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1. Introducere în sistemul durabil de
achiziții LafargeHolcim
LafargeHolcim tinde să creeze valoare pentru toate părțile interesate.
Principiile dezvoltării durabile – crearea valorii, indicatori ecologici
durabili și responsabilitate socială corporativă – reprezintă o parte
integrantă a strategiei noastre de afaceri.
Abordarea noastră față de dezvoltarea durabilă include
caracterul interacțiunii noastre cu Furnizorii 1.
Sistemul durabil de achiziții de la LafargeHolcim este bazat pe
standardele stabilite de inițiativa „Global Compact” a Organizației
Națiunilor Unite.
Noi implementăm principiul de dezvoltare durabilă în strategia noastră
de achiziții, activitatea noastră curentă și relațiile cu Furnizorii. Toate
companiile și grupurile LafargeHolcim trebuie să se ocupe de
identificarea, prevenirea și gestionarea riscurilor legate de Sănătate și
Securitate, responsabilitatea socială și protecția mediului ambiant în
lanțul nostru de aprovizionare.

1

Prin termenul „Furnizori” se subînțeleg furnizorii de produse și servicii. Dispoziții mai detaliate, care să
prevadă aceleași aspecte, pot fi stabilite pentru Contractanți sau pot fi expuse în contractele încheiate cu
furnizorii de produse. Niciuna dintre prevederile acestui Cod nu este destinată să înlocuiască dispoziții mai
concrete.
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2. Obligațiile noastre față de
Furnizori
LafargeHolcim tinde să formeze cu Furnizorii relații de lungă durată,
orientate spre o dezvoltare durabilă. Scopul nostru este să colaborăm
cu Furnizorii, pentru a asigura achiziții financiar avantajoase Grupului
și clienților noștri, dar și să demonstrăm că gestionăm în mod
responsabil lanțurile de aprovizionare.
Conduita de afaceri
Atunci când își îndeplinesc funcțiile și
obligațiile de realizare a achizițiilor toți
angajații LafargeHolcim trebuie să informeze
Furnizorii despre tendința companiei de a
respecta înaltele standarde legislative, etice și
morale. Regulamentele noastre interne
prevăd norme de conduită în domeniul
achizițiilor, etichetei, conflictelor de interese,
corupției, legislației cu privire la protecția
concurenței și cu privire la informațiile
confidențiale. Trebuie să fie încurajată
examinarea și discutarea de către angajații
LafargeHolcim a aspectelor ce țin de conduita
morală.

Gestionarea sortimentelor pe categorii
de produse și managementul relațiilor
cu Furnizorii
LafargeHolcim a prevăzut metode de
gestionare a sortimentelor pe categorii
de produse și management al relațiilor cu
Furnizorii. Aceste norme asigură un
proces de negociere echitabil și
transparent, pe bază concurențială, în
conformitate cu politicile și valorile
noastre.
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3. Așteptările noastre față de
Furnizori
LafargeHolcim tinde să respecte înaltele standarde în sfera socială,
protecția mediului și în sfera Sănătății și Securității, și așteptăm de la
Furnizorii noștri un comportament analogic. Furnizorii trebuie să
respecte legile și normele locale și federale. În plus, ne așteptăm ca
Furnizorii să respecte următoarele standarde2.
Protecția muncii și siguranța la locul de
muncă
Furnizorii trebuie să asigure un mediu de lucru sigur
și favorabil angajaților și contractanților acestora.
Furnizorii trebuie să respecte legile și normele
locale și federale în domeniul protecției muncii și
siguranța la locul de muncă, precum și să dețină
autorizațiile și licențele necesare, emise de
autoritățile locale și federale. Furnizorii trebuie să
aibă politici și/sau proceduri de protecție a muncii și
creare a siguranței la locul de muncă, care să fie
confirmate documentar. În plus, aceștia trebuie să
aibă o infrastructură și echipament pentru protecția
muncii și siguranța la locul de muncă. În cazul
identificării unor Furnizori care demonstrează un
nivel mediu sau înalt de risc în domeniul protecției
muncii și siguranței la locul de muncă, aceștia vor
trebui să întreprindă măsuri și să prezinte dovezi
precum că își îmbunătățesc în permanență sistemul
de control în domeniul protecției muncii și
siguranței la locul de muncă, pentru ca acesta să
corespundă standardelor unanim acceptate. În
timpul aflării pe spațiile care aparțin LafargeHolcim
Furnizorii trebuie să respecte cu strictețe toate
politicile și directivele în vigoare ale LafargeHolcim.

Securizarea
Furnizorii trebuie să întreprindă toate măsurile
de securitate necesare pentru a-și proteja
angajații, contractanții care execută lucrări pe
spațiile acestora, precum și bunurile, în special în
zonele de conflict.

2

În mod special, Furnizorii trebuie să aibă o politică de
gestionare a crizelor, pentru a putea să reacționeze la
timp și în mod eficient la situațiile excepționale.

Condițiile de muncă
Furnizorii trebuie să asigure condiții de muncă
decente și echitabile. Angajații trebuie să primească
salarii conform tarifelor locale în ramura dată, în
funcție de suma mai mare, precum și indemnizațiile și
înlesnirile prevăzute de mecanismele de asigurări
sociale, în conformitate cu normele legislative
federale. În cazul în care în țara unde compania își
desfășoară activitatea legislația nu prevede un salariu
minim, condițiile de muncă decente și echitabile vor
prevedea ca furnizorii să plătească angajaților lor o
remunerare, ținând cont de nivelul general al
salariilor din țară, de nivelul minim de trai, de
contribuțiile de asigurări sociale și de nivelul de viață
al populației.

Libertatea de asociere și protecția angajaților
împotriva pedepselor
Furnizorii nu trebuie să încalce libertatea angajaților
de a participa în cadrul asociațiilor. Reprezentanții
angajaților nu pot fi supuși discriminării și nu pot fi
concediați, ca pedeapsă pentru că și-au exercitat
drepturile, au depus plângeri, au participat la
activități sindicale sau au comunicat presupuse
acțiuni ilegale.

Standardele sunt bazate pe principiile inițiativei „Global Compact” a Organizației Națiunilor Unite.
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Munca forțată
Furnizorii nu trebuie să admită folosirea muncii forțate
sau a muncii sub amenințare cu pedeapsă, inclusiv
muncă forțată peste program, trafic de persoane,
servitute pentru datorii, muncă forțată a deținuților,
sclavie sau muncă istovitoare. Furnizorii nu trebuie să
confiște acte de identitate de la lucrătorii migranți.

În cazul identificării unor Furnizori care au un
puternic impact negativ asupra mediului, aceștia
vor trebui să întreprindă măsuri și să prezinte
dovezi precum că își îmbunătățesc în permanență
sistemul de control ecologic, pentru ca acesta să
corespundă standardelor unanim acceptate.

Mita și corupția

Furnizorii trebuie să respecte toate legile și
normele anticorupție în vigoare. În acest scop ei
trebuie să aibă implementată o politică de
Furnizorii nu trebuie să angajeze copii cu o vârstă la
intoleranță absolută față de orice formă de
care educația este încă obligatorie. Este interzisă
mită, corupție, șantaj și deturnare de bunuri
angajarea copiilor de până la 18 ani sau până la vârsta
sau bani pe căi ilegale. În special Furnizorii nu
minimă permisă de legislație.
trebuie să dea mită sau să convingă pe cineva
Interzicerea discriminării
să comită astfel de acțiuni ilegale (inclusiv bani
Deciziile legate de ocuparea forței de muncă trebuie să dați pentru un serviciu, plăți pentru
fie bazate pe criterii relevante și obiective. Furnizorii nu simplificarea formalităților, cadouri prea
trebuie să facă distincții pe motive precum vârsta,
scumpe și acțiuni de reprezentare, subsidii sau
dizabilități, sex, orientare sexuală, convingeri politice
donații) în cadrul afacerilor cu cumpărătorii și
sau de altă natură, origine etnică sau socială, religie etc. funcționarii de stat. Toate operațiunile de
Deciziile legate de ocuparea forței de muncă includ
afaceri Furnizorii trebuie să le realizeze deschis
angajarea, promovarea în funcție, concedierea
și să le reflecte în registre și înscrieri contabile,
temporară și transferul angajaților, instruirea și
în mod corespunzător. Furnizorii nu trebuie să
perfecționarea, aspectele ce țin de protecția muncii și
implice persoane terțe în comiterea unor
siguranța la locul de muncă, precum și politica în
acțiuni pe care aceștia nu le pot comite ei înșiși,
domeniul condițiilor de muncă, de exemplu, orele de
de exemplu, darea de mită.
lucru, remunerarea etc.

Munca copiilor

Respectarea legislației cu privire la protecția
mediului

Legislația cu privire la protecția concurenței

Furnizorii trebuie să respecte toate legile în
vigoare cu privire la protecția concurenței, în
Furnizorii trebuie să respecte prevederile legislației cu executarea contractelor pe care aceștia le au
încheiate cu LafargeHolcim. În acest scop ei
privire la protecția mediului la toate nivelurile (local,
trebuie să aibă implementată o politică de
federal și internațional). Aceștia trebuie să dețină
autorizațiile și licențele necesare, emise de autoritățile intoleranță absolută față de orice formă de
încălcare a acestor reguli. În mod special,
responsabile de protecția mediului, pentru toate
tipurile de activitate desfășurată, precum și să adopte o Furnizorii nu trebuie să încerce să introducă în
abordare bazată pe principiul prudenței în ceea ce ține contractele cu LafargeHolcim orice prevederi care
încalcă legislația cu privire la protecția
de problemele ecologice.
concurenței. De asemenea Furnizorii trebuie să
întreprindă toate măsurile de precauție necesare,
Controlul impactului asupra
pentru a nu admite divulgarea oricăror informații
mediului
comerciale de serviciu cu privire la relațiile lor de
Furnizorii trebuie să controleze sistematic impactul pe afaceri cu LafargeHolcim, unor persoane terțe, și
care aceștia îl au asupra mediului, în ceea ce ține de
invers.
următorii factori: energie, apă, deșeuri, substanțe
chimice, poluarea aerului, biodiversitate etc., precum
și să stabilească scopuri și obiective de reducere a unui
astfel de impact.
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4. Condiții de colaborare
Prezentul Cod de conduita este valabil pentru toti Furnizorii LafargeHolcim și
este comunicat atit celor prezenti cit si celor potențiali. În cadrul procesului de
selectare noii furnizori trebuie să fie evaluați în vederea conformității cu
standardele expuse în prezentul document. Evaluarea Furnizorilor existenți se
face în mod prioritar, reieșind din potențialele riscuri pentru dezvoltarea
durabilă, legate de serviciile și produsele furnizate și relațiile de afaceri dintre
Furnizori și LafargeHolcim.
Pentru Furnizorii prioritari LafargeHolcim
evaluează periodic riscurile, sub formă de
auto-evaluare, investigare sau verificare, în
conformitate cu funcțiile sistemului local de
achiziții. LafargeHolcim oferă instrucțiuni
Furnizorilor în ceea ce ține de corespunderea
așteptărilor companiei și informații cu privire
la procedura de evaluare.
În cazul în care Furnizorul nu îndeplinește
cerințele companiei, este aprobat un plan
de măsuri corective în termenul necesar (în
funcție de gravitatea problemei), iar
LafargeHolcim va monitoriza procesul de
realizare a planului.

LafargeHolcim poate sprijini Furnizorii în
îmbunătățirea posibilităților organizaționale și a
indicatorilor activității acestora. LafargeHolcim poate
înceta relațiile de afaceri cu Furnizorii care încalcă
în mod sistematic și deliberat prevederile
prezentului Cod de conduită și refuză să
implementeze planurile de îmbunătățire. În procesul
selectării în bază de concurs LafargeHolcim își
rezervă dreptul să excludă Furnizorii care nu
îndeplinesc prevederile legilor și normelor locale,
federale sau internaționale.
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