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COD DE CONDUITA AL
NEXT ENERGY DISTRIBUTION SRL

Din experienta petrecutd in mediul dinamic gi competitiv al industriei de petrol ti gaze din Romanio, NEXT

ENERGY DISTRIBUTION gi-a dezvoltat o serie de valori infaitibite: onoare, familie, sigurantd, integritote si

respect.

Aceste valori ou rezultat atdt din interocfiunea, de-a tungul timpului cu parteneri de afoceri volorosi,

precum gi din nevoio de a ne dezvolta intr-o pidtd dinamicd, reuSind de cele mai multe ori sd ne adoptdm

la nevoile clientilor nostri.

Pe baza experientei am demonstrat in ocesti ani cd NEXT ENERGY DISTRIBUTION poate evolua, se poate

dezvolta si poate avea succes fdcdnd ofaceriintr-un mod profesionist, onest 5i loial.

Angaiatii nostri au fost mereu inima componiei, impreund om demonstrat partenerilor no$tri de afaceri

cd se pot boza in permonent pe calitatea produselor 5i serviciilor furnizate de NEXT ENERGr

DISTRIBUTION, cd ocestia beneficiazd de toatd atentia si dorinfo noastrd de a veni in intdmpinoreo

nevoilor lor.

A fi o companie de succes presupune mai mult decdt perfomanld pi realizdri, inseamnd a acliono intr-un

mod responsabil gi intr-o manierd profesionald in aceastd industrie dinomicd si competitivd in care ne

d e sfo s u r d m o ctivitote a.

Codul nostru de conduitd trebuie sa fie fundamentul relatiei de colaborare dintre NExT ENERGr

DISTRIBUTION 5i portenerii de afaceri, clientii si furnizorii noStri, colaborotorii, autoritdti si institutii

publice, comunitdtilein core ne desfdsurdm octivitoteo 5i, nuin ultimutrdnd, angajo.tiiproprii.

Vd indemndm sd cititi codul nostru de conduitd pentru o reu;i sd intelegeti culturo noastrd

organizafionald, misiuneo, viziunea, obiectivele si valorile core ne ghideazd zi de ziin toate activitdtite pe

care le desfd5urdm.

ENERGY DISTRIBUTION

Director General
Gabriela PETRESCU
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INTRODUCERE 

Codul de conduită NEXT ENERGY DISTRIBUTION este stabilit ca ghid definitiv pentru orice parte membră 

sau partener al organizației noastre. Codul ne oferă îndrumarea și sprijinul de care avem nevoie pentru a 

ne desfășura activitatea în mod etic și pentru a fi in conformitate cu legea. Ca societate, ne conducem 

după un set de principii vitale pentru succesul nostru. Codul nostru reprezintă angajamentul nostru de a 

îndeplini niște lucruri de bază pentru respectul pe care îl primim de la cei cu care lucrăm. 

 
Ne-am luat angajamentul de a conduce afacerile noastre cu onestitate și integritate, în conformitate cu 

standarde etice și legale înalte și cu respect pentru noi însine și pentru cei cu care facem afaceri.  

Acesta este Codul de conduită care stabilește regulile de bază, standardele și comportamentul nostru. 

Fiecare angajat trebuie să îndeplineasca aceste obiective pentru a fi parte a companiei NEXT ENERGY 

DISTRIBUTION. 

CODUL NEXT ENERGY DISTRIBUTION PLEDEAZĂ PENTRU: NORME DE BAZĂ, STANDARDE, 

COMPORTAMENTE ANTICIPATE. 

Codul NEXT ENERGY DISTRIBUTION se aplică tuturor angajaților NEXT ENERGY DISTRIBUTION. Noii 

angajați vor primi o copie a codului de conduită, atunci când încep să lucreze cu noi.  

Codul NEXT ENERGY DISTRIBUTION este compus din valorile noastre de bază : onestitate, familie, 

siguranță, integritate, respect. 

Principiile noastre de afaceri – integritatea afacerii, o concurență loială, inovație, performanță, 

reputație, sănătate & siguranță, implicare în comunitate, confidențialitate, protecție a mediului, 

asigurarea calității. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                         
 

                                  

 

 

I. ANGAJAȚI ȘI SIGURANȚĂ:  

Echipa noastră este cea mai bună echipă! 

Oamenii din compania noastră au fost întotdeauna 

fundamentul succesului nostru. Ne mândrim cu 

minți sclipitoare și oameni dedicați care lucrează ca 

o echipă. De aceea încurajăm fiecare persoană din 

cadrul companiei noastre să poată oferi ce are mai 

bun, pentru a putea atinge obiectivele mai mari. 

Calitatea și siguranța mediului nostru de lucru s-a 

plasat întotdeauna la standarde înalte și dorim să le 

menținem neschimbate. Discriminarea și hărțuirea 

sunt inacceptabile, iar spiritul fair-play și respectul 

pentru ceilalți sunt o obligație! 

 

 SĂNĂTATEA, SIGURANȚA ȘI PROTECȚIA 

MEDIULUI 

NEXT ENERGY DISTRIBUTION are ca scop crearea 

unui mediu de lucru sigur și sănătos. Succesul 

angajaților noștri stă in eforturile noastre de a 

îmbunătăți în mod continuu condițiile de sănătate 

și siguranță la locul de muncă. Ne propunem să 

câștigăm încrederea clienților noștri, acționarilor și 

societății civile, pentru a contribui la o dezvoltare 

durabilă, prin stabilirea unui exemplu de urmat. 

Standardele noastre SSPM sunt concepute pentru 

a asigura respectarea legii și pentru a realiza o 

îmbunătățire continuă a performanței. Vom fi 

inspirație pentru partenerii, angajații și furnizorii 

noștri. NEXT ENERGY DISTRIBUTION se angajează 

să funcționeze în mod responsabil și nu va 

compromite cu bună știință sănătatea, 

securitatatea sau standardele de mediu pentru a-și 

îndeplini obiectivele sale operaționale. Obiectivele 

noastre sunt de a oferi siguranță tuturor celor 

implicați în operațiunile noastre și de a proteja 

mediul înconjurător. 

 

 ACTIVITATE SOCIALĂ, OPORTUNITĂȚI 

EGALE, DREPTURILE OMULUI 

Noi promovăm șanse egale și diversitatea. 

NEXT ENERGY DISTRIBUTION își propune să creeze 

beneficii sociale durabile, să vegheze asupra 

sănătății și siguranței angajaților, contractorilor și 

partenerilor de afaceri. Pe șantierele noastre 

suntem mereu preocupați de reducerea la minim a 

distrugerilor provocate în comunitate, reducerea 

emisiilor și de a minimiza impactul asupra 

ecosistemelor și biodiversității, precum și 

gestionarea apelor uzate, energiei și altor resurse 

în cel mai eficient mod. 

Nici un angajat sau solicitant al unui loc de muncă 

nu va fi discriminat pe baza sexului său, stării civile, 

rasei, naționalității, religiei, vârstei sau orientării 

sexuale. Deciziile privind selecția, formarea și 

dezvoltarea sunt realizate strict în conformitate cu 



                                                                         
 

                                  

criteriile legate de muncă și trebuie să fie relevante 

pentru locul de muncă.  

NEXT ENERGY DISTRIBUTION nu va tolera 

discriminarea ilegală referitoare la ocuparea forței 

de muncă. NEXT ENERGY DISTRIBUTION se va 

asigura că deciziile sale legate de forța de muncă se 

bazează pe calificări relevante, de merit, de 

performanță și de alți factori legați de locul de 

muncă. 

 

 DEZVOLTAREA DURABILĂ 

NEXT ENERGY DISTRIBUTION își propune să 

definească scheme viabile care combină aspectele 

economice, sociale și de mediu ale activității 

umane. Ne dorim să venim în întâmpinarea 

nevoilor de energie, în creștere dinamică, în moduri 

responsabile din punct de vedere economic, 

ecologic și social. Scopul nostru este de a găsi un 

echilibru coerent și de lungă durată între aceste trei 

aspecte. Compania noastră doreste ca exploatarea 

resurselor naturale, tipul de investiție, schimbările 

tehnologice și instituționale să fie în armonie cu 

nevoile actuale și viitoare. 

 

II. PARTENERII NOȘTRI DE AFACERI  

Suntem o echipă competitivă și vrem să rămână 

așa. In timp ce noi trebuie să fim competitivi, 

munca noastră trebuie să se bazeze pe decizii 

corecte și conduită legală. Pentru a ne asigura că 

relațiile noastre de afaceri sunt în avantajul tuturor 

este esențial să urmăm valorile companiei noastre 

și să lucrăm cu respect și responsabilitate cu toți 

clienții, contractorii, furnizorii, partenerii joint-

venture și alte părți terțe. Suntem o companie 

responsabilă angajată să-și îndeplinească obligațiile 

și să construiască relații de lungă durată. 

 

 CONFLICTUL DE INTERESE 

Politica noastră de parteneriat de afaceri stabilește 

reguli clare pentru fiecare angajat, client, 

contractor, furnizor sau orice altă parte terță, cu 

scopul de a evita orice conflict de interese cu 

compania noastră. Ca parte a NEXT ENERGY 

DISTRIBUTION veți evita orice conflict de interese, 

trebuie să fiți imparțial și să adoptați întotdeauna 

un comportament profesional în relațiile cu 

contractorii și furnizorii. Deciziile nu trebuie să fie 

influențate de considerații personale și private. De 

asemenea, angajații trebuie să declare companiei 

angajatoare potențialele conflicte de interese. 

Toate tranzacțiile comerciale în numele NEXT 

ENERGY DISTRIBUTION trebuie să se reflecte cu 

acuratețe și corectitudine în conturile societății, în 

conformitate cu procedurile stabilite. Angajații 

trebuie să se comporte în mod imparțial în toate 

relațiile de afaceri. Nu este permis să furnizeze 

avantaje nepotrivite altor companii, organizații sau 

persoane. Angajații nu au voie să utilizeze 



                                                                         
 

                                  

proprietatea sau informațiile dobândite prin poziția 

lor în companie pentru avantaje personale sau în 

scopul de a concura cu NEXT ENERGY 

DISTRIBUTION. Suspiciunile legate de un conflict 

de interese trebuie să fie raportate imediat unui 

superior. Angajații nu se vor implica în activități sau 

tranzacții care pot da naștere unui conflict între 

interesul lor personal și cel al Companiei. 

 

 LUCRUL CU FURNIZORII 

NEXT ENERGY DISTRIBUTION are o politică de 

achiziții căreia toți participanții sunt obligați să se 

conformeze. Partenerii noștri de afaceri trebuie să 

indice în mod clar serviciile pe care le doresc, suma 

care trebuie plătită și orice alți termeni și condiții 

relevante. Trebuie să existe o relație echilibrată 

între plăți și tranzacții și valoarea serviciilor 

prestate. Toate plățile și tranzacțiile trebuie să fie 

susținute de documente justificative. 

NEXT ENERGY DISTRIBUTION își propune să trateze 

în mod echitabil furnizorii, în funcție de valoare, 

performanță și preț, asigurând confidențialitatea 

informațiilor furnizorlor, neprofitând de greșelile 

făcute de furnizori. 

Este încurajată diversitatea furnizorilor și 

egalitatea. Suntem o companie responsabilă 

angajată să-și îndeplinească obligațiile și să 

construiască relații de lungă durată. Vom acționa în 

adecvate moduri, pentru a ne asigura că relațiile 

noastre de afaceri funcționează în avantajul 

tuturor. 

 

 CONCURENȚA ETICĂ ȘI ONESTĂ 

NEXT ENERGY DISTRIBUTION se angajează într-o 

concurență loială și viguroasă, știm că putem 

realiza ambele obiective. Noi respectăm și 

includem aceste obiective în practicile noastre de 

management, în relația cu toți partenerii de afaceri, 

în practicile de afaceri și în acțiunile angajaților 

noștri, în armonie cu legile și reglementările din 

domeniul concurenței. 

 

 ANTITRUST 

La NEXT ENERGY DISTRIBUTION sprijinim o 

întreprindere liberă. Legile antitrust protejează 

întreprinderile libere și interzic comportamente 

care limitează comerțul sau care restrâng 

concurența loială. Aceste legi se aplică fiecărui nivel 

de afaceri. Legile antitrust luptă împotriva 

practicilor ilegale, cum ar fi stabilirea prețurilor, 

împărțirea pieței, licitațiilor trucate sau 

comportamente care au drept scop atingerea sau 

menținerea monopolului. 

NEXT ENERGY DISTRIBUTION nu tolerează 

încălcarea legilor antitrust. 

 

 

 



                                                                         
 

                                  

III. COMBATEREA PRACTICILOR CORUPTE 

Afacerea noastră necesită interacțiune cu persoane 

care lucrează pe diferite niveluri pentru parteneri, 

furnizori, contractori sau entități guvernamentale. 

Există limite stricte în ceea ce privește măsura în 

care relațiile personale pot interacționa cu 

interesele companiei. Schimbul de cadouri și 

furnizarea de divertisment trebuie făcute într-un 

mod adecvat, în conformitate cu Codul de Conduită 

în Afaceri a NEXT ENERGY DISTRIBUTION. Noi nu 

tolerăm mita, utilizările abuzive ale informațiilor 

privilegiate, abuzul de piață, frauda sau spălarea de 

bani. Vă rugăm să luați în considerare faptul că o 

abatere de la aceste reguli poate afecta reputația și 

afacerea într-un mod ireparabil 

 

 MITA ȘI CORUPȚIA 

NEXT ENERGY DISTRIBUTION nu tolerează mita, 

utilizarea abuzivă a informațiilor privilegiate, 

abuzul de piață, frauda sau spălarea de bani. 

Angajaților li se interzice să ofere, să plătească, să 

solicite sau să accepte o plată sau un cadou pentru 

a influența un rezultat de afaceri în mod abuziv sau 

în schimbul unui tratament favorabil sau pentru a 

obține vreun avantaj de afaceri. De asemenea, 

oferirea de cadouri și metode de divertisment pot 

ridica probleme similare. Oferirea de cadouri sau 

plăți, de orice natură, oricărui funcționar 

guvernamental, partid politic sau candidat pentru o 

funcție publică, pentru a-i determina să își 

îndeplinească îndatoririle, sunt interzise în mod 

specific și strict. 

Suntem împotriva tuturor formelor de corupție și 

vom face eforturi active pentru a ne asigura că nu 

au loc acte de corupție, în orice aspect al 

activităților de afaceri ale companiei. Corupția 

poate implica, de asemenea, conflicte de interese, 

nepotism, șantaj, înșelăciune, delapidare, 

intermedierea informațiilor ilegale și a spălării 

banilor. 

 

 CADOURI ȘI OSPITALITATE 

NEXT ENERGY DISTRIBUTION nu va fi influențată în 

deciziile de afaceri. Îi descurajăm pe angajații noștri 

să accepte cadouri și ospitalitate din partea 

partenerilor de afaceri. Salariaților li se interzice, în 

mod direct sau indirect, să accepte cadouri, cu 

excepția obiectelor promoționale cu valoare 

minimă, care poartă, în mod normal, un logo al 

companiei. Exprimarea ospitalității, cum ar fi 

invitații la evenimente sociale, mese sau de 

divertisment, pot fi acceptate individual, în cazul în 

care există un scop clar de afaceri. Costurile oricărui 

act de ospitalitate trebuie să fie păstrate în limite 

rezonabile.  

 

 

 



                                                                         
 

                                  

 SPĂLAREA DE BANI 

Suntem conștienți de pericolele cauzate de 

spălarea banilor și respectăm toate standardele în 

vigoare, legile și obligațiile de raportare asociate și 

cerințele de precauție. NEXT ENERGY 

DISTRIBUTION se angajează să respecte pe deplin 

toate legile de combatere a spălării banilor și anti-

terorism din întreaga lume. Compania noastră își va 

desfășura activitatea numai cu clienții cu o bună 

reputație, implicați în activități de afaceri 

legitimate, cu fonduri provenite din surse legitime. 

Angajații trebuie să respecte toate legile, 

reglementările și politicile companiei, orientările și 

standarde sale cu privire la spalarea de bani. 

 

IV. CONFORMITATEA CU PIAȚA DE IMPORT-

EXPORT 

A fi o companie de succes necesită o 

competitivitate ridicată, iar soluțiile pot veni de la 

mile și mile distanță. 

Activitatea de importare și exportare necesită o 

atenție specială asupra legilor comerciale 

internaționale și a legislației specifice din fiecare 

țară. NEXT ENERGY DISTRIBUTION va îndeplini 

întotdeauna cu transparență toate procedurile 

legate de importul și exportul de bunuri și soluții 

prin respectarea tuturor legilor și embargo-urilor 

internaționale. 

 RESTRICȚIILE COMERCIALE; CONTROLUL 

IMPORT-EXPORT 

Ne-am angajat să respectăm toate legile aplicabile 

referitoare la export, import și respectarea 

comerțului în toate țările în care NEXT ENERGY 

DISTRIBUTION își desfășoară activitatea. Aceste 

legi includ embargouri, sancțiuni 

comerciale/vamale, produse/țara de proveniență și 

legile anti-boicot. În efectuarea de afaceri la nivel 

transfrontalier, angajații noștri trebuie să cunoască 

și să urmeze aceste legi. 

Noi trebuie să respectăm legile vamale și să 

determinăm clasificarea corectă, valoarea și țara de 

origine pentru toate importurile noastre. Trebuie 

să fim în măsură să demonstrăm printr-o cale 

documentată, auditabilă, că am exercitat o grijă 

rezonabilă pentru a ne asigura că importurile 

noastre au respectat toate legile și reglementările 

în vigoare. Nerespectarea legilor de export, import 

și comerț ar putea duce la sancțiuni civile și penale 

pentru NEXT ENERGY DISTRIBUTION și pentru 

angajații noștri responsabili personal, perturbări 

semnificative în desfășurarea afacerilor și daune 

reputației companiei noastre. 

 

 PROTEJAREA INFORMAȚIILOR & 

ACTIVELOR 

Lumea se mișcă mai repede decât putem ține pasul. 

Informatia este totul atunci când vine vorba de a 



                                                                         
 

                                  

ajunge primul la linia de sosire. Discreția a fost 

întodeauna un principiu de aur al afacerii noastre. 

Luăm măsuri de precauție extremă atunci când vine 

vorba de date importante, pentru a proteja 

secretele comerciale si de afaceri, precum și 

informațiile referitoare la proprietatea noastră 

intelectuală. 

 

 CONFIDENȚIALITATEA SI PROTECȚIA 

DATELOR 

Angajații NEXT ENERGY DISTRIBUTION trebuie să 

păstreze secrete comerciale și informații cu privire 

la activitatea confidențială a societății și să nu 

utilizeze sau să divulge astfel de informații oricărei 

persoane neautorizate, fie în interiorul sau în afara 

NEXT ENERGY DISTRIBUTION. Informațiile 

obținute pe parcursul relației unui Partener cu 

NEXT ENERGY DISTRIBUTION nu pot fi utilizate în 

nici un alt scop decât în interesul NEXT ENERGY 

DISTRIBUTION. Documentele care conțin 

informații despre participanți și/sau partenerii de 

afaceri trebuie păstrate confidențiale. 

 

V. PROTEJAREA ACTIVELOR ȘI PROPRIETATEA 

INTELECTUALĂ 

Le este interzis participanților să ia sau să utilizeze 

proprietatea NEXT ENERGY DISTRIBUTION sau 

proprietatea unui alt participant sau a unui 

partener de afaceri fără permisiune. De asemenea, 

participantul nu poate să utilizeze proprietatea 

NEXT ENERGY DISTRIBUTION în scopuri private, 

fără acordul conducerii.Participanții au obligația de 

a proteja, de a conserva și de a nu abuza de 

proprietatea și activele Companiei: materiale, 

active financiare sau facilități, cum ar fi logo-ul, 

sisteme informatice, sisteme de telefonie, email, 

facilități, vehicule, materiale și consumabile. 

Angajații trebuie să protejeze materialele, activele 

financiare și bunurile împotriva pierderii, 

deteriorării sau abuzului. Toate invențiile, 

drepturile de brevete, drepturi de autor, drepturi 

de design, mărcile comerciale, know-how-ul și alte 

proprietăți intelectuale inventate, concepute sau 

create de orice angajat vor fi proprietatea NEXT 

ENERGY DISTRIBUTION (cu excepția cazului în care 

s-a convenit altfel). 

În același mod, participantul poate utiliza astfel de 

informații numai în executarea corespunzătoare a 

atribuțiilor sale. 

 

 GESTIONAREA DOCUMENTELOR 

NEXT ENERGY DISTRIBUTION se angajează să 

dovedească transparență și acuratețe în toate 

relațiile sale, respectând în același timp obligațiile 

de confidențialitate. Prin urmare, angajații au 

responsabilitatea de a menține documentele 

necesare legate de relațiile de afaceri și de afacerile 

companiei. Sistemele de informații și informațiile 



                                                                         
 

                                  

stocate și prelucrate în acestea sunt fundamentale 

pentru activitățile și succesul Companiei. 

Din acest motiv, trebuie acordată cea mai mare 

prioritate securității și utilizării lor corecte. Acest 

lucru necesită respectarea cerințelor legale privind 

gestionarea corespunzătoare a datelor. Respectăm 

toate legile și reglementările aplicabile în modul în 

care documentăm, păstrăm și raportăm. Este 

interzisă colectarea neautorizată, prelucrarea și 

transmiterea de informații privind angajații și 

clienții NEXT ENERGY DISTRIBUTION. 

 

VI. COMUNICAREA 

Succesul oricărei afaceri depinde de comunicare 

eficientă și eficace. Comunicarea este în centrul 

oricărei organizații. În compania noastră punem un 

mare accent pe modul în care se face comunicarea. 

 

 COMUNICAREA ÎN AFACERI 

Codul de conduită stabilește principiile și regulile 

pentru intreg procesul de comunicare realizat de 

către NEXT ENERGY DISTRIBUTION în cadrul 

companiei sau cu terțe părți. Standardele se aplică 

fiecărui tip de corespondență, inclusiv scrisori, 

documente electronice, site-uri web, instrumente 

de social media, documente de hârtie etc. Pentru 

orice tip de material tipărit care implică Logo-ul 

Companiei sau orice alt activ în controlul direct al 

NEXT ENERGY DISTRIBUTION, vă rugăm să urmați 

regulile din Manualul de Identitate Vizuală în ceea 

ce privește drepturile de autor și de design grafic. 

Orice comunicare scrisă sau orală care implică sau 

este făcută în numele Companiei este considerată 

Dezvăluire Publică. Opiniile personale nu aduc o 

implicare asupra Companiei și nu vor exprima 

punctele de vedere ale Companiei sau poziția 

oficială a acesteia. 

Intreaga comunicare din cadrul Companiei noastre 

trebuie să fie correctă, fără opinii eronate sau 

speculative. Toate comunicăriile publice sau de 

afaceri ale NEXT ENERGY DISTRIBUTION trebuie să 

fie aprobate de către un manager sau de catre 

directorul de marketing. 

Vă rugăm să raportați orice defecte în comunicare 

sau raportările greșite care implică societatea NEXT 

ENERGY DISTRIBUTION sau oricare din activele 

sale. 

 

 RESPONSABILITATEA SOCIALĂ A 

SOCIETĂȚII 

Pentru NEXT ENERGY DISTRIBUTION, 

responsabilitatea socială față de comunitate este la 

fel de importantă ca și succesul în afaceri și, prin 

urmare, suntem implicați activ în viața comunității 

și în societate, atât prin inițierea cât și prin 

susținerea activităților de responsabilitate socială. 

Programele sociale în care suntem implicați 



                                                                         
 

                                  

numără atât voluntariate, cât și sponsorizări. Prin 

întelegerea faptului ca succesul nostru se 

datorează comunității, noi credem că NEXT 

ENERGY DISTRIBUTION trebuie să returneze o 

parte din ceea ce primeste de la societate în fiecare 

zi. Responsabilitatea socială a societății ne ajută să 

ne îmbunătățim reputația, în creșterea vânzărilor și 

a cotei de piață a companiei, în atragerea și 

menținerea angajaților valoroși. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


