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NSG Group
Codul de conduită pentru furnizori
Introducere
Noi, Grupul NSG, ne dorim să atingem cel mai ridicat nivel de reputaţie la nivel mondial
pentru modul profesionist, legal şi etic în care ne desfăşurăm activitatea, conform cu cele
menţionate în declaraţia privind valorile şi principiile aplicate de Grupul NSG.
Standardele după care dorim să se ghideze angajaţii noştri sunt documentate în Codul de
conduită al Grupului NSG. Conduita, procesele şi procedurile pe care le pretindem de la
furnizorii noştri sunt documentate în acest Cod de conduită pentru furnizori.
Ori de câte ori este posibil, acest Cod defineşte o abordare corectă şi rezonabilă a
desfăşurării activităţii şi include toate reglementările legale relevante.
Pentru a furniza materiale sau pentru a presta servicii Grupului NSG, toţi furnizorii trebuie să
respecte acest Cod de conduită, precum şi toate legile şi regulamentele aplicabile. De
asemenea, ne aşteptăm ca toţi furnizorii să răspundă la solicitările rezonabile ale Grupului
NSG de a oferi informaţiile necesare pentru a demonstra conformitatea cu acest Cod.
Buna conducere
Comportamentul etic este o parte integrantă a tot ceea ce întreprindem. Aplicarea de
standarde stricte pentru a evita mita şi riscurile legate de corupţie şi respectarea
standardelor noastre etice ridicate sunt esenţiale pentru succesul nostru continuu.
Activitatea noastră fiind internaţională, politica noastră este să ne urmăm procedurile şi
directivele interne, respectând, în acelaşi timp, şi legislaţia locală, indiferent unde în lume
am activa.
În cadrul tranzacţiilor zilnice de afaceri, furnizorii noştri trebuie să fie imparţiali, corecţi,
cinstiţi şi cu bună-credinţă în relaţia cu clienţii, cu furnizorii şi cu celelalte persoane cu care
colaborează.
Ne aşteptăm ca toţi furnizorii noştr:





să accepte responsabilitatea personală pentru un comportament profesional, etic,
corect și cu integritate.
să interzică orice acţiuni prin care se falsifică sau se denaturează libera concurenţă
sau accesul pe piaţă sau se încalcă regulile legale aplicabile referitoare la legea
concurenţei.
să prevină oferirea, promiterea sau darea de mită şi cererea, acordul de a primi sau
acceptarea de mită de către orice persoană asociată cu ei.
să informeze imediat Grupul NSG dacă află că oricare din directorii, membrii din
conducere sau angajaţii furnizorului acţionează în calitate de Agent public în situaţii
în care acest lucru ar putea fi relevant pentru relaţia lor cu Grupul NSG.
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să informeze imediat Grupul NSG dacă află că oricare din directorii, membrii din
conducere sau angajaţii furnizorului are o relaţie cu oricare din angajaţii Grupului
NSG care ar putea determina un conflict de interese.
să respecte obligațiile fiscale în toate teritoriile în care își desfășoară activitatea.
să implementeze şi să menţină un Cod de conduită pentru angajaţi.

Responsabilitate socială
Suntem o importantă companie internaţională şi avem relaţii semnificative în toată lumea cu
angajaţii noştri, cu comunităţile în care operăm şi cu diferitele părţi interesate de activităţile
noastre. Drept urmare, luăm în serios responsabilitatea noastră socială corporativă şi
confirmăm aderarea la drepturile omului proclamate la nivel mondial.
Toţi furnizorii trebuie să respecte Standardele relevante ale Organizației Internaționale a
Muncii ca o minimă condiție.
Aceasta înseamnă că furnizorii trebuie să facă eforturi pentru a aplica standardele de
angajare care promovează aplicarea drepturilor omului. Nu se acceptă discriminarea
intenţionată pe baza rasei, culorii, principiilor, naţionalităţii, vârstei, căsătoriei sau
parteneriatului civil, sarcinii şi maternităţii, sexului, schimbării de sex, orientării sexuale,
religiei sau convingerilor religioase, originii etnice sau naţionale, dizabilităţilor, înscrierii în
sindicate, apartenentei politice sau a altor situaţii protejate prin lege, în cadrul recrutărilor,
promovărilor, transferurilor, concedierilor şi al altor activităţi legate de muncă.
Va fi respectată legislaţia locală privind discriminarea în funcţie de vârstă. Nu vor fi
acceptate în nicio situaţie abuzul, hărţuirea sau intimidarea, nici răzbunarea sau presiunile
faţă de persoana care raportează o astfel de hărţuire.
Grupul NSG se angajează să furnizeze componente și materiale de la companii care
împărtășesc valorile pentru drepturile omului, eticii și responsabilității ecologice. În acest
sens, Grupul NSG se angajează să furnizeze minerale într-un mod care să respecte drepturile
omului.
Grupul NSG asigură că nu există sclavie sau trafic de persoane în lanțurile noastre de
aprovizionare sau în orice parte a afacerii noastre.
Ne aşteptăm ca toţi furnizorii noştri:




să asigure un mediu de muncă sigur şi sănătos, care reduce pe cât posibil cauzele
pericolelor inerente în mediul de muncă.
să minimizeze riscul de expunere la materiale, echipamente sau operaţiuni
periculoase.
să aibă implementată şi să menţină o politică eficientă de siguranţă.
să respecte legea naţională a muncii privind timpii de lucru. Grupul NSG nu va
colabora cu furnizorii care aplică sau încurajează munca forţată. tinerii sub 15 ani,
sau chiar mai în vârsta dacă legislaţia specifică acest lucru, nu vor fi angajaţi.
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Efectuați verificarea antecedentelor în ceea ce privește aprovizionarea mineralelor
incompatibile și sprijinirea clienților noștri în îndeplinirea obligațiilor de raportare a
mineralelor incompatibile.
Respectarea legislației privind sclavia și traficul de ființe umane.
să respecte politicile NSG privind sănătatea şi siguranţa aplicabile la nivel local,
inclusiv cele legate de consumul de alcool şi droguri, în timpul serviciului în locaţiile
NSG sau la vizitarea acestor locaţii.

Responsabilitatea faţă de mediul înconjurător
Grupul NSG este complet dedicat sustenabilităţii mediului înconjurător. Politicile noastre
subliniază contribuţia unică a produselor noastre în problema schimbărilor climatice şi
provocările pe care le înfruntăm în acţiunile noastre de îmbunătăţire a consumului de
energie şi a gestionării resurselor. Conform Politicii de sustenabilitate, Grupul NSG va
comunica şi va colabora în mod constructiv cu furnizorii săi şi cu guvernele, instituţiile de
reglementare, comunitatea ştiinţifică şi alţi acţionari relevanţi, după caz, pentru a dezvolta şi
a încuraja practicile activităţii şi ale comunităţii care contribuie la obiectivul comun al
dezvoltării sustenabile.
Drept urmare, şi furnizorii noştri trebuie să recunoască importanţa crucială a rolului pe care
îl au în reducerea impactului asupra mediului înconjurător.
Ne aşteptăm ca furnizorii noştri să contribuie la crearea unui viitor prosper şi sustenabil,
urmărind întotdeauna utilizarea celor mai bune practici de protecţie a mediului.
Ne aşteptăm ca toţi furnizorii noştri:






să respecte toată legislaţia aplicabilă privind mediul înconjurător.
să aibă implementată o politică de protecţie a mediului înconjurător proporţională cu
riscul pe care întreprinderea pe care o conduc îl prezintă pentru mediul înconjurător.
să gestioneze materialele periculoase prin respectarea legislaţiei, a reglementărilor şi
a standardelor aplicabile, precum şi a regulilor şi procedurilor interne. Furnizorii vor
urmări luarea tuturor măsurilor posibile pentru a preveni degajările de materiale
periculoase, incendiile, exploziile şi alte accidente importante care pot provoca daune
grave pentru angajaţi, pentru locaţiile şi comunităţile învecinate şi pentru mediul
înconjurător.
să respecte procedurile care asigură funcţionarea fabricii şi a echipamentelor
existente astfel încât impactul asupra mediului să fie minimizat.
să instruiască angajaţii şi să furnizeze resursele necesare pentru informarea acestora
cu privire la responsabilităţile personale faţă de protejarea mediului înconjurător.

Furnizorii noştri trebuie să susţină aceleaşi standarde cu privire la proprii furnizori,
antreprenori şi sub-contractori şi să poată demonstra acest lucru la cerere.
Gestionarea riscurilor
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Sfera operaţiunilor noastre introduce riscuri potenţiale activităţilor noastre de afaceri,
necesitând o gestionare eficientă a riscurilor. Noi gestionăm riscurile în mod responsabil
pentru a ne îndeplini obligaţiile atât faţă de angajaţii noştri cât şi faţă de acţionarii noştri.
Ne aşteptăm de la furnizorii noştri ca aceştia să prezinte o atitudine responsabilă faţă de
riscuri şi acelaşi lucru să-l impună, la rândul lor, şi în relaţia cu furnizorii lor.
Ne aşteptăm ca toţi furnizorii noştri:



să îşi desfăşoare activitatea într-o modalitate responsabilă şi prudentă pentru a
minimiza riscul de eşec financiar.
să informeze NSG despre orice probleme sau împrejurări care măresc semnificativ
nivelul de risc din lanţul de distribuţie al Grupului NSG.
să menţină propriul proces de evaluare a riscurilor pentru furnizori.

Dezvoltarea furnizorilor
Grupul NSG îşi va evalua furnizorii în funcţie de aşteptările sale, atât în timpul procesului de
selectare, cât şi după încheierea acestuia, utilizând o serie de Indicatori principali de
performanţă (KPI), care vor fi folosiţi ca instrument de obţinere a îmbunătăţirii continue.
Ne aşteptam ca furnizorii noştri să îşi desfăşoare activitatea în conformitate cu aşteptările
din prezent, dar şi să fie informaţi despre şi să se pregătească deja pentru solicitările din
viitor, de exemplu pentru solicitările Grupului NSG, ale clienţilor săi sau în legătură cu
legislaţia aprobată de Guvern cu scopul îmbunătăţirii continue a situaţiei materiale a
populaţiei şi a mediului în care aceasta trăieşte.
Grupul NSG va colabora cu furnizorii săi pentru a dezvolta aceste iniţiative sau pentru a
îmbunătăţi soluţiile existente, care cuprind şi domenii precum inovaţiile tehnice şi
îmbunătăţirea operaţională.
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Acceptare
Dacă semnați în numele mai multor entități juridice sau comerciale, vă rugăm să precizați
mai jos toate entitățile juridice sau comerciale cărora li se aplică această semnătură.
Îmi confirm acordul de a respecta Codul de conduită al furnizorului de servicii al
Grupului NSG, în numele companiei indicate mai jos:

Informații despre furnizor
Nume Furnizor

Adresa Furniyor

Informații personale
Prenume
Nume

Funcția

Adresa de email
Data Acceptarii

Semnătura si/sau ștampila oficială
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