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Introducere01
W.A.G. payment solutions PLC („Eurowag”) este 
o platformă paneuropeană lider în soluții de plată și 
mobilitate integrate, axată pe domeniul transportului 
rutier comercial („CRT”). Scopul nostru este de a crea 
soluții financiare și tehnologice sustenabile în beneficiul 
domeniului, societății și mediului înconjurător.

Viziunea şi misiunea noastră este de a face transportul 
rutier comercial curat, corect şi eficient, dar şi de 
a-i conecta pe toţi cei din domeniu la oportunităţile 
apărute. Pentru noi, atingerea viziunii şi misiunii noastre 
nu ar fi posibilă fără un angajament deplin față de 
practicile de afaceri etice, responsabile și sustenabile 
în cadrul operațiunilor noastre și în tot lanțul nostru 
de aprovizionare. Eurowag se așteaptă ca furnizorii și 
partenerii săi să împărtășească și susțină angajamentul 
nostru față de practicile de afaceri etice, responsabile și 
sustenabile în general, precum și să respecte acest cod 
de conduită.

Scopul acestui document este de a descrie așteptările 
și cerințele noastre față de furnizori și angajații, 
personalul, agenții și subcontractanții acestora atunci 
când desfășoară activități comerciale cu orice entitate 
din cadrul Eurowag. Ne așteptăm ca furnizorii și 
partenerii noștri să respecte spiritul și litera legilor 
și reglementărilor aplicabile. În plus, ne așteptăm ca 
furnizorii noștri să își respecte propriile valori și practicile 
comerciale etice.
 
În cazul în care dispozițiile legale și prezentul cod 
abordează același subiect, furnizorii sunt încurajați 
să respecte cerințele care promovează standarde 
mai ridicate. În cazul în care un furnizor are nelămuriri 
cu privire la aplicarea prezentului cod, îl rugăm să 
informeze Departamentul de Conformitate al Grupului 
(compliance@eurowag.com). Suntem hotărâţi să lucrăm 
cu toți furnizorii noștri pentru a implementa cele mai 
înalte standarde, ori de câte ori este posibil. 
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Integritatea
și etica în afaceri02
Eurowag se opune în mod categoric corupției și are 
o toleranță zero față de cei implicați în activități neetice 
sau practici corupte. Furnizorii nu trebuie să practice 
sau să tolereze nicio formă de corupție. Furnizorii nu 
trebuie să ofere sau să accepte mită ori alte stimulente 
ilegale (de exemplu, „plăți de facilitare”) către sau de la 
partenerii lor de afaceri ori funcționari guvernamentali. 
Furnizorii nu trebuie să ofere angajaților Eurowag niciun 
fel de cadouri sau cadouri beneficii personale care ar 
putea fi percepute ca mită. În toate cazurile, cadourile 
sau activitățile de divertisment nu trebuie să fie oferite 
pentru a influența în mod necorespunzător o relație de 
afaceri și nu trebuie să încalce legile ori standardele 
etice aplicabile. Furnizorii trebuie să știe că Eurowag 
are o politică strictă privind cadourile și ospitalitatea. Vă 
rugăm să rețineți că valoarea cadourilor și a ospitalității 
care depăşeşte 100 EUR sau echivalentul acestora nu 
trebuie oferită și nu va fi acceptată de angajații Eurowag.

Spălarea banilor denotă un comportament menit 
să ascundă originea ilegală a banilor în încercarea 
de a da impresia că aceștia au fost obținuți în mod 
legal. În sens mai larg, aceasta include, de asemenea, 
finanțarea activităților ilegale cu resurse legale. Eurowag 
se așteaptă de la furnizorii săi să se străduiască să 
respecte normele de combatere a spălării banilor în 
sensul cel mai larg.

Anticorupția

Combaterea spălării banilor
și sancțiunile internaționale

Furnizorii noștri trebuie să concureze în mod loial și 
în conformitate cu toate legile aplicabile în materie de 
concurență și nu trebuie să abuzeze de participarea 
lor la o competiţie deschisă. Aceștia nu trebuie să se 
implice în niciun comportament care ar putea denatura 
sau restrânge concurența, urmând să acționeze în 
conformitate cu principiile decenței publice în acest 
domeniu. Furnizorii trebuie să respecte regulile 
concurenței loiale și să utilizeze numai acele practici 
comerciale și de marketing care nu sunt înșelătoare 
sau incorecte în alt mod. Aceștia nu trebuie să încheie 
acorduri formale sau informale anticoncurențiale 
care să stabilească prețurile, să trucheze licitaţiile, să 
manipuleze ofertele, să limiteze oferta de bunuri sau să 
aloce/controleze piețele. Ei nu trebuie să facă schimb de 
informații privind prețurile – curente, recente sau viitoare, 
cu concurenții. În plus, nu trebuie să participe la un 
cartel sau la orice activitate care ar restrânge ori ar avea 
un alt impact ilegal asupra concurenței.

Concurența loială

În niciun caz furnizorul nu trebuie să participe la 
activități asociate – chiar și numai în mod presupus – 
cu spălarea de bani. Furnizorii trebuie să respecte 
toate obligațiile care decurg din legislația națională și 
internațională privind spălarea banilor.

Furnizorul, precum și orice persoană fizică și/sau juridică 
ce face parte din structura sa de proprietate nu trebuie 
să facă obiectul niciunei sancțiuni ONU sau UE. În plus, 
acesta nu trebuie să fie implicat în activități interzise 
sau afaceri în țările sancționate, nici cu persoane fizice 
ori juridice sancționate, care ar putea duce la încălcarea 
sancțiunilor internaționale sau naționale ori care ar putea 
expune oricare dintre companiile Eurowag la un risc de 
încălcare a sancțiunilor.
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Furnizorii trebuie să evite situațiile în care poate 
apărea un conflict de interese. Aceștia trebuie să 
dezvăluie imediat Eurowag orice conflict de interese 
care apare sau, în circumstanțe excepționale, să 
dezvăluie procedura convenită anterior pentru 
soluționarea oricărui conflict de interese. Astfel de 
conflicte de interese ar putea include cazurile în care 
un angajat al unui furnizor sau un profesionist sub 
contract poate avea un interes ori o relație de afaceri 
de orice fel cu Eurowag ori în cazul în care furnizorul 
respectiv poate acționa în numele Eurowag și/sau al 
unui concurent al Eurowag.

Furnizorii și personalul acestora nu trebuie să 
utilizeze nicio informație materială sau nepublică 
obținută în timpul relației lor de afaceri cu Eurowag 
ca bază pentru a tranzacționa sau permite altora 
să tranzacționeze acțiuni ori titluri de valoare ale 
oricărei societăți.

Conflictul de interese

Tranzacțiile cu 
informații privilegiate

Eurowag a instituit un mecanism confidențial și ușor 
accesibil pentru a permite sesizarea preocupărilor legate 
de un comportament ilegal sau neetic. Acest canal este 
conceput pentru a ne ajuta să identificăm și abordăm 
rapid preocupările legate de etică. Am înființat un canal 
prin care părțile interesate pot sesiza în mod confidențial 
departamentul de conformitate prin diverse căi, cum ar fi 
e-mailul, liniile telefonice, căsuța poștală fizică. În cazul 
în care un furnizor observă sau are întrebări cu privire la 
practici ilegale ori lipsite de etică și/sau la suspiciuni de 
încălcare a legilor, politicilor ori standardelor aplicabile de 
comportament, vă rugăm să vă exprimați îngrijorarea prin 
canalele noastre oficiale de raportare, folosind adresa 
de e-mail securizată compliance@eurowag.com. Vom 
asigura confidențialitatea avertizorului de integritate și 
informațiilor primite. Orice notificare face obiectul unei 
anchete corespunzătoare și se întocmește un raport 
anonimizat care nu conține detalii ce ar putea duce la 
identificarea avertizorului.

Semnalarea —
Sesizarea și raportarea preocupărilor
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Drepturile omului
și ale lucrătorilor - 
inclusiv sclavia 
modernă
Eurowag se angajează să respecte drepturile omului 
și lucrătorilor și să se asigure că sclavia modernă nu 
are loc nicăieri în cadrul propriilor sale activități sau 
în oricare dintre lanțurile noastre de aprovizionare ori 
de clienți.

Eurowag sprijină Declarația universală a drepturilor 
omului și punerea în aplicare a acesteia prin 
intermediul Principiilor directoare ale Organizației 
Națiunilor Unite (ONU) privind întreprinderile și 
drepturile omului. Ca atare, precum și în conformitate 
cu Politica noastră privind drepturile omului, ne 
așteptăm ca furnizorii să respecte toate drepturile 
omului, inclusiv drepturile lucrătorilor, în toate 
activitățile lor de afaceri.

Eurowag se așteaptă ca furnizorii săi să asigure 
un mediu de lucru sigur și sănătos pentru angajații, 
contractanţii și subcontractanţii săi. În plus, furnizorii 
trebuie să dispună de guvernanță și procese pentru 
a se conforma reglementărilor și legislației aplicabile 
în materie de sănătate și siguranță la locul de muncă. 
Ne așteptăm ca aceştia să dispună de sisteme care 
să identifice și atenueze riscurile pentru sănătate și 
siguranță, precum și să investigheze, urmărească și 
remedieze cauzele incidentelor. 

Furnizorii trebuie să își desfășoare activitatea și 
operațiunile într-un mod care să respecte legislația 
privind ocuparea forței de muncă, să susțină 
un angajament în favoarea egalității de șanse și 
nediscriminării, precum și să respecte drepturile omului 
pentru cei care fac parte din forța de muncă și lanțurile 
lor de aprovizionare. Aceasta include asigurarea unor 
salarii echitabile și competitive, respectarea dreptului 
lucrătorilor la libertatea de asociere și a dreptului la 
negociere colectivă, interzicerea hărțuirii, intimidării și 
discriminării, interzicerea utilizării muncii copiilor, celei 
forțate, a muncii în regim de servitute, sub angajament 
sau în închisoare și interzicerea traficului de persoane 
în orice scop.

Sănătatea, siguranța 
și bunăstarea

03
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Furnizorii trebuie să prevină orice implicare în 
toate formele de sclavie modernă, inclusiv traficul 
de persoane, munca forțată, servitutea sau munca 
sub angajament.

Sclavia modernă

Nu tolerăm munca copiilor în lanțul nostru de 
aprovizionare. Furnizorii trebuie să se asigure că 
operațiunile lor sunt lipsite de exploatarea muncii 
copiilor. Termenul „copil” se referă la orice persoană 
care nu a împlinit vârsta minimă legală de angajare în 
locul în care se desfășoară activitatea și/sau vârsta 
minimă de muncă definită de Organizația Internațională 
a Muncii (OIM), oricare dintre acestea este mai mare. 
Toți lucrătorii cu vârsta sub 18 ani trebuie să fie protejați 
împotriva efectuării unor activități care pot fi periculoase 
sau care pot fi dăunătoare pentru sănătatea, dezvoltarea 
fizică, mentală, socială, spirituală ori morală a acestora. 
În cazul în care legea locală privind vârsta minimă 
prevede o vârstă mai mare pentru muncă sau școlarizare 
obligatorie, se aplică vârsta cea mai mare.

Furnizorii trebuie să se asigure că pun la dispoziție și 
promovează proceduri de soluționare a plângerilor 
în cazul în care angajații au nevoie să își exprime 
preocupări și să se asigure că, dacă este cazul, furnizorii 
transmit preocupările către Eurowag pentru a remedia 
orice încălcări sau acuzații de încălcare a drepturilor 
omului și/sau a celor ale lucrătorilor.

Munca copiilor

În acest scop, este disponibilă linia 
telefonică Eurowag pentru semnalări
de integritate compliance@eurowag.com.

Toată munca ar trebui să fie voluntară din 
partea angajatului.

Furnizorii trebuie să ofere tuturor angajaților 
un contract scris într-o limbă pe care aceștia 
o înțeleg, care să indice în mod clar drepturile 
și responsabilități în ceea ce privește salariile, 
orele de lucru, beneficiile și alte aspecte 
legate de muncă și condițiile de angajare.

Furnizorii nu ar trebui să rețină niciun act de 
identificare al angajaților (pașapoarte sau 
permise de muncă) și nici să distrugă sau 
să refuze accesul la astfel de documente, 
ca o condiție a angajării, cu excepția cazului 
în care acest lucru este impus de legislația 
aplicabilă.

Furnizorii nu trebuie să perceapă de la 
angajați taxe, costuri de recrutare sau 
depozite, direct sau indirect, ca o condiție 
prealabilă pentru a lucra.

Furnizorii trebuie să respecte dreptul 
lucrătorilor de a-și înceta contractul de muncă 
după un preaviz rezonabil și de a primi toate 
salariile datorate.

Furnizorii trebuie să respecte dreptul 
lucrătorilor de a părăsi locul de muncă după 
terminarea turei.

1
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Protecția mediului și 
schimbările climatice

Eurowag este hotărât să joace un rol activ în 
protejarea mediului și combaterea schimbărilor 
climatice. Recunoaștem că schimbările climatice 
reprezintă una dintre cele mai presante probleme și 
am stabilit obiective și angajamente pentru a reduce 
emisiile din cadrul operațiunilor și al lanțului 
de aprovizionare.

Furnizorii trebuie să respecte toate legile
și reglementările de mediu aplicabile, precum și să 
mențină toate autorizațiile de mediu, aprobările de 
reglementare și înregistrările necesare. În plus, ne 
așteptăm ca furnizorii noștri să se asigure că iau 
măsuri pentru a elimina, reduce ori controla generarea 
sau eliberarea oricărui tip de poluare (cu impact 
direct asupra aerului, apei etc.) ori a deșeurilor 
pentru a reduce impactul negativ asupra mediului. 
De asemenea, ne așteptăm ca furnizorii să pună în 
aplicare sisteme de gestionare a utilizării eficiente și 
responsabile a energiei și apei și să acorde prioritate 
utilizării energiei regenerabile, acolo unde este posibil.

Ca parte a procesului de due diligence și de integrare 
a furnizorilor care livrează produse și/sau servicii 
cu un impact semnificativ asupra mediului și climei, 
putem solicita acestora să împărtășească Eurowag 
politicile și planurile lor de acțiune pentru combaterea 
schimbărilor climatice și reducerea emisiilor lor de 
gaze cu efect de seră.

04
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Protecția datelor și 
confidențialitatea – 
inclusiv proprietatea 
intelectuală

Furnizorii trebuie să se asigure că toate informațiile 
sensibile, confidențiale și brevetate sunt protejate în 
mod corespunzător.

În relația lor cu Eurowag, furnizorii trebuie să 
respecte toate legile și reglementările aplicabile 
privind confidențialitatea datelor.

Furnizorii trebuie să protejeze informațiile 
sensibile, confidențiale și brevetate ale altora, 
inclusiv datele/informațiile personale, împotriva 
accesului, distrugerii, utilizării, modificării și divulgării 
neautorizate, prin proceduri de securitate fizică 
și electronică adecvate, inclusiv prin atenuarea 
riscurilor emergente pentru sistemele informatice 
prin implementarea unor programe adecvate IT de 
securitate cibernetică.

Furnizorii trebuie să raporteze Eurowag orice 
încălcare suspectată ori reală a securității datelor 
sau orice incident de securitate de îndată ce iau 
cunoștință de aceasta.

Confidențialitatea datelor 
și protecția datelor cu 
caracter personal
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Furnizorii trebuie să respecte toate legile aplicabile 
care reglementează drepturile de proprietate 
intelectuală, inclusiv protecția împotriva divulgării.

Furnizorii trebuie să protejeze și utilizeze numai în 
mod corespunzător informațiile confidențiale și să 
se asigure că viața privată a tuturor angajaților și 
partenerilor de afaceri și drepturile de proprietate 
intelectuală valabile sunt protejate.

Furnizorii nu trebuie să utilizeze numele ori mărcile 
Eurowag sau ale afiliaților ori produselor noastre în 
publicitate sau reclamă fără acordul scris prealabil al 
Eurowag.

În desfășurarea tuturor activităților, se așteaptă ca 
furnizorii să utilizeze în mod corespunzător datele 
cu caracter personal și informațiile confidențiale 
și să se asigure că toate drepturile de proprietate 
intelectuală sunt respectate.

Confidențialitatea și 
proprietatea intelectuală

1

2

3

4
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Concluzii
Indiferent de natura produsului furnizat, serviciilor 
prestate sau cooperării pe care o putem avea cu 
un anumit furnizor, cerințele conținute în prezentul 
document se vor reflecta în dispozițiile contractuale 
dintre noi, orice companie din cadrul Eurowag și furnizor. 
În caz de conflict între dispozițiile prezentului Cod de 
conduită și acordul, contractul, comanda, termenii 
și condițiile sau alte dispoziții relevante din punct de 
vedere contractual respective (denumite în continuare 
„Acordul”), dispozițiile prezentului Cod de conduită 
prevalează asupra oricăror alte dispoziții conflictuale.

Prin încheierea oricărui Acord, furnizorul care livrează 
produsele sale și/sau își prestează serviciile către 
sau în beneficiul nostru, Eurowag este de acord să își 
îndeplinească obligațiile în conformitate cu prezentul Cod 
de conduită și garantează că nu va încălca, direct sau 
indirect și că nu are cunoștință de faptul că alte persoane 
vor încălca, direct ori indirect, dispozițiile prezentului Cod 
de conduită.

Furnizorul (vânzătorul) va pune la dispoziția companiei 
respective din cadrul Eurowag, la cerere, toate 
informațiile necesare pentru a demonstra respectarea 
obligațiilor prevăzute în prezentul Cod de conduită și 
pentru a permite și contribui la audituri, inclusiv inspecții.

Orice încălcare a unei obligații cuprinse în prezentul Cod 
de conduită constituie o încălcare gravă a Acordului 
și dă dreptul companiei Eurowag respective din 
cadrul grupului să rezilieze Acordul cu efect imediat 
și fără a aduce atingere altor drepturi sau căi de atac 
disponibile în temeiul prezentului cod sau al legii. Fără 
a aduce atingere oricărei prevederi contrare din Acord, 
furnizorul va despăgubi și va exonera de răspundere, 
fără nicio limitare, compania afectată a Eurowag pentru 
toate responsabilitățile, daunele, costurile sau cheltuielile 
suportate ca urmare a unei astfel de încălcări și rezilierii 
prezentului Cod de conduită.
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