
 
 

 

 

 

 

Principiile concernului 

Etică  

Cod de conduită 
 
 
  Scopul codului de conduită 

În acest cod de conduită am consemnat standardele noastre şi aşteptările după 
care trebuie să se ghideze în mod obligatoriu comportamentul nostru zilnic, cu 
scopul de a ne configura impecabil activitatea din punct de vedere etic. Toate 
comitetele de conducere, administratori, personal de conducere şi angajaţi

*
 din 

întreaga lume sunt obligaţi să respecte aceste principii. În acest sens, personalul 
de conducere are un rol deosebit în a servi drept exemplu. 
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Principii generale 

Valorile formulate în ghidul de principii al concernului, orientarea către client, 
rentabilitatea, progresul, parteneriatul şi responsabilitatea sunt elementele 
centrale ale acestui cod de conduită. În relaţia cu clienţii noştri, partenerii de 
afaceri, angajaţii şi proprietarii, suntem în permanenţă atenţi să acţionăm corect şi 
integru. 

  Oferim clienţilor noştri servicii de călătorie şi servicii logistice care, cu siguranţă, 
respectă mediul înconjurător, sunt sustenabile din punct de vedere social şi 
rentabile. 

Pretenţia noastră de a ne desfăşura activitatea în mod impecabil din punct de 
vedere etic şi legal este corelată în mod inseparabil cu felul în care ne comportăm 
în munca noastră. În activitatea noastră comercială respectăm legislaţia 
aplicabilă, precum şi directivele şi standardele în vigoare, evităm conflictele de 
interese şi respectăm obiceiurile, tradiţiile şi valorile sociale ale ţărilor şi cercurilor 
culturale în care ne desfăşurăm activitatea. 

Aşteptăm din partea partenerilor noştri de afaceri şi îi încurajăm să introducă ei 
înşişi principii etice similare pe baza dreptului aplicabil şi a valorilor recunoscute. 
Aşteptăm ca aceştia să respecte, în cadrul colaborării cu noi, principiile codului de 
conduită DB pentru parteneri de afaceri care derivă din aceste principii de etică la 
nivel de concern. 

 

                                            
 

*Utilizăm de regulă termeni neutri din punct de vedere al genului. Unde acest lucru nu          
părea posibil sau era afectată înţelegerea textului, forma masculină o include pe cea 
feminină, de ex. cuvântul angajaţi se referă şi la angajate. 
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Responsabilitate faţă de societate şi faţă de angajaţi 

Potrivit convingerii noastre, dimensiunile economie, mediul social şi ecologia 
trebuie corelate pentru a asigura succesul antreprenorial durabil şi acceptul 
societăţii. Realizarea acestei corelări este astfel o componentă indispensabilă a 
conducerii companiei noastre, orientată către valori. Activitatea noastră 
antreprenorială stă în consecinţă sub semnul legii sustenabilităţii. 

 
 Mulţumirea clientului şi calitatea produselor precum şi creşterea profitabilă sunt 

astfel factori de succes la fel de importanţi pentru concernul DB precum transferul 
cultural şi mulţumirea angajaţilor precum şi protejarea resurselor, reducerea 
emisiilor şi a poluării fonice.  

Drepturile omului 
 Concernul DB respectă în cadrul activităţii sale comerciale drepturile internaţional 

recunoscute ale omului şi libertăţile de bază conform principiilor consemnate în 
UN Global Compact. În plus, prin modul nostru de acţiune aducem un aport 
benefic pentru protecţia şi promovarea acestora.  

Exploatarea copiilor prin 
muncă şi munca forţată  Noi condamnăm exploatarea copiilor prin muncă şi orice formă de muncă forţată. 

Egalitatea şanselor 
 În concernul DB se reflectă diversitatea societăţii, a limbilor, culturilor şi modurilor 

de viaţă. Noi respectăm şi promovăm această diversitate, pentru că ea este o 
garanţie pentru apropierea faţă de societate, faţă de client şi pentru idei noi. Nu 
tolerăm niciun fel de discriminare a persoanelor, în mod deosebit nu pe baza 
provenienţei, religiei, orientării sexuale, a naţionalităţii, originii, activităţii politice 
sau sindicale sau din cauză vârstei, genului sau a unei deficienţe. 

Colaborare 
 Cooperarea dintre noi este definită prin apreciere reciprocă. Comportamentul 

nostru este orientat către parteneriat, asigurându-se astfel un climat de lucru 
pozitiv.  

Angajaţii noştri au un aport decisiv la succesul concernului DB. Concernul DB îşi 
asumă responsabilitatea faţă de toţi angajaţii săi, de a-i stimula şi dezvolta în 
continuare. 

Concernul DB recunoaşte drepturile la libertatea de întrunire şi formarea de 
grupuri de interese bazate pe principii ale statului de drept. Susţinem protecţia 
acestor drepturi în toate unităţile noastre de afaceri la nivel global. 

Siguranţa 
 Siguranţa angajaţilor şi clienţilor noştri este cea mai mare prioritate a noastră şi 

aparţine valorilor centrale ale concernului DB. Împreună asigurăm un mediu de 
lucru sigur şi siguranţa produselor noastre. 

Protecţia muncii şi a 
sănătăţii  Printr-o protecţie consecventă şi preventivă a muncii, împiedicăm punerea în 

pericol a persoanelor şi susţinem, prin asigurarea de condiţii bune de muncă, 
păstrarea sănătăţii angajaţilor noştri. Siguranţa angajaţilor noştri este un dictat 
central al activităţii noastre antreprenoriale.  

Protecţia muncii este de asemenea şi o parte ce ţine de responsabilitatea proprie 
a fiecărui angajat. Expunerile la pericol se vor evita printr-un comportament 
anticipativ, prudent şi conştient din punct de vedere al siguranţei. Deficienţele în 
ceea ce priveşte protecţia muncii vor fi anunţate neîntârziat personalului de 
conducere responsabil. 

Protecţia mediului 
înconjurător  Ne asumăm responsabilitatea deosebită referitoare la un trafic care să protejeze 

mediul şi pentru protecţia mediului ca valoare de referinţă la nivelul companiei. 
Creştem eficienţa energetică, precum şi rata de utilizare a energiilor regenerabile 
şi reducem emisiile, zgomotul, precum şi consumul de materiale şi resurse. 
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Comportamentul angajaţilor noştri 

Toţi angajaţii sunt obligaţi să respecte regulile valabile în cadrul concernului DB. 

Apariţiile publice 
 Angajaţii influenţează imaginea publică a concernului DB. Suntem atenţi să ne 

întâmpinăm clienţii şi partenerii de afaceri întotdeauna cu o atitudine prietenoasă, 
amabilă şi orientată către servicii. 

Confidenţialitate 
 Toate informaţiile despre activităţile comerciale ale concernului DB, care nu au 

fost publicate şi nu sunt general cunoscute, sunt tratate cu confidenţialitate. Acest 
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lucru este valabil şi pentru informaţiile de la terţi, de exemplu parteneri de afaceri, 
pe care le deţinem în concernul DB datorită activităţii noastre. Nu utilizăm în 
scopuri private informaţiile rezultate din procesele noastre interne la nivel de 
companie. 

Comunicarea cu presa şi publicul larg în ceea ce priveşte compania cade în 
general în sarcina purtătorului de cuvânt al companiei (director de comunicare, 
GK). 

Evitarea conflictelor de 
interese  Evităm situaţiile în care interese personale sau proprii intră în conflict cu 

interesele concernului DB sau cele ale partenerilor noştri. În situaţii conflictuale, 
nu este permisă periclitarea intereselor concernului DB. Reconcilierea dintre 
familie şi profesie rămâne neatinsă de acest aspect. 

Nu este permis ca activităţile secundare şi participaţiile desfăşurate la competitori 
sau parteneri de afaceri să implice pericolul unui conflict de interese. Orice conflict 
de interese real sau presupus se va comunica personalului de conducere. 

Concernul DB încurajează angajaţii să se implice pentru scopuri sociale în funcţii 
publice, asociaţii sau iniţiative cetăţeneşti, în măsura în care acest angajament nu 
contravine intereselor îndreptăţite ale concernului DB. 

Invitaţii şi cadouri 
 Invitaţiile care au legătură cu activitatea noastră pentru concernul DB pot fi 

acceptate sau lansate în cadrul reglementărilor interne, dacă ele sunt potrivite şi 
nu se realizează în aşteptarea unui contraserviciu nepermis sau a altor privilegii. 

Acelaşi lucru este valabil şi în cazul acceptării sau acordării de cadouri şi alte 
atenţii sau beneficii de orice natură. 
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Atitudinea faţă de competitori, funcţionari şi parteneri de afaceri 

Concernul DB răspunde necesităţilor clienţilor, furnizorilor şi partenerilor de 
afaceri şi îi tratează cu onestitate, responsabilitate şi corectitudine. 

Corupţia 
 Concernul DB nu tolerează corupţia sau alte practici de afaceri ilicite din partea 

angajaţilor sau a terţilor mandataţi de noi. Nu vom oferi, solicita sau accepta direct 
sau prin intermediul unor terţi stimulente, privilegii, facilităţi sau alte avantaje, care 
ar putea influenţa capacitatea de a lua decizii de afaceri obiective şi corecte. 

Conduita faţă de 
funcţionari  Sunt interzise atenţiile tangibile şi intangibile de orice natură către funcţionari, 

angajaţi sau mandataţi ai aparatelor de stat sau rudelor acestora. 

Politică şi partide 
 Atenţiile de orice natură către partide politice, reprezentanţii acestora, politicieni 

precum şi împuterniciţi şi candidaţi la funcţii publice sunt de asemenea interzise. 

Parteneri de afaceri 
 Din principiile de etică am derivat un cod de conduită pentru partenerii de afaceri 

şi aşteptăm din partea partenerilor noştri de afaceri să respecte în activitatea lor 
comercială principiile consemnate valabile pentru partenerii de afaceri.  

Consultanţi / Agenţi / 
Intermediari  Remuneraţiile consultanţilor, agenţilor şi intermediarilor trebuie să fie într-un 

raport corespunzător cu serviciile prestate şi nu au voie să servească acordării de 
avantaje nepermise partenerilor de afaceri sau terţilor. Consultanţii, agenţii şi 
intermediarii vor fi aleşi cu atenţie după criterii de compatibilitate precum 
calificarea profesională şi integritatea. 

Dreptul concurenţei şi 
dreptul cartelului  Respectăm dispoziţiile relevante privind dreptul concurenţei şi nu stabilim 

convenţii şi înţelegeri care să influenţeze preţuri şi condiţii sau în alt fel 
concurenţa corectă în mod nepermis. 

Donaţii / Sponsorizări 
 Concernul DB promovează în primul rând măsuri în domeniile educaţiei şi culturii, 

integrare şi asistenţă, protecţia climei şi a naturii precum şi ajutor umanitar. 
Acordarea unei donaţii trebuie să fie întotdeauna transparentă şi documentată iar 
donaţiile sunt permise doar din proprie voinţă şi fără aşteptarea unui 
contraserviciu. De principiu, nu sunt permise donaţiile către partide politice şi 
comunităţi religioase.  

Concernul DB foloseşte sponsorizările în special în scopul stimulării sportului. 
Măsurile de sponsorizare nu au voie să servească la promovarea niciunor 
interese.  
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Responsabilitatea faţă de proprietari 

Modul de acţiune al concernului DB este marcat de responsabilitate şi 
transparenţă faţă de proprietarii noştri. Protecţia patrimoniului companiei şi 
creşterea durabilă a valorii companiei se încadrează în scopurile muncii noastre 
antreprenoriale. 

Protecţia activelor 
companiei  Proprietatea companiei şi toate mijloacele puse la dispoziţie de companie în 

scopul desfăşurării activităţii pot fi utilizate exclusiv pentru scopuri de serviciu şi 
trebuie tratate cu atenţie. 

Nu este permisă vânzarea fără accept explicit, pierderea sau utilizarea în alte 
scopuri care nu au legătură cu activitatea firmei, a proprietăţii companiei, 
indiferent de starea sau valoarea acestora. 

Toţi angajaţii sunt obligaţi, în cadrul activităţii lor, să protejeze valorile patrimoniale 
ale concernului DB şi să acţioneze onest, corect şi integru în legătură cu acestea. 

Nu sunt tolerate înşelăciunea, corupţia sau alte acţiuni criminale. Cazuri de 
suspiciune cu privire la comportament inadecvat vor fi cercetate în temeiul legii şi 
ţinând cont de dispoziţiile privitoare la protecţia datelor; în cazul comportamentului 
inadecvat se vor lua măsuri corespunzătoare. 

Raportarea 
 Rapoartele şi documentele companiei trebuie să fie întocmite corect şi să reflecte 

realitatea în toate aspectele esenţiale, să corespundă standardelor în vigoare şi 
să documenteze complet toate informaţiile relevante. 

Abuzul de informaţii 
privilegiate  Angajaţilor le este interzis să folosească informaţii fără acces public, pe care le 

primesc în cadrul activităţii lor pentru concernul DB, pentru obţinerea de avantaje 
financiare sau de afaceri pentru ei înşişi sau pentru terţi. 

Protecţia datelor 
 Colectăm, prelucrăm şi utilizăm date personale doar în măsura în care acest lucru 

este permis în cadrul legislaţiei aplicabile şi a directivelor companiei. 

Documentele care conţin date personale despre angajaţi sunt tratate cu 
confidenţialitate, păstrate cu grijă şi prezentate doar persoanelor autorizate. 

Spălarea banilor 
 Concernul DB întreprinde toate măsurile necesare pentru a preveni spălarea 

banilor în zona sa de influenţă. 
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Respectarea codului de conduită 

Concernul DB va implementa principiile consemnate în codul de conduită în toate 
unităţile, la nivel global. 

Obligativitatea respectării 

 

 
 

Indicaţii oferite  

 Toate comitetele de conducere, administratorii, persoanele de conducere şi 
angajaţii concernului DB sunt obligaţi să respecte codul de conduită. 
Persoanele de conducere poartă o răspundere deosebită în transmiterea şi 
implementarea acestor linii directoare.  

Toţi angajaţii concernului DB au datoria de a anunţa încălcări majore de drept 
care pot avea consecinţe constând în daune majore pentru Deutsche Bahn 
sau o societate a concernului, prin intermediul sistemului existent de postare a 
indicaţiilor. 

Protecţia persoanei care 
furnizează indicaţiile  Nu tolerăm acţiuni întreprinse împotriva angajaţilor care anunţă astfel de 

încălcări. 

Consecinţe 
 Angajaţii trebuie să ia în considerare consecinţe corespunzătoare până la 

măsuri de dreptul muncii şi disciplinare în cazul unei încălcări a legilor sau a 
directivelor interne. Astfel de încălcări pot atrage şi consecinţe penale sau de 
răspundere legală. 

Unde se pot găsi alte 
informaţii?  Alte informaţii găsiţi pe pagina 

http://www.deutschebahn.com/en/group/compliance/. În caz de neclarităţi sau 
întrebări, trebuie să vă adresaţi cadrului de conducere competent. 

În plus, aveţi oricând posibilitatea de a contacta direct departamentul 
Compliance. 

http://www.deutschebahn.com/en/group/compliance/
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Număr intern corpus de reguli 101.0103      Versiune 3.0 

Aria de valabilitate  concern DB     Editor Deutsche Bahn AG 

Coordonare   Dr. Werner Grebe (CC)    Telefon +49 30 2 97 62780 
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Intrare în vigoare 

Decis în cadrul şedinţelor consiliilor de administraţie DB AG şi DB ML AG la 
data de 03.12.2013. Intrare în vigoare la 01.02.2014. 

 
  

 

 
 


