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Preambul
Angajaţii Grupului KIRCHHOFF se obli-
gă să acţioneze întotdeauna în con-
formitate cu directivele şi convenţiile 
naţionale şi internaţionale în vigoare re-
feritoare la etica în afaceri şi la respon-
sabilitatea socială.

Ne angajăm să dăm dovadă de inte-
gritate în relaţiile comerciale
Integritatea înseamnă că angajaţii între-
prinderii noastre nu vor încerca să influ-
enţeze partenerii de afaceri în mod ilegal 
sau să se lase influenţaţi de către aceştia. 
Nu tolerăm corupţia sau mituirea. Nu 

facem afaceri care presupun încălcarea 
prevederilor legale sau a principiilor în-
treprinderii.

Acceptarea sau acordarea de avantaje 
trebuie să se încadreze întotdeauna în 
limitele prevederilor legale şi ale regle-
mentărilor interne. Ca avantaj este con-
siderat orice beneficiu, chiar dacă acesta 
este acordat indirect.

Corectitudinea în competiţie con-
stituie întotdeauna baza acţiunilor 
noastre
Încălcările privind legislaţia monopo-
lizării pieţei şi îngrădirii liberei concu-
renţei pot provoca daune considerabile 
întreprinderii. Nu vom tolera înţelegeri 
referitoare la preţuri, fixarea preţurilor, 
împărţirea pieţelor sau orice alt tip de 
limitare ilegală a concurenţei.



Suntem preocupaţi de asigurarea 
unor condiţii corecte de muncă şi 
ne obligăm să întreţinem relaţii re-
ciproce bazate pe respect
Nimeni nu trebuie să fie favorizat, defa-
vorizat, exclus sau preferat din motive 
de rasă sau referitoare la provenienţa 
etnică, sex, religie sau convingeri, din 
cauza unui handicap, a vârstei sau a 
identităţii sexuale.

Aducem o contribuţie pozitivă la îmbu-
nătăţirea standardului în afaceri, pentru 
asigurarea integrităţii, transparenţei şi 
responsabilităţii în toate domeniile de 
activitate.

Nu amestecăm interesele întreprin-
derii şi interesele private şi evităm 
conflictele de interese
Deciziile şi activităţile de afaceri trebuie 
să se orienteze în funcţie de interesele 
întreprinderii şi nu trebuie să fie influen-
ţate de interese sau de relaţii personale.

Relaţiile cu furnizorii, clienţii, beneficia-
rii, concurenţii şi cu alţi angajaţi actuali 

sau viitori sau cu autorităţi actuale sau 
viitoare nu trebuie să influenţeze o deci-
zie independentă şi bazată pe interesul 
întreprinderii.

Protecţia mediului înconjurător, si-
guranţa muncii şi protecţia sănătăţii 
sunt valori esenţiale pe care între-
prinderea noastră se obligă să le 
respecte
Sănătatea angajaţilor noştri este o va-
loare importantă. Respectarea dispo-
ziţiilor relevante de protecţia muncii 
constituie pentru noi un factor firesc. 
Utilizarea eficientă a tuturor resurselor 
şi implementarea tuturor măsurilor ne-
cesare de protecţie a mediului înconju-
rător constituie pentru noi o contribuţie 
importantă la o dezvoltare durabilă.

Protejăm proprietatea intelectuală 
a întreprinderii noastre şi respectăm 
drepturile de proprietate intelectu-
ală ale terţilor
Informaţiile confidenţiale şi secretele de 
afaceri sunt protejate de accesul terţilor. 
Acest lucru este valabil şi pentru infor-

maţiile pe care ni le-au pus la dispoziţie 
clienţii sau furnizorii.

Elaborarea actelor şi documentelor 
întreprinderii noastre este regle-
mentată şi raportările economico-fi-
nanciare sunt clare şi transparente
Procesele esenţiale de afaceri sunt do-
cumentate în mod adecvat, iar informa-
ţiile relevante pentru întocmirea facturi-
lor şi a devizelor referitoare la procesele 
de afaceri sunt înregistrate complet şi 
corect.

Dacă aveţi întrebări sau sugestii referi-
toare la tema „Conformitate“, vă ru-
găm să vă adresaţi responsabilului cu 
conformitatea:

phone: +49 2371 820 255
email: compliance@kirchhoff-group.com



KIRCHHOFF Automotive GmbH
Stefanstraße 2
58638 Iserlohn

phone +49 2371 820-00
fax  +49 2371 211-212
info@kirchhoff-gruppe.de
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