
 1

COD DE CONDUITĂ 
AL CONCERNULUI 

RWA
Code of Conduct



 2

„Fairness, respect and trust are main values of our company cul-
ture. That`s why acting in accordance with this values and acting 
in accordance with the law (“Compliance”) is the important basis of 
our everyday work. In the Code of  
Conduct we wrote down all important issues concerning Complian-
ce. With that we would like to give all employees a clear frame of 
orientation.“

Gen.Dir. Di Reinhard Wolf
președintele Consiliului de Administrașie

Stefan Mayerhofer
membru al Consiliului de Administrașie
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Cuvânt înainte
RWA AG a evoluat dintr-o societate pur participativș într-un concern integrat. Acest 
fapt se reflectș în reformularea Codului de Conduitș pentru concernul RWA.

Salariașii RWA Raiffeisen Ware Austria Aktiengesellschaft (RWA AG) și-au luat anga-
jamentul sș devinș un model în ceea ce privește valorile profesionalism, competenșș 
de specialitate, corectitudine, apreciere și încredere. Ne obligșm, de asemenea, sș 
respectșm valorile impuse de F. W. Raiffeisen, solidaritate, subsidiaritate și durabi-
litate, iar pe termen lung ne-am asumat șelul unei gestiuni orientate spre profit și 
creștere, șinând cont de o politicș echilibratș de riscuri. Aceste valori au o valabilitate 
nelimitatș pentru toate societșșile concernului și fac parte din cultura concernului 
nostru.

Cu filialele sale din șarș și strșinștate, concernul RWA este activ pe lângș Austria, și în 
Europa Centralș și de Est. Salariașii concernului sunt obișnuiși sș aibș o relașie deschisș, 
tolerantș și de apreciere reciprocș. și aceste valori fac parte din cultura concernului 
nostru.

Aceste valori au fost încorporate în Codul nostru de Conduitș. Codul de Conduitș 
reglementeazș unele aspecte esenșiale privind modul de a avea un comportament 
profesional bazat pe corectitudine, apreciere și încredere. Niciun Cod de Conduitș nu 
poate pretinde cș poate prescrie conduita adecvatș pentru fiecare situașie în parte. Ne 
bazșm pe faptul cș fiecare, respectiv orice persoanș va lua, în sensul propriei respons-
abilitșși, o decizie bine gânditș și chibzuitș care sș fie  corectș și potrivitș pentru situașia 
respectivș. Însș, în cazul în care este necesar, pentru situașii concrete care survin ades-
ea în practicș, se  emit niște directive corespunzștoare, care concretizeazș principiile 
stabilite în acest Cod de Conduitș.

Sprijinim acest Cod de Conduitș fșrș niciun fel de limite. Pentru noi, acesta are aceleași 
efecte, ca și pentru orice  salariat din concernul RWA. Fiecare este rșspunzștor pentru 
propriile sale acșiuni și pentru consecinșele acestora pentru concernul RWA.

Pentru întrebșri și informașii vș stau la dispozișie superiorul dumneavoastrș, ofișerul pe 
chestiuni de conformitate, membrii Comitetului de Întreprindere sau a unor entitșși 
similare în cadrul procesului de participare la luarea deciziilor în întreprindere.

Salutșri cordiale
RWA Raiffeisen Ware Austria Aktiengesellschaft

DI Reinhard Wolf    Stefan Mayerhofer  
(președintele Consiliului de Administrașie) (membru al Consiliului de Administrașie)
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Introducere
Codul nostru de Conduitș se bazeazș pe modelul furnizat de RWA AG și este 
Codul de Conduitș obligatoriu pentru toși salariașii și pentru toate diviziile și 
unitșșile de afaceri ale concernului RWA. Acest Cod de Conduitș cuprinde reguli 
pentru acșiuni și decizii ale salariașilor concernului care sunt ireproșabile din 
punct de vedere etic și juridic. Respectarea Codului de Conduitș protejeazș imagi-
nea concernului nostru și astfel, pe toși salariașii noștri.

În cotidianul profesional pot apșrea situașii în care salariașii nu pot stabili cu 
siguranșș care este comportamentul corect și adecvat.

În asemenea situașii dificile, toși salariașii trebuie sș-și punș urmștoarele întrebșri:

  Este decizia/acșiunea mea permisș din punct de vedere legal și corespunde ea 
valorilor noastre, principiilor prevșzute în Codul nostru de Conduitș, precum 
și standardelor noastre interne și instrucșiunilor de conduitș?

  Am sentimentul cș decizia/acșiunea mea este corectș?
  Aș putea sș-mi justific comportamentul în fașa altor persoane din concernul 

RWA sau a autoritșșilor?

Nu ignorași semnalele emise de judecata dumneavoastrș sșnștoasș.

Fiși atent dacș vș gândiși sau auziși de la alșii urmștorul lucru: ”Toși fac la fel.” Sau: 
”Poate doar de data asta.” Sau: ”Nimeni n-o sș afle niciodatș.”

Acestea sunt indicii pentru a reconsidera situașia și a cere sfaturi.
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1. Baze
Grupul-țintă
Prevederile Codului de Conduitș sunt valabile în toatș lumea și pentru toși salari-
așii concernului RWA și aceștia trebuie sș le respecte. Codul de Conduitș reprezin-
tș un set de reguli obligatorii pentru viașa cotidianș profesionalș.

De concern aparșin acele societșși la care RWA participș în mod direct sau 
indirect cu cel pușin 50% sau în care exercitș pe altș cale controlul unic. Tuturor 
celorlalte societșși la care RWA SA are o cotș de participașie directș sau indirectș 
de cel pușin 25%, li se va aduce la cunoștinșș aceastș directivș cu recomandarea 
de a o promova prin recunoaștere independentș în cadrul structurilor lor de 
decizie.

Conformitate
Respectșm legile și prevederile șșrilor în care operșm. În executarea activitșșilor 
noastre, ne strșduim sș respectșm cele mai înalte standarde. În caz de regle-
mentare diferitș între dreptul local și Codul de Conduitș, reglementarea cea mai 
strictș și cea mai extensivș este cea aplicabilș.

Dorinșa de a obșine profit nu justificș nicio încșlcare a legii și a Codului de Con-
duitș. Renunșșm la afaceri care sunt fi generate doar utilizând asemenea practi-
ci. Faptul cș astfel de practici sunt utilizate de concurenși sau alși participanși la 
piașș nu reprezintș o justificare.

Competență
Cea mai mare responsabilitate pentru introducerea unitarș a Codului de Con-
duitș în întregul concern și pentru punerea în aplicare a acestuia îi aparșine 
Consiliului de Administrașie al RWA AG. Responsabilitatea operativș pentru 
introducerea și controlul aplicșrii în toate societșșile concernului conform grupu-
lui-șintș de mai sus îi aparșine ofișerului pe chestiuni de conformitate. Personalul 
de conducere în concernul RWA este rșspunzștor pentru punerea în aplicare a 
Codului în propriul domeniu de responsabilitate. Fiecare salariat își va însuși în 
mod rezonabil cunoștinșele necesare pentru domeniul sșu de acșiune.
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Indicii/denunțuri
Dacș aflșm despre o încșlcare gravș a legii sau o ignorare serioasș în derulare a 
regulilor de conduitș ale concernului RWA,  informșm superiorul sau pe ofișerul 
pe chestiuni de conformitate. Pentru un denunș se poate utiliza orice formș de 
comunicare. Salariașii au posibilitatea de a denunșa încșlcșrile în mod confidenși-
al ofișerului pe chestiuni de conformitate.

Toate denunșurile vor fi tratate în mod confidenșial. Ne asigurșm cș niciun sala-
riat nu va suferi în niciun fel din punct de vedere profesional pentru denunșuri 
de bunș-credinșș. Însș cine rșspândește cu bunș știinșș denunșuri false despre alșii, o 
asemenea persoanș comite o contravenșie.

Orice societate din concern poate stabili suplimentar în ce loc se vor face 
denunșurile. În acest sens se va informa ofișerul pe chestiuni de conformitate.

Consecințe în caz de încălcări
Nerespectarea gravș sau în derulare a principiilor menșionate în Codul de Con-
duitș poate aduce prejudicii imaginii și competitivitșșii concernului RWA și va fi 
întotdeauna urmatș de acșiunile necesare de disciplinare.
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2. Comportament fundamental
Respect reciproc, sinceritate și integritate  
Respectșm demnitatea personalș, sfera privatș și drepturile personale ale fiecșrui 
salariat. Asigurșm egalitatea de șanse și evitșm orice tratament inegal, în special 
din motive de origine eticș, culoarea pielii, sex, orientare sexualș, handicap, vizi-
une asupra lumii, religie, cetșșenie, origine socialș și orientare politicș. Suntem 
neutri fașș de grupșri politice. În coditianul profesional ne asumșm responsabi-
litatea pe care o avem și suntem parteneri de încredere și sinceri. Facem apel la 
libertate creativș  doar în mșsura în care aceasta este în armonie cu valorile și 
legislașia noastrș.

Responsabilitatea proprie a personalului de conducere și a sala-
riaților
Imaginea concernului RWA este marcatș în mod esenșial de acșiunea fiecșrui 
salariat în parte. De aceea acșionșm fiind conștienși de responsabilitatea pe care 
o avem. Personalul de conducere trebuie sș reprezinte un model prin acșiunile 
sale. Perceperea acestei responsabilitșși servește protecșiei și securitșșii concernu-
lui RWA, a salariașilor și a clienșilor și partenerilor de afaceri ai acestora.

Conflicte de interese
Acșiunea noastrș este astfel orientatș, pentru a evita orice fel de conflict de 
interese care ar putea avea efecte nocive asupra concernului RWA. Evitșm 
situașiile în care interesele personale sau economice ajung sau ar putea ajunge 
în conflict cu interesele concernului RWA. Acest lucru se referș în special la 
contracte și negocieri din care noi înșine sau persoane apropiate ar putea obșine 
avantaje. și acceptarea de ocupașii suplimentare, contracte de consultanșș, 
funcșii în cadrul unor persoane juridice sau oficii politice, în același mod, parti-
ciparea în cadrul altor persoane juridice, ar putea, în funcșie de circumstanșe, 
duce la conflicte de interese. Orice potenșial conflict de interese trebuie anunșat 
superiorului nostru, fșrș ca acesta sș ne cearș acest lucru, și în întreaga anvergurș.
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3. Corupţie
Corupție
Corupșia reprezintș abuzarea autoritșșii de a dispune și se referș în special la soli-
citarea, oferirea sau acceptarea unui avantaj necuvenit (de cele mai multe ori 
numit mitș, șpagș sau atenșie). Nu tolerșm nicio formș a corupșiei. Nu acceptșm 
sau acordșm niciun avantaj necuvenit de niciun fel, independent dacș persoana 
care îl oferș sau îl solicitș lucreazș în sectorul public sau în cel privat.

Oferirea și acordarea de avantaje
Mici cadouri între parteneri externi le considerșm o expresie a aprecierii recipro-
ce, care ar putea servi la construirea și menșinerea unor relașii de afaceri pe ter-
men lung. Valoarea cadourilor însș, trebuie sș se miște într-o scalș rezonabilș. În 
acest fel, valoarea sau tipul cadoului nu poate  exercita niciun fel de influenșș. 
Evitșm astfel orice aparenșș de lipsș de onestitate sau incorectitudine.

Toate invitașiile la evenimente, cum ar fi evenimente de searș, teatru, baluri, 
conferinșe, evenimente sportive etc., vor fi verificate separat și în relașie cu 
pozișia și funcșia persoanei care lanseazș invitașia. Acestea trebuie aprobate de 
superiorul nostru. De asemenea, în caz de dubiu sau de chestiuni importante, 
se va informa în prealabil și ofișerul pe chestiuni de conformitate.

Un caz special îl reprezintș atenșii cștre salariași din institușii publice, întreprin-
deri în proprietatea statului sau deșinștorilor de funcșii oficiale. Ne distanșșm de 
acordarea de avantaje acestor persoane. Pentru situașia în care invitarea unei 
persoane oficiale la evenimente poate pșrea necesarș din respect pentru funcșia 
sa și pentru stat, acest lucru va fi aprobat de membrul competent al Consiliului 
de Administrașie.

Nu oferim sau acordșm nimșnui cadouri bșnești.
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Solicitarea și acceptarea de avantaje
În niciun caz nu solicitșm avantaje de la terși în legșturș cu activitatea de afaceri, 
de asemenea, nu permitem sș ni se promitș sau acceptșm astfel de avantaje.

În cazul în care refuzarea unui cadou pare inadecvatș într-un caz specific, 
cadoul va fi predat superiorului care-l va face public.

În cazul în care, într-un anumit caz concret, refuzarea unei invitașii poate pșrea 
inadecvatș, principiile enunșate mai sus cu privire la oferirea și acceptarea de 
avantaje vor fi aplicate prin analogie. Se va face însș distincșia, dacș invitașia se 
adreseazș unui cerc general de persoane, sau este individualș. În cazul invitași-
ilor individuale se vor pșstra proporșiile, este necesarș precaușie, se va evalua 
situașia mai în detaliu și, dacș este necesar, se va raporta ofișerului pe chestiuni 
de conformitate.

În general este interzisș acceptarea contribușiilor financiare directe sau 
indirecte.

Principiile și standardele de mai sus sunt valabile prin analogie și între societșșile 
concernului.

Cheltuieli, donații, contribuții cu scop caritativ și sponsorizări
Contribușiile sub formș de cheltuieli, contribușii cu scop caritativ și sponsorizșri 
nu pot fi utilizate dacș se ajunge la ocolirea principiilor de mai sus sau a altor 
prevederi ale Codului de Conduitș.
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4. Conduită pro competiţie
În calitate de participanși pe piașș profitșm de o piașș funcșionalș. Suntem convinși 
cș  pentru competitivitate este necesar sș acșionșm autonom, corect și sș ne ori-
entșm spre calitate.

Din acest motiv nu tolerșm niciun fel de acorduri sau conduite coordonate între 
companii cu scopul limitșrii concurenșei, în special acorduri de preș, împșrșirea 
clienșilor, împșrșirea de pieșe sau cote de piașș, fixarea preșurilor sau schimbul de 
informașii privind date sensibile în sensul competitivitșșii. Ne pronunșșm împotri-
va abuzului de putere pe piașș pentru limitarea concurenșei și respectșm normele 
juridice orientate spre prezervarea unei concurenșe funcșionale, nerestricșionate 
și cât de diversș posibilș.

5. Mediu, securitate și sănătate
Protecșia mediului și conservarea resurselor reprezintș pentru noi o mare priori-
tate. Cu toși contribuim activ, în funcșie de posibilitate, la punerea în aplicare a 
acestor obiective.

Responsabilitatea fașș de salariași impune prevenirea pericolelor de accidente 
și prevenirea altor pericole pentru integritatea mentalș și fizicș. Acest lucru este 
valabil atât în ceea ce privește planificarea tehnicș a locurilor de muncș, echipa-
mentelor și proceselor, cât și pentru managementul siguranșei și comportamen-
tul personal în viașa profesionalș.
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6.  Gestionarea proprietăţii și a informaţiilor confi-
denţiale 

Echipamentele companiei și proprietatea societății
Proprietatea fiecșrei societșși a concernului se va folosi în principiu doar în sco-
puri operative. Vom proteja proprietatea fiecșrei societșși a concernului de abuz, 
pierdere sau furt. De proprietatea fiecșrei societșși a concernului șin, pe lângș 
valori materiale precum mijloace de producșie, și bunuri imateriale, precum pro-
prietate intelectualș, de ex mșrci.

Respectșm reglementșrile interne cu privire la utilizarea mijloacelor de producșie 
și resurselor fiecșrei societșși a concernului (de ex. telefon, calculatoare, internet 
și alte asemenea tehnologii ale informașiei).

Protecția datelor/Protecția secretelor de afaceri
Respectșm prevederilor de protecșia datelor și asigurșm cș datele cu caracter per-
sonal vor fi bine protejate de accesul neautorizat. Acestea nu vor fi comunicate 
decât dacș comunicarea lor este necesarș pentru un scop permis. Prelucrarea 
datelor cu caracter personal are loc respectându-se drepturile fundamentale ale 
persoanei în cauzș.

Ne obligșm sș pșstrșm confidenșialitatea în toate chestiunile confidenșiale inter-
ne, precum și în cazul informașiilor confidenșiale care îi privesc pe parteneri de 
afaceri sau clienși. De asemenea se vor trata ca fiind în mod explicit confidenși-
ale secretele de afaceri sau producșie. Respectșm obligașia de confidenșialitate și 
dupș terminarea raportului de muncș. 
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