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Respectul pentru cultura Edenred, bazat pe valorile noastre și pe 

abordarea managerială „Clientul în centru”, este esențial pentru 

generarea unei creșteri rentabile și sustenabile.” 

Sper ca lectura Codului să vă facă plăcere. 

Bertrand DUMAZY 

Președinte și CEO, Edenred 

Acest Cod stabilește principiile etice majore 

aplicate în cadrul Grupului. În acest 

document sunt evidențiate standardele de 

comportament pe care compania le 

așteaptă din partea angajaţilor. Codul este 

un ghid pentru fiecare angajat în ceea ce 

privește luarea deciziilor și îndeplinirea 

atribuțiilor profesionale în fiecare zi. 

CUVÂNT ÎNAINTE DIN 
PARTEA PREȘEDINTELUI
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Aceste principii acoperă: 

• componentele fundamentale ale culturii noastre corporative, 

cum ar fi valorile companiei și abordarea „Clientul în centru”, 

• respectarea reglementărilor din toate țările în care își 

desfășoară activitatea Edenred, 

• angajamentele față de angajaţi și față de comunitate. 

Codul etic stabilește principiile comune concepute pentru a 

îndruma comportamentul tuturor angajaţilor Edenred, atât în cadrul 

companiei, cât și în relația cu terții care colaborează cu Edenred. 

SCOPUL CODULUI ETIC

ETICA: Etica este o disciplină care se ocupă de acțiunile și regulile concepute pentru a 
asigura un comportament corespunzător într-un mediu dat. 
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VALORI
Valorile companiei reprezintă expresia personalității și trăsăturile 

fundamentale ale Grupului, extinzându-se dincolo de brand, 

activități și culturi. 

CULTURA CORPORATIVĂ

SPIRIT ANTREPRENORIAL

Spiritul antreprenorial este o forță motrice puternică ce determină creșterea
Edenred. El incurajează capacitarea, bunul simț, flexibilitatea și anticiparea.
Poate fi exprimat liber în mediul Edenred, în care inițiativa, testarea și
învățarea sunt binevenite, reprezentând calități de bază.

INOVARE

Capacitatea de inovare a Grupului îi oferă posibilitatea de a dezvolta
continuu idei inventive și distinctive. Identificarea și adaptarea la tendințele
și nevoile noi de pe piețele Edenred sunt fundamentale în domeniul nostru
de activitate. Angajații Grupului sunt invitați să-și exprime ideile privind
modul în care putem imbunătăți sau face descoperiri în activitatea noastră.

PERFORMANȚĂ

Permanenta căutare a performanței este de maximă importanță pentru
succesul companiei. Angajaţii Edenred sunt cei mai importanți ambasadori ai
acestei valori, atât fiecare în parte, cât și ca echipă.
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CULTURA CORPORATIVĂ

SIMPLITATE

Simplitatea este factorul comun al tuturor soluțiilor Edenred. Relațiile dintre
Grup și stakeholderi sunt firești, directe și bazate pe prietenie.

COMUNITATE

Comunitatea este o realitate cotidiană la Edenred: împărtășirea
competențelor, a experiențelor, a punctelor de vedere și solidaritatea dintre
angajaţi sau dintre aceștia și stakeholderii externi.
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ABORDAREA „CLIENTUL ÎN CENTRU”
Această abordare constă în poziționarea  ’’Clientului’’ în centrul 

tuturor deciziilor și acțiunilor Grupului, pentru a sprijini strategia de 

dezvoltare a Grupului. 

Obiectivul este de a ne adapta ofertele și maniera în care le livrăm 

pentru a crește satisfacția Clientului, astfel încât acesta să ne 

recomande brandul. 

CULTURA CORPORATIVĂ

PRINCIPALII CLIENȚI AI GRUPULUI Afiliați: magazinele sau comercianții 
care acceptă tichetele emise de 
Edenred ca mijloc de plată. Afilierea 
face parte dintr-un raport 
contractual.

Beneficiari: utilizatorii finali ai 
beneficiului sau serviciului preplătit, 
care primesc tichete de la angajatori 
sau de la o instituție publică. 

Clienți: companiile sau 
administrațiile publice care cumpără 
tichete pentru angajați sau cetățeni. 

Autorități publice: organele de 
guvernare care implementează 
politicile economice și sociale ce 
definesc cadrul de reglementare al 
tichetelor emise de Edenred.

Acționari: instituțiile
sau persoanele fizice
care investesc în
companie. 

Angajați: 
persoanele aflate 
în raporturi de 
muncă cu Edenred. 

Comunitate: mediul în 
care compania își 
desfășoară activitatea, 
de la comunități locale, 
ONG-uri și până la 
marele public. 
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COMPORTAMENTE GENERATE DE 
ABORDAREA „CLIENTUL ÎN CENTRU”
Fiece acțiune întreprinsă de fiecare angajat poate avea un impact 

asupra satisfacției și, prin urmare, asupra fidelității Clientului. 

Aceasta este ideea care stă la baza deciziilor luate și acțiunilor 

întreprinse în cadrul companiei. 

Abordarea „Clientul în centru” este și o abordare pragmatică a 

provocărilor, bazată pe câteva comportamente esențiale: 

ascultarea nevoilor Clienților, îmbunătățirea gradului de înțelegere 

a situațiilor prin adresarea de întrebări, depunerea unor eforturi în 

vederea îmbunătățirii continue, cooperarea în scopuri constructive 

și capacitatea de adaptare la schimbare.

CULTURA CORPORATIVĂ

MODUL ÎN CARE 
FUNCȚIONEAZĂ 
ABORDAREA „CLIENTUL 
ÎN CENTRU” 

„Să faci lucruri simple într-o manieră 
excepțională, în fiecare zi.”
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PRACTICI COMERCIALE

INTEGRITATEA ȘI 
RESPECTAREA LEGII

PROTECȚIA BUNURILOR COMPANIEI 
Fiecare salariat este responsabil de utilizarea adecvată și protejarea bunurilor și 
resurselor companiei. Aceste bunuri trebuie utilizate în scopurile profesionale în 
care au fost alocate sau conform condițiilor prevăzute. Protecția acestor bunuri 
împotriva daunelor, deteriorării, fraudei, pierderii sau furtului ține de fiecare 
angajat. 

PROTECȚIA DATELOR PERSONALE
Grupul  se află într-un proces de adoptare a soluțiilor digitale și de dezvoltare a 
unor platforme online de servicii. Protejarea datelor personale a devenit un aspect 
foarte important. 

Edenred este deosebit de preocupat de acest aspect, întrucât reprezintă garanția 
încrederii investite în Grup de toți stakeholderii. Fiecare salariat trebuie să își 
aducă contribuția la acest efort și să se asigure că datele personale ale Clienților 
sunt protejate și păstrate în siguranță. 

SECURITATEA SISTEMELOR INFORMATICE 
Angajații trebuie să utilizeze instrumentele și echipamentele hardware și de calcul 
ale companiei (computere, software, rețea etc.) în scopuri profesionale. 

Folosirea echipamentelor respective în scopuri  personale este tolerată, cu 
condiția să fie în limite rezonabile și să nu întrerupă activitățile profesionale. 
Fiecare angajat este răspunzător pentru echipamentele de calcul care i-au fost 
puse la dispoziție. De asemenea, angajaţii trebuie să protejeze caracterul 
confidențial al informațiilor profesionale aflate în posesia lor.
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PRACTICI COMERCIALE

INTEGRITATEA ȘI 
RESPECTAREA LEGII

ONESTITATEA ȘI ACURATEȚEA INFORMAȚIILOR FINANCIARE ȘI 
COMERCIALE
Grupul și-a luat angajamentul față de toți acționarii săi să elaboreze și să publice 
informații financiare și comerciale oneste și corecte, în mod transparent și în timp 
util. 

GHID DE FOLOSIRE A MEDIILOR 
SOCIALE 

Acest ghid, disponibil pe site-ul intranet al Grupului, oferă 
recomandări și descrie bunele practici ce ar trebui 
adoptate de către angajaţii care utilizează medii sociale. În 
mod deosebit, angajaţii Grupului trebuie să aibă o 
atitudine pozitivă și responsabilă față de stakeholderii 
proprii și ai Grupului.

PREVENIREA SPĂLĂRII BANILOR
Salariații sunt invitați să fie extrem de vigilenți și să își informeze imediat superiorii 
cu privire la orice solicitări ieșite din comun care trezesc suspiciunea unei încercări 
de legalizare a veniturilor obținute din activități ilegale. 
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PRACTICI COMERCIALE

INTEGRITATEA ȘI 
RESPECTAREA LEGII

PREVENIREA CORUPȚIEI 
Fiecare angajat trebuie să se asigure că legile privind prevenirea corupției sunt 
respectate. Respectarea acestor reglementări impune vigilență maximă în 
exercitarea îndatoririlor zilnice, dar și în ceea ce privește practicile furnizorilor cu 
care colaborează angajatul. 

Aceste legi urmăresc prevenirea comportamentului ce are drept scop oferirea de 
orice fel de beneficii sau avantaje unei persoane pentru a-i modifica, influența sau 
recompensa comportamentul ori modul în care își îndeplinește îndatoririle. 

GHID PRIVIND PROCEDURILE 
IMPLEMENTATE ÎMPOTRIVA SPĂLĂRII 
BANILOR 

Grupul a redactat un ghid privind reglementările referitoare 
la spălarea banilor, disponibil pe site-ul intranet, pentru a 
sprijini fiecare dintre entitățile sale  în ceea ce privește 
înțelegerea concretă și eficientă a conceptelor și a normelor 
referitoare la măsurile pentru prevenirea și combaterea 
spălării banilor, precum și pentru a explica aplicarea 
cotidiană a acestora.
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PRACTICI COMERCIALE

INTEGRITATEA ȘI 
RESPECTAREA LEGII

PREVENIREA FRAUDEI
Frauda se definește ca fiind orice comportament deliberat și nelegal în scopul 
dobândirii, însușirii pe nedrept, falsificării, ascunderii, omiterii sau distrugerii unor 
sume de bani, bunuri, date sau informații care aparțin Edenred. Angajații sunt 
invitați să fie extrem de vigilenți în prevenirea acestui tip de comportament în 
cadrul Grupului. 

LIBERA CONCURENȚĂ
Relațiile dintre jucătorii de pe aceeași piață, precum și între respectivii lor 
furnizori, trebuie să respecte principiile concurenței libere și loiale. 

O creștere solidă și sustenabilă poate fi realizată prin respectarea principiilor 
concurenței din teritoriu. Angajații trebuie să se comporte corect în ceea ce 
privește tranzacțiile de afaceri și să nu își defăimeze sau denigreze concurenții. 

Angajații sunt invitați să acorde o mare atenție respectării 
acestor reguli și aplicării acestor principii în îndeplinirea 
îndatoririlor pe care le au în cadrul companiei. 

Grupul a stabilit proceduri de control intern, 
audit, informare și raportare care fac parte 
integrantă din sistemele interne având drept 
scop asigurarea respectării principiilor 
noastre etice. 
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PRACTICI COMERCIALE

INTEGRITATEA ȘI 
RESPECTAREA LEGII

CONFLICTE DE INTERESE
Conflictele de interese apar în cazurile în care interesele companiei diferă de 
interesele personale ale unui angajat sau ale rețelei sale (familie, prieteni, 
cunoștințe pe plan personal sau profesional). 

Angajații trebuie să evite să accepte situațiile în care un interes personal (propriu 
sau al unei alte persoane) are prioritate, în defavoarea motivației și a intereselor 
profesionale. 

RELAȚIILE CU FURNIZORII 
Furnizorii trebuie aleși pe o bază imparțială și 
critică. Grupul își selectează furnizorii pe criterii de 
profesionalism și competitivitate, pentru a stabili 
relații bazate pe încredere. Angajaţii răspunzători 
cu contractarea trebuie să respecte toate 
reglementările, în special cele referitoare la 
concurența liberă și loială. 

Grupul cere partenerilor de afaceri, 
subcontractorilor și furnizorilor să aplice norme 
etice, sociale și privind protecția mediului 
înconjurător care sunt armonizate cu valorile 
descrise în acest document. 
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DREPTURILE OMULUI

INTEGRITATEA ȘI 
RESPECTAREA LEGII

COMBATEREA DISCRIMINĂRII
Nediscriminarea este un principiu fundamental al politicii de Resurse Umane din 
cadrul Edenred. Deciziile privind recrutarea, promovarea, înstruirea și salarizarea 
sunt luate pe criterii de competență, performanță și comportament. Meritocrația 
este un principiu-cheie. 

Grupul și-a luat angajamentul de a preveni orice formă de discriminare pe motiv de 
sex, vârstă, statut conjugal, origine, orientare sexuală și sănătate fizică sau împotriva 
membrilor unor organizații politice, religioase sau sindicale. 

COMBATEREA MUNCII FORȚATE ȘI ILEGALE
Munca forțată se referă la munca efectuată sub presiune sau sub amenințare. 
Munca ilegală se referă la cazurile în care munca efectuată de o persoană în cadrul 
companiei nu este declarată autorităților. 
Edenred convine să nu folosească munca forțată sau ilegală și să refuze să 
colaboreze, sau să înceteze imediat colaborarea, cu orice furnizori care își forțează 
salariații să lucreze sub presiune sau în condiții de stres. 

COMBATEREA EXPLOATĂRII COPIILOR PRIN MUNCĂ 
Grupul convine să respecte cu strictețe vârsta minimă de încadrare în muncă în 
toate țările în care își desfășoară activitatea. 

Această  vârsta minimă de încadrare în muncă nu va fi niciodată mai mică decât 
vârsta precizată în convențiile 138 și 182 ale Organizației Internațonale a Muncii, 
respectiv 16 ani și 18 ani pentru locurile de muncă în condiții periculoase sau 
deosebit de dificile.
Acest angajament se aplică și raporturilor Edenred cu terții. 

Page 14 of 18



ANGAJAMENTE FAȚĂ DE ANGAJAŢI ȘI 
FAȚĂ DE COMUNITATE

Ca parte a acestui efort, 
Grupul intenționează să 
lanseze inițiativa „Cel mai 
bun loc de muncă” în toate 
țările în care Grupul este 
prezent. Această inițiativă 
face apel la entități externe 
pentru a măsura satisfacția 
salariaților cu ajutorul unor 
barometre de evaluare. 

Respectivele barometre 
măsoară starea de bine a 
salariaților în funcție de 
diverse criterii, cum ar fi 
gradul de independență, 
calitatea managementului, 
echilibrul dintre muncă și 
viața privată și calitatea 
comunicării. 

ABORDAREA „CEL MAI BUN LOC DE MUNCĂ”
Performanța și starea de bine sunt caracteristici ale misiunii 

Edenred în ceea ce privește clienții și angajaţii. Garantarea calității 

vieții la locul de muncă este, prin urmare, o preocupare serioasă a 

Grupului, reflectată în primul și în cel mai important rând de 

comportamentul managerilor Grupului. 

Analiza rezultatelor duce la generarea unor planuri de 
acțiune care sunt implementate pe plan local de către 
manageri și de către Departamentul de Resurse Umane. 
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ANGAJAMENTE FAȚĂ DE ANGAJAŢI ȘI 
FAȚĂ DE COMUNITATE

POLITICA PRIVIND RESPONSABILITATEA SOCIALĂ 
CORPORATIVĂ 
Edenred a definit abordarea socială „Ideală” în strânsă legătură cu 

domeniul său de activitate și pe baza unui număr de trei programe: 

Ideal Meal este programul nr. 1 din punctul de vedere al priorității. 

Obiectivul său este promovarea obiceiurilor alimentare sănătoase la un 
preț convenabil, la nivelul stakeholderilor Grupului și în toate filialele; 

1. IDEAL MEAL

Ideal Green se referă la toate acțiunile întreprinse pentru protecția mediului 

înconjurător, atât la nivelul muncii de birou, al activităților de producție, cât 
și la nivelul soluțiilor dezvoltate de Edenred; 

2. IDEAL GREEN

Ideal Care susține dezvoltarea comunităților locale prin sprijinirea 

proiectelor de solidaritate în țările în care Grupul își desfășoară activitatea. 

3. IDEAL CARE

Angajații sunt încurajați să participe la evenimentele organizate pe plan intern în 
sprijinul acestor proiecte la nivel de filiale, să acționeze drept ambasadori, 
transmițând mesaje privind sănătatea publică și obiceiuri alimentare sănătoase 
și implicându-se în acțiuni de voluntariat, dacă doresc. 
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PUNEREA ÎN PRACTICĂ A 
CODULUI ETIC

DOMENIU 
Acest document constituie nucleul normelor etice comune ale 

Grupului. Punerea în practică este obligatorie. 

Codul Etic se aplică tuturor angajaţilor și tuturor furnizorilor 

Grupului. Managerii de divizie sunt responsabili cu diseminarea lui 

și cu sensibilizarea angajaţilor în ceea ce privește conținutul 

Codului.

Page 17 of 18



Page 18 of 18


