
 
 

 

1. Prefaţă 

 
Integritatea, curajul de a merge dincolo de obiceiuri, 
lucrul în echipă şi angajamentul pentru dezvoltarea 
personală şi a companiei sunt bazele culturii 
corporative a Hilti. Pentru Hilti, există o legătură 
inseparabilă între succesul în afaceri şi 
responsabilitatea corporativă faţă de angajaţii săi, 
partenerii de afaceri, societate şi mediu. Acesta este 
motivul pentru care, Hilti se aşteaptă ca toţi partenerii 
de afaceri să acţioneze în conformitate cu Codul de 
conduită al Hilti şi să apere aceste valori. 
 

2. Aşteptări 
 
Furnizorii se pot aştepta ca Hilti să respecte şi să 
funcţioneze în mod activ după valorile fundamentale 
prevăzute în Codul său de Conduită, fără excepţie. 
Codul de conduită este publicat la adresele: 
www.hilti.group si  https://www.hilti.ro/cod-conduita-
furnizori.   
 
În aceeaşi măsură, Hilti se aşteaptă ca furnizorii să 
respecte toate legile naţionale şi internaţionale şi 
reglementările, precum şi cerinţele minime ale acestui 
Cod de Conduită pentru Furnizori. Acest lucru include 
respectarea tuturor restricţiilor de export sau re-export 
care se aplică produselor, datelor, software-ului şi 
tehnologiei informaţionale puse la dispoziţie de către 
furnizori. 
 
Hilti nu va termina relaţia comercială imediat pentru 
orice încălcare individuală a acestui Cod de Conduită, 
cu condiţia să existe un plan care să exprime dorinţa şi  
voinţa furnizorului de a îmbunătăţi situaţia. Dacă nu 
există o îmbunătăţire suficientă după încălcări repetate, 
Hilti va întrerupe relaţia comercială. 
 
2.1 Obligaţia anti-corupţie  
 

Hilti a semnat Iniţiativa Parteneriatului împotriva 

corupţiei lansat de Forumul Economic Mondial 

(PACI), precum şi principiile anticorupţie ale UN Global 

Compact. Toate formele de corupţie sunt strict interzise. 
 
Corupţia reprezintă oferirea, darea sau primirea de 
beneficii, în mod direct sau indirect, cu intenţia sau 
efectul de a influenţa o decizie comercială sau procesul 
deciional al unei autorităţi publice. 
 
Ce aşteaptă Hilti de la furnizori: 

 toleranță zero faţă de corupție 

 comportament corect în competiţie şi în 
conduita de afaceri 

 
Ceea ce furnizorii nu trebuie să facă: 

 Să ofere sau accepte mită 

 Să ofere, dea sau primească beneficii 
necorespunzătoare 

 Să se implice în spălarea de bani 
 

2.2 Responsabilitate socială 
 

Hilti participă în mod activ la eforturile internaționale 
care vizează îmbunătăţirea standardelor etice şi sociale 
în afaceri. În calitate de partener al UN Global 
Compact, Hilti se aşteaptă ca furnizorii să adere, de 
asemenea, la cerințele internaționale, inclusiv 

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi 
Convenţiile Organizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM). 
 
 
Ce așteaptă Hilti de la furnizori: 

 Să asigure condiţii de muncă sănătoase şi 
sigure 

 Să prevină în mod eficient, să controleze 
riscurile şi să garanteze siguranţa produsului 

 Să plătească cel puțin salariul minim legal şi 
orele suplimentare conform legislaţiei şi 
reglementărilor în vigoare 

 
Ceea ce furnizorii nu trebuie să facă: 

 Să folosească munca minorilor cu 
nerespectarea condițiilor legale de vârstă sau 
munca forţată (în conformitate cu Convențiile 
OIM 138 şi 182, precum şi 29 şi 105) 

 Să discrimineze pe bază de etnie, 
nationalitate, sex, mediu cultural, rasă, vârstă, 
handicap, religie sau orientare sexuală  

 Să depăşească în mod excesiv numărul 
maxim legal de ore de muncă şi pentru 
perioade lungi de timp (conform convenţiilor 
OIM 1 şi 30) 

 Să blocheze drepturile muncitorilor lor la 
întrunire, asociere şi negociere a contractului 
colectiv. 

 Să facă uz de orice tip de forme mentale şi/sau 
fizice de acţiune disciplinară şi să se angajeze 
în hărţuire sistematică 

 
2.3 Responsabilitatea faţă de mediu 
 

În calitate de partener al ONU privind Iniţiativa de 
Protejare a Climei, Hilti a încorporat protejarea mediului 
şi climei în procesele sale de zi cu zi. 
 
Ce aşteaptă Hilti de la furnizori: 

 Să se străduiască să minimizeze deşeurile şi 
emisiile de aer, sol şi apă 

 Să contribuie la reciclarea şi reutilizarea 
materialelor şi produselor 

 Să îmbunătăţească în mod continuu eficienţa 
energetică în procesele de producţie şi în 
manipularea şi transportul mărfurilor 

 Să respecte cerinţele prevăzute în Lista de 
verificare chimică a Hilti 

 
Ceea ce furnizorii nu trebuie să facă: 

 Să nu respecte legile internaţionale, naţionale 
şi reglementările aplicabile referitoare la 
manipularea, depozitarea şi eliminarea 
deşeurilor periculoase 

 Să manipuleze substanţe chimice într-un mod 
care dăunează mediului 
 

3. Monitorizarea 
 

Hilti îşi rezervă dreptul de a monitoriza furnizorii 
existenţi şi noi privind conformarea cu acest Cod de 
conduită. 
Alternativ, monitorizarea poate fi efectuată de către o 
organizaţie specializată, independentă. Hilti şi furnizorul, 
de comun acord, pot alege o organizație adecvara într-
un interval de timp rezonabil. 
Hilti va informa furnizorul cu privire la rezultatele 
monitorizării. 
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