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Codul de conduită DACHSER
1. Preambul
La baza tuturor activităţilor din cadrul Dachser se află respectarea reglementărilor legislative în
vigoare la nivel naţional şi internaţional şi a tuturor obligaţiilor asumate în mod voluntar. Toţi
angajaţii şi toate unităţile organizatorice ale Dachser au obligaţia de a se informa cu privire la
regulile şi reglementările care se aplică în domeniile lor de responsabilitate din cadrul companiei,
de a le respecta şi, în caz de dubii, de a obţine mai multe informaţii şi sfaturi de la
departamentele sau autorităţile relevante. Prima persoană de contact trebuie să fie întotdeauna
superiorii angajatului.
Prezentul Cod de conduită se aplică la nivel mondial, tuturor angajaţilor şi unităţilor
organizaţionale din cadrul Dachser. În el sunt descrise principiile obligatorii de conduită care
trebuie respectate de toată lumea. Astfel, se va asigura succesul pe termen lung al companiei
noastre. Încălcările Codului de conduită nu vor fi tolerate şi vor conduce la măsuri disciplinare.
De asemenea, încălcarea legislaţiei aplicabile poate conduce la consecinţe ce rezultă din dreptul
penal şi civil.
2. Asigurarea unei concurenţe libere şi corecte
Dachser respectă concurenţa liberă şi corectă. Angajaţii au obligaţia de a respecta legislaţia
relevantă în domeniul activităţilor concurenţiale. În general, legislaţia aplicabilă interzice în
special acordurile sau înţelegerile privind practicile concurenţiale, referitoare la preţuri sau
condiţii, în scopul împărţirii pieţei sau a clienţilor şi alte practici concurenţiale neloiale.
Nu sunt interzise doar acordurile efective, ci şi comportamentele convenite sau discuţiile
informale ce vizează sau care conduc la restrângerea concurenţei.
3. Combaterea corupţiei
Dachser are încredere în calitatea produselor şi serviciilor sale, precum şi în performanţele
angajaţilor. Dachser respinge cu fermitate ideea de mituire a partenerilor de afaceri cu bani,
obiecte de valoare sau alte servicii cu echivalent în bani.
Angajaţii nu au voie să solicite, să accepte sau să accepte promisiuni referitoare la bani sau
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obiecte de valoare, în schimbul achiziţionării de produse sau alte servicii.
Acordarea sau primirea oricărui fel de donaţii este strict interzisă dacă acest comportament ar
putea crea impresia unei influenţe neautorizate sau a unei presupuse obligaţii.
Aceste dispoziţii se aplică şi în cazul divertismentului, alimentelor şi băuturilor sau invitaţiilor la
evenimente, dincolo de limitele obişnuite şi acceptabile din punct de vedere legal.
Nu se pot realiza sau primi donaţii neautorizate în mod indirect, prin intermediul terţilor.
Sunt permise acordarea şi primirea de cadouri publicitare uzuale şi cu o valoare modică, de
mese de afaceri şi de invitaţii la evenimente cu caracter profesional, în măsura în care acestea
sunt corespunzătoare situaţiei profesionale şi funcţiei persoanelor implicate.
Reţineţi, însă, că în multe ţări sunt interzise prin lege donaţiile şi invitaţiile adresate funcţionarilor
publici, reprezentanţilor autorităţilor sau altor titulari ai unor funcţii oficiale, chiar dacă valoarea
acestora este foarte redusă.
Dachser nu este de acord cu „plăţile de facilitare” şi, în acest sens, respectă recomandările
Camerei Internaţionale de Comerţ (CIC). Plăţile de facilitare sunt sume mici plătite
reprezentanţilor autorităţilor, cu scopul de a accelera procedurile oficiale la care are dreptul
persoana respectivă (de exemplu controlul vamal). Acestea sunt permise doar dacă sunt absolut
inevitabile (de exemplu în situaţii de urgenţă) şi numai în ţările în care ele nu sunt interzise.
Aceste plăţi constituie o excepţie care trebuie justificată şi care necesită aprobarea superiorilor
persoanei în cauză.
4. Evitarea conflictelor de interese
Dachser doreşte ca angajaţii şi membrii unităţilor sale organizatorice să nu se implice în activităţi
sau sarcini care încalcă interesele companiei. Activităţile secundare pentru concurenţi, clienţi,
parteneri sau furnizori, precum şi participarea financiară la astfel de companii, care depăşeşte
pragul de 1%, sunt acceptabile doar cu permisiunea scrisă explicită a conducerii. Conducerea
trebuie să fie informată cu privire la participarea financiară (peste pragul de 1%) a rudelor
apropiate. Este interzisă acordarea de tratament preferenţial anumitor parteneri de afaceri din
raţiuni care ţin de interesul privat (în special al rudelor). Ar trebui evitate chiar şi aparenţele de
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tratament preferenţial pentru interese private.
5. Respectarea principiilor comerţului naţional şi internaţional
Dachser respectă toate reglementările naţionale, multinaţionale şi supranaţionale în materie de
comerţ exterior. Angajaţii trebuie să respecte aceste reglementări, în special eventualele
interdicţii aplicabile asupra exporturilor sau importurilor, cerinţele oficiale de autorizare şi
reglementările fiscale şi vamale aplicabile. Tranzacţiile oferite de clienţi care încalcă aceste
reglementări trebuie respinse. Dachser nu poate furniza servicii sau produse dacă există
suspiciunea că acestea ar putea sprijini astfel de tranzacţii ilegale. În acest context, este
deosebit de important să se respecte reglementările ce vizează prevenirea activităţilor teroriste.
De asemenea, Dachser pune accentul pe respectarea legislaţiei naţionale şi internaţionale
privind prevenirea spălării de bani.
6. Crearea şi menţinerea unor condiţii de lucru sigure şi corecte
Dachser îşi asumă responsabilitatea pentru angajaţii săi şi depune eforturi pentru a crea şi
menţine un mediu de lucru atractiv pentru aceştia. Dachser are obligaţia de a asigura o plată
corectă şi un program de lucru rezonabil pentru angajaţii săi din orice ţară, condamnând orice
formă de muncă forţată sau infantilă.
Dachser doreşte să protejeze şi să promoveze sănătatea angajaţilor săi. Din acest motiv, unul
dintre obiectivele companiei este acela de a garanta un nivel ridicat de siguranţă la toate
punctele sale de producţie. Dachser doreşte ca toţi angajaţii săi, în special conducerea, să îşi
asume un angajament ferm faţă de siguranţa la locul de muncă.
7. Protejarea patrimoniului companiei
Succesul companiei Dachser se bazează pe capacitatea de inovare a angajaţilor săi şi pe
cunoştinţele dobândite de aceştia pe parcursul mai multor decenii. Prin urmare, toţi angajaţii
trebuie să se asigure că secretele operaţionale şi de afaceri ale Dachser şi ale partenerilor săi
de afaceri nu devin cunoscute în afara companiei. Sunt interzise publicarea secretelor
operaţionale sau de afaceri fără permisiune, transmiterea lor către terţi sau utilizarea lor în
scopuri proprii fără permisiune.
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Dachser doreşte ca angajaţii săi să se comporte într-o manieră responsabilă cu activele firmei,
să ia decizii de afaceri pe baza analizelor de riscuri şi beneficii care pot fi realizate din
perspectiva afacerii. Astfel, integritatea partenerilor de afaceri ai Dachser trebuie verificată cu
atenţie.
Dachser acordă o importanţă deosebită integrităţii angajaţilor săi. În funcţie de tipul afacerii, de
locul unde lucrează angajaţii şi de activităţile în care sunt implicaţi, uneori poate fi necesar să li
se analizeze situaţia financiară şi integritatea profesională.
Toate documentele Dachser, inclusiv rapoartele financiare (pentru uz extern) şi documentele
contabile şi facturile (pentru uz intern) trebuie să prezinte conţinutul faptic relevant în mod corect
şi clar.
Angajaţilor nu li se permite să folosească resursele operaţionale în scopuri personale, cu
excepţia cazului în care acest lucru este stipulat în mod explicit în contractul lor de muncă, întrun acord separat sau de către superiori. În special, angajaţii nu au voie să folosească sistemele
IT ale Dachser pentru a vizualiza, salva sau trimite pagini sau mesaje care conţin materiale
interzise prin lege sau ofensatoare.
8. Protecţia mediului
Dachser îşi asumă angajamentul de a proteja în mod corespunzător resursele naturale. Prin
urmare, Dachser susţine şi respectă reglementările legale privind protecţia mediului înconjurător.
9. Prevenirea discriminării
Dachser foloseşte criterii obiective şi cuprinzătoare în relaţiile sale cu angajaţii şi partenerii de
afaceri. Dachser garantează angajaţilor săi un mediu de lucru în care nu sunt tolerate
discriminările şi orice tip de defavorizare sau ofensă pe motive de rasă, etnie, sex, religie,
viziune asupra lumii, dizabilităţi, vârstă sau identitate sexuală.
Dachser doreşte ca angajaţii săi să respecte diversitatea de opinii privind viaţa, precum şi
diferenţele culturale şi naţionale în relaţiile cu alţi angajaţi, inclusiv cu angajaţii temporari şi cu
persoanele angajate în scopuri de formare, cu candidaţii la obţinerea unui loc de muncă, cu foştii
angajaţi şi cu partenerii de afaceri.
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De asemenea, Dachser doreşte ca echipa sa de conducere să depună eforturi în sensul
promovării egalităţii între femei şi bărbaţi pe plan profesional.
10. Relaţia cu presa
Furnizarea de informaţii clare, orientate către dialog şi consecvente, către public şi presă,
consolidează imaginea globală a Dachser. Prin urmare, declaraţiile oficiale, mai ales cele date
presei, se pot da doar după consultarea angajaţilor autorizaţi.
11. Implementarea şi organizarea
Toţi angajaţii Dachser au obligaţia de a respecta prezentul Cod de conduită. Echipa de
conducere joacă un rol deosebit de important din acest punct de vedere. Membrii echipei de
conducere sunt adevărate modele, trebuie să fie disponibili pentru orice întrebări referitoare la
codul de conduită şi au obligaţia de a se asigura că, în sfera lor de competenţă, angajaţii cunosc
suficient de bine principiile şi celelalte elemente ale sistemului de valori Dachser.
Toţi angajaţii Dachser beneficiază de formare concepută special pentru domeniile lor de
activitate şi necesităţile lor.
Codul de conduită este revizuit regulat şi modificat în funcţie de cerinţele actuale (de exemplu,
modificarea legislaţiei).
Dacă şi atunci când este cazul, se vor elabora norme în completarea principiilor din prezentul
Cod de conduită; acestea vor conţine instrucţiuni detaliate şi, unde este necesar, reglementări
specifice diferitelor ţări. De asemenea, aceste principii vor fi considerate obligatorii.
Partenerii noştri de afaceri vor fi informaţi cu privire la prezentul Cod de conduită. Ne aşteptăm
ca aceşti parteneri să se comporte în mod corect, cu integritate şi în conformitate cu legea.
Versiunea pentru publicare va fi pusă ulterior la dispoziţia partenerilor de afaceri.
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