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Dragi Angajaţi,

Reputaţia companiei HOCHTIEF constituie prioritatea noastră de vârf şi trebuie să asigurăm
faptul că aceasta este menţinută şi apărată. Avem o tradiţie solidă privind desfăşurarea
activităţilor noastre în conformitate cu principii etice. Această strategie reprezintă unul
dintre pilonii succesului nostru. Conformându-ne acestor principii, cu toţii asigurăm succesul iniţiativelor de afaceri şi reputaţia remarcabilă ale companiei HOCHTIEF.
În calitate de furnizor internaţional de servicii de construcţii, HOCHTIEF intră sub incidenţa
unor prevederi legale ce variază de la o ţară la alta. În plus, ne angajăm să respectăm
convenţiile internaţionale, precum cele privind protecţia drepturilor omului, combaterea
corupţiei şi promovarea sustenabilităţii. Ne-am folosit de aceste angajamente pentru a
stabili reguli de conduită pentru noi, descrise clar în Codul de Conduită HOCHTIEF.
Întregul personal de conducere şi toţi angajaţii răspund de asigurarea conformităţii
comportamentului lor cu aceste principii stipulate de Codul de Conduită HOCHTIEF.
Codul de Conduită HOCHTIEF este menit să ofere un set de linii directoare şi standarde,
descriind conduita aşteptată din partea noastră în desfăşurarea afacerilor şi activităţii de
lucru cotidiene. Principiul general valabil este că nicio tranzacţie nu merită punerea în
pericol a gradului înalt de încredere şi a reputaţiei excelente de care se bucură HOCHTIEF.
Aşteptăm de la angajaţii tuturor companiilor HOCHTIEF să continue să respecte legea,
să se conformeze regulilor şi să aibă un comportament conform cu principiile noastre.
Divizia pentru Conformitate a organizaţiei noastre asigură suport în acest sens angajaţilor.
Nu ezitaţi să beneficiaţi de sprijinul oferit. Încălcările Codului de Conduită HOCHTIEF nu
pot şi nu vor fi tolerate.
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Codul nostru de Conduită prevede: “Avem convingerea că valorile etice şi economice
se află în interdependenţă şi că activitatea de afaceri trebuie să se desfăşoare în spiritul
corectitudinii, în cadrul regulilor existente”. Scopul nostru este să transpunem acest
principiu în practică. Avem pretenţia ca fiecare dintre angajaţii noştri să facă dovada încrederii acordate şi aşteptăm ca fiecare dintre voi să aibă o conduită corectă, etică şi legală,
respectând standardele pe care le-am stabilit pentru noi înşine.
Cu stimă,

Marcelino Fernández Verdes
Preşedinte al Consiliului de Administraţie,
Director General (CEO)
HOCHTIEF Aktiengesellschaft
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Principii
Conduita etică în afaceri şi integritatea asigură credibilitatea noastră. Este de la sine
înţeles că toţi angajaţii din diversele companii ale Grupului au obligaţia de a respecta
legile şi reglementările ţărilor în care lucrează şi trebuie să se poată conta pe faptul că-şi
vor îndeplini obligaţiile în mod adecvat. Angajaţii trebuie să aibă o conduită onestă şi
corectă cu privire la toate aspectele activităţii acestora. Aşteptăm aceleaşi standarde de
conduită din partea partenerilor noştri. În cazul în care practicile, prevederile legale şi
alte reguli aplicabile într-o ţară în care HOCHTIEF desfăşoară activităţi diferă de prevederile Codului de Conduită, în fiecare caz se vor aplica regulile mai stricte.
Avem convingerea că valorile etice şi economice se află în interdependenţă şi că activitatea
de afaceri trebuie să se desfăşoare în spiritul corectitudinii, în cadrul regulilor existente.
Principiile noastre:
• Legile şi reglementările locale şi internaţionale sunt respectate cu stricteţe.
• Avem în orice moment o conduită corectă faţă de partenerii de afaceri, furnizorii,
clienţii, angajaţii şi colegii noştri.
• Divizia pentru Conformitate acordă asistenţă angajaţilor sub formă de consultanţă
preventivă şi consiliere.
• Angajaţii beneficiază de instructaje periodice organizate de către Divizia pentru Conformitate, în scopul asigurării faptului că aceştia ştiu cum să trateze aspectele etice.
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• Angajaţii au obligaţia de a raporta orice încălcări ale acestor linii directoare sau principii
etice. În general vorbind, prima persoană pe care trebuie să o consulte este superiorul
direct. Angajaţii care preferă să nu apeleze la superiorul direct pot apela linia telefonică
HOCHTIEF internă sau externă directă pentru sesizări si reclamaţii.
Linia telefonică internă
Telefon +49 201 824-2222
Linia telefonică externă
Telefon 0800 8862525 (apeluri din Germania, fără taxă)
Telefon +49 30 88625254 (apeluri din alte ţări)
Alternativ, angajatul poate contacta Divizia pentru Conformitate prin e-mail. Acest lucru
poate fi efectuat inclusiv anonim, prin utilizarea formularului de informaţii de legătură
din meniul ”Indoor” al aplicaţiei intranet.
Adresa e-mail
compliance@hochtief.de
• În situaţia în care, în orice caz individual, un angajat trebuie să asume că a fost săvârşită
o infracţiune, acesta are obligaţia de a informa de îndată Divizia Audit Corporativ, dacă
nu a furnizat deja informaţiile relevante prin intermediul liniei telefonice directe pentru
sesizări şi reclamaţii sau nu a contactat superiorul direct ori Responsabilul cu Conformitatea relevant.
• Niciun angajat nu va fi dezavantajat în cadrul companiei HOCHTIEF pentru a fi acţionat
în conformitate cu prevederile sau principiile legale prevăzute de prezentul Cod de
Conduită.
Divizia pentru Conformitate înregistrează informaţiile primite şi le investighează cu atenţie.
Toate notificările sunt tratate în deplină confidenţialitate, cu excepţia cazului în care
considerente legale impun o altă abordare.
Grupul HOCHTIEF promovează şi sprijină adoptarea principiilor privind prevenirea corupţiei
publicate de Camera Internaţională de Comerţ (ICC), Transparency International,
Forumul Economic Mondial “Iniţiativa Parteneriatului împotriva Corupţiei” (PACI) şi
Asociaţia Germană privind Managementul Materialelor, Achiziţii şi Logistică (BME).
HOCHTIEF se obligă să respecte cele zece principii ale iniţiativei Global Compact a
Naţiunilor Unite referitoare la afacerile sustenabile şi principiile şi drepturile fundamentale
la locul de muncă ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii şi promovează implementarea
acestora la nivelul întregului Grup.
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Conflicte de interese şi mită
HOCHTIEF aşteaptă de la toţi angajaţii săi să demonstreze loialitate faţă de companie.
Toţi angajaţii trebuie să evite situaţiile de conflict între interesele personale sau financiare
proprii şi interesele Grupului HOCHTIEF. În particular, se interzice dobândirea unei participaţii sau intrarea în relaţii de afaceri private cu concurenţii, furnizorii sau clienţii, dacă
acest lucru poate crea un conflict de interese. Un conflict de interese există ori de câte
ori natura sau anvergura unei participaţii poate influenţa în orice fel modalitatea în care
angajaţii îşi îndeplinesc sarcinile faţă de HOCHTIEF.*
Niciun angajat nu trebuie să accepte vreun lucru — în special sub formă de cadou personal** sau avantaj ivit dintr-o relaţie de afaceri cu HOCHTIEF***—, despre care se poate
prezuma, în mod rezonabil, că ar putea avea un impact potenţial asupra deciziilor de
afaceri sau tranzacţiilor. Orice invitaţii adresate trebuie să se situeze în limitele curtoaziei
de afaceri obişnuite.

*O participaţie reprezintă, în
esenţă, orice formă de implicare
în afacerile unui concurent, furnizor sau client. De asemenea,
aceasta include orice formă de
angajare semnificativă, precum
acceptarea de mandate, contracte de consultanţă sau angajamente asemănătoare.
**Cadourile nesemnificative în
valoare de până la 50 de euro
sunt exceptate de la această
regulă, cu condiţia respectării
prevederilor legale fiscale naţionale relevante.
Nu se vor accepta niciodată
cadouri sub formă de bani.
***De exemplu, nu se vor atribui
contracte private persoanelor
sau companiilor având legături
de afaceri cu HOCHTIEF, ce ar
putea aduce foloase necuvenite
angajatului şi/sau ar putea fi în
detrimentul intereselor
HOCHTIEF. Responsabilul cu
Conformitatea relevant trebuie
întotdeauna consultat în prealabil în cazul ivirii unui astfel de
caz.
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Mită şi corupţie
*Se vor respecta prevederile
“Directivei privind implementarea
şi participarea la evenimentele
clienţilor” (disponibilă în meniul
“Indoor” al aplicaţiei Intranet).
**Chiar şi încălcările izolate ale
interdicţiei săvârşirii de acte de
corupţie pot periclita viitorul
HOCHTIEF (descalificarea de
la acordarea de contracte, reducerea valorii acţiunilor, pierderea încrederii etc.).

***Se vor respecta prevederile
“Directivei privind consultanţa”
(disponibilă în meniul “Indoor”
al aplicaţiei Intranet).

8

Niciun angajat nu poate acorda sau încerca să acorde foloase necuvenite partenerilor
de afaceri, angajaţilor acestora sau altor terţi din orice formă de activitate de afaceri.*
Existenţa unei astfel de situaţii se poate prezuma, în particular, atunci când natura sau
anvergura folosului respectiv poate avea un impact inadmisibil asupra acţiunilor şi deciziilor beneficiarului acestuia**.
O restricţie particulară este aplicabilă cu privire la demnitarii publici sau funcţionarii publici.
Într-o astfel de situaţie, în cazul oricărei nelămuriri, se va solicita întotdeauna îndrumare
din partea Responsabilului cu Conformitatea relevant.
Nu se va apela la terţi (de ex. consultanţi, brokeri, sponsori, reprezentanţi sau alţi agenţi)
în scopul eludării acestei reguli***.
În principiu, abaterile sunt sancţionate prin încetarea raportului de muncă.

Respectarea regulilor antitrust
HOCHTIEF este dedicată promovării concurenţei loiale şi deschise pe pieţele mondiale.
Companiilor noastre şi angajaţilor noştri le este interzis să se angajeze în practici ilegale
şi/sau infracţionale relevante, precum trucarea licitaţiilor, în scopul de a exclude, restricţiona sau denatura concurenţa.
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Donaţii şi sponsorizări
Entităţile de afaceri şi companiile HOCHTIEF nu acordă donaţii directe sau indirecte
organizaţiilor, partidelor politice sau politicienilor independenţi. Orice excepţie de la
această regulă trebuie clarificată în prealabil cu Responsabilul Şef pentru Conformitate
al HOCHTIEF Aktiengesellschaft.

*Alte reguli suplimentare cu privire la sponsorizări şi donaţii
sunt stipulate în cuprinsul ”Directivei privind donaţiile şi sponsorizările”, aplicabilă la nivelul
Grupului” (disponibilă în meniul
“Indoor” al aplicaţiei Intranet).
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Nu se va apela la sponsorizări şi donaţii către terţi beneficiari neimplicaţi în activitatea
politică în scopul eludării regulilor prevăzute de prezentul Cod de Conduită*.

Reguli privind informaţiile privilegiate
Toţi angajaţii trebuie să respecte regulile privind informaţiile privilegiate stipulate de Legea
germană privind tranzacţiile cu valori mobiliare, de exemplu interzicerea tranzacţiilor
bursiere bazate pe informaţii privilegiate sau regulile privind informaţiile privilegiate prevăzute de orice alte legi naţionale aplicabile. În particular, se interzice utilizarea sau
divulgarea neautorizată de informaţii relevante care nu au fost făcute publice, privind
preţul acţiunilor.
De asemenea, se interzice divulgarea de informaţii nepublice cu privire la alte companii
şi persoane. Acest lucru este valabil în special în situaţia în care informaţiile respective
pot influenţa în mod semnificativ deciziile de investiţii ale terţilor.

Regimul cunoştinţelor interne
Toţi angajaţii au obligaţia de a asigura un schimb rapid, eficient de informaţii în cadrul
companiei. Cunoştinţele care sunt relevante pentru activităţile noastre nu vor fi tăinuite
în mod inadecvat, falsificate sau comunicate în mod selectiv. Cu excepţia situaţiilor în
care alte interese sunt prioritare (de ex. confidenţialitatea), informaţiile trebuie transmise
către alte zone de afaceri în manieră corectă şi integrală.
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Confidenţialitate
Secretele privind compania şi afacerile trebuie păstrate confidenţiale. Obligaţia de nedivulgare este aplicabilă, de asemenea, oricăror alte informaţii considerate confidenţiale
de către HOCHTIEF, partenerii contractuali sau clienţii companiei. Informaţiile respective
nu trebuie divulgate persoanelor neautorizate fără aprobare. Această obligaţie va supravieţui încetării raportului de muncă al unei persoane.

Protecţia datelor
Toţi angajaţii trebuie să respecte principiile HOCHTIEF privind protecţia datelor angajaţilor,
clienţilor şi investitorilor. Protecţia adecvată a datelor personale trebuie asigurată cu privire
la orice sarcină alocată. În situaţia în care se constată deficienţe în această privinţă,
acestea trebuie aduse imediat la cunoştinţa superiorului direct sau Responsabilului cu
Protecţia Datelor relevant.
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Documentarea tranzacţiilor de afaceri
Toate tranzacţiile de afaceri trebuie documentate în mod integral şi corespunzător, în
conformitate cu regulamentele şi regulile interne ale HOCHTIEF.

Regimul proprietăţilor şi bunurilor
companiei
Toţi angajaţii au obligaţia de a trata în mod responsabil, economic şi adecvat proprietăţile
şi bunurile corporative. Niciun angajat nu poate folosi în scop personal activele, bunurile
sau serviciile companiei.
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Respectarea demnităţii umane
HOCHTIEF respectă demnitatea umană şi sprijină respectarea şi protejarea drepturilor
omului. Toţi angajaţii au obligaţia de a asigura respectarea acestor drepturi fundamentale
care se bucură de recunoaştere universală.

Neacceptarea muncii copiilor
HOCHTIEF nu tolerează munca copiilor sau altă formă de exploatare a copiilor sau tinerilor. Vârsta minimă de angajare nu trebuie să se situeze sub vârsta la care se încheie
studiile şcolare obligatorii şi în niciun caz nu va fi sub 15 ani.
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Neacceptarea muncii forţate
HOCHTIEF respinge toate formele de muncă forţată. Niciun angajat nu poate fi obligat
să lucreze prin utilizarea directă sau indirectă a forţei şi/sau intimidării. Doar persoanele
care îşi manifestă disponibilitatea să lucreze pot fi angajate.

Egalitatea de şanse şi interzicerea
discriminării
Diversitatea în rândul angajaţilor oferă un potenţial remarcabil. De aceea HOCHTIEF,
acţionând din spirit de convingere, angajează persoane de diferite origini şi cu grade de
experienţă variate. Toţi angajaţii au obligaţia de a crea o atmosferă caracterizată de relaţii
bazate pe respectul reciproc şi de a se opune în mod ferm oricărei discriminări bazate
pe criterii de rasă, origine etnică, sex, religie sau credinţe, dizabilitate, vârstă sau identitate sexuală.

15

Sănătate şi securitate

*Reguli detaliate sunt stipulate în
cuprinsul “Directivei privind Sănătatea, Securitatea Muncii şi Protecţia Mediului în cadrul Companiei
HOCHTIEF Aktiengesellschaft”
(disponibilă în meniul “Indoor” al
aplicaţiei Intranet).

Toţi angajaţii diverselor companii ale Grupului sunt obligaţi să asigure un mediu de lucru
sigur şi sănătos. O condiţie esenţială în acest sens constă în respectarea strictă a regulamentelor şi practicilor noastre privind securitatea muncii. Angajaţii au obligaţia de a
raporta de îndată orice încălcări ale acestor principii responsabililor relevanţi din cadrul
companiei*. Orice nereguli în această privinţă trebuie imediat remediate.

Protecţia mediului

**Reguli detaliate sunt stipulate în
cuprinsul ”Directivei privind Sănătatea, Securitatea Muncii şi Protecţia Mediului în cadrul Companiei
HOCHTIEF Aktiengesellschaft”
(disponibilă în meniul “Indoor” al
aplicaţiei Intranet).
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HOCHTIEF este conştientă de impactul ecologic al activităţilor sale şi este devotată protejării solului, apei, aerului, diversităţii biologice şi moştenirii culturale. În cadrul activităţii lor,
toţi angajaţii diverselor companii ale Grupului au obligaţia de a contracara repercusiunile
dăunătoare asupra mediului prin mijloace adoptate în spiritul sustenabilităţii, pentru a
preveni şi reduce la minim aceste repercusiuni şi pentru a trata cu prudenţă resursele
naturale. Toate prevederile legale şi oficiale relevante trebuie respectate cu stricteţe. În
situaţia ivirii unor daune aduse mediului, acestea trebuie raportate imediat autorităţilor
competente din cadrul companiei**.

Dreptul de asociere şi dreptul de
negociere colectivă
Compania respectă dreptul angajaţilor de a înfiinţa asociaţii sau organizaţii la libera alegere a
acestora, în scopul cultivării şi protejării intereselor angajaţilor, precum şi dreptul acestora
de a se afilia la, sau de a părăsi, aceste asociaţii sau organizaţii şi de a participa la activităţi în numele acestora. Acest lucru nu trebuie să interfereze în mod negativ cu activitatea de lucru normală. În cazurile în care normele vreunui stat interzic dreptul de asociere
şi dreptul de negociere colectivă, angajaţii trebuie să aibă cel puţin alternativa de a se
reuni în mod liber şi independent, în scopul purtării de negocieri.
Conducerea şi reprezentanţii aleşi ai angajaţilor cooperează în spiritul încrederii şi în
beneficiul angajaţilor şi al companiei.
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Responsabilităţi
Principiile şi regulile etice prevăzute de prezentul Cod de Conduită formează un element
esenţial al culturii noastre corporative. Implementarea Codului de Conduită intră în competenţa departamentului Guvernare Corporativă/Conformitate.
Respectarea la nivelul întregului Grup a acestor principii este imperativă — fiecare angajat
poartă o responsabilitate în acest sens. O responsabilitate particulară revine personalului
de conducere. Acesta are obligaţia de a comunica angajaţilor semnificaţia şi conţinutul
prezentului Cod de Conduită, de a servi drept model în această privinţă şi de a sprijini
angajaţii în legătură cu implementarea Codului. Aceste prevederi nu intenţionează să
restrângă dreptul angajaţilor de a acţiona pe propria răspundere, în limitele permise.
În implementarea Codului de Conduită, angajaţii sunt sprijiniţi, de asemenea, de către
Divizia pentru Conformitate HOCHTIEF, ce coordonează măsurile de instructaj de toate
tipurile referitoare la conţinutul Codului şi acordă consultanţă preventivă şi consiliere
asupra aspectelor pertinente.
Superiorii direcţi sunt responsabili de asigurarea respectării Codului de Conduită de
către angajaţii lor şi, prin urmare, monitorizează şi verifică asigurarea conformării la
acesta.
În plus, departamentul Audit Corporativ efectuează în mod independent examinări ale
unor procese specifice.
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Directive şi alte reglementări interne
Codul de Conduită stă la baza tuturor directivelor şi altor reglementări interne ale Grupului
HOCHTIEF; acestea tratează aspecte concrete şi, prin urmare, trebuie, de asemenea,
respectate. Superiorii direcţi au obligaţia de a fi la curent şi de a ţine angajaţii la curent
cu privire la toate directivele şi alte reglementări interne relevante.
Pentru a ţine cont de anumite aspecte sau probleme specifice, directivele regionale pot
include reguli sau reglementări suplimentare, dar acestea nu trebuie să intre în conflict
cu prezentul Cod de Conduită.
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Publicare şi surse
Publicat de:
HOCHTIEF Aktiengesellschaft
Opernplatz 2
45128 Essen
Germania
Tel.: +49 201 824-0
Fax: +49 201 824-2777
info@hochtief.de
www.hochtief.com
Guvernare Corporativă/
Conformitate
Opernplatz 2
45128 Essen
Germania
Linia telefonică internă:
Tel.: +49 201 824-2222
Linia telefonică externă:
Tel.: 0800 8862525 (apeluri din Germania, fără taxă)
Tel.: +49 30 88625254 (apeluri din alte ţări)
compliance@hochtief.de
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