Acord-cadru internaţional
încheiat între
Comitetul de întreprindere al grupului ThyssenKrupp AG,
Federaţia Sindicală IG Metall și Federaţia Internaţională IndustriAll
Global Union

Preambul
În calitate de grup producător de tehnologii, având o înaltă competenţă în tehnologia
materialelor, ThyssenKrupp depinde în deosebită măsură de forţa inovatoare a salariaţilor săi,
necesară pentru asigurarea pe termen lung a competitivităţii și succesului internaţional al
companiei în economia globală. Pentru realizarea acestor obiective, este necesară
consolidarea și dezvoltarea poziţiei strategice deţinute de companie în competiţia
internaţională, îndeosebi în ţările emergente de pe glob.
Garantarea și dezvoltarea capacităţilor inovatoare și a competitivităţii reprezintă în cele din
urmă o condiţie esenţială și indispensabilă pentru asigurarea sustenabilă a perspectivelor
companiei ThyssenKrupp și salariaţilor săi. ThyssenKrupp și personalul companiei vor trebui
să facă faţă în comun acestor provocări. Eforturile depuse pentru garantarea succesului
strategic al companiei sunt marcate în același mod atât de asumarea responsabilităţii sociale,
cât și de spiritul respectului și colaborării reciproce.
ThyssenKrupp accentuează răspunderea pe care o are atât faţă de acţionari, clienţi și salariaţi,
cât și faţă de societatea civilă și mediu.
Concernul se obligă să realizeze obiectivele unei dezvoltări sustenabile. Dezvoltarea
sustenabilă este înţeleasă ca un proces continuu, care include pe lângă performanţele
economico-financiare ale companiei și drepturile sociale, utilizarea raţională a resurselor,
locurile de muncă și perfecţionarea salariaţilor.
Mai presus de intenţiile sale comerciale, ThyssenKrupp se consideră un Corporate Citizen, un
cetăţean corporatist, motivat și responsabil. În contextul răspunderii asumate faţă de
societatea civilă, concernul susţine diverse instituţii, proiecte și activităţi, cu precădere în
propriile locaţii, indiferent dacă acestea sunt din domeniul culturii, educaţiei, sportului sau
dacă au caracter social, caritativ sau umanitar.
În ţările în care ThyssenKrupp își desfășoară activităţile, compania promovează permanent
îmbunătăţirea calităţii vieţii oamenilor. Acest lucru implică și colaborarea cu diferite instituţii
abilitate.
Obiectivele și valorile de mai sus se reflectă și în declaraţia de misiune a concernului.
Prezentul acord-cadru are la bază angajamentul general asumat de toţi factorii economici
implicaţi de a recunoaște și respecta drepturile fundamentale ale omului, care se reflectă în

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, dată de Organizaţia Naţiunilor Unite, și în
Declaraţia OIM /ILO1 privind Principiile și Drepturile Fundamentale ale Muncii. Prin aderarea sa
în anul 2011 la organizaţia Global Compact a Naţiunilor Unite, ThyssenKrupp s-a obligat să
promoveze consecvent aceste principii.
În acest context, Consiliul de administraţie al ThyssenKrupp AG, Comitetul de întreprindere al
grupului, Federaţia Sindicală IG Metall și Federaţia Internaţională a Sindicatelor IndustriAll
Global Union își documentează prin prezentul Acord-cadru obiectivele și principiile
fundamentale de colaborare, în spiritul responsabilităţii sociale. Este în interesul tuturor
părţilor, ca ThyssenKrupp să rămână o companie competitivă, inovatoare și profitabilă pe
termen scurt, mediu și lung și ca acest obiectiv să fie compatibil cu responsabilitatea sa
socială. Aceasta este baza pe care partenerii de dialog social își doresc să o consolideze.
1. Principiile de bază și standardele fundamentale ale muncii definite de Organizaţia
Internaţională a Muncii
Următoarele principii au o orientare spre principiile de bază ale Organizaţiei Internaţionale a
Muncii /OIM1 și spre Convenţiile OIM nr. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 și 182, așa-numitele
"Standarde Fundamentale ale Muncii"1. În cazul în care, un anumit conflict intră sub incidenţa
unor reglementări naţionale, acte normative internaţionale, standarde sectoriale precum și a
prevederilor prezentului Acord-cadru, se vor aplica prevederile cele mai stricte, cu excepţia
cazului în care această acţiune asociată ar fi ilegală.
2. Interdicţia discriminării sau a intimidării în timpul muncii
Principiile egalităţii în șanse și echităţii se vor respecta indiferent de sex, vârstă, rasă, origine
etnică sau socială, orientare sexuală, dizabilitate, religie sau convingeri personale sau politice
/vezi principiile prevăzute în Convenţia OIM nr. 1111.
Nu se va tolera nicio discriminare din aceste cauze, nicio hărţuire sexuală sau alte agresiuni la
adresa anumitor persoane. Salariaţii vor fi din principiu recrutaţi, angajaţi, promovaţi și
retribuiţi în conformitate cu calificarea și capacităţile acestora /vezi Convenţiile OIM nr. 100 și
1111.
Promovarea și integrarea salariaţilor cu dizabilităţi, precum și tratarea acestora cu respectul
cuvenit reprezintă elemente definitorii ale culturii corporatiste.
3. Timpul de muncă
Durata maximă legală a timpului de muncă, stabilită în fiecare stat și în acordurile respective dacă există -, se va respecta în mod corespunzător. Timpul de muncă regulamentar, orele
suplimentare și concediul de odihnă cu plată vor corespunde normelor minime legale și acolo
unde nu există contracte colective de muncă.
Salarizarea orelor suplimentare nu se va folosi pentru a compensa un salariu de bază
insuficient, aceasta trebuind să respecte legile locale privind salariile și protecţia muncii și a
sănătăţii.
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4. Salariul corespunzător
Se recunoaște dreptul angajaţilor la un salariu corespunzător. Toţi salariaţii vor trebui să
primească informaţii clar formulate, verbal și în scris, cu privire la condiţiile de salarizare și
ziua de plată a salariului, într-un limbaj accesibil acestora. Salariaţii vor trebui informaţi la
fiecare plată a salariului cu privire la cuantumul acestuia și eventualele reţineri din salariu.
5. Sănătatea, siguranţa și condiţiile de muncă
Sănătatea și siguranţa salariaţilor în timpul muncii sunt de o importanţă esenţială, acestea
având o contribuţie majoră la succesul companiei. De aceea, acestea reprezintă un obiectiv
de același rang ca și calitatea produselor noastre sau rezultatele financiar-economice al
companiei.
Politica preventivă privind protecţia sănătăţii, siguranţa la locul de muncă și condiţiile sigure
de lucru sunt preocupări ale conducerii companiei ThyssenKrupp. ThyssenKrupp se obligă de
aceea să respecte prevederile legale în vigoare pe plan local cu privire la siguranţa și igiena la
locul de muncă. Siguranţa și sănătatea ocupaţională sunt părţi integrante ale proceselor din
companie, trebuind incluse - deja din faza de planificare - în analizele tehnice, economice și
sociale efectuate. Salariaţii vor trebui să se implice cu toată responsabilitatea în realizarea
obiectivelor politicii de sănătate și siguranţă ocupaţională.
Protecţia și sănătatea muncii vor fi promovate pentru a preveni accidentele și îmbolnăvirea
personalului. Salariaţilor li se va pune la dispoziţie gratuit un echipament individual de
protecţie corespunzător normelor de siguranţă de la locul lor de muncă și vor primi
instructajele necesare cu privire la riscurile existente la locul de muncă și modul de prevenire
a acestora.
Părţile se obligă să realizeze în comun o îmbunătăţire continuă a siguranţei și sănătăţii
ocupaţionale.
6. Promovarea formării profesionale
ThyssenKrupp susţine în mare măsură formarea și perfecţionarea profesională a salariaţilor
săi, intenţionând să promoveze la un nivel înalt educaţia profesională, pentru a consolida
competenţele salariaţilor săi și a le facilita în perspectivă un înalt nivel de performanţă.
ThyssenKrupp consideră că programele sale de educaţie vocaţională mult diversificate
constituie un element esenţial pentru garantarea viitoarei dezvoltări, competitivităţi și forţe
inovaţionale.
7. Libertatea de asociere / dreptul la negociere colectivă
Dreptul tuturor salariaţilor de a-și înfiinţa sindicate și organisme reprezentative pe principii
democratice și de a adera la acestea, precum și de a participa la negocieri colective este
recunoscut conform principiilor din Convenţiile OIM nr. 87 și 98.
Thyssenkrupp, reprezentanţii salariaţilor și ai sindicatelor vor trebui să respecte principiile
democratice fundamentale pentru a asigura salariaţilor posibilitatea de a decide liber și
echitabil dacă își vor înfiinţa un organism de reprezentare a intereselor sau dacă vor adera la
acesta și, în cazul acesta, de a-și alege un reprezentant conform opţiunii personale.
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Compania și managementul vor păstra neutralitatea și nu vor influenţa libera alegere a
salariaţilor, exercitând presiuni asupra acestora sau intervenind pe alte căi inadmisibile.
Acest lucru nu va afecta drepturile companiei de a conduce și administra întreprinderea /de
ex. organizarea condiţiilor de muncă1, atâta timp cât măsurile luate de management nu au ca
obiectiv obstrucţionarea organizării sindicale a salariaţilor.
Salariaţilor legitimaţi democratic li se va permite accesul la toate locurile de muncă pe care le
reprezintă și la care acesta este necesar pentru ca reprezentanţii sindicali să-și exercite
mandatul de reprezentare primit.
În vederea soluţionării conflictelor apărute, ThyssenKrupp și reprezentanţii salariaţilor și ai
sindicatelor vor colabora deschis și constructiv în beneficiul companiei și al salariaţilor.
Reprezentanţii salariaţilor nu vor fi dezavantajaţi sau trataţi preferenţial din cauza funcţiei
deţinute.
8. Libertatea de a munci
Nimeni nu poate fi constrâns să se angajeze sau să muncească /vezi principiile din Convenţia
OIM nr. 29 și 1051. Este interzis orice tip de muncă forţată.
9. Interzicerea muncii copiilor
Munca copiilor este în general interzisă. Se va respecta vârsta minimă de încadrare în muncă
prevăzută de Convenţia OIM nr. 138. Astfel, ThyssenKrupp nu va angaja persoane care nu au
împlinit vârsta minimă de 15 ani. În ţările în curs de dezvoltare, pentru care Convenţia OIM nr.
138 permite o excepţie de la regula generală, vârsta minimă va putea fi redusă la 14 ani.
Dacă actele normative naţionale sau contractele colective de muncă prevăd o vârstă minimă
de încadrare mai mare, se vor aplica atunci aceste prevederi mai stricte.
Prevederile din Convenţia OIM nr. 182 constituie pentru ThyssenKrupp un standard la nivel
mondial.
10. Subfurnizorii
ThyssenKrupp va asigura într-o formă adecvată informarea subfurnizorilor săi cu privire la
aceste principii. ThyssenKrupp va solicita subfurnizorilor săi să ţină cont de aceste principii în
propria lor politică corporatistă.
11. Punerea în executare și implementarea
Principiile menţionate în prezentul Acord-cadru sunt valabile pe întregul glob, pentru toate
entităţile concernului. ThyssenKrupp va asigura accesul la aceste principii, într-o formă
adecvată, pentru toţi salariaţii și reprezentanţii intereselor acestora.
Răspunderea faţă de implementarea acestui acord revine consiliilor de administraţie și
directorilor din subsidiarele concernului. Responsabilii respectivi vor fi sensibilizaţi, proces în

Pag.

4

care vor fi implicaţi și reprezentanţii salariaţilor. ThyssenKrupp va asigura traducerea
prezentului Acord-cadru în 8 din cele mai frecvent vorbite limbi în concern.
În cazul unui conflict, persoanele afectate se vor putea adresa unui partener de contact local
/în special superiorului ierarhic, reprezentantului salariaţilor, evtl. directorului de conformitate
/Compliance Manager11. În același timp, pentru raportarea unor eventuale încălcări ale
prevederilor acestui Acord-cadru se vor putea folosi și canalele interne de comunicare /e-mail
trimis la o adresă centrală de e-mail /frameworkagreement@thyssenkrupp.com1. Este
interzisă dezavantajarea persoanelor care raportează astfel de încălcări.
În cazul în care plângerile sunt justificate, directorii responsabili, resp. consiliile de
administraţie vor lua măsurile necesare de soluţionare a cauzei, solicitând la nevoie sprijinul
unui responsabil de la sediul regional al entităţii. Salariaţii afectaţi, resp. reprezentanţii locali
ai salariaţilor vor apela la toate instrumentele posibile pentru a soluţiona conflictul pe plan
local.
În cazul în care plângerile, resp. informaţiile au o importanţă semnificativă, ele neputând fi
soluţionate cu instrumentele locale de arbitraj, ThyssenKrupp AG va investiga cazul respectiv
prin implicarea managerului responsabil de resursele umane din Consiliul de administraţie al
ThyssenKrupp AG într-un dialog cu Comitetul internaţional.
12. Comitetul Internaţional
În vederea unui control suplimentar și în scopul unui dialog periodic cu privire la aplicarea
prezentului Acord-cadru se va înfiinţa un așa-numit Comitet Internaţional.
Acest comitet va fi compus din Președintele și doi din vicepreședinţii Comitetului de
întreprindere al grupului, din Președintele Comitetului European de Întreprindere, din
consultantul special de la Federaţia Sindicală IG Metall și un reprezentant al Federaţiei
Sindicale Internaţionale IndustriALL Global Union. La nevoie, cu acordul companiei
ThyssenKrupp AG, Comitetul Internaţional va putea apela și la alte persoane.
Membrul Consiliului de administraţie al ThyssenKrupp AG responsabil de resursele umane va
raporta Comitetului Internaţional, cel puţin o dată pe an, care este stadiul implementării și
aplicării Acordului-cadru.
Membrul Consiliului de administraţie al ThyssenKrupp AG responsabil de resursele umane va
informa în scris Comitetul Internaţional cu privire la cazurile raportate de încălcare
semnificativă a Acordului-cadru, care nu au putut fi soluţionate pe plan local. Comitetul
Internaţional va putea propune măsuri adecvate pentru soluţionarea cazurilor susmenţionate,
în cazul în care posibilităţile de mediere pe plan local și naţional s-au epuizat fără niciun
rezultat. Comitetul poate de asemenea înainta propuneri pentru anumite măsuri preventive.
Membrul Consiliului de administraţie al ThyssenKrupp AG responsabil de resursele umane se
va consulta cu Comitetul Internaţional cu privire la propunerile înaintate, cu scopul de a
remedia situaţia și de a preveni pe viitor astfel de încălcări.
După consultarea membrului Consiliului de administraţie al ThyssenKrupp AG responsabil de
resursele umane, reprezentanţii Comitetului Internaţional vor avea dreptul să viziteze, la
alegere, o dată pe an, fabricile uneia sau mai multor subsidiare ale concernului dintr-o regiune
a unei ţări. ThyssenKrupp AG va permite accesul la fabricile respective.
ThyssenKrupp AG va suporta cheltuielile legate de activitatea Comitetului Internaţional.
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Membrii Comitetului Internaţional vor primi toate informaţiile și documentele necesare
exercitării atribuţiilor primite.
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13. Dispoziţii finale
Părţile semnatare stabilesc prin prezenta că toate litigiile care decurg din interpretarea și
implementarea prezentului Acord-cadru vor fi analizate în comun, în scopul soluţionării
acestora.
Prezentul Acord-cadru își va menţine valabilitatea până când una din părţile semnatare îl va
rezilia printr-o notificare corespunzătoare adresată în scris celeilalte părţi, cu respectarea unui
termen de preaviz de trei luni calendaristice, începând de la sfârșitul lunii.
Nu vor fi admise pretenţii formulate individual sau de terţe părţi, pornind de la prezentul Acordcadru. Acest lucru este valabil și pentru semnatarii prezentului Acord-cadru, ceea ce înseamnă
că acest Acord-cadru nu produce efecte juridice pentru părţile semnatare.
Essen, xx.xx 2014
ThyssenKrupp AG

Heinrich Hiesinger

Oliver Burkhard

Comitetul de întreprindere al grupului

Wilhelm Segerath

Susanne Herberger

Martin Dreher

IG Metall / IndustriAll - Global Union

Berthold Huber

xxx

Dacă există neconcordanțe între limbi sau apar dubii privind sensul exact, are prioritate textul
original în limba engleză.
If there is any perceived divergence in the wording or any doubts of the exact meaning, the
English original text is authoritative.
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