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ROLUL CODULUI DE ETICĂ
Codul de Etică este documentul prin care sunt statutate principiile de etică profesională,
valorile și misiunea care se regăsesc în cultura organizațională a companiei și pe baza
cărora își desfășoară activitatea INSPET S.A.
Este important ca fiecare angajat INSPET S.A. să își însușească valorile, principiile și
misiunea, enunțate pe parcursul acestui cod și să le respecte fără nici o excepție. În acest
sens, Departamentul de Resurse Umane pune la dispoziția angajaților prezentul document
și se asigură de corecta înțelegere, aplicare și punere în practica de zi cu zi a Codului de
Etică.
Acest document este destinat uzului intern al companiei, la toate nivelurile ierarhice,
atât pentru noii angajați, indiferent de tipul de contract de muncă (nedeterminată sau
determinată, program întreg sau redus, practică profesională etc), cât și pentru cei deja
activi în companie. În același timp, Codul de Etică este disponibil și pentru uzul extern al
companiei, pentru colaboratorii și partenerii care vor să aibă o imagine comprehensivă a
stilului nostru de lucru. INSPET S.A. le pretinde colaboratorilor, furnizorilor și partenerilor
săi însușirea și respectarea prevederilor acestui cod sau - în cazul în care aceștia au un
cod propriu de etică și comportament - comunicarea acestuia către INSPET S.A. pentru
validare.
Revizuire: anuală
Versiune: v1
Implementare: 1 Februarie 2021

Copyright © 2021 INSPET S.A. PLOIEȘTI. Toate drepturile rezervate.

Document Cod Etică - INSPET S.A. PLOIEȘTI

Pag. 4

INTRODUCERE
"Aniversăm cu mândrie 30 de ani de existență ca o companie independentă (încorporată în
1991). În prezent, INSPET S.A. este cea mai mare companie cu acționariat românesc cu
activitate de construcții-montaj și antrepriză generală dedicată infrastructurii de petrol și gaze
naturale.
Beneficiind de o situație financiară solidă și experiență dovedită în multe proiecte complexe în
România și în străinătate, INSPET este descendenta directă a unei istorii de șapte decenii de
performanță în industria de specialitate. Acest fapt a fost posibil datorită unei culturi
organizaționale fundamentate pe munca de înaltă calitate, a încrederii în echipele de lucru, a
dezvoltării profesionale continue, a viziunii pe termen lung, a inovării curajoase și nu în ultimul
rând, a eforturilor ctitorilor Companiei noastre, domnii Iulian Voinea și Petre Mustățea, trecuți la
cele veșnice, care ne-au inspirat prin exemplul propriu.
Credem în dezvoltare durabilă, pe termen lung, în munca bine făcută, cu profesionalism și
maximă responsabilitate din partea fiecărui angajat, indiferent de nivelul ierarhic. Credem în
onestitate și ne respectăm cu reciprocitate clienții, furnizorii și toți angajații. Cu acest prilej,
menționăm încă o dată faptul că integritatea nu este negociabilă în cadrul companiei noastre
sau în relația cu terții.
Regulile de etică și conduită menționate în prezentul document sunt parte integrantă din cultura
noastră și ne bazăm pe fiecare dintre noi, angajați, colaboratori, parteneri să le respectăm în
totalitate.
Tradiția și performanța sunt principiile care ne țin în mișcare!"
Ciprian E. Păltineanu
Director General INSPET S.A.
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Suntem o companie cu tradiție de performanță recunoscută în
industria de specialitate, abordăm cu profesionalism și maximă
seriozitate toate proiectele pe care le derulăm, complementând
experiența cu dinamismul și deschiderea către inovare;
suntem un catalizator al infrastructurii strategice de energie
curată și un rezervor de talent și expertiză tehnică la nivel
regional.
Viziunea noastră este să devenim lider în activitatea de construcții
specializate de infrastructură energetică în regiunea Europei
Centrale și de Sud-Est, extinzându-ne aria de expertiză dincolo de
sectorul de petrol și gaze naturale.

MISIUNE

Misiunea noastră este să livrăm excelență la toate palierele
proiectelor realizate: impact economico-social, calitate, termene
de execuție, securitate a muncii și respectarea mediului
înconjurător.
De asemenea, este important să cultivăm un management
proactiv, concentrat pe etica muncii, productivitate, controlul
costurilor şi formare profesională continuă, pentru a deveni un
model de Best Practices în piața din România și regiune.

VALORI

Valorile noastre sunt cele care ne-au definit
de-a lungul timpului și se regăsesc în:
Integritate și Reciprocitate;
Agilitate și Frugalitate;
Proactivitate şi Adaptabilitate;
Angajament și Responsabilitate;
O singură echipă.

Copyright © 2021 INSPET S.A. PLOIEȘTI. Toate drepturile rezervate.

STANDARDE
ȘI REGULI DE
CONDUITĂ

Copyright © 2021 INSPET S.A. PLOIEȘTI. Toate drepturile rezervate.

Document Cod Etică - INSPET S.A. PLOIEȘTI

Pag. 7

RESPECTAREA DREPTURILOR OMULUI
În cadrul companiei INSPET S.A. se aplică principiul non-discriminării atât la angajare, cât și
pe parcursul derulării relațiilor de colaborare și muncă. Politica noastră de Resurse Umane
este echitabilă și respectă legislația din România și Uniunea Europeană.
Fiecare angajat sau colaborator este tratat cu respect și încredere, fiind evaluat strict pe baza
competențelor profesionale și realizărilor în activitatea desfășurată. INSPET S.A. are ca obiectiv
evitarea oricărei măsuri care ar aduce atingere drepturilor omului. Se pune accent pe aplicarea
unei politici echitabile de gestionare a resurselor umane, ce poate acorda șanse egale
tuturor, de exemplu, la angajare pentru echipe mixte, persoane din categorii sociale
defavorizate etc.
INSPET S.A. este un angajator responsabil care promovează egalitatea de șanse, din toate
punctele de vedere, interzicând discriminarea în funcție de orice criteriu prevăzut de legislația
în vigoare în România cât și cele mai bune practici internaționale. Încurajăm diversitatea de
gen, rasă, etnie, vârstă, orientare și convingeri de orice natură, statut social, limbă, religie, opinii
politice sau orice alte criterii, inclusiv starea civilă sau situația parentală și ne dorim să
contribuim la o lume mai echitabilă.

DEZVOLTARE DURABILĂ
Cu viziune și obiective pe termen lung, creăm și susținem locuri de muncă durabile, stabile,
care să aducă satisfacții și beneficii de ambele părți - angajat vs. angajator. Facilităm
dezvoltarea profesională a angajaților noștri și îi susținem în demersul lor de a învăța și de a-și
stabili obiective la nivel profesional - de echipă și personale, în funcție de competențele lor.
Aplicăm principiile bunei practici de muncă echitabile și suntem dedicați asigurării pentru toți
angajații noștri a echilibrului dintre viața personală și viața profesională. Nu tolerăm munca
forțată, munca realizată de minori și nici un alt tip de practică lipsită de etică.
De-a lungul celor 30 de ani de activitate ca societate independentă în proprietate privată,
INSPET a executat pentru beneficiarii săi peste 200 de lucrări la cele mai înalte standarde de
calitate, a plătit taxe și impozite în valoare de aproape 200 milioane dolari și a efectuat investiții
de circa 50 milioane dolari, fără a apela la ajutoare de Stat, fonduri nerambursabile sau credite
bancare.
Suntem o companie cu tradiție de performanță recunoscută în industria de specialitate și îi
abordăm cu respect, seriozitate și responsabilitate pe toți angajații și colaboratorii noștri,
aceștia reprezentând cea mai importantă resursă în domeniul nostru de activitate.
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RESPECTAREA REGULILOR DE CONCURENȚĂ
Datorită specificului activității, principalii beneficiari ai INSPET S.A. sunt companiile strategice
din industria de petrol și gaze din România (societățile cu acționariat de Stat și management
privat, societățile cu acționariat majoritar multinațional) și din țările învecinate.
Colaborările noastre sunt pe termen lung, într-o piață nișată, în care asigurarea standardelor
de calitate devine un punct esențial, alături de încrederea și respectul ce stau la baza
construirii relațiilor de afaceri ce funcționează, în cazul nostru, de peste 30 ani.
Credem în concurența corectă și loială.
Aplicăm principiile concurenței loiale și respectăm în totalitate prevederile legale referitoare la
acest domeniu, fiind conștienți că aceasta este calea pentru o dezvoltare durabilă la nivel de
companie, dar și la nivelul comunității locale și a întregii societăți românești.
Respectarea regulilor de concurență și reglementărilor în vigoare face parte integrantă nu
doar din Politica noastră Comercială, dar mai ales din Cultura organizațională a INSPET S.A.
În acest sens, avem în vedere următoarele aspecte atunci când facem referire la respectarea
regulilor de concurență în cadrul INSPET S.A.:
Respectăm legislația în vigoare
Îi respectăm pe competitorii noștri, așa cum ne respectăm pe noi ca și comunitate companie - toți angajații și colaboratorii, acest mod fiind stilul nostru de viață profesională,
dar și personală
Nu abuzăm în orice fel de poziția sau experiența noastră pe piața de profil
Nu tolerăm nici o practică anticoncurențială (acorduri ilegale; deturnări sau furt de clienți;
denigrarea concurenților sau răspândirea de informații mincinoase / false pe piață, menite
să inducă confuzie; practici de concurență parazitară, tehnici sau prețuri de dumping;
instituire monopol pe piață, înțelegeri privind prețurile; fraudă fiscală etc.)
Orice suspiciune asupra unui posibil caz de încălcare a regulilor de concurență trebuie să fie
raportată imediat alegând canalul de comunicare cel mai potrivit, și anume:
superiorul ierarhic
Serviciul Resurse Umane sau Serviciul Management Integrat
mesaj pe adresa "etica@inspet.ro"
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RECUNOAȘTEREA PERFORMANȚEI
Compania noastră are o tradiție în ceea ce privește obținerea performanței în domeniul său de
activitate. Calitatea lucrărilor și standardele înalte la care sunt realizate proiectele ne-au
asigurat un loc de top în sectorul construcțiilor de infrastructură pentru petrol și gaze din
ultimii 30 ani.
Punem accent pe performanța individuală și de echipă, pe responsabilizarea tuturor
angajaților într-un demers ce presupune recunoașterea meritelor, a loialității, spiritului de
echipă și a muncii susținute în cadrul Companiei.

INOVAREA
Pentru noi, inovarea este un proces continuu, un deziderat atât la nivel organizațional cât și
individual, pentru fiecare angajat. INSPET S.A. este inițiatoarea și promotoarea inovării în
domeniul său de activitate, implementând în calitate de antreprenor general sau contractor, în
premieră pentru România o serie de procedee tehnice, moderne și eficiente de realizare a
lucrărilor de infrastructură energetică, cum ar fi:
Rețele de distribuție a gazelor naturale folosind conducte de polietilenă de înaltă
densitate;
Instalarea conductelor transfrontaliere prin metoda forajului orizontal dirijat pe distanțe
mari;
Intervenții de salvare foraj orizontal dirijat în condiții de obstrucții artificale în subteran.
INSPET S.A. beneficiază de toate certificările necesare conform celor mai bune practici
internaționale și naționale, inclusiv ISO 9001 - Sistemul de management al calității; ISO
14001 - Sistemul de management al mediului înconjurător; OHSAS 18001 - Sistemul de
management al sănătății și securității ocupaționale; SR 8000 – Sistemul de management pentru
responsabilitate socială); autorizări ISC și ISCIR etc.

ANGAJAMENT FAȚĂ DE COMUNITATEA LOCALĂ
Participăm în mod activ la dezvoltarea economică și socială a comunității locale, prin crearea și
menținerea locurilor de muncă, returnăm valoarea prin plătirea taxelor și impozitelor către
autoritățile

locale,

asigurăm

calificarea

la

locul

de

muncă,

respectăm

drepturile

fundamentale ale omului și susținem prin proiecte sociale parte din comunitățile locale.
INSPET S.A. reprezintă o pepinieră de expertiză tehnică în ecosistemul industriei
de construcții specifice pentru industria de petrol și gaze, Compania investind constant
în pregătirea și specializarea salariaților, crescând astfel gradul de căutare în piață al
specialiștilor INSPET, care nu de puține ori sunt recrutați de firme multinaționale.
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RESPONSABILITATE SOCIALĂ
Suntem o companie responsabilă și conștientizăm pe deplin rolul pe care îl avem în
dezvoltarea durabilă a societății românești și impactul asupra mediului înconjurător.
Activitățile desfășurate în aria Responsabilității Sociale vin în concordanță cu tot ceea ce ne
reprezintă ca și Cultură Organizațională: respectarea drepturilor omului, sănătate și siguranță,
echitate socială, etică de afaceri, integritate morală, atenție către protejarea mediului și
utilizarea celor mai potrivite tehnologii în acest sens, transparență în relațiile cu autoritățile
publice, plata impozitelor locale și taxelor și nu în ultimul rând, accentul pus pe educație
continuă și inovare.
Activăm în comunitățile locale unde avem sediul, puncte de lucru sau proiecte în desfășurare
având 3 direcții principale pentru abordarea proiectelor de Responsabilitate Socială:
Generarea locurilor de muncă pentru populația activă
Aceasta considerăm că este principala direcție de Responsabilitate Socială, deoarece ne
aducem contribuția la creșterea nivelului de trai pentru locuitorii inclusiv din zonele rurale,
acolo unde avem șantiere deschise sau proiecte locale în derulare. Credem în acest tip de
activități de Responsabilitate Socială, pentru că ele reprezintă dezvoltare pe termen
lung, spre deosebire de acțiuni punctuale gen donații sau campanii de strângeri de fonduri,
alimente, rechizite care nu au un impact atât de puternic în dezvoltarea viitorului locuitorilor.
Formarea profesională / învățământul profesional
Formarea profesională este o activitate permanentă ce implică pregătirea teoretică și
practică, desfășurată în cadrul companiei noastre, în conformitate cu prevederile legale
în vigoare, care permite obținerea de atestate profesionale recunoscute pentru meseriile
de interes în sectorul industrial de petrol și gaze. Prin colaborarea cu Școlile Profesionale
de profil susținem învățământul profesional și contribuim la corelarea acestuia cu nevoile
economiei reale, cu mediul de business. Invităm elevii în companie și le arătăm stilul de
lucru, le creionăm posibile planuri viitoare de carieră. Îi scoatem din zona teoretică și îi
ancorăm în realitatea pe care o vor cunoaște ca și tineri adulți, atunci când se vor angaja
sau își vor porni propriile afaceri. Le explicăm ce presupune lucrul într-o astfel de companie,
cum să își facă un plan de carieră, cum să își redacteze un CV și alte activități practice utile
pentru evoluția lor profesională.
Protejarea mediului înconjurător
Susținem proiecte ce au ca obiective principale educația în ceea ce privește protejarea
mediului înconjurător, a biodiversității și a ecosistemelor naturale, refacerea zonelor
verzi distruse sau amenejarea unor arii noi cu vegetație specifică reliefului, acțiuni de
ecologizare, metode de reciclare.
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RESPECTAREA ȘI PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
Activitatea companiei INSPET S.A. este în strânsă corelație cu mediul înconjurător și poate fi
privită în dinamica rutinei zilnice, acolo unde organizarea, deschiderea și desfășurarea
șantierelor pot influența ecosistemele naturale, dacă nu se iau în considerare politicile de
respectare și protejare a naturii, mediului și resurselor în toată complexitatea lor.
În acest sens, suntem certificați ISO 14001 - Sistemul de management al mediului
înconjurător, iar împreună cu certificarea pentru Sistemul de management al calității dovedesc
prioritatea acordată acestor aspecte și capacitatea de implementare a activităților aferente.
Respectăm legislația în vigoare referitoare la reglementările de mediu, cu interes pe domeniile:
factorii de mediu (sol, ape de suprafață și subterane, aer, zgomot, arii protejate), deșeuri,
substanțe toxice și periculoase, igiena și protecția muncii, autorizații și avize, taxe,
situații de urgență și eficiență energetică.
În tot ceea ce facem, pornind de la activitățile desfășurate în sediul central, în punctele de lucru,
și în șantiere - proiectare, construcție sau exploatare - ne propunem să atingem cele mai înalte
standarde de respectare și protejare a mediului - aici ne referim la:
consumul și folosirea rațională a resurselor
managementul optim al deșeurilor / reciclare
adoptarea de tehnologii cât mai puţin poluante
echiparea instalaţiilor tehnologice şi a mijloacelor de transport cu sisteme speciale care să
prevină efectele dăunătoare și poluatoare asupra mediului.
Pe șantiere, protejăm mediul înconjurător / biodivesitatea și prin următoarele activități, dar
fără a ne limita doar la ele:
acordăm importanță maximă reamenajării terenurilor (cât mai aproape de starea inițială)
afectate de lucrări și intervenții la rețeaua de transport gaze naturale
strângem 100% din deșeurile din ariile de lucru și le eliminăm / reciclăm
mentenanță constantă pentru toate utilajele folosite
modernizarea şi inovarea permanentă a echipamentelor folosite
și a instalaţiilor energetice implementate pe teren / în stații de lucru
limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs de echipamente
instruirea privind apărarea împotriva incendiilor
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PROTEJAREA ACTIVELOR
Activele INSPET S.A. sunt de natură corporale (echipamente, instalații, utilaje, clădiri etc.) și
necorporale (brevete, mărci, know-how, idei, informații profesionale, date, oferte, studii tehnice,
proiecte, imaginea mărcii, liste clienți, furnizori etc.).
Toate datele, informațiile și cunoștințele la care au acces angajații și colaboratorii sunt parte
din Patrimoniul companiei INSPET S.A. și acesta trebuie protejat și păstrat în condiții de
confidențialitate. Așadar, toți angajații și partenerii sunt responsabili pentru protejarea
confidențialității acestor informații.
Nici un angajat sau colaborator nu are dreptul de a folosi pentru uzul sau beneficiul
personal nici unul din activele companiei, cu atât mai mult cu cât toate informațiile privitoare
la acestea sunt confidențiale și sunt parte integrantă din proprietatea intelectuală a companiei.
Toate dispozitivele mobile (laptop, tabletă, telefon mobil etc.) care pot fi folosite remote (de
acasă sau din orice alt loc) sunt în proprietatea INSPET S.A. și trebuie folosite în principal în
scop profesional, cu atenție pentru protejarea informațiilor distribuite.
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SIGURANȚA LA LOCUL DE MUNCĂ
Siguranța agajaților noștri este pe primul plan, mai ales că prin specificul activității companiei
noastre lucrările se desfășoară pe șantiere, pe tot parcursul anului, ceea ce include și condiții
meteorologice mai puțin favorabile (frig, zăpadă, lapoviță etc.).
Obiectivul nostru privind siguranța la locul de muncă este "zero accidente" și în acest sens
implementăm constant următoarele proceduri:
crearea unor condiții de muncă sigure prin îmbunătățirea constantă a performanțelor în
domeniul managementului riscurilor de muncă și mediu
mentenanță pentru toate echipamentele / utilajele de lucru
echipament de protecție corespunzător ce este purtat pe șantiere sau în orice locație
care necesită acest lucru de către angajați, vizitatori, furnizori sau alți colaboratori/parteneri
în proiecte/terți.
cursuri privind Protecția și siguranța muncii pentru angajați
instruirea echipelor de lucru înaintea începerii fiecărui proiect/șantier/punct de lucru
monitorizare permanentă privind respectarea măsurilor de siguranță și implementarea
regulilor de lucru pe șantiere/stații de lucru

REGULI DE LUCRU ÎN ȘANTIERE
Lucrul pe șantiere reprezintă o componentă importantă a activității INSPET S.A., aceasta fiind o
companie privată ce realizează lucrări de utilitate publică, de anvergură, ce definesc
infrastructura la nivel național pe termen lung. Astfel, responsabilitatea companiei este foarte
ridicată și așteptările privind calitatea lucrărilor sunt la nivel de excelență.
Pe șantierele INSPET S.A. se aplică reguli stricte pentru protecția muncii și calitatea
lucrărilor.
Responsabilitățile fiecărui angajat care lucrează pe șantier (cu mențiunea că aceste reguli
se aplică și pentru orice alt sediu sau punct de lucru al companiei) sunt următoarele:
respectarea programului de lucru
respectarea regulilor de siguranța muncii (se va purta echipamentul complet de lucru)
grija față de activele companiei, acestea vor fi tratate cu bună credință, cu aceeași grijă
ca și bunurile personale
nu se acceptă starea de ebrietate sau sub influența drogurilor/medicamentelor ilegale
a angajaților/colaboratorilor sau oricărei alte persoane
nu se acceptă introducerea pe șantiere a alcoolului, drogurilor, medicamentelor ilegale,
armelor de foc
respectarea restricțiilor privind fumatul, acolo unde ariile respective o impun datorită
specificului activității
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Excelență în execuția
instalațiilor complexe
din sectorul de petrol și
gaze pentru a asigura
securitatea energetică
a Uniunii Europene.
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COMBATEREA CORUPȚIEI
Compania INSPET S.A. nu se implică și nu tolerează sub nici o formă corupția. Nici un
angajat sau reprezentant legal al companiei nu trebuie să acorde direct sau indirect vreunui terț
avantaje necuvenite, de orice natură și nici să promită sau să lase să se înteleagă că
respectivul terț poate beneficia de avantaje necuvenite pentru a acționa sau a se abține de a
acționa într-un anume fel.
Orice angajat al companiei INSPET S.A. care află de un caz de corupție de orice
dimensiunie și la orice nivel ierarhic sau de nerespectarea regulilor stabilite are obligația
să se adreseze superiorului său ierarhic, direct Serviciului de Resurse Umane sau
Serviciului de Management Integrat, dacă situația o impune (vezi și "Raportare abateri de
la Codul de Etică").
Definim prin corupție următoarele activități, dar fără a ne limita doar la acestea: dare sau luare
de mită, șantaj, abuz de putere, obținerea sau acordarea de foloase necuvenite sau orice
cadouri cu motivația de a influența anumite decizii etc.) desfășurate cu orice terț din sectorul
public sau privat, indiferent de dimensiune sau abordare.
Cadourile nu pot fi oferite sau acceptate în numele companiei INSPET S.A. decât în situațiile în
care au valoare strict simbolică, nu sunt frecvente sau recurente și doar atunci când nu oferă nici un
dubiu asupra intenției cu privire la onestitatea donatorului sau imparțialitatea beneficiarului.

RAPORTARE ABATERI DE LA CODUL DE ETICĂ
Fiecare angajat și colaborator INSPET S.A. trebuie să cunoască Codul de Etică al
companiei noastre, să fie vigilent și să acționeze în conformitate cu regulile stabilite.
Dacă un angajat are suspiciuni asupra unui posibil caz de abatere de la regulile de etică
stabilite, unui caz de corupție sau de fraudă, trebuie să raporteze situația alegând canalul
de comunicare cel mai potrivit, și anume:
se poate adresa imediat superiorului său ierarhic
se poate adresa Serviciului de Resurse Umane sau Serviciului de Management Integrat
poate trimite mesaj pe adresa "etica@inspet.ro"
Aceste cazuri vor fi investigate iar compania noastră nu va tolera represalii asupra celor ce
raportează cu bună credință despre eventuale nereguli. Orice suspiciune de represalii poate fi
transmisă pe aceleași canale de comunicare menționate mai sus.
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COMUNICARE ȘI CONFIDENȚIALITATE DATE
INSPET S.A. acordă o importanță deosebită comunicării eficiente, transparente și atent
monitorizate atât în interiorul companiei, cât și în exteriorul său.
La orice nivel ierarhic fiecare angajat trebuie să se asigure de buna comunicare cu ceilalți și
de modul corect și riguros de înțelegere a informațiilor oferite. Bazele de date, sistemele de
comunicare și rețeaua de Intranet sunt proprietatea exclusivă a INSPET S.A. și trebuie folosite
în scop strict profesional. Utilizarea în scop personal este permisă în limite rezonabile și în
măsura în care nu afectează în nici un fel activitatea companiei. Se interzice cu desăvârșire
utilizarea sistemelor de comunicare în scopuri ilegale sau pentru transmiterea unor mesaje cu
conotații sau posibile interpretări rasiste, sexuale sau cu caracter discriminatoriu de orice fel.
Nici un angajat nu are voie să divulge în exteriorul companiei informațiile confidențiale pe
care le are sau care au ajuns în posesia sa datorită funcției deținute sau pe care le află
întâmplător în cadrul INSPET S.A. sau de la colaboratori/parteneri.
Informațiile cu privire la salarii și remunerațiile angajaților sau colaboratorilor, alte date
financiare ale Companiei, oferte și propuneri comerciale, know-how sau similare sunt tratate ca
informații cu caracter strict confidențial și fac parte integrantă din proprietatea intelectuală a
Companiei.
Comunicarea în exteriorul companiei, ca parte din proiecte derulate cu mass-media sau cu
diverse autorități publice va fi atent pregătită, cu rigurozitate, la cele mai înalte standarde de
calitate, știind că orice detaliu contează și ne construiește reputația companiei și a brandului
nostru. Orice inducere în eroare a publicului cu informații false sau anunțuri care nu au fost
validate apriori de către conducerea Companiei va fi tratată ca o abatere disciplinară gravă, cu
eventuale consecințe civile sau penale, conform legilor în vigoare.
Publicarea informațiilor, inclusiv a pozițiilor vacante, pe rețelele de socializare (LinkedIn/
Facebook) se va realiza doar de către persoanele și colaboratorii special împuterniciți/
desemnați rolului de comunicare externă, iar postările sunt validate de către Conducerea
Companiei. Cu toate acestea, angajații pot prelua cu "share" orice comunicare a Companiei,
publicată anterior pe conturile oficiale ale INSPET SA, fără vreo aprobare prealabilă.
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AFILIEREA POLITICĂ
INSPET S.A. este o companie privată ce activează în domeniul infrastructurii publice.
Importanța proiectelor realizate este la nivel strategic național sau regional. INSPET S.A. nu
are și nu caută să aibă nici o afiliere politică și respectă în totalitate legislația ce
reglementează implicarea companiilor în activități politice sau susținerea acestora.
INSPET S.A. nu donează și nu sponsorizează programe politice sau orice alte evenimente
organizate în acest sens. Compania nu acceptă nici o afiliere politică. Cu toate acestea,
compania noastră respectă dreptul oricărui angajat de a participa și a se implica în viața
politică, dar nici o activitate nu va putea face referire / corelație sau va fi întreprinsă în numele
INSPET S.A.
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Acest document este conceput exclusiv pentru a ghida angajații
companiei INSPET S.A. şi nu poate fi copiat, publicat sau divulgat
altor persoane din afara organizaţiei fără acordul Directorului
General sau conducătorului Serviciului de Resurse Umane.
Legile internaţionale şi naţionale care garantează protecţia
drepturilor de autor, a mărcilor comerciale şi a secretului
comercial protejează ideile şi recomandările din acest document.
Este interzisă modificarea acestui document fără permisiunea
expresă din partea INSPET S.A.

INSPET S.A. Ploieşti
Sediul central
Strada Democraţiei nr.15, cod 105558
Ploiești, Județ Prahova, România
Telefon: +40-244-406500
Site: www.inspet-ploiesti.ro
E-mail: inspet@inspet-ploiesti.ro

Canale de comunicare dedicate Codului de Etică
(unde pot fi raportate abaterile de la regulile de
etică sau pot fi cerute lămuriri suplimentare):
E-mail: etica@inspet.ro

