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Prezentarea  
Referențialului de integritate 

 
 
Integritatea este unul dintre cele 4 principii fundamentale pe care ENGIE își întemeiază 
politica de etică și conformitate. 
 
Referențialul de integritate servește drept cadru pentru implementarea principiului „comportați-vă cinstit și 
promovați integritatea”. Acesta reunește politicile și procedurile dedicate prevenirii fraudei, corupției și 
traficului de influență. 

*** 
Politicile anticorupție ENGIE fac parte din acțiunile Grupului de prevenire a corupției. Acestea se aplică 
angajaților din toate entitățile Grupului, consultanților de afaceri, partenerilor industriali și financiari, 
subcontractanților și furnizorilor, precum și persoanelor care beneficiează de donații și sponsorizări din partea 
Grupului. 
 
Aceste politici și proceduri anticorupție ENGIE reflectă ambiția Grupului de a implementa și respecta, în toate 
activitățile sale, cele mai înalte standarde internaționale de etică și conformitate, cum ar fi Convenția ONU 
împotriva corupției și Liniile directoare OECD pentru întreprinderile multinaționale. Grupul ENGIE, a cărui 
activitate intră sub incidența prevederilor UKBA, FCPA și Legii Sapin II, și-a adaptat politicile interne în scopul 
prevenirii corupției, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în cuprinsul acestor acte normative. 
 
De asemenea, Grupul și-a asumat angajamente voluntare, suplimentar față de cerințele legale, prin aderarea 
la Pactul Mondial al Națiunilor Unite – al zecelea principiu al acestuia se referă la combaterea corupției - și la 
Secțiunea franceză a ONG-ului Transparency International, organizație a societății civile dedicată luptei 
împotriva corupției. 

*** 
Până în prezent, referențialul de integritate reunește, în special, următoarele politici și proceduri, prezentate 
pe site-ul ENGIE: 

- Politica referitoare la consultanții în afaceri 
- Politica privind cadourile și acțiunile de protocol 
- Clauza de etică, mediu și responsabilitate societală 
- Politica privind analiza riscului etic legat de proiectele de investiție 
- Politica privind donațiile și sponsorizările  
- Politica de prevenire a conflictelor de interese 
- Politica fiscală 

 
Codul de conduită pentru activitățile de lobby și Codul de conduită în relațiile cu furnizorii contribuie, de 
asemenea, la cultura de integritate a Grupului. 

*** 
Alte elemente care contribuie la implementarea programului de conformitate şi integritate sunt prezentate în 
Referențialul de conformitate etică: principalele părți implicate în implementarea politicilor privind integritatea, 
analiza obligatorie a riscului de corupție, sistemul de semnalare a incidentelor de etică / protecția 
informatorilor, raportarea (INFORM'ethics) și gestionarea incidentelor de fraudă și corupție, instruirea în 
materie de anticorupție, sistemul de control, certificarea externă a programului anticorupție. 
 


