
Codul de Conduită pentru subcontractori și 
furnizori definește principiile și cerințele privind 
integritatea în relații și respectarea standardelor 
etice și ale legislației aplicabile care trebuie 
îndeplinite de subcontractorii și furnizorii  
Dussmann Group. Dussmann Group se 
așteaptă ca subcontractorii, furnizorii și 
consultanții săi (numiți în următoarele „parteneri 
de afaceri”) să respecte și să implementeze 
standardele descrise în cele ce urmează 
în propriile companii nu numai în contextul 
activităților comerciale cu Dussmann Group, ci 
și cu alți clienți, parteneri contractuali, com-
petitori și autorități publice. Dussmann Group 
se așteaptă de asemenea ca partenerii săi 
de afaceri să extindă principiile prevăzute în 
prezentul Cod de Conduită la propriii parteneri 
de afaceri.

Conformarea la legislație și reglementări
Dussmann Group impune partenerilor săi  
de afaceri să respecte legile, reglementările și 
normele în vigoare.

Prevenirea corupției și a luării de mită
Dussmann Group se așteaptă ca partenerii 
săi de afaceri să combată toate formele de 
corupție și criminalitate în afaceri și să inițieze 
măsuri de prevenire a acestora. Partenerii de 
afaceri se asigură că atât angajații cât și sub-
contractorii lor nu oferă, promit și nici nu 

acordă beneficii angajaților Dussmann Group 
sau terților apropiați cu intenția de a influența 
decizia independentă de afaceri într-un 
mod necorespunzător. Dacă un angajat al 
Dussmann Group solicită în mod activ un 
beneficiu, trebuie făcută o notificare imediată 
către departamentul de conformitate al 
Dussmann Group.

Evitarea conflictelor de interese
Dussmann Group se așteaptă ca partenerii  
săi de afaceri să ia deciziile cu privire la 
activitățile sale de afaceri cu companiile 
Dussmann Group exclusiv pe baza unor criterii 
obiective. Conflictele cu interese personale  
sau cu alte activități, inclusiv cu cele ale  
membrilor familiei sau cu ale persoanelor  
apropiate lor sunt evitate sau transparentizate.

Aderarea la regulile concurenței  
echitabile și ale legislației antimonopol
Partenerii de afaceri respectă toate cerințele 
legislației concurenței. Ei se abțin de la  
acorduri și aranjamente care influențează 
prețurile, condițiile, strategiile și relațiile cu 
clienții, în special în timpul participării la licitații. 
Același lucru se aplică la schimbul de informații 
sensibile competitive și oricărei alte acțiuni 
care restricționează sau poate restricționa 
concurența într-un mod ilegal.
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Protejarea mediului
Dussmann Group se așteaptă ca partenerii  
săi de afaceri să reducă în mod constant 
consumul de energie, de materiale și a altor 
resurse și să diminueze cantitatea de deșeuri 
nereciclabile. Dussmann Group solicită  
utilizarea de produse compatibile cu mediul 
pentru a reduce impactul asupra acestuia.

Asigurarea unui loc de muncă sănătos 
și sigur
Partenerii de afaceri asigură condiții de 
muncă sănătoase și sigure pentru a preveni 
vătămările și bolile legate de muncă. Aceștia 
oferă angajaților lor materialele și echipamen-
tele necesare de lucru. Partenerii de afaceri 
oferă instruire teoretică și practică periodică 
pentru angajații lor și o documentează. Ei 
raportează, documentează și evaluează  
riscurile atunci când acestea sunt identificate  
și accidentele de muncă atunci când acestea 
se întâmplă.

Respectarea drepturilor omului
Partenerii de afaceri respectă demnitatea 
fiecărui individ și se asigură că drepturile  
omului sunt respectate pe întregul lanț de 
valori.

Combaterea discriminării
Partenerii de afaceri exclud orice formă de 
discriminare legată de sex, vârstă, culoarea 
pielii, origine, naționalitate, religie, orientare 
sexuală, dizabilitate, opinie politică sau  
activitate sindicală.

Promovarea egalității de șanse și a 
corectitudinii
Partenerii de afaceri asigură echitatea,  
încrederea și respectul în relațiile lor.  
Partenerii de afaceri asigură remunerații  
adecvate și respectă nivelurile salariale  
minime obligatorii din punct de vedere legal.

Prevenirea exploatării minorilor
Dussmann Group se așteaptă ca partenerii 
săi de afaceri să interzică și să se abțină de 
la orice formă de exploatare a minorilor în 

cadrul operațiunilor sale. Vârsta minimă pentru 
angajare nu poate să fie mai mică decât vârsta 
la care se încheie învățământul obligatoriu și 
în niciun caz mai mică de 15 ani. Nimeni nu 
este forțat să lucreze împotriva voinței sale prin 
amenințarea cu violența directă sau indirectă 
sau prin intimidare. Ocuparea forței de muncă 
este voluntară.

Prevenirea tuturor formelor de hărțuire  
și de abuz
Partenerii de afaceri nu tolerează hărțuirea  
sau abuzul și cu precădere acordarea unei 
atenții nedorite și agresiunea fizică sau verbală.

Susținerea drepturilor la libertatea de 
întrunire, la libertatea de asociere și a 
dreptului la negociere colectivă
Partenerii de afaceri își mențin drepturile la 
libertatea de întrunire, la libertatea de asociere 
și dreptul la negociere colectivă. Se respectă 
reglementările în vigoare privitoare la condițiile 
echitabile și corecte de muncă.

Protejarea datelor și a proprietății 
companiei
Partenerii noștri de afaceri prelucrează datele 
cu caracter personal cu mare grijă și păstrează 
o strictă confidențialitate, in conformitate cu 
reglementările privind protecția datelor, GDPR. 
Partenerii de afaceri restricționează colectarea 
și prelucrarea datelor la ceea ce este nece-
sar sau convenit prin contract în contextul 
furnizării de servicii pentru Dussmann Group 
și exclusiv pe perioada în care este furnizat 
serviciul sau pe perioada stabilită prin contract. 
Securitatea procesării datelor este asigurată 
prin măsuri tehnice și organizatorice adecvate. 
Personalul angajat este instruit să respecte 
confidențialitatea și să respecte reglementările 
privind protecția datelor. Proprietățile 
Dussmann Group și cele ale clienților săi 
sunt utilizate cu grijă și exclusiv în scopurile 
prevăzute. Facilitățile, echipamentele de muncă 
și drepturile de utilizare sau licențele pot fi  
utilizate numai în interes de serviciu și în sfera 
de aplicare a contractului de servicii.



Respectarea și implementarea
Codului de Conduită
Partenerii de afaceri sunt responsabili de a-și 
face angajații conștienți de conținutul Codului 
de Conduită pentru subcontractori și furnizori  
și de a se asigura că îl înțeleg și îl respectă.
De asemenea, Dussmann Group solicită 
partenerilor săi de afaceri să aplice dispozițiile 
prezentului Cod de Conduită la nivelul subcon-
tractorilor și furnizorilor lor. 
Dussmann Group își rezervă dreptul de a veri-
fica respectarea Codului de Conduită în sine 
sau de a contracta o terță parte independentă 
pentru a face acest lucru. Partenerul de afaceri 
în cauză este consultat înainte de efectuarea 
auditului.

Notificarea încălcărilor și a suspiciunilor
(sistemul de notificare/avocatul)
Când pentru Dussmann Group este 
descoperită sau suspectată o încălcare a 
Codului de Conduită pe parcursul activității 
partenerului de afaceri, Dussmann Group 
este informat imediat. Partenerii de afaceri 
utilizează sistemul de notificare al Dussmann 
Group (pot contacta avocatul) prin intermediul 
următorului link: www.dussmanngroup.com/en/
corporate-responsibility/compliance
Partenerii de afaceri nu tolerează discrimina-rea 
celor care raportează încălcări ale Codului de 
Conduită.

Nerespectarea are consecințe
În cazul în care un partener de afaceri nu își 
îndeplinește obligațiile care îi revin în baza 
Codului de conduită, Dussmann Group are 
dreptul să își exercite drepturile în conformitate 
cu reglementările contractuale. Consecințele 
pot include rezilierea contractului.

Se pot adresa întrebări referitoare la 
Codul de conduită la:
P. Dussmann Serv România S.R.L.
Departamentul de achiziții
procurement@dussmann.ro
Tel +40-21-2017983
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Confirmarea partenerului de afaceri
Am primit o copie a Codului de conduită și ne angajăm să respectăm  
dispozițiile sale pe lângă obligațiile contractuale existente.

  
locul, data   semnătura partenerului de afaceri

  
ștampila companiei numele (scris cu majuscule), funcția


