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Codul de conduită EGGER  

Stimați angajați, 

De la înființarea sa în 1961, EGGER a fost o afacere de familie în continuă creștere și activitate la nivel internațional. Sustenabilitatea, 

calitatea și încrederea sunt părți esențiale ale structurii companiei noastre și reprezintă o parte cheie a succesului nostru în afaceri. 

Valorile transparente se aplică în cadrul grupului nostru corporativ. Ne comportăm cu respect, avem încredere și manifestăm corectitudine 

în interacțiunile noastre cu colegi, partenerii de afaceri și terțe părți, precum și cu publicul, și întreprindem afaceri internaționale în 

conformitate cu reglementările naționale și internaționale. EGGER s-a alăturat, de asemenea, Pactului Global al ONU și s-a angajat să 

respecte principiile stabilite în cadrul acestuia pentru domeniile drepturilor omului, standardele muncii, protecția mediului și lupta 

împotriva corupției. 

Acest Cod de conduită se bazează pe valorile, viziunea și obiectivele de afaceri ale grupului nostru corporativ. Trebuie respectat de toți 

angajații. Managerii sunt responsabili, în special, de a se asigura de faptul că acest Cod de conduită este respectat, indiferent de ceea ce 

facem. Contează nu numai ceea ce realizăm, ci și modul în care realizăm. 

Prin urmare, vă rugăm să acordați atenție acestui Cod de conduită și să îl utilizați pentru a vă ghida acțiunile în timp ce lucrați. Dacă aveți 

nelămuriri sau întrebări, vă rugăm să cereți sfatul. Dacă sunteți conștient de circumstanțe care indică o încălcare a prezentului Cod de 

conduită, vă rugăm să informați superiorul sau departamentul juridic. Acest lucru se poate face întotdeauna anonim. 

Proprietarii, conducerea grupului și consiliul de administrație sunt dedicați acestui Cod de conduită și se bazează cu tărie pe sprijinul dvs. 

pentru implementarea cu succes în activitățile de afaceri. 

Sf. Johann în Tirol, 30 iulie 2020 

 

 

  

 



 

1. Acționăm în conformitate cu legea și integritatea 

EGGER se angajează să respecte toate condițiile legale, de reglementare sau de autorizare ale țărilor în care EGGER este activ. Trebuie 

respectate cele zece principii ale Pactului Global al ONU. Toți angajații trebuie să fie conștienți și să respecte condițiile care se aplică 

domeniului lor de responsabilitate. Atunci când au de-a face cu colegi, clienți, furnizori și autorități, angajații EGGER trebuie să acționeze 

întotdeauna în conformitate cu legea, cu profesionalism și corectitudine. 

2. Ne angajăm față de o piață liberă și întreprindem o concurență loială 

EGGER se angajează într-o organizație de piață care se bazează pe concurență. Interzicem strict comportamentul anticoncurențial, cum ar fi 

acordurile antitrust cu concurenții, furnizorii sau clienții. Toți angajații trebuie să respecte cu strictețe concurența și, în special, cerințele 

legii ce reglementează normele antitrust aplicabile în țara lor. 

3. Ne opunem oricărui tip de mită activă și pasivă 

EGGER refuză orice fel de corupție. Obținem comenzi în mod echitabil, pe baza calității și prețurilor produselor și serviciilor noastre 

distincte. Practicile comerciale inadmisibile, precum mita activă și pasivă, extorcarea, corupția etc. nu sunt tolerate sub nicio formă. Niciun 

angajat nu poate oferi, promite sau acorda altor persoane, în contextul unei activități comerciale, avantaje nejustificate sau aproba astfel 

de avantaje. Acest lucru se aplică și acceptării unor astfel de avantaje nejustificate. 

4. Susținem manipularea rezervată a cadourilor 

Donațiile (cadouri, plăți etc.) pot fi inițiate de angajați numai dacă au un scop general acceptat și dacă corespund practicilor normale și 

prevederilor directoare interne. Astfel de donații trebuie să fie proporționale și înregistrate în mod adecvat în contabilitate. Nu pot fi 

inițiate donații care ar putea fi percepute ca mită. Acest lucru se aplică și acceptării unor astfel de cadouri. Cu toate acestea, este 

întotdeauna necesar să se verifice că nu sunt încălcate condițiile legale și că o decizie de afaceri nu va fi influențată. 

5. Suntem dedicați mediului nostru social 

Valorile esențiale ale EGGER includ respectul pentru obiceiurile și tradițiile țărilor în care EGGER este activ. Promovăm implicarea angajaților 

și managerilor calificați din zona locațiilor noastre. Contribuim la întărirea regiunilor respective prin sprijinirea proiectelor și evenimentelor 

sociale, culturale, științifice și atletice. Donațiile și sponsorizarea pot fi acordate de EGGER numai în conformitate cu legislația relevantă și 

cu orientările interne aplicabile. Numai managerii companiilor respective pot decide cu privire la acordarea de donații și sponsorizare. 

6. Susținem condițiile echitabile de angajare 

EGGER susține și respectă protecția drepturilor internaționale ale omului. Toți angajații sunt obligați să le respecte în orice moment. 

EGGER se angajează în mod expres la condiții de angajare echitabile. Toate reglementările relevante din țara respectivă de angajare sunt 

urmate de noi ca angajator. În special, suntem împotriva oricărui tip de muncă infantilă sau muncă forțată. 

Ne așteptăm ca angajații noștri să se trateze reciproc cu respect. Nu tolerăm nicio hărțuire sau discriminare în ceea ce privește angajarea și 

ocupația, în special pe baza vârstei, dezabilităților, originii, sexului, religiei sau orientării sexuale. 

Criteriile cheie pentru dezvoltarea angajaților sunt performanța și potențialul. Promovăm formarea internă și externă a angajaților noștri și 

menținem o cultură deschisă a companiei, permițând și încurajând toți angajații să își contribuie opiniile și propunerile de îmbunătățire 

pentru companie. De asemenea, suntem dedicați unui dialog onest și corect cu reprezentanții angajaților noștri și garantăm libertatea de 

asociere a angajaților noștri. 

Ne informăm angajații cu privire la obiectivele noastre strategice și operaționale și oferim resursele și informațiile necesare pentru 

implementare. 

 

7. Ne protejăm angajații și avem grijă de sănătatea lor 
EGGER este implicat activ în protejarea angajaților săi și în îngrijirea sănătății acestora. Compania își propune să mențină la minimum 

riscurile la care sunt expuși angajații săi în timpul activităților de lucru de zi cu zi, să prevină continuu pericole inutile și să își îmbunătățească 

continuu performanțele în domeniul protecției sănătății și securității muncii. În acest scop, locațiile sunt menținute la un standard înalt și 

sunt îmbunătățite continuu din punct de vedere al protecției împotriva incendiilor, al siguranței și al tehnologiei legate de mediu. Acest 

lucru este verificat cu ajutorul auditurilor externe și interne și, atunci când este necesar, condițiile sunt adaptate. Respectăm legile, 

reglementările și alte cerințe privind securitatea muncii și protecția sănătății și ne propunem în mod constant să stabilim standarde noi și 

mai înalte. 

Se așteaptă ca fiecare angajat să ofere sprijin în eforturile noastre de a crea condiții de muncă sigure. Toți angajații noștri trebuie să 

cunoască și să urmeze liniile directoare și reglementările de siguranță relevante pentru ei. 

EGGER se angajează să implice și să consulte angajații săi sau reprezentanții acestora în procesul decizional cu privire la aspectele legate de 

siguranță și sănătate. 

EGGER se angajează să reducă zilele de concediu medical și oferă angajaților săi o varietate de oportunități pentru a-și atinge și menține 

condiția fizică și sănătatea. Angajații sunt invitați să contribuie la acest obiectiv. 

 

 



 

8. Acționăm în vederea protejării mediului nostru înconjurător 
EGGER apreciază în special protejarea mediului, conservarea resurselor naturale și utilizarea unei generări eficiente de energie. 

Contribuim proactiv la realizarea obiectivelor climatice naționale și europene. Obținem acest lucru prin strategiile și obiectivele noastre. În 

special realizăm silvicultură durabilă, optimizăm utilizarea energiei, utilizăm materiale reciclate, producem declarații de mediu (EPD), 

precum și certificate PEFC și FSC®, pe care le definim și evaluăm în mod regulat ca parte a sistemului nostru de gestionare EGGER și a 

întregii noastre strategii de sustenabilitate. Sistemele noastre de management în domeniile calității, mediului, energiei și siguranței se 

bazează pe standardele ISO internaționale, oriunde este necesar. 

Nu numai că respectăm legile, reglementările și alte cerințe la care ne-am angajat, dar ne propunem în mod constant să stabilim standarde 

noi și mai înalte și să optimizăm consumul de energie. Obiectivul nostru este de a evita poluarea mediului ori de câte ori este posibil, de a 

reduce continuu consumul de energie inutil prin creșterea eficienței energetice și de a ne îmbunătăți în mod constant performanțele în 

ceea ce privește protecția mediului și optimizarea energiei pentru activitățile, produsele și serviciile noastre. 

În acest fel, EGGER promovează dezvoltarea și diseminarea tehnologiilor ecologice. EGGER ia, de asemenea, inițiative pentru a spori 

sentimentul de responsabilitate pentru mediu și se așteaptă ca angajații săi să facă la fel. EGGER susține o abordare preventivă a 

provocărilor legate de mediu. 
9. Verificăm siguranța produselor noastre 

EGGER își asumă, în cel mai serios mod cu putință, responsabilitatea de a se asigura că produsele sale sunt sigure. Din acest motiv, oferim 

liniște sufletească clienților noștri și utilizatorilor finali lucrând cu institute independente pentru a ne asigura că substanțele din produsele 

noastre, lanțul de aprovizionare și sistemele noastre interne sunt conforme cu cerințele legale. Comunicăm regulat și onest despre 

caracteristicile și ingredientele noastre, verificăm cu exactitate cerințele clienților noștri și oferim asistență atunci când există o întrebare. 

10. Păstrăm înregistrări în scris, în mod corect, complet și prompt 

În cadrul EGGER, rapoartele și înregistrările privind procesele comerciale sunt păstrate, procesate și arhivate în scris, corect, complet și în 

timp util. Trebuie respectate principiile ținerii evidenței și contabilității corespunzătoare. Aceste principii trebuie de asemenea respectate la 

stabilirea costurilor de călătorie, a cheltuielilor și a tuturor celorlalte procese. 

11. Procesăm datele sensibile cu cea mai mare grijă 

EGGER respectă reglementările relevante privind protecția datelor și gestionează datele cu caracter personal, precum și toate 

documentele și informațiile referitoare la procesele comerciale cu strictă confidențialitate. În plus față de datele cu caracter personal, 

considerăm în mod special fiecare tip de cunoștințe EGGER, rapoarte de afaceri și companii, prezentări generale de costuri, chitanțe, 

documente de strategie, evaluări ale pieței, precum și toate informațiile referitoare la clienți, furnizori și angajați ca fiind demne de 

protejat. Informațiile de acest tip pot fi comunicate terților numai în conformitate cu dispozițiile legale. 

Pentru a proteja datele sensibile, EGGER folosește cea mai recentă tehnologie informațională și implementează procese IT standardizate. 

În acest scop, EGGER folosește un sistem certificat de management al securității informațiilor. 

12. Asigurăm implementarea Codului nostru de conduită 

În scopul implementării sale, acest Cod de conduită a fost comunicat tuturor angajaților EGGER și este disponibil pe Internet și Intranet. 

Conștientizarea, cunoașterea și conduita corectă sunt comunicate prin evenimente organizate pentru angajații noștri. Prevederile 

directoare privind multe subiecte sunt disponibile angajaților noștri în cadrul Intranet. În domeniile cheie, respectarea Codului de conduită 

este supravegheată de sistemul nostru de audit intern. 

Angajaților EGGER li se cere în mod expres să trimită situații care sugerează încălcarea Codului de conduită. Acest lucru poate fi realizat de 

orice angajat cu superiorul sau departamentul juridic al EGGER. O astfel de sesizare poate fi făcută, de asemenea, în mod anonim și prin 

intermediul biroului nostru ombudsman extern. În niciun caz nu vor exista proceduri disciplinare împotriva unui angajat din cauza efectuării 

unei sesizări, chiar dacă se dovedește a fi neîntemeiată. 

13. Partenerii dvs. de contact în caz de dubii, dificultăți sau probleme 

Dacă aveți îndoieli cu privire la modul de a vă comporta corect, vă așteptăm să solicitați sfaturi în timp util. Superiorii dvs., departamentele 

juridice locale sau departamentul juridic al grupului vă stau la dispoziție ca puncte de contact. În cazul în care se suspectează încălcarea, 

biroul nostru ombudsman extern poate fi contactat prin diferite canale. Puteți găsi detaliile de contact relevante la pagina Intranet EGGER. 


