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STIMATE COLEGE  
ŞI STIMAŢI COLEGI,

Oamenii sunt sufletul companiei noastre. Dvs. ca 
angajați creați de fapt cultura THIMM și relațiile cu 
clienții și furnizorii noștri. Compania este susținută 

de fapt de dvs. Şi, 
ca dovadă a faptu-
lui că gândim ceea 
ce  s p u n e m ,  a m 
elaborat acest do-
cument în care am 
consemnat regulile 
pentru a stabili o in-
teracţiune judicioa-
să şi responsabilă. 
De fapt, este vorba 
de aspecte perfect 
“normale” şi uzua-
le, pe care cei mai 

mulţi dintre noi le consideră ca fiind de la sine înţelese, 
acţionând deci în consecinţă. 

Însă uneori pierdem din vedere ceea ce este 
esenţial şi corect. Pentru astfel de situaţii este bine 
să avem o bază comună, de care să ne putem aminti 
reciproc şi care să ne ghideze. 

Tot astfel, împreună cu diverse colege şi co-
legi din diferite departamente ale firmei, am elabo-
rat şi regulile pentru relaţiile interumane, pe care 
le-am descris în următoarele pagini ale acestui Cod 
de Conduită al Angajaţilor. Codul de Conduită poate 
şi trebuie să contribuie, chiar şi la nivel de grup, la 
dezvoltarea unei înţelegeri unitare a interacţiunii 
dintre angajaţi. Acest lucru se poate obţine numai 
dacă toţi angajaţii THIMM respectă aceste reguli. În 



plus, Codul de Conduită le demonstrează actualilor 
şi viitorilor noştri parteneri de afaceri că tratăm cu 
seriozitate acest aspect, că ne implicăm şi că, pe viitor, 
dorim să ne angajăm şi mai mult în vederea garantării 
unui tratament loial şi respectuos al angajaţilor, între 
angajaţi şi cadrele de conducere, precum şi vis-a-vis 
de partenerii noştri de afaceri. 

Vă invităm pe toţi cu drag să vă alăturaţi nouă 
pe acest drum şi să daţi viaţă acestui document.

ÎN REST

Consemnarea unui Cod de Conduită este deja, în prezent, la nivel global, o 
parte componentă importantă a unei relaţii de afaceri, precum şi unul din 
multele criterii după care o companie îşi selectează furnizorii. De aceeaTHIMM  
se aşteaptă ca şi furnizorii săi să respecte aceleaşi reguli. Acestea sunt cu-
prinse în Codul de Conduită THIMM pentru furnizori şi parteneri de afaceri

Mathias Schliep   Jens Fokuhl Kornelius Thimm

Conducerea Grupului THIMM
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Introducere
Grupul THIMM se consideră a fi o întreprindere fa-
milială independentă şi responsabilă, care activează 
în anumite domenii din industria europeană a am-
balajelor. Grupul THIMM cuprinde toate companiile 
din cadrul THIMM Holding GmbH + Co. KG (pentru 
rezumatul actual vezi www.thimm.ro/companiile).

Grupul THIMM reprezintă “inovaţia”, “flexi-
bilitatea”, “siguranţa” şi “evoluţia”. Cu motivaţia şi 
forţa creatoare a angajaţilor noştri* (vezi pagina 20), 
precum şi în cooperare cu clienţii şi partenerii noştri, 
noi creăm soluţii cu grad maxim de beneficiu pentru 
client. În plus, responsabilitate corporatistă în cele trei 
sectoare – profitabilitate (economic), “mediu” (eco-
logic), şi “social” – formează baza activităţii nostre.

Angajați motivați, competenți și responsabili 
sunt esențiali pentru succesul firmei. Noi ne promo-
văm angajaţii prin acţiuni şi oferte, consolidând astfel 
poziţia Grupului THIMM ca unul din cei mai atractivi 
angajatori din industria europeană a ambalajelor.

Codul de Conduită al Angajaţilor THIMM re-
prezintă angajamentul voluntar al tuturor angajaţilor 
Grupului THIMM de a acţiona corect şi responsabil în 
activitatea profesională cotidiană. Principiile de bază 
enunţate în acest cod oglindesc cultura THIMM şi 
interacţiunea din firma noastră, care s-au dezvoltat 
continuu în peste 67 de ani de istorie a companiei. Noi 
facem zilnic eforturi pentru ca, în toate demersurile 
noastre, să reprezentăm cu succes firma și să fim 
percepuți ca atare. În timp ce, prin activitatea noastră, 
contribuim la o percepţie pozitivă a Grupului THIMM, 
noi susţinem şi succesul comercial al companiei.
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Pentru partenerii noştri de afaceri noi dorim să fim 
un partener de încredere, transparent, responsabil 
care acţionează corect din punct de vedere etic, iar 
în acest sens prezentul Cod de Conduită ne oferă un 
cadru orientativ.

Domeniu de valabilitate
Acest Cod de Conduită este valabil pentru toate 
companiile şi toţi angajaţii Grupului THIMM, inclusiv 
pentru resursele umane THIMM care activează peste 
hotare, indiferent de funcţie, rang sau autoritate. 

Directivele existente (cum sunt de ex. acor-
durile operative sau completările specifice diverselor 
sectoare) sunt valabile nelimitat, complementar faţă 
de Codul de Conduită. În cazul unor eventuale dubii, 
trebuie aplicată reglementarea care oferă cel mai 
înalt nivel de protecţie pentru angajat.

Persoanele cu funcții de conducere au o 
răspundere specială în acest sens. Toate cadrele de 
conducere au, pe lângă funcţia de model, şi sarcina de 
a implementa codul de conduită în cadrul companiei 
şi de a monitoriza respectarea sa. 
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1 | Respectarea legislaţiei, 
standardelor şi directivelor 
în vigoare

Ne obligăm să respectăm toate legile valabile pentru 
compania noastră (atât naţionale cât şi internaționa-
le), precum şi standardele şi directivele internaţionale 
relevante. În Codul de Conduită al Angajaţilor THIMM 
sunt acoperite mai ales prevederile din Convenţiile 
Naţiunilor Unite şi cele ale Organizaţiei Internaţionale 
a Muncii (OIM**) (vezi pagina 21). 

Principiile de bază ale acestui Cod de Condui-
tă, enumerate în continuare, trebuie să fie respectate 
de angajaţii noştri şi nu pot fi evitate prin acorduri 
contractuale sau măsuri similare.

2 | Trafic de influenţă şi 
 corupţie

Noi respectăm prevederile legale aplicabile privind 
lupta împotriva traficului de influență și a corupţiei. 
În relaţia cu clienţii, furnizorii şi prestatorii de servicii 
precum şi cu instituţiile statului, noi facem o diferență 
clară între interesele Grupului THIMM şi interesele pri-
vate ale angajaţilor. Acțiunile și deciziile de achiziție 
au loc în modul prevăzut de companie și fără a ține 
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cont de interese personale. Noi nu acceptăm avan-
tajele personale ca recompensă pentru tratament 
preferențial în tranzacțiile comerciale. 

În plus, angajaţii noştri îşi asumă responsa-
bilitatea ca, în tranzacţiile comerciale, să nu ofere, 
promită, solicite, garanteze sau accepte niciun fel 
de cadou, plată, invitaţie sau serviciu care ar putea 
influenţa o relaţie comercială într-un mod nepermis.

Noi evităm situațiile în care interesele noastre 
personale, familiare sau financiare ar putea veni în 
conflict cu cele ale Grupului THIMM. Dacă survine un 
astfel de conflict de interese, angajaţii trebuie să îl 
semnaleze în mod deschis şi să solicite acordul per-
soanei responsabile cu funcție de conducere.

În acest sens sunt valabile şi directivele refe-
ritoare la donaţiile şi sponsorizarea Grupului THIMM. 
Acestea sunt publicate și le puteți găsi pe website-ul 
nostru pe adresa www.thimm.com/donations.

Ne angajăm să comunicăm imediat indicii pri-
vind acte de corupție sau un comportament corupt. 
Prima persoană de contact este persoana responsabi-
lă din sfera de conducere. Alternativ, aveți la dispoziție 
o persoană de contact externă, independentă (Media-
tor, vezi “Soluţionarea conflictelor” pe pagina 17/18).
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3 | Contabilitate
În calitate de angajați noi utilizăm valori patrimoniale 
și fonduri ale grupului THIMM sau derulăm afaceri 
pentru companie în mod exclusiv, atunci când proce-
durile respective sunt înregistrate contabil regula-
mentar și sunt raportate. Noi ne angajăm să efectuăm 
toate intrările de contabilitate şi documentele Grupu-
lui THIMM conform realităţii şi într-un mod complet 
şi exact. Acestea trebuie să fie complete și conform 
principiilor contabile în vigoare (GOB). Cererile de pla-
tă precum şi plăţile pot fi realizate exclusiv în interesul 
companiei şi numai în scopurile legal admisibile, şi tre-
buie să corespundă documentelor de plată aferente.

4 | Cartelurile şi dreptul la 
concurenţă

Noi respectăm concurenţa loială în raport cu compa-
niile partenere de pe piaţă. Angajaţii și agenţii Grupu-
lui THIMM trebuie să respecte toate legile valabile, din 
UE sau din afară, privind restricţionarea concurenţei, 
precum şi legile care interzic concurenţa neloială. 
Sunt interzise acordurile sau activităţile care influen-
ţează preţurile sau condiţiile, alocă zone de vânzări 
sau segmente clienţi sau care, în mod nepermis, îm-
piedică o competiţie liberă şi deschisă. În mod similar, 
sunt interzise acordurile dintre clienţi şi furnizori, în 
cadrul cărora clienţii îşi simt limitată libertatea de a 
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stabili în mod autonom preţurile şi diverse condiţii 
(stabilirea preţurilor şi condiţiilor).

Noi trimitem indicațiile privind comporta-
mentul anticoncurențial către autoritățile executive 
responsabile. Autorității executive i se pot adresa 
întrebări, ce este permis din punct de vedere concu-
rențial respectiv antitrust, și ce măsuri sunt posibile 
sau necesare. Alternativ, aveți la dispoziție o persoană 
de contact externă, independentă (Mediator, vezi 
“Procedura de apel” pe pagina 17/18).

5 | Păstrarea confidenţiali-
tăţii şi protecţia datelor

Noi garantăm o comunicare transparentă în cadrul 
prevederilor privind protecția datelor și limitele pri-
vind secretele comerciale. Simultan noi ne obligăm 
să păstrăm secretul industrial si secretul comercial. 

Ca angajat al Grupului THIMM noi asigurăm că 
nu transmitem informații și documente confidențiale 
către terți și nici nu le salvăm pe suporturi externe de 
date (stick-uri USB etc.).  Același principiu este valabil 
pentru transferul conținuturilor și/sau al documen-
telor corespunzătoare pe adrese de e-mail private 
etc. sau pentru publicarea de ex. pe rețele sociale 
sau pe portaluri de internet, în măsura în care nu am 
fost autorizați în mod expres în acest sens sau dacă 
este vorba despre o utilizare în scop de serviciu cu 
respectarea normelor de protecția datelor. 
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Informaţiile confidenţiale pot fi făcute publice numai 
dacă acest lucru este solicitat conform cerinţelor 
legale sau pe baza unui ordin judecătoresc de la un 
tribunal sau o autoritate publică. Obligaţia de păstra-
re a confidenţialităţii este valabilă şi după încetarea 
relaţiilor de lucru cu Grupul THIMM. 

Informaţiile personale ale angajaţilor sau ter-
ţilor pot fi colectate, procesate şi/sau utilizate numai 
dacă persoana vizată şi-a dat acordul sau dacă există 
o bază legală în acest sens.

6 | Păstrarea drepturilor  
de autor și personale 

La utilizarea de poze, fotografii, texte și produse în 
mediile oficiale ale companiei THIMM (website, pre-
zentări, publicații etc.) noi, ca angajați, avem obligația 
de a respecta drepturile de autor și drepturile per-
sonale aplicabile. Noi garantăm din acest motiv că 
acestea sunt folosite doar în cazul unui transfer prea-
labil al drepturile de utilizare în favoarea noastră și în 
acord cu textul unei convenții. Noi utilizăm fotografii 
ale persoanelor doar cu acordul acestora, respectiv 
conform prevederilor legale aplicabile.
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7 | Administrarea  
activelor companiei

Noi, ca angajați, ne ocupăm cu atenție și într-un mod 
diligent de activele Grupului THIMM și le utilizăm pe 
acestea doar pentru activități care servesc scopului 
comercial al companiei.

Printre activele companiei se numără şi echi-
pamentele de comunicare, precum şi valori imateriale 
cum ar fi de ex. expertiza tehnică şi drepturile de 
proprietate intelectuală. 

Fără acordul expres al autorităţii responsabi-
le, respectiv o reglementare a firmei, echipamentele 
sau activele companiei nu pot fi folosite în scopuri 
personale sau scoase din incinta firmei.

8 | Siguranţa muncii  
şi sănătate

Noi ne implicăm în managementul siguranţei mun-
cii şi sănătăţii Grupului THIMM, pentru protecţia şi 
promovarea sănătăţii, şi avem grijă să asigurăm un 
mediu de lucru sigur, sănătos şi igienic pentru toţi 
angajaţii noştri. În acest sens luăm măsurile necesare 
pentru a evita accidentele şi vatamarile corporale și 
morale care pot rezulta în cadrul activităţilor de lucru. 
Compania pune la dispoziţie mijloacele adecvate (de 
ex. îmbrăcăminte de protecţie, grupuri sanitare, apă 
potabilă, agenţi de curăţare a pielii, agenţi dezinfec-
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tanţi etc.). Simultan noi ne angajăm să transformăm 
continuu în mod pozitiv mediul de lucru.

Avem pretenţia ca şi angajaţii noştri să acţi-
oneze pe proprie răspundere în vederea menţinerii 
stării de sănătate. Cu ajutorul diverselor oferte noi 
îi susținem pe angajații noştri în vederea menţinerii 
stării de sănătate şi pentru păstrarea și dezvoltarea 
unui stil de viaţă sănătos.

Toţi angajaţii sunt instruiţi la intervale regu-
late de timp – în conformitate cu funcţia lor – referi-
tor la normele valabile de siguranţă şi de protecţie a 
sănătăţii precum şi în privinţa respectării măsurilor 
de protecţie prevăzute.

9 | Accesul la alcool  
şi droguri

Sănătatea şi siguranţa sunt un bun individual de preţ 
care este important şi pentru succesul companiei 
noastre. În plus, capacitatea decizională nelimitată 
este o precondiţie indispensabilă pentru siguranţa 
poziţiei noastre concurenţiale. De aceea trebuie să 
excludem orice vătămare corporală sau a capacității 
de judecată pe durata programului de lucru și inter-
zicem consumul de alcool, droguri şi alte mijloace 
stupefiante în timpul programului de lucru, respectiv 
în incinta firmei. Introducerea de băuturi alcoolice și 
stupefiante în incinta fabricii, precum și consumul 
de alcool și stupefiante și accesul ulterior în incinta 
fabricii sunt strict interzise.
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10 | Programul de lucru
Ne obligăm să respectăm prevederile legale cores-
punzătoare şi standardele comerciale referitoare la 
programul de lucru şi sărbătorile legale precum şi 
convenţiile OIM relevante** (vezi pagina 21). De aceea 
ne dorim un echilibru bun între viața profesională și 
viața personală pentru angajații noștri. În acest scop 
noi oferim angajaților noștri, printre altele, posibili-
tatea unor variante flexibile ale programului de lucru. 
Urmează să luăm în considerare și posibilitatea anului 
sabatic. În plus, pot fi utilizate alte posibilități pentru 
flexibilizarea timpului de lucru în măsura în care este 
necesar în cadrul companiei.

11 | Remunerare:
Remunerația pentru angajații noștri este conform 
standardelor legale şi comerciale aflate în vigoare. 
De asemenea noi aplicăm și legile naționale aplicabile 
privind salariul minim. Noi îi informăm în mod clar, 
detaliat și regulat pe angajații noștri despre structura 
salariului lor.
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12 | Dreptul la liberă 
 organizare şi asociere

Părerea angajaților noștri este foarte importantă pen-
tru noi. De aceea noi îi implicăm pe angajații noștri în 
procesul decizional din cadrul companiei. Conducerea 
și reprezentanții angajaților colaborează într-un mod 
constructiv făcând schimburi intensive de experiență. 
Noi respectăm dreptul la liberă organizare şi asociere 
al angajaţilor noştri, precum şi dreptul la negocieri 
colective prin intermediul reprezentanţilor lor şi ne 
asigurăm că acestea nu sunt prejudiciate. Angajaţii 
care se implică în astfel de organizaţii nu trebuie să 
ia în calcul consecinţe negative. Noi promitem acest 
lucru.

13 | Munca desfăşurată  
de copii şi tineri, munca 
obligatorie

Noi suntem responsabili pentru respectarea drep-
turilor copiilor și tinerilor. Noi nu tolerăm niciun fel 
de exploatare a copiilor şi tinerilor. Noi garantăm 
respectarea convenţiilor OIM** (vezi pagina 21) şi ale 
Naţiunilor Unite, precum şi respectarea normelor şi 
ordonanţelor naţionale privind protecţia copiilor şi 
angajaţilor tineri. Limita de vârstă admisă pentru 
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angajare nu se situează sub vârsta şcolară şi în ni-
ciun caz sub vârsta de 15 ani. Noi garantăm faptul că 
angajaţii tineri și copiii nu sunt supuşi unor situaţii 
periculoase, nesigure sau dăunătoare sănătăţii și 
tinerii, care sunt în etapa de pregătire, nu lucrează în 
tura de noapte. Programul lor de lucru şi orarul şcolar 
respectă prevederile legale aplicabile și nu trebuie să 
depăşească maximul de 6 ore pe zi.

În plus, noi milităm împotriva oricărei forme 
de muncă forţata.

14 | Promovarea  
angajaţilor, instruirea

Conform filosofiei noastre corporatiste, noi trăim 
conform valorilor ce ţin de : dorinţa de dezvoltare, 
orientarea către performanţa şi recunoaştere şi pro-
movăm dezvoltarea personală a angajaţilor noştri. 
În plus, noi implementăm programe adaptate de dez-
voltare personală şi formare profesională şi le oferim 
angajaţilor noştri provocări interesante, dându-le 
astfel posibilitatea identificării cu compania noastră. 
În acelaşi timp, avem pretenţia ca angajaţii noştri să 
fie deschişi şi disponibili şi să se perfecţioneze din 
proprie iniţiativă.
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Educarea tinerilor este una din cele mai importante 
sarcini ale companiei noastre. Astfel, educaţia are 
la noi o valoare foarte importantă. Noi promovăm 
adoptarea acestei meserii de către tineri, precum 
şi dezvoltarea lor personală ulterioară, consolidând 
în acelaşi timp sustenabilitatea companiei noastre.

15 | Relaţiile de muncă
Respectul este unul din cele trei valori ale filozofiei de 
management a firmei noastre și astfel o  componentă 
esențială a culturii companiei THIMM. Tratamentul 
apreciativ și cu respect este definitoriu în interacţi-
unile noastre  zilnice. Noi nu tolerăm nicio formă de 
comportament deranjant, cum ar fi hărţuirea verbală 
şi/sau corporală, violenţa şi/sau molestarea.
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16 | Diversitate şi  
egalitatea de şanse

În diversitatea angajaţilor rezidă potenţialul crescut. 
Este interzisă orice formă de discriminare la angajare 
şi la locul de muncă. Sunt valabile prevederile legale 
în vigoare. Noi, în calitate de angajați ai companiei 
THIMM, ne angajăm să nu facem nicio diferență, să nu 
favorizăm și să nu excludem persoane pe motive de:

» origine etnică, naţională şi socială
» rasă
» culoarea pielii
» sex
» vârstă
» naţionalitate
» apartenenţa religioasă
» convingeri politice
» apartenenţă la o organizaţie sindicală
» dizabilităţi fizice sau mentale
» orientare sexuală

17 | Protecția mediului
Noi elaborăm procesele și procedurile ţinând cont de 
mediu. În acest sens, ne asumăm răspunderea de a 
respecta legile şi normele minime valabile referitoare 
la protecţia climei şi mediului. În plus, ne aşteptăm 
ca angajaţii noştri să administreze resursele în mod 
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raţional (de ex. curent electric, încălzire, apă, precum 
şi materii prime, auxiliare şi consumabile) şi să evite, 
respectiv să reducă, formarea de deşeuri. 

Informaţii şi comunicare
Noi comunicăm reglementările din acest Cod de 
 Conduită către toți angajații în limba lor nativă de 
la locațiile de producție. Documentul este accesibil 
gratuit, în orice moment, în toate sediile operative ale 
Grupului THIMM și în plus şi pe internet pe pagina web 
la adresa www.thimm.com în diferite limbi.

Soluţionarea conflictelor
Noi ne așteptăm ca toţi angajaţii noştri să acţioneze 
responsabil, în sensul Codului de conduită. În cazul 
când există o suspiciune întemeiată privind o încăl-
care a prevederii nr. 2 (Trafic de influenţă şi corup-
ţie), nr. 3 (Contabilitate), nr. 4 (Cartelurile şi dreptul 
la concurenţă:), nr. 5 (Păstrarea confidenţialităţii şi 
protecţia datelor), nr. 13 (Munca desfăşurată de copii 
şi tineri, munca forţata) și nr. 17 (protecția mediului) 
angajații noștri trebuie să informeze responsabilul 
echipei manageriale. Dacă un angajat nu doreşte să 
se adreseze reprezentantului echipei manageriale, 
acesta poate contacta o persoană de contact inde-
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pendentă, din exterior (mediator). Aceste mesaje 
sunt tratate în mod confidențial. Angajaţii care, în 
bună credinţă, reclamă o suspiciune privind un caz 
de abatere nu au niciun motiv pentru a se teme de 
consecinţe negative. 

Procedura de soluţionare a conflictelor nu 
trebuie să fie folosită de angajați pentru a oferi inten-
ţionat indicii sau informaţii false. Noi avertizăm asupra 
faptului că, în anumite cazuri, suntem obligaţi legal să 
divulgăm către terţe persoane informaţii care sunt în 
principiu confidenţiale (de ex. în cazul deschiderii unei 
anchete). În funcție de specificul cazului respectiv 
angajații pot fi chemați să depună mărturie.

»  Mediatorul Grupului THIMM Romania pentru 
soluţionarea conflictelor este:  
 
Denisa Marinaş  
Bulevardul Victoriei nr.14, Ap.10 
550024 Sibiu 
Romania 
 
Telefon  +40 269 210 371  
Fax  +40 269 210 371 
E-mail  denisa_marinas@yahoo.com
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Consecinţe în cazul  
abaterilor disciplinare

În cazul unor abateri disciplinare, ne rezervăm dreptul 
ca, în funcţie de gravitatea acestora, să luăm  măsurile 
 disciplinare şi legale cuvenite față de angajatul re-
spectiv.

Concluzii
Toate regulile şi directivele firmei trebuie să fie com-
patibile cu Codul de Conduită al Angajaţilor THIMM. 
Acest document nu poate acoperi orice caz particular 
şi orice situaţie specifică. Codul trebuie să fie elaborat 
în mod detaliat însă, prin natura documentului, acesta 
este menţinut cât mai general. Acesta nu este menit 
să înlocuiască reglementările şi procedurile  existente. 
Acesta trebuie să abordeze punctele centrale ale 
 reponsabilității proprii și corporatiste și să ofere tu-
turor angajaților o înțelegere clară a principiilor apli-
cabile și a valorilor etice din cadrul companiei THIMM. 
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Clauza nulităţii parţiale
Dacă una din prevederile acestui Cod de Conduită este 
sau devine nulă sau lipsită de valabilitate, validitatea 
Codului în ansamblu nu este afectată. În acest caz, 
părţile sunt obligate să înlocuiască prevederea nulă 
cu una validă, care să fie cât mai apropiată ca obiectiv 
de prevederea iniţială. Acelaşi lucru este valabil dacă 
se constată o omisiune contractuală.

Toţi angajaţii şi colaboratorii Grupului THIMM sunt 
responsabili pentru implementarea corectă a Codului. 
Echipa managerială verifică regulat conţinutul şi con-
formitatea legală a Codului de Conduită şi, la nevoie, 
ia măsurile corectoare care se impun.

Ediție: Martie 2017

*  Acest termen se referă atât angajate cât şi angajaţi şi are ca scop 
facilitarea lecturării documentului.
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Următorul rezumat are ca scop o mai bună înţelegere a 
convenţiilor OIM. Anumite legi germanese suprapun ca şi 
conţinut cu unele dintre convenţii. Din acest motivGermania 
nu a ratificat unele din convenţiile menţionate mai jos.

1 Program de lucru(comercial)
14 Zile de odihnă săptămânale (comercial)
26 Procedura de stabilire a salariului minim
29 Munca forţata
79 Munca depusă de tineri pe timpul nopţii (activităţi necomerciale)
87 Libertatea de asociere şi protecţia dreptului la asociere 
98 Dreptul la asociere şi la negociere colectivă
1 00 Egalitatea în remunerare
105 Abrogarea muncii forţate
1  1  1 Discriminare (ocupaţională şi profesională)
1 3 1 Stabilirea salariului minim
135 Reprezentant al angajaților
138 Vârsta minimă
142 Alocarea resurselor umane
143 Lucrătorii migranţi (prevederi auxiliare)
154 Negocieri colective
158 Încetarea raporturilor de muncă
159 Reabilitarea profesională şi ocuparea persoanelor cu dizabilităţi
182  Interdicţii şi măsuri imediate de eliminare a celor mai grave  

forme de muncă desfăşurată de copii
E 143  Recomandări privind protecţia reprezentanţilor sindicali şi  

facilităţi la locul de muncă
E 146 Recomandări privind vârsta minimă admisibilă pentru angajare

Textele convenţiilor și recomandărilor OIM** precum și va-
rianta în limba engleză le puteți găsi pe site-ul www.ilo.org.

** UN REZUMAT AL CONVENŢIILOR ŞI  
RECOMANDĂRILOR OIM RELEVANTE



Notele dvs.



Caseta redacțională

THIMM Group GmbH + Co. KG
Breslauer Straße 12
37154 Northeim
Germania

Telefon  +49 5551 703 0
E-mail  info@thimm.de
Web  www.thimm.com

Concepția, redacția și prezentarea
Heine Warnecke Design GmbH, Hanovra, Germania
THIMM Group GmbH + Co. KG, Northeim, Germania

Tipar
Gutenberg Beuys Feindruckerei GmbH,  
Langenhagen, Germania

Hârtie
Circleoffset Premium White



Codul de Conduită al Angajaţilor THIMM

www.thimm.ro


	Cod de Conduită
	Introducere
	Domeniu de valabilitate
	1 | Respectarea legislaţiei, standardelor şi directivelor în vigoare
	2 | Trafic de influenţă şi corupţie
	3 | Contabilitate
	4 | Cartelurile şi dreptul la concurenţă
	5 | Păstrarea confidenţialităţii şi protecţia datelor
	6 | Păstrarea drepturilor de autor și personale
	7 | Administrarea activelor companiei
	8 | Siguranţa muncii şi sănătate
	9 | Accesul la alcool şi droguri
	10 | Programul de lucru
	11 | Remunerare:
	12 | Dreptul la liberă organizare şi asociere
	13 | Munca desfăşurată de copii şi tineri, munca obligatorie
	14 | Promovarea angajaţilor, instruirea
	15 | Relaţiile de muncă
	16 | Diversitate şi egalitatea de şanse
	17 | Protecția mediului
	Informaţii şi comunicare
	Soluţionarea conflictelor
	Consecinţe în cazul abaterilor disciplinare
	Concluzii
	Clauza nulităţii parţiale
	Caseta redacțională




