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SP-Q-45001-BCQA

SCOPUL PROCEDURII
Succesul economic și afacerea durabilă nu sunt contradictorii, ci merg mână în mână, mai bine
împreună.
Codul de conduită a furnizorului Bekaert precizează cerințele minime care urmează a fi îndeplinite de
către furnizorii noștri privind etica și practicile de afaceri corecte, practicile de lucru, impactul asupra
mediului și performanțele de sănătate și securitate.

2

MOTIVAȚIA PENTRU SCHIMBARE
Procedură nouă

3

DOMENIUL
Toți furnizorii Bekaert

4

DEFINIȚII/ABREVIERI
DCA: Departamentul Central de Achiziții

5

REZUMATUL RESPONSABILITĂȚILOR
DCA: responsabil pentru comunicarea și legătura cu furnizorul, inclusiv înregistrarea și monitorizarea
conformării furnizorilor.
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Etică și practici de afaceri corecte
20
Orice furnizor Bekaert va susține cele mai ridicate standarde de etică și practici de afaceri corecte, inclusiv:

6.1.1

Integritatea în afaceri
Furnizorii Bekaert nu se vor implica în nicio formă de corupție, șantaj, deturnare de fonduri sau mită. Aceștia vor
respecta toate legile și reglementările anti-corupție aplicabile ale țărilor în care își desfășoară activitatea și toate
convențiile anti-corupție internaționale aplicabile. Orice furnizor Bekaert este obligat să încurajeze concurența
corectă și imparțială. Furnizorii Bekaert vor respecta reglementările privind comerțul internațional și
reglementările de control în vederea exportului.
Orice furnizor Bekaert va evita situațiile de conflict de interese în legătură cu angajații Bekaert. Orice furnizor al
Bekaert va menține un standard de integritate incontestabil, care include faptul că nu li se vor oferi angajaților
Bekaert cadouri și mese excesive, distracții, călătorii, cazare sau alte gratuități.
Bekaert nu va accepta ca furnizorii să eludeze impozitele și nu va permite proprietarilor sau angajaților acestora
să beneficieze de stabiliri ale prețurilor care nu sunt în concordanță cu practicile etice de afaceri, cu cerințele
privind impozitele și cu alte cerințe legale.

6.1.2

Protecția proprietății intelectuale
Toți furnizorii Bekaert vor respecta drepturile de proprietate intelectuală și vor gestiona existența și informațiile
despre tehnologie și know-how astfel încât drepturile de proprietate intelectuală ale Bekaert să fie protejate în
mod adecvat.
De asemenea, marca și sigla Bekaert reprezintă un exemplu de drepturi de proprietate. Furnizorii nu vor utiliza
sigla Bekaert și nu vor publica Bekaert ca fiind client de referință în instrumentele lor de comunicare online sau
tipărite fără consimțământul prealabil al Bekaert. Astfel de solicitări pot fi trimise la adresa
corporate@bekaert.com. Bekaert îşi rezervă dreptul de a anula o aprobare dată la încheierea relației cu
furnizorul.

6.1.3

Confidențialitatea și divulgarea informațiilor
Toți furnizorii Bekaert vor trata informațiile obținute de la Bekaert în mod strict confidențial. Informațiile privind
activitățile de afaceri, structura, situația financiară și performanțele furnizorilor trebuie divulgate în conformitate
cu reglementările aplicabile.

6.1.4

Aprovizionarea responsabilă cu minerale
Bekaert s-a angajat să utilizeze materii prime de origine licită și durabilă. Bekaert dorește să evite
aprovizionarea cu „substanțe minerale conflictuale”, deoarece acestea contribuie la finanțarea conflictelor
armate și permit abuzurile legate de drepturile omului. Bekaert menține procese de due diligence pentru a se
conforma cu acest angajament și le solicită furnizorilor implicaţi să sprijine Bekaert pe deplin în acest sens.

6.1.5

Afacere sigură
Toți furnizorii Bekaert își vor desfășura afacerile într-un mod sigur și vor implementa măsuri rezonabile pentru
minimizarea expunerii acestora la riscuri de securitate.
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Practici de lucru
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Furnizorii Bekaert trebuie să sprijine „Declarația universală a Organizației Națiunilor Unite privind drepturile
omului”, precum și convențiile și recomandările Organizației Internaționale a Muncii.

6.2.1

Respectarea legislației
Furnizorii Bekaert vor respecta legile și contractele colective de muncă din țările în care își desfășoară
activitatea. Codul de conduită a furnizorului și toate practicile respective trebuie să fie, prin urmare, conforme cu
legile și reglementările corespunzătoare.

6.2.2

Libertatea de asociere și dreptul la negocieri colective
Furnizorii Bekaert vor recunoaște dreptul angajaților lor de a se asocia sau de a se abține de la asocierea liberă
și negocierile colective.

6.2.3

Nediscriminarea
Furnizorii Bekaert trebuie să recunoască și să aprecieze existența diferitelor valori și standarde culturale.
Fiecare furnizor trebuie să se angajeze că asigură oportunităţi egale la angajare și nu trebuie să practice
discriminarea în funcţie de vârstă, rasă, naționalitate, origine socială sau etnică, sex, dizabilitate fizică,
preferințe sexuale, religie, orientare politică sau apartenența la un sindicat. Numai calificarea profesională
contează.

6.2.4

Contracte cu condiții de lucru, salarii și program de lucru corecte
Un furnizor Bekaert trebuie să respecte toate legile internaționale, naționale și locale aplicabile și/sau
contractele colective legate de salarii, beneficii, ore de lucru și condiții de lucru.

6.3

Gestionarea eficientă a mediului
Bekaert se așteaptă ca furnizorii săi să respecte toate legislațiile și reglementările de mediu aplicabile.
Furnizorii Bekaert își iau angajamentul să dezvolte procese mai curate și au obiectivul de a reduce impactul
asupra mediului și de a respecta cele mai bune practici ale managementului de mediu, inclusiv eficiența
energetică și a resurselor, limitarea emisiilor de CO2 și de alte gaze cu efect de seră, gospodărirea
responsabilă a apelor, tratarea, reducerea și reciclarea deșeurilor.

6.4

Sănătate și securitate
Căutăm să lucrăm cu furnizori care asigură un loc de muncă sigur și sănătos pentru toți angajații lor. În calitate
de furnizor Bekaert, dvs. și angajații dvs. vă luați angajamentul de a vă desfășura activitatea într-un mod sigur
prin care să faceți eforturi continue pentru a atinge un obiectiv de zero incidente. Le asigurați angajaților dvs.
toată instruirea necesară și toate mijloacele de protecție personală.
Furnizorii cărora li se acordă acces pe amplasamentele Bekaert pentru a realiza serviciile contractate sunt
obligați să ia la cunoștință și să respecte în totalitate îndrumările Bekaert privind sănătatea și securitatea pentru
vizitatori și contractanții externalizați.

6.5

Furnizori
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Ne așteptăm ca un furnizor Bekaert să implementeze un Cod de conduită pentru furnizori din propriul lanț de
aprovizionare. Principiile descrise în respectivul Cod de conduită trebuie să corespundă cel puțin principiilor
Codului de conduită a furnizorului Bekaert.

6.6

Documentație și monitorizare
Pentru a asigura și a demonstra conformitatea cu Codul de conduită a furnizorului, veți păstra înregistrări ale
întregii documentații relevante și ne veți furniza documentația doveditoare la cerere. Prezentul cod formează o
parte integrantă a procedurii Bekaert de gestionare și evaluare a relațiilor cu furnizorii. Bekaert va avea o
abordare supusă riscurilor în evaluarea conformității furnizorului cu cerințele prezentului Cod. Monitorizarea
poate lua forma autoevaluărilor, a vizitelor pe amplasament și a urmăririi planurilor de remediere. Bekaert va
colabora cu furnizorii săi pentru remedierea lipsurilor identificate.

7

ACȚIUNI CORECTIVE
Bekaert își rezervă dreptul de a renunța la colaborarea cu furnizorii care nu respectă cerințele prezentului Cod
de conduită a furnizorului sau care nu pot asigura sau nu își pot asuma un plan de îmbunătățire

8

REFERINȚE/ANEXĂ
SP-Q-45001-F00-BCQA-RO: Codul de conduită a furnizorului Bekaert – Formular de conformitate
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