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Traducere din limba germană
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1. Preambul

Acest cod de conduită întocmit pentru dalli-group şi M&W şi angajaţii acestora de către 
Departamentul de Audit Intern şi Compliance în acord cu Departamentul Juridic („Cod de 
conduită“) urmărește sprijinirea respectării legislaţiei în vigoare, precum şi a anumitor 
standarde etice, sociale şi de protecţie a mediului. Codul de conduită trebuie să 
contribuie în special la protecţia drepturilor omului, la promovarea unor condiţii de muncă 
echitabile şi sigure, a unei abordări responsabile a mediului înconjurător, a unui 
comportament lipsit de corupţie în cadrul afacerilor şi a unei concurențe loiale, precum şi 
la implementarea unor standarde etice înalte în toate domeniile de activitate ale dalli-
group şi ale M&W. 
Codul de conduită şi implementarea acestuia sunt promovate şi sprijinite la nivelul 
conducerii dalli-group şi M&W. 
În plus, dalli-group şi M&W s-au obligat şi faţă de clienţii lor la respectarea anumitor 
principii, valori şi standarde, precum şi la transferul acestora în cadrul lanţului de 
aprovizionare; acest lucru este valabil în special pentru codul de conduită BSCI,1 ale 
cărui reglementări esenţiale sunt integrate în prezentul Cod de conduită. 

Pilonul principal al acestui Cod de conduită îl reprezintă respectul, toleranţa, cinstea, 
sinceritatea, loialitatea, intergritatea şi disponibilitatea de a prelua responsabilitatea 
socială a întreprinderii.

Principiile stipulate în acest Cod de conduită reprezintă standarde minime, obligatorii 
pentru toţi angajaţii dalli-group, respectiv ai M&W. Ele sunt destinate să ofere orientare 
pentru depăşirea problemelor juridice şi etice în munca de zi cu zi şi astfel să întărească 
încrederea în randamentul şi integritatea întreprinderii.

Aceste standarde se bazează pe Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, pe 
convenţiile Organizaţiei Internaţionale a Muncii (ILO), pe convenţiile Naţiunilor Unite, pe 
principiile Pactului Global al Națiunilor Unite şi pe principiile directoare ale OCDE, precum 
şi pe diferitele legi naţionale applicabile. În cazul unor reglementări cu conţinut diferit, se 
va respecta întotdeauna dispoziţia mai strictă. 

2. Domeniu de aplicare

Acest Cod de conduită se aplică tuturor angajaţilor dalli-group, respectiv ai M&W. 
Standardele şi regulile conţinute în acesta servesc fiecărui angajat al dalli-group, 
respectiv al M&W drept directivă clară și obligatorie de comportament. Ele se 
completează cu îndrumări, respectiv directive interne ale întreprinderii şi cu alte principii 
operaţionale, acorduri cu managementul, acorduri privind regulamente şi cu prevederi, 
care abordează detaliile legate de teme deosebit de importante. 

1 A se vedea în acest sens trimiterea la codul de conduită BSCI pe pagina de iinternet a Business Social Compliance Initiative 
(disponibil la: http://www.bsci-intl.org/sites/default/files/BSCI%20Code%20of%20Conduct_DE_2014.pdf). 
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3. Definiţii ale noţiunilor

3.1. dalli-group

„dalli-group“ în sensul acestei directive cuprinde societatea Dalli-Verwaltungs- und 
Beteiligungsgesellschaft mbH, societatea DALLI-WERKE GmbH & Co. KG şi toate 
întreprinderile2 afiliate acesteia, cu excepţia M&W.

3.2. M&W

M&W cuprinde MÄURER & WIRTZ GmbH & Co. KG, MÄURER & WIRTZ 
Verwaltungs-GmbH şi societăţile dependente de acestea. 

3.3. Angajaţi

În cadrul prezentului Cod de conduită noţiunea „angajaţi“ cuprinde toţi angajaţii unei 
întreprinderi a dalli-group, respectiv a M&W, precum şi administratorii dalli-group şi ai 
M&W. 

4. Respectarea reglementărilor legale

dalli- group şi M&W se obligă să respecte toate reglementărilor legale în vigoare. 
Toţi angajaţii respectă legile din ordinea de drept aplicabilă la fel ca şi directivele interne, 
liniile directoare, principiile, acordurile cu managementul, acordurile privind 
reglementările şi alte reguli.

5. Drepturile omului

dalli-group şi M&W, precum şi angajaţii acestora respectă diversitatea culturală, socială 
şi politică a tuturor naţiunilor şi societăţilor şi promovează cu tărie respectarea drepturilor 
omului aplicabile la nivel internaţional. Ei se asigură că nu sunt implicaţi în încălcări ale 
drepturilor omului.

6. Fără discriminare şi utilizare a violenţei

dalli-group şi M&W resping orice formă de discriminare la locul de muncă şi pledează 
pentru promovarea egalităţii de şanse şi diversitatea angajaţilor.
Toţi angajaţii se obligă să se opună oricărei discriminări pe bază de sex, vârstă, religie, 
rasă, castă, naştere, originea socială, handicap, origine etnică sau naţională, 
naţionalitate, apartenenţă la organizaţii ale salariaţilor, inclusiv sindicate, apartanenţă sau 
opinie politică, înclinaţie sexuală, obligaţii familiare, stare civilă sau pe baza unei alte 
situaţii, care ar putea avea ca urmare discriminarea. 
Violenţa, ameninţarea cu violenţa, precum şi hărţuirea personală sau sexuală, insultele 
sau agresiunea sunt interzise.

2 Întreprinderi afiliate în sensul § 271 din Codul comercial.
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7. Relaţii de muncă

7.1. Dreptul la libera asociere şi dreptul la negocieri colective 

dalli-group şi M&W respectă, în cadrul reglementărilor naţionale în vigoare, dreptul 
angajaţilor de a înfiinţa sindicate în mod liber şi democratic, precum şi dreptul la 
negocieri colective. 
Ele nu exercită niciun fel de discriminare faţă de angjaţi pe baza apartenenţei la un 
sindicat şi nu împiedică accesul reprezentanţilor salariaţilor la angajaţi la locul de 
muncă sau interacţiunea cu aceştia.

7.2. Remuneraţie adecvată

dalli-group şi M&W asigură o remuneraţie adecvată angajaţilor lor şi se asigură că 
salariile corespund cel puţin salariilor minime legale sau, dacă sunt mai mari, 
standardelor din industrie convenite prin negocieri colective ori sau că le depășesc pe 
acestea. 
Salariile se vor plăti la timp, în mod regulat şi integral, printr-un mijloc de plată legal. 
Nivelul salariilor trebuie să oglindească nivelul de educaţie şi calificările angajaţilor şi 
se referă la timpul normal de muncă. 
Scăderi din salariu sunt permise numai în condiţiile prevăzute de lege sau stabilite 
prin contracte colective.

7.3. Timp rezonabil de lucru

7.3.1. Respectarea legilor

dalli-group şi M&W respectă legile referitoare la timpul de lucru. Sunt aplică în 
plus reglementările interne ale întreprinderii. 

7.3.2. Şi pentru personalul cu funcţii de conducere nu mai mult de 48 de ore 

Şi pentru personalul, căruia nu i se aplică legile referitoare la timpul de lucru, 
dalli-group şi M&W se asigură că aceştia nu lucrează în medie mai mult de 48 
de ore pe săptămână. 

7.3.3. Excepţii

Orele de muncă suplimentare, respectiv cele care depăşesc timpul de lucru 
convenit se efectuează numai în cazuri excepţionale şi în mod voluntar, se 
vor plăti cu cel puţin 125% din tariful normal şi nu pot creşte semnificativ 
probabilitatea survenirii riscurilor profesionale. 

7.4. Protecţia muncii, siguranţă, protecția sănătăţii

Siguranţa şi sănătatea angajaţilor la locul lor de muncă constituie o prioritate pentru 
dalli-group şi M&W. dalli-group şi M&W respectă dreptul angajaţilor la condiţii de 
muncă şi de viaţă sănătoase, precum şi standardele și prevederile în vigoare la nivel 
naţional privind protecţia muncii. Ele se asigură că locurile şi fluxurile de muncă sunt 
de aşa natură, încât să nu prezinte vreun pericol pentru sănătatea şi siguranţa 
angajaţilor şi iau măsuri de prevenire a unor potenţiale accidente, răniri și îmbolnăviri 
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ale angajaţilor, aflate în legătură cu sau survenind din derularea muncii. În plus, dalli-
group şi M&W se străduiesc să îmbunătăţească permanent condiţiile de muncă. 
Pentru membrii altor întreprinderi sunt valabile aceleaşi standarde de siguranţă ca și 
pentru proprii angajaţi.  

Toţi angajaţii sunt la rândul lor obligaţi să respecte reglementările legale relevante şi 
pe cele ale întreprinderii şi să contribuie la îmbunătăţirea siguranţei muncii şi a 
unităţilor. 

7.5. Fără muncă depusă de copii

dalli-group şi M&W nu angajează nici direct, nici indirect copii sub limita minimă legală 
pentru școlarizarea obligatorie, care nu trebuie să fie mai mică de 15 ani, cu excepția 
situației în care se aplică reglementările de excepţie recunoscute de ILO.

7.6. Protecţie specială pentru angajaţii tineri

dalli-group şi M&W se obligă să protejeze în mod deosebit drepturile tinerilor. Se 
asigură astfel că tinerii nu prestează muncă de noapte şi că aceştia sunt protejaţi de 
condiţii de muncă care le- ar putea periclita sănătatea, siguranţa, morala şi/ sau 
dezvoltarea. 

dalli-group şi M&W se asigură că tipul activităţii prestate de tineri nu produce efecte 
negative asupra sănătăţii şi dezvoltării acestora şi că timpul lor de lucru nu le 
afectează participarea la programe de formare profesională, recunoscute de către 
autoritatea competentă. 

7.7. Fără ocupaţii precare

dalli-group şi M&W se asigură că raporturile lor ocupaţionale nu conduc la 
insecuritate şi la o periclitare socială sau economică a angajaţilor şi că activitatea se 
desfășoară în baza unui raport de muncă recunoscut şi documentat, în conformitate 
cu prevederile legale, obiceiurile sau practicile naţionale şi cu normele internaţionale 
în domeniul muncii, în funcţie de cele care oferă o protecţie sporită. 
dalli-group şi M&W nu au voie să utilizeze raporturile ocupaţionale într-un mod care, 
cu siguranţă, nu corespunde scopului real al legii. 

7.8. Fără muncă forţată

dalli-group şi M&W se obligă să nu recurgă la nicio formă, indiferent de structura 
acesteia, de sclavie, muncă forţată sau obligatorie, iobăgie, trafic de persoane sau 
muncă involuntară. Se asigură că angajaţii nu sunt supuși unor tratamente inumane 
sau înjositoare, pedepse corporale, constrângeri fizice sau psihice şi unor injurii 
verbale.

8. Protecţia mediului

dalli-group şi M&W pun accent deosebit pe respectarea conştientă a resurselor naturale 
şi se angajează în protecţia mediului. dalli-group şi M&W se obligă să ia măsurile 
necesare pentru evitarea unor daune aduse mediului, să respecte dispoziţiile legale 
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referitoare la protecţia mediului şi dezvoltă permanent sistemul propriu de gestionare a 
mediului înconjurător şi energiei. dalli-group şi M&W promovează în rândul angajaţilor 
proprii o mai mare conştientizare a problemelor de mediu şi un comportament 
responsabil față de mediu. Verifică activitatea operativă sub aspectul efectelor însemnate 
asupra mediului şi stabilesc directive şi proceduri eficiente care oglindesc 
responsabilitatea lor faţă de mediu. Asigură implementarea unor măsuri adecvate pentru 
reducerea efectelor negative asupra comunităţii, resurselor naturale şi a mediului în 
ansamblu.

Toţi angajaţii înțeleg efectele muncii lor asupra mediului şi contribuie la protecţia mediului 
înconjurător prin evitarea sau diminuarea poluării sau distrugerii mediului înconjurător, în 
limitele posibilităţilor lor. 

9. Activitate economică etică– interdicţia corupţiei

dalli-group şi M&W nu tolerează nicio formă de corupţie sau mituire, şantaj sau 
delapidare şi în niciun caz nu se implică în aşa ceva.

Tuturor angajaţilor le este interzisă orice formă de corupţie. Sunt incluse, pe lângă 
acordarea de foloase şi de mită funcționarilor, luarea şi darea de mită în raporturile de 
afaceri. 

Angajaţii nu au voie să promită sau să acorde avantaje funcționarilor drept 
contraprestație pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu sau pentru acţiuni de serviciu, 
care ar putea periclita imparţialitatea şi integritatea acelora. De asemenea, în îndeplinirea 
obligaţiilor lor profesionale, angajaţii nu au voie să pretindă sau să primească, respectiv 
să ofere sau să acorde avantaje sau cadouri pentru a favoriza, respectiv a fi favorizați cu 
ocazia achiziţionării de mărfuri sau servicii comerciale. În special le este interzis 
angajaţilor să pretindă sau să primească în scopuri personale prestaţii sau materiale de 
la prestatori de serivicii, furnizori sau alţi parteneri de afaceri ai dalli-group, respectiv ai 
M&W. 

Detalii cu privire la interdicţia corupţiei se regăsesc în directiva anticorupţie a dalli-group 
şi M&W, în versiunea în vigoare. 

10. Respectarea legislaţiei privind cartelurile şi a dreptului concurenţei

dalli-group şi M&W şi angajaţii acestora susţin întru totul concurența loială, nelimitată şi 
nedeformată şi respectă atât legislaţia europeană privind cartelurile şi concurenţa, cât şi 
legile naţionale împotriva restricţionărilor concurenţei din toate ţările, în care dalli-group, 
respectiv M&W sunt prezente.

Angajaţilor le este interzisă obţinerea de avantaje comerciale prin comportamente lipsite 
de etică sau ilegale. În cazuri individuale aprecierea dacă o conduită respectă dreptul 
concurenței aplicabil poate fi dificilă. Anumite tipuri de conduită reprezintă însă de regulă 
o încălcare. De aceea, angajaţilor le este în principiu interzis: 
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 să convină cu concurenții preţuri de vânzare către terţi sau să agreeze cu aceștia 
limitări ale producţiei sau desfacerii ori împărțirea pieţelor sau a clienţilor;

 în relaţia cu concurenții să ofere sau să primească informaţii relevante din punct 
de vedere concurențial, care pot conduce la concluzii referitoare la 
comportamentul actual sau viitor pe piață;

 să impună clienţilor preţuri fixe sau minime de revânzare; restricţionări ale 
revânzării către anumiţi clienţi sau în anumite zone, clauze de neconcurenţă şi 
acorduri de exclusivitate sunt permise numai în condiţii stricte;

 să predea o ofertă paralelă fără intenţia de a încheia afacerea şi în loc de aceasta 
să îi informeze pe concurenți sau să influenţeze preţuri;

 să abuzeze pe pieţele, pe care dalli-group, respectiv M&W le- ar putea domina, 
de această poziţie dominantă pe piaţă.

O orientare detaliată oferă, printre altele, directivele dalli-group şi M&W- directiva 
generală referitoare la legislația privind concurența, directiva privind schimbul de 
informaţii cu competitorii, directiva privind preţuri recomandate fără caracter obligatoriu și 
directiva referitoare la activitatea în asociaţii şi comitete. În cazul în care persistă 
incetitudini privind legalitatea unei conduite planificate, pot fi contactate în avans 
Departamentul de Audit Intern şi Compliance sau Departamentul Juridic. 

11. Conflicte de interese

Toţi angajaţii sunt obligaţi să ia hotărârile lor de afaceri numai în interesul dalli-group, 
respectiv al M&W şi nu pe baza unor interese personale.3 În cazul unor posibile conflicte 
între interese personale şi interese de serviciu, angajaţii trebuie să-și informeze de îndată 
superiorii. În măsura în care se dorește sau este necesar, poate fi contactat 
Departamentul de Audit Intern şi Compliance.

12. Protecţia datelor şi confidenţialitate

dalli-group şi M&W pun accent deosebit pe protecţia datelor. Toţi angajaţii care au acces 
la date secrete ale angajaţilor, societății sau clienţilor sau la alte informaţii sensibile le 
tratează strict confidenţial şi iau măsurile de siguranţă adecvate pentru a împiedica 
dezvăluirea neautorizată sau abuzul. Detalii referitoare la respectarea legislaţiei privind 
protecţia datelor se regăsesc în directiva privind protecţia datelor (Directiva pentru 
siguranţa IT şi pentru protecţia datelor) a dalli-group şi M&W, în versiunea în vigoare. Se 
aplică în plus și reglementările interne ale întreprinderii. 

13. Respectarea proprietăţii

Toţi angajaţii sunt obligaţi să respecte integritatea tuturor bunurilor materiale şi imateriale 
ale dalli-group, respectiv ale M&W şi să le utilizeze numai în scopurile prevăzute.

3 Exemplu: Contractele (contracte de livrare, contracte de prestări servicii etc.) cu alte întreprinderi trebuie să se încheie în baza 
unor criterii obiective (preţ, calitate etc.), în interesul dalli-group respectiv al M&W şi nu trebuie să fie motivate prin relaţii de 
prietenie sau familiale cu angajaţii altor întreprinderi. 
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14. Donaţii şi sponsorizări

Donaţii ale societăților şi contracte de sponsorizare sunt permise numai cu respectarea 
dispoziţiilor legale. Motivul şi scopul utilizării donaţiei trebuie să fie susţinute şi 
documentate legal. 
Reglementări privind donaţiile sunt întocmite de către departamentul impozite. 

15. Implementare

Fiecare angajat respectă toate regulile şi principiile acestui Cod de conduită şi se 
comportă corespunzător acestor cerinţe. Administraţia şi personalul de conducere se 
asigură că toţi angajaţii subordonaţi lor cunosc Codul de conduită, având rol de model în 
ceea ce priveşte aplicarea regulilor cuprinse în acesta. În caz de neclarităţi privind 
implementarea acestui Cod de conduită sau a altor reguli interne, toți angajaţii se pot 
adresa în special superiorilor lor, Departamentului de Audit Intern şi Compliance sau 
Departamentului Jurdic.

În plus, dalli-group şi M&W se asigură că o versiune tip poster corespunzătoare sub 
aspectul conţinutului anexei 1, conţinând principiile de bază şi principiile de muncă ale 
BSCI, la a căror respectare dalli-group şi M&W s-au obligat faţă de unii clienţi, este 
afişată într-un loc vizibil şi este lizibilă în toate unităţile de producţie ale dalli-group, 
respectiv ale M&W, spre informarea angajaţilor. 

16. Sesizări ale încălărilor, competenţă 

Departamentul Audit Intern şi Compliance este competent pentru efectuarea de verificări 
interne de compliance. În principiu, acesta este primul punct de contact pentru sesizări 
referitoare la (potenţiale) încălcări privind regulile de compliance. Puncte de sesizare 
înfiinţate deja în întreprindere sunt deschise în continuare, în special comitetul de 
întreprindere, organe de conducere, departamentul de personal. Se lucrează la un 
concept privind un centru de sesizări  extern, independent.
Fiecare informator trebuie protejat în principiu. Nu există consecințe negative asupra 
raportului de muncă al informatorului (excepţie: propriile sale încălcări ale regulilor de 
compliance). Identitatea informatorului este protejată cât se poate de bine. Se aplică 
principiul confidenţialităţii. Informaţii deliberat nereale sunt sancţionate în mod 
corespunzător. 

17. Consecinţe ale încălcării prezentelor reglementări

Încălcarea Codului de conduită poate duce la sancţiuni şi la alte măsuri.

18. Control

dalli-group şi M&W supraveghează respectarea prezentului Cod de conduită şi 
progresele în implementare acestuia. Dacă sunt necesare modificări, Codul de conduită 
poate fi adaptat. Departamentul de Audit Intern şi Compliance se asigură că fiecare 
angajat are permanent acces la versiunea actualizată a Codului de conduită.

19. Observaţii finale
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Codul de conduită conţine standarde minime. Legile naţionale şi internaţionale şi alte 
prevederi nu sunt afectate de prevederile acestui Cod de conduită.

20. Intrarea în vigoare

Acest Cod de conduită intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2017 . 
* * *
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Anexa 1 

BSCI - Cod de conduită                 

                     
Întreprinderea noastră se obligă să respecte principiile de muncă din Codul de conduită BSCI, menționate în 

cele ce urmează
Principii BSCI

DREPTUL LA LIBERA ASOCIERE ŞI 
DREPTUL LA NEGOCIERI 
COLECTIVE

FĂRĂ DISCRIMINARE

Întreprinderea noastră respectă dreptul angajaților de a 
constitui sindicate sau alte forme de asociere ale 
salariaților şi de a purta negocieri colective.

Întreprinderea noastră oferă egalitate de şanse şi nu 
discriminează angajaţii.

REMUNERAŢIE ADECVATĂ PROGRAM DE LUCRU REZONABIL

Întreprinderea noastră respectă dreptul angajaților la 
plată adecvată.

Întreprinderea noastră respectă legea privind programul 
de lucru.

PROTECŢIA MUNCII FĂRĂ MUNCĂ DEPUSĂ DE COPII

Întreprinderea noastră asigură un mediu de lucru 
sănătos şi sigur, evaluând riscurile şi luând toate 
măsurile necesare în vederea înlăturării sau diminuării 
acestor riscuri.

Întreprinderea naostră nu angajează salariaţi sub vârsta 
minimă legală.

PROTECŢIE SPECIALĂ PENTRU 
ANGAJAŢII TINERI

FĂRĂ OCUPAŢIE PRECARĂ

Întreprinderea noastră asigură tuturor angajaţilor, care 
încă nu sunt încă adulți, o protecție specială.

Întreprinderea noastră angajează salariaţi în baza unui 
raport ocupaţional documentat, în conformitate cu legea.

FĂRĂ MUNCĂ FORŢATĂ PROTECŢIA MEDIULUI

Întreprinderea noastră nu este implicată în nicio formă 
de sclavie, trafic de persoane sau muncă involuntară.

Întreprinderea noastră ia măsurile necesare pentru 
evitarea daunelor produse mediului.

ACTIVITATE ECONOMICĂ ETICĂ

Întreprinderea noastră nu tolerează niciun fel de 
corupţie, șantaj, delapidare sau mituire. 

ABORDARE BSCI
RESPECTAREA CODULUI MANAGEMENTUL LANŢURILOR DE 

APROVIZIONARE ŞI EFECTUL DE 
CASCADĂ

Întreprinderea noastră este obligată să protejeze 
drepturile angajaţilor conform prevederilro legale şi 
dispoziţiilor codului de conduită BSCI.

Întreprinderea noastră introducere principiile BSCI 
pentru a influenţa alţi parteneri de afaceri.

IMPLICAREA ŞI PROTECŢIA 
ANGAJAŢILOR

MECANISM DE PLÂNGERI

Întreprinderea noastră instruieşte angajaţii cu privire la 
drepturile şi obligaţiile lor.

Întreprinderea noastră pune la dispoziţie un sistem 
pentru plângeri şi propuneri din partea angajaților.
                      www.bsci-intl.org
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