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Grupul Schaeffler continu≈ responsabilitatea social≈ a întregului grup 
de firme ∫i vede în aceasta o prerogativ≈ pentru durabilitatea succesului 
grupului. Codul de conduit≈ a Grupului Schaeffler are la baz≈ cele principii 
ale “Global Compact”, “The Global Sullivan Principles of corporate Social 
Responsibility” ∫i standardele “Social Accountability International”. 
Principiile de baz≈ descrise aici constituie un standard minim pentru noi 
∫i nu afecteaz≈ ad≈ugirile na˛ionale specifice ce au la baz≈ circumstan˛ele 
culturale relevante.

Drepturile omului
Ne angaj≈m s≈ respect≈m drepturile omului proclamate interna˛ional în 
cadrul sferei noastre de influen˛≈.

Munca for˛at≈
Nu ne vom angaja în sau asocia cu utilizarea oric≈rei forme de munc≈ 
for˛at≈.

Munca copiilor
Nu ne vom angaja în sau asocia cu utilizarea muncii copiilor în ac˛iunile 
noastre.

Discriminarea ∫i respectul fa˛≈ de al˛ii
Dorim s≈ promov≈m un mediu de lucru lipsit de discriminare ∫i har˛uire 
pe considerente de sex, ras≈, culoare, convingeri religioase, vârst≈, ori-
gine etnic≈, handicap sau orientare sexual≈. Angaja˛ii no∫tri trebuie s≈ 
se respecte reciproc.

Remunerare ∫i timp de lucru
Recunoa∫tem dreptul lucr≈torilor la o remunerare adecvat≈ ∫i respect≈m 
slariul minim garantat de legisla˛ie pe pia˛a muncii în cauz≈. Respect≈m 
regulile aplicabile orelor de munc≈ în toate activit≈˛ile noastre.

Rela˛iile cu angaja˛ii ∫i cu reprezentan˛ii angaja˛ilor
Respect≈m libertatea voluntar≈ a angaja˛ilor no∫tri de a se asocia. 
Independent de asta, permitem angaja˛ilor no∫tri s≈-∫i aduc≈ interesele 
la cuno∫tin˛a managementului, în mod permanent.

Armonizarea profesiei & familiei
Suntem o afacere de familie. Prin m≈suri benefice pentru protec˛ia 
familiei, contribuim la cre∫terea gradului de satisfac˛ie ∫i motivare a 
angaja˛ilor no∫tri ∫i prin aceasta, la cre∫terea performan˛ei organiza˛iei 
noastre. 

S≈n≈tate ∫i securitate
Dorim s≈ promov≈m un mediu  de lucru s≈n≈tos ∫i sigur care s≈ satisfac≈ 
∫i chiar s≈ dep≈∫easc≈ cerin˛ele standardelor aplicabile în materie de 
s≈n≈tate ∫i securitate la locul de munc≈. Vom întreprinde toate m≈surile 
pentru a preveni accidentele ∫i îmboln≈virile cauzate de condi˛iile de lucru.

Dezvoltarea for˛ei de munc≈
Privim dezvoltarea angaja˛ilor ca o investi˛ie esen˛ial≈ pentru viitorul firmei 
noastre. Apreciem, de asemenea, dezvoltarea competen˛elor sociale ∫i 
tehnice.

Responsabilitate fa˛≈ de mediul ambiant
Men˛inem un sistem de management al mediului în cadrul fiec≈rei unit≈˛i 
de produc˛ie, pe plan interna˛ional, care este îmbun≈t≈˛it permanent. 
Legisla˛ia  local≈ cu privire la protec˛ia mediului ∫i specifica˛iile grupului 
Schaeffler cu privire la sistemul de protec˛ie a mediului trebuie respectate. 
Colabor≈m cu parteneri de afaceri ∫i furnizori care practic≈ responsabili-
tatea noastr≈ în ceea ce prive∫te protec˛ia mediului.

Conflicte de interese, cadouri ∫i tentative de mituire
Ne oblig≈m s≈ nu accept≈m cadouri sau bani sau ac˛iuni (tipuri de 
participa˛ie), care pot conduce la conflicte de interese. În mod special, 
nu pot fi f≈cute, oferite sau acceptate nici mit≈, nici alte pl≈˛i care contravin 
legisla˛iei.

Furnizori
Incuraj≈m, când este posibil, furnizorii no∫tri s≈ implementeze principii 
de responsabilitate social≈ similare, în cadrul firmelor lor.

Responsabilitate
Consider≈m c≈ fiecare angajat are responsabilitatea individual≈ de a 
urma acest Cod de Conduit≈ ∫i de a încuraja colegii s≈-l respecte de 
asemenea. Managementul este responsabil pentru impunerea acestor 
principii care trebuie s≈ devin≈ parte a regulamentelor ∫i directivelor.
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