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IZOMAG CONSTRUCT SRL 
POLITICA DE ETICA IN AFACERI 

 
 
 
 
Izomag Construct este decisa să vă asigure că activitatea se desfăsoară în toate privintele în 
conformitate cu standardele etice si profesionale. 
 
Principalele obiective ale politicii de etică în afaceri: 
 
În toate relațiile. 
. 
Să se respecte toate legile tarii.  
Comportament onest si politicos, 
Mentinerea unei proceduri eficiente pentru a preveni scurgerea de informatii confidentiale si  
utilizarea în mod abuziv pentru câstig personal,  
Respectarea politicii privind spălarea banilor,  
Raportari de orice activităti frauduloase. 
 
In relatii cu clienții.  
 
Onestitate, corectitudine si transparenta  
Furnizarea de standarde ridicate ale serviciilor  
Respectarea confidentialitati informatiilor ce s-ar putea obtine în raport cu clientii, 
Evitarea si ascunderea neadevarurilor, 
Supraestimarea  
Operarea unui proces eficient privind plângerile.  
 
In relațiile cu angajații . 
 
Standarde ridicate de practica si calificare, 
Un mediu de lucru curat, sănătos si sigur, 
Furnizarea de pachete salariale corecte si echitabile, 
Punerea în aplicare a politicilor de resurse umane (de exemplu, egalitate, diversitate, sănătate si 
siguranta),  
Netoleranta hărtuirii sexuale, fizice sau psihice, sau victimizarea angajatilor. 
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In relațiile cu furnizorii de bunuri și servicii. 
 
Ne angajam la dezvoltarea relatiilor cu furnizorii de bunuri, bazate pe încredere reciprocă si 
valori commune,  
Mentinerea unor standarde ridicate de integritate în relatiile de afaceri cu ei 
Asigurarea că toti angajatii îsi desfăsoară activitatea cu furnizorii de bunuri si servicii într-un mod 
profesionist  
Încurajarea furnizorilor să opereze cu valori si principii echivalente cu ale noastre. 
 
In relațiile cu concurenta. 
 
Ne angajam să concuram în mod ferm si într-un mod legal. 
Evitam divulgarea informatiilor confidentiale si nu incercam să obtinem informatii de la 
concurenta prin mijloace ilegale, 
Nu facem spionaj industrial, nu indemnam angajarea personalului concurentei pentru a obtine si 
dezvalui informatii,  
 
Izomag Construct isi propune să mentină standarde etice înalte în desfăsurarea activitătii sale de 
afaceri. Practici de orice fel, care sunt incompatibile cu principiile si politicile societatii nu vor fi 
tolerate. 
 
Respectarea acestor principii si politici de sprijin, sunt o conditie de relationizare cu Izomag 
Construct Bucuresti. 
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