
Codul de conduită al Grupului Schaeffler

Transparență, Încredere și Muncă în echipă



Doamnelor și Domnilor,  
Stimați angajați,

 
Prin Roadmap 2025, ne-am definit strategia și programul de aplicare pentru următorii cinci ani. Ca bază pentru această 
strategie, ne-am reformulat țelul corporativ: Suntem pionierii mișcării, pentru progresul mersului lumii. Aceasta ne determină 
acțiunile și ne exprimă identitatea. 
 
Trăim vremuri de schimbări extraordinare. Schaeffler este o companie de familie, cotată la bursă, având o identitate unică: 
o companie construită de către fondatorii săi, cu un lung istoric de succes, o orientare strategică clară și un angajament 
puternic de a-și respecta valorile și principiile. Aceasta nu este o contradicție, dimpotrivă: Noi trăim conform valorilor unei 
afaceri de familie la nivel global. Integritatea, corectitudinea și respectul reciproc în timp ce facem afaceri au fost întotdeauna 
elementul nostru de bază al ADN-ului nostru. Aceasta s-a reflectat în principiile noastre dovedite de Transparență, Încredere 
și Muncă în echipă, precum și în valorile noastre: sustenabilitate, inovativitate, excelență și pasiune. 
 
Ne asumăm responsabilitatea pentru viitorul Grupului Schaeffler și al generațiilor viitoare, acționând responsabil și pe baza 
perspectivelor pe termen lung, respectând legislația și reglementările aplicabile, bazându-ne pe diversitate și promovând 
protecția mediului și a climatului. Valorile noastre fundamentale formează busola noastră, pe care o folosim pentru a urma 
calea unui viitor alături de acționarii, partenerii noștri de afaceri și, desigur, angajații noștri, în aceste vremuri dificile, cu 
schimbări profunde. 
 
Dorim să ne dezvoltăm afacerea și să ne intensificăm profilul corporativ. Însă nu cu orice preț. Ncio afacere nu este atât de 
importantă încât să ne abatem de la valorile noastre și să încălcăm legislația aplicabilă. Comportamentul neetic poate duce 
la daune considerabile. Integritatea este parte integrantă din cultura noastră corporativă. Astfel, creăm încrederea care este 
atât de importantă pentru a avea în continuare succes în afaceri. Pentru a continua pionieratul mișcării, pentru progresul 
mersului lumii, noi acționăm cu integritate. 
 
Stimați Angajați, am actualizat Codul de conduită Schaeffler și l-am adaptat la strategia noastră corporativă. Acesta asigură 
orientarea în acțiunile noastre și, simultan, reprezintă o promisiune importantă față de lumea exterioară. 
 
Cu toții contribuim la a conduce Schaeffler într-un viitor sustenabil și de succes. Vă rugăm să folosiți acest Cod de conduită 
și să ne permiteți să ne orientăm consecvent conduita zilnică unii către ceilalți, către partenerii noștri de afaceri și către 
publicul larg. 
 
În numele Comitetului Executiv Schaeffler, mă bazez pe contribuția dvs. și vă mulțumesc pentru sprijin.
 
 
Toate cele bune, 

Klaus Rosenfeld 
Director General 
Schaeffler AG

Cuvânt înainte

2 3



Cuprins

Cuvânt înainte 03

Preambul 06

1  Principii fundamentale și reguli de conduită

1.1 Integritate

1.2 Transparență, încredere și muncă în echipă

1.3 Gestionarea riscurilor

1.4 Respectarea drepturilor omului

1.5 Respectarea legislației aplicabile

1.6 Evitarea conflictelor de interes

1.7 Gestionarea cu prudența cuvenită a bunurilor companiei

1.8 Întocmirea corectă a contabilității și raportarea  

         financiară corectă

1.9 Conduita corectă în public

08
09

09

09

10

10

10

10

11

11

2  Comportamentul față de partenerii de afaceri și terți

2.1 Concurența corectă 

2.2 Anti-corupție 

2.3 Prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului 

2.4 Legea controlului exportului și sancțiunilor 

2.5 Impozite și taxe vamale 

2.6 Conformitate tehnică

12
13 

13 

14 

14

14 

14

3  Gestionarea informațiilor

3.1 Digitalizare 

3.2 Protecția informațiilor relevante pentru companie 

3.3 Protecția datelor cu caracter personal  

3.4 Securitate IT 

3.5 Informații privilegiate

16
17 

17 

17 

17 

17

4  Modul de tratare a angajaților și colegilor

4.1 Condiții de lucru corecte și dezvoltarea angajaților 

4.2 Diversitate și principiul tratamentului egal 

4.3 Compatibilitate între muncă și familie 

4.4 Respingerea muncii forțate și a muncii copiilor 

4.5 Dialog cu angajații și reprezentanții angajaților

18
19 

19 

19 

19 

19

5  Sustenabilitate, mediu, sănătate și securitate

5.1 Acționăm ținând cont de sustenabilitate 

5.2 Protecția mediului și a climatului 

5.3 Sănătate și securitate la locul de muncă

20
21 

21 

21

6  Raportare și persoane de contact 

6.1 Raportarea abaterilor de conduită

6.2 Persoane de contact locale 

6.3 Sistemul de denunțare a încălcărilor

22
23 

23 

23

Contact 23

4 5

Cuprins



Preambul

INTEGRITATEA, CORECTITUDI-
NEA ȘI RESPECTUL RECIPROC 
SUNT PIETRELE DE TEMELIE ALE 
GRUPULUI SCHAEFFLER, PE 
CARE SE BAZEAZĂ ACȚIUNILE 
NOASTRE. SCHAEFFLER SE  
RIDICĂ LA ÎNĂLȚIMEA RESPON-
SABILITĂȚII SALE SOCIALE ȘI 
ASTFEL CREEAZĂ PRECONDIȚIILE 
PENTRU SUCCESUL SUSȚINUT 
AL COMPANIEI. 

Acest Cod de conduită a fost aprobat de Comitetul executiv al Schaeffler AG, cu 
susținerea deplină a familiei Schaeffler. Codul de conduită subliniază importanța 
pe care o acordă Schaeffler1 conduitei corporative responsabile. 

Codul de conduită descrie valorile și principiile de conduită ale căror literă și spirit 
trebuie respectate de către noi, toți: Comitetul Executiv, manageri și toți angajații 
și că Schaeffler se așteaptă să fie respectat de către partenerii săi de afaceri. 
 
Aceste valori și principii de conduită reprezintă o bază obligatorie pentru activitățile 
de afaceri Schaeffler la nivel global. 
 
Prin urmare, Schaeffler se așteaptă ca toți angajații2 săi să se simtă personal 
responsabili de conformarea la acest Cod de conduită și în susținerea tuturor la 
respectarea acestuia în aceeași manieră.

1   Termenul „Schaeffler” se referă la Grupul Schaeffler, adică, Schaeffler AG și toate companiile Grupului în care 
Schaeffler AG deține direct sau indirect pachetul majoritar.

2  Termenul „angajați” include și managerii de la toate nivelurile, precum și membrii comitetelor executive.
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1 PRINCIPII  
FUNDAMENTALE  
ȘI REGULI DE 
CONDUITĂ

1.1  Integritate 
 
Integritatea înseamnă că practicile de afaceri ale Schaeffler 
se conformează întotdeauna valorilor și principiilor de con-
duită ale companiei. Schaeffler și angajații săi respectă atât 
legislația aplicabilă, cât și reglementările interne ale compa-
niei. Aceștia acționează conform valorilor companiei și își 
respectă propria busolă internă pentru a se asigura că regle-
mentările devin valori puse în practică. 
 
Schaeffler și angajații săi păstrează integritatea în relațiile 
lor cu ceilalți și se așteaptă la integritate din partea partene-
rilor de afaceri. 
 
Schaeffler menține relații de afaceri numai cu terți ale căror 
practici de afaceri sunt conforme cu valorile și principiile de 
conduită specificate în acest Cod de conduită, protejând ast-
fel compania și angajații acesteia împotriva responsabilității 
penale și a altor forme de responsabilitate, protejând buna 
reputație a Schaeffler.

1.2  Transparență, încredere și muncă în echipă 
 
Schaeffler este un partener de afaceri corect și de încredere. 
Prin urmare, Schaeffler și angajații săi acționează cu trans-
parență față de acționarii companiei, partenerii săi de afaceri, 
precum și reciproc. Transparența generează încredere, iar 
încrederea este baza muncii de succes în echipă. 
 
Colaborarea responsabilă necesită acțiuni și decizii transpa-
rente și cuprinzătoare. Numai astfel, acestea vor atinge nivelul 
de acceptare cerut. Când vine vorba de colaborare, trans-
parența înseamnă și că problemele sunt abordate deschis, 
iar oameniiinteracționează onest.

1.3  Gestionarea riscurilor 
 
Schaeffler își asumă cu grijă riscuri de afaceri calculate pen-
tru a atinge obiectivele strategice ale companiei și a realiza 
beneficiile rezultante așteptate. De regulă, succesul unei 
afaceri implică profitarea de oportunități și identificarea tim-
purie a riscurilor conexe, evaluarea și gestionarea acestora. 
 
Schaeffler definește riscurile ca amenințarea prin care eveni-
mentele sau acțiunile împiedică compania să își atingă 
obiectivele sau să își implementeze cu succes strategiile. 
 
Riscurile sunt gestionate activ cu ajutorul sistemului de 
management al riscurilor implementat în cadrul Grupului 
Schaeffler. Gestionarea riscurilor este amplificată la toate 
nivelurile corporative și de afaceri prin abordarea consec-
ventă a riscurilor și monitorizarea periodică a factorilor ge-
neratori de riscuri.  
 
Astfel, noi asigurăm o conștientizare continuă, în întregul 
grup, asupra riscurilor la toate nivelurile companiei și conso-
lidăm cultura existentă asupra riscurilor. Fiecare angajat are 
responsabilitatea gestionării adecvate a riscurilor de afaceri 
în domeniul propriu al responsabilității alocate. Riscurile in-
dividuale care pot pune în pericol continuarea existenței 
companiei nu sunt acceptate. 
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1.4  Respectarea drepturilor omului 
 
Respectarea drepturilor omului reprezintă o parte integrantă 
a responsabilității sociale corporative a Schaeffler. Compania 
se angajează să respecte carta internațională a drepturilor 
omului a Națiunilor Unite, „Principiile directoare ale Națiuni-
lor Unite referitoare la companii și drepturile omului”, cele 
zece principii ale „Pactului global al Națiunilor Unite” și stan-
dardele recunoscute la nivel internațional ale celor opt con-
venții de bază ale Organizației Internaționale a Muncii (OIM). 
 
Conform cu acestea, toți angajații respectă demnitatea și 
drepturile personale ale fiecărui individ, precum și ale tutu-
ror părților cu care compania este asociată prin activitățile 
sale, relațiile de afaceri și produse. Schaeffler previne activ 
încălcările drepturilor omului și le elimină, ca parte a unul 
proces de due dilligence în legătură cu drepturile omului. 
Schaeffler își propune să influențeze pozitiv drepturile per-
sonale ale tuturor părților cu care este asociată compania.

1.5  Respectarea legislației aplicabile  
 
Schaeffler și angajații săi respectă întreaga legislație și toate 
reglementările aplicabile locale, naționale și internaționale 
și aderă la acestea. Respectarea acestei legislații și a aces-
tor reglementări reprezintă baza succesului economic pe 
termen lung. Încălcarea acestei legislații și a acestor regle-
mentări poate produce daune semnificative și poate avea 
consecințe grave pentru companie, angajați, parteneri de 
afaceri și alte părți implicate.

1.6  Evitarea conflictelor de interes 
 
chaeffler se așteaptă la loialitate și integritate din partea 
tuturor angajaților săi. Aceasta înseamnă că toți angajații 
acționează în interesul Schaeffler cât timp sunt angajați ai 
companiei și iau decizii de afaceri în cel mai bun interes al 
companiei. Nu se permite ca interesele personale, economice 
sau de alt fel să influențeze negativ sau să obstrucționeze 
interesele Schaeffler. 
 
Prin urmare, angajații trebuie să evite situațiile în care inte-
resele sau acțiunile personale intră în conflict cu interesele 
companiei. În cazul în care conflictele de interes nu pot fi 
evitate, angajații trebuie să le dezvăluie și să lucreze cu 
managerii lor pentru a găsi o soluție care va proteja intere-
sele Schaeffler.

1.7  Gestionarea cu prudența cuvenită a bunurilor companiei 
 
Schaeffler și angajații săi gestionează bunurile companiei 
într-o manieră prudentă și responsabilă. Acestea includ atât 
valorile materiale, cum ar fi clădiri, facilități și materiale de 
operare, precum și tehnologia informației, software, date și 
proprietate intelectuală. 
 
Toți angajații au responsabilitatea utilizării exclusiv în inte-
resul companiei a resurselor, materialelor de operare și in-
formațiilor care le-au fost puse la dispoziție. Angajații le 
protejează împotriva influențelor negative și le păstrează în 
stare bună. 
 
Angajații respectă reglementările și specificațiile referitoare 
la utilizarea și securitatea bunurilor companiei și aderă la 
acestea. 

1.8  Întocmirea corectă a contabilității și raportarea  
         financiară corectă 
 
Schaeffler aderă la principiile întocmirii corecte a contabi-
lității. Grupul Schaeffler folosește un sistem de raportare 
financiară corectă, bazat pe aceste principii, pentru a stabili 
încrederea în rândul partenerilor săi contractuali, al acționa-
rilor și al publicului. 
 
Schaeffler își întocmește contabilitatea, înregistrările și 
documentația într-o manieră adevărată, corectă, completă și 
actualizată, în conformitate cu cerința de transparență. 
Schaeffler își menține informate părțile interesate, prin pu-
blicarea periodică a rezultatelor sale financiare, care sunt 
întocmite în conformitate cu standardele internaționale de 
raportare financiară. 
 
Pentru asigurarea raportării financiare corecte, Schaeffler 
a stabilit un sistem de control intern, care abordează și 
monitorizează riscurile prin activități eficace de control, 
asigurând astfel crearea valorii sustenabile.

1.9  Conduita corectă în public 
 
Schaeffler se așteaptă ca angajații săi să evite să facă orice 
declarații publice în numele companiei, în schimb să direcți-
oneze orice întrebări către departamentul de Comunicare 
corporativă. Schaeffler are o atitudine pozitivă față de utili-
zarea rețelelor de socializare de către angajații săi și respec-
tă dreptul acestora de a își exprima liber opiniile. La expri-
marea opiniilor acestora în public, angajații respectă regulile 
generale de politețe și păstrează un ton respectuos. Angajații 
pot găsi ghiduri pentru conduita corectă pe rețelele de socia-
lizare în ghidul Schaeffler privind rețelele de socializarea și 
neticheta.3

3 Acesta se găsește pe site-ul web corporativ al Grupului Schaeffler, la adresa www.schaeffler.com.
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2 COMPORTA-
MENTUL FAȚĂ 
DE PARTENERII 
DE AFACERI ȘI 
TERȚI

2.1  Concurența corectă 
 
Schaeffler susține concurența corectă și nedenaturată. Re-
glementările anticoncurențiale ale piețelor pe care este acti-
vă compania Schaeffler și pe care activitățile economice ale 
Schaeffler au impact sunt respectate și urmate atât de către 
Schaeffler, cât și de către angajații săi. 
 
Practic, toate țările au legislație și reglementări care interzic 
acordurile, înțelegerile și acțiunile coordonate între concu-
rență, furnizori, consumatori și distribuitori, care ar putea 
suprima sau ar intenționa să suprime concurența. Aceleași 
reglementări se aplică utilizării greșite a influenței prin acți-
uni unilaterale. 
 
Schaeffler se așteaptă ca angajații săi să nu participe la 
practici care contravin legislației privind concurența și celei 
anticoncurențiale.

2.2  Anti-corupție 
 
Schaeffler nu tolerează sub nicio formă corupția. Este inter-
zisă orice conduită, atât din partea angajaților, cât și a parte-
nerilor de afaceri, care poate da impresia de influențare a 
deciziilor de afaceri într-un mod nepermis.

Schaeffler dorește să evite ca deciziile de afaceri sau succe-
sul economic să pară că depind de avantaje.

Cadouri și ospitalitate 
 
Avantajele, de exemplu, cadouri, invitații sau alte lucruri de 
valoare sunt permise numai dacă sunt adecvate și transpa-
rente. 
 
Oferirea și acceptarea avantajelor sub orice formă în scopul 
influențării persoanelor din sectorul public sau privat este 
interzisă. Nu se va tolera acordarea de avantaje funcționari-
lor publici sau reprezentanților acestor persoane în scopul 
promovării ilegale a afacerii. Aceleași condiții se aplică plăților 
de facilitare și avantajelor indirecte, de exemplu, prin inter-
mediul partenerilor de afaceri și altor terți. Plățile de facilita-
re sunt plăți mici, nestipulate în mod legal, către funcționarii 
publici, pentru a-i încuraja să realizeze acțiuni guvernamen-
tale de rutină pe care au deja obligația să le realizeze. 
 
Toți angajații Schaeffler trebuie, prin urmare, să respecte 
legislația anticorupție a țărilor în care Schaeffler își desfă-
șoară activitățile de afaceri. În plus, ghidul companiei pentru 
prevenirea corupției se aplică și pentru toți angajații.

Donații și sponsorizare 
 
Schaeffler conștientizează responsabilitatea sa socială. 
Scopul donațiilor este de a promova cauzele non-profit. 
Donațiile către partide politice sau reprezentanții acestora, 
politicieni, membri ai parlamentului și candidați pentru biro-
urile politice, precum și persoane individuale nu sunt permise.

 
Activitățile de sponsorizare sunt folosite pentru generarea 
sustenabilă a imaginii publice pozitive și a percepției pentru 
Schaeffler. 
 
Trebuie să se procedeze cu atenție în privința solicitărilor și 
ofertelor de donații și sponsorizare, întrucât acest tip de 
avantaje poate fi, de asemenea, considerat ca mită (mascată). 
Fiecare donație și fiecare activitate de sponsorizare trebuie, 
prin urmare, să fie conformă cu legislația aplicabilă și cu 
reglementările interne ale Schaeffler și necesită aprobarea 
specială cu implicarea departamentului de Conformitate. 
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2.3  Prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului 
 
Schaeffler își îndeplinește responsabilitățile legale pentru 
combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Compa-
nia nu participă la activități în legătură cu spălarea banilor 
și finanțarea terorismului și nici nu permite sau tolerează fi-
nanțarea terorismului. Fiecărui angajat i se cere să raporteze 
toate tranzacțiile financiare care ar putea chiar și numai cauza 
suspectarea spălării banilor și să inițieze o analiză a acestor 
tranzacții de către departamentul de Conformitate responsabil.

2.4  Legea controlului exportului și sancțiunilor 
 
Legislația națională și internațională, precum și directivele 
reglementează importul, exportul, comerțul, brokerajul și 
tranzacțiile financiare, punerea la dispoziție a serviciilor și 
expedierea bunurilor (bunuri materiale, software și tehnolo-
gie). Schaeffler se asigură, folosind procese adecvate, că 
tranzacțiile și activitățile atât cu terți, cât și în cadrul Grupu-
lui Schaeffler, nu contravin legislației în domeniul controlu-
lui exportului și sancțiunilor. 

2.5  Impozite și taxe vamale 
 
Schaeffler se angajează să respecte în totalitate legislația 
aplicabilă în domeniul impozitelor și al taxelor vamale. Com-
pania nu implementează nicio strategie improprie de evitare 
a impozitelor. 
 
Schaeffler este conștientă de responsabilitatea sa socială, 
în calitate de companie, și de nevoia de finanțare adecvată a 
statului. Schaeffler este pregătită să realizeze contribuția 
adecvată pentru impozitul pe profit în conformitate cu capa-
citățile privind performanțele Grupului Schaeffler în Germa-
nia și în străinătate. 
 
Cooperarea cu organismele de administrare financiară are 
loc într-o manieră deschisă și respectuoasă.

2.6  Conformitate tehnică 
 
Obiectivul principal al siguranței produselor la Schaeffler 
este protejarea sănătății și securității oamenilor. Se depun 
toate eforturile pentru asigurarea conformității tuturor 
proceselor, produselor și serviciilor în condițiile respectării 
îndrumărilor și reglementărilor aplicabile la momentul pune-
rii acestora în circulație, în special reglementările legale de 
siguranță a produselor cu privire la dezvoltare, producție, 
utilizare și caracteristici. În acest context, Schaeffler ține 
cont de stadiul actual al cunoștințelor și stadiul tehnologiei, 
precum și de așteptările justificate în domeniul siguranței 
ale utilizatorilor finali pe durata întregului ciclu de viață. 
 
Schaeffler soluționează problemele conformității tehnice 
prin analiza continuă a integrității produselor sale. Confor-
mitatea tehnică la Schaeffler afectează combinația corectă 
de expertiză tehnică și legală și integrarea sistematică a 
acestora în structura de guvernanță.
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3 GESTIONAREA 
INFORMAȚIILOR 

3.1  Digitalizare 
 
Schaeffler consideră digitalizarea ca fiind un imperativ 
strategic și recunoaște că tehnologia de cel mai înalt nivel a 
informației, de exemplu cloud, inteligență artificială, Inter-
netul Lucrurilor și gemenii digitali oferă o multitudine de 
oportunități și potențial. Posibilitățile digitale, cum ar fi 
automatizarea proceselor de afaceri, abilitatea de a obține 
chiar mai multe informații din date structurate și nestructu-
rate și formele de cel mai înalt nivel ale conectivității, atât în 
cadrul companiei, cât și cu părțile interesate externe, des-
chid oportunități pentru Schaeffler, angajații săi, precum și 
pentru clienții de pe întregul lanț de valori. 
 
Schaeffler gestionează datele într-un mod responsabil. Solu-
țiile digitale sunt promovate într-o manieră sustenabilă și 
orientată asupra valorii. În toate soluțiile interne și externe, 
Schaeffler asigură în totalitate cel mai înalt nivel posibil de 
securitate cibernetică și protecție a datelor.

3.2  Protecția informațiilor relevante pentru companie 
 
Schaeffler protejează informațiile relevante pentru companie 
împotriva utilizării greșite, pierderii, distrugerii și manipulării. 
Pentru aceasta, noi utilizăm standardele de securitate rele-
vante și implementăm măsurile de confidențialitate adecvate. 
 
Aceasta se aplică nu numai informațiilor care sunt proprieta-
tea companiei, ci și informațiilor confidențiale încredințate 
Schaeffler de către partenerii săi de afaceri. 
 
Securitatea informațiilor și securitatea cibernetică reprezintă 
o prioritate înaltă pentru Schaeffler, iar obiectivul său este 
de îmbunătățire continuă a îndeplinirii următoarelor obiective 
de siguranță: confidențialitate, disponibilitate și integritate. 
Cadrul de reglementare necesar este furnizat de un sistem 
de management al securității informațiilor.

3.3  Protecția datelor cu caracter personal 
 
Schaeffler protejează și respectă drepturile personale ale 
angajaților și partenerilor săi de afaceri. Respectarea regle-
mentărilor și legislației aplicabile, în special în privința ges-
tionării datelor cu caracter personal, este asigurată cu ajuto-
rul unor măsuri adecvate.

3.4  Securitate IT 
 
La Schaeffler, sistemele IT sunt proiectate la un standard înalt 
de securitate IT. Datele corporative, datele angajaților și da-
tele partenerilor de afaceri care sunt procesate sunt proteja-
te de măsuri de securitate IT tehnice și organizaționale, într-o 
manieră optimă și conformă cu legislația. 

3.5  Informații privilegiate 
 
Informațiile privilegiate, adică informațiile specifice care, în 
cazul în care ar deveni public cunoscute, ar putea influența 
semnificativ prețul acțiunilor listate la bursă, trebuie tratate 
ca strict confidențiale. Managerilor și angajaților care au la 
dispoziție asemenea informații privilegiate li se interzice să 
le utilizeze în scopul comercializării acțiunilor sau altor in-
strumente financiare, dezvăluirii acestora către terți sau uti-
lizării acestora pentru a face recomandări pentru cumpăra-
rea sau vinderea acțiunilor sau a altor instrumente 
financiare. 
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4 MODUL DE  
TRATARE A  
ANGAJAȚILOR  
ȘI COLEGILOR 

4.1  Condiții de lucru corecte și dezvoltarea angajaților 
 
Schaeffler se angajează să respecte cele opt standarde fun-
damentele în domeniul muncii ale OIM, recunoaște dreptul 
angajaților săi la remunerație adecvată și respectă salariul 
minim garantat prin lege pe respectivele piețe ale muncii. 
Schaeffler respectă în toate companiile sale reglementările 
aplicabile ale legislației muncii. Schaeffler respectă timpul 
de lucru maxim relevant și respectă dreptul angajaților la 
perioadele minime de concediu. 
 
Compania se așteaptă ca partenerii săi de afaceri (în special, 
furnizorii de servicii de RU) să respecte dreptul angajaților 
lor la remunerație corectă și să servească valorile noastre și 
principiile de conduită cu privire la modul în care aceștia îi 
tratează pe ceilalți. 
 
La Schaeffler, ne concentrăm asupra angajaților noștri și 
asupra cooperării bazate pe încredere. Noi privim dezvolta-
rea angajaților noștri ca pe o investiție în viitorul fiecărei 
persoane și în competitivitatea companiei noastre. 
 
Noi oferim o gamă vastă de opțiuni de dezvoltare și carieră, 
care ne permite nouă și angajaților noștri să creăm împreună 
viitorul Schaeffler. Acestea îi dau fiecărui angajat oportunita-
tea de a se dezvolta conform abilităților individuale și intere-
selor profesionale și personale proprii. Schaeffler prețuiește și 
promovează învățarea pe întreaga durată a vieții, adică învăța-
rea prin experiență, unii de la ceilalți și prin cursuri de instrui-
re, pentru a rămâne inovativi și a avea succes în continuare. 
 
Leadership-ul joacă un rol central aici când vine vorba des-
pre alinierea intereselor companiei cu nevoile individului.

4.2  Diversitate și principiul tratamentului egal 
 
Schaeffler are un angajament pe termen lung pentru crearea 
unui mediu de lucru bazat pe respect, fără prejudecăți și în 
care diversitatea este privită ca un factor de succes. Toată lu-
mea trebuie să se simtă prețuită, indiferent de vârstă, gen, 
identitate de gen, context etnic și social, naționalitate, religie, 
punct de vedere asupra lumii, dizabilități și orientare sexuală.

Schaeffler prețuiește experiența multiculturală și diversita-
tea și le consideră pe acestea ca fiind puncte tari în organi-
zația sa globală. Astfel, noi ne respectăm reciproc și depunem 
toate eforturile pentru a crea un mediu de lucru în care inclu-
ziunea este practicată activ și care nu prezintă discriminare, 
intimidare și abuz.

4.3  Compatibilitate între muncă și familie 
 
Ca o companie de familie la nivel global, este extrem de im-
portant ca Schaeffler să promoveze cele mai bune condiții 
posibile pentru echilibru între familie și muncă, prin realiza-
rea de aranjamente care să susțină familia. 
 
Ținând cont de nevoile specifice ale familiilor, Schaeffler in-
tenționează să crească satisfacția și motivarea angajaților săi 
și, astfel, capacitatea de a obține performanțe a companiei. 
 
Cooperarea bazată pe încredere și transparență asigură fun-
damentul pentru succesul muncii în echipă atât în interesul 
angajatului, cât și al companiei.

4.4  Respingerea muncii forțate și a muncii copiilor 
 
Schaeffler respinge cu strictețe toate formele de muncă a copii-
lor, muncă forțată/obligatorie, sclavagism modern, muncă ne-
consimțită sau exploatatoare a deținuților, trafic uman și alte 
forme de exploatare în activitățile de afaceri proprii. Schaeffler 
solicită expres ca partenerii săi de afaceri să procedeze la fel.

4.5  Dialog cu angajații și reprezentanții angajaților 
 
Schaeffler respectă dreptul angajaților săi la libertatea de 
asociere și le acordă dreptul de negociere colectivă în scopul 
reglementării condițiilor de lucru. În acest context, Schaeffler 
cooperează cu reprezentanții angajaților într-o manieră de 
încredere și constructivă. Indiferent de acest drept, Schaeffler 
le permite întotdeauna angajaților săi să își exprime direct 
interesele. 
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5 SUSTENABILITATE, 
MEDIU, SĂNĂTATE 
ȘI SECURITATE 

5.1  Acționăm ținând cont de sustenabilitate 
 
Sustenabilitatea este ferm ancorată în valorile și conduita 
Schaeffler. Generarea sustenabilă de valoare adăugată se 
bazează pe unitatea dintre responsabilitatea economică, 
ecologică și socială, atât cu privire la produsele noastre, la 
producerea acestora și la lanțul de aprovizionare. Prin urmare, 
Schaeffler înțelege acțiunea sustenabilă ca o problemă 
trans-sectorială, relevantă în toate domeniile companiei. 
 
Angajații contribuie activ la sustenabilitate, bazându-și con-
duita pe valori sociale, ajutând la minimizarea consumului 
de resurse și îmbunătățind toate aspectele relevante pentru 
sustenabilitate prin acțiunile lor de zi cu zi. 
 
Schaeffler menține un sistem de management SMM (sănătate, 
securitate și mediu) în toate unitățile sale de producție din 
întreaga lume. Compania acordă o mare valoare protecției 
sănătății și securității la locul de muncă și respectării legis-
lației locale de protecția mediului și reglementărilor interna-
ționale. Schaeffler lucrează alături de partenerii săi de afaceri 
pentru a se asigura că aceștia recunosc și își îndeplinesc 
responsabilitatea de a proteja mediul, climatul și sănătatea 
și securitatea ocupaționale.

5.2  Protecția mediului și a climatului 
 
Protecția mediului este parte integrantă a responsabilității 
sociale a Schaeffler. Aceasta se aplică întregului proces de 
producție, activităților operaționale dinaintea, în timpul și 
până la finalizarea transportului, eliminării și reciclării. Prin 
implementarea proceselor pozitive față de mediu în toate 
amplasamentele, compania își reduce la minimum impactul 
față de mediu și își îmbunătățește continuu modul în care 
acționează pentru protecția mediului. Pentru a se asigura de 
respectarea standardelor de mediu, la Schaeffler sunt imple-
mentate sisteme care asigură siguranța, controlul și măsura-
bilitatea. 
 
Angajații au responsabilitatea comună în toate activitățile 
lor, de exemplu, prin reducerea deșeurilor, consumului de 
energie și apă și a emisiilor de gaze cu efect de seră. Noi lucrăm 
conform cu principiul economiei circulare: de la proiectarea 
și realizarea produselor noastre și prelungirea duratei lor de 
viață utile prin reciclarea materialelor utilizate.

  
 

Portofoliul de produse al Grupului Schaeffler se concentrează, 
de asemenea, asupra soluțiilor cu scopul de a obține mobili-
tate cu zero emisii. Ca partener în sectorul energetic, Schaeffler 
susține expansiunea generării de energie regenerabilă. 
Astfel, compania și clienții săi ajută în mod activ la promova-
rea schimbărilor sociale prin crearea de tehnologii care pro-
tejează mediul și climatul.

5.3  Sănătate și securitate la locul de muncă 
 
Schaeffler asigură un mediu de lucru sigur pentru angajații 
săi, prin respectarea sau depășirea cerințelor legale aplica-
bile, a reglementărilor sau îndrumărilor companiei cu privire 
la sănătatea și securitatea la locul de muncă. Schaeffler con-
sideră că bolile profesionale și accidentele de muncă pot fi 
fundamental evitate. Schaeffler implementează activ măsuri 
cu scopul de a reduce numărul și gravitatea accidentelor de 
muncă. În plus, Schaeffler menține și promovează bunăsta-
rea fizică și psihologică a angajaților săi. În special, managerii 
au sarcina de a se asigura de întreprinderea măsurilor adec-
vate de precauție în privința sănătății și securității. 
 
Ne concentrăm în special asupra angajaților care au o nevoie 
deosebită de protecție, așa cum sunt tinerii, angajatele în-
sărcinate și persoanele cu dizabilități fizice. Aceste persoane 
sunt protejate împotriva sarcinilor de lucru care pot fi pericu-
loase pentru sănătatea sau securitatea lor. 
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6 RAPORTARE ȘI 
PERSOANE DE 
CONTACT 

6.1  Raportarea abaterilor de conduită 
 
Comportamentul impropriu de orice fel va fi abordat activ la 
Schaeffler. Atât angajații, cât și părțile externe sunt încurajate 
să se exprime liber și fără teamă de măsuri represive. Repre-
saliile împotriva angajaților care își exprimă de bună-credință 
îngrijorarea privind abaterile de conduită în cadrul companiei 
sunt interzise. Aceasta se aplică și părților externe care iau 
contact cu Schaeffler. 
 
Următoarele contacte sunt disponibile atât pentru angajați, 
cât și pentru terți.

6.2  Persoane de contact locale 
 
Pentru a clarifica întrebările cu privire la Codul de conduită 
sau a aborda abaterile de conduită, angajații pot întotdeauna 
contacta o persoană din mediul lor de lucru imediat, de 
exemplu: 

• Manageri

• Responsabili regionali cu conformitatea

• Departamentul de RU, departamentul Juridic și Audit sau

• Reprezentanții angajaților

6.3  Hinweisgebersystem 
 
Notificările privind încălcările Codului de conduită Schaeffler, 
în special practicile ilegale de afaceri sau posibilele încălcări 
ale drepturilor omului, se pot face folosind sistemul de de-
nunțare a încălcărilor al Grupului Schaeffler. Acest sistem este 
disponibil în câteva limbi și permite comunicarea anonimă, 
confidențială, criptată special și sigură cu echipa de investi-
gații a departamentului de Conformitate al Schaeffler. 

Sistemul de denunțare a încălcărilor poate fi accesat prin 
următoarele mijloace: 
 

Poștă Schaeffler AG  

Forensics and Investigations 

Industriestrasse 1 – 3 

91074 Herzogenaurach

Germania

Linie telefonică  
directă 24/7

+49 30 12095120   

(germană, engleză, franceză)

Disponibilitate prin telefon în  

alte limbi:

Spaniolă       +1 213 2791017

Portugheză  +55 21 20182964

Chineză         +86 10 85233042

E-mail investigations@schaeffler.com

Canal de  
raportare online 

https://www.bkms-system.net/ 

schaeffler 

Schaeffler va investiga cu atenție orice semnale privind 
abaterile de conduită în conformitate cu principiul proporțio-
nalității. Fiecare semnal va fi analizat. În funcție de rezultat, 
se va lua o decizie cuprinzătoare cu privire la consecințele 
adecvate, necesare și proporționale.

Contact
În plus față de partenerii de contact locali, angajații pot de 
asemenea contacta direct departamentul de Conformitate & 
Securitate corporativă. 
 
Eric S. Soong 
Director de Conformitate al Grupului 
 
Conformitate & Securitate corporativă 
Industriestrasse 1 – 3 
91074 Herzogenaurach 
Germania 
 
compliance@schaeffler.com
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Schaeffler AG
Industriestrasse 1 – 3 
91074 Herzogenaurach

Germania 

www.schaeffler.com 
info@schaeffler.com

În Germania: 
Telefon 0180 5003872 
Din alte țări:  
Telefon +49 9132 82-0
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publicație, dar nu se va accepta nicio responsabilitate  
pentru nicio eroare sau omisiune.  
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