
Obiectivele noastre corporatiste de succes în 
afaceri și responsabilitatea noastră socială sunt 
inseparabile. Principiile etice și comportamentul 
responsabil sunt fundamentul sistemului de 
valori al Dussmann Group. Acest lucru 
este exprimat în Codul nostru de Conduită 
care stabilește regulile obligatorii pentru 
comportamentul nostru față de colegi, față 
de partenerii de afaceri și de societate în 
general.
 Succesul susținut al Dussmann Group 
este bazat pe integritate. Prin urmare, cultura 
noastră corporatistă reflectă valorile econo-
mice, sociale și de mediu. Respectarea legii 
este o chestiune de la sine înțeleasă; încăl-
cările legilor și ale altor reglementări contrazic 
principiile noastre, afectează reputația 
companiei și pot duce la consecințe legale. 
Aceia care nu respectă legislația dăunează 
tuturor celor din companie. 

 Codul de Conduită este obligatoriu atât 
pentru noi, cât și pentru furnizorii și partenerii 
noștri de afaceri. Pentru toți dintre noi acesta 
servește drept ghid în ceea ce privește 
deciziile și acțiunile noastre zilnice. Managerii 
noștri acționează ca modele de comportament 
și promovează cultura corporatistă manifestată 
în acest Cod de Conduită. Încălcările nu sunt 
tolerate și pot duce la măsuri și sancțiuni 
disciplinare.
 Continuitatea și dezvoltarea continuă a 
companiei depind de angajamentul nostru 
față de responsabilitatea socială și de reputația 
noastră de partener de afaceri de încredere. 
Vă mulțumim pentru contribuția pe care o 
aduceți prin comportamentul personal integru.
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Responsabilitatea Noastră
–  C O D U L  D E  C O N D U U I T Ă  A L  D U S S M A N N  G R O U P  –

Dragi colegi,

Wolf-Dieter Adlhoch     Pietro Auletta     Jörg Braesecke     Hakan Lanfredi     Dieter A. Royal

Consiliul Executiv al Dussmann Group
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Valorile noastre comune

Valorile noastre 
comune 

sunt fundamentul 
culturii corporatiste 
a Dussmann Group.

INTEGRITATEA 
Tot ceea ce facem este 

guvernat de onesti-

tate și de respectarea 

consecventă a legislației 

și reglementărilor. Facem 

tot ce este posibil în 

sfera noastră de influență 

pentru a exclude toate 

formele de corupție, pen-

tru a susține concurența 

echitabilă și pentru a pre-

veni exploatarea minorilor 

și munca forțată.

CORECTITUDINEA 
Ne-am angajat pentru 

corectitudine și  

responsabilitate în  

relațiile noastre cu clienții, 

cu angajații, cu partenerii 

de afaceri, cu alte terțe 

părți și cu societatea  

în general.

GRIJA FAȚĂ  
DE MEDIU 

Dussmann Group acceptă 

responsabilitatea pentru 

protecția mediului natural, 

folosește resursele cu grijă 

și implementează produse,

 procese și structuri ecologice.

PASIUNEA
Pasiunea este motorul 

culturii noastre corporatiste. 

Ea ne definește abordarea 

ca furnizor de servicii și 

ne inspiră în activitatea 

noastră de zi cu zi.

RESPONSABILITATEA SOCIALĂ
Respectăm drepturile omului, 

prevenim discriminarea și 

promovăm respectul pentru alte 

culturi și religii. Respectăm și 

apreciem diversitatea. Inițiem 

proiecte pentru promovarea 

coeziunii sociale și a comunității.
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Respectarea legislației și a reglementărior

Respectăm în orice moment legislația, reglementările, standardele 
și cerințele aplicabile ale părților interesate interne și externe. În cazul 
în care legislația națională este mai puțin strictă decât reglementările 
Dussmann Group, acestea se aplică. În cazul în care legislația 
națională este mai strictă, aceasta are prioritate. Fiecare angajat în 
sine este responsabil să se asigure că acțiunile sale sunt în conformitate 

cu aceste obligații. 

Principiile de conduită
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Prevenirea corupției și a luării de mită

Nu sunt tolerate corupția, luarea de mită și extorcarea și 
simpla suspiciune că s-ar putea produce acestea trebuie 

prevenită. Nici banii, nici alte beneficii economice nu pot 
fi acordate sau acceptate pentru a iniția sau a menține  
o relație de afaceri. Cadourile, invitațiile și beneficiile 
similare sunt analizate pentru se vedea dacă sunt 
adecvare și transparente. Ne așteptăm ca angajații să 
exercite o atenție specială în relațiile cu oficialii publici 
și să se asigure că acțiunile lor sunt întotdeauna în  
conformitate cu legile, reglementările și liniile directoare  

ale companiei. Este interzisă participarea activă sau pasivă 
la activitățile de spălare a banilor.

Evitarea conflictului de interese

Dussmann Group se așteaptă ca reprezentanții săi și întregul personal 
să demonstreze loialitate față de companie. Noi evităm situațiile în care inte-
resele personale sau financiare intră în conflict cu cele ale Dussmann Group. 
Pentru angajarea într-o altă companie, se solicită aprobarea supraveghe-
torului și se documentează (în special dacă cealaltă companie este un con-
curent). Acest lucru se aplică, de asemenea, și pentru angajarea secundară 
plătită sau neplătită sau pentru activitățile de afaceri, inclusiv activitățile de 
afaceri cu persoane apropiate, de ex: membrii familiei.



Respectarea regulilor concurenței  
echitabile și a legislației antimonopol

Câștigăm contracte în concurență echitabilă. Ne bazăm  
pe filozofia noastră de servicii inovatoare și nu participăm  
la activități sau acorduri care contravin regulilor concurenței  
naționale și internaționale sau a legii antimonopol. Orice  
cooperare cu concurenții, de exemplu, acorduri de cooperare, 
consorții de licitație, întreprinderi comune sau alte acorduri,  
este revizuită în prealabil de către departamentul juridic.
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Menținerea transparenței și corectitudinii în 
relațiile noastre cu furnizorii și subcontractorii 

Menținem relații corecte și fiabile cu furnizorii și subcontractorii  
noștri. Selectăm furnizorii aplicând criterii transparente și obiective  
și respectăm principiile concurenței libere și corecte. Toți furnizorii  
și subcontractorii Dussmann Group enumerați se angajează în scris 
să respecte Codul de Conduită al Dussmann Group. 

Protejarea mediului

Protejăm mediul înconjurător și reducem impactul 
nostru asupra mediului prin minimizarea consumului 
de energie, de materiale și resurse, prin reducerea 
continuă a producerii de deșeuri nereciclabile și prin 
implementarea de produse ecologice. Folosim cu 
atenție materiile prime și încurajăm inovațiile care 
promovează compatibilitatea cu mediul, eficientiza-
rea resurselor și a energiei. Scopul nostru este de a îmbunătăți 
performanțele noastre în ceea ce privește protejarea mediului 
și de a contribui la îmbunătățirea performanțelor în ceea ce 

privește protejarea mediului ale clienților noștri.

Respectarea drepturilor omului

Dussmann Group respectă demnitatea fiecărui  
individ. Ne-am angajat să respectăm drepturile  
omului de-a lungul întregului lanț de valori.



Prevenirea 
exploatării minorilor 
și a muncii forțate

Nu tolerăm exploatarea minorilor și 
a tinerilor adulților. Vârsta minimă 

pentru angajare nu este niciodată mai mică decât vârsta
la care se termină învățământul obligatoriu și, în niciun caz, 
mai mică de 15 ani. Nimeni nu este forțat prin amenințare cu 
violența directă sau indirectă sau prin intimidare să lucreze. 
Ocuparea forței de muncă este întotdeauna voluntară.

Promovarea  
egalității de șanse  
și a corectitudinii

Respectăm și promovăm 
diversitatea. Creăm o 
atmosferă de lucru care 
promovează corectitudinea, 
încrederea și respectul. Inti-

midarea și comportamentul ofensiv nu 
sunt tolerate. Compania se angajează 
să ofere egalitate de șanse și numirea 
se bazează exclusiv pe baza capacității 
și adecvării. Promovăm condițiile 
necesare pentru a obține egalitatea 
de șanse. Aceasta include o remunerare 
corectă, indiferent de țara în care este 

furnizat serviciul.

Opunerea la  
discriminare

Ne opunem tuturor formelor 
de discriminare bazate pe 
sex, vârstă, culoarea pielii, 
origine, naționalitate, religie, 
orientare sexuală, dizabilitate, 

opinie politică sau activitate sindicală. 
Deciziile luate în contextul ocupării forței 
de muncă precum recrutarea, promovarea 
și acțiunea disciplinară trebuie să fie 
lipsite de orice fel de discriminare.
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Crearea unui mediu de lucru 
sigur și sănătos

Creăm un mediu de lucru sigur și sănătos pentru a reduce 
pericolele și riscurile și pentru a preveni rănirile și bolile legate 
de muncă. Angajații sunt implicați activ în acest proces și sunt 

furnizate resursele necesare pentru muncă și operare. Instruirea 
teoretică și practică sunt oferite în mod regulat. Toată lumea este 

responsabilă de raportarea pericolelor atunci când acestea sunt descope-
rite. Toate accidentele de muncă sunt raportate, documentate și analizate.



Utilizarea atentă 
a proprietăților 
companiei

Toți angajații sunt obligați să utilizeze proprietățile companiei și 
ale clienților cu grijă și numai în scopul în care a fost prevăzut. 

Echipamentele, materialele de lucru, drepturile de utilizare 
și licențele pot fi utilizate numai în interes de serviciu. Utilizarea 

nepotrivită, în scopuri ilegale, 
personale necorespunzăto- 
are sau alte scopuri 
neautorizate nu este 

permisă.
Protejarea datelor și confidențialitatea 
personalului și a clienților

Avem mare grijă și păstrăm confidențialitatea strictă 
atunci când prelucrăm datele personale ale perso-
nalului și ale clienților noștri (de exemplu, numele, 

adresa, numărul de telefon, data nașterii, 
informații despre sănătate). Respectăm 
reglementările privind protecția datelor în 
procesele noastre de afaceri. Respectăm 
confidențialitatea. Pentru toate sistemele 
IT și de comunicații se aplică standarde 
adecvate de securitate în ceea ce privește 

controlul intrării și accesului.
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Excluderea hărțuirii și  
a abuzului de orice fel

Nu tolerăm hărțuirea  
sau abuzurile, inclusiv  
avansurile nedorite  
și nici abuzul fizic  
sau verbal.

Susținem 
dreptul la 
libertatea de întrunire, 
libertatea de asociere 
și dreptul la negociere 
colectivă

Susținem dreptul la libertatea de 
întrunire, libertatea de asociere și 
dreptul la negociere colectivă cât și 
a reglementărilor asociate, pentru a 
asigura condiții de muncă corecte.



Protejarea secretelor  
comerciale

Secretele comerciale și alte informații 
confidențiale sunt protejate împotriva 

dezvăluirii către persoane neau-
torizate. Aceste informații pot 

fi utilizate doar în scopuri de 
afaceri și nu trebuie să fie accesibile 
terților (incluzând aici și membri de 
familie și prietenii). Această obligație 
continuă să se aplice și după încetarea 
contractului de muncă.

Raportarea încălcărilor
și suspiciunilor
(sistemul de notificare/avocatul)

Dussmann Group promovează un mediu în care fiecare angajat poate semnala  
îngrijorări și raporta încălcări. Toată lumea este încurajată să raporteze încălcări sau  

suspiciuni ale încălcării principiilor și conținutului Codului de Conduită, politicilor  
companiei și legislației. Notificarea poate fi făcută confidențial și, dacă este 

necesar, anonim. Oricine face o notificare de bună credință nu va fi sancționat. 
Încălcările pot fi raportate cu încredere supervizorului, comitetului executiv  
sau departamentului de conformitate. Notificare confidențială și anonimă a 
unor posibile infracțiuni sau încălcări ale legilor sau reglementărilor poate fi, 
de asemenea, înaintată avocatului extern.
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Documentarea  
tranzacțiilor comerciale

Toate tranzacțiile comerciale 
relevante sunt documentate 
complet, sistematic și reproductibil 
în conformitate cu reglementările 

legale și interne.

Comunicăm cu publicul  
într-un mod coordonat

Comunicăm precis și consecvent. Acesta este 
motivul pentru care numai cei autorizați în acest 
sens pot transmite informații părților externe în  
numele Dussmann Group.
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Acordăm o atenție 
deosebită și 
respectăm Codul 
de Conduită

Toată lumea este solicitată 
să respecte principiile sta-
bilite în acest document. 
Managerii reprezintă un exemplu de 
modele de integritate ale întreprinderii. 
Fiecare supraveghetor trebuie să 

se asigure că toți angajații din sfera 
lor de responsabilitate sunt conștienți, 

înțeleg și respectă reglementările. 
Susținem angajații care au întrebări 
cu privire la acest Cod de Conduită 
șiexcludem orice dezavantaj care 
rezultă din aderența la acesta.

Nerespectarea  
are consecințe

Încălcarea Codului de 
conduită poate compro-
mite semnificativ activitatea 
Dussmann Group. Pe lângă 
măsurile disciplinare, nere-

spectarea de către orice reprezentant 
sau angajat al Dussmann Group poate fi 
sancționată de către autoritățile statului. 
Menținem un dialog deschis cu privire 
la încălcarea Codului de Conduită și la 
sancțiunile rezultate.

Contact:
departamentul compliance
+49 30 2025-1047
compliance@dussmann.de

avocat Jesko Trahms
+49 89 74325234
ombudsmann.dussmann@bdolegal.de


