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ACȚIONEAZĂ CU
INTEGRITATE,
CREȘTE ÎN MOD
DURABIL.
Cod de conduită

Stimate domnule/Stimată doamnă
Stimaţi colegi:
Pentru Hilti, există o legătură inseparabilă între succesul afacerii
şi responsabilitatea corporativă faţă de angajaţii săi, partenerii de afaceri, societate şi mediu. Aceasta include respectarea legilor în vigoare, a principiilor etice şi acţionarea în mod
durabil, tot timpul şi în toate locaţiile. Fiecărui angajat Hilti, fără
excepţie, i se cere să respecte această responsabilitate şi să o
exercite conform reglementărilor interne.
Acest Cod de conduită prevede cadrul juridic şi etic pentru compania noastră şi este conceput ca suport şi principii
de îndrumare pentru a ajuta la acţionarea în conformitate cu
responsabilitatea corporativă şi la luarea deciziilor corecte în
activităţile comerciale de zi cu zi.
Neglijenţa sau nerespectarea acestor reguli de bază pentru
succesul în afaceri este în contradicţie clară cu cultura noastră
corporativă.
Integritatea este una dintre valorile noastre esenţiale. Acesta
este motivul pentru care ne aşteptăm ca toţi angajaţii Hilti să
acţioneze în conformitate cu Codul nostru de conduită şi să
apere valorile noastre. Vă mulţumesc foarte mult pentru sprijinul
dumneavoastră.

Heinrich Fischer

Christoph Loos

Preşedintele

Director

Consiliului de

Executiv

Administraţie
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A

APLICAREA CODULUI DE
CONDUITĂ AL HILTI
Încălcările reglementărilor pot provoca daune considerabile
companiei, angajaţilor săi1) şi partenerilor de afaceri. În plus
faţă de pierderile comerciale şi sancţiunile publice, compania
poate suferi, de asemenea, daune considerabile privind
reputaţia sa. Hilti menţine un sistem de management privind
respectarea reglementărilor cu scopul de a gestiona în mod
corect şi corespunzător un astfel de risc. Acest Cod de
conduită defineşte cadrul legal şi etic pe care Hilti se
angajează să-l respecte. Acest cod îi ajută pe angajaţi să
acţioneze corect în cazurile de incertitudine, prin prezentarea
zonelor potenţiale de risc şi conflict şi prin furnizarea de
instrucţiuni concrete pentru aceste zone.
Încălcarea acestui Cod de conduită este inacceptabilă şi se
va sancţiona în consecinţă. Sancţiunile aplicate depind de
gravitatea încălcării şi pot varia de la avertismente verbale
până la încetare imediată a contractului individual de muncă,
acţiune civilă pentru daune şi urmărire penală.
Acest Cod de conduită se aplică la nivel mondial oricând şi
oriunde Hilti se angajează în activităţi comerciale.
Regulile prezentului Cod de conduită sunt obligatorii pentru
Consiliul de administraţie, Comitetul executiv şi toţi angajaţii)
din Grupul Hilti (denumiţi colectiv ca “angajaţi Hilti”). Hilti le
cere liderilor de echipă să se asigure că membrii echipei lor
respectă acest Cod de conduită. Acest lucru include conducerea echipei printr-un bun exemplu în problemele de
conformare şi prin comunicarea semnificaţiei prezentului Cod
de conduită membrilor echipei lor în mod regulat.
1)

În cazul în care, din motive practice, genul masculin este utilizat atunci când
se referă la un grup de persoane, noi în mod normal nu dorim să discriminăm
femeile, şi toate afirmațiile se vor referi la femei și bărbați.
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Hilti se aşteaptă, de asemenea, ca toţi partenerii de afaceri
(de exemplu clienţi, furnizori, sub-furnizori, consultanţi,
distribuitori, agenţi) să respecte acest Cod de conduită şi îşi
rezervă dreptul de a înceta relaţia comercială în caz de
încălcări grave sau repetate ale codului de către un partener
de afaceri.
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B

REGULI DE CONFORMITATE
ALE HILTI
Nediscriminare
Hilti nu tolerează nici o formă de discriminare pe criterii de
etnie, naţionalitate, sex, mediu cultural, rasă, vârstă, handicap, credinţe religioase sau orientare sexuală din partea
angajaţilor
Hilti.
Hilti condamnă toate formele de hărţuire sexuală şi hărţuire
psihologică (mobbing).
Hărţuirea sexuală se referă la orice comportament de natură
sexuală care nu este dorit de către persoana în cauză sau la
care persoana menţionată este expusă împotriva voinţei sale.
Aceasta include contactul corporal indiscret şi atingerile
nenecesare, observaţiile indecente, comentariile şi glumele cu
tentă sexuală, cererile sugestive şi afişarea sau expunerea
oricărui material cu conţinut sexual.
Hărţuirea psihologică (mobbing) se referă la o situaţie de
conflict de la locul de muncă, în care o persoană sau un grup
de persoane în mod repetat exercită o presiune psihică
puternică şi susţinută asupra unui individ, precum şi hărţuirea
sistematică, înjosirea sau excluderea lui sau a ei.
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Ceea ce aşteaptă Hilti de la angajaţi
• Să fie toleranţi, respectuoşi şi să aibă încredere unii în
ceilalţi
• Să fie deschişi şi sensibili la diferenţele dintre angajaţi, cum
ar fi diferenţele culturale, etnice şi naţionale
• Să respecte viaţa privată a altora
• Să se opună oricărei forme de hărţuire sexuală sau de
hărţuire psihologică (mobbing)
Ceea ce angajaţii Hilti nu trebuie să facă
• Să discrimineze colegii şi membrii echipei pe criterii de sex,
rasă, handicap, vârstă, credinţă sau orientare sexuală
• Să tolereze vreo formă de hărţuire sexuală sau hărţuire
psihologică (mobbing) (în mod tacit)
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Conflicte de interese
Angajaţii Hilti trebuie să evite situaţiile în care interesele
private sunt în conflict sau ar putea intra în conflict cu
interesele companiei Hilti.
Angajaţii care se află într-un real sau potenţial conflict de
interese trebuie să prezinte imediat situaţia liderului lor de
echipă. Pentru asistenţă suplimentară, liderii de echipa pot
contacta Ofiţerii locali de conformitate şi Ofiţerul şef de
conformitate.
Simpla existenţă a intereselor private într-o situaţie de afaceri
nu conduce în mod necesar la un conflict de interese. Cele
mai multe cazuri pot fi rezolvate printr-o documentare clară a
intereselor private şi arătând în mod transparent de ce nu
există nici un conflict. Acest tip de documentaţie este în
beneficiul tuturor celor implicaţi: ea demonstrează integritatea
angajaţilor şi conformitatea Hilti.
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Ceea ce aşteaptă Hilti de la angajaţi
• Să evite situaţiile cu potenţiale conflicte de interese
• Să raporteze imediat liderului de echipă orice conflicte de
interese efective sau potenţiale
Ceea ce angajaţii Hilti nu trebuie să facă
• Să accepte beneficii private nepotrivite de la partenerii de
afaceri ai Hilti
• Să folosească forţa de muncă a salariaţilor sau proprietatea
Hilti cu rea-credinţă în scopuri personale
• Să profite de poziţia lor în cadrul Hilti cu rea-credinţă pentru
câştig personal sau pentru beneficiul rudelor sau prietenilor
• Să se angajeze în activităţi private din afara Hilti care implică
utilizarea de resurse care sunt de fapt destinate pentru
îndeplinirea relaţiei de muncă cu Hilti sau care afectează în
mod negativ performanţele cuiva la locul de muncă
• Să lucreze pentru concurenţii Hilti sau să menţină o legătură
cu o firmă concurentă, care poate dăuna intereselor Hilti
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Anticorupţie
Hilti urmează o strategie de toleranţă zero faţă de corupţie şi
luare de mită. Acest Cod de conduită şi Directiva internă
anticorupţie a companiei pun în aplicare Iniţiativa Parteneriatului împotriva corupţiei lansat de Forumul Economic Mondial
(PACI) şi principiile anticorupţie ale UN Global Compact, pe
care Hilti le-a semnat în 2004, respectiv 2006.
Hilti interzice strict oferirea, darea sau primirea de beneficii cu
intenţia sau efectul de a influenţa o afacere sau procesul
decizional al unei autorităţi publice. Pe de altă parte, oferirea,
dăruirea sau primirea de cadouri rezonabile şi de bunăcredinţă, precum şi cheltuielile de protocol sau alte beneficii
sunt în multe situaţii impuse de obiceiuri, tradiţii şi principii
morale locale. Astfel de beneficii pot fi adesea necesare
pentru a construi sau a menţine relaţiile de afaceri.
Norme restrictive se aplică în special în oferirea sau acordarea
de beneficii funcţionarilor publici.
În fiecare caz, beneficiul trebuie să fie legal, neutru, adecvat,
proporţional şi transparent.
Angajaţii Hilti trebuie să respecte Directiva internă
Anticorupţie a companiei, procesele de raportare aplicabilă şi
de aprobare (a se vedea secţiunea de conformitate pe
intranet-ul companiei Hilti) în toate tranzacţiile comerciale.
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Ceea ce aşteaptă Hilti de la angajaţi
• Cunoaşterea regulilor interne anticorupţie ale companiei,
dobândite prin participarea la un curs de instruire privind
respectarea dispozițiilor
• Să ceară supervizorilor şi reprezentanţilor lor însărcinaţi cu
respectarea conformării, consiliere în orice caz de incertitudine
• Să ofere membrilor echipei sprijinul necesar şi să-i îndrume
în probleme de anticorupţie
Ceea ce angajaţii Hilti nu trebuie să facă
• Să ofere sau să accepte mită
• Să ofere beneficii cu intenţia sau efectul de a influenţa un
proces decizional
• Să accepte beneficii care ar putea influenţa propriul proces
decizional
• Să ofere, să dea sau să primească beneficii inadecvate sau
disproporţionate (a se vedea secţiunea de conformitate pe
intranet-ul companiei Hilti)
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Comportament corect în competiţie
Hilti crede în importanţa economiei de piaţă şi a concurenţei
ca o forţă motrică pentru inovaţie, progres tehnologic şi
îmbunătăţire continuă a calităţii. Încălcarea legislaţiei aplicabile antitrust şi privind concurenţa poate cauza daune majore
pentru Hilti. Angajaţilor Hilti le este strict interzis să încheie
acorduri sau să adopte practici ale căror scop sau efect este
împiedicarea sau restricţionarea concurenţei.
În comunicarea şi corespondenţa cu competitorii, angajaţii
trebuie să se asigure că nu împărtăşesc nicio informaţie care
ar permite formarea unor concluzii privind comportamentul de
piaţă actual sau viitor al Hilti sau al competitorilor. În principiu,
angajaţii Hilti ar trebui să aibă contact cu competitorii doar
atunci când este absolut necesar dintr-un motiv de afaceri
admisibil din punct de vedere legal. Dacă şi atunci când Hilti
are o poziţie de lider/dominantă pe piaţă, Hilti va lua măsurile
adecvate pentru a preveni abuzul acestei poziţii pe piaţă. În
special, Hilti nu va discrimina în rândul clienţilor şi nu va
obstrucţiona în mod nejustificat concurenţa.
Angajaţii Hilti trebuie să urmeze instrucţiunile interne ale
companiei pentru un comportament corect în competiţie în
fiecare tranzacţie comercială şi ar trebui să se adreseze
departamentului juridic în timp util în toate cazurile de
incertitudine.
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Ceea ce aşteaptă Hilti de la angajaţi
• Să respecte legile şi regulamentele antitrust şi concurenţial
aplicabile
• Să fie foarte atenţi atunci când se confruntă cu informaţii
legate de concurenţă
• Să informeze imediat liderii de echipă cu privire la orice
încercare a competitorilor de a face schimb de informaţii
legate de concurenţă sau privind stabilirea practicilor de
restricţionare a concurenţei
Ceea ce angajaţii Hilti nu pot face
• Să se înțeleagă asupra preţurilor sau a altor condiţii cu
competitorii
• Să schimbe informaţii relevante de piaţă cu competitorii (de
exemplu preţuri, reduceri, randament, zone, grupuri de
clienţi)
• Să împartă pieţele cu competitorii (de exemplu pe zone,
produse, clienţi şi surse de aprovizionare)
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Confidenţialitatea datelor, confidenţialitatea
şi protejarea activelor afacerii
Hilti respectă reglementările aplicabile privind
confidenţialitatea / protecţia datelor şi protejează datele
personale ale angajaţilor săi şi ale partenerilor de afaceri. Hilti
strânge, stochează, procesează şi utilizează datele cu
caracter personal numai în scopuri legitime de afaceri sau în
cazul în care este necesar din punct de vedere legal - şi
întotdeauna în conformitate cu legislaţia sau cu acordul celor
afectaţi.
Transferul neautorizat de know-how tehnic sau de secrete
operaţionale şi de afaceri aparţinând companiei Hilti sau unor
terţe părţi poate avea consecinţe grave pentru companie şi
angajaţii implicaţi.
Angajaţii Hilti trebuie prin urmare să trateze aceste informaţii
ca fiind confidenţiale şi să le folosească cu cea mai mare
grijă. Hilti a implementat cu caracter obligatoriu protecţia
internă a datelor şi instrucţiuni IT de securitate pentru toţi
angajaţii. Angajaţilor Hilti li se cere să se consulte cu
reprezentanţii lor locali privind protecţia datelor sau cu colegii
lor din departamentul juridic, în toate cazurile de incertitudine.
Activele corporale şi necorporale (de exemplu produsele Hilti,
echipamentele de lucru, software-ul autorizat al Hilti) pot fi
folosite numai în scopuri de afaceri. Toţi angajaţii trebuie să
aibă grijă atunci când se ocupă de activele afacerii Hilti şi să
se asigure că nu prejudiciază, folosesc incorect sau pierd
activele menţionate.
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Ceea ce aşteaptă Hilti de la angajaţi
• Să respecte instrucțiunile privind protecţia datelor companiei şi instrucţiunile IT de securitate
• Să fie atenţi cu datele personale şi să le colecteze, stocheze, proceseze sau să le folosească doar în conformitate
cu legea sau cu consimţământul celor afectaţi
Ceea ce angajaţii Hilti nu pot face
• Să cauzeze prejudicii în mod intenţionat, să utilizeze
necorespunzător proprietatea Hilti sau să o folosească în
scopuri care nu au legătură cu societatea
• Să dezvăluie informaţii comerciale confidenţiale aparţinând
companiei Hilti (de exemplu know-how-ul tehnic, date de
afaceri şi date financiare, informaţii despre client) ori date
personale ale colegilor sau ale partenerilor de afaceri către
terţe părţi fără autorizaţie
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Sănătate, siguranţă şi mediu
Fiecare angajat Hilti are dreptul de a lucra într-un mediu
sănătos şi sigur şi este personal responsabil de a se asigura
că regulile societăţii în ceea ce priveşte sănătatea şi siguranţa
la locul de muncă sunt respectate.
Hilti se angajează de asemenea să furnizeze clienţilor săi
soluţii adecvate pentru îmbunătăţirea siguranţei la locul de
muncă. Produsele inovatoare ale Hilti şi instruirea utilizatorilor
contribuie în mod activ la protejarea sănătăţii şi la prevenirea
accidentelor.
Hilti consideră cu tărie că o creştere durabilă poate fi realizată
numai atunci când protejarea mediului şi a climatului sunt
sistematic încorporate în procesele comerciale zilnice. În
2007, Hilti a semnat iniţiativa ONU pentru Protejarea Climatului şi lucrează împreună cu clienţii şi furnizorii în vederea
îmbunătăţirii climatului nostru, în special faţă de reducerea
emisiilor de CO2.
Printr-un sistem cuprinzător de audit, Hilti se asigură că
furnizorii săi respectă, de asemenea, standardele ecologice şi
sociale stabilite de către societate.
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Ceea ce aşteaptă Hilti de la angajaţi
• Să ţină cont de faptul că sănătatea şi securitatea nu ne
afectează doar pe noi, ci întotdeauna şi pe colegii noştri
• Să îmbunătățească şi să promoveze constant condiţiile de
lucru sănătoase şi sigure
• Să fie atenţi la conservarea resurselor şi a energiei în fiecare
zi de muncă
• Să evalueze temeinic posibilele efecte asupra mediului
înainte de luarea deciziilor comerciale
• Să contribuie la reciclarea şi reutilizarea materialelor şi
produselor
• Să îmbunătăţească în mod continuu eficienţa energetică a
proceselor de producţie, precum şi manipularea şi transportul mărfurilor
• Să minimizeze impactul companiei Hilti asupra mediului prin
reducerea volumului de deşeuri şi a emisiilor în aer, sol şi
apă (implementare prin intermediul programului de eficienţă
energetică în fabrici, politica internaţională privind maşinile
cu impunerea unor limite regionale de CO2, proiectul de
reducere a deşeurilor pentru materiale monitorizate şi
proiectul de reducere a consumului de apă)
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C

GHID PENTRU CAZURI DE
INCERTITUDINE
Întrebări cheie
În caz de incertitudine, angajaţii Hilti ar trebui să-şi pună
următoarele întrebări:
1. M-aş simţi confortabil dacă informaţiile despre acţiunile
mele ar fi investigate de către autorităţile legale, autorităţile
de concurenţă sau de alte terţe părţi?
2. M-aş simţi confortabil dacă aş vedea acţiunile mele on-line
sau la TV sau dacă aş citi despre ele în ziar?
3. M-aş simţi confortabil dacă ar trebui să explic acţiunile
mele liderului meu de echipă?
4. Liderul meu de echipă sau colegul meu ar mai urma
normele de conformitate în cazul în care ar acţiona la fel ca
mine?
5. M-aş simţi confortabil dacă i-aş spune unuia dintre membrii
familiei mele despre acţiunile mele?
În cazul în care răspunsul la oricare dintre aceste întrebări
este “nu”, nu aveţi voie să vă angajaţi în acţiunea planificată!
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Comportamentul atunci când ştiţi sau suspectaţi încălcări
Angajaţii sunt încurajaţi să raporteze imediat informaţiile cu
privire la încălcări ale prezentului Cod de conduită sau ale
oricăror legi şi reglementări aplicabile, atâta timp cât acest
lucru se face cu bună-credinţă. Aceasta înseamnă că angajatul ar trebui să aibă un motiv întemeiat pentru a considera că
informaţiile divulgate şi orice acuzaţii în legătură cu acestea
sunt adevărate.
Angajaţii care cu bună-credinţă raportează încălcări cunoscute sau presupuse vor fi protejaţi de represalii. Orice fel de
represalii împotriva angajaţilor care raportează încălcări în
conformitate cu aceste principii reprezintă o încălcare clară şi
severă a prezentului Cod de conduită şi vor fi sancţionate în
consecinţă.
Dezvăluirile de informaţii ale căror scop este de a acuza pe
nedrept colegii sau liderii de echipe nu vor fi tolerate. Un
astfel de comportament, de asemenea, reprezintă o încălcare
clară şi severă a prezentului Cod de conduită şi va fi
sancţionată în consecinţă.
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Persoane de contact
Pentru a raporta încălcări cunoscute sau presupuse şi a
obţine sprijin şi răspunsuri privind probleme de conformitate,
angajaţii pot apela la următoarele persoane de contact:
1. Liderii de Echipă,
2. Manager Resurse Umane,
3. Ofiţerii locali de conformitate (LCO - a se vedea secţiunile
de conformitate pe Intranet-ul companiei Hilti şi al
entităţilor locale ale Hilti) şi
4. Ofiţerul Şef de Conformitate (CCO - a se vedea
secţiunea de conformitate pe Intranet-ul comaniei Hilti),
cco@hilti.com.
În cazul încălcărilor grave (de exemplu acte criminale sau
încălcări ale legilor antitrust), angajaţii Hilti pot folosi, de
asemenea, serviciile telefonice externe privind respectarea
dispoziţiilor. Datele de contact pentru acestea pot fi găsite în
secţiunile de conformitate pe Intranet-ul companiei Hilti şi al
entităţilor locale ale Hilti.
Serviciile telefonice externe de respectare a dispoziţiilor şi
Ofiţerul şef de conformitate vor trata identitatea angajaţilor
care divulgă încălcări cunoscute sau presupuse ca fiind strict
confidenţială, în măsura în care este posibil din punct de
vedere legal. Excepţii pot fi necesare din motive juridice, după
rezultatele investigaţiilor interne sau în ceea ce priveşte
drepturile de personalitate ale altor angajaţi.
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