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În calitate de furnizor al AEROSTAR S.A., ne așteptăm de la compania
dumneavoastră la:
RESPECTAREA LEGILOR
Respectați pe deplin toate legile și reglementările aplicabile din țările din care sunt
gestionate operațiunile comerciale sau sunt furnizate serviciile.

SCOP
Relațiile pe care noi dorim să le
menținem cu furnizorii noștri sunt
un factor esențial pentru succesul
nostru.
Codul de Conduita pentru furnizori
reprezintă așteptările pe care le
avem de la furnizorii noștri in
vederea asigurarii unei relații
sănătoase
de
afaceri,
în
conformitate cu valorile, principiile
și standardele etice ale noastre.
Prezentul Cod de Conduita pentru
furnizori nu este în niciun fel
destinat să intre în conflict cu/sau
să modifice termenii și condițiile
oricărui contract existent. Dacă nu
este menționat în contract, în cazul
unui conflict furnizorii trebuie să
adere la termenii contractuali.

PROMOVAREA ȘI RESPECTAREA DREPTURILOR OMULUI
Promovați și respectați drepturilor omului, tratați oamenii cu respect și demnitate,
încurajați diversitatea, promovați egalitatea de șanse pentru toți și încurajați o cultura
etica în conformitate cu convențiile Organizației Internaționale a Muncii (OIM).
Să nu fiți implicat în niciun fel în traficul de persoane, munca forțată și exploatarea
muncii copiilor.
PRACTICI DE MUNCĂ
Asigurați-vă că angajaților li se oferă un mediu de lucru care este lipsit de hărțuire
fizică, psihologică și verbală sau orice alt tip de abuz.
Oferiți șanse egale de lucru angajaților și solicitanților pentru angajare fără nicio
discriminare.
Asigurați-vă că timpul de lucru, condițiile de muncă și compensațiile sunt conforme
cu legile și reglementările aplicabile în țările în care vă desfășurați activitatea.
SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ
Protejați sănătatea, siguranța și bunăstarea angajaților, contractorilor, vizitatorilor și
altora care ar putea fi afectați de activitățile voastre.
Consolidați o cultură a siguranței și protecției sănătății lucrătorilor la locul de
muncă, dezvoltând conștientizarea riscurilor și promovând un comportament
responsabil.
RESPONSABILITATE DE MEDIU
Acționați într-un mod care gestionează activ riscurile de mediu, conservă resursele
naturale și protejează mediul în comunitățile în care operați.
Furnizorii noștri trebuie să depună toate eforturile pentru a dezvolta și a produce
tehnologii inovative, articole și procese care au cel mai mic impact posibil asupra
mediului pe tot parcursul ciclului lor de viață.
COMPORTAMENT ONEST SI INTEGRU
Respectați legile, directivele și reglementările privind mita și anti-corupția care
guvernează operațiunile din țările în care vă desfășurați activitatea.
Nu oferiți plăți ilegale sau nu primiți plăți ilegale de la oricare client, furnizor, agenți
ai acestora, reprezentanți sau alții.
Nu acceptați favoruri comerciale pentru a obține un avantaj competitiv neloial.
Evitați toate conflictele de interese sau situațiile care dau aparența unui potențial
interes de conflict.
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MENȚINEREA ÎNREGISTRĂRILOR/EVIDENȚELOR
Creați înregistrări exacte și nu modificați nicio înregistrare pentru a ascunde sau
denatura tranzacția reprezentată de aceasta.
Toate înregistrările, indiferent de format, realizate sau primite ca dovadă a unei
tranzacții de afaceri, trebuie să reprezinte pe deplin și cu exactitate tranzacția sau
evenimentul documentat. Înregistrările trebuie păstrate in conformitate cu cerințele
de păstrare.
CONFIDENȚIALITATE
Tratați corect informațiile sensibile, inclusiv informațiile confidențiale, de
proprietate și personale. Informațiile nu ar trebui utilizate pentru orice alt motiv,
decât in scopul comercial pentru care au fost furnizate, cu excepția cazului în care
există o autorizație prealabilă din partea proprietarului informațiilor.

În cazul în care așteptările acestui
cod nu sunt îndeplinite, relația de
afaceri poate fi revizuită și
Aerostar poate propune acțiuni
corective
la
termenii
din
contract(e).
Furnizorii sunt încurajați să
implementează, in scris, propriile
lor Coduri de Conduită și să le
cascadeze
principalilor
lor
furnizori de bunuri si servicii.

CONFORMAREA CU COMERȚUL GLOBAL
Respectați toate legile și reglementările aplicabile referitoare la licențe de import /
export și alte consimțământuri în legătură cu orice bunuri și tranzacții de servicii
pentru uz militar, dublă utilizare sau uz comercial și tranzacții în așa-numitele „țări
sensibile” sau cu persoane juridice sau fizice supuse unor măsuri restrictive.
ABORDAREA RESPONSABILĂ A POLITICII MINERALELOR DE CONFLICT
Respectați legile și reglementările aplicabile privind mineralele de conflict care
includ staniu, tungsten, tantal și aur. În plus, trebui să stabiliți o politică care să
asigure în mod rezonabil că staniu, tungsten, tantal și aur care pot fi conținute în
produsele pe care le fabricați sau comercializați, nu finanțează sau ajută în mod
direct sau indirect grupurile armate care sunt autorii abuzurilor grave ale drepturilor
omului. Conform legii, trebui să aveți o politică a diligenței cu privire la sursa și
lanțul de custodie a acestor minerale și, prin urmare, să solicitați același lucru de la
următorii furnizori de nivel.
PIESE CONTRAFĂCUTE
Elaborați, implementați și mențineți metode și procese eficiente, adecvate
produselor, pentru a minimiza riscul introducerii de piese și materiale contrafăcute
în produse livrabile. În plus, trebuie să notificați destinatarii dacă au existat produse
contrafăcute pentru a le exclude din produsele livrate.
POLITICA DE REPRESALII
Oferiți angajaților căi pentru ridicarea problemelor juridice sau etice fără teama de
represalii. De asemenea, ne așteptăm să luați măsuri pentru a preveni, detecta și
corecta orice acțiune de represalii.
Pe măsura mărimii și naturii afacerii, ne așteptăm ca furnizorii să implementeze
sisteme de management pentru a sprijini conformitatea cu legile și reglementările in
vigoare, precum și așteptările exprimate în cadrul acestui Cod de Conduită al
furnizorului.

