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Cod de Conduită ABB pentru Furnizor

Aşa cum este ilustrat în Codul de Conduită ABB, ABB se angajează la
standarde înalte de integritate şi durabilitate.

ABB are o politică de ‘toleranță zero’ atunci când este vorba de
comportamentul lipsit de etică în afaceri, cum ar fi mita, corupția
şi munca forțată. Ne aşteptăm ca toţi furnizorii noştri să adere la
standarde similare şi să îşi desfăşoare activitatea lor în mod etic.

Ca furnizor, va trebui să respectați integral legislația şi
reglementările aplicabile, cerințele prezentate în acest Cod de
Conduită ABB pentru Furnizor  şi obligațiile voastre contractuale
față de noi.

Acest Cod de Conduită ABB pentru Furnizor defineşte principiile
cheie care stau la baza activităţii dumneavoastră în calitate de
furnizor al ABB. O îndrumare mai specifică, inclusiv informaţii
privind substanţele periculoase şi mineralele din zone de conflict
şi unde să adresați întrebări, este disponibilă pe
www.abb.com/supplying sau www.abb.com/integrity.

A. Drepturile omului
Ca furnizor pentru ABB, va trebui
• Să respectați demnitatea personală, intimitatea şi drepturile

fiecărei persoane;
• Să refuzați să forțați vreo persoană să muncească împotriva

voinței sale; şi
• Să interziceți tipuri de comportament care include gesturi,

limbaj şi contact fizic, cu tente sexuale, coercitive,
amenințătoare, abuzive sau exploatatoare.

B. Condiţii de muncă echitabile
Va trebui să asigurați condiţii de muncă echitabile. În special, va
trebui
• Să vă abţineți de la discriminarea forţei de muncă bazată pe

sex, vârstă, etnie, naţionalitate, religie, handicap, apartenență
la sindicat, afiliere politică sau orientare sexuală;

• Să respectați drepturile angajaților față de libera asociere şi
negocierea colectivă;

• Să nu tolerați sau să folosiți munca copiilor în nicio etapă a
activităților voastre alta decât în conformitate cu legislația şi
reglementările aplicabile;

• Să nu folosiți niciun fel de muncă forțată, inclusiv dar fără să se
limiteze la munca involuntară din închisoare, victime ale
sclaviei şi ale traficului de persoane, şi să permiteți tuturor
angajaților posibilitatea de a alege să părăsească locul de
muncă în mod liber pe baza unei înştiințări rezonabile;

• Să remunerați angajații în mod echitabil şi să urmați
reglementările locale privind salariile şi/sau contractele
colective, şi acolo unde nu există, să remunerați salariații cu
salariul minim astfel încât aceştia să îşi poată satisface nevoile
lor de bază;

• Să vă asigurați că orele de muncă, inclusiv orele suplimentare,
nu depăşesc cerințele legale aplicabile, şi acolo unde astfel de
cerințe nu există, noi recomandăm ca orele de lucru să nu
depăşească şaizeci de ore pe săptămână, inclusiv cu orele
suplimentare; şi

• Să vă asigurați că angajaților li se permite cel puțin o zi
liberă neîntreruptă pe săptămână.

C. Managementul sănătății, securității şi mediului
Veți asigura un spațiu de muncă sigur şi sănătos pentru toţi angajaţii
dumneavoastră şi veți desfăşura activitatea într-un mod durabil din
punct de vedere al mediului.  În special, va trebui
• Să desemnați în mod oficial o persoană competentă să

gestioneze programe şi îmbunătăţiri cu privire la sănătate,
siguranţă şi mediu;

• Să înființați structuri şi proceduri organizatorice adecvate pentru
managementul eficient al sănătăţii, securităţii şi riscurilor de
mediu; şi

• Să vă asigurați că toţi lucrătorii sunt suficient de constienți de
aceste riscuri şi instruiţi în mod corespunzător cu privire la
punerea în aplicare a măsurilor de control.

D. Conformarea materialelor şi a  mineralelor din zonele de
conflict

În cadrul ABB, suntem hotărâți să respectăm cerințele legale şi
ale clienților  cu privire la interzicerea şi restricționarea
substanțelor, inclusiv a substanțelor periculoase şi a mineralelor
din zone de conflict. Prin urmare, furnizorii se vor asigura că
bunurile furnizate către ABB sunt în conformitate cu cerințele
stabilite în baza domeniului de apicare al tuturor reglementărilor
relevante. În special, va trebui
• Să declarați către ABB substanțele care sunt prezentate în

“Lista ABB de Substanțe Interzise şi Restricționate” şi
conținute în bunurile pe care le furnizați către ABB;

• Să implementați o politică cu privire la minerale din zone de
conflict şi să efectuați audituri pentru a investiga sursa acestor
minerale; şi

• Să răspundeți în timp util cererilor ABB cu privire la probe
referitoare la conformitatea cu aceste cerințe.
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E. Etica afacerilor
Veți efectua activitatea dumneavoastră într-o manieră etică. În
special, va trebui
• Să vă abțineți de la orice forme de corupție, şantaj şi mită, şi în

mod special să vă asigurați că plățile, cadourile sau alte
obligații către clienți (inclusiv angajații ABB), oficiali
guvernamentali şi orice altă parte sunt în conformitate cu
legislația anti-mită aplicabilă;

• Să aderați la legislația anti-trust şi la alte legi privind
concurența;

• Să divulgați către ABB informații privind posibile conflicte de
interese referitoare la activitățile voastre ca furnizor al ABB,
inclusiv divulgarea oricăror interese financiare pe care un
angajat al ABB le poate deține în afacerea voastră;

• Să protejați toate informațiile furnizate de ABB şi partenerii
noştri de afaceri;

• Să respectați proprietatea intelectuală a altora, inclusiv a
ABB; şi

• Să aderați la reglementările comerciale internaționale şi la
reglementările de control al exportului.

F. Activitate sigură
Veți efectua activitatea dumneavoastră într-o manieră sigură.
În special, va trebui

• Să implementați măsuri rezonabile pentru a micşora
expunerea ABB la amenințări de securitate, cum ar fi terorism,
crimă, pandemii şi dezastre naturale; şi

• Atunci când vizitați sau lucrați la sediile ABB, să respectați
procedurile de securitate ale ABB şi să raportați orice
îngrijorare de securitate prin canalele ABB corespunzătoare.

G. Achiziția de către furnizor
Veți achiziționa bunuri şi servicii într-o manieră responsabilă. În
special, va trebui
• Să alegeți proprii furnizori de cea mai bună calitate, care să

asigure bunuri şi servicii în mod direct sau indirect  către ABB
pe baza acordului lor de a adera la standarde comparabile cu
cele prezentate în prezentul Cod de Conduită ABB pentru
Furnizor; şi

• Atunci când lucrați la sediile ABB, subcontractați lucrări
numai cu acordul prealabil din partea ABB.

H. Inspecții şi acțiuni corective
În scopul asigurării şi demonstrării conformității cu Codul de
Conduită ABB pentru Furnizor, va trebui să păstrați evidențe ale
tuturor documentațiilor relevante şi să ne furnizați documentația
justificativă la cerere. Pentru a verifica conformitatea dumneavoastră,
ne rezervăm dreptul de a audita şi a inspecta operațiunile şi
facilitățile voastre, pe cheltuiala noastră şi pe baza unei înştiințări
rezonabile, cu sau fără sprijin din partea unui terț. Dacă
rezultatele unui astfel de  audit sau inspecție duc la concluzia că
nu respectați acest Cod de Conduită ABB pentru Furnizor, veți lua
toate măsurile corective necesare în timp util, conform
instrucțiunilor noastre. În cazul în care nu respectați acest  Cod de
Conduită ABB pentru Furnizor, atunci putem lua măsuri împotriva
dumneavoastră, inclusiv de suspendare sau încetare a
activităţilor dumneavoastră în calitate de furnizor al ABB.

I. Acces la despăgubire
În contextul relaţiei noastre de afaceri, dacă dumneavoastră sau
angajații dumneavoastră consideră că termenii acestui Cod de
Conduită ABB pentru Furnizor nu sunt respectați, sau că ABB nu
acţionează în conformitate cu propriul său Cod de Conduită ABB,
atunci vă recomandăm să ne comunicați acest lucru prin
intermediul canalelor de raportare ABB ale părților interesate.
Consultați www.abb.com/integrity pentru a afla mai multe
despre aceste canale de raportare.

ABB vă mulțumeşte că vă alăturați călătoriei noastre.

Haideți să scriem viitorul împreună!

Cu stimă, (semnătura indescifrabilă)

Dan Bartel

Vice-președinte Senior al Grupului

Șef al Dep. Achiziții şi Logistică pe Grup



new.abb.com/about/supplying/code-of-conduct

© Copyright 2018 ABB. Toate drepturile rezervate.
Specificații supuse modificării fără înştiințare.
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