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Prefață 

Stimate doamne și stimați domni, 

Greiner AG reprezintă de mai bine de 150 de ani imaginea unei activități econo-
mice sustenabile și de perspectivă. În calitate de societate activă la nivel global, 
suntem conștienţi de faptul că avem o mare responsabilitate faţă de angajaţii 
noștri, faţă de mediu, de societate, dar și faţă de acţionarii noştri. Din acest 
motiv ne-am angajat să respectăm practicile etice și sustenabile în toate activi-
tăţile de afaceri. Acest lucru este valabil în special pentru relaţia cu furnizorii și 
partenerii noștri de afaceri. 

Sustenabilitatea în lanţul de aprovizionare reprezintă o componentă importantă 
a responsabilităţii antreprenoriale pentru Greiner AG. Pentru noi sustenabilitatea 
se extinde asupra întregului proces de achiziţionare a materialelor, produselor și 
serviciilor. În ceea ce privește abordarea globală am inclus criterii de sustena-
bilitate precum protecţia mediului, securitatea muncii și respectarea drepturilor 
omului chiar și la selecţia, evaluarea și dezvoltarea paletei noastre de furnizori. 

În acest context Greiner AG a dezvoltat acest Cod de conduită. Acesta descrie 
standardele minime ne-negociabile și baza relaţională cu furnizorii și partenerii 
noștri de afaceri. Pe această cale dorim să ne asumăm responsabilitatea faţă 
de oameni și societate și să ne asigurăm că faptele noastre și acţiunile furnizori-
lor și partenerilor noștri de afaceri sunt corecte din punct de vedere etic, durabile 
din punct de vedere ecologic și acceptabile din punct de vedere social. 

Axel Kühner 
Director executiv 

Hannes Moser 
Director financiar 

 



 Version RO 1.1 | Released in May 2021 by Sustainability & Corporate Responsibility Department Pagina 3 / 7 

Cei trei piloni ai 
Codului de conduită Greiner 
Codul de conduită Greiner pentru furnizori și parteneri de afaceri se bazează pe principii sociale, 
ecologice și etice. 

Principii sociale 

Drepturile omului 
Ne așteptăm ca furnizorii și partenerii noștri de afaceri să respecte și să garanteze reglementările 
valabile la nivel internațional privind protecţia drepturilor omului ca prevederi fundamentale și 
general valabile. Acest lucru presupune în special, ca furnizorii și partenerii noștri de afaceri să nu 
facă uz de munca forţată sau de exploatarea prin muncă a copiilor. Furnizorii și partenerii noștri de 
afaceri respectă cel puţin Convenţia nr. 138 (vârsta minimă de încadrare), Convenţia nr. 182 (cele mai 
grave forme de exploatare prin muncă a copiilor) și Convenţia nr. 105 (abolirea muncii forţate) a 
Organizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM). 

Egalitatea de șanse și nediscriminarea 
Ne așteptăm ca furnizorii și partenerii noștri de afaceri să promoveze egalitatea de șanse și trata-
mentul egal și să interzică discriminarea la încadrarea angajaţilor, precum și la promovarea sau a-
cordarea programelor de instruire și perfecţionare. Niciun angajat nu trebuie să fie dezavantajat din 
cauza sexului, vârstei, culorii pielii, culturii, originii etnice, orientării sexuale, opiniei politice, a unui han-
dicap, apartenenţei religioase sau a concepţiei sale despre lume. Furnizorii și partenerii noștri de afa-
ceri vor respecta Convenţia nr. 111 (discriminarea în domeniul ocupării forţei de muncă și a exercitării 
profesiei) a Organizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM). 

Libertatea de asociere 
Ne așteptăm ca furnizorii și partenerii noștri de afaceri să respecte dreptul angajaților lor la 
libertatea de asociere și la negocieri colective. Reprezentanții angajaților nu trebuie să fie 
discriminați, iar contractul lor de muncă nu poate fi desfăcut ca metodă de constrângere pentru 
exercitarea drepturilor angajaților, expunerea abuzurilor, participarea la activități sindicale sau 
raportarea unor presupuse încălcări ale drepturilor. Furnizorii și partenerii noștri de afaceri vor 
respecta Convenția nr. 87 (apărarea dreptului de asociere) și Convenția nr. 98 (dreptul la negociere 
colectivă) a Organizației Internaționale a Muncii (OIM). 

Siguranța și sănătatea la locul de muncă 
Ne așteptăm ca furnizorii și partenerii noștri de afaceri să respecte prevederile legale aplicabile 
pentru protecția siguranței și a sănătății la locul de muncă, în vederea protejării sănătății și siguranței 
angajaților lor. Furnizorii și partenerii de afaceri trebuie să respecte standarde recunoscute la nivel 
internațional, să lucreze activ la identificarea și remedierea deficiențelor privind siguranța și să 
îmbunătățească continuu condițiile de la locul de muncă, pentru a garanta și proteja sănătatea și 
siguranța. 

Salariul minim și orele de lucru 
Ne așteptăm ca furnizorii și partenerii noștri de afaceri să urmărească o politică de remunerare 
corectă, care să țină cont de Codul muncii și de toate legile locale privind salarizarea. În cazul în care 
nu există reglementări legale sau reglementări privind negocierile colective, remunerarea se bazează 
pe salariile și beneficiile negociate la nivel local specifice sectorului de activitate, care asigură 
angajaților și familiilor lor un standard de viață adecvat. Furnizorii și partenerii noștri de afaceri vor 
respecta Convenția nr. 100 (egalitatea de remunerare) a Organizației Internaționale a Muncii (OIM). 
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Principii ecologice 

Protecția mediului 
Ne așteptăm ca furnizorii și partenerii noștri de afaceri să ia măsuri pentru o acțiune responsabilă 
față de mediu. Se va încuraja dezvoltarea și răspândirea tehnologiilor ecologice. Plecăm de la pre-
miza că sunt respectate respectivele legi, reglementări și standarde naționale valabile. La dezvolta-
rea, fabricarea și pentru faza de utilizare a produselor, dar și pentru alte operațiuni sunt respectate 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizarea de resurse regenerabile și reducerea daunelor 
aduse mediului și sănătății. 

Eficiența energetică și a resurselor 
Ne așteptăm ca furnizorii și partenerii noștri de afaceri să utilizeze resursele naturale în mod econo-
mic și să reducă poluarea aerului, solului și apei. Furnizorii și partenerii noștri de afaceri contribuie la 
reducerea consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră. 

Deșeurile și reciclarea 
Ne așteptăm ca furnizorii și partenerii noștri de afaceri să țină cont de evitarea formării de deșeuri, 
reutilizarea, reciclarea cât și de eliminarea ecologică, în condiții de siguranță a deșeurilor reziduale 
din timpul proceselor de dezvoltare, fabricare și din faza de utilizare a produselor, dar și din cadrul 
altor operațiuni. 

Materiale de conflict 
Ne așteptăm ca furnizorii și partenerii noștri de afaceri să ia măsurile potrivite pentru a nu utiliza în 
produsele lor materii prime, care sunt cultivate și promovate în zone de conflict sau cu risc ridicat și 
pentru a nu finanța grupări armate, care încalcă drepturile omului. 

Substanțele chimice 
Ne așteptăm ca la producția sau la importul substanțelor chimice în UE, în cantități mai mari de o 
tonă pe an, furnizorii și partenerii noștri de afaceri să înregistreze aceste substanțe într-o bază de 
date centrală a Autorității REACh (Registration, Evaluation, Authorisation and Chemicals). 

Siguranța produselor 

Ne așteptăm ca furnizorii și partenerii noștri de afaceri să respecte toate dispozițiile și prevederi apli-
cabile legal privind siguranța produselor, în special prevederile legale privind siguranța, etichetarea și 
ambalarea produselor precum și cele privind utilizarea de substanțe și materiale periculoase. Furni-
zorii și partenerii de afaceri fac schimb de cunoștințe și know-how cu clienții, furnizorii și terții proprii și 
informează transparent și proactiv societatea Greiner cu privire la aspectele legate de mediu și de 
siguranță ale produselor lor. 
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Principii etice 

Prevederi legale 
Ne așteptăm ca furnizorii și partenerii noștri de afaceri să se comporte corect și etic în activitatea lor 
economică, să respecte toate legile și prevederile internaționale, naționale și locale aplicabile activi-
tăților lor comerciale și să obțină toate aprobările necesare. 

Corupția 
Ne așteptăm ca furnizorii și partenerii noștri de afaceri să respecte și să susțină eforturile naționale și 
internaționale (precum Convențiile Organizației Națiunilor Unite (ONU), Organizația pentru Cooperare 
și Dezvoltare Economică (OCDE), chiar și UK Bribery Act 2010). Aceștia se asigură în mod special că 
angajații, subcontractanții sau reprezentanții lor nu acordă, nu oferă și nu acceptă de la clienți, func-
ționari publici sau alți terți bacșiș, mită, donații neadecvate sau alte plăți sau beneficii nepermise. 

Mita 
Ne așteptăm ca furnizorii și partenerii noștri de afaceri să nu abuzeze de invitații și de cadouri pentru 
a influența. Acest lucru este valabil și pentru angajații Greiner. Invitațiile și cadourile sunt acordate 
doar atunci când ocazia și scopul sunt potrivite, adică au o valoare simbolică și se consideră că 
reflectă practica comercială general valabilă la nivel local. Iar furnizorii și partenerii de afaceri nu 
solicită și nu acceptă astfel de beneficii nepotrivite. 

Spălarea banilor 
Ne așteptăm ca furnizorii și partenerii noștri de afaceri să respecte obligațiile legale relevante pentru 
prevenirea spălării banilor și nu participă la acțiuni de spălare a banilor. Furnizorii și partenerii noștri 
de afaceri au relații de afaceri doar cu parteneri de afaceri, a căror integritate este cunoscută. 

Controlul importului și exportului 
Ne așteptăm ca furnizorii și partenerii noștri de afaceri să respecte toate legile valabile pentru 
importul și exportul bunurilor, serviciilor și informațiilor. Furnizorii și partenerii noștri de afaceri respectă 
restricțiile comerciale valabile, embargourile și alte restricții. 

Concurenţa 
Ne așteptăm ca furnizorii și partenerii noștri de afaceri să se comporte corect în concurență și să res-
pecte legile antitrust valabile. Furnizorii și partenerii noștri de afaceri nu participă la acorduri anticon-
curențiale cu concurenții, și nici nu abuzează de o poziție posibil dominantă pe piață. 

Conflictele de interese 
Ne așteptăm ca furnizorii și partenerii noștri de afaceri să ia decizii exclusiv pe baza criteriilor obiecti-
ve și să nu se lase influențați de interese și relații personale. 

Date, secrete comerciale și active corporative 
Ne așteptăm ca furnizorii și partenerii noștri de afaceri să respecte toate legile valabile pentru pro-
tecția datelor cu caracter personal ale angajaților, clienților, furnizorilor și ale altor părți implicate. În 
plus se vor respecta know-how-ul, brevetele, secretele comerciale și de afaceri ale societății Greiner 
și ale terților. Furnizorii și partenerii de afaceri nu transmit terților astfel de informații fără acordul 
expres dat în scris de societatea Greiner. Ne așteptăm ca furnizorii și partenerii noștri de afaceri să 
publice date comerciale și rapoarte veridice despre activitatea lor economică și în conformitate cu 
legile în vigoare. 
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Domeniul de aplicare 
Noi, Greiner AG, ne așteptăm ca atât furnizorii și partenerii noștri de afaceri, cât și angajații lor să 
acționeze în mod responsabil, să respecte acest Cod de conduită și să lucreze în conformitate cu 
principiile cuprinse în acesta. Cu excepția cazului în care furnizorii sau partenerii de afaceri însărci-
nează terți în cadrul relațiilor de afaceri (precum subcontractanți sau reprezentanți), societatea 
Greiner se așteaptă ca și acești terți să lucreze de asemenea, în conformitate cu principiile de bază 
stabilite în acest Cod de conduită. Greiner își rezervă dreptul de a verifica la fața locului în cazuri 
individuale, dacă cerințele definite sunt respectate de furnizori sau de partenerii de afaceri în mod 
independent sau prin intermediul partenerilor externi, după notificarea prealabilă și în prezența 
reprezentanților furnizorilor sau a partenerilor de afaceri. 

Consecinţele încălcărilor 
În cazul încălcării prezentului Cod de conduită, furnizorul sau partenerul de afaceri are obligația de a 
raporta acest lucru societății Greiner. Dacă un furnizor sau un partener de afaceri nu respectă 
principiile de bază din acest Cod de conduită, societatea Greiner are dreptul să înceteze relația de 
afaceri cu acest furnizor sau partener de afaceri, printr-o reziliere extraordinară. 

Raportarea încălcărilor 
Noi, Greiner AG, dorim să trăim conform valorilor noastre și să ne comportăm corect din punct de 
vedere legal și etic. Și ne așteptăm la acest lucru și din partea furnizorii și partenerii noștri de afaceri. 
Dacă știți sau aflați despre orice fel de încălcări ale acestui Cod de conduită, le puteți raporta 
anonim prin intermediul platformei noastre TellGreiner: https://tell-greiner.com/Home/Start 

Dacă aveți întrebări sau dacă există încălcări, vă stă oricând la dispoziție ofițerul 
grupului pentru conformitate (office.compliance@greiner.com). 
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Confirmarea furnizorului sau a partenerului de afaceri 
Confirm prin prezenta, că am primit și am înțeles Codul de conduită Greiner pentru furnizori și 
partenerii de afaceri. De asemenea, garantez că toate acțiunile noastre sunt exercitate pe baza 
conținutului Codului de conduită Greiner pentru furnizori și parteneri de afaceri. 

Numele societăţii 

Numele și 
 

Număr societate 

Data și localitatea 

Semnătura 
 

Fotocredit: iStockphoto 
 

 

 

 

 

 

 

Greiner AG  
Greinerstr. 70 
4550 Kremsmünster,  Austria 
www.greiner.com 

Greiner Packaging International  GmbH 
Greinerstr. 70 
4550 Kremsmünster, Austria 
www.greiner-gpi.com 

NEVEON Holding GmbH 
Greinerstr. 70 
4550 Kremsmünster, Austria 
www.neveon.com 

Greiner Bio-One International GmbH 
Bad Haller Str. 32 
4550 Kremsmünster, Austria 
www.gbo.com 

Greiner Extrusion Group GmbH 
Friedrich-Schiedel-Str. 1 
4542 Nussbach, Austria 
www.greiner-extrusion-group.com 
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