ANEXA - Reguli privind respectarea masurilor de embargo
ETICA
Executantul, personalul executantului și, după caz, partenerii cu care se vor incheia contracte de
subcontractare, trebuie sa respecte procedurile specifice ENGIE Romania si sa respecte principiile,
politicile si procedurile de etica ale Achizitorului.
Executantul, va respecta pe tot parcursul derularii colaborarii, prevederile documentelor mentionate
mai jos, inclusiv regulile privind prevenirea conflictelor de interese si cadourile si actiunile de
protocol:
1) Carta Etică
2) Ghidul Practic de Etică
3) Codul de conduită în relațiile cu furnizorii
4) Referențialul de Integritate
5) Referențialul de Conformitate Etică
6) Referențialul Drepturile Omului
Documentele mentionate mai sus se regasesc pe pagina de internet a ENGIE Romania
(https://www.engie.ro/corporate/profil-companie/etica-noastra/) sau pe pagina de internet a
Grupului ENGIE (https://www.engie.com/en/group/ethics-and-compliance).
Regulile privind prevenirea conflictelor de interese si cadourile si actiunile de protocol sunt
prevazute in cuprinsul Ghidului Practic de Etica si Codul de conduita in relatia cu furnizorii.
Executantul declară și garantează ENGIE Romania că în ultimii 6 ani a respectat normele de drept
internațional și legislația națională în ceea ce privește:
a) drepturile fundamentale ale omului și, în special, interzicerea (i) utilizării muncii copiilor,
precum și orice formă de muncă forțată sau obligatorie și (ii) organizării oricărei forme de
discriminare în cadrul companiei sale sau față de furnizori și sub-contractori;
b) embargourile, traficul de droguri și arme, terorism;
c) licențele și certificatele vamale de import și export și de comerț;
d) sănătatea și siguranța personalului și a părților terțe;
e) forța de muncă, imigrația și interzicerea muncii ilegale;
f) protecția mediului;
g) infracțiunile financiare, în special corupție, fraudă, trafic de influență (sau infracțiune
echivalentă așa cum poate fi prevăzut de legislația națională aplicabilă Contractului),
escrocherie, furt, deturnare de fonduri, falsificare și utilizare de falsuri, precum și infracțiuni
similare sau conexe;
h) măsurile de combatere a spălării banilor;
i) legea concurenței
De asemenea, Executantul declară și garantează faptul că:
a) operațiunile sale sunt realizate în conformitate cu legislația în materia (i) anti-corupție, (ii)
prevenirii și sancționării spălării banilor și (iii) prevenirii și combaterii finanțării terorismului, că
în ultimii 5 ani nu a fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru
comiterea (i) infracțiunilor de corupție prevăzute de art. 289 – 294 din Codul Penal și infracțiuni
asimilate infracțiunilor de corupție prevăzute de art. 10 – 13 din Legea nr. 78/2000 pentru
prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, (ii) a infracțiunii de spălarea
banilor și (iii) a infracțiunii de finanțare a actelor de terorism, și că, în prezent, societatea nu
este parte a niciunui proces sau acțiune penală având ca obiect săvârșirea acestor tipuri de
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infracțiuni sau, din informațiile deținute de Executant, că nu este amenințat de un astfel de
proces sau acțiune penala.

b) operațiunile sale sunt realizate în conformitate cu legislația în materia combaterii traficului de
arme și a traficului de droguri și că, în prezent, nu este parte a niciunui proces sau acțiune
penală având ca obiect săvârșirea acestor infracțiuni sau, din informațiile deținute de
Executant, că nu este amenințat de un astfel de proces sau acțiune penală.
c) operațiunile sale sunt realizate cu respectarea dispozițiilor legale privind aplicarea și
respectarea sancțiunilor internaționale (măsurile de embargo), nu a derulat (in ultimii 6 ani) și
nu derulează în prezent nicio activitate comercială în nicio țară supusă sancțiunilor
internaționale și/sau cu nicio persoană fizică și/sau juridică supusă unor astfel de sancțiuni și,
de asemenea, niciunul dintre angajații, directorii și/sau reprezentanții societății nu sunt supuși
vreunor sancțiuni internaționale.
Pe parcursul derulării procedurii de selecție și, după caz, ulterior semnării contractului, Achizitorul are
dreptul de a solicita Executantului dovezi cu privire la respectarea declarațiilor și angajamentelor de
mai sus și, de asemenea, să efectueze audituri sau să dispună efectuarea acestora.
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