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GDF SUEZ este o referinţă mondială în sec-
torul energiei, un grup-lider renumit pentru 
înaltele sale competenţe industriale, bine 
poziţionat în raport cu exigenţele de mâine 
referitoare la securitate, aprovizionare, dez-
voltare durabilă şi în lupta împotriva încălzirii 
globale.

A fi un Grup de referinţă este, desigur, un atu 
formidabil şi este important ca Grupul nostru 
să fie perceput ca atare într-un sector în care 
încrederea consumatorilor privaţi şi industri-
ali, a autorităţilor publice şi a celorlalte părţi 
implicate este decisivă.
Dar acest fapt este totodată – şi înainte de 
toate – o exigenţă: aceea a respectului, a con-
ştiinţei unei deosebite responsabilităţi. Această 
exigenţă este cotidiană şi trebuie să fie mân-
dria noastră.

Convingerea mea este că o întreprindere 
durabilă este o întreprindere etică. lată pro-
iectul pe care trebuie să-l susţinem pentru 
GDF SUEZ.

Etica este firul conducător al activităţilor noas-
tre. Ea ne însoţeste viziunea industrială pe 
termen lung în orice context, fie el perturbat 
sau nu. Ea debutează prin aplicarea valorilor 
GDF SUEZ, valori desemnate de cei 200 000 
de angajaţi ai Grupului. 

Peste tot în lume, valorile îi reunesc în jurul 
unui fundament comun, împărtăşit.

EXIGENŢA, care garantează performanţa 
noastră pe termen lung pentru toate părţile 
implicate, urmărind continuu eficienţa şi 
inovaţia în avantajul clienţilor şi al serviciului 
public.

ANGAJAMENTUL, care armonizează dez-
voltarea Grupului nostru cu respectul faţă 
de planetă, asigurând servicii esenţiale pen-
tru OM.

ÎNDRĂZNEALA, care ne permite să trăim 
prezentul cu optimism şi să construim viitorul 
cu creativitate.

„Convingerea mea este 
că o întreprindere durabilă 
este o întreprindere etică. 
Iată proiectul pe care 
trebuie să-l susţinem 
pentru GDF SUEZ.“
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COEZIUNEA, care ne mobilizează forţele 
într-un spirit comun de echipă pentru a face 
din energie şi mediu surse durabile de pro-
gres şi dezvoltare.

La un an de la fuzionarea care a dat naştere 
noului nostru Grup, Comitetul Executiv a ela-
borat politica de etică şi cele două texte fon-
datoare: Carta etică a GDF SUEZ şi Ghidul 
Practicilor etice, care au fost validate de Con-
siliul de Administraţie.

Carta noului Grup se înscrie astfel într-o politică 
de etică globală şi ambiţioasă al cărei obiectiv 
este, pe de o parte, să ancoreze etica în strate-
gie, în management şi în practicile profesionale 
şi, pe de altă parte, să aloce mijloacele de or-
ganizare a dispozitivului şi a coordonării sale 
manageriale, astfel încât să poată fi evaluată 
conformitatea cu angajamentele luate.

Principiile noastre etice se pot rezuma în 
patru mesaje simple: să acţionăm în confor-
mitate cu legile şi reglementările, să înrădă-

cinăm cultura integrităţii morale, să facem 
dovadă de loialitate şi de onestitate, să-i 
respectăm pe ceilalţi. Iată conceptele-cheie 
aplicabile în toate gesturile noastre profesi-
onale, peste tot unde suntem prezenţi pe 
mapamond. Ştim cu toţii că o bună reputaţie 
se câştigă greu dar se pierde uşor; să parti-
cipăm, fiecare dintre noi, cu rigoare, la con-
strucţia şi protecţia reputaţiei Grupului.

Etica este o dimensiune esenţială a reuşitei 
proiectului industrial şi uman al GDF SUEZ. 
Exigenţă, angajament, îndrăzneală, coeziu-
ne: le dăm viaţă cu mândrie.

Paris, 10 noiembrie 2009,

Gérard Mestrallet
Preşedinte-Director General



Principiile 
de etică    
şi cercul 
participanţilor



Principii 
fundamentale 
pentru a ne ghida 
comportamentele
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A acţiona în conformitate  
cu legile şi reglementările
Ca regulă generală şi în orice circumstanţe, angajaţii Grupului 
trebuie să respecte reglementările internaţionale, federale, 
naţionale, locale, cât şi regulile de deontologie profesio-
nală referitoare la activităţile lor. Acelaşi comportament 
trebuie avut pentru deciziile unilaterale şi alte reglemen-
tările emise de Grup.

În ceea ce priveşte regulile specifice Grupului, entităţile 
au, totuşi, posibilitatea de a-şi adapta modul de organizare 
în funcţie de împrejurări. De exemplu: pentru a respecta 
legile sau anumite aspecte ale culturii locale care se con-
cretizează prin uzanţe diferite de practicile noastre.

Valorile organizaţionale ale GDF SUEZ se exprimă 
prin felul nostru de a acţiona. 
Etica Grupului se recunoaşte în principiile 
fundamentale care ne ghidează comportamentele: 
conformitatea cu legile şi reglementările în vigoare, 
integritatea, loialitatea, cinstea şi respectul faţă 
de oameni.

Principii fundamentale
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A înrădăcina o cultură a integrităţii
GDF SUEZ refuză orice compromis în privinţa integrităţii, 
care trebuie să guverneze relaţiile sale de afaceri şi practi-
cile profesionale. Plecând de la acest principiu, Grupul 
acordă cea mai mare importanţă calităţilor morale ale 
angajaţilor săi. 

Trebuie să fim cu toţii conştienţi că reputaţia noastră se 
fundamentează pe actele noastre. Este deci imperativ ca 
fiecare să acţioneze moral în toate circumstanţele şi să 
promoveze o cultură a integrităţii.

În practică, integritatea prescrie să evităm orice situaţie 
susceptibilă de crea un conflict între interesele personale 
şi cele ale Grupului. Edificând convingerea că avem dato-
ria de a respecta anumite valori fundamentale, ea va con-
tribui la instaurarea unui climat de încredere şi va constitui 
un scut contra practicilor de corupţie, ce reprezintă un risc 
serios pentru durabilitatea comercială a unei întreprinderi.
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A dovedi loialitate şi onestitate
Pentru Grupul nostru, calitatea unei relaţii se bazează mai 
întâi pe loialitatea şi onestitatea participantilor, în special 
în  executatea contractelor. Aceste calităţi presupun să 
respectăm angajamentele luate şi să ne cunoaştem bine 
capacităţile pentru a evita promisiunile fără acoperire. 

De aceea, de fiecare dată când comunicăm cu interlocu-
torii noştri, să fim de bună credinţă, într-un spirit construc-
tiv, respectuoşi faţă de aşteptările lor şi atenţi să furnizăm 
informaţii sincere, precise, complete. 

Acest principiu se aplică nu numai relaţiei GDF SUEZ 
cu clienţii, acţionarii, investitorii, furnizorii, cu organizaţiile 
non-guvernamentale (ONG) sau cu publicul larg, ci şi în 
comunicarea internă a Grupului, cu angajaţii, între servicii 
sau cu partenerii sociali.

Grupul nostru doreşte să favorizeze relaţiile pe termen 
lung cu partenerii săi. Această perspectivă este indisocia-
bilă de un comportament loial şi onest, care constituie 
punctul de ancorare a încrederii reciproce. Dar, dincolo 
de toate aceste cazuri, succesul grupului GDF SUEZ 
depinde mai întâi de reputaţia sa. 

Din acest punct de vedere, a nu fi loial şi onest reprezintă 
un mare pericol atât pentru viitorul întreprinderii, inclusiv 
imaginea sa, cât şi pentru acţionarii şi salariaţii săi.
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A-i respecta pe ceilaţi
Principiul respectului faţă de celălalt antrenează reciproci-
tatea, fiecare dintre noi având drepturi de revendicat şi 
obligaţii de îndeplinit. 

Iată de ce GDF SUEZ pune tot atâta preţ şi pe unele şi pe 
celelalte, fie că e vorba de persoane fizice sau de persoane 
juridice. Acest principiu se referă mai ales la respectarea 
drepturilor persoanelor, a demnităţii lor în orice circum-
stanţe şi în unicitatea lor, dar şi la respectul faţă de cultu-
rile locale. El se aplică deopotriva bunurilor materiale şi 
imateriale aparţinând celorlalţi.

Solicitat angajatilor în exerciţiul activităţilor lor profesiona-
le, respectul pentru celălalt guvernează şi relaţiile fiecărei 
entităţi GDF SUEZ cu angaţii săi. 

Acest principiu conduce politica Grupului nostru în mate-
rie de respect a vieţii private, a diversităţii şi a luptei împo-
triva altor discriminări, sau de prevenire şi sancţionare 
a hărţuielii. Dintr-o perspectivă mai amplă, Respectul ghi-
dează politicile GDF SUEZ cu angajaţii săi şi principiile de 
rezolvare a conflictelor.

GDF SUEZ le cere angajaţilor săi să acţioneze în cadrul lor 
profesional în acord cu aceste principii de etică, în orice 
circumstanţă, oricare le-ar fi meseria, nivelul de responsa-
bilitate şi interlocutorii. 

De la administrator la angajat, fiecare avem obligaţia să nu 
acţionăm niciodată în vreun fel care ar putea suscita cel 
mai mic dubiu asupra eticii grupului GDF SUEZ.
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Regulile de etică se aplică concret celor trei cercuri în cadrul 
cărora compania noastră îşi exercită activităţile: 

  cercul Grupului – constituit din angajaţii, entităţile 
şi acţionarii săi, 

  cercul pieţei – în interiorul căruia întreţinem relaţii 
cu clienţii, furnizorii şi concurenţii noştri, 

  cercul societăţii, care ne înconjoară acolo unde suntem 
prezenţi. 

O etică exigentă

O exigenţă etică mai riguroasă în conduita de afaceri 
constituie un gaj de îmbunătăţire pentru cele trei cercuri 
reunite: Grup, piaţă şi societate. 
În paralel cu emergenţa unor noi căi de reglementare a 
economiei mondiale, o exigenţă etică de un nivel superior 
corespunde evoluţiei aşteptate de părţile implicate.

1. Cercul Grupului: a munci într-un climat sănătos este 
condiţia bunei funcţionări a Grupului. De aceea, GDF SUEZ 
a luat măsurile necesare pentru a le asigura angajaţilor săi 
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condiţii de viaţă decente şi un mediu de muncă securi-
zat. De asemenea, Grupul plasează relaţiile între salariaţi 
sub semnul respectului şi al încrederii. Această exigenţă 
relaţională şi etică este valabilă pentru ansamblul entită-
ţilor şi al acţionarilor; GDF SUEZ aplică, pentru aceştia 
din urmă, standarde înalte de guvernanţă corporatistă. 

2. Cercul pieţei: prioritate a GDF SUEZ, satisfacerea 
clienţilor se bazează pe parametri clar definiţi: calitatea 
produselor şi a serviciilor, un dialog deschis, transparenţa 
procedurilor, respectarea angajamentelor şi a regulilor 
concurenţei. 

De asemenea, aceste principii, la care toţi angajaţii Grupului 
trebuie să se conformeze, se aplică atât în relaţiile cu 
furnizorii cât şi cu concurenţii. În relaţiile cu aceştia din 
urmă, angajaţilor Grupului li se cere să facă dovadă de 
echitate şi imparţialitate în cursul negocierilor. Ei trebuie 
să se asigure că partenerii au preocupări etice compati-
bile cu ale lor.

3. Cercul societăţii: grup socialmente responsabil, 
GDF SUEZ se angajează faţă de comunităţile în care îşi 
desfăşoară activitatea. Respectuos faţă de mediul încon-
jurător şi faţă de culturile locale, GDF SUEZ face eforturi 
pentru a minimiza impactul ecologic, comunică în mod 
deschis asupra realizărilor şi provocărilor sale în acest 
domeniu şi cooperează cu organizaţiile non-guverna-
mentale (ONG) din domeniile ecologic şi umanitar. 
Fiecare dintre angajaţi are responsabilitatea de a susţine 
această politică; Grupul îşi îndeamnă şi îşi încurajează 
angajaţii să joace un rol activ în folosul colectivităţii şi 
pentru dezvoltarea durabilă.
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Guvernanţa 
eticii
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O Cartă pentru 
toţi angajaţii 
Grupului
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Pentru a încuraja comportamentul etic al angajaţilor noştri 
şi pentru a acţiona conform legilor şi reglementărilor în 
vigoare, Grupul nostru a înfiinţat structura organizatorică 
Etică şi Conformitate. Deciziile elaborate în acest cadru se 
aplică întregului Grup.

O arhitectură cu trei niveluri 

Demersul etic al GDF SUEZ are trei niveluri: sistemul de 
referinţe, structurile de organizare şi practicile profesionale. 

  Legea, Carta şi Valorile constituie punctele de ancorare 
ale primului nivel, fundamentul pe care Grupul se spriji-
nă într-un scop clar precizat: să acţioneze în permanenţă 
la cel mai înalt nivel profesional indiferent de loc, conform 
cu reglementările în vigoare, după regulile şi principiile de 
acţiune din Carta sa etică.

  Al doilea nivel al dispozitivului vizează organizarea. El se 
concretizează prin implementarea de structuri şi de pro-
ceduri adecvate coordonării, concepţiei, gestiunii şi rapor-
tărilor (reporting).

Carta etică se aplică ansamblului angajaţilor 
şi entităţilor din Grup.

Aria de aplicare
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  Practicile profesionale reprezintă un al treilea şi ultim 
nivel. Este vorba de ansamblul instrumentelor operaţio-
nale puse la dispoziţia angajaţilor pentru ca ei să poată 
acţiona conform cu referinţele GDF SUEZ.

Mai multe documente practice însoţesc demersul etic. 
Funcţia lor este de a ajuta în mod concret angajaţii în 
comportamentul şi deciziile lor. 

Aceste documente acordă o atenţie specială legilor, regu-
lilor şi normelor de etică şi deontologie provenind de la 
instanţele de reglemetare internaţionale, federale, naţio-
nale, locale şi profesionale.
 
Un vast perimetru de aplicare

Principiile acestei Carte etice trebuie să fie promovate şi 
de salariaţii Grupului care fac parte din Consiliile de Admi-
nistraţie sau de Supraveghere ale societăţilor care nu sunt 
controlate de GDF SUEZ. 

Angajaţii GDF SUEZ trebuie – în funcţie de situaţie – 
să aibă grijă să-şi informeze interlocutorii, mai ales furni-
zorii, prestatorii sau subcontractorii, de existenţa Cartei 
etice a Grupului; de exemplu, aducându-le la cunoştinţă 
prezentul document.

PE SCURT

Aplicându-se la ansamblul 
entităţilor Grupului, Carta etică 
a GDF SUEZ este promovată 
de angajaţi şi dincolo de acest 
perimetru, prin informarea 
tuturor părţilor implicate.
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Conducătorii GDF SUEZ sunt primii garanţi ai aplicării 
Cartei etice a Grupului. 
În acest scop, ei trebuie să se doteze cu instrumentele de 
control al implementării şi detectării abaterilor de la reguli-
le sale. De asemenea, ei trebuie să instaureze un sistem 
de control al aplicării dispozitivelor de etică şi de conformi-
tate. În fiecare entitate managerul procedează la numirea 
unui ofiţer de etică şi supraveghează alocarea de resurse 
umane şi bugetare adecvate; el îi recunoaşte explicit auto-
ritatea necesară execuţiei misiunilor sale.

O implicare managerială puternică 

Una din atribuţiile întegii linii manageriale este de a se 
asigura, individual şi colectiv, de aplicarea Cartei etice 
GDF SUEZ. 

Regulile fixate prin prezentul document trebuie – în mod 
imperativ – să fie cunoscute de toţi angajaţii susceptibili de 

Fiecare angajat al Grupului trebuie să integreze principiile 
etice ale GDF SUEZ în exerciţiul activitaţii sale. 
În acest scop, sistemul de coordonare defineşte 
cu claritate responsabilităţile la fiecare eşalon.

Sistemul de management
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a exercita un control important asupra mersului între-
prinderii sau de a influenţa o parte din politica sa. Com-
portamentul angajaţilor ale căror decizii au un impact 
primordial în termeni de etică trebuie, desigur, să fie 
exemplar.

Astfel, când un responsabil ierarhic atribuie un post de 
responsabilitate, el trebuie să se asigure că persoana 
numită dispune de competenţa, de autoritatea şi de mij-
loacele necesare pentru implementarea Cartei etice a 
Grupului.

O structură de coordonare adaptată

Impulsul angajamentului etic al GDF SUEZ vine de la nive-
lul cel mai înalt al Grupului: Preşedintele Director General, 
Direcţia Generală şi Comitetul Executiv (COMEX) sunt cei 
care au decis să doteze Grupul cu structuri adaptate.

Organizarea etică şi de conformitate este supervizată de 
Consiliul de Administraţie. Comitetul pentru Etică, Mediu 
şi Dezvoltare durabilă asistă Consiliul de Administraţie 
(de care este ataşat) în privinţa subiectelor relative la con-
ducerea companiei, la etica şi respectarea regulilor. 

Misiunea sa este de a veghea la respectarea regulilor de 
etică de către ansamblul angajaţilor. Comitetul trebuie să 
mai urmărească punerea în aplicare a procedurilor nece-
sare actualizării sistemului de referinţe etice în vigoare 
în Grup.

Direcţia de Etică şi Conformitate, din cadrul Secretariatului 
General, are ca obiectiv să impulsioneze integrarea eticii în 
viziunea, strategia, managementul şi practicile GDF SUEZ. 
Ea propune textele de bază, impulsionează punerea lor în 
practică prin diviziile operaţionale şi direcţiile funcţionale, 
veghează la completarea lor cu celelalte organizaţii de 
control ale Grupului.

PE SCURT

Dacă fiecare dintre angajaţii 
GDF SUEZ trebuie să aplice 
principiile etice ale Grupului, 
reponsabililor ierarhici le revin 
obligaţii particulare: 
să transmită, să sensibilizeze, 
să formeze şi să controleze. 
GDF SUEZ a conceput 
o organizare adaptată pentru 
a impulsiona practicile etice 
şi pentru a se asigura 
de conformitatea practicilor 
cu angajamentele luate.
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De altfel, pentru a se asigura de buna derulare şi funcţio-
nare a dispozitivelor necesare managementului riscurilor 
etice ale Grupului, Direcţia de Etică şi Conformitate a defi-
nit o politică de reglementări proactivă. Ea a creat o reţea 
mondială de ofiţeri de etică care preiau ştafeta şi o duc 
mai departe în ramurile şi entităţile Grupului.

Comitetul de Conformitate, condus de Ofiţerul de Etică 
Grupului, membru al COMEX, impulsionează această poli-
tică. El veghează la conformitatea aplicării sale în practică, 
informează asupra disfuncţionalităţilor şi asigură rezolvarea 
lor adecvată. Acţiunile sale dau organelor de conducere 
şi Direcţiei Generale garanţia rezonabilă că programul etic 
al GDF SUEZ este aplicat şi controlat.

Un demers de multiplicare

Responsabilii ierarhici ai GDF SUEZ sunt garanţii difuzării 
prezentului document în rândul angajaţilor, obiectivul fiind 
de a le permite acestora din urmă să cunoască şi să aplice 
demersul etic al Grupului în activitatea lor cotidiană. În acest 
scop, responsabilii organizează difuzarea şi acţiunile de for-
mare sau de sensibilizare. Ei ajută şi consiliază acei angajaţi 
care le pun întrebări sau care le împărtăşesc preocupările în 
materie de etică.

În scopul de a facilita misiunea responsabililor ierarhici, 
Direcţia de Etică şi Conformitate le pune la dispoziţie mij-
loace de acţiune şi de control. Ofiţerul de etică al entităţii 
şi/sau al diviziei de business, Direcţiile de Resurse Umane, 
Juridică şi de Comunicare Internă pot, de asemenea, să îi 
susţină în acţiunile lor. 

În fine, dacă superiorii ierarhici trebuie să verifice cunoş-
tinţele angajaţilor în privinţa obligaţiilor lor etice şi legale, 
ei trebuie să se asigure mai cu seamă că acei angajaţi 
au practici conforme cu obligaţiile lor. Când aplicarea de 
sancţiuni este indispensabilă, sancţionarea se face res-
pectând legea şi cutumele locale.
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În fiecare entitate de o anumită talie şi cu o autonomie sufi-
cientă, managerul numeşte un ofiţer de etică însărcinat cu 
punerea în aplicare a principiilor etice ale Grupului în peri-
metrul entităţii sale.

Ca atare, principalele elemente ale misiunii 
ofiţerului de etică consistă în:

  a transmite şi a explica tuturor angajaţilor Carta etică, 
codurile sau ghidurile care definesc angajamentele eti-
ce ale Grupului, în strânsă legătură cu managementul 
entităţii.

  a concepe şi/sau a superviza elaborarea de documente 
complementare Dispozitivului de Etică şi Conformitate, 
specifice locului de aplicare sau activităţii desfăşurate 
de entitate.

  a veghea la respectarea principiilor de etică în strategiile 
de dezvoltare şi în activităţile entităţii.

  a răspunde întrebărilor angajaţilor şi a-i consilia în mate-
rie de etică şi conformitate.

Ofiţerul de etică este însărcinat cu punerea în aplicare 
a Cartei etice în perimetrul entităţii sale. 
Fiind şi un facilitator şi un promotor, el contribuie 
la prevenirea riscului etic, impulsionând practicile 
profesionale conforme cu angajamentele Grupului.

Ofiţerul de etică
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  a coordona acţiunile de sensibilizare, de formare şi de 
comunicare.

  a controla punerea în aplicare a politicilor de Etică şi 
Conformitate care vor servi la elaborarea raportului 
anual de conformitate a entităţii, pe care managerul tre-
buie să-l transmită Ofiţerului de Etică al Grupului.

 a identifica riscurile etice ale entităţii.

Responsabilităţile ofiţerului de etică

Desemnat pentru calităţile sale personale de onestitate, de 
rigoare şi de discreţie, pentru capacităţile sale de mediere, 
de distanţare de evenimente şi pentru spiritul său de sinte-
ză, ofiţerul de etică este membru al echipei de conducere a 
entităţii şi/sau are un acces direct la management. 

Ofiţerul de etică trebuie să respecte stricta confidenţialita-
te a informaţiilor de care are cunoştinţă în exerciţiul misiu-
nii sale. În acest sens, un ofiţer de etică nu poate divulga, 
fără acordul persoanei interesate, numele unei persoane 
puse în discuţie sau care furnizează o informaţie. Această 
obligaţie de confidenţialitate se exercită în conformitate cu 
dreptul şi cu uzanţele locale. Ofiţerul de etică trebuie să ia 
toate măsurile necesare pentru ca autorul unei semnalări să 
nu ajungă victima unor represalii ulterioare. 

Un dispozitiv de control sistematic 
a obiectivelor etice

Ofiţerii de etică furnizează Grupului o viziune globală a 
practicilor sale etice. 

Pentru aceasta, reţeaua lor informează periodic Consiliile 
de Administraţie şi Consiliile de Supraveghere ale entităţii 
lor. Diferitele elemente comunicate, sub formă de repor-
ting, alimentează redactarea raportului anual asupra eticii 
pe care Ofiţerul de Etică Grupului îl prezintă Preşedintelui-
Director General şi Comitetului pentru Etică, Mediu şi Dez-
voltare Durabilă al Consiliului de Administraţie.

PE SCURT

Ofiţerul de etică participă 
la definirea regulilor şi obligaţiilor 
în materie de etică profesională 
şi veghează la respectarea 
lor în întreprindere. El ajută 
şi consiliază fiecare angajat 
ce îl abordează în materie 
de etică şi contribuie 
la identificarea bunelor practici, 
prin participarea sa la reţeaua 
Ofiţerilor de Etică ai Grupului. 
El mai participă la prevenirea 
riscurilor etice ale Grupului 
prin stabilirea raportului 
de conformitate a entităţii sale.
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În materie de etică şi de conformitate, ca şi în alte domenii, 
evaluarea periodică a cunoştinţelor şi a comportamentelor 
individuale de către ierarhie se înscrie în cadrul unui demers 
de îmbunătăţire continuă. 

De aceea, cu titlu de exemplu, organizarea referitoare la 
etică şi conformitate a GDF SUEZ face obiectul unor între-
bări în „anchetele“ despre climatul social efectuate cu regu-
laritate de entităţile Grupului.

Direcţia de Etică şi Conformitate a GDF SUEZ, responsabi-
lă cu implementarea procedurilor de conformitate în cadrul 
Grupului, are misiunea de a face controale de conformitate. 

Ea veghează la buna derulare a auditurilor etice şi a investi-
gaţiilor speciale în numele Comitetului de Conformitate şi al 
Comitetului pentru Etică, Mediu şi Dezvoltare Durabilă.

În sprijinul organizaţiei iniţiate de Direcţia de Etică 
şi Conformitate, GDF SUEZ a implementat proceduri care 
să garanteze aplicarea politicii sale în acest domeniu.

Reporting, controale şi audituri
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A fost lansată – într-o manieră foarte detaliată – o procedu-
ră de conformitate asupra implementării politicii de etică a 
Grupului în diviziile de business şi entităţile sale. 

Toţi ofiţerii de etică trebuie să producă un raport anual refe-
ritor la progresele realizate de entitatea lor în materie de 
organizare etică şi de conformitate, în aplicarea regulilor şi 
procedurilor GDF SUEZ, cât şi despre eventualele dispoziţii 
sau acţiuni specifice efectuate de această entitate. 

Raportul este apoi predat entităţii în a cărei subordine se 
află; el este acompaniat de o scrisoare de conformitate a 
managerului prin care certifică angajamentul său de apli-
care a dispozitivului etic şi de conformitate în cadrul orga-
nizaţiei pe care o conduce.

Un dispozitiv de protecţie

Direcţia de Etică şi Conformitate a GDF SUEZ este respon-
sabilă să ia măsurile care se impun în caz de nerespectare 
a politicii de conformitate a Grupului; şi face acest lucru în 
coordonare cu managementul direcţiilor locale interesate şi 
cu celelalte servicii ale direcţiilor funcţionale ale Grupului 
(Juridică, Audit şi Risc, Control Intern, Asigurări, etc.).

Serviciile interne de control sunt complementare Direcţiei 
de Etică şi Conformitate; ele sunt atente la orice infor-
maţie care ar putea indica un eventual caz de nerespec-
tare a regulilor. 
Serviciile interne de control trebuie să fie vigilente şi 
în  detectarea eventualelor puncte slabe în organizarea 
entităţilor Grupului. În asemenea cazuri, observaţiile trebuie 
comunicate structurilor de conducere respective. 

Ofiţerul de etică trebuie să fie informat şi, dacă este cazul, 
se face o revizuire specifică a anumitor aplicaţii din dispo-
zitivul etic.

PE SCURT

Organizaţia creată 
de GDF SUEZ în materie 
de etică şi de conformitate 
permite evaluarea regulată 
a cunoştinţelor 
şi a comportamentelor 
individuale. Însărcinată 
cu punerea în aplicare a unui 
Dispozitiv etic şi a unor 
proceduri de conformitate, 
Direcţia de Etică şi Conformitate 
a Grupului veghează la buna 
desfăşurare de audituri etice 
şi investigaţii speciale. 
În cooperare cu Direcţiile 
Juridică, Audit şi Risc, 
Control Intern, ea se asigură că, 
în caz de nerespectare 
a politicii GDF SUEZ, 
sunthotărâte şi aplicate măsurile 
ce se impun.
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Întrucât traducerile acestui document pot da naştere 
la interpretări, versiunea franceză este singura ce ser-
veşte ca referinţă.

Toate documentele de etică GDF SUEZ sunt acce-
sibile pe site-ul internet GDF SUEZ, pe intranetul 
Grupului şi pe extranetul dedicat eticii. Pentru informaţii 
şi consiliere în materie de etică şi de conformitate: 
ethics@gdfsuez.com

Ediţie - noiembrie 2009
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