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Principiile și 
valorile noastre





Cuvânt înainte al Chairman al Board of 
Directors și CEO

Stimați colegi,

Codul de conduită al Georg Fischer reprezintă fundația pe care ne construim activitățile noastre 

de afaceri. Acesta conține valorile, principiile și politicile cărora Georg Fischer s-a dedicat în cali-

tate de companie la nivel global și care ne ghidează în cadrul activităților noastre zilnice.

Pentru a garanta succesul pe termen lung al corporației noastre, sarcina noastră imperativă este 

să atingem și să menținem poziția noastră de lider în cadrul tuturor domeniilor de afaceri în care 

ne desfășurăm activitatea. Am investit în cercetare și dezvoltare și ne străduim să ne creștem 

constant cota de piață, precum și profitabilitatea și rentabilitatea capitalului investit. Astfel, cre-

ăm valoare durabilă și pe termen lung pentru acționarii, clienții și angajații noștri.

Cu toate acestea, considerăm că putem genera durabilitate și valoare pe termen lung numai 

dacă codul nostru de conduită este atât legal, cât și etic, fără cusur. Prin urmare, ne-am luat 

angajamentulfață de dezvoltarea durabilă a societății noastre, definită prin respectul și respon-

sabilitatea aferentă tuturor angajaților, partenerilor noștri de afaceri, mediului și comunității. Ne 

mândrim cu produsele noastre extrem de calitative și personalul nostru calificat. 

Codul de conduită nu încearcă să acopere toate problemele cu care ne confruntăm zilnic. Mai de-

grabă, oferă o imagine de ansamblu generală care servește drept orientare pentru dvs. În cazul 

în care aveți întrebări, vă rugăm să contactați Departamentul juridic al corporației.

Comportamentul fiecărui angajat în parte afectează modul în care noi și afacerile noastre 

suntem percepuți de către ceilalți. Prin urmare, avem nevoie ca toți angajații să se conformeze 

legilor și directivelor interne care se aplică. În acest mod ne ajutați să garantăm și să menținem 

reputația, credibilitatea și integritatea companiei noastre și în viitor.

Vă mulțumim pentru asistența și sprijinul neprețuit pentru cultivarea și menținerea valorilor 

Georg Fischer.

Andreas Koopmann

Chairman al Board of Directors

Yves Serra

CEO
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a) Ierarhie

Codul de conduită al Georg Fischer se află în prim-planul tuturor politicilor și procedurilor, dar 

nu reprezintă singurul set de linii directoare din cadrul corporației, emise de către Executive 

Committee și diviziile individuale. În mod natural, conformitatea de reglementare nu vă degre-

vează de responsabilitatea de a fi la curent cu și de a implementa legislația locală relevantă.

b) Cui i se aplică Codul de conduită?

Codul de conduită Georg Fischer este destinat membrilor Board of Directors și Executive Com-

mittee, membrilor Senior Management și toți angajații companiilor Georg Fischer la nivel mon-

dial. Persoanele cu jumătate de normă sau cu contract de muncă pe perioadă determinată sunt 

considerați angajați. Dacă este posibil, agențiile de plasare a forței de muncă temporare trebuie 

să aibă obligația de a accepta Codul de conduită pentru acele persoane care au locuri de muncă 

temporare în cadrul unei companii Georg Fischer.

Codul de conduită al furnizorului Georg Fischer se aplică tuturor furnizorilor noștri.

Toți angajații primesc un exemplar tipărit al Codului de conduită și trebuie să semneze o declara-

ție de confirmare a primirii și să o transmită departamentului de Resurse Umane responsabil.

1. Codul de conduită al Georg Fischer
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2.  Principiile și valorile noastre

Principiile și valorile noastre reprezintă filozofia și spiritul Georg Fischer în cadrul rutinei noas-

tre zilnice în beneficiul corporației, al clienților, angajaților, partenerilor, acționarilor și obligata-

rilor noștri.

Clienții sunt pe primul loc

Acțiunile noastre sunt ghidate de necesitățile și gradul de satisfacție al clienților noștri și acți-

onăm ca atare. Ne tratăm clienții în modul în care ne dorim să fim tratați noi înșine. Obiectivul 

nostru este de a dezvolta produse inovatoare și originale, creând astfel valoare durabilă pentru 

clienții noștri. 

Noi acționăm rapid

În calitate de organizație la nivel global, ne adaptăm constant la schimbările condițiilor prezente 

pe piață. Noi luăm decizii rapid și le implementăm imediat.

Ne ținem promisiunile

Noi nu facem promisiuni pe care nu le putem ține. Implementarea la timp reprezintă prioritatea 

noastră de vârf.

Noi recompensăm performanța

Noi solicităm un nivel crescut de eficiență și integritate și onorăm realizările semnificative. Ne 

propunem obiective ambițioase și ne evaluăm performanța față de cei mai buni.

Noi respectăm individualitatea omului

Avem încredere în angajații noștri și le delegăm responsabilitatea. Încercăm întotdeauna să înțe-

legem înainte de a ne face înțeleși.
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a) Principii

Georg Fischer s-a dedicat oportunităților de șanse egale, respectului, încrederii și realizărilor. 

Noi oferim angajaților un mediu de lucru competitiv și atractiv. Ne încurajăm angajații să facă uz 

în mod complet de potențialul lor, prin stabilirea de obiective ambițioase. Încurajăm o cultură de 

încredere reciprocă, respect și dialog deschis. Fiecare angajat al Georg Fischer are dreptul la o 

evaluare individuală a performanței.

Noi promovăm o cultură în cadrul căreia oamenii își pot dezvolta talentele și ideile și sunt in-

spirați să aibă obiective înalte. Ne așteptăm ca managerii noștri să dea dovadă de capacitate de 

conducere, responsabilitate, curajul de a încerca lucruri noi și comportamente care să servească 

3. Drepturile și responsabilitățile angajaților

drept model de urmat. Susținem dezvoltarea angajaților, stabilim obiective ambițioase și recom-

pensăm buna performanță.

Încurajăm fiecare angajat să acționeze în mod responsabil și să lucreze în echipă. Angajații sunt 

încurajați, oricând se impune necesitatea, să evalueze situațiile conform informațiilor și convin-

gerilor lor și să acționeze în conformitate cu principiile etice acceptate în mod general.

Ne conformăm normelor privind programul de lucru și sănătății și siguranței la locul de muncă, 

oferim salarii corecte și respectăm dreptul angajaților noștri de a să alătura organismelor re-

prezentative ale forței de muncă. Aceste drepturi sunt respectate în cazul în care legislația locală 

are prevederi aferente drepturilor puterii de decizie a angajaților.





b) Interdicția privind orice tip de discriminare

Respectul reciproc reprezintă fundamentul unui mediul de lucru marcat de respect. Noi ne-am 

dedicat respectării demnității umane și a drepturilor omului și protejării personalității fiecărui 

individ la locul de muncă. 

Orice tip de discriminare care se bazează, de exemplu, pe atribute de gen, rasă, culoare a pielii, 

origine, dizabilitate, religie, orientare sexuală, afiliere politică, statut familial și orice alte atribute 

personale sunt interzise.

Noi nu tolerăm munca forțată sau exploatarea prin muncă a copiilor, nici în cadrul Georg Fischer, 

nici la sediul furnizorilor și al clienților noștri.

Nu tolerăm hărțuirea sexuală la locul de muncă. Hărțuirea sexuală include, printre altele, nu 

salutăm avansurile și atingerile, glumele sugestive și alte utilizări ale limbajului cu motivații 

sexuale, expunerea nedorită sau publică a imaginilor pornografice, precum și solicitarea de favo-

ruri sexuale prin presiune sau promisiuni.

Nu acceptăm nicio altă formă de discriminare, amenințări, intimidare sau agresiune verbală.  

Colegii nu trebuie ridiculizați sau excluși.

c) Consumul de droguri și alcool la locul de muncă

Drogurile și alcoolul afectează capacitatea angajaților de a lua decizii și cresc riscul de accidente 

la locul de muncă. Consumul, la locul de muncă, de droguri sau de alte substanțe care provoacă 

intoxicarea sau care afectează conștiența este, prin urmare, strict interzis, chiar dacă aceste 

droguri sau substanțe pot fi achiziționate legal în țara unde este amplasat locul dvs. de muncă. 

Angajații își vor începe ziua de muncă fără a fi sub influența unor astfel de medicamente sau 

substanțe.

 

Alcoolul trebuie evitat în timpul orelor de program și în timpul pauzei de masă, din principiu 

dacă, din motive de afaceri, angajații trebuie să conducă vehicule, să opereze utilaje, sunt impli-

cați în activități cu grad de pericol sau trebuie să ia decizii importante ulterior. Companiile Georg 

Fischer pot institui norme mai stricte. 

Din considerație pentru sănătatea angajaților la locul de muncă, companiile Georg Fischer pot 

emite norme care restricționează fumatul la locul de muncă strict în zonele desemnate în acest 

scop.
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d) Siguranța și sănătatea la locul de muncă

Siguranța la locul de muncă este de importanță vitală în cadrul Georg Fischer. Obiectivul nostru 

este de a crea un loc de muncă exclusiv fără accidente, întrucât fiecare accident care are loc este 

cu unul mai mult decât trebuie. Toți angajații sunt încurajați să identifice orice risc potențial de 

accident la locul de muncă personal și să elimine fie riscul, fie să raporteze problema manageru-

lui relevant.

Toți angajații, contractanții și furnizorii au obligația de a se conforma cu regulamentele de sigu-

ranță în cadrul unităților noastre.

Sănătatea fiecărui angajat este foarte importantă pentru noi. Ne-am dedicat susținerii sănătății 

angajaților noștri și îi încurajăm să ducă un stil de viață sănătos.

Georg Fischer urmărește să angajeze persoane cu dizabilități pentru a le reintegra în procesul 

de lucru.

e) Timpul liber și vacanțele

Georg Fischer susține angajații care se străduiesc să mențină un echilibru între serviciu și relaxa-

re. Ne conformăm numărului legal de ore de program.

Pentru a le facilita odihna angajaților, le oferim concedii. Managerii de linie trebuie să se asigure 

că angajații, pe cât este posibil, beneficiază de concedii atunci când au dreptul la acestea.
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a) Conformitatea cu regulamentele legale

Ne conformăm tuturor legilor și regulamentelor în vigoare. Companiile Georg Fischer pot emite 

regulamente interne mai stringente în cadrul legislației aplicabile. Angajaților li se solicită să se 

conformeze acestor regulamente mai stricte.

b) Durabilitate

Ne-am dedicat să ne desfășurăm activitățile într-o manieră cât mai durabilă posibil. Depunem 

eforturi constant pentru a îmbunătăți durabilitatea Georg Fischer în calitate de companie și pen-

tru produsele noastre. Aceasta nu numai că ajută la conservarea resurselor de valoare, dar duce 

și la costuri mai reduse pentru noi și clienții noștri. 

c) Acceptarea de cadouri și invitații

Nu acceptăm cadouri sau invitații care pot duce la obligații. Este permisă acceptarea cadourilor 

și invitațiilor simbolice în timpul unei tranzacții de afaceri normale. Acceptarea de cadouri sau 

invitații mai mari este interzisă dacă valoarea acestora depășește o valoare uzuală pentru locația 

respectivă, în conformitate cu legislația aplicabilă. Companiile Georg Fischer pot prescrie o va-

loare mai mică pentru angajații lor față de cea uzuală pentru locația respectivă.

Dacă se preconizează acceptarea unui cadou depășește această valoare în virtutea tradițiilor 

și obiceiurilor unei țări, și, dacă un astfel de cadou nu poate fi refuzat din motive culturale, este 

permisă acceptarea cadoului. Cu toate acestea, un astfel de cadou trebuie pus la dispoziția tutu-

ror angajaților. Persoana care oferă cadoul va fi informată cu privire la această regulă.

Acceptarea de bani sau alte beneficii monetare de la părți terțe, cum ar fi împrumuturi, titluri de 

valoare și comisioane, este interzisă pentru toți angajații.

Dacă aveți incertitudini, Departamentul juridic corporativ vă va pune la dispoziție mai multe 

informații.

d) Corupție

Georg Fischer interzice toate formele de corupție, cum ar fi mita și acordarea sau acceptarea de 

alte beneficii, indiferent dacă acestea sunt oferite în mod direct, prin intermediari sau persoane-

lor private sau funcționarilor publici. Interdicția se aplică în special ofertei (mită activă, acorda-

rea de favoruri) sau acceptării (mită pasivă, primirea de mită) de cadouri în scopul de a obține 

avantaj ilegal.

Corupția reprezintă o infracțiune. Nu se poate exclude faptul că un angajat poate fi pus sub acu-

zație la locul său de muncă sau în țările terțe, chiar dacă actul de corupție a avut loc într-o altă 

locație.

4. Principiile activităților noastre de afaceri
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Trebuie să știm că actul de corupție poate fi ascuns, de exemplu, comisioane în exces remune-

rate agenților sau intermediarilor, donații către instituții caritabile sau favoruri acordate părților 

terțe asociate persoanei care primește avantajul. Dacă aveți dubii, trebuie să contactați Departa-

mentul juridic corporativ.

Georg Fischer interzice mita, chiar dacă aceasta este o practică legală și comună în anumite țări, 

ceea ce garantează prestarea unui serviciu legal sau mai rapidă a acestuia (de exemplu, proce-

sarea mai rapidă a vămuirii).

 

Donațiile efectuate de o companie Georg Fischer către partide politice sau pentru activități 

politice sunt, în general, interzise. Orice excepție trebuie aprobată de către Executive Committee. 

Solicitările pentru astfel de excepții trebuie adresate Secretariatului companiei.

e) Restricțiile de comerț internațional și controalele la export

Organismele guvernamentale și internaționale pot impune restricții și boicoturi comerciale 

temporare care afectează anumite produse, care se aplică țărilor sau persoanelor. Georg Fischer 

recunoaște deciziile comunității internaționale. Ne desfășurăm activitățile de afaceri strict în 

conformitate cu regulamentele internaționale și nu exportă mărfuri sau tehnologiile afectate de 

restricțiile comerciale.

Toate produsele fabricate de Georg Fischer sunt destinate utilizării pașnice. În cazuri excepționa-

le, produsele individuale pot fi utilizate pentru producția de materiale în scopuri militare (așa-nu-

mitele bunuri cu utilizare duală). Regulamentele de control al exportului relevante trebuie luate 

în considerare pentru astfel de produse. Dacă aveți dubii, contactați agențiile de reglementare 

din țările respective sau Departamentul juridic corporativ.

 Georg Fischer | Cod de conduită 13



f) Concurența loială 

În conformitate cu principiile noastre etice, ne desfășurăm afacerile în mod echitabil și sub egida 

normelor naționale și internaționale de concurență.

Tuturor angajaților li se cere să se conformeze legislației internaționale și naționale care pro-

tejează concurența loială. Aceasta include în special prevederile pentru concurența neloială și 

legile antitrust.

Sunt strict interzise acordurile cu concurența privind prețurile, temenii de vânzare, restricțiile de 

cantitate, divizarea teritoriului și ofertele, în special procedurile de achiziții publice etc. 

Trebuie evitat orice alt schimb de informații care pot limita concurența loială. Comunicarea cu 

concurența noastră trebuie menținută la minimum. Mai mult, nu ne dezbatem strategiile cu 

concurența sau nu facem schimb de informații de afaceri sau tehnice cu caracter sensibil cu 

aceasta. Acest lucru se aplică în mod real în special în cadrul evenimentelor profesionale și al 

asociațiilor din domeniu.

Facem schimb de informații numai cu partenerii din asociațiile participative active, în măsura în 

care este necesar, pentru a ne realiza obiectivele de afaceri ale acesteia.

De asemenea, le solicităm furnizorilor să conformeze normelor de concurență. În cazul în care 

un furnizor nu are instituite propriile sale politici, acesta trebuie să ia cunoștință de prezentul 

Cod de conduită sau de Codul de conduită al furnizorului Georg Fischer, ca fiind obligatoriu.

Directiva corporativă privind normele de conduită aferente legii concurențiale oferă informații 

suplimentare. Dacă aveți dubii, trebuie contactat Departamentul juridic corporativ.
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g) Tranzacții bazate pe informații privilegiate

Informațiile privilegiate includ orice fapt confidențial care, în caz de divulgare, ar putea afecta 

semnificativ prețul titlurilor de valoare Georg Fischer Ltd într-o manieră predictivă.

Pot apărea informații confidențiale în circumstanțe, după cum urmează:

 • Informații financiare importante, în special rezultatele la jumătatea exercițiului financiar și   

  anuale nepublicate;

 • Achizițiile de amploare sau proiectele cesiune, inclusiv stabilirea și dizolvarea asociațiilor în  

  participațiune;

 • Încheierea sau rezilierea contractelor semnificative;

 • Litigiu care dispută o sumă substanțială;

 • Modificări semnificative la nivel de capital sau structură de conducere.

Angajații care sunt în posesia informațiilor privilegiate nu au permisiunea tranzacționării titluri-

lor de valoare Georg Fischer Ltd. Mai mult, informațiile privilegiate nu trebuie divulgate părților 

terțe, inclusiv membrilor familiei. Tranzacționarea informațiilor privilegiate reprezintă o infracți-

une în majoritatea țărilor.

h) Conflictele de interese

Trebuie să ne asigurăm că propriile noastre activități nu intră în conflict cu interesele Georg 

Fischer. Trebuie evitată chiar și manifestarea unui potențial conflict de interese.

Un conflict de interese apare ori de câte ori luăm o decizie de afaceri și, simultan, avem un inte-

res personal. Interesele personale pot fi și în beneficiul unui prieten sau al unei rude apropiate. 

În cazul în care se suspectează un conflict de interese, trebuie informat managerul relevant.
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a) Proprietatea operațională

Facilitățile din birourile și fabricile Georg Fischer sunt dotate în vederea realizării activității zilni-

ce și trebuie manipulate cu atenție de către angajați.

Angajaților nu li se permite să utilizeze în mod greșit proprietatea Georg Fischer în scopuri per-

sonale sau în vederea deteriorării cu rea intenție sau a distrugerii proprietății.

Anumite elemente operaționale, cum ar fi laptopurile și telefoanele mobile, pot fi utilizate de că-

tre angajați în scopuri private, în conformitate cu prevederile companiei Georg Fischer relevante. 

Utilizarea privată a telefoanelor mobile în timpul orelor de lucru trebuie restricționată la cerințe-

le esențiale. Utilizării private a vehiculelor care aparțin companiei se aplică norme speciale.

b) Proprietatea intelectuală

Noi protejăm proprietatea intelectuală a Georg Fischer, cum ar fi brevetele, mărcile comercia-

le, drepturile de copyright, design, secretele comerciale, eșantioanele, modelele și expertiza și 

respectăm proprietatea intelectuală a celorlalți.

Întrucât proprietatea intelectuală este un atribut extrem de valoros în cadrul Georg Fischer, toți 

angajații trebuie să adopte o atitudine atentă în vederea protejării acesteia. Înainte de a preda 

proprietatea intelectuală părților terțe sau de a o pune la dispoziție în orice alt mod, trebuie 

semnate contracte adecvate pentru a proteja drepturile Georg Fischer. Mărcile Georg Fischer pot 

fi autorizate în vederea utilizării de către părțile terțe numai cu aprobarea Directorului executiv.

Tuturor angajaților li se solicită să raporteze orice suspiciune de încălcare de către furnizori, 

clienți sau alte părți terțe Departamentului de brevetare.

5.  Protejarea proprietății Georg Fischer
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a) Informații confidențiale

Tuturor angajaților li se solicită să păstreze confidențialitatea informațiilor despre Georg Fischer 

într-o manieră sigură și să se asigure că aceste informații sunt accesibile numai colegilor de la 

locul de muncă, întrucât este necesar pentru atingerea obiectivului de afaceri respectiv. Aceasta 

se aplică în egală măsură informațiilor confidențiale care ne-au fost încredințate de părțile terțe.

Informațiile confidențiale includ datele tehnice despre produse și procese, strategii de marketing 

și vânzări, listele de achiziții interne, datelor clienților, informațiilor financiare fără caracter 

public, informațiilor referitoare la tranzacții, cazurilor civile sau penale și tuturor datelor cu 

caracter personal.

6. Manipularea informațiilor, datelor și 
documentelor

În cadrul birourilor cu locuri de muncă diverse, angajaților li se solicită să păstreze sub cheie 

toate documentele confidențiale, ori de câte ori își părăsesc locul de muncă.

b) Protecția datelor

Georg Fischer ia în serios protecția datelor cu caracter personal ale angajaților săi. În confor-

mitate cu legile locale de protecție a datelor, datele cu caracter personal ale angajaților Georg 

Fischer sunt procesate numai în măsura în care este necesar pentru relația de angajare.



c) Gestionarea documentelor

Gestionarea documentelor se referă la crearea, păstrarea și distrugerea documentelor.

Noi înregistrăm cu precizie și complet tranzacțiile de afaceri. Toate documentele de afaceri 

(inclusiv fișierele electronice și microfilmele) sunt păstrate pentru perioada de timp statutară. 

Ulterior acestei perioade, documentele sunt distruse în conformitate cu prevederile directivei 

corporative. Orice documente interesante din punct de vedere istoric trebuie transmise în prea-

labil arhivarului companiei.

În nicio împrejurare, angajații nu trebuie să distrugă documentele care se referă la litigii iminen-

te sau în curs de desfășurare sau proceduri de investigație. Dacă aveți dubii, trebuie să contactați 

Departamentul juridic corporativ.
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Comunică cu presa într-o manieră unitară, deschisă și plină de respect. Nu oferim informații 

privind procedurile juridice în desfășurare și nu comentăm zvonurile.

Pe cât posibil, ne informăm angajații în același timp cu presa și alte părți interesate.

Comunicările cu presa, analiștii și investitorii sunt efectuate, în general de către Departamentul 

de comunicare corporativă și de relații cu investitorii. Solicitările trebuie întotdeauna transmise 

unuia dinte aceste două departamente.

7.  Comunicările și contactele cu presa

8.  Încălcări

Sancțiunile disciplinare pot fi adoptate în cadrul legislației aplicabile, regulamentelor interne ale 

companiilor Georg Fischer sau al prevederilor contractului de angajare etc. Angajaților li se cere 

să aplice principiile etice și morale prevăzute în cadrul prezentului Cod de conduită.

Încălcările conform articolului 8, paragraful 1 de mai sus pot fi raportate managerilor de linie 

respectivi sau Departamentului de resurse umane. Angajații pot contacta telefonic și Departa-

mentul juridic corporativ din Schauffhausen (germană, engleză, franceză sau italiană) sau în 

scris la adresa de e-mail privind conformitatea compliance@georgfischer.com. Raportul poate 

fi transmis și anonim. Departamentul juridic corporativ va căuta să protejeze identitatea angaja-

tului care raportează încălcările, ori de câte ori este posibil. Raportările incorecte în mod voit și 

acuzațiile false vor face obiectul sancțiunilor disciplinare.
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9.  Întrebări despre Codul de conduită

Managerii de linie reprezintă primul punct de contact pentru întrebări privind Codul de conduită. 

Departamentului juridic corporativ, care poate fi contactat la code@georgfischer.com, i-ar face 

plăcere să vă pună la dispoziție informații suplimentare.

10.  Valabilitate

Codul de conduită al Georg Fischer a fost aprobat de către Executive Committee la data de 12 

iulie 2013 și intră în vigoare de la data de 1 august 2013. Acesta înlocuiește Codul de conduită al 

Georg Fischer din data de 1 ianuarie 2008.
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Departament juridic
Marc Lahusen
Telefon:  +41 52 631 21 85
Fax: +41 52 631 24 49
marc.lahusen@georgfischer.com
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