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1. Domeniul de aplicare al codului de conduită

Reputaţia şi renumele ZAUNERGROUP sunt influenţate 
esenţial de acţiunile colaboratorilor săi. De aceea, co-
dul nostru de conduită oferă un fir călăuzitor obligato-
riu pentru un comportament pe proprie răspundere şi 
corect al fiecăruia.

Codul de conduită este valabil pentru întregul grup 
Zauner* şi este aplicabil în aceeaşi măsură pentru 
administraţie cât şi pentru cadrele de conducere şi pen-
tru colaboratori. El este valabil de asemenea pentru per-
soane care sunt implicate de pe o poziţie echivalentă 
funcţional cu personalul nostru, cum sunt de exemplu 
angajaţii temporari.

Pe lângă legislaţia în vigoare, acest cod de conduită cup-
rinde şi principiile noastre interne, cum ar fi valorile ZAU-
NERGROUP. În plus de aceasta, se va ţine cont în mediul 
internaţional de particularităţile specifice ţărilor, fără însă 
a neglija standardele noastre.

Colaboratorii de la ZAUNERGROUP primesc deja la an-
gajare exemplarul lor personal din codul de conduită. În 
plus, el poate fi găsit oricând în intranet. Pentru aplicarea 
lui, noi oferim instruiri şi platforme specializate, pentru a 
sprijini colaboratorii noştri la însuşirea principiilor noast-
re comportamentale din domeniul lor specific de sarcini.

Dar şi de la partenerii noştri de afaceri ne aşteptăm la o 
conduită conformă cu legea şi cu integritate. De aceea 
este luat în considerare faptul că partenerii noştri de afa-
ceri respectă cu obligativitate liniile directoare ale acestui 
cod de conduită. Pretenţiile terţilor nu pot fi deduse din 
aceasta. 

*Grupul Zauner constă din întreprinderile Zaunergroup Holding GmbH, Zauner Anlagentechnik GmbH, Zauner  
Anlagenbau GmbH, astebo gmbh, INSERV Industrie- Service und Personalbereitstellungs GmbH, Zauner Anlagen- 
und Rohrtechnik GmbH, Zauner Romania S.R.L. şi Zaunergroup Serbia d.o.o.

Prefaţă

Începând cu anul fondării, 

2004, putem să privim îna-

poi asupra unei creşteri cons-

tante şi a unei multitudini de 

proiecte de succes, din ţară şi 

străinătate. Dincolo de aceas-

ta, în ultimii ani ne-am hotărât 

să mergem pe drumuri noi 

şi pe plan internaţional şi să 

continuăm povestea noastră de succes cu filialele noast-

re din străinătate, din Germania, România şi Serbia.

Pe parcursul schimbărilor noastre structurale, codul nos-

tru de conduită apare acum într-o ediţie nouă, revizuită. 

Şi această versiune a codului de conduită formează baza 

pentru toate activităţile şi deciziile noastre de serviciu. 

El reprezintă baza morală pentru un comportament 

etic şi juridic impecabil al tuturor colaboratorilor din 

ZAUNERGROUP, precum şi al celor care acţionează din 

însărcinarea noastră.

Deoarece nerespectarea acestor condiţii cadru atrage 

după sine daune considerabile în privinţa reputaţiei şi a 

consecinţelor financiare pentru întreprinderea noastră, 

cadrele noastre de conducere sunt conştiente că trebuie 

să fie un model în această privinţă. Administraţia, pre-

cum şi tot personalul de conducere este astfel chemat să 

trăiască activ, ca model, acest cod de conduită şi regulile 

de conduită care sunt indicate în el. Suntem convinşi de 

asemenea, şi în noua ediţie a codului nostru de conduită, 

că el nu le trasează doar îndatoriri colaboratorilor noştri, 

ci că oferă şi un sprijin în viaţa zilnică a întreprinderii, 

pentru a aşeza elementele noastre de forţă, calitate, 

siguranţă şi încredere pe un fundament sigur.

KR Ing. Manfred Zauner, MBA

ZAUNERGROUP Holding GmbH                            astebo gmbh                            Zauner Anlagentechnik GmbH                Zauner Anlagenbau GmbH

                                       Inserv Industrieservice und       Consiliul întreprinderii centrale ZAUNERGROUP
                                     Personalbereitstellungs GesmbH
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2. Valorile ZAUNERGROUP

Valorile noastre sunt pilonii portanţi 
ai culturii noastre ZAUNERGROUP!

Integritate: 

Tratament onest şi deschis cu toţi partenerii de afaceri, 
participanţii, colaboratorii şi cu mediul social.

Atitudine etică şi etnică model, care devine vizibilă prin 
comportament şi acţiune corectă.

Siguranţă:

Tratament respectuos faţă de sănătatea proprie, precum 
şi a altora, prin evitarea activă a oricărui risc şi înţelegerea 
metodică a potenţialelor de risc.

Asigurarea pentru fiecare colaborator a unui loc de 
muncă sigur, în interiorul şi în exteriorul întreprinderilor 
noastre.

Răspundere:

Faţă de societate şi faţă de mediul nostru, prin încredere 
şi acţiune credibilă.

Autenticitate în conducere şi management, precum şi în 
provocarea onestă şi stimularea colaboratorilor noştri.

Unicitate: 

Oferim soluţii generale în spectrul nostru, pe măsura 
clienţilor noştri, care sunt unice în cuprinsul, calitatea şi 
performanţa lor.

Încredere:

Înfruntăm provocările mereu noi şi structurăm activ dez-
voltarea noastră continuă.

Conducem întreprinderile noastre cu înaltă responsabili-
tate economică, prin competenţă şi sistem.

Respect:

Comunicarea noastră şi relaţiile noastre de afaceri se 
bazează pe respectul valorilor şi corectitudine.

Vrem să întâmpinăm mereu cu interes percepţiile şi opi-
niile diferite.

3. Principiile noastre de comportament şi acţiune

3.1   Respectarea legilor şi  
liniilor directoare

Respectarea tuturor reglementărilor legale, îndeose-
bi a legilor anticorupţie, precum şi a dreptului la cartel 
este o componentă esenţială a politicii întreprinderii din 
ZAUNERGROUP.

Daune considerabile: 

Acţiunile contrare legii nu doar că sunt în contradicţie 
cu valorile ZAUNERGROUP, dar pot să şi deterioreze per-
manent reputaţia şi renumele în domeniul public. Din-
colo de aceasta, ele pot să ducă la sancţiuni majore şi să 
aibă ca urmare consecinţe financiare dramatice, datorită 
amenzilor, solicitărilor de despăgubiri precum şi pierde-
rea definitivă a comenzilor din partea ZAUNERGROUP.

Nici o toleranţă: 

Zaunergroup nu tolerează nici un fel de încălcări ale le-
gii. De aceea, încălcările trebuie să fie evitate în toate 
condiţiile. 

Nu doar colaboratorii care încalcă legea trebuie să se 
aştepte la urmărire penală, ci şi înseşi întreprinderile din 

ZAUNERGROUP pot să fie trase la răspundere juridic, 
atunci când factorii de decizie sau colaboratorii comit o 
infracţiune în favoarea întreprinderii sau cu lezarea înda-
toririlor întreprinderii.

Răspunderea individuală: 

De aceea ne aşteptăm de la toţi colaboratorii ca, oriun-
de ar activa, să respecte toate regulile juridice aplicabile. 
Este o solicitare clară către noi toţi, de a aplica sau de a 
renunţa la anumite moduri de acţiune. Hotărârile sunt 
obligatorii pentru noi toţi – indiferent dacă e vorba de 
organe, conducere sau colaboratori.

Fiecare colaborator este obligat să se informeze în 
legătură cu prevbederile legale valabile în domeniul său 
de sarcini şi răspundere şi este personal răspunzător pen-
tru respectarea acestor prevederi. Dintre acestea fac par-
te, printre altele, pe lângă reglementările din legislaţia 
privitoare la concurenţă, şi legile anticorupţie. Pentru 
ambele domenii juridice găsiţi informaţii în acest Cod de 
conduită, cu ajutorul cărora puteţi să evitaţi încălcări ale 
legii şi cazurile în care există îndoieli. În caz de îndoieli, 
solicitaţi o îndrumare scrisă din partea superiorului res-
pectiv sau obţineţi o informaţie juridică cu caracter obli-
gatoriu, în scris, pentru clarificare. 

 

    „Comportamentul integru creează un mediu de lucru pozitiv       

          şi ne oferă secţiei mele şi mie siguranţa deciziei.”
                         Conducere Achiziţii, Zaunergroup Holding GmbH
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3.2   Asigurarea de condiţii sigure  
şi echitabile de muncă

ZAUNERGROUP pune mare preţ pe condiţii de muncă 

cu drepturi egale, echitabile şi mai ales sigure. ZAUNER-

GROUP nu tolerează condiţii de muncă ce contravin legi-

lor şi reglementărilor naţionale. Acelaşi lucru este valabil 

pentru partenerii de afaceri.

Drepturile omului:  

ZAUNERGROUP susţine o cultură a întreprinderii care 

este deschisă faţă de lume, integră şi tolerantă.

Pentru ZAUNERGROUP, drepturile omului sunt valorile 

cele mai fundamentale, care sunt de respectat şi de luat 

în considerare de toţi.

Corectitudine: 

Nu tolerăm nici un fel de discriminări pe bază de vârstă, 

sex, religie, provenienţă naţională sau etnică, stare 

familială, deficienţe, cultură, opinie politică, orienta-

re sexuală sau apartenenţă socială. De asemenea, nu 

colaborăm cu întreprinderi care nu respectă aceste 

principii. Dincolo de aceasta, nu tolerăm nici o formă de 

hărţuire sexuală. Aceasta poate să apară sub cele mai di-

ferite forme – cum ar fi sub formă de gesturi şi expresii 

sugestive sau şi a unor încercări evidente de apropiere. 

ZAUNERGROUP interzice orice fel de discriminare sau 

hărţuire sexuală.

Siguranţă: 

Noi luăm foarte mult în serios răspunderea noastră socială 
cu privire la sănătate şi siguranţa muncii. Siguranţa pentru 
colaboratorii noştri şi mediul nostru local este pentru noi 
o valoare de bază de cea mai înaltă importanţă. Pentru 
aceasta, stimulăm activ preluarea de răspundere şi luăm 
măsuri regulate pentru creşterea siguranţei colaboratori-
lor noştri, care trec dincolo de cerinţele legale.
Reglementările valabile şi aplicabile în fiecare caz, pen-
tru protecţia muncii, siguranţa muncii precum şi pentru 
evitarea accidentelor trebuie să fie urmate cu stricteţe şi 
sunt de verificat cu regularitate în privinţa eficienţei lor. 
Situaţiile necorespunzătoare trebuie indicate şi înlăturate 
imediat. Răspunderea deosebită se află aici la cadrele de 
conducere respective. Dincolo de aceasta, fiecare colabo-
rator răspunde şi el pentru siguranţa muncii şi protecţia 
sănătăţii din domeniul său.
Este interzis consumul de droguri sau de narcotice de 
către colaboratori. De asemenea, este interzis consumul 
de alcool de colaboratori în timpul serviciului sau lucrul 
sub influenţa, respectiv efectul, alcoolului, al drogului sau 
al altor mijloace care prejudiciază conştiinţa.

Interzicerea şi refuzul ocupaţiei ilegale: 

Toate hotărârile şi normele din legislaţia muncii şi cea 
socială trebuie respectate fără excepţie. Acest lucru este 
valabil atât pentru întreprinderile din ZAUNERGROUP, cât 
şi pentru furnizorii şi subcontractorii noştri. Toţi colabora-
torii sunt de aceea solicitaţi să ţină cont de respectarea re-
gulilor din domeniul legislaţiei muncii şi sociale de către 
furnizorii şi subcontractorii noştri şi să îi verifice, în măsura 
posibilităţilor. În cazuri întemeiate, se vor sista comenzile. 

3.3   Menţinerea şi protecţia mediului

Tratamentul sustenabil şi care protejează resursele de 
mediu este o componentă esenţială a filosofiei întreprin-
derii noastre. ZAUNERGROUP pune cel mai mare preţ pe 
respectarea hotărârilor şi standardelor valabile pentru 
protecţia mediului care fac referire la fabrica şi la între-
prinderea respectivă şi acţionează în toate locaţiile cu 
respect faţă de mediu. ZAUNERGROUP se străduieşte să 
diminueze daunele ecologice şi realizează astfel înconti-
nuu o contribuţie la protecţia mediului.

De aceea, evitarea de influenţe dăunătoare asupra me-
diului şi tratamentul economicos şi eficient al resurselor 
naturale au o mare semnificaţie.

3.4   Respectarea legilor concurenţei 
libere şi echitabile

Concurenţa şi economia de piaţă sunt elemente nece-
sare ale unei societăţi libere, iar asigurarea acestora şi 
protecţia lor sunt în interesul ZAUNERGROUP. De aceea, 
ZAUNERGROUP recunoaşte principiile concurenţei libe-
re şi echitabile, ca fundamente de bază ale unei ordini 
funcţionale de economie de piaţă şi respectă cu stricteţe 
legile pentru protecţia unei concurenţe funcţionale.

Încălcarea dreptului la concurenţă este urmărită con-
secvent atât prin autorităţi de cartel naţionale, cât şi 

internaţionale şi poate duce la sancţiuni care ameninţă 
existenţa atât a întreprinderilor, cât şi a ZAUNERGROUP şi 
a persoanelor respective care acţionează. De aceea, res-
pectarea regulamentelor şi reglementărilor din legislaţia 
concurenţei are prioritate absolută.

Conduita faţă de clienţi: 

Contactele cinstite şi sincere cu clienţii sunt o respon-
sabilitate esenţială a ZAUNERGROUP şi de aceea cons-
tituie o premisă fundamentală pentru relaţii de afaceri 
îndelungate şi sustenabile. Relaţia cu clienţii are loc în 
mod transparent şi fair. Afacerile cu clienţii se bazează 
întotdeauna pe afirmaţii corecte şi corespunzătoare cu 
adevărul, cu privire la calitatea, disponibilitatea şi carac-
teristicile produselor şi serviciilor noastre.

ZAUNERGROUP câştigă comenzi exclusiv pe baza calităţii 
şi a preţului prestaţiilor şi produselor sale. ZAUNERGROUP 
nu face înţelegeri sau aranjamente în legătură cu poziţia 
solicitărilor de participare, cu realizarea de oferte sau cu 
purtarea de negocieri şi nici nu participă la asemenea aran-
jamente sau înţelegeri. Noi evităm orice comportament 
care are chiar şi numai aparenţa unui aranjament sau a 
unei înţelegeri ce contravine legii. Înţelegerea contrară le-
gii, cu privire la oferte este pasibilă cu pedeapsa, indiferent 
dacă este vorba despre licitaţii publice sau de o procedură 
de acordare din sectorul public sau din partea unei entităţi 
private şi independent de faptul dacă acest lucru este făcut 
cu scop sau nu. Noi ne delimităm, de asemenea, de orice 
gen de influenţare sau început de afacere incorectă.

„Integritatea este o componentă fundamentală a proceselor de personal 

la Zaunergroup. Colaboratorii cu caracter integru aşează în ziua de astăzi 

piatra de temelie pentru acţiunile economice orientate spre viitor.”
                                                                                         Conducerea serviciului de personal şi juridic, Zaunergroup Holding GmbH
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Conduită faţă de furnizori:

ZAUNERGROUP este un partener fair şi de încredere faţă 
de furnizorii şi subcontractorii săi. Conduita noastră de 
achiziţie şi deciziile corespunzătoare se bazează exclusiv 
pe suma criteriilor de preţ, calitate, încredere şi service. 
Atitudinile reciproce de aşteptări sunt comunicate furni-
zorului la începutul procesului de achiziţie. Pe parcursurile 
afacerilor şi în conduita noastră nu ne lăsăm influenţaţi de 
oferte sau promisiuni de avantaje sau subvenţii neloiale.

Conduită faţă de competitori:

Competitorii ZAUNERGROUP sunt trataţi fair şi respec-
tuos, nu se fac observaţii depreciative faţă de competi-
tori. ZAUNERGROUP nu face acorduri care să împiedice 
concurenţa şi nu participă la stabilirea de preţuri sau la 
alte înţelegeri privitoare la conduita de piaţă, indiferent 
că sunt în formă scrisă sau verbală. Nu se admit nici aran-
jamente exprese, dar nici modalităţi de atitudine conve-
nite. Nici măcar schimbul de informaţii cu competitorii, 
care poate fi baza unei modalităţi de conduită convenită 
(deci îndeosebi privitor la preţuri, costuri, marje, condiţii, 
clienţi, oferte, dezvoltarea de produse, capacităţi de 
producţie) nu este permis. În comunicarea cu competi-
torii nu facem schimb de informaţii confidenţiale care ar 
putea să afecteze negativ concurenţa.

Fără abuz de poziţia dominatoare pe piaţă:

Prin sustenabilitatea realizărilor noastre, prin calita-
tea înaltă a produselor noastre şi o politică de preţuri 
corespunzătoare am dobândit în ultimii ani, într-o 
anumită măsură, o poziţie puternică pe piaţă. O aseme-

nea poziţie puternică nu este permis să fie utilizată în de-

favoarea competitorilor, a clienţilor sau livratorilor noştri 

printr-o politică de preţ necorespunzătoare, prin trata-

mentul inegal al clienţilor sau al furnizorilor de acelaşi fel 

sau prin refuzul de a furniza.

3.5   Interzicerea corupţiei

Corupţia şi mita nu sunt numai lipsite de etică şi morală, 

ci periclitează fundamentele statului de drept şi princi-

piile concurenţei libere şi echitabile şi provoacă astfel 

daune de lungă durată intereselor tuturor participanţilor 

la economie. ZAUNERGROUP refuză orice formă de mită 

şi corupţie şi condamnă în cel mai aspru mod aseme-

nea modalităţi de comportament. ZAUNERGROUP nu 

tolerează niciun fel de acţiuni care au chiar şi numai 

aparenţa unui comportament corupt.

Nu se acordă avantaje: 

ILa respectarea hotărârilor legislaţiei sunt interzise 

pentru toţi colaboratorii din ZAUNERGROUP oferta, 

acceptarea sau promisiunea directă sau indirectă de 

avantaje (cum ar fi invitaţii disproporţionate, condiţii 

neobişnuite etc.), dacă prin aceasta sunt influenţate 

tranzacţii de afaceri în mod nepermis sau o asemenea 

influenţare cel puţin este posibilă sau ia naştere impre-

sia unei influenţări. Oferta de bani sau de alte favorizări 

nu este permisă în niciun caz.

Cadouri, ospătare, iniţiere de afaceri: 

În tratarea (acceptarea şi acordarea) de cadouri şi 

subvenţii (cum ar fi invitaţii la masă sau ospătări) 

suntem întotdeauna extrem de reţinuţi, deoarece 

trebuie presupus că acceptarea de cadouri şi favoruri 

influenţează capacitatea de decizie a primitorului ca-

doului. De aceea, din principiu nu este permisă nici 

acordarea şi nici primirea de cadouri. Excepţie fac nu-

mai ospătările şi subvenţiile de mică valoare, atunci 

când se exclude faptul că acestea pot să influenţeze 

sau să creeze obligaţii. Dacă există şi cel mai mic du-

biu, trebuie discutat acest lucru cu Compliance Ma-

nagement.

Subvenţii de caritate şi sponsorizare: 

ZAUNERGROUP sprijină activităţi sociale, sportive, cul-

turale şi de protecţia mediului în cadrul strategiei în-

treprinderii. Sunt permise donaţii minore constând în 

bani şi obiecte, pentru scop caritabil şi de folos obştesc, 

după discutarea acestui lucru cu administraţia. La to-

ate activităţile de sponsorizare trebuie ţinut cont ca să 

nu ia naştere conflicte de interese. Toate subvenţiile şi 

activităţile de sponsorizare sunt documentate şi configu-

rate în mod transparent.

Interdicţia spălării de bani: 

Fiecare colaborator trebuie să urmeze legislaţia împotri-

va spălării de bani şi să comunice neîntârziat la Compli-

ance Management orice momente de suspiciune, care 

indică o spălare de bani. Afacerile se fac doar cu parteneri 

de afaceri serioşi, ale căror mijloace provin din surse le-

gale. Dacă ia naştere vreo îndoială cu privire la seriozita-

tea unui partener de afaceri, atunci urmează o verificare 

minuţioasă a partenerului de afaceri. 

3.6   Evitarea conflictelor de interese

Fiecare colaborator trebuie să separe strict interesele 

particulare de interesele ZAUNERGROUP sau ale între-

prinderilor sale. De aceea, colaboratorii de la ZAUNER-

GROUP sunt solicitaţi să evite situaţii în care interesele lor 

personale sau economice intră sau pot intra în conflict 

cu cele ale ZAUNERGROUP. Noi evităm situaţii care dau 

impresia că activitatea noastră de afaceri este influenţată 

de interese particulare.

Un astfel de conflict de interese poate să apară mai 

ales în următoarele situaţii:

 comenzi către persoane apropiate (soţi, rude sau 

alte persoane care trăiesc în aceeaşi gospodărie, 

prieteni şi parteneri de afaceri care sunt 

cunoştinţe private);

 comenzi către întreprinderi în care lucrează per-

soane apropiate care ocupă poziţii relevante pen-

tru decizii;

„Acţionarea în cadrul liniilor directoare valabile, 

de conduită şi a propriilor convingeri”
                          Colaborator Proiectare, astebo gmbh
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 comenzi către întreprinderi la care participă persoa-
ne apropiate (excepţie fac societăţi cotate la bursă);

 activităţi secundare pentru întreprinderi ale 
concurenţei sau pentru parteneri de afaceri 
(clienţi sau furnizori).

Folosirea activităţii profesionale pentru dobândirea de 

avantaje personale este interzisă şi stă în contradicţie 

evidentă cu concepţia despre întreprindere a ZAUNER-

GROUP. În nici un moment nu este permisă avantajarea 

partenerilor de afaceri pornind de la un interes perso-

nal.

Toţi colaboratorii sunt obligaţi să-i prezinte superiorului 

respectiv, conflicte de interese existente sau posibile.

3.7   Protejarea proprietăţii materiale şi 
intelectuale a ZAUNERGROUP

Protejarea proprietăţii noastre materiale:

Tratăm cu răspundere şi eficienţă costurile proprietăţilor 
ZAUNERGROUP. Costurile care nu sunt îndreptăţite obiec-
tiv, respectiv sunt inutile, sunt de evitat fără excepţie. 
Tratăm cu grijă mijloacele de producţie şi corespunzător 
scopului lor. Toţi colaboratorii trebuie să fie atenţi ca mi-
jloacele de producţie să nu fie accesibile pentru terţi în 
mod nepermis sau să nu ajungă în custodia lor. O folosire 
a mijloacelor de producţie pentru scopuri private este 
doar atunci permisă când acest lucru e prevăzut în mod 

expres. Fiecare colaborator trebuie să îşi menţină locul 
de muncă ordonat şi curat şi să îşi aducă contribuţia sa 
curăţenia din întreaga întreprindere.

Cumpărarea de servicii şi acordarea de comenzi are loc 
întotdeauna după principiul economiei costurilor, a 
economicităţii şi în interesul ZAUNERGROUP. Luăm de-
cizii de afaceri în cadrul baremelor legale, pe baza unei 
evaluări a şanselor şi riscurilor care este uşor de înţeles 
din punct de vedere comercial.

Protejarea proprietăţii noastre intelectuale:

Proprietatea noastră intelectuală şi know-how-ul nostru 
(cum sunt invenţiile, cercetarea ştiinţifică sau tehnică, 
dezvoltarea de produse, dezvoltarea de noi tehnologii, 
software de computer de realizare proprie etc.) sunt cel 
mai valoros bun al nostru, a cărui protecţie este necesară 
pentru supravieţuirea ZAUNERGROUP şi de aceea este in-
dispensabil. Informaţiile confidenţiale de orice gen, care 
sunt dobândite în cadrul activităţii profesionale – dintre 
acestea fac parte şi informaţiile din afara domeniului de 
activitate nemijlocit – nu este permis să fie folosite pen-
tru urmărirea intereselor proprii şi nici să fie făcute acce-
sibile pentru utilizarea prin terţi. Acest lucru este valabil 
şi pentru informaţii pe care le obţinem de la partenerii 
noştri de afaceri. Dacă datorită unor condiţii deosebite 
(cum ar fi informaţiile sensibile privitoare la proiecte sau 
comenzi) este cerută o confidenţialitate deosebită, atun-
ci noi o păstrăm şi faţă de colegi.
Luăm toate măsurile necesare – îndeosebi prin atrage-
rea de mijloace tehnice ajutătoare – pentru a ne asigura 
că informaţiile de orice gen despre întreprindere sunt 

păstrate mereu în siguranţă şi că acestea sunt protejate 
de abuz (atât intern cât şi extern).

3.8   Tratarea responsabilă şi 
confidenţială a datelor personale

Adunarea, stocarea, prelucrarea şi transmiterea datelor 
cu caracter personal sunt supuse normelor legale severe. 
Aceste reglementări sunt respectate de noi cu stricteţe. 
Prin măsuri adecvate ne asigurăm că sfera privată, inclu-
siv datele personale ale colaboratorilor şi partenerilor 
noştri de contract sunt tratate confidenţial şi că interese-
le respectivilor precum şi ale partenerilor noştri de aface-
ri, ce sunt de ţinut secrete şi de protejat, nu sunt lezate.

     

           „Să fii fair! Acesta e cel mai important lucru. Numai aşa putem să colaborăm 

cu succes cu partenerii noştri de afaceri, pe o perioadă îndelungată ...”
Colaborator Distribuţie, Zauner Anlagentechnik GmbH
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4.  Îndrumări pentru acţiuni 
realizate cu integritate

Acţiunea cu integritate şi răspundere este o componentă 

centrală a culturii întreprinderii noastre. În procesele no-

astre de muncă suntem de părere că nu există nicio cale 

corectă de a face ceea ce e greşit.

Dacă în activitatea de muncă zilnică ar fi să apară situaţii 

conflictuale, următoarele puncte servesc drept îndrumări 

pentru un comportament cu integritate.

Dacă la toate punctele putem să răspundem cu „da”, 

respectiv dacă nu ia naştere niciun efect exterior ne-

gativ, atunci îndepliniţi pasul pe care vi l-aţi propus.

5.  Întrebări

În măsura în care apar întrebări pe parcursul activităţii 

zilnice, la care acest cod de conduită sau liniile directoa-

re interne nu dau răspunsuri suficiente sau dacă există 

nesiguranţe cu privire la anumite modalităţi de com-

portament sau decizii, stau la dispoziţie următorii par-

teneri de discuţie pentru a dobândi ajutor sau sprijin 

corespunzător, în cazuri de îndoieli:

 superiorul direct

 Compliance Management 

 compliance@zaunergroup.com

     

„Nu există nici o cale corectă de a face ceea ce e greşit.”
                              Administraţie Zaunergroup

6.  Anunţarea abaterilor

Răspunderea tuturor colaboratorilor:

Asigurarea respectării principiilor de conduită din acest 
cod de conduită constituie un interes absolut pentru 
fiecare colaborator al Zaunergroup, pentru că numai 
în acest mod este asigurat un succes de durată şi ast-
fel existenţa Zaunergroup. Colaboratorii din Zauner-
group au nu numai un rol semnificativ în respectarea 
codului de conduită, ci aceştia poartă şi o răspundere 
corespunzătoare. Observaţiile şi anunţarea din partea 
colaboratorilor conştienţi de răspundere şi integri sunt 
unele din cele mai importante posibilităţi de clarificare 
a abaterilor din cadrul Zaunergroup.

Contact: 

Când colaboratorii constată sau presupun încălcări ale 
hotărârilor codului de conduită sau ale altor linii direc-
toare şi reglementări interne sau împotriva prevederilor 
legale, aceştia sunt solicitaţi să anunţe acest lucru supe-
riorului lor.

Confidenţialitate: 

Anunţurile care intră sunt tratate confidenţial şi cerceta-
te foarte amănunţit. Colaboratorii care anunţă încălcări, 
ce se pot dovedi sau sunt presupuse, ale legilor, a codu-
lui de conduită sau a altor linii directoare şi reglementări 
interne, nu sunt în niciun caz ameninţaţi din acest motiv 
de urmări negative de niciun fel, în măsura în care nu 
este vorba despre propria lor acţiune.

Colaboratorii care participă ei înşişi la comiterea unei 
abateri sunt scutiţi de măsuri prevăzute în legislaţia 
muncii, în măsura în care îşi informează superiorul la 
timp (aşadar înainte ca acesta să fi luat cunoştinţă de 
abatere sau să fi fost pornite măsuri interne de cerce-
tare), iar ei înşişi au participat doar în mică măsură la 
comiterea abaterii.

7.  Consecinţele abaterilor

Consecinţe: 

Încălcările legislaţiei în vigoare şi a principiilor etice 
pot să aibă consecinţe cu efect extins pentru Zauner-
group. Printre altele, acestea pot fi amenzi, solicitări de 
daune interese, excluderea de la comenzi, întreruperea 
relaţiilor de afaceri precum şi daune ale imaginii publi-
ce. Din acest motiv, conformarea este obligatorie pen-
tru toţi colaboratorii.

Sancţiuni:

Încălcările şi nesocotirile reprezintă o lezare a îndator-
irilor de serviciu. Zaunergroup penalizează comporta-
mentul ilegal şi încălcările acestui cod de conduită, fără 
să ţină cont de rang şi poziţie a persoanei făptuitoare, 
aplicând consecinţe din domeniul legislaţiei muncii.

Dincolo de aceasta, Zaunergroup îşi rezervă dreptul de 
a lua măsuri din domeniul legislaţiei penale şi civile, îm-
potriva colaboratorilor contravenienţi.

 Se află oare conduita mea în concordanţă cu 

valorile şi regulile ZAUNERGROUP?

 Ce efecte exterioare are acţiunea mea, mai 

ales cu privire la reputaţia întreprinderii?

 Pot să povestesc despre acţiunea mea cole-

gilor, prietenilor mei, familiei mele fără a fi 

stânjenit?

 Ar fi oare în ordine dacă s-ar relata despre 

acest lucru într-un ziar?
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