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Codul de Conduită THIMM pentru furnizori  şi parteneri de afaceri 
 

I. Introducere 

Grupul THIMM se consideră a fi o întreprindere familială independentă şi responsabilă.  THIMM se 

obligă să respecte principiile enunţate în acest cod de conduită. Concomitent, THIMM transferă 

responsabilitatea respectării principiilor enunţate în acest cod de conduită şi către furnizorii şi prestatorii 

săi direcţi de servicii. Grupul THIMM conţine toate companiile din cadrul THIMM Holding GmbH + Co. 

KG (pentru rezumatul actual vezi www.thimm.ro/companiile). 

 

II. Domeniu de valabilitate 

Acest cod de conduită este valabil, în versiunea actuală, pentru toţi furnizorii şi prestatorii de servicii ai 

Grupului THIMM, cu care există o relaţie de afaceri directă (denumit în continuare „Partener de afaceri“'). 

Varianta actualmente valabilă a documentului poate fi găsită pe pagina iniţială a companiei noastre 

www.thimm.com/tsr.  

 

1. Respectarea legislaţiei 

Trebuie respectate toate legile şi ordonanţele valabile, atât la nivel naţional cât şi internaţional, precum 

şi normele minime industriale, convenţiile Organizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM)* (v. pagina 5) şi ale 

UN, precum şi toate celelalte prevederi legale relevante, iar reglementările care trebuie aplicate sunt 

cele care stipulează cele mai stringente cerinţe.  

 

Respectarea acestui Cod de Conduită, precum şi a normelor prezente nu poate fi evitată prin acorduri 

adiţionale, cum sunt de exemplu acordurile contractuale sau alte măsuri similare. 

 

2. Trafic de influenţă şi corupţie 

THIMM se declară împotriva corupţiei şi a traficului de influenţă şi solicită ca partenerii săi de afaceri să 

respecte prevederile legale privind lupta împotriva corupţiei. Partenerii de afaceri îşi asumă obligaţia să 

nu ofere, promită sau garanteze avantaje nepermise angajaţilor THIMM** (v. pagina 5) sau persoanelor 

apropiate acestora. Aceeaşi prevedere este valabilă şi pentru persoanele care acţionează conform 

instrucţiunilor partenerilor de faceri. 

 

Indiciile unui comportament corupt trebuie semnalate unei persoanei de contact independente, din 

exterior (mediator, vezi Capitolul iv Soluţionarea conflictelor) ). Într-o procedură regulată, mediatorul se 

adresează direct conducerii Grupului THIMM şi, dacă e cazul, protejează anonimatul persoanei care a 

semnalat eventualul abuz  în relaţia cu firma. 

 

3. Cartelurile şi dreptul la concurenţă 

THIMM respectă toate legile valabile, naţionale sau din UE, privind restricţionarea concurenţei, precum 

şi legile care interzic concurenţa neloială, şi pretinde acelaşi lucru şi din partea partenerilor săi de 

afaceri. De aceea, acordurile încheiate cu concurenţa în vederea stabilirii de preţuri sau condiţii trebuie 

interzise, la fel ca şi orice alt acord care limitează concurenţa, şi mai ales acordurile încheiate cu 

competitorii în vederea alocării unui segment de piaţă sau de clienţi. 

 

Indiciile unui comportament anti-competitiv trebuie semnalate unei persoane de contact independente, 

din exterior (mediator, vezi Capitolul iv) Soluţionarea conflictelor). Într-o procedură regulată, mediatorul 

se adresează direct conducerii Grupului THIMM şi, dacă e cazul, protejează anonimatul persoanei care 

a semnalat eventualul abuz  în relaţia cu firma. 

 

 

 

http://www.thimm.ro/companiile
http://www.thimm.com/tsr
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4. Siguranţa muncii şi sănătate 

THIMM consideră că un mediu de lucru sigur, sănătos şi igienic este decisiv pentru succesul unei 

companii. Partenerii de afaceri au obligaţia de a lua măsurile necesare pentru a evita accidentele şi 

daunele corporale care pot rezulta în cadrul activităţilor de lucru. De aceea trebuie garantat că 

standardele de siguranţă a muncii sunt respectate. Partenerii de afaceri trebuie să ia măsuri adecvate 

şi verificabile şi să opereze sisteme (de exemplu conform OHSAS 18001 sau similare) pentru a identifica 

şi evita o potenţială periclitare a sănătăţii şi siguranţei angajaţilor lor.  

 

În plus – acolo unde este mereu relevant – trebuie respectate reglementările complementare ale firmelor 

şi filialelor privind protecţia muncii şi igiena, precum şi alte prevederi relevante.  

 

5. Programul de lucru 

Programul de lucru trebuie să corespundă dreptului naţional valabil, standardelor industriale sau 

convenţiilor OIM relevante* (v. pagina 5) iar dintre acestea va prevala cea mai strictă reglementare. 

 

6. Remunerare 

Partenerii de afaceri THIMM garantează că salariul plătit angajaţilor lor corespunde cel puţin salariului 

minim legal sau salariului minim prevăzut în sectorul industrial respectiv, iar dintre acestea trebuie plătit 

salariul mai mare. Sunt respectate legile valabile privind salariul minim. Deducerile ilegale şi nejustificate 

din salariu, mai ales cele sub forma unor măsuri disciplinare directe sau indirecte, sunt interzise. Plata 

salariului trebuie să se facă într-o formă cât mai practică pentru angajaţi. Angajaţii trebuie să fie informaţi 

regulat, în mod inteligibil şi detaliat, despre structura salariului lor. 

 

7. Dreptul la liberă organizare şi asociere 

THIMM respectă drepturile tuturor angajaţilor şi resurselor lor umane de a înfiinţa şi a face parte dintr-

un sindicat, precum şi de a participa la negocieri colective, şi îi protejează împotriva eventualelor 

prejudicii. THIMM are pretenţia ca şi partenerii săi de afaceri să procedeze identic. În cazul în care legile 

naţionale limitează dreptul la asociere şi negociere colectivă, alternativ trebuie permisă cel puţin 

asocierea liberă şi independentă a angajaţilor în scopul derulării negocierilor. 

 

8. Munca desfăşurată de copii şi tineri, munca obligatorie 

THIMM nu tolerează niciun fel de exploatare a copiilor şi tinerilor. În sensul convenţiilor OIM* (v. pagina 

5)  şi ale Naţiunilor Unite, precum şi conform prevederilor naţionale, munca depusă de copii este 

interzisă. Limita de vârstă admisă pentru angajare nu se situează sub vârsta şcolară şi în niciun caz sub 

vârsta de 16 ani. Tinerii nu trebuie să fie supuşi unor situaţii periculoase, nesigure sau dăunătoare 

sănătăţii. 

 

9. Munca obligatorie 

THIMM militează împotriva oricărei forme de muncă obligatorie. Conform convenţiilor OIM* (v. pagina 

5) este interzisă orice formă de muncă obligatorie sau forţată, precum şi munca penitenciară în 

captivitate şi care încalcă drepturile omului. Partenerii de afaceri pot angaja resurse umane numai dacă 

persoana angajată şi-a exprimat intenţia în acest sens. 

 

10. Măsuri disciplinare 

THIMM consideră că toţi angajaţii trebuie trataţi cu stimă şi respect. Consecinţele în cazul sancţiunilor, 

penalizărilor, altor pedepse sau măsuri disciplinare pot fi aplicate numai conform normelor naţionale şi 

internaţionale, precum şi drepturilor internaţionale ale omului. Partenerii de afaceri garantează că 

resursele lor umane nu sunt supuse unor acte de hărţuire verbală, corporală şi/sau sexuală, de violenţă 

sau molestare. 
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11. Discriminarea 

THIMM şi partenerii săi de afaceri se obligă să descurajeze orice tip de discriminare la angajare şi la 

locul de muncă. Împiedicăm orice tip de diferenţiere, excluziune sau tratament preferenţial bazat pe 

 

- origine etnică, naţională şi socială 

- rasă 

- culoarea pielii 

- sex 

- vârstă 

- naţionalitate 

- confesiune 

- convingeri politice 

- apartenenţă la o organizaţie sindicală 

- dizabilități fizice și psihice 

- orientare sexuală 

 

sau orice alte caracteristici personale. 

 

12. Protecţia mediului 

THIMM îşi elaborează procesele ţinând cont de mediu şi se obligă să respecte legile şi normele minime 

valabile referitoare la protecţia climei şi mediului. THIMM are pretenţia ca partenerii săi să respecte 

prevederile legale şi să aplice un management care protejează mediul, respectiv:  

» să administreze eficient resursele (energie, apă, materii prime, auxiliare şi consumabile), 

» să folosească materiale compatibile cu mediul, ori de câte ori este posibil, 

» să evite, respectiv să reducă sau să recicleze emisiile şi deşeurile şi 

» să elaboreze procese logistice compatibile cu mediul. 

 

THIMM le recomandă partenerilor săi să ia măsuri adecvate şi verificabile şi să opereze sisteme 

recunoscute pentru a garanta protecţia mediului. Acestea sunt, de exemplu, sistemele de management 

conforme DIN ISO 14001, DIN ISO 50001 sau sisteme comparabile. 

 

THIMM acordă o mare importanţă unui lanţ de aprovizionare transparent şi pretinde ca furnizorii săi de 

hârtie să fie certificaţi conform standardului FSC® şi să respecte ordonanţa UE privind  exploatarea 

lemnului. Partenerii de afaceri au responsabilitatea de a susţine exploatarea forestieră responsabilă şi, 

printre altele, de a folosi numai lemn de provenienţă legală, respectiv produse din lemn provenind din 

surse clare. 

 

13. Păstrarea confidenţialităţii şi protecţia datelor 

THIMM pretinde ca partenerii săi de afaceri să administreze în mod confidenţial toate datele companiei. 

Informaţiile confidenţiale cum sunt datele personale ale angajaților, clienților sau partenerilor de afaceri 

ai THIMM și/sau cu privire la informații comerciale nu trebuie să fie transmise şi nici folosite în alte 

scopuri decât cele de colaborare directă cu firma THIMM. 

 

 

i. Implementare 

Partenerul nostru de afaceri are responsabilitatea de a respecta principiile de bază enunţate anterior. 

Respectarea standardelor de mediu şi sociale menţionate anterior trebuie să fie documentată în mod 

verificabil. THIMM recomandă să se permită optimizarea continuă cu ajutorul unui sistem adecvat 

(definirea şi documentarea responsabilităţilor, procedurilor, obiectivelor şi măsurilor). THIMM pretinde 



 

Codul de Conduită THIMM pentru furnizori şi parteneri de afaceri  4 din 5 
Ediție: 12.04.2017 

ca partenerii săi de afaceri să impună aceste norme minime furnizorilor şi prestatorilor lor direcţi de 

servicii şi să verifice respectarea acestora. 

 

ii. Informaţie şi comunicare 

Partenerul de afaceri are obligaţia de a aduce la cunoştinţă tuturor angajaţilor săi reglementările 

stipulate în acest cod de conduită. Astfel este posibilă şi o comunicare adecvată a propriului set de reguli 

către angajaţi şi furnizori, cu condiţia ca acest set de reguli să conţină toate normele minime ale Codului 

de Conduită THIMM pentru furnizori şi parteneri de afaceri şi să solicite ca furnizorii să le respecte cel 

puţin în aceeaşi măsură. Acest cod de conduită poate fi consultat oricând pe internet la adresa 

www.thimm.com/tsr, şi tot de acolo poate fi imprimat. 

 

iii. Verificarea respectării normelor 

Partenerul de afaceri agrează asupra faptului că respectarea cerinţelor menţionate anterior poate fi 

monitorizată de THIMM sau de terţe persoane independente contractate de THIMM, la o dată stabilită 

în comun în prealabil. Rezultatele vor fi puse la dispoziţia partenerului de afaceri monitorizat. 

 

iv. Soluţionarea conflictelor 

Reclamaţiile sau indiciile unei infracţiuni împotriva acestui cod de conduită pot fi oricând comunicate în 

scris companiei THIMM, către următoarea persoană de contact independentă din exterior (mediator). 

Dacă doreşte, reclamantul îşi poate menţine anonimatul. Într-o procedură regulată, mediatorul se 

adresează direct conducerii Grupului THIMM. 

 

Procedura de soluţionare a conflictelor nu trebuie să fie folosită pentru a oferi intenţionat indicii sau 

informaţii false. 

 

Mediatorul Grupului THIMM Romania pentru soluţionarea conflictelor este: Denisa Marinaş, Bulevardul 

Victoriei nr.14, Ap.10, 550024 Sibiu, Romania, Telefon +40 269 210 371, Fax +40 269 210 371, E-mail 

denisa_marinas@yahoo.com.  

 

v. Consecinţe şi măsuri corectoare în cazul infracţiunilor 

Dacă se constată infracţiuni împotriva acestui Cod, partenerul de afaceri are obligaţia de a informa 

THIMM imediat, în scris, şi de a aplica măsurile corectoare corespunzătoare. THIMM îşi alocă timp 

suficient pentru aplicarea măsurilor corectoare. În cazul unei infracţiuni, THIMM îşi rezervă dreptul ca, 

în funcţie de gravitatea acesteia şi a situaţiei astfel generate, să termine contractul din cauza unei abateri 

grave, fără preaviz. 

 

Dacă un partener de afaceri cu care relaţiile comerciale au fost întrerupte din cauza nerespectării acestui 

cod de conduită, dovedeşte ulterior că este conform cu cerinţele, nu există în principiu niciun motiv care 

să împiedice reluarea relaţiilor de parteneriat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.thimm.com/tsr
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Semnatarul/semnatarii confirmă faptul că propria conducere a firmei a fost informată despre 

Codul de conduită THIMM, precum şi respectarea prevederilor acestuia. 

 

Firma: 

 

Nume: 

 

Funcţie: 

 

Loc, dată: 

 

Semnătura persoanei împuternicite 

+ ştampila firmei: 

 

Următorul rezumat are ca scop o mai bună înţelegere a convenţiilor OIM. Anumite legi germanese suprapun ca şi 

conţinut cu unele dintre convenţii. Din acest motivGermania nu a ratificat unele din convenţiile menţionate mai jos. 

 

*Un rezumat al convenţiilor şi recomandărilor OIM relevante            înapoi la începutul 

documentului 

 

Nr. Titlu 

1 Program de lucru (comercial) 

14 Zile de odihnă săptămânale (comercial)  

26 Procedura de stabilire a salariului minim  

29 Munca obligatorie  

79 Munca depusă de tineri pe timpul nopţii (activităţi necomerciale)  

87 Libertatea de asociere şi protecţia dreptului la asociere  

98 Dreptul la asociere şi la negociere colectivă  

100 Egalitatea în remunerare  

105 Abrogarea muncii obligatorii  

111 Discriminare (ocupaţională şi profesională)  

131 Stabilirea salariului minim  

135 Reprezentant sindical  

138 Vârsta minimă 

142 Alocarea resurselor umane 

143 Lucrătorii migranţi (prevederi auxiliare) 

154 Negocierile colective 

158 Încheierea raporturilor de muncă 

159 Reabilitarea profesională şi ocuparea persoanelor cu dezabilităţi 

182 Interdicţii şi măsuri imediate de eliminare a celor mai grave forme de muncă desfăşurată de copii 

E 143 Recomandări privind protecţia reprezentanţilor sindicali şi facilităţi la locul de muncă 

E 146 Recomandări privind vârsta minimă admisibilă pentru angajare 

 

Varianta în limba engleză a convenţiilor şi recomandărilor: www.ilo.org  

** Acest termen se referă atât la angajate cât şi la angajaţi şi are ca scop facilitarea lecturării documentului. 

http://www.ilo.org/ilolex/german/docs/convdisp1.htm
http://www.ilo.org/ilolex/german/docs/recdisp1.htm

