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CAPITOLUL I 

INTRODUCERE 

 

Art.1 Codul etic și normele de conduită ale conducerii executive și administrative și ale salariatului 

din cadrul Societății Oil Terminal S.A. reglementează un ansamblu de principii şi norme de conduită și 

etică profesională care trebuie să guverneze activitatea conducerii executive și administrative a societății, 

precum și activitatea salariaților societății desfășurată în cadrul societății.  

Art.2 Codul etic și normele de conduită ale conducerii executive și administrative și ale salariatului 

din cadrul Societății Oil Terminal S.A. are drept scop crearea cadrului etic necesar desfăşurării 

mandatului/funcției/profesiei/activității în cadrul Societății Oil Terminal S.A., astfel încât conducerea 

executivă și administrativă, precum și salariaţii societății să îşi îndeplinească obiectivele, criteriile de 

performanță și îndatoririle de serviciu, cu profesionalism, loialitate, corectitudine, integritate, 

responsabilitate şi în mod conştiincios, precum şi să se abţină de la orice faptă și acțiune care ar putea 

aduce prejudicii societăţii, acționarilor, terților, angajaților societății și oricăror părți interesate în buna 

funcționare a societății.  

Art.3 Principiile generale care guvernează conduita conducerii executive și administrative, precum 

și pe cea a salariaţilor din cadrul Societății Oil Terminal S.A. sunt următoarele: 

    a) performanţa: este principiul potrivit căruia conducerea executivă și administrativă, precum și 

salariații Societății Oil Terminal S.A. trebuie să-și desfăşoare mandatul și activitatea la cei mai ridicaţi 

parametrii de performanță, în scopul îndeplinirii cerinţelor societăţii, precum și în scopul respectării 

legalităţii şi regularităţii; 

    b) profesionalismul: este principiul potrivit căruia obiectivele, criteriile de performanță și 

obligațiile/atribuțiile specifice mandatului funcției conducerii executive și administrative, respectiv 

obiectivele și sarcinile specifice atribuţiilor de serviciu ale salariatilor trebuie îndeplinite cu 

responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate, dublate de capacităţi intelectuale, 

competențe şi experienţe dobândite prin pregătire profesională continuă;  

    c) calitatea serviciilor: constă în competenţa conducerii executive și administrative, precum și 

salariaţilor din cadrul Societății Oil Terminal S.A. de a-şi realiza obligațiile/atribuțiile din contractul de 

mandat, respectiv sarcinile, atribuțiile și obiectivele din fișa postului, ce le revin, cu obiectivitate, 

responsabilitate, eficacitate, economicitate, sârguinţă şi onestitate; 

    d) conduita: conducerea executivă și administrativă, precum și salariaţii Societății Oil Terminal S.A. 

trebuie să aibă o conduită ireproşabilă atât pe plan profesional, cât şi personal; 

    e) credibilitatea: informaţiile furnizate de rapoartele şi opiniile conducerii executive și administrative, 

precum și ale salariaţilor Societății Oil Terminal S.A. trebuie să fie complete, corecte, obiective și fidele 

realităţii; 

    f) respectarea supremaţiei legii: este principiul potrivit căruia conducerea executivă și administrativă, 

precum și salariații Societății Oil Terminal S.A. au obligaţia ca, prin actele şi faptele lor, să respecte 

Constituţia, legile ţării, deciziile conducerii, reglementările interne, regulamentele, normele și dispozițiile 

ierarhice, precum şi să acţioneze cu respectarea eticii profesionale pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor 

legale, în conformitate cu obligațiile, îndatoririle și atribuţiile care le revin; 

    g) imparţialitatea şi nediscriminarea: este principiul potrivit căruia în exercitarea mandatului și 

atribuțiilor de serviciu, conducerea executivă și administrativă, precum și salariații Societății Oil Terminal 

S.A. trebuie să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă 

natură; 

    h) libertatea gândirii şi a exprimării: este principiul potrivit căruia exprimarea şi fundamentarea 

opiniilor se face cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri corelând libertatea dialogului cu 

promovarea intereselor Societății Oil Terminal S.A.;  
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     i) integritatea: este principiul potrivit căruia conducerea executivă și administrativă, precum și salariații 

Societății Oil Terminal S.A., în îndeplinirea obligațiilor/atribuțiilor și sarcinilor de serviciu, trebuie să fie 

cinstiți, corecți, onești și incoruptibili.   

Principiul integrităţii presupune ca reprezentanții conducerii executive și administrative, precum și 

salariații Societății Oil Terminal S.A.:   

(a) să dea dovadă de corectitudine, bună credinţă şi responsabilitate în utilizarea timpului şi resurselor 

materiale, financiare și informaționale ale Societății Oil Terminal S.A.;  

(b) să adopte o ţinută, atitudine şi purtare cuviincioasă şi un comportament decent în relaţiile cu colegii, 

acționarii, persoanele fizice și juridice, reprezentanții autorităților statului și orice persoană interesată în 

buna funcționare a societății;  

(c) să nu acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de acţiuni 

juridice ori de altă natură împotriva Societății Oil Terminal S.A. şi în legătură cu activitatea acesteia;  

(d) să nu ia parte cu bună ştiinţă la activităţi şi acte în afara activităţii profesionale prin care să le fie 

discreditată funcţia;  

(e) să nu solicite şi să nu accepte direct ori indirect vreun avantaj ori beneficiu în considerarea funcţiei pe 

care o deţin sau să abuzeze în vreun fel de aceasta;  

(f) să nu promită îndeplinirea obligațiilor, atribuţiilor sau luarea unei decizii de către Societatea Oil 

Terminal S.A. în mod privilegiat;  

(g) să păstreze caracterul confidențial al informațiilor dobândite ca urmare a exercitării obligațiilor, 

atribuțiilor și sarcinilor de serviciu.  

Art.4  Codul etic și normele de conduită ale conducerii executive și administrative și ale salariatului 

din cadrul Societății Oil Terminal S.A. este structurat în două componente: 

a) principii fundamentale pentru exercitarea obligațiilor și atribuțiilor mandatului/funcției conducerii 

executive și administrative și pentru profesia, calitatea şi practica de salariat al Societății Oil 

Terminal S.A.; 

b) norme generale de conduită, care impun reguli de comportament atât pentru conducerea executivă 

și administrativă, cât și pentru salariaţii Societății Oil Terminal S.A.. 

Art.5  (1) Acest Cod etic și normele de conduită ale conducerii executive și administrative și ale 

salariatului din cadrul Societății Oil Terminal S.A. este aprobat prin decizia Președintelui Consiliului de 

Administrație al Societății Oil Terminal S.A. şi va fi comunicat prin grija acestuia în atenția membrilor 

Consiliului de Administrație, conducerii executive și operaționale a societății, membrilor comisiei de 

monitorizare CIM și salariaţilor din cadrul compartimentelor funcționale ale societății, precum și Biroului 

Audit Public Intern, în vederea implementării și monitorizării prevederilor acestuia.  

(2) Codul etic și normele de conduită ale conducerii executive și administrative și ale salariatului 

din cadrul Societății Oil Terminal S.A. va fi publicat pe site-ul societății prin grija Președintelui Consiliului 

de Administrație al societății.  

(3) Codul etic și normele de conduită ale conducerii executive și administrative și ale salariatului 

din cadrul Societății Oil Terminal S.A., se revizuiește anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului public 

intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs.  
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CAPITOLUL II 

PRINCIPII FUNDAMENTALE 

 

Art.6 În desfăşurarea și exercitarea activităţii și obligațiilor/atribuțiilor, conducerea executivă și 

administrativă, precum și salariaţii din cadrul Societății Oil Terminal S.A. sunt obligaţi să respecte 

următoarele principii fundamentale: 

A. Integritatea 

a) membrii conducerii executive și administrative, precum și salariații societății trebuie să fie corecți, 

onești, incoruptibili, în sensul că: 

(a) să nu solicite sau să accepte, direct ori indirect, vreun avantaj sau beneficiu moral sau material; 

(b) salariații societății trebuie să fie de bună credinţă şi să acţioneze pentru îndeplinirea conformă a 

prevederilor legale, a atribuţiilor societății/compartimentului, a atribuțiilor și sarcinilor de serviciu stabilite 

prin intermediul fișei postului și Regulamentului de organizare și funcționare al societății, precum și pentru 

îndeplinirea oricăror altor dispoziții legale, în legătură cu domeniul lor de activitate, repartizate ierarhic sau 

prin act de decizie internă; 

(c) membrii conducerii executive și administrative trebuie să fie de bună credinţă şi să acţioneze pentru 

îndeplinirea conformă a prevederilor legale, a atribuţiilor societății stabilite prin Actul Constitutiv al 

societății, a atribuțiilor/obligațiilor din contractul de mandat, a atribuțiilor stabilite prin intermediul 

Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație, precum și pentru îndeplinirea 

oricăror altor dispoziții legale, în legătură cu domeniul acestora de activitate repartizate ierarhic sau prin acte 

administrative de reglementare; 

b) în relaţiile cu personalul din cadrul Societăţii Oil Terminal S.A., în care îşi desfăşoară mandatul ori 

activitatea, conducerea executivă și administrativă, precum și salariaţii societății sunt obligaţi să aibă un 

comportament bazat pe respect, bună credinţă, corectitudine şi amabilitate; 

c) conducerea executivă și administrativă, precum și salariaţii societății au obligaţia de a nu aduce atingere 

onoarei, reputaţiei și demnităţii persoanelor din cadrul societăţii în care îşi desfăşoară mandatul ori 

activitatea, precum şi persoanelor cu care intră în legătură, urmare a exercitării relațiilor de administrare ori 

de serviciu, prin: 

- întrebuinţarea unor expresii jignitoare; 

- dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private; 

      - formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase. 

B. Independenţa şi obiectivitatea 

a) Independenţa: Conducerea executivă și administrativă, precum și salariații societății trebuie să depună 

toate eforturile pentru a fi independenţi în tratarea problemelor analizate, aceștia nu trebuie să fie afectaţi de 

interese personale; 

b) Obiectivitatea: În exercitarea mandatului de administrarea societății ori în legătură cu gestionarea și 

desfășurarea activităților în cadrul structurilor funcționale ale societății, conducerea executivă și 

administrativă, precum și salariaţii Societății Oil Terminal S.A. trebuie să manifeste obiectivitate şi 

imparţialitate în raport cu acțiunile, faptele și înregistrările întocmite, folosindu-se consecvent de 

raționamentul profesional, de cerințele reglementărilor, de informările și consultările cu colegii de echipă 

din comitetele consultative ale Consiliului de Administrație, respectiv în cazul exercitării atribuțiilor și 

activităților structurii funcționale ale societății salariații folosindu-se consecvent de cerințele 

reglementărilor, experiența, informările și consultările cu colegii de echipă și șefii superior ierarhici 

implicați în operațiunile de supervizarea și coordonarea activității.     
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    Conducerea executivă și administrativă, precum și salariaţii Societății Oil Terminal S.A. au obligația să 

respecte Constituţia, legile ţării, regulamentele interne, deciziile conducerii societății și orice alte 

reglementări și norme, precum şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale în 

conformitate cu atribuţiile și obligațiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale.  

    Conducerea executivă și administrativă, precum și salariaţii Societății Oil Terminal S.A. nu trebuie să 

se lase influențați de sugestiile și opiniile oricăror altor persoane și care sunt contrare interesului societății, 

acționarilor ori interesului clienților și oricăror altor părți interesate sau interesului public.  

    Conducerea executivă și administrativă, precum și salariaţii Societății Oil Terminal S.A. au obligația să 

se informeze și să folosească toate informaţiile și datele utile primite de la societate şi din alte surse 

oficiale, să le analizeze punctual conform dispozițiilor legale în vigoare, normelor, regulamentelor, 

procedurilor şi, în funcţie de pertinenţa acestora și de raționamentul profesionist aplicat, să-și exercite 

activitatea întocmai atribuțiilor/obligațiilor, responsabilităților și autorităților stabilite prin contractul de 

mandat, Actul constitutiv al societății, Regulamentul de organizare și funcționare, fișa postului ori conform 

unor decizii, hotărâri, dispoziții legale, norme interne și alte acte de reglementare aplicabile, etc.  

C. Confidenţialitatea: Conducerea executivă și administrativă, precum și salariaţii Societății Oil Terminal 

S.A. sunt obligaţi să păstreze confidenţialitatea informaţiilor, datelor și documentelor despre care iau 

cunoştinţă. Acestora le este interzis să utilizeze în interes personal sau în beneficiul unui terţ 

informaţiile dobândite în exercitarea atribuţiilor de serviciu. 

Conducerea executivă și administrativă, precum și salariaţii Societății Oil Terminal S.A. nu au dreptul 

să copieze, multiplice, distribuie, dezvăluie, în niciun fel, total sau parțial, nici unei alte persoane, 

companii, corporații sau entități publice, niciuna din informațiile confidențiale sau aspecte legate de 

acestea.  

Conducerea executivă și administrativă, precum și salariaţii Societății Oil Terminal S.A. nu au dreptul 

să permită terților accesul la informațiile confidențiale. Pentru păstrarea confidențialității datelor și 

informațiilor dobândite în exercitarea obligațiilor și atribuțiilor contractului de mandat ori dobândite în 

exercitarea atribuţiilor de serviciu, acestora le este interzis:  

a) să dezvăluie datele și informațiile dobândite, cu excepția cazului în care există o autorizare, în ceea ce 

privește prezentarea acestora sau există o obligație legală sau profesională de a fi prezentate; 

b) să facă publice sau să transmită altor persoane datele și informațiile care constituie secrete de stat, de 

serviciu, comerciale sau individuale, fiind obligați să respecte caracterul lor și să le facă cunoscute 

numai autorităților îndreptățite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, potrivit competențelor. 

D. Competenţa profesională: Conducerea executivă și administrativă, precum și salariaţii Societății Oil 

Terminal S.A. sunt  obligaţi să-şi îndeplinească obligațiile și atribuțiile aprobate prin contractul de 

mandat, respectiv atribuţiile de serviciu aprobate prin fișa postului și Regulamentul de organizare și 

funcționare cu profesionalism, competenţă, responsabilitate, eficientă, corectitudine și imparţialitate, 

aplicând cunoştinţele, aptitudinile şi experienţa dobândită, susținute printr-o formare și perfecționare 

profesională continuă. 

E. Neutralitatea politică: Conducerea executivă și administrativă, precum și salariaţii Societății Oil 

Terminal S.A. trebuie să fie neutri din punct de vedere politic în scopul îndeplinirii în mod imparţial a 

obligațiilor și atribuțiilor contractului de mandat/atribuțiilor de serviciu specifice domeniului de 

activitate, să aibă o atitudine obiectivă faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură 

în exercitarea atribuţiilor și obligațiilor mandatului de administrare a societății/în exercitarea atribuţiilor 

de serviciu corespunzătoare funcţiei/profesiei/activității.  
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CAPITOLUL III 

NORME GENERALE DE CONDUITĂ ALE CONDUCERII EXECUTIVE ȘI ADMINISTRATIVE ȘI 

ALE SALARIATULUI DIN CADRUL SOCIETĂȚII OIL TERMINAL S.A.   

 

Art.7 Normele de conduită prevăzute în prezentul Cod etic sunt obligatorii, atât pentru conducerea 

executivă și administrativă, cât și pentru toți salariaţii ce activează în cadrul Societății Oil Terminal S.A.. 

Art.8 Normele de conduită prevăzute în prezentul Cod etic sunt reguli de comportament aplicabile, 

atât pentru conducerea executivă și administrativă, cât și pentru toți salariaţii ce activează în cadrul 

Societății Oil Terminal S.A. şi reprezintă un ajutor pentru interpretarea principiilor şi aplicarea lor practică. 

Art.9  Normele generale de conduită aplicabile, atât pentru conducerea executivă și administrativă, 

cât și pentru toți salariaţii ce activează în cadrul Societății Oil Terminal S.A., sunt următoarele:  

 

I. ASIGURAREA UNUI SERVICIU DE CALITATE 

a) Conducerea executivă și administrativă, precum și salariaţii Societății Oil Terminal S.A. au obligaţia de 

a asigura un serviciu de calitate, în beneficiul și în scopul satisfacerii clienților, acționarilor și părților 

interesate, prin participarea activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în practică, în vederea 

realizării misiunii și scopului societății, strategiei de dezvoltare a societății, obiectivelor și indicatorilor 

de performanță aprobați prin actele administrative ale societății și contractul de mandat. 

b) Membrii conducerii executive și administrative, precum și salariaţii Societății Oil Terminal S.A. au 

obligaţia de a manifesta un comportament profesionist, precum şi de a asigura, în condiţiile legii, 

transparenţa administrativă, pentru a câştiga şi a menţine încrederea clienților, acționarilor și părților 

interesate în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea scopurilor, strategiilor și demersurilor societății. 

c) Conducerea executivă și administrativă trebuie să îşi exercite mandatul cu loialitate, cu prudenţa şi cu 

diligenţa unui bun administrator în interesul exclusiv al Societăţii Oil Terminal S.A., şi să nu îşi asume 

niciun fel de obligaţii speciale faţă de un acţionar sau altul al societăţii în legătură cu activitatea 

societății; Conducerea executivă și administrativă nu încalcă obligaţia prevăzută mai sus în cazul în 

care, în momentul luării unei decizii de afaceri, aceasta este în mod rezonabil îndreptăţită să considere 

că acţionează în interesul societăţii şi a luat decizia pe baza informaţiilor adecvate și relevante.  

 

II. LOIALITATEA FAŢĂ DE LEGE 

a) Conducerea executivă și administrativă, precum și salariaţii Societății Oil Terminal S.A. au obligaţia ca, 

prin actele şi faptele lor, să respecte Constituţia și legile ţării, normele, procedurile, regulamentele, 

deciziile, hotărârile și reglementările interne ale Societății Oil Terminal S.A. şi să acţioneze pentru 

punerea în aplicare a dispoziţiilor legale în conformitate cu atribuţiile și obligațiile care le revin, cu 

respectarea eticii profesionale.  

 

III.  LOIALITATEA FAŢĂ DE SOCIETATEA OIL TERMINAL S.A.  

a) Membrii conducerii executive și administrative, precum și salariaţii Societății Oil Terminal S.A. au 

obligaţia de a apăra în mod loial prestigiul Societății Oil Terminal S.A. în care îşi exercită mandatul de 

administrare ori își desfăşoară activitatea, precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate 

produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia. Conducerii executive și administrative, 

precum și salariaţilor Societății Oil Terminal S.A. le este interzis: 

(a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea, în legătură cu activitatea societății în care îşi 

exercită mandatul de administrare ori îşi desfăşoară activitatea, cu politicile şi strategiile aprobate de 

forurile de conducere; 
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(b) să facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care societatea, în 

care îşi exercită mandatul de administrare ori îşi desfăşoară activitatea, are calitatea de parte; 

(c) să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege; 

(d) să dezvăluie informaţiile, la care au acces în exercitarea mandatului de administrare ori în desfășurarea 

activității, dacă această dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea 

sau drepturile societății, acționarilor, părților interesate ori ale salariaților societății; 

(e) să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de acţiuni 

juridice ori de altă natură împotriva societății în care îşi exercită mandatul de administrare ori îşi desfăşoară 

activitatea; 

(f) dezvăluirea informaţiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care conţin asemenea 

informaţii, la solicitarea reprezentanţilor unei autorităţi ori instituţii publice, client sau parte interesată, etc., 

este permisă numai cu acordul scris al conducerii societății în care membrii conducerii executive și 

administrative, precum și salariaţii societății, respectiv îşi exercită mandatul de administrare ori îşi 

desfăşoară activitatea, potrivit legii. 

 

IV. ACTIVITATEA DE COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE 

a) Relația dintre conducerea administrativă (Consiliul de Administrație) și media (locală, națională, 

internațională, scrisă, audio, video) va avea loc în cazul în care normele de transparență ale companiilor 

listate pe Bursa de Valori București nu au alte prevederi contrare, prin comunicate/conferințe de presă 

al căror conținut va trebui să fie avizat de Președintele Consiliului de Administrație, prin purtător de 

cuvânt desemnat de Consiliul de Administrație și/sau prin Directorul General, pentru probleme curente 

care nu implică sau fac referire la activitatea Consiliului de Administrație. 

Fără a atinge dreptul și libertatea de exprimare, oricare dintre membrii Consiliului de Administrație 

poate comunica (scris sau verbal) cu media, în limitele deontologiei, onestității și respectării 

confidențialității pentru informațiile cu acest caracter, fie prin obținerea unui mandat din partea 

Consiliului de Administrație, fie anunțând în prealabil/preambul caracterul de opinie personală, fără 

implicarea Consiliului de Administrație în corpore sau a oricărui alt membru al acestuia. Nerespectarea 

acestor cerințe dă dreptul Consiliului de Administrație, prin reprezentanții săi, să se delimiteze de 

acțiunea respectivului membru sau membri. 

b) Relaţiile cu mijloacele de informare în masă în legătură cu activitățile curente ale societății se asigură 

de către un purtător de cuvânt desemnat/o persoană desemnată de către Directorul General al societății 

din rândul salariaților societății, în condiţiile legii. 

c) Salariații desemnaţi să participe la activităţi sau dezbateri publice, în calitate oficială, trebuie să respecte 

limitele mandatului de reprezentare încredinţat de conducătorul societății în care îşi desfăşoară 

activitatea. 

V. ACTIVITATEA POLITICĂ 

a) În exercitarea atribuțiilor/obligațiilor contractului de mandat ori atribuțiilor de serviciu, conducerii 

executive și administrative, precum și salariaţilor Societății Oil Terminal S.A. le este interzis: 

(a) să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice; 

(b) să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică; 

(c) să colaboreze, în afara activității de administrare/relaţiilor de serviciu, cu persoanele fizice sau juridice 

care fac donaţii ori sponsorizări partidelor politice; 

(d) să afişeze, în cadrul societății, însemne ori obiecte inscripţionate cu sigla sau denumirea partidelor 

politice ori a candidaţilor acestora. 
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VI.  FOLOSIREA IMAGINII PROPRII 

a) În considerarea funcţiei deţinute, conducerii executive și administrative, precum și salariaţilor Societății 

Oil Terminal S.A. le este interzis să permită utilizarea numelui sau imaginii proprii în acţiuni 

publicitare pentru promovarea unei activităţi comerciale, precum şi în scopuri electorale, pentru a nu 

crea premisele unor eventuale prejudicii de imagine societății. 

     

VII. CADRUL RELAŢIILOR ÎN EXERCITAREA MANDATULUI/FUNCŢIEI/ACTIVITĂȚII  

a) În relaţiile cu membrii conducerii executive și administrative ori cu personalul salariat din cadrul 

Societății Oil Terminal S.A., în care își exercită mandatul de administrare ori îşi desfăşoară activitatea 

potrivit atribuțiilor și responsabilităților fișei postului și contractului individual de muncă, ori în relațiile și 

interacțiunile exercitate cu persoanele fizice sau juridice și orice alte părți interesate în buna funcționare a 

societății, membrii și reprezentanții conducerii executive și administrative, precum și salariații societății 

sunt obligaţi să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine şi amabilitate.     

b) Membrii conducerii executive și administrative, precum și salariaţii Societății Oil Terminal S.A. au 

obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii persoanelor din cadrul Societății Oil 

Terminal S.A., în care își exercită mandatul de administrare ori îşi desfăşoară activitatea, precum şi 

persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcţiei deținute, prin:  

   (a) întrebuinţarea unor expresii jignitoare; 

   (b) dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private; 

   (c) formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase. 

c) Membrii conducerii executive și administrative, precum și salariaţii Societății Oil Terminal S.A. trebuie 

să adopte o atitudine imparțială și justificată pentru soluționarea clară și eficientă a problemelor societății. 

Aceștia au obligația să respecte principiul egalității cetățenilor și oricăror părți interesate în fața legii și a 

autorităților publice prin: 

(a) promovarea unor soluții coerente conform principiului tratamentului nediferențiat, raportate la aceeași 

categorie de situații de fapt; 

(b) eliminarea oricărei forme de discriminare directă sau indirectă bazate pe aspecte privind 

naționalitatea, convingerile religioase și politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul, apartenența ori 

activitate sindicală sau alte aspecte. 

d) Salariații societății au obligația să folosească echipamentul de protecție numai în timpul programului de 

lucru, în conformitate cu prevederile fișei postului, normativelor, reglementărilor și Regulamentului intern 

al Oil Terminal S.A., în vigoare, precum și ale dispozițiilor legale privind Sănătatea și Securitatea în Muncă 

și Situații de Urgență, specifice locului de muncă și activității desfășurate de salariat, după caz.   

e) Salariații societății au obligația, când se prezintă în cadrul societății, să aibă o ținută decentă, adecvată 

cadrului instituțional, corectă, îngrijită, precum și să își controleze permanent aspectul fizic și cel 

vestimentar, în cadrul relațiilor cu personalul societății. 

f) Salariații societății care își desfășoară activitatea în clădirile administrative și/sau în activitatea lor 

interacționează cu reprezentanți ai instituțiilor statului, clienți, terți, furnizori, ș.a. au obligația, în timpul 

programului de lucru, să aibă o ținută vestimentară decentă (office) și un aspect fizic îngrijit. Prevederea se 

aplică salariaților care nu au obligativitatea purtării echipamentului de protecție. 
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VIII. CONDUITA ÎN CADRUL RELAŢIILOR INTERNAŢIONALE 

a) Conducerea executivă și administrativă, precum și salariaţii Societății Oil Terminal S.A. care reprezintă 

societatea în cadrul relațiilor comerciale, a unor întâlniri de afaceri, schimburi de experiență, ori în cadrul 

unor structuri economice sau organizaţii internaţionale, instituţii de învăţământ, conferinţe, seminarii şi alte 

activităţi cu caracter internaţional au obligaţia să promoveze o imagine favorabilă ţării şi Societății Oil 

Terminal S.A. pe care o reprezintă. 

b) În relaţiile cu reprezentanţii altor state, conducerii executive și administrative, precum și salariaţilor 

Societății Oil Terminal S.A. le este interzis să exprime opinii personale privind aspecte naţionale sau 

dispute internaţionale. 

c) În deplasările externe, conducerea executivă și administrativă, precum și salariaţii Societății Oil 

Terminal S.A. sunt obligaţi să aibă o conduită corespunzătoare regulilor de protocol şi le este interzisă 

încălcarea legilor şi obiceiurilor ţării gazdă. 

 

IX. INTERDICŢIA PRIVIND ACCEPTAREA CADOURILOR, SERVICIILOR ŞI 

AVANTAJELOR 

a) Conducerea executivă și administrativă, precum și salariaţii Societății Oil Terminal S.A. nu trebuie să 

solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate 

personal, persoanelor cu care au avut relaţii de serviciu, care le pot influenţa imparţialitatea în exercitarea 

atribuțiilor/obligațiilor contractului de mandat și activităților și/sau funcţiilor deţinute ori pot constitui o 

recompensă în raport cu aceste funcţii. 

b) Pot fi acceptate darurile cu valoare simbolică, primite ca materiale de prezentare, oferite pe timpul 

întâlnirilor de protocol. Oferirea acestora sau asigurarea de ospitalitate sunt practici întâlnite, de regulă, în 

relaţiile comerciale.  

c) Sunt exceptate de la prevederile menționate la subcap.IX, litera a): 

(a) medaliile, decorațiile, insignele, ordinele, eșarfele, colanele și alte asemenea bunuri, primite în 

exercitarea funcției; 

(b) obiectele de birotică, cu valoare simbolică. 

 

X. PARTICIPAREA LA PROCESUL DE LUARE A DECIZIILOR 

a) În cadrul procesului de luare a deciziilor, conducerea executivă și administrativă, precum și salariaţii 

Societății Oil Terminal S.A., care dețin obligații/atribuții, competențe, responsabilități și autorități clar și 

precis stabilite în contractul de mandat/fișa postului, ori în raport cu prevederile unor dispoziții legale, 

decizii, reglementări interne, în funcție de caz, au obligaţia să acţioneze întocmai prevederilor legale 

incidente şi să îşi exercite capacitatea de analiză, apreciere și decizie în mod fundamentat şi imparţial. 

b) Membrilor conducerii executive și administrative, precum și salariaţilor Societății Oil Terminal S.A. le 

este interzis să promită luarea unei/unor decizii de către entitatea publică, de către alţi factori de decizie 

responsabili ai entității, precum şi pentru îndeplinirea obligațiilor/atribuţiilor în mod privilegiat. 

c) Salariații Societății Oil Terminal S.A. care dețin funcții de conducere au obligaţia să dea dispoziţii clare 

şi precise, să asigure condiţiile necesare pentru executarea lor, să controleze sistematic modul cum acestea 

au fost însuşite şi se aduc la îndeplinire de salariații societății. 

d) Conducerea executivă și administrativă are obligația de a nu folosi obligațiile/atribuțiile funcției deținute 

prin contractul de mandat/fișa postului, în alte scopuri decât cele prevăzute de lege. 

e) Prin activitatea de luare a deciziilor sau de evaluare, conducerea executivă și administrativă nu poate 

urmării obținerea de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau 

morale altor persoane. 

f) Conducerea executivă și administrativă are obligația de a nu interveni sau influența vreo anchetă de orice 

natură, din cadrul unității sau din afara acesteia, în considerarea funcției pe care o dețin. 
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XI. OBIECTIVITATE ÎN EVALUARE 

a) În exercitarea obligațiilor/atribuţiilor specifice funcţiilor de conducere/administrare, conducerea 

executivă și administrativă, precum și salariații Societății Oil Terminal S.A. care dețin funcții de conducere, 

au obligaţia să asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei profesionale pentru 

toți salariații din cadrul societății. 

b) Conducerea executivă și administrativă, precum și salariații Societății Oil Terminal S.A. care dețin 

funcții de conducere, au obligaţia să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a 

competenţei profesionale și cu privire la dezvoltarea carierei profesionale pentru personalul din subordine, 

atunci când propun ori aprobă avansări, promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcţii ori acordarea 

de stimulente materiale sau morale, excluzând orice formă de favoritism ori discriminare.  

c) Se interzice membrilor conducerii executive și administrative, precum și salariaților Societății Oil 

Terminal S.A. care dețin funcții de conducere, să favorizeze sau să defavorizeze accesul ori promovarea în 

funcţie pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile prevăzute 

la art. 3.  

d) În exercitarea mandatului, membrii Consiliului de Administrație ai societății au obligația să evalueze 

activitatea directorilor cu obiectivitate. Evaluarea activității directorilor vizează atât execuția contractului 

de mandat, cât și a componentei de management a planului de administrare. 

 

XII. UTILIZAREA RESURSELOR SOCIETĂȚII OIL TERMINAL S.A. 

a) Conducerea executivă și administrativă, precum și salariații Societății Oil Terminal S.A. sunt obligaţi să 

asigure ocrotirea proprietăţii publice şi private a statului şi a acționarilor societății, să evite producerea 

oricărui prejudiciu, acţionând în orice situaţie ca un bun administrator ori ca un bun proprietar.  

b) Conducerea executivă și administrativă, precum și salariații Societății Oil Terminal S.A. au obligaţia să 

folosească timpul de lucru şi bunurile aparţinând societății, numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente 

funcţiei deţinute conform obligațiilor/drepturilor/atribuțiilor și autorităților asumate în contractul de 

mandat/contractul individual de muncă/fișa postului, precum și în conformitate cu scopurile, strategiile, 

obiectivele și misiunea societății, precum și în acord cu prevederile componentelor planului de 

administrare, după caz. 

c) Conducerea executivă și administrativă, precum și salariații Societății Oil Terminal S.A. care ocupă 

funcții de conducere, trebuie să propună și să asigure resursele necesare derulării activității societății și 

structurilor societății, precum și să asigure monitorizarea sistematică a acestora pentru folosirea economică, 

eficace şi eficientă a resurselor, potrivit atribuţiilor/obligațiilor care le revin în baza contractului de mandat/ 

contractului individual de muncă/fișei postului, dispozițiilor legale, deciziilor, hotărârilor, procedurilor și 

reglementărilor interne, planurilor, strategiilor, obiectivelor, etc.. 

 

XIII. CONFLICTUL DE INTERESE PRIVIND CONDUCEREA EXECUTIVĂ ȘI 

ADMINISTRATIVĂ ȘI PRIVIND SALARIAȚII DIN CADRUL SOCIETĂȚII OIL TERMINAL SA  

a) Conducerea executivă și administrativă are obligaţia gestionării situațiilor privind conflictul de interese 

și tranzacțiilor cu persoanele implicate, în conformitate cu dispozițiile cerințelor legale și reglementărilor 

aplicabile în materie, precum și în concordanță cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare 

al Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA și Actului constitutiv al societății, aprobate. 

b) Salariatul Societății Oil Terminal S.A. este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele 

situaţii:   

   (a) este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane 

fizice şi juridice cu care are relaţii cu caracter patrimonial;   

   (b) participă în cadrul aceleiaşi comisii, constituite conform legii, cu salariați care au calitatea de soţ 

sau rudă de gradul I;   
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        (c) interesele sale patrimoniale, ale soţului sau rudelor sale de gradul I pot influenţa deciziile pe care 

trebuie să le ia în exercitarea funcţiei.   

c) În cazul existenţei unui conflict de interese, salariatul este obligat să se abţină de la rezolvarea cererii, 

luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii şi să-l informeze de îndată pe şeful ierarhic căruia îi 

este subordonat direct. Acesta este obligat să ia măsurile care se impun pentru exercitarea cu imparţialitate 

a funcţiei, în termen de cel mult 3 zile de la data luării la cunoştinţă.   

d) În cazurile prevăzute la litera b), conducătorul societății, la propunerea şefului ierarhic căruia îi este 

subordonat direct salariatul în cauză, va desemna un alt salariat, care are aceeaşi pregătire şi nivel de 

experienţă.   

e) Încălcarea dispoziţiilor prevăzute la litera c) poate atrage, după caz, răspunderea disciplinară, 

administrativă, civilă ori penală, potrivit legii.    

 

  Art.10  Reguli de comportament şi conduită în relaţiile dintre salariați: 

a) Între salariați trebuie să existe cooperare şi susţinerea reciprocă motivat de faptul că toţi angajaţii sunt 

mobilizaţi pentru realizarea unor obiective comune conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 

al societății, comunicarea prin transferul de informaţii între salariați fiind esenţială în soluţionarea cu 

eficienţă a problemelor. 

b) Salariații îşi datorează respect reciproc, consideraţie, dreptul la opinie, eventualele divergenţe, 

nemulţumiri apărute între aceştia soluţionându-se fără să afecteze relaţia de colegialitate, evitându-se 

utilizarea cuvintelor, a expresiilor şi gesturilor inadecvate, indecente, obscene, manifestând atitudine 

reconciliantă. 

c) Între salariați trebuie să existe sinceritate şi corectitudine, opiniile exprimate să corespundă realităţii, 

eventualele nemulţumiri dintre colegi să fie exprimate direct, netendenţios. 

d) Relaţia dintre salariați trebuie să fie egalitară, bazată pe recunoaşterea intra-profesională, pe 

colegialitate, pe performanţă în practică şi contribuţie la teorie. 

e) Între salariați, în desfăşurarea activităţii trebuie să fie prezent spiritul competiţional care asigură 

progresul profesional, acordarea unor servicii de calitate, evitându-se comportamentele concurenţiale, de 

promovare ilicită a propriei imagini, de atragere a clienţilor, de denigrare a colegilor; comportamentul 

trebuie să fie competitiv, loial, bazat pe promovarea calităţilor şi a meritelor profesionale nicidecum pe 

evidenţierea defectelor celorlalţi.     

f) În relaţia dintre salariați trebuie permanent promovat spiritul de echipă, deciziile fiind luate prin consens, 

manifestându-se deschidere la sugestiile colegilor, admiţând critica în mod constructiv şi responsabil, dacă 

este cazul. Salariații trebuie să împărtăşească din cunoştinţele şi experienţa acumulată în scopul promovării 

reciproce a progresului profesional. 

g) În activitatea lor, salariații au obligaţia de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se lăsa influenţaţi de 

considerente personale. 

h) În exprimarea opiniilor, trebuie să existe o atitudine conciliantă între colegi pentru a evita generarea 

conflictelor datorate schimbului de păreri. 
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CAPITOLUL   IV 

DISPOZIŢII FINALE 

 

 Art.11 Președintele Consiliului de Administrație și Directorul General al Societății Oil Terminal 

S.A. asigură, coordonează şi controlează cunoașterea și aplicarea, de către conducerea administrativă și 

executivă a societății, respectiv de către angajații societății, a reglementărilor care guvernează 

comportamentul acestora, precum și cu privire la prevenirea, descoperirea și raportarea fraudelor și 

neregulilor.  

 Art. 12  Răspunderea disciplinară a salariaților Societății Oil Terminal S.A.: 

a) Constituie abatere disciplinară orice faptă săvârșită, cu vinovăție, de către salariații Societății Oil 

Terminal S.A., în legătură cu activitatea desfășurată, constând dintr-o acțiune sau inacțiune, prin care s-au 

încălcat prevederile legale, prevederile contractului individual de muncă, deciziile conducerii societății, 

prevederile Regulamentului Intern al Oil Terminal S.A., normele, procedurile și reglementările interne, 

dispozițiile prezentului Cod etic și normele de conduită ale conducerii executive și administrative și ale 

salariatului din cadrul Societății Oil Terminal S.A., precum și orice alte reglementări aplicabile. 

b) Potrivit prezentului Cod etic și normele de conduită ale conducerii executive și administrative și ale 

salariatului din cadrul Societății Oil Terminal S.A. sunt considerate abateri disciplinare faptele enumerate 

mai jos, dar fără a se limita numai la acestea, precum și orice alte fapte săvârșite de salariați, cu vinovăție, 

care conduc la încălcarea legislației internaționale la care România este parte semnatară, a legislației 

primară, secundară ori terțiară aplicabile la nivelul societății, a contractului individual de muncă, a 

deciziilor conducerii societății, a Regulamentului Intern al Oil Terminal S.A., normelor, procedurilor și 

reglementărilor interne, care vin în completarea prezentelor.   

 În raport cu prevederile prezentului Cod etic și normele de conduită ale conducerii executive și 

administrative și ale salariatului din cadrul Societății Oil Terminal S.A., dar fără a limita și exclude 

prevederile legislației și reglementărilor în vigoare, cu privire la această speță, sunt considerate abateri 

disciplinare următoarele fapte, respectiv:   

(a) întârzierea sistematică, dovedită, în efectuarea la termen şi de calitate a lucrărilor repartizate;  

(b) încălcarea în mod repetat a obligaţiilor de serviciu prin neglijenţă;  

(c) absenţe nemotivate de la serviciu;   

(d) nerespectarea în mod repetat a programului de lucru;    

(e) refuzul nejustificat sau omisiunea, cu bună ştiinţă, de a îndeplini atribuţiile stabilite prin fişa postului;  

(f) intervenţiile sau stăruinţele pentru soluţionarea unor cereri în afara cadrului legal;  

(g) nerespectarea secretului profesional sau confidenţialităţii lucrărilor cu acest caracter;  

(h) manifestări care aduc atingere imaginii și prestigiului Societății Oil Terminal S.A;  

(i) dezvăluirea în mod public a documentelor cu caracter confidențial, ori a actelor întocmite și/sau emise 

de către structurile Societății Oil Terminal S.A;  

(j) desfăşurarea în timpul programului de lucru a unor activităţi cu caracter politic;  

(k) încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilităţi, conflict de interese şi 

interdicţii stabilite prin lege;  

(l) încălcarea principiilor generale care guvernează conduita profesională a salariaților din cadrul 

Societății Oil Terminal S.A, precum și a altor obligaţii prevăzute în prezentul Cod de conduită etică;  

(m) folosirea injuriilor, precum și cuvintelor, expresiilor și gesturilor inadecvate, indecente, obscene ori a 

unor afirmații calomnioase;  

(n) abuzul în funcție pentru a dobândi anumite avantaje, destinate personal sau oricăror altor persoane;  
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(o) abuzul în funcție, indiferent de scopul și motivul avut în vedere, pentru a câștiga un avantaj, o dispută 

sau a impune o anumită măsură, contrare prevederilor legale, prin acțiuni de constrângere, intimidare, 

hărțuire, discriminare, șantaj și utilizarea forței; 

(p) introducerea în societate sau la locul de muncă a băuturilor alcoolice sau a unor produse, obiecte 

prohibite (arme, droguri, etc.); 

(r) prezentarea la serviciu sau efectuarea acestuia sub influența băuturilor alcoolice, stupefiantelor sau 

alte substanțe halucinogene precum și consumarea acestora în timpul serviciului, refuzul de a părăsi incinta 

societății în urma depistării sub influența consumului de băuturi alcoolice, stupefiante sau alte substanțe 

halucinogene la controlul efectuat de către personalul abilitat în acest sens; 

(s) prezentarea la serviciu și/sau efectuarea acestuia în ținută vestimentară sport sau ostentativă (trening, 

șort/pantalon scurt, maiou, rochii/fuste/bluze excesiv de strâmte/scurte/decoltate, blugi tăiați, șlapi, ș.a.) și 

cu un aspect fizic neîngrijit; 

(t) orice act sau fapt care înlesneşte sau favorizează sustragerea sau degradarea, sub orice forma, de 

bunuri și valori aparținând societății și personalului angajat indiferent de funcția celui care a săvârșit-o; 

   (u) sustragerea și degradarea de bunuri materiale și valori aparținând societății și personalului angajat; 

   (v) tentativa de sustragere/sustragerea propriu-zisă de produse petroliere din incinta societăţii. Constituie 

tentativă de sustragere de produse petroliere prezenţa nejustificată a unei persoane în zona în care se află 

orice fel de recipiente, indiferent de natura acestora (bidoane, canistre, saci, în care se pot transporta 

produse petroliere, etc.), ridicarea acestora fără dispoziţia sau, după caz, prezenta şefului de schimb sau 

personalului de pază; 

   (x) sustragerea de produse petroliere indiferent de cantitate. 

Art. 13 În situaţiile în care se constată că fapta/faptele săvârşită/săvârșite de către salariat, cu 

vinovăție, contravin prevederilor prezentului Cod etic și normele de conduită ale conducerii executive și 

administrative și ale salariatului din cadrul Societății Oil Terminal S.A., precum și altor prevederi ale 

legislației în vigoare și ale Regulamentului Intern al Oil Terminal S.A., etc., acestea constituie abateri 

disciplinare. Abaterile disciplinare sunt constatate, în temeiul legii. Abaterile disciplinare vor fi cercetate de 

o comisie de cercetare disciplinară prealabilă, numită de conducătorul societății, în condițiile legii, potrivit 

procedurii răspunderii disciplinare și patrimoniale stabilită de materia Codului Muncii, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, ori potrivit legislației și reglementărilor în vigoare.   

Art. 14 Sancțiunile disciplinare aplicate sunt cele prevăzute de legislația în vigoare, potrivit materiei 

Codului Muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare, precum și potrivit cu orice alte 

dispoziții legislative aplicabile în vigoare.   

Art. 15 Activitatea comisiei de cercetare disciplinară prealabilă are la bază următoarele principii:  

   a) prezumţia de nevinovăţie, conform căreia salariatul este considerat nevinovat pentru fapta sesizată ca 

abatere disciplinară, atâta timp cât vinovăţia sa nu a fost dovedită;  

   b) garantarea dreptului la apărare, conform căruia salariatul are dreptul de a fi audiat, de a prezenta 

dovezi în apărarea sa şi de a fi asistat sau reprezentat, la cererea sa, pe parcursul procedurii de cercetare 

disciplinară prealabilă;  

   c) dreptul la altă opinie, conform căruia comisia de cercetare disciplinară prealabilă are obligaţia de a 

asigura persoanelor aflate pe poziţii divergente posibilitatea de a se exprima cu privire la orice act sau fapt 

care are legătură cu abaterea disciplinară pentru care a fost sesizată conducerea societății;  

   d) proporţionalitatea, conform căruia trebuie respectat un raport corect între gravitatea abaterii 

disciplinare, circumstanţele săvârşirii acesteia şi sancţiunea disciplinară propusă;  

   e) legalitatea sancţiunii, conform căreia comisia de cercetare disciplinară prealabilă nu poate propune 

alte sancţiuni disciplinare, decât cele prevăzute de lege;  
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   f) unicitatea sancţiunii, conform căreia pentru o abatere disciplinară nu se poate aplica decât o singură 

sancţiune disciplinară;  

   g) celeritatea procedurii, conform căreia comisia de cercetare disciplinară prealabilă are obligaţia de a 

proceda fără întârziere la soluţionarea cauzei, cu respectarea drepturilor persoanelor implicate şi a 

procedurilor prevăzute de lege;  

   h) obligativitatea opiniei, conform căreia fiecare membru al comisiei de cercetare disciplinară prealabilă 

are obligaţia de a analiza și a se pronunţa pentru fiecare temei ce face obiectul cercetării disciplinare 

prealabile:  

(a) Membrii comisiei de cercetare disciplinară prealabilă îşi exercită atribuţiile, cu respectarea 

principiilor independenţei, integrităţii și obiectivităţii în analizarea faptelor şi luarea deciziilor;  

(b) Membrii comisiei de cercetare disciplinară prealabilă au îndatorirea să aducă la cunoştinţă orice 

ingerinţă în activitatea lor din partea unor persoane fizice sau juridice care le-ar putea știrbi independenţa 

sau imparţialitatea ori ar putea crea suspiciuni cu privire la acestea, precum și dacă între ei și salariații 

cercetați disciplinar există orice fel de relație; 

(c) În desfăşurarea activităţii, membrii comisiei de cercetare disciplinară prealabilă au obligaţia să 

păstreze confidenţialitatea deliberărilor şi a datelor cu caracter personal, în condiţiile legii şi să nu-şi 

exprime public opinia cu privire la procedurile aflate în derulare.  

Art.16  Aprobarea, revizuirea și reaprobarea, intrarea în vigoare şi luarea la cunoștință a 

prevederilor Codului etic și normele de conduită ale conducerii executive și administrative și ale 

salariatului din cadrul Societății Oil Terminal S.A.: 

(1) Acest Cod etic și normele de conduită ale conducerii executive și administrative și ale salariatului din 

cadrul Societății Oil Terminal S.A. este aprobat prin decizia Președintelui Consiliului de Administrație al 

Societății Oil Terminal S.A. şi va fi comunicat prin grija acestuia în atenția membrilor Consiliului de 

Administrație, conducerii executive și operaționale a societății, membrilor comisiei de monitorizare CIM și 

salariaţilor din cadrul compartimentelor funcționale ale societății, precum și Biroului Audit Public Intern, în 

vederea implementării și monitorizării respectării prevederilor acestuia.   

(2) Prevederile prezentului Cod etic și normele de conduită ale conducerii executive și administrative și ale 

salariatului din cadrul Societății Oil Terminal S.A. intră în vigoare de la data aprobării sale prin decizia 

Președintelui Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal S.A.. 

(3) Codul etic și normele de conduită ale conducerii executive și administrative și ale salariatului din 

cadrul Societății Oil Terminal S.A., după aprobare, va fi publicat pe site-ul societății prin grija Președintelui 

Consiliului de Administrație al societății.  

(4) Codul etic și normele de conduită ale conducerii executive și administrative și ale salariatului din 

cadrul Societății Oil Terminal S.A., se revizuiește anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului public intern, 

fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs. 

(5) Salariaţii din cadrul Societății Oil Terminal S.A., potrivit competențelor, au obligația să cunoască și 

aplice prevederile prezentului Cod etic și normele de conduită ale conducerii executive și administrative și 

ale salariatului din cadrul Societății Oil Terminal S.A.. Dovada luării la cunoștință și a instruirii cu 

prevederile documentului, sus menționat, se va face sub semnătură în baza unui Proces-verbal de luare la 

cunoștință, precum și concomitent prin înscrierea în Fișa individuală de instruire a personalului societății, 

de către șefii de compartimente care au obligația să asigure cadrul organizațional și procedural privind 

instruirea, cunoașterea și conștientizarea salariaților cu dispozițiile prezentului Cod de etică.  

Procesele-verbale de luare la cunoștință vor fi transmise, Responsabilului cu consilierea etică din cadrul 

societății, în termen de 30 zile de la data difuzării și luării la cunoștință de prevederilor Codului etic și 

normele de conduită ale conducerii executive și administrative și ale salariatului din cadrul Societății Oil 

Terminal S.A., prin grija șefilor de compartimente din cadrul societății. 
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Art.17 Șefii structurilor funcționale ale societății, ori de câte ori se modifică structura organizatorică 

a societății, se modifică activitățile, ipotezele și premisele de lucru care stau la baza fixării obiectivelor ori 

intervin modificări ale cadrului legislativ, tehnologic, etc., au obligația să elaboreze/actualizeze, avizeze și 

să aprobe prin decizie a conducătorului societății, de sine stătător, Norme de conduită profesională 

specifice activităților sau funcțiilor considerate cu risc de integritate semnificativ în atingerea obiectivelor 

compartimentului și obiectivelor generale ale societății, care sunt considerate în continuare anexe ale 

prezentului Cod de etică. Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare întocmește, păstrează și 

actualizează Lista cu Normele de conduită profesională specifice activităților sau funcțiilor considerate cu 

risc de integritate semnificativ în atingerea obiectivelor compartimentului și obiectivelor generale ale 

societății, respectiv alocă și păstrează evidența în registrul de intrări-ieșiri proceduri, a numărului de ordine 

al acestor anexe la prezentul Cod de etică.  

 Art.18 (1) Monitorizarea respectării prevederilor prezentului Cod etic și normele de conduită ale 

conducerii executive și administrative și ale salariatului din cadrul Societății Oil Terminal S.A. este 

asigurată, atât de către conducerea executivă și administrativă, de către șefii structurilor funcționale din 

cadrul societății, cât și de către Responsabilul cu consilierea etică din cadrul Societății Oil Terminal S.A.. 

Responsabilul cu consilierea etică la nivelul Societății Oil Terminal S.A. este numit și desemnat cu 

atribuții, responsabilități și competențe prin decizie internă de către Directorul General al societăţii.   

(2) Consilierea etică a salariaţilor din cadrul Societății Oil Terminal S.A. este asigurată de către 

Responsabilul cu consilierea etică potrivit atribuțiilor, responsabilităților și competențelor stabilite prin 

actul administrativ de numire și organizare, precum și stabilite prin fișa postului.   

(3) Responsabilul cu consilierea etică, în baza activității desfășurate, are obligaţia să întocmească semestrial 

și ori de câte ori este cazul un Raport privind activitatea de consiliere etică şi privind respectarea de către 

salariaţii societăţii a dispoziţiilor prezentului Cod etic și normele de conduită ale conducerii executive și 

administrative și ale salariatului din cadrul Societății Oil Terminal S.A., pe care-l înaintează Directorului 

General spre informare, analiză și aprobare, fiind însoțit de propuneri de îmbunătățire ale activității de 

consiliere etică, după caz.   

 Art.19 Prevederile prezentului Cod etic și normele de conduită ale conducerii executive și 

administrative și ale salariatului din cadrul Societății Oil Terminal S.A. se completează cu prevederile 

legislaţiei în vigoare, cu prevederile Legii nr.53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, cu prevederile Regulamentului intern al Oil Terminal S.A., precum şi cu orice 

alte reglementări şi norme incidente în această speţă, etc. 

Art.20 (1) Documentele de referinţă ale prezentului ,,Cod etic și normele de conduită ale conducerii 

executive și administrative și ale salariatului din cadrul Societății Oil Terminal S.A.” sunt: 

- Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Ordinul SGG nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al 

entităților publice;  

- O.U.G. nr.57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice , cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Ordonanţa Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor 

publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
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- Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei 

Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- H.G. nr.1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021 -2025 și a 

documentelor aferente acesteia; 

- Planul de integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție (2021-2025) la 

nivelul Societății Oil Terminal S.A.;  

- Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal 

S.A.; 

- Regulamentul intern al Oil Terminal S.A.; 

- Procedura operațională privind activitate de consiliere etică, cod PO-16.02; 

- Alte reglementări în domeniul muncii, precum şi alte dispoziţii, decizii, hotărâri, reglementări, proceduri 

şi norme interne incidente în această speţă, etc. 

 

(2) Prevederile prezentului Cod etic și normele de conduită ale conducerii executive și administrative și ale 

salariatului din cadrul Societății Oil Terminal S.A. se completează corespunzător și cu dispoziţiile 

Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 

95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cât și ale Legii nr.190/2018 privind măsuri de 

punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 

aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 

și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (RGPD).      


