avem la 
dispoziție datele dumneavoastră de contact.  Pentru a 
face o sesizare anonimă din Statele Unite sau Canada, 
informații despre modul cum se poate face o sesizare 
la locul dumneavoastră de muncă se gasesc pe pagina 

noastră de web.
• Regulile aplicabile sesizărilor anonime privind 

integritatea diferă de la țară la țară.  Spre exemplu, 
multe țări (în special în Uniunea Europeană) interzic 
sesizările anonime sau le limitează doar la încălcările 
instrumentelor de control intern în domeniul 
financiar, contabil, bancar și al luptei anti-corupție. 

• Vă rugăm să aveți în vedere faptul că aducerea unei 
acuzații false în cunoștință de cauză sau furnizarea 
de informații false pot fi motive pentru măsuri 
disciplinare care pot merge inclusiv, dar fără a se 
limita, până la suspendarea și încetarea raporturilor 
de muncă și/sau demararea de acțiuni penale și/sau 
civile conform legislației în vigoare.

Pagina 10
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Crearea unei culturi a conformității și îmbrățișarea 
spiritului integrității sunt responsabilități cheie pentru 
fiecare lider din cadrul BrandSafway.  Indiferent dacă 
sunteți un responsabil, un supervizor sau manager al unei 
echipe restrânse, ne așteptăm ca fiecare lider din cadrul 
BrandSafway să:  

I.  Conducă prin puterea exemplului
• Demonstreze prin propriile acțiuni și comportamente 

că intenționează să acționeze cu integritate și în 
conformitate cu principiile prezentului Cod, politicile 
noastre și legea;

• Aibă în vedere aspectele legate de conformitate și 
integritate în evaluarea subordonaților; și

• Se asigure că, în atingerea rezultatelor de activitate, 
nu compromite spiritul integrității sau conformității cu 
prezentul Cod, politicile noastre sau legea. 

 
II.  Promoveze conformitatea 
• Stabilească un mediu în care încălcările prezentului 

Cod sunt luate în serios, iar angajații sunt încurajați să 
își exprime preocupările fără teama de represalii;

• Mențină un dialog activ cu angajații despre 
preocupările legate de integritate; și

• Comunice cu angajații despre așteptările legate de 
conformitatea cu prezentul Cod și politicile noastre, 
precum și despre orice modificări care sunt aduse 
acestora pe măsură ce sunt implementate.

III.  Răspundă preocupărilor angajaților
• Trateze preocupările angajaților cu respect și 

seriozitate și să le soluționeze cu promptitudine și în 

condiții de confidențialitate;
• Încurajeze angajații să semnaleze prompt încălcările 

prezentului Cod, ale politicilor noastre și ale legii.  
Liderii cărora le-au fost aduse la cunoștință încălcări 
sunt responsabili să se asigure că acestea sunt 
raportate în mod corespunzător dacă angajații nu fac 
acest lucru;

• Ia măsurile disciplinare aprobate odată ce o 
investigație s-a finalizat.

IV.  Își asume răspunderea
• În anumite țări, liderii din cadrul BrandSafway pot fi 

trași la răspundere pentru încălcările prezentului Cod, 
ale politicilor noastre și ale legii de către angajații din 
subordonarea lor.

CE SE AȘTEAPTĂ DE LA 
LIDERII BRANDSAFWAY
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I.  Investigații
• Vom investiga cu promptitudine preocupările 

legate de integritate care au fost raportate, 
inclusiv suspiciunile de încălcare a prezentului Cod.  
Investigațiile necesită colaborarea și confidențialitatea 
tuturor celor implicați.  

• Rolul Responsabilului de conformitate -- Responsabilul 
de conformitate se ocupă de investigarea problemelor 
legate de integritate și poate delega anumite aspecte 
ale investigațiilor către alte persoane. Informațiile cu 
privire la investigații vor fi tratate cu confidențialitate.   
Atunci când legea o impune, la recomandarea 
juristului BrandSafway sau după cum se poate 
dovedi necesar în orice alt mod, Responsabilul 
de conformitate poate raporta problema ce face 
obiectul investigației și poate furniza informații 
relevante autorităților externe sau altor persoane din 
cadrul BrandSafway care au nevoie de respectivele 
informații. 

• Rolul angajaților noștri -- Cooperarea angajaților noștri 
și confidențialitatea investigațiilor sunt esențiale 
pentru eficacitatea implementării prezentului Cod.  
Se așteaptă ca toți angajații să coopereze în cursul 
investigării oricăror probleme legate de integritate și 
să păstreze confidențialitatea investigației.  

II.  Sancțiuni pentru încălcarea prezentului Cod
Noi luăm prezentul Cod foarte în serios. Încălcările Codului 
pot reprezenta motive pentru măsuri disciplinare, în 
conformitate cu legislația națională, care pot merge până 
inclusiv, dar fără a se limita la, suspendarea și încetarea 
raporturilor de muncă și/sau demararea de acțiuni penale 

și/sau civile conform legislației în vigoare. Acolo și 
atunci când se impune, încălcările Codului pot fi sesizate 
autorităților relevante pentru a fi investigate, pentru 
a se începe urmărirea penală sau pentru a fi impusă 
plata de despăgubiri.  Sub rezerva legislației naționale, 
angajații BrandSafway pot fi supuși și măsurilor 
disciplinare pentru încălcări ale Codului, cum ar fi:
• autorizarea sau participarea la acte de încălcare a 

prezentului Cod;
• reținerea în mod deliberat a unor informații sau 

furnizarea de informații false sau de natură să 
inducă în eroare în cursul investigației;

• încălcări ale Codului care rezultă din supravegherea 
necorespunzătoare a subordonaților; și

• represalii sau răzbunări împotriva unei persoane 
care aduce în atenție o problemă legată de 
integritate.

CE SE ÎNTÂMPLĂ ATUNCI 
CÂND ESTE SEMNALATĂ 
O PROBLEMĂ LEGATĂ DE 
INTEGRITATE
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Clienții, furnizorii, competitorii și angajații BrandSafway 
trebuie tratați în mod echitabil. Manipularea, tăinuirea, 
abuzul de informații privilegiate, falsul în declarații despre 
fapte importante sau orice altă practică inechitabilă nu pot 
fi utilizate pentru a obține un avantaj în fața altora atunci 
când se acționează ca și reprezentant al BrandSafway.

I.  Responsabilitate socială
BrandSafway crede cu tărie în propriul rol de entitate 
socialmente responsabilă și își declară sprijinul pentru 
drepturile fundamentale ale omului și angajamentul 
pentru evitarea practicilor de afaceri care pot fi catalogate 
ca și abuzuri ale drepturilor omului.  Acest lucru presupune 
o atentă gestionare a anumitor chestiuni, cum ar fi 
bunăstarea forței de muncă, mediul, siguranța și sănătatea, 
precum și posibilul impact al activităților noastre asupra 
comunităților locale.
BrandSafway încurajează angajații, dar nu le impune 
acestora, să își asume un rol activ în propriile comunități 
locale prin activități caritabile sau implicare politică în 
măsura în care munca angajatului nu este afectată.  Cu 
toate acestea, niciun angajat nu va fi supus presiunilor 
pentru a-și asuma un rol activ în comunitatea locală sau 
a contribui cu timp sau bani la activități caritabile sau 
politice și nici nu i se vor solicita astfel de demersuri.    
Contribuțiile caritabile sau politice din fonduri sau active 
ale BrandSafway pot fi făcute doar în conformitate cu 
politicile aplicabile ale companiei.  

II.  Raporturile cu antreprenorii și furnizorii
Tranzacțiile pe care BrandSafway le derulează pe piață nu 
pot fi afectate de suspiciuni de favoritism sau influențe 

necorespunzătoare.  Contractorii și furnizorii trebuie 
selectați pe baza unor criterii clare și obiective.  Printre 
acestea se numără prețul, calitatea produselor și serviciilor, 
graficul de livrare, reputația pentru o conduită etică și 
standarde înalte de sănătate, siguranță și mediu.

BrandSafway așteaptă de la toți contractorii, furnizorii, 
agenții și reprezentanții săi să respecte prezentul Cod, 
legile aplicabile și alte politici relevante promovate de 
BrandSafway.

III.  Plăți necuvenite, corupție și mită
O plată necuvenită sub formă de mită, recompense plătite 
funcționarilor pentru grăbirea unor proceduri publice 
(facilitating payments), gratuități sau cadouri nejustificate 
pentru dobândirea unui avantaj în orice situație, nu va fi 
niciodată acceptată.  BrandSafway interzice în mod expres 
plățile necuvenite în toate demersurile sale comerciale, 
în toate țările din lume, atât în sectorul public, cât și în 
cel privat.  În categoria plăților necuvenite sunt incluse 
recompensele „facilitating payments“ făcute pentru 
facilitarea tranzacțiilor, deseori în raporturile cu agențiile 
guvernamentale, indiferent dacă aceste plăți în scop de 
facilitare sunt legale sau obișnuite într-o anumită țară.

Plățile necuvenite nu trebuie încurcate cu cadouri 
rezonabile și limitate, protocolul, cheltuielile de deplasare 
și masă ale clienților, care sunt în mod direct corelate cu 
promovarea activității BrandSafway, exceptând situația 
în care beneficiarul promovează o politică care interzice 
astfel de practici. Astfel de articole pot fi acceptabile 
în conformitate cu prezentul Cod și orice politici ale 

CUM AR TREBUI 
DESFĂȘURATĂ ACTIVITATEA
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companiei, sectoriale sau regionale, cum ar fi politica 
privind deplasările și protocolul sau politica privind 
decontarea cheltuielilor făcute în scop de serviciu. Rețineți 
faptul că oferirea sau aranjarea oricăror stimulente 
personale pentru obținerea de contracte sunt strict 
interzise.   

Bacșișurile sau gratuitățile pentru servicii pot fi acordate în 
conformitate cu practicile legale și locale. Cu toate acestea, 
trebuie să aveți în vedere contextul în care sunt acordate 
astfel de gratuități astfel încât acestea să nu fie încadrate în 
mod greșit drept mită.  Onorariile sau comisioanele nu vor 
fi plătite dacă suma sau metoda de plată sugerează faptul 
că a fost acordată mită.  Toate plățile trebuie să fie în mod 
clar și corect evidențiate în registrele BrandSafway.  Dacă 
o plată se dovedește necesară în anumite circumstanțe 
pe care le considerați ambigue, trebuie să solicitați 
îndrumarea superiorului ierarhic sau a Responsabilului de 
conformitate.

IV.  Conflictele de interese
Angajații BrandSafway trebuie să se asigure că activitățile 
private și alte activități profesionale pe care le desfășoară 
nu intră în conflict cu responsabilitățile pe care le au față 
de BrandSafway.  Fiecare angajat BrandSafway are obligația 
de a evita orice activitate care generează sau poate fi 
suspectată de conflict de interese.  

Un „conflict de interese“ apare atunci când interesele 
private ale unei persoane interferează cu sau contravin 
astfel intereselor BrandSafway.  Atunci când un angajat, 
responsabil sau director ia măsuri sau are interese care 
contravin obiectivelor și derulării activității sale, există 
posibilitatea apariției unui conflict de interese.  Printre 
posibilele situații de conflict de interese enumerăm, fără ca 
o astfel de enumerare să aibă un caracter exhaustiv: 
• reprezentarea BrandSafway în demersuri sau 

tranzacții în care dețineți un interes personal sau 
financiar;

• direcționarea de contracte către furnizori în care 
dumneavoastră sau membri apropriați din familie 
dețineți un interes personal sau financiar, altul decât 
mai puțin de 1% din investiția într-o corporație 
deținută public;   

• căutarea obținerii de beneficii personale sau cadouri 
care vă pot influența aprecierea profesională de la 

clienți, antreprenori sau furnizori sau ca urmare a 
acțiunilor întreprinse în numele acestora;

• utilizarea necorespunzătoare a resurselor 
BrandSafway, poziției sau influenței dumneavoastră 
pentru obținerea de beneficii personale necuvenite 
sau pentru a vă promova activitățile sau interesele 
externe companiei;

• concurarea alături de un competitor al BrandSafway 
sau acționarea în numele unui astfel de competitor; 

• angajarea în tranzacții bazate pe informații 
privilegiate; sau

• alte circumstanțe în care interesele dumneavoastră 
personale se pot abate de la interesele superioare ale 
BrandSafway.

Conflictele de interese trebuie evitate în cazul în care 
nu fac obiectul unei aprobări specifice.  Atunci când 
aveți dubii cu privire la măsura în care o tranzacție este 
corespunzătoare sau un conflict de interese este posibil, 
consultați-vă cu superiorul ierarhic sau Responsabilul 
de conformitate.  Descrierea tuturor circumstanțelor și 
condițiilor care pot fi considerate conflict de interese se 
poate dovedi un demers foarte dificil.  Zonele gri vor fi 
analizate în mod rezonabil, cu recunoașterea deplină a 
circumstanțelor în care se manifestă.  Acolo unde există o 
posibilitate definită de apariție a unui conflict de interese, 
angajatului i se va acorda o perioadă rezonabilă de timp 
pentru remedierea situației. În anumite țări, anumite 
conflicte de interese sunt interzise prin legislația în vigoare, 
iar angajații, personalul de conducere sau administratorii 
nu trebuie să desfășoare astfel de activități care pot 
conduce la o încălcare a legislației incidente. 

V.  Divulgarea posibilelor conflicte de interese
Angajații implicați în acțiuni sau raporturi care pot conduce 
la un posibil conflict de interese trebuie să divulge posibilul 
conflict de îndată ce acesta se produce pentru a fi analizat 
și aprobat de conducere în scopul protejării intereselor 
superioare ale BrandSafway.  Astfel de divulgări se vor face 
în formă scrisă, dacă acest lucru se solicită în mod specific. 

VI.  Raporturi de muncă în companii externe
Locurile de muncă suplimentare sau secundare pentru 
angajații cu normă întreagă, personalul de conducere sau 
administratorii sunt descurajate și pot fi ilegale.  Dacă aveți 
un contract sau un acord de angajare cu BrandSafway, 
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acesta poate interzice în mod specific locuri de muncă 
suplimentare sau secundare. Atunci când acest lucru nu 
este nici interzis prin contract nici ilegal, deținerea unui 
loc de muncă suplimentar sau secundar nu este interzisă 
atâta vreme cât acesta nu interferează cu sarcinile 
dumneavoastră în cadrul BrandSafway și nici nu intră altfel 
în conflict cu interesele BrandSafway.  Angajații cu normă 
întreagă, personalul de conducere sau administratorii 
BrandSafway nu pot lucra niciodată pentru concurenți, 
furnizori sau clienți ai BrandSafway.  Dacă dețineți un loc 
de muncă suplimentar sau secundar, vă rugăm să raportați 
acest lucru personalului corespunzător de conducere.

VII.  Participații în companii externe
Angajaților BrandSafway care sunt responsabili de 
tranzacțiile cu terții li se interzice să dețină orice 
participații economice în companii sau agenți economici 
cu care BrandSafway desfășoară tranzacții sau concurează.  
Pachetele de acțiuni deținute în societăți cotate la bursă nu 
sunt considerate încălcare decât dacă valoarea lor este de 
așa natură încât să poată influența aprecierea angajatului 
în chestiuni care privesc BrandSafway. 

VIII.  Mandate de administrator în companii externe
Angajaților, personalului de conducere sau 
administratorilor noștri le este interzis să dețină funcții 
de administratori sau de conducere sau de consilieri 
sau consultanți în orice altă entitate cu scop lucrativ (cu 
excepția entităților non-profit sau caritabile) exceptând 
situația în care au obținut aprobarea prealabilă scrisă a 
Responsabilului de conformitate, care aprobare nu poate fi 
refuzată în mod nejustificat sau arbitrar. 

IX.  Oportunități corporative
Angajații, personalul de conducere și administratorii au 
datoria de a promova interesele legitime ale BrandSafway 
ori de câte ori o astfel de oportunitate li se prezintă și le 
este interzis să:
• beneficieze în interes personal de oportunități despre 

care află folosind proprietățile sau informațiile 
companiei sau poziția deținută în cadrul acesteia;

• folosească proprietățile sau informațiile companiei 
sau poziția deținută în cadrul acesteia pentru câștiguri 
personale; și

• concureze împotriva BrandSafway.

X.  Cadouri, favoruri și protocol 
Cadourile, favorurile și protocolul comercial pot 
interfera cu derularea unor raporturi de afaceri solide și 
obiective și trebuie să fie abordate cu maximă atenție.  
Atunci când acest lucru nu este altfel interzis prin lege 
sau reglementări, niciun membru al personalului de 
conducere, administrator sau angajat nu va da și nici nu va 
accepta niciun cadou excesiv, o ospitalitate neobișnuită, 
un protocol excesiv de generos sau alte favoruri de le terțe 
persoane care sunt ilegale sau neagreate, în numerar sau 
echivalent numerar, pe o bază quid pro quo sau care pot 
altfel influența sau da impresia că influențează aprecierea 
profesională a beneficiarului. 

Cadourile, favorurile și protocolul pot fi oferite altora pe 
cheltuiala BrandSafway doar dacă îndeplinesc următoarele 
criterii:
• sunt în conformitate cu practicile de afaceri acceptate 

de către BrandSafway și sunt corespunzător 
evidențiate în registrele și evidențele companiei; 

• sunt de o valoare suficient de redusă și într-o formă 
care nu va fi interpretată drept mită sau recompensă; 

• nu contravin legislației naționale aplicabile sau 
standardelor etice sau sociale general acceptate; și

• divulgarea publică a faptelor, inclusiv identitatea 
beneficiarului nu vor pune în situații neplăcute nici 
compania, nici beneficiarul.

XI.  Împrumuturi
Împrumuturile de sume de bani acordate de BrandSafway 
oricărei persoane, inclusiv personalului de conducere, 
administratorilor sau angajaților BrandSafway sau terților, 
trebuie aprobate în prealabil de Consiliul de administrație 
sau de comitetul desemnat de acesta.
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CONFORMITATEA CU 
LEGEA, NORMELE ȘI 
REGLEMENTĂRILE

BrandSafway își declară angajamentul față de practici 
de afaceri libere, juste și etice și conformarea cu toate 
legile aplicabile.  Nerespectarea legilor aplicabile poate 
cauza întârzieri operaționale, deteriorarea reputației 
noastre, impunerea de amenzi penale, administrative și 
civile împotriva BrandSafway și/sau pierderea privilegiilor 
la export.  Angajații pot, la rândul lor, să fie amendați 
sau condamnați la închisoare pentru încălcări ale legilor 
aplicabile.

I.  Legislația privind concurența și anti-trust
Legislația privind concurența și anti-trust protejează 
întreprinderile libere și interzic comportamente care 
limitează comerțul sau restricționează concurența 
loială.  Aceste legi se aplică la toate nivelurile activității 
noastre.  Ele combat anumite practici, cum ar fi abuzul 
de poziție dominantă, fixarea prețurilor, împărțirea pieței 
sau trucarea licitațiilor.  Angajaților, personalului de 
conducere și administratorilor BrandSafway le este interzis 
să discute sau să încheie orice aranjamente sau înțelegeri 
cu concurenții în legătură cu anumite chestiuni, cum ar 
fi prețurile serviciilor sau produselor noastre, alocarea 
piețelor, teritoriilor sau clienților, boicotarea anumitor 
clienți sau furnizori, limitarea sau orice altă formă de 
control al producției, precum și să restricționeze în orice alt 
mod comerțul sau să se implice în practici economice de 
eliminare a concurenței sau altfel anticoncurențiale.

Companiilor și angajaților companiilor care sunt implicați 
în astfel de comportamente li se pot aplica sancțiuni 
considerabile. Acestea pot include penalități substanțiale și 
pedepse cu închisoarea.

II.  Legislația privind controlul comerțului, sancțiunile și 
anti-boicot
Multe țări în care BrandSafway activează au legi care 
reglementează importurile și exporturile și/sau care 
prevăd sancțiuni economice sau boicot economic.  
Pentru a respecta legile privind controlul exporturilor și 
importul, este important să se înțeleagă ce anume livrați/
recepționați, de la cine sau către cine efectuați/primiți 
livrări și unde va ajunge o anumită livrare.  Legile anti-
boicot interzic companiilor și persoanelor fizice să participe 
la orice sancțiuni sau boicoturi interzise în respectiva 
țară.  Solicitările de boicot pot îmbrăca numeroase forme, 
dar se manifestă deseori în invitații la ofertare, proiecte 
de contracte, comenzi de achiziție, scrisori de credit și 
documente sau instrucțiuni de livrare. Deși unele solicitări 
de boicot sunt evidente, limbajul în care altele sunt 
formulate poate fi mult mai subtil.

III.  Demersurile în raport cu guvernul și reprezentanții 
guvernamentali 
BrandSafway poate derula activități cu guverne naționale 
sau societăți de stat.  În fiecare astfel de interacțiuni, 
angajații BrandSafway trebuie să demonstreze cele mai 
înalte standarde etice și să respecte legile și reglementările 
în vigoare care se aplică reprezentanților guvernamentali, 
inclusiv Legea privind mita din Regatul Unit și Legea 
privind practicile corupte în străinătate (FCPA), care 
interzic oferirea oricărei valori, direct sau indirect, către 
oficialii guvernelor străine sau candidații politici din 
țări străine în scopul obținerii sau păstrării contractelor.  
Angajații BrandSafway care își desfășoară activitatea 
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în afara Statelor Unite trebuie să se familiarizeze cu 
cerințele Legii privind mita din Regatul Unit și ale FCPA.  
În raporturile cu legiuitorii, agențiile de reglementare, 
agenții guvernamentali sau alți oficiali publici, partidele 
politice, oficialii partidelor politice sau candidații politici 
din orice țară, angajații BrandSafway nu trebuie să se 
implice în nicio conduită ce vizează obținerea, păstrarea 
sau direcționarea de contracte, influențarea în mod 
necorespunzător a respectivelor persoane sau persoanelor 
asociate acestora pentru a lua măsuri necuvenite sau 
a nu lua măsurile corespunzătoare sau în orice alt scop 
în îndeplinirea sarcinilor acestora.  Ca și propunere 
generală, plățile, cadourile și alte obiecte de valoare 
nu vor fi acordate niciunui oficial legislativ, judiciar sau 
guvernamental indiferent de motiv.  Astfel, nu facem rabat 
de la crezurile pe care le promovăm în activitatea noastră, 
deși anumite plăți de către angajații BrandSafway către 
reprezentanți guvernamentali sau cvasi-guvernamentali 
străini în vederea facilitării sau accelerării derulării 
procedurilor guvernamentale, fără a umări obținerea sau 
continuarea unor contracte, se pot dovedi obișnuite și 
permise prin legislația locală.  BrandSafway se așteaptă 
de la terții agenți, distribuitori și reprezentanți să respecte 
prezentul Cod și politicile noastre privind reprezentarea 
BrandSafway. 

IV.  Informații privilegiate, tranzacții pe baza informațiilor 
privilegiate și furnizarea de informații privilegiate 
Legile privind „tranzacțiile pe baza informațiilor 
privilegiate“ interzic cumpărarea și vânzarea de acțiuni sau 
titluri de valoare de către persoane care au cunoștință de 
informații importante care nu au caracter public despre o 
societate, precum și divulgarea de informații importante 
care nu au caracter public despre o companie către 
alte persoane care urmează să tranzacționeze valorile 
mobiliare ale companiei.  Aceste tranzacții sunt în mod 
uzual cunoscute sub denumirea de „tranzacții pe baza 
informațiilor privilegiate“ sau „furnizarea de informații 
privilegiate“.  Angajarea în tranzacții bazate pe informații 
privilegiate sau furnizarea de astfel de informații expune 
BrandSafway și persoanele implicate în astfel de activități 
la sancțiuni penale și civile severe, inclusiv plata de daune 
majorate, penalități și pedepse cu închisoarea.  
Niciun administrator, membru al personalului de 
conducere sau angajat al companiei care are cunoștință 
de informații importante care nu au caracter public despre 

companie nu poate, nici direct nici prin intermediul 
membrilor familiei sau altor persoane sau entități, să 
cumpere sau să vândă valori mobiliare ale companiei (altfel 
decât în conformitate cu planul de tranzacționare aprobat 
în prealabil care respectă Regulamentul SEC 10b5-1), să se 
angajeze în nicio altă activitate pentru a obține beneficii 
personale de pe urma respectivelor informații importante 
care nu au caracter public și să transmită respectivele 
informații către alte persoane din afara companiei, inclusiv 
rude și prieteni.  De asemenea, niciun administrator, 
membru al conducerii sau angajat care, în derularea 
activităților sale în cadrul companiei, ia cunoștință de 
informații importante care nu au caracter public despre o 
companie cu care compania face afaceri, cum ar fi un client 
sau un furnizor al BrandSafway, nu poate tranzacționa 
valorile mobiliare ale respectivei companii înainte ca 
respectivele informații să devină publice sau să își piardă 
importanța.

Informațiile „nu au caracter public“ atâta vreme cât 
acestea nu sunt puse la dispoziția investitorilor în general 
prin comunicarea lor către Comisia pentru valori mobiliare 
și burse sau nu sunt divulgate prin comunicate de presă 
emise de BrandSafway în publicații de circulație generală.  
„Informațiile importante“ includ noi piețe semnificative, 
indicatori de vânzări și venituri, contracte majore și 
planuri de achiziții și fuziuni.  Acestea includ și importante 
informații confidențiale despre o companie cu care 
BrandSafway face afaceri.  
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I.  Documente și evidențe
Evidențele, rapoartele și declarațiile fiscale aferente 
activității noastre trebuie elaborate în mod corect, real și 
complet.  Angajații BrandSafway trebuie să se asigure că:
• toate facturările, plățile și orice alte tranzacții 

contabile sau interne sunt în conformitate cu 
contractele încheiate cu clienții și mecanismele de 
aprobare.

• nu se va constitui niciun fond sau activ neraportat sau 
neînregistrat în acest scop.

• nu se vor face retrageri pentru nicio plată, altele 
decât cu cec sau alte mijloace de transfer utilizate 
în mod comun de principalele bănci și atunci doar 
de către angajații autorizați, și niciun cec nu va fi 
emis ”la vedere“ sau în beneficiul unei persoane 
neidentificate.

• în evidențele și registrele BrandSafway sau ale oricărei 
subsidiare nu vor exista niciun fel de înregistrări false 
sau artificiale și niciun angajat nu se va implica în 
niciun aranjament care să conducă la efectuarea de 
astfel de înregistrări.

• nicio plată nu va fi aprobată sau efectuată cu intenția 
sau cunoscându-se faptul că orice parte a respectivei 
plăți urmează să fie utilizată în alt scop decât cel 
declarat în documentele justificative ale plății.

• documentele și evidențele sunt păstrate în 
conformitate cu politicile aplicabile privind păstrarea 
evidențelor.  

II.  Proceduri și instrumente de control contabil
Angajații implicați în crearea sau înregistrarea tranzacțiilor 
financiare sunt responsabili să se asigure că toate 

tranzacțiile sunt înregistrate prompt, corect și complet 
în registrele și evidențele noastre pentru a permite 
realizarea situațiilor financiare în conformitate cu politicile 
contabile și financiare ale BrandSafway sau politicile 
specifice regiunii sau activității dumneavoastră și cu 
legile și reglementările naționale și Principiile Contabile 
generale acceptate în Statele Unite, precum și să asigure 
răspunderea pentru toate activele noastre.

Tuturor angajaților BrandSafway li se interzice să 
constrângă, inducă în eroare sau influențeze în mod 
fraudulos vreun contabil independent implicat în auditarea 
sau revizuirea situațiilor financiare ale BrandSafway.

III.  Documente justificative
Documentele justificative ale tranzacțiilor, cum ar 
fi facturi, solicitări cec-uri și deconturi de deplasare 
trebuie să descrie în mod corect și complet tranzacțiile 
efective.  Fondurile BrandSafway nu pot fi plătite cu 
intenția sau cunoscându-se faptul că orice parte a 
respectivei plăți urmează să fie utilizată în alt scop decât 
cel descris în documentul care justifică respectiva plată.  
Documentele justificative trebuie să fie corecte și vor fi 
păstrate în conformitate cu prevederile legii sau politicile 
BrandSafway.

Angajaților BrandSafway li se interzice cu desăvârșire să 
modifice, distrugă sau falsifice documente sau evidențe 
cu intenția de a împiedica, influența sau obstrucționa 
investigarea sau administrarea corespunzătoare a oricărei 
chestiuni care este de competența oricărei agenții 
guvernamentale.

CUM SUNT RAPORTATE 
INFORMAȚIILE
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IV.  Fals în declarații, falsificarea evidențelor și fraudă
Este important ca toate fraudele să fie detectate, raportate 
și, înainte de toate, prevenite.  Nimeni nu trebuie să 
analizeze oportunitatea sau să ia măcar în calcul falsul 
în declarații sau falsificarea evidențelor.  Încălcările 
prezentului Cod și ale acestor politici pot reprezenta 
motive pentru măsuri disciplinare care pot merge inclusiv, 
dar fără a se limita, până la suspendarea și încetarea 
raporturilor de muncă și/sau demararea de acțiuni penale 
sau civile conform legislației în vigoare.
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Protejarea activelor noastre este responsabilitatea tuturor 
angajaților, membrilor personalului de conducere și 
administratorilor BrandSafway.  Angajații BrandSafway 
trebuie să utilizeze și să păstreze aceste active cu grija 
și respectul cuvenite, asigurându-le protecție împotriva 
risipei și abuzurilor.  Activele BrandSafway nu includ 
doar proprietăți fizice, echipamente și stocuri, ci și 
alte active necorporale, cum ar fi valori mobiliare și 
numerar, echipamente și materiale de birou și sisteme 
informaționale.  Acestea includ și proprietate intelectuală, 
cum ar fi liste cu clienți, informații despre stabilirea 
prețurilor, aplicații software, brevete, mărci de comerț, 
drepturi de autor și alte informații precum și know-how.

I.  Produse și servicii
Produsele și serviciile noastre sunt proprietatea 
BrandSafway.  Aporturile aduse de angajați în timpul 
angajării la dezvoltarea, îmbunătățirea și implementarea 
produselor și serviciilor BrandSafway sunt și rămân 
proprietatea BrandSafway și după încetarea respectivelor 
raporturi de muncă.

II.  Fonduri
Angajații, personalul de conducere și administratorii sunt 
personal răspunzători pentru orice fonduri BrandSafway 
care le-au fost încredințate.  Fondurile BrandSafway 
includ, dar nu se limitează la, numerar, cecuri, carduri de 
credit sau debit, ordine monetare, timbre, bonuri, cereri 
de rambursare, titluri privind obligații de plată, titluri de 
creanță, cecuri de plată, deconturi și facturi.  Angajații 
trebuie să dovedească grijă în protejarea, utilizarea și 
înregistrarea fondurilor BrandSafway:
• respectând politicile BrandSafway cu privire la 

securitatea fondurilor companiei;
• asigurându-se că BrandSafway beneficiază de o 

valoare corespunzătoare în schimbul fondurilor 
companiei care vor fi rambursate de companie;

• căutând să obțină rambursare doar pentru 
cheltuielile justificate, efective și autorizate făcute; 
și

• asigurându-se că evidențele pe care le aprobăm 
reflectă utilizarea corespunzătoare a fondurilor 
BrandSafway și că sunt corecte, oneste și realizate 
în timp util.

III.  Calculatoare, servere și aplicații software
Calculatoarele, serverele, sistemele de suporturi 
electronice și toate informațiile introduse în sistemele 
de calculatoare ale BrandSafway sunt proprietatea 
BrandSafway în conformitate cu legile în vigoare.  
Sistemul de e-mail, sistemele de comunicații electronice 
și accesul la Internet în cadrul BrandSafway sunt 
puse la dispoziție și destinate utilizării într-o manieră 
eficace, etică, neofensatoare și legală pentru derularea 
activităților companiei. BrandSafway poate permite, 
ocazional, utilizarea în scop personal a serviciilor de 
e-mail și Internet, cu condiția ca o astfel de utilizare 
să fie într-o manieră eficace, etică, neofensatoare și 
legală și să nu afecteze derularea activității companiei 
sau îndeplinirea de către angajat a sarcinilor de 
serviciu.  Se așteaptă de la angajați să respecte politicile 
aplicabile în cadrul BrandSafway sau politicile specifice 
regiunii sau activității în care lucrează, să își folosească 
discernământul și să mențină utilizarea acestor resurse 
în scop personal la un nivel minim.  Nerespectarea 
acestor cerințe reprezintă o încălcare a prezentului 

PROPRIETATEA 
COMPANIEI
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Cod și poate duce la întreruperea accesului la anumite 
sau la toate resursele în scop personal.  Orice tentativă de 
dezactivare, anulare sau eludare a protecțiilor de securitate 
implementate pentru calculatoarele BrandSafway 
reprezintă motiv pentru măsuri disciplinare care pot 
merge până inclusiv, dar fără a se limita la, suspendarea și 
încetarea raporturilor de muncă cu făptuitorul. 

Un număr din ce în ce mai mare de țări impune 
reglementări stringente cu privire la colectarea, 
prelucrarea și utilizarea „datelor cu caracter personal“ 
(nume, informații de contact personale și profesionale 
etc.).  Angajații BrandSafway trebuie să respecte 
legile și reglementările aplicabile jurisdicțiilor de unde 
sunt colectate datele personale și în care acestea 
sunt prelucrate sau utilizate în plus față de politicile 
BrandSafway și obligațiile contractuale aplicabile.  

Utilizarea rețelelor de socializare se poate dovedi un 
instrument valoros.  Cu toate acestea, dacă utilizarea nu 
este corespunzătoare, rețelele de socializare vă pot expune 
pe dumneavoastră și BrandSafway, în egală măsură, la 
riscuri suplimentare.  Nu utilizați niciodată rețelele de 
socializare pentru a posta informații despre BrandSafway 
sau unitatea dumneavoastră decât dacă acest lucru este 
aprobat în mod corespunzător. Angajaților, personalului de 
conducere și administratorilor li se recomandă cu strictețe 
să nu creeze (direct sau indirect) niciun cont pe nicio 
platformă de socializare în numele BrandSafway și/sau să 
nu comunice sau să posteze nimic pe respectiva platformă 
de socializare pentru și/sau în numele BrandSafway. Dacă 
observați orice postare pe rețelele de socializare care 
poate include informații eronate despre BrandSafway sau 
unitatea dumneavoastră, vă rugăm să informați superiorul 
direct sau Responsabilul de conformitate.

IV.  Informații proprietare și confidențiale 
Toți angajații, membrii personalului de conducere și 
administratorii au obligația de a proteja informațiile 
proprietare și confidențiale ale BrandSafway împotriva 
divulgării neautorizate. Dacă compania este ținută de 
obligații mai stricte de confidențialitate în baza oricărui 
contract, angajații, membrii personalului de conducere și 
administratorii vor respecta aceste obligații mai stricte.  
Această obligație continuă și după încetarea din orice 
motiv a raporturilor de muncă.

Informațiile confidențiale includ toate informațiile care 

nu au caracter public și aparțin BrandSafway, inclusiv 
produse neanunțate, informații de afaceri sau financiare, 
planuri de achiziții și renunțări la participații, poziția 
concurențială, strategii de afaceri, informații despre clienți, 
costurile produselor și toate celelalte informații care nu au 
caracter public și pot fi utile concurenților sau pot produce 
prejudicii BrandSafway, clienților sau furnizorilor noștri, în 
cazul în care sunt divulgate.
Informațiile proprietare includ brevete, mărci de comerț, 
drepturi de autor, secrete comerciale și toate celelalte 
informații sensibile sau private cu caracter tehnic, financiar 
și economic.  Divulgarea neautorizată poate elimina 
valoarea acestora pentru noi și oferi avantaje necuvenite 
celorlalți.

Informațiile proprietare și confidențiale ale BrandSafway 
nu pot fi divulgate nimănui fără o autorizare 
corespunzătoare.  Păstrați informațiile proprietare și 
confidențiale protejate și în siguranță.  În cursul derulării 
normale a activității, furnizorii, clienții și concurenții vă pot 
divulga uneori informații care aparțin propriilor companii.  
Aceste confidențe trebuie respectate.

În general, acumularea de informații publice despre un 
concurent sau utilizarea acestora în derulare activității 
nu sunt nici necorespunzătoare, nici ilegale.  Informațiile 
despre concurență trebuie însă colectate în mod etic și în 
conformitate cu legile și reglementările care protejează 
informațiile proprietare ale concurenților. Spre exemplu, 
colectarea de astfel de informații din surse publice, inclusiv 
pagini web, reclame, broșuri sau prezentări publice este 
considerată corespunzătoare, însă nu este considerat 
corespunzător ca angajații să utilizeze informațiile unui fost 
angajator chiar și atunci când acest fost angajator este un 
concurent. BrandSafway respectă informațiile proprietare 
ale concurenților și informațiile confidențiale ale acestora 
și se așteaptă și de la angajații săi să se protejeze împotriva 
primirii de astfel de informații proprietare și confidențiale.

V.  Prevenirea furtului
Limitați pierderile datorate furtului sau însușirii ilegale a 
proprietăților BrandSafway luând măsurile normale de 
precauție și abordând cu prudență activele companiei.  
Încuiați echipamentele, materialele și mobilierul, raportați 
persoanele sau activitățile suspecte și evitați să discutați 
despre informațiile confidențiale ale BrandSafway în 
prezența persoanelor neautorizate.
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Forța de muncă a BrandSafway reflectă numeroase culturi, 
origini etnice, limbi și stiluri de viață.  Scopul nostru este 
să atragem, dezvoltăm și reținem o forță de muncă care 
este la fel de diversă ca și piețele pe care le deservim și să 
asigurăm un mediu de lucru care să capitalizeze punctele 
forte ale acestei diversități, să fie ferit de discriminare și în 
care angajații se tratează cu respect reciproc.  

I.  Ghidul privind condițiile corecte de angajare
Toate deciziile de angajare și alte decizii de afaceri sunt 
luate de noi fără a face nicio discriminare pe considerente 
de vârstă, origine etnică, naționalitate, dizabilitate, gen, 
rasă, religie, origine națională, stare civilă, orientare 
sexuală, serviciu militar, statut de veteran sau alte 
caracteristici protejate prin lege.  Interzicem orice formă 
de discriminare în ceea ce privește termenii și condițiile 
angajării.  De asemenea, luăm toate măsurile legale și 
pozitive pe care le avem la dispoziție pentru a crește 
oportunitățile de angajare pentru femei, minorități, 
persoane cu dizabilități și veterani.  

II.  O atmosferă pozitivă de lucru
Interzicem orice formă de hărțuire.  Aici sunt incluse 
orice comportamente înjositoare, ofensatoare, jenante 
sau intimidante îndreptate împotriva oricărui angajat pe 
motive de gen, rasă, origine etnică, orientare sexuală, 
dizabilitate fizică sau psihică, vârstă, religie, statut de 
veteran, origine națională sau alt statut protejat prin lege.

În plus, angajații BrandSafway nu trebuie să se angajeze 
în niciun atac, contact fizic ostil sau act de intimidare, 
luptă, șicanare, amenințări verbale cu vătămare sau 

violență fizică sau orice alte acțiuni care au un caracter 
amenințător, ostil sau abuziv atunci când sunt prezenți în 
sediile sau pe proprietatea BrandSafway.

Orice persoană care comite sau tolerează un act de 
hărțuire poate fi supusă măsurilor disciplinare care pot 
merge până inclusiv, dar fără a se limita la, suspendarea și 
încetarea raporturilor de muncă cu făptuitorul.

III.  Hărțuirea sexuală
Suntem dedicați principiului conform căruia niciun angajat, 
membru al conducerii, administrator și nicio altă persoană 
asociată cu BrandSafway nu va fi supusă hărțuirii sexuale.  
Scopul nostru este să asigurăm un mediu de muncă care să 
promoveze respectul, egalitatea de șanse și să fie ferit de 
practici discriminatorii ilegale, inclusiv hărțuire sexuală.

Interzicem orice avansuri sexuale inoportune/
hărțuire sexuală, solicitări de favoruri sexuale și alte 
comportamente verbale sau fizice cu caracter sexual, 
precum și manifestările sexuale ofensatoare în context 
profesional sau în orice formă sau manieră.  Represaliile 
împotriva oricărui angajat care a adus în atenție în mod 
corespunzător o problemă de hărțuire sexuală sau depune 
o plângere de hărțuire sexuală sunt strict interzise.  După 
finalizarea unei investigații în condiții de confidențialitate, 
orice persoană despre care se constată că a comis un act 
de hărțuire sexuală sau represalii împotriva alteia poate fi 
supusă măsurilor disciplinare care pot merge până inclusiv, 
dar fără a se limita la, suspendarea și încetarea raporturilor 
de muncă cu făptuitorul.  

COMUNITATEA 
BRANDSAFWAY
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IV.  Relații necorespunzătoare
Relațiile sexuale sau romantice consimțite pot ridica 
preocupări legate de abuz de putere atunci când 
implică membri ai conducerii și persoane care se află 
în subordinea acestora.  Chiar și atunci când nu există 
consecințe negative pentru persoanele implicate, astfel 
de afilieri romantice au potențialul de a crea un conflict 
de interese sau de a expune participanții la acuzații de 
comportamente injuste sau preferențiale din partea 
colegilor.  Toți angajații trebuie să recunoască posibilele 
consecințe negative ale relațiilor sexuale sau romantice 
la locul de muncă.  Aceste relații trebuie analizate cu 
atenție de toți cei implicați, iar orice preocupări ale altor 
părți cu privire la comportamentul acestora sau efectele 
acestor relații asupra locului de muncă trebuie semnalate 
reprezentantului departamentului de resurse umane, 
atunci când acestea nu sunt altfel interzise prin lege sau 
alte reglementări. 

V.  Intimitatea la locul de muncă
Respectăm dreptul la intimitate al angajaților, personalului 
de conducere și administratorilor.  Dosarele personale, 
informațiile care pot identifica persoane și alte informații 
personale cu privire la angajații noștri sunt păstrate doar 
în scop profesional, legal și contractual și doar atâta 
vreme cât acestea sunt efectiv necesare în baza legii sau a 
reglementărilor guvernamentale și sunt utile.   Accesul la 
dosarele personale este limitat doar la angajații autorizați 
ai BrandSafway care au nevoie, în mod legitim, pertinent 
și profesional, să aibă acces la acestea.  Informațiile 
personale despre angajați nu vor fi puse la dispoziția 
niciunei persoane din afara BrandSafway fără autorizarea 
corespunzătoare.

Deși urmărește respectarea întocmai a intimității 
angajaților, BrandSafway își rezervă dreptul, în 
conformitate cu legile în vigoare, să monitorizeze modul 
de utilizare a proprietății companiei, inclusiv, fără însă 
a se limita la, birouri, vestiare, bagaje și vehicule, în 
conformitate cu legislația aplicabilă.  De asemenea, 
sistemele de comunicații și calculatoare ale BrandSafway, 
cum ar fi rețelele de calculatoare, fișierele de date, 
e-mail-ul, utilizarea Internetului și a mesageriei vocale, 
pot fi monitorizate sau accesate, în conformitate cu 
legislația aplicabilă, de către societate pentru a se asigura 
integritatea tehnologiei, protejarea împotriva fraudelor și 

abuzurilor, detectarea accesului sau utilizării neautorizate 
și în alte scopuri care țin de activitatea companiei.

VI.  Sindicatele și reprezentarea forței de muncă
În situațiile în care există reprezentare colectivă, 
BrandSafway urmărește să construiască o relație cu 
respectivele organizații pe baza principiilor bunei credințe 
și respectului reciproc.
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Politica noastră prevede stabilirea și păstrarea unui loc de 
muncă sigur și sănătos și desfășurarea activității noastre 
cu un impact minim asupra mediului.  BrandSafway va 
respecta toate cerințele regulamentare cu privire la 
sănătatea și siguranța angajaților și protecția mediului.  Ne 
așteptăm ca fiecare angajat BrandSafway să:
• respecte avertismentele și reglementările postate;  
• raporteze imediat către personalul de conducere 

responsabil orice incident sau vătămare suferită la 
locul de muncă sau orice preocupări legate de mediu 
sau siguranță pe care la puteți avea;

• citească, înțeleagă și respecte politicile și manualele 
SSM, precum și buletinele și alertele de siguranță 
periodice care vor fi emise în anumite momente. 

I.  Politicile și programele privind siguranța
Ne-am asumat un angajament lipsit de orice compromisuri 
față de protejarea mediului și menținerea siguranței, 
sănătății și bunăstării angajaților, clienților și altor 
contractori ai companiei noastre, dar și a publicului larg.  
Cultura noastră, ce are în centru grija pentru angajați și 
implicarea acestora în programele noastre SSM, va fi sursa 
de inspirație pentru comportamente sigure și eliminarea 
proactivă a pericolelor.  Compania noastră este hotărâtă să:
• atingă un standard de excelență în performanța 

angajaților noștri în domeniul SSM prin organizarea 
de cursuri specializate, echiparea corespunzătoare și 
proceduri avansate în domeniul nostru de activitate.

• capaciteze angajații să se asigure că BrandSafway 
oferă produse și servicii sigure clienților noștri, 
să participe la succesele în domeniul SSM și să 
consolideze practici și comportamente sigure la locul 

de muncă.
• observe și să auditeze locurile de muncă și 

performanța oamenilor, inclusiv recunoscând 
comportamentele pozitive și intervenind după cum se 
impune pentru a se asigura că obiectivele și idealurile 
SSM sunt atinse.

• își monitorizeze performanța în domeniul SSM, 
apelând la date indicative cu privire la trecut și viitor, 
analize ale tendințelor, opiniile angajaților, feedbackul 
comisiei de sănătate și siguranță și cele mai bune 
practici ale domeniului de activitate.

• comunice angajaților, clienților și altor factori 
interesați performanțele obținute, măsurile corective 
și preventive în domeniul SSM.

• îmbunătățească programul și procesele SSM 
permanent pentru a asigura o performanță de vârf la 
nivelul sectorului în care activează.

II.  Alcoolul și drogurile la locul de muncă
Consumul lipsit de responsabilitate sau abuzul de alcool 
și alte droguri reprezintă o preocupare majoră pentru 
angajații noștri și pentru BrandSafway din perspectiva 
pierderii productivității la locul de muncă, accidentelor, 
absenteismului, întârzierilor și conflictelor, precum și a 
costurilor umane și de sănătate suportate de persoanele în 
cauză, familiile acestora și comunitate.
Suntem dedicați asigurării unui mediu ferit de abuzul 
de substanțe.  Angajații, personalul de conducere și 
administratorii trebuie să se prezinte la muncă într-o 
stare care să le permită ducerea la îndeplinire a sarcinilor, 
fără a fi sub influența drogurilor ilegale sau neautorizate 
sau a alcoolului.  Consumul, posesia sau distribuția de 

SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ ȘI 
MEDIU (SSM)
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droguri ilegale sau neautorizate sau de alcool în timpul 
programului de lucru, în sediile BrandSafway sau ale 
clienților sunt interzise.  Conducerea va raporta activitățile 
ilegale autorităților competente.  Angajații, personalul 
de conducere și administratorii trebuie să se asigure că 
orice medicație prescrisă care le este administrată nu 
le afectează și nu le împiedică în niciun fel ducerea la 
îndeplinire a sarcinilor.

În plus, angajații sunt obligați să se supună testelor pentru 
depistarea consumului de droguri și/sau alcool, indiferent 
dacă acestea sunt anunțate, neanunțate sau aleatorii, 
în măsura în care sunt permise de legislația națională.  
Dacă consumul de droguri ilicite sau ilegale sau de alcool 
este fundamentat, BrandSafway poate impune măsuri 
disciplinare care pot merge până inclusiv, dar fără a se 
limita la, suspendarea și încetarea raporturilor de muncă 
cu făptuitorul.  

III.  Protecția mediului
Suntem dedicați luării tuturor măsurilor necesare 
pentru asigurarea faptului că produsele, serviciile 
și activitățile de transport și depozitare a deșeurilor 
desfășurate de BrandSafway sunt în conformitate cu 
cele mai bune practici în domeniul protecției mediului 
și legislația națională privind protecția și gestionarea 
mediului.  Acestea includ alocarea de personal calificat 
pentru gestionarea programelor de controale de mediu 
în cadrul BrandSafway, cooperarea cu autoritățile 
guvernamentale și grupurile sectoriale pentru elaborarea 
standardelor corespunzătoare, gestionarea tuturor 
facilităților operaționale în vederea reducerii sau eliminării 
eliberării de substanțe poluante, informarea angajaților 
și a locuitorilor din comunitate cu privire la chestiunile 
relevante legate de controlul mediului, raporturile cu 
companii de reputație în domeniul depozitării deșeurilor 
și respectarea tuturor legilor și reglementărilor aplicabile.  
Se așteaptă ca angajații, personalul de conducere și 
administratorii să respecte toate legile, normele și 
reglementările aplicabile în domeniul protecției mediului.
În anumite țări, sunt prevăzute sancțiuni drastice pentru 
activitățile nocive mediului. Acestea pot fi aplicate 
companiei BrandSafway și angajaților implicați.



Pagina 29

În vederea asigurării faptului că toate divulgările de 
informații care aparțin BrandSafway, inclusiv, fără însă a 
se limita la, cele în legătură cu performanța financiară, 
contractele importante și alte informații importante 
pentru investitori, agențiile de reglementare și publicul 
larg, sunt corecte și în deplină conformitate cu legile și 
reglementările aplicabile; toate aceste divulgări trebuie 
făcute exclusiv prin canalele desemnate în acest sens în 
mod specific.  Exceptând situația în care sunt autorizați în 
mod specific să facă acest lucru, angajaților BrandSafway 
și/sau terților cărora li se aplică prezentul Cod le este 
interzis să discute afacerile BrandSafway cu analiști în 
domeniul valorilor mobiliare, reprezentanți ai presei sau 
altor mijloace mass-media, oficiali guvernamentali și alte 
persoane externe. 

I.  Anchetele mediatice, contactul cu mass-media și relațiile 
cu investitorii
Purtătorii de cuvânt ai companiei sunt disponibili 
pentru a răspunde tuturor întrebărilor provenite din 
partea mass-mediei și a asigura protecție împotriva 
divulgărilor accidentale de informații confidențiale sau 
sensibile.  Angajații vor direcționa întotdeauna întrebările 
provenite din partea mass-mediei către Vicepreședintele 
Departamentului de comunicare și branding al 
BrandSafway.  Angajații nu vor discuta niciodată chestiuni 
legate de BrandSafway cu reprezentați ai mass-mediei 
naționale sau locale decât dacă sunt autorizați în mod 
specific în acest sens. 

II.  Anchetele și investigațiile guvernamentale
Politica noastră prevede faptul că toți angajații trebuie 

să coopereze în cadrul tuturor solicitărilor legitime de 
informații provenite din partea autorităților sau agențiilor 
guvernamentale sau cvasi-guvernamentale de investigație.  
Angajații vor aborda cu onestitate și sinceritate solicitările 
din partea acestor oficiali și vor raporta cu promptitudine 
orice astfel de interogări sau investigații către Directorul 
Juridic (General Counsel) al BrandSafway.

Dacă nu sunteți siguri în ce măsură aveți obligația să dați 
curs unei solicitări de informații din partea unei agenții 
guvernamentale, apelați la îndrumarea Directorului 
Juridic (General Counsel) sau departamentului juridic al 
BrandSafway.

DEZVĂLUIRI PUBLICE
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DEROGĂRI
Derogările la prezentul Cod vor fi acordate doar în situații 
excepționale.  Derogările care privesc directorii executivi 
sau administratorii se vor aproba doar la nivelul Consiliului 
de administrație și vor fi comunicate cu promptitudine 
conform cerințelor Comisiei privind valorile mobiliare și 
bursele din Statele Unite, regulamentelor bursiere și altor 
norme și reglementări aplicabile.  Ceilalți angajați pot 
depune cereri scrise de derogare de la prevederile Codului 
către Responsabilul de conformitate.   

CONCLUZIE
Evaluarea conduitei potrivite în fiecare situație nu este 
nici simplă, nici mecanică.  Prezentul Cod nu urmărește 
să reglementeze fiecare situație care poate avea o doză 
de ambiguitate sau unde pot apărea întrebări.  Fiecare 
angajat, membru al conducerii și administrator este 
încurajat să abordeze în mod activ astfel de situații, să 
analizeze rațional, să se informeze temeinic și să raporteze 
cu promptitudine orice suspiciuni de încălcare.  Doar 
respectând liniile de îndrumare prevăzute de prezentul 
Cod ne vom putea menține și ridica la cote și mai înalte 
reputația de conduită integră și etică pe care am câștigat-o 
atât de greu.

DEROGĂRI ȘI  CONCLUZIE
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