Manual de instruire obligatorie pentru noii
angajaţi din afara S.U.A. şi din afara reţelei

Acest manual este conceput pentru a ajuta noii colegi aflaţi în afara reţelei (respectiv, cei care
nu au o adresă de e-mail de serviciu şi/sau acces la un computer) să îndeplinească în mod
independent cerinţele de instruire atunci când nu sunt disponibile opţiuni de instruire online sau
în cadrul unui curs faţă în faţă.
Noii colegi trebuie să citească cu atenţie informaţiile din acest manual, să semneze declaraţia
de la sfârşit şi să înapoieze fişa semnată managerului responsabil cu angajările din unitate,
reprezentantului departamentului de resurse umane sau coordonatorului de instruire. Managerul
responsabil cu angajările, reprezentantul departamentului de resurse umane sau coordonatorul
de instruire care primeşte documentul semnat trebuie să încarce în CourseMill informaţiile privind
finalizarea instruirii. Documentul original semnat trebuie păstrat la unitate în scopuri legate de audit.
Aceste acţiuni trebuie finalizate în termen de cinci zile lucrătoare de la data semnării contractului
de muncă.
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2

Obţinerea rezultatelor corecte – în modul corect
Manual de instruire ADM pentru noii angajaţi

Stimată colegă/stimate coleg,
Bun venit la ADM!
Suntem încântaţi că aţi ales să vă alăturaţi companiei noastre într-o perioadă incitantă din
istoria noastră de 115 ani. ADM se numără deja printre cele mai admirate companii din
domeniul agricol şi al ingredientelor alimentare, iar contribuţia dvs. ne va ajuta să oferim
în continuare valoare excepţională clienţilor şi acţionarilor noştri în modul ADM – cu integritate,
responsabilitate şi respect.
Acest manual are rolul de a vă pregăti pe deplin pentru a vă desfăşura munca în modul ADM,
încă din prima zi. Dorim să ne asigurăm că nu vă expuneţi şi că nu expuneţi compania riscului
de încălcare a politicilor, legislaţiei privind concurenţa sau practicilor de securitate a datelor;
de aceea, acest ghid vă va furniza o prezentare generală a instrumentelor sau a resurselor
la care puteţi apela atunci când aveţi întrebări.
Paginile de mai jos acoperă codul nostru de conduită, conştientizarea aspectelor legate
de securitate şi chestiunile care ţin de diversitate şi de integrare. După parcurgerea întregului
manual, veţi înţelege mai bine cum puteţi lua decizii care corespund valorilor de bază ale
companiei noastre şi codului nostru de conduită. Vă veţi înţelege, de asemenea, obligaţia
de a raporta încălcările regulilor şi veţi şti cu cine puteţi discuta dacă aveţi probleme legate
de conformitate.
Încă o dată, bun venit la ADM. Suntem nerăbdători să lucrăm cu dvs.!
Cu stimă,

Juan R. Luciano
Preşedinte şi director general
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Codul nostru de conduită
Mai jos se află o prezentare generală a codului ADM de conduită şi etică în afaceri, care
vă va ajuta să înţelegeţi mai bine valorile de bază ale ADM şi modul în care ne desfăşurăm
activitatea. Acesta vă va ajuta, de asemenea, să înţelegeţi politicile care guvernează compania
noastră, legile care reglementează domeniul nostru de activitate şi, atunci când legislaţia
şi politicile nu furnizează răspunsuri, principiile etice care ne ghidează.
Scopul nostru este de a vă ajuta să luaţi decizii informate, să înţelegeţi că aveţi
responsabilitatea de a raporta orice încălcări ale regulilor pe care le observaţi
şi să ştiţi întotdeauna unde şi la cine puteţi merge pentru a obţine ajutor.
--Codul nostru de conduită ne arată tuturor
cum putem lua decizii raţionale şi cum putem
adopta calea corectă atunci când acţionăm
în numele ADM. Acest cod se aplică pentru
fiecare angajat, şef şi director al companiei
şi ne aşteptăm ca furnizorii, partenerii
de afaceri, agenţii şi consultanţii noştri
să îl respecte la rândul lor.
În calitate de angajaţi, avem cu toţii obligaţia
de a cunoaşte, de a respecta şi de a păstra
standardele definite în cadrul Codului.
În timpul procesului de angajare, aţi primit
broşura Codului nostru de conduită de la
reprezentantul local al departamentului de resurse umane sau de la superiorul/managerul dvs.
Această broşură este „cartea de reguli” a angajaţilor pentru orice chestiune legată
de conformitate.
Valorile şi etica
Codul ne ajută să reuşim în calitate de companie globală. Cu operaţiuni de pe şase continente,
suntem supuşi unei varietăţi de reguli şi de reglementări din peste 60 de ţări. Având un cod
universal care să ne ghideze, putem menţine cel mai înalt grad de integritate, indiferent
de variaţiile legilor locale sau vamale.
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Să începem prin a trece în revistă câteva concepte cheie.


Conformitatea înseamnă, pur şi simplu, respectarea legii şi a politicilor companiei.



Etica ne duce dincolo de lege. Pe scurt, etica implică adoptarea deciziilor pe baza unor
principii. La locul de muncă, acest lucru înseamnă alegeri ghidate de valorile de bază
ale companiei.



Valorile de bază sunt lucrurile pe care le considerăm importante în compania noastră –
lucruri precum integritatea, respectul, excelenţa, creativitatea, munca de echipă
şi responsabilitatea.

Aspecte de luat în considerare
Atunci când vă confruntaţi cu o dilemă etică, începeţi prin a determina în mod clar situaţia
în care vă aflaţi. Apoi, puneţi-vă aceste patru întrebări privind modul de acţiune pe care îl luaţi
în calcul:


Va fi încălcată vreo lege sau vreo politică
a companiei?



Există riscul aparenţei de comportament
necorespunzător?



Există riscul ca alte persoane să fie afectate?



Există posibilitatea ca alte persoane să creadă că le datorez ceva în schimb – sau că îmi
datorează ceva – dacă adopt această cale?

Dacă răspunsul la aceste întrebări este „da” sau „nu ştiu”, acesta este un semn că trebuie
să vă opriţi, să vă reanalizaţi opţiunile şi, dacă este necesar, să solicitaţi îndrumări.
Pot exista situaţii în care simţiţi presiune din partea altor persoane în sensul unor acţiuni care
nu par corecte. În acest caz, nu continuaţi înainte de a solicita îndrumări de la superiorul dvs.
sau de la linia de asistenţă telefonică ADM.
Nu renunţaţi niciodată la angajamentul de a adopta un comportament corect şi nu compromiteţi
niciodată valorile de bază ale companiei. Integritatea face parte din marca noastră, din reputaţia
noastră şi, odată compromisă, remedierea acesteia poate dura foarte mult timp.
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Discriminare
Credem că oamenii cu istorii personale şi cu perspective diferite conferă vitalitate şi creativitate
companiei şi încurajăm diversitatea la locul de muncă.
Prin urmare, oferim oportunităţi egale
de angajare, indiferent de rasă, culoare,
religie, sex, orientare sexuală, identitate
de gen, origine etnică, vârstă, dizabilităţi,
calitatea de veteran, informaţii genetice
sau orice alte caracteristici protejate
de lege. Prin urmare, dacă poziţia dvs.
implică decizii privind angajarea altor
persoane în cadrul companiei, asiguraţivă că aceste decizii sunt justificate, că
se bazează pe factori legaţi de activitatea
noastră şi că exclud orice discriminare.
Este important să fiţi tratat(ă) corect la locul de muncă. Este la fel de important să aveţi
un comportament adecvat şi să-i trataţi corect pe ceilalţi.
Discriminarea reprezintă un tratament negativ şi inegal, bazat pe una sau pe mai multe
caracteristici personale. Aceasta poate aşeza bariere artificiale în calea succesului. ADM
interzice comportamentele de acest tip.
Ne-am angajat, de asemenea, să respectăm drepturile angajaţilor:


Compania respectă legislaţia privind salariile şi programul de lucru



Tratăm angajaţii cu demnitate şi cu respect



Respectăm legislaţia locală privind angajarea



Nu contractăm niciodată cu bună ştiinţă furnizori care angajează sau exploatează
lucrători aflaţi sub limita legală de vârstă sau care utilizează munca forţată şi nu tolerăm
astfel de practici.



Ne aşteptăm ca partenerii noştri de afaceri să-şi trateze angajaţii cu demnitate
şi cu respect şi să respecte legile locale privind angajarea.
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Protecţia împotriva discriminării şi hărţuirii
Aşa cum îi tratăm pe ceilalţi cu respect, politica noastră interzice discriminarea angajaţilor sau
a potenţialilor angajaţi pe baza unei caracteristici protejate de lege.
Respectul pentru ceilalţi asigură un loc de muncă lipsit de hărţuire. Hărţuirea este
un comportament distructiv pentru cultura noastră şi este diametral opusă valorilor noastre
de bază, chiar şi acolo unde nu este ilegală.
Uneori, hărţuirea poate reprezenta un comportament ilegal. Nu vom tolera niciodată hărţuirea
sexuală – oferirea unui post sau a unei promovări în schimbul favorurilor sexuale sau solicitarea
sexului drept condiţie a continuării raportului de muncă sau a unei promovări.
Cazurile de discriminare sau de hărţuire trebuie raportate managerului dvs. sau unui
reprezentant al departamentului de Resurse umane.
Puteţi, de asemenea, trimite o reclamaţie folosind
următoarele resurse:
 Linia de asistenţă telefonică The ADM Way
 Telefon: Accesaţi Linia de asistenţă telefonică The ADM
Way în Inside, pentru a afla numerele de telefon gratuite
pentru fiecare ţară.
 Online: Accesaţi adresa www.theadmwayhelpline.com,
pentru a face o reclamaţie confidenţială.
 Departamentul de conformitate ADM
 Telefon: 1-217-424-4929 sau 800-637-5843, int. 4929
 Adresa de e-mail: compliance@adm.com
 Adresă poştală: P.O. Box 1470, Decatur, IL 62526
Mediul de lucru ostil
Unele tipuri de comportament nu sunt niciodată acceptabile la locul de muncă, deoarece
constituie o hărţuire şi contravin legii. Este important să avem o definiţie comună a hărţuirii.
Hărţuirea este un comportament nedorit, repetat, aplicat altor persoane în funcţie de rasa,
culoarea, religia sau sexul (inclusiv sarcina), naţionalitatea, orientarea sexuală, vârsta,
handicapul sau informaţiile genetice ale acestora.
Hărţuirea ilegală, inclusiv cea sexuală, poate avea, de asemenea, loc atunci când
un comportament nedorit – vizual, verbal sau fizic – este suficient de grav sau de insistent
pentru a schimba condiţiile de lucru ale unui angajat.
Ca regulă generală, dacă o afirmaţie sau o acţiune este răutăcioasă sau jignitoare, atunci
trebuie evitată. De asemenea, nu trebuie să păstraţi tăcerea dacă aveţi îngrijorări legate
de discriminare sau de hărţuire.
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În măsura posibilităţilor, vom păstra confidenţialitatea tuturor informaţiilor pe care ni le
comunicaţi şi vă vom proteja împotriva represaliilor pe care le-aţi putea suferi în urma unei
reclamaţii de bună-credinţă sau în urma participării la o investigaţie.
Sănătate, securitate şi protecţia mediului înconjurător
Indiferent dacă lucrăm cu un motostivuitor, cu o tastatură, cu electricitate sau cu substanţe
chimice, trebuie să acordăm atenţie sănătăţii şi securităţii legate de acea activitate – iar politicile
ADM vă oferă îndrumări pentru prevenirea accidentelor.
Pentru propriul nostru beneficiu – şi pentru cel al comunităţilor
în care ne desfăşurăm activitatea – trebuie să respectăm toate
reglementările de sănătate şi securitate care se aplică
activităţilor noastre. Nu trebuie niciodată să desfăşurăm
activităţi în numele ADM sau să le cerem altora acest lucru,
dacă acestea nu pot fi realizate în siguranţă.
Ne asumăm, de asemenea, obligaţia de a proteja mediul prin
îndeplinirea obligaţiilor ecologice de protecţie a mediului
şi de sporire a sustenabilităţii ecologice. Comunităţile noastre
se bazează pe noi pentru a recunoaşte impactul activităţilor noastre şi pentru a reduce
la minimum orice riscuri ecologice asociate acestora. Prin urmare, trebuie să adoptăm cu toţii
o serie de măsuri pentru a asigura protecţia mediului înconjurător.
Dacă funcţia dvs. în cadrul ADM implică supravegherea utilizării apei, monitorizarea emisiilor
uzinelor sau asigurarea obţinerii permiselor şi autorizaţiilor de mediu, atunci ştiţi deja cât este
de important ca ADM să-şi desfăşoare activitatea într-un mod responsabil din punct de vedere
ecologic.
Violenţa la locul de muncă
Siguranţa la locul de muncă este responsabilitatea tuturor. ADM nu tolerează violenţa fizică,
abuzurile fizice, ameninţările, introducerea armelor de foc sau de alt tip în unităţile companiei,
consumul de alcool sau de substanţe ilegale la locul de muncă sau alte comportamente
periculoase.
Dacă observaţi o potenţială încălcare a normelor de sănătate şi securitate sau dacă bănuiţi
că cineva de la locul dvs. de muncă este un pericol pentru sine însuşi sau pentru alte persoane,
contactaţi-vă imediat managerul sau alţi responsabili din cadrul companiei. Atunci când vorbim
despre sănătatea şi siguranţa la locul de muncă, toleranţa pentru erori este zero.
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Comunicarea atentă
Comunicarea corectă şi respectuoasă între colegi sau cu clienţii, furnizorii şi contractanţii este
esenţială. Acest lucru este deosebit de important în cazul e-mailului. După trimitere, un e-mail
poate continua să existe pe termen nelimitat, atât pe unităţile hard disk, cât şi în reţelele
companiei. Atunci când vă utilizaţi e-mailul sau mesageria instantanee de serviciu, nu uitaţi:
prezenţa dvs. online reprezintă compania. Procedaţi cu deosebită atenţie atunci când accesaţi
site-uri web sau atunci când trimiteţi sau redirecţionaţi glume, imagini sau alte materiale pe care
este posibil ca alte persoane să nu le aprecieze.
ADM îşi rezervă dreptul de a monitoriza e-mailurile şi alte tipuri de comunicaţii electronice,
în conformitate cu legislaţia jurisdicţiilor în care ne desfăşurăm activitatea. Şi, deşi încurajăm
şi susţinem participarea dvs. la viaţa civică şi politică, asiguraţi-vă că nu asociaţi ADM cu nicio
altă organizaţie fără ştiinţa şi aprobarea noastră. De asemenea, nu utilizaţi niciodată active sau
unităţi ADM în scopuri care nu sunt legate de activitatea companiei – cum ar fi desfăşurarea
unei campanii politice sau activitatea unei organizaţii caritabile – fără aprobare prealabilă.
Cadourile şi divertismentul
În lumea afacerilor, oferirea unor cadouri modeste este o practică comună – fie pentru a exprima
aprecierea pentru un lucru bine făcut, fie, pur
şi simplu, pentru a face publicitate unei mărci.
Însă pot apărea probleme atunci când oferirea
ospitalităţii sau a cadourilor poate fi percepută
drept influenţare a deciziilor de afaceri.
Sunt permise cadourile cu valoare nominală şi divertismentul legat de afaceri care nu au o
valoare excesivă, cum ar fi mesele la restaurant. Consultaţi Politica noastră anti-corupţie, pentru
îndrumări referitoare la cadourile şi la divertismentul oferite funcţionarilor publici. Nu oferiţi
niciodată un cadou care poate fi interpretat drept o încercare de a influenţa în mod
necorespunzător o altă persoană sau companie. Pentru îndrumări suplimentare privind cadourile
şi divertismentul, consultaţi Codul de conduită. Şi nu uitaţi: unele companii şi instituţii publice au
politici de toleranţă zero în ceea ce priveşte acceptarea cadourilor; trebuie să cunoaşteţi aceste
politici şi legislaţia aplicabilă înainte de a oferi un cadou.
Dacă vi se oferă un cadou nesolicitat, cu valoare redusă, care în mod evident nu urmăreşte
să vă influenţeze judecata, cel mai probabil îl puteţi accepta – însă trebuie să vă consultaţi mai
întâi cu superiorul dvs. În cazul în care cadoul este costisitor sau nepotrivit sau dacă acesta poate
da aparenţa influenţării muncii dvs., trebuie să-l refuzaţi. Chiar şi aparenţa unui comportament
incorect poate afecta reputaţia şi profiturile unei companii. De aceea, trebuie să evitaţi orice
acţiune care poate da naştere unor întrebări privind intenţiile sau integritatea ADM.
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Informaţiile confidenţiale
Toţi angajaţii ADM au responsabilitatea de a-şi proteja propriile informaţii confidenţiale, precum
şi pe cele ale companiei. Acestea includ orice informaţii legate de afacerile, planurile sau
cunoştinţele noastre. Printre acestea se numără informaţiile referitoare la activităţile de afaceri
şi la performanţele financiare, la datele tehnice şi alte informaţii brevetate, precum şi
documentele, fişierele sau mesajele e-mail.
Proprietatea noastră intelectuală (PI), informaţiile unice ale companiei noastre, ne
diferenţiază de concurenţă. Acestea includ materialele protejate de drepturi de autor, invenţiile
brevetate, produsele şi serviciile care poartă mărci comerciale şi secretele comerciale. Suntem
mândri de inovaţiile noastre, însă este necesar, de asemenea, să ne protejăm secretele. Aveţi
responsabilitatea de a proteja informaţiile confidenţiale ale ADM, precum şi pe cele ale clienţilor,
furnizorilor, contractanţilor şi partenerilor noştri de afaceri.
La rândul său, ADM protejează informaţiile dvs. confidenţiale. Accesul la informaţiile dvs.
personale este acordat numai angajaţilor autorizaţi, care au o nevoie de serviciu legitimă
în acest sens. Printre informaţiile confidenţiale se numără:


Datele personale



Secretele comerciale



Informaţiile despre clienţi



Activităţile de afaceri



Performanţele şi evidenţele financiare



Datele tehnice sau informaţiile brevetate

Trebuie să evitaţi discutarea informaţiilor confidenţiale ale ADM în locuri publice, precum lifturile,
restaurantele sau avioanele. Cele mai valoroase dintre secretele noastre comerciale ar putea fi
furate din cauza unui singur comentariu făcut într-un moment nepotrivit.
Este, de asemenea, important să respectaţi drepturile altor companii şi ale altor persoane.
În cazul în care copiaţi şi distribuiţi o lucrare protejată – un program software, un fragment
dintr-o carte sau alte materiale protejate prin drepturi de autor – fără a avea permisiunea
în acest sens, dvs. şi compania veţi fi expuşi riscului de sancţiuni civile şi penale.
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Evidenţele incorecte înseamnă fraudă
În ultimii ani, autorităţile au descoperit informaţii false
în evidenţele şi înregistrările a numeroase companii.
Declaraţiile financiare sunt elementul de bază al integrităţii
ADM; prin urmare, orice informaţie introdusă în acestea
trebuie să fie exactă. De la descrierile tranzacţiilor la
prognozele de vânzări, cuvântul de ordine este transparenţa.
Evidenţele incorecte şi descrierea inexactă a tranzacţiilor
reprezintă fraude şi pot conduce la sancţiuni penale
considerabile. Trebuie să cunoaşteţi regulile privind
evidenţele care se aplică muncii dvs. şi să cooperaţi
cu toţi auditorii şi contabilii a căror sarcină este menţinerea integrităţii noastre financiare.
Păstrarea corectă a evidenţelor
S-a întâmplat vreodată ca biroul dvs. să fie îngropat sub un munte de documente? A fost
tentant să aruncaţi la gunoi întreaga grămadă, nu-i aşa? Însă păstrarea corectă a evidenţelor
se referă la păstrarea documentelor necesare pe perioada de timp necesară.
Evidenţele noastre de afaceri trebuie păstrate, depozitate şi eliminate în conformitate
cu politicile noastre.
Păstrăm anumite documente pentru a respecta legislaţia în vigoare, în timp ce alte documente
ne ajută să funcţionăm mai eficient. Familiarizaţi-vă cu politica ADM de gestionare a evidenţelor.
Programul nostru de gestionare a evidenţelor (Records Management Program – RMP) prevede
un cadru de reguli şi de orientări privind gestionarea tuturor evidenţelor pe întreaga durată
a ciclului de viaţă al acestora, acoperind crearea, accesarea, utilizarea, depozitarea, păstrarea,
menţinerea pe perioadele prevăzute pentru păstrare şi eliminarea acestora. Această politică
abordează, de asemenea, conformitatea cu obligaţiile legale, cerinţele reglementărilor
şi necesităţile operaţionale privind evidenţele şi păstrarea acestora, stabilind practici uniforme
şi responsabile de menţinere a evidenţelor în întreaga organizaţie.
Mita şi corupţia
În cazul tranzacţiilor internaţionale, un alt aspect care necesită atenţie este mita, deoarece
oferirea sau primirea de mită poate încălca tratatele şi legislaţia în vigoare. Prin urmare, chiar
dacă este o practică des întâlnită ca o companie să „ungă roţile” pentru a funcţiona într-o
anumită ţară, noi nu facem acest lucru – nici în mod direct, nici prin agenţi sau prin interpuşi.
Nu uitaţi: oferirea unei sume de bani nu este singura acţiune care constituie mită. Mita poate
constitui orice lucru de valoare – chiar şi simpla promisiune de angajare sau alte avantaje
profesionale. Regula de bază privind mita este simplă: Nu vom accepta şi nu vom oferi
niciodată nicio formă de mită, în nicio situaţie. Consecinţele încălcării acestei reguli pot
fi foarte grave pentru dvs. şi pentru ADM.
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Atunci când aveţi dubii, nu păstraţi tăcerea!
Să presupunem că aţi observat sau suspectaţi o încălcare a uneia dintre aceste politici. Cum
procedaţi în continuare?

Linia de asistenţă telefonică The ADM Way



Dacă observaţi
• Telefon: Accesaţi Linia de asistenţă telefonică The ADM Way în Inside,
o acţiune despre
pentru a afla numerele de telefon gratuite pentru fiecare ţară.
•
Online: Accesaţi adresa www.theadmwayhelpline.com, pentru a face
care bănuiţi
o reclamaţie confidenţială.
că este ilegală,
• Numărul de telefon al departamentului de conformitate ADM: 1-217neetică sau
424-4929 sau 800-637-5843, int. 4929
• Adresa de e-mail: compliance@adm.com
nesigură, aveţi
• Adresă poştală: P.O. Box 1470, Decatur, IL 62526
obligaţia de a nu
păstra tăcerea, indiferent de cine ar putea fi implicat.



Dacă aveţi dubii, contactaţi-vă managerul, superiorul, departamentul de resurse umane,
departamentul juridic, departamentul de conformitate sau linia de asistenţă telefonică
The ADM Way.



Dacă situaţia este una sensibilă, o puteţi reclama anonim acolo unde legislaţia locală
permite acest lucru. Dacă nu vă comunicaţi numele, reclamaţia va fi menţinută
confidenţială, exceptând cazul în care compania are obligaţia de a o dezvălui în cadrul
unei investigaţii sau acţiuni în instanţă. Nu vom permite apariţia niciunor repercusiuni
ca urmare a unei întrebări sau reclamaţii.

Familiarizaţi-vă cu Codul!
Acum ar trebui să înţelegeţi mai bine cum vă puteţi baza deciziile pe instinctul dvs. etic, astfel
încât acestea să corespundă valorilor de bază şi codului companiei noastre.
Aţi aflat mai multe despre legile şi reglementările pe care trebuie să le respectăm şi ştiţi cum
să obţineţi ajutor dacă aveţi nevoie de acesta. Vă înţelegeţi, de asemenea, obligaţia de a raporta
încălcările regulilor şi ştiţi cu cine puteţi discuta dacă aveţi probleme legate de conformitate.
Reţineţi că această secţiune nu are scopul de a aborda orice situaţie care poate apărea la locul
dvs. de muncă şi că nu poate înlocui consultanţa juridică. Nu uitaţi că avem numeroase resurse
care vă pot oferi ajutorul de care aveţi nevoie.
Dacă aveţi întrebări despre politicile noastre sau despre legile care ne guvernează munca,
discutaţi cu superiorul dvs. sau contactaţi departamentul nostru de resurse umane, pe cel
de conformitate sau pe cel juridic. Dacă aveţi nevoie de ajutor, nu trebuie decât să-l cereţi.
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Diversitatea şi integrarea
La ADM, avem o consideraţie profundă şi autentică pentru siguranţa şi pentru binele colegilor
noştri, pe care îi tratăm cu respect. Un loc de muncă plin de respect este mai plăcut şi mai
productiv pentru toată lumea.
În afaceri, la fel ca în sport, cele mai
puternice echipe datorează, de obicei,
o mare parte din succesul lor modului
în care îşi aleg şi îşi combină membrii.
Fiecare persoană aduce ceva unic
în grup şi este încurajată să-şi
utilizeze talentele care o fac specială
în moduri care susţin comunitatea
şi care aduc la suprafaţă tot ce este
mai bun în ceilalţi.
Diversitatea ţine de valorizarea diferenţelor, integrarea este combinaţia tuturor diferenţelor
vizibile şi invizibile care determină modul în care membrii unui grup percep lumea
şi interacţionează cu aceasta – practic, diferenţele dintre noi ne fac să fim ceea ce suntem.
Aceasta înseamnă înţelegerea şi aprecierea faptului că fiecare persoană este unică, precum
şi recunoaşterea modului în care diferenţele dintre noi contribuie la succesul organizaţiei.
Diversitatea a fost asociată îndeaproape mai ales cu productivitatea sporită a muncii,
cu creativitatea şi cu oportunităţile de afaceri. De exemplu, un studiu al Asociaţiei Sociologice
Americane a arătat că unei creşteri cu 1% a diversităţii de gen şi a celei etnice îi corespund
creşteri de 3%, respectiv de 9% ale veniturilor provenite din vânzări. Acest lucru demonstrează
că oamenii vin cu idei şi cu perspective diferite în raport cu problemele vieţii de zi cu zi şi că
o companie cu adevărat inovatoare, care se bucură de succes pe termen lung, îşi creează echipe
diverse de la bun început. Diversitatea este o stare de spirit, nu doar un program corporatist.
Integrarea înseamnă valorizarea unei persoane pentru caracteristicile sale unice şi integrarea
acesteia la locul de muncă. Comportamentele care facilitează integrarea sunt acţiuni intenţionate,
care ne ajută să profităm pe deplin de toate abilităţile angajaţilor noştri şi să le oferim clienţilor
cele mai bune servicii.
Companiile pot avea de suferit în numeroase moduri
dacă angajaţii nu se simt integraţi. Acestea se pot
confrunta cu o scădere a moralului, cu reduceri ale
productivităţii, cu fluctuaţii mai pronunţate ale forţei
de muncă, cu absenteism sporit, cu costuri
de recrutare mai mari şi cu reclamaţii privind
discriminarea sau hărţuirea la locul de muncă.
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Pentru a pune în practică principiile integrării în viaţa dvs. profesională, încercaţi
următoarele strategii:


Asiguraţi-vă că tuturor li se recunosc ideile.



Luaţi atitudine împotriva părtinirii legate de persoanele cărora li se atribuie anumite
sarcini, cărora li se atribuie sarcini pe termen lung, cărora li se oferă sfaturi de carieră
sau care sunt nominalizate pentru oportunităţi de conducere.



Aflaţi şi utilizaţi pronunţia corectă a numelor colegilor.



Încercaţi să aflaţi mai multe despre colegii dvs., pentru a le înţelege mai bine punctele de vedere



Nu ignoraţi, nu respingeţi, nu întrerupeţi şi nu vă suprapuneţi peste discursul altei persoane.



Conştientizaţi-vă modul de a comunica şi de a lucra şi gândiţi-vă la moduri în care
vă puteţi asigura că respectaţi preferinţele celorlalţi



Evitaţi distragerile pe care le creează multitaskingul.



Evitaţi critica prin comportament nonverbal, cum ar fi datul ochilor peste cap sau
verificarea ceasului sau a telefonului mobil.



Conştientizaţi tonul pe care vorbiţi.



Imprimaţi o listă a întregii dvs. echipe înainte de a alege o persoană pentru o însărcinare
specială, pentru a evita situaţia în care alegeţi prima persoană la care vă gândiţi doar
pentru că este asemănătoare cu dvs. sau pentru că lucrează în apropierea dvs.

Conştientizarea aspectelor legate de securitate
Securitatea datelor şi unităţilor de lucru este esenţială pentru siguranţa şi liniştea angajaţilor
şi companiei. Infracţiunile cibernetice şi escrocheriile reprezintă ameninţări grave la adresa
datelor, sistemelor şi locaţiilor companiei.
Accesul la zonele securizate trebuie restricţionat la persoanele autorizate. Păstraţi întotdeauna
în siguranţă ecusoanele şi insignele de serviciu, cheile şi cartelele magnetice. Nu împrumutaţi
niciodată altor persoane mijloacele dvs. de autentificare şi nu utilizaţi mijloacele de autentificare
ale altor persoane. Anunţaţi personalul de securitate dacă observaţi obiecte precum ecusoane,
chei USB, pachete, genţi etc. lăsate nesupravegheate.
De asemenea, scanaţi-vă întotdeauna ecusonul atunci când intraţi sau ieşiţi dintr-o unitate
a companiei, chiar dacă cineva ţine uşa clădirii sau a liftului deschisă pentru dvs. şi amintiţi-le
şi celorlalţi să procedeze la fel. Asiguraţi-vă că uşa se închide şi se încuie în urma dvs.
Anunţaţi personalul de securitate dacă o încuietoare de uşă este compromisă sau dacă observaţi
o situaţie care nu pare normală.
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Atunci când intraţi sau ieşiţi din unităţile companiei, acordaţi atenţie zonei şi persoanelor
din jurul dvs. Nu permiteţi niciodată accesul străinilor în zonele securizate.
Există infractori care utilizează identităţi false pentru a încerca să facă uz de un anumit nivel
de credibilitate sau de autoritate, pentru a se da drept angajaţi, furnizori, contractanţi sau clienţi.
Aceştia pot apela telefonic angajaţii, pentru a-i determina să le comunice informaţii aparţinând
companiei sau angajaţilor sau pentru a încerca să obţină accesul într-o clădire a companiei.
Verificaţi întotdeauna datele de autentificare ale contractanţilor, tehnicienilor de service sau
mesagerilor necunoscuţi, înainte de a le permite accesul în clădire. În anumite unităţi, este
indicat să contactaţi personalul de securitate, pentru a vă asigura că aceştia sunt autorizaţi,
înainte de a le permite accesul în unitate.
Iar atunci când primiţi un apel de la un număr necunoscut, solicitaţi numele apelantului,
întrerupeţi apelul şi apoi sunaţi la numărul respectiv. Deseori, numărul nu aparţine persoanei
apelante sau nu corespunde companiei menţionate de apelant.

Încheiere
Vă mulţumim pentru atenţia acordată conţinutului acestui manual. Păstraţi-l la îndemână,
pentru consultare ulterioară. În calitate de angajat ADM, faceţi acum parte dintr-o companie
care s-a adaptat, a inovat şi a prosperat timp de peste un secol – totul graţie muncii
extraordinare a altor angajaţi ca dvs. Suntem bucuroşi că sunteţi alături de noi şi aşteptăm
cu nerăbdare să lucrăm alături de dvs., pentru a obţine rezultate în modul corect – modul
responsabil, modul etic, modul ADM.
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Declaraţie privind manualul de instruire obligatorie a noilor angajaţi ADM
Declar faptul că am citit secţiunile indicate mai jos din manualul de instruire obligatorie a noilor angajaţi
ADM din afara reţelei şi că sunt de acord să susţin şi să respect toate politicile şi practicile descrise aici.
•
•
•
•

Orientare privind Codul de conduită
Codul de conduită: Punerea în practică a principiilor
Diversitatea şi integrarea
Conştientizarea aspectelor legate de securitate

Desprindeţi această filă din manual, semnaţi-o şi înmânaţi-o superiorului dvs. direct, coordonatorului
de instruire sau reprezentantului departamentului de resurse umane, în termen de cinci zile de la primirea
acestui manual.

Semnătura

Nume în clar
Notă pentru superiorul direct, coordonatorul de instruire sau reprezentantul departamentului
de resurse umane: Arhivaţi această declaraţie în scopuri de audit. Aceasta certifică încheierea cursurilor
necesare pentru instruirea noilor angajaţi. Vă rugăm să înregistraţi finalizarea în CourseMill.
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