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Preambul
„Durabilitatea, ca şi justiţia, este o valoare care nu se construieşte prin procese de piaţă
complet individualizate”. - Herman Daly, 1986
• Durabilitatea este un element cheie al valorilor RadiciGroup şi face parte integrantă din strategia de afaceri. Acesta
este un obiectiv complex şi ambiţios, pe care RadiciGroup îşi doreşte să-l atingă împreună cu factorii săi de decizie,
împărtăşind dificultăţile şi soluţiile, dar şi procesele de creştere comună şi îmbunătăţire continuă.
• Raportul RadiciGroup cu propriii furnizori, factori de decizie extrem de importanţi, este bazat pe principii de
legalitate, transparenţă, corectitudine, încredere şi colaborare.
• Codul de conduită pentru furnizori îşi propune să fondeze o cooperare din ce în ce mai strânsă, cu scopul de a
consolida principiile, construind împreună un lanţ de aprovizionare concentrată nu doar pe calitatea produselor sau
serviciilor, dar şi pe mediu şi condiţiile sociale şi de muncă, în care sunt concepute şi realizate produsele sau
serviciile furnizate.
• RadiciGroup îşi invită prin urmare Furnizorii să împărtăşească şi să implementeze principiile exprimate în acest Cod
de conduită, a căror respectare va constitui o componentă din ce în ce mai relevantă în ceea ce priveşte selectarea
şi evaluarea furnizorilor.
• Atunci când Furnizorul are deja propriul Cod etic sau de conduită asemănător cu acesta sau un sistem de raportare a
durabilităţii conform modelului GRI, după o evaluare adecvată de către RadiciGroup, aceste documente vor putea fi
acceptate ca înlocuitor al acestui Cod de conduită pentru furnizori.

Scop

• Radici Partecipazioni S.p.A. Şi asociatele sale - identificate de acum înainte drept „RadiciGroup” - intenţionează, prin
intermediul acestui Cod de conduită pentru furnizori - identificat de acum înainte drept „Codul” - să împărtăşească
cu Furnizorii construirea unui Supply Chain durabil din punct de vedere social, ecologic, economic.

Câmp de aplicare

• Acest Cod va fi valabil pentru toate companiile RadiciGroup şi pentru toţi Furnizorii conectaţi cu acestea.
• Semnarea noilor contracte de furnizare sau reînnoirea contractelor existente cu RadiciGroup va implica împărtăşirea
acestui Cod, ca parte integrantă şi obligatorie.
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Cod de conduită pentru furnizori
Condiţii generale

• RadiciGroup se obligă să respecte legea, indiferent de locul unde îşi va desfăşura operaţiunile de afaceri. În mod
similar, Furnizorii se vor obliga să respecte toate legile, regulamentele, acordurile contractuale în vigoare,
standardele şi normele tehnice recunoscute general. Se vor obliga, de asemenea, să comunice principiile indicate în
acest Cod lanţului lor de aprovizionare.
• Furnizorii sunt invitaţi să implementeze mecanismele necesare pentru a identifica, determina şi gestiona riscurile
din toate sectoarele de care se ocupă acest Cod şi să respecte toate cerinţele juridice aplicabile.
• Furnizorii sunt invitaţi să îmbunătăţească constant conformitatea, caracterul adecvat şi eficacitatea propriilor politici
de durabilitate, prin măsuri adecvate.
• Sunt invitaţi, de asemenea, să păstreze constant informaţii documentate, care să indice împărtăşirea şi
implementarea valorilor exprimate în acest Cod. Prin intermediul acordului cu Furnizorul, RadiciGroup îşi rezervă
dreptul de a efectua audituri aferente implementării principiilor expuse în Cod.
• Acest Cod poate fi descărcat în formă actualizată de pe site-ul www.radicigroup.com

Etică
Integritatea în afaceri

• Pentru a-şi îndeplini responsabilităţile sociale, Furnizorii sunt obligaţi să îşi desfăşoare activităţile în mod corect din
punct de vedere etic şi să acţioneze cu integritate. Prin urmare, sunt obligaţi să nu practice şi să nu tolereze niciun
tip de corupţie, şantaj sau însuşire ilegală.
• Furnizorii se obligă să nu ofere mită sau alte stimulente ilegale partenerilor proprii de afaceri şi să nu le accepte.
• Furnizorii sunt obligaţi să nu ofere Angajaţilor RadiciGroup cadouri sau alte beneficii personale care să fie consecinţă
directă a raportului lor de furnizare.

Concurenţă loială

• Furnizorii sunt obligaţi să-şi desfăşoare activitatea în conformitate cu principiile concurenţei loiale şi respectând
toate legile anti-trust aplicabile.
• La rândul său, RadiciGroup va favoriza procese transparente şi corecte pentru selecţia furnizorilor. Furnizorii vor fi
evaluaţi în baza calităţii, preţurilor produselor sau serviciilor şi vor fi trataţi în mod echitabil. De asemenea,
RadiciGroup nu va divulga informaţii referitoare la Furnizori şi produsele sau serviciile acestora.

Proprietate intelectuală

• Furnizorii se obligă să protejeze şi să utilizeze în mod adecvat informaţiile sensibile şi confidenţiale (spre exemplu,
preţuri, costuri, caracteristici tehnice ale produselor sau informaţii supuse unor contracte specifice de
confidenţialitate) în posesia cărora vor intra şi să garanteze că drepturile de proprietate intelectuală ale RadiciGroup
vor fi protejate.
• Furnizorii sunt obligaţi să adopte în sectoarele de care sunt responsabili toate măsurile necesare astfel încât
produsele RadiciGroup, componentele acestora sau materiile prime şi, de asemenea, know-how-ul aferent să nu
cadă în mâinile falsificatorilor şi să nu părăsească lanţul legal de aprovizionare.
• Informaţiile sensibile obţinute de Furnizori vor fi considerate absolut confidenţiale de către RadiciGroup în orice
circumstanţă şi nu vor fi împărtăşite cu concurenţa.

Munca

Refuzarea muncii forţate şi juvenile

• Furnizorii se obligă să nu utilizeze muncă forţată, constrânsă sau impusă.
• Furnizorii nu trebuie să folosească niciun fel de muncă juvenilă în propriul lanţ de aprovizionare sau în activităţile lor
de afaceri, în conformitate cu legile fondatoare ale OIL1 (Organizaţia Internaţională a Muncii) şi cu principiile United
Nations Global Compact.
(1 Convenţia referitoare la vârsta minimă nr. 138 din 1973 - Convenţia referitoare la cele mai grave forme de muncă juvenilă nr. 182 din 1999).
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Cod de conduită pentru furnizori
Diversitate şi integrare

• Tratamentul echitabil al tuturor Angajaţilor trebuie să constituie unul dintre principiile fondatoare ale politicii
companiei Furnizorului, care se obligă să refuze orice formă de tratament discriminator cu referire la: rasă,
naţionalitate, sex, vârstă, caracteristici fizice, origine socială, dizabilitate şi orientare politică sau religioasă, stare
civilă, stare de graviditate, orientare sexuală sau orice alt criteriu ilegal în baza legislaţiei aplicabile.

Tratamentul corect şi orele de lucru

• Furnizorii se obligă să garanteze că la locul de muncă al Angajaţilor nu se va aplica niciun fel de tratament inuman şi
că Angajaţii nu vor suferi nicio ameninţare, molestare, abuz sexual, tortură sau pedepse corporale, constrângeri sau
tratamente incorecte mentale sau fizice.
• Furnizorii sunt obligaţi să asigure Angajaţilor un salariu echitabil, apt să le asigure un standard de viaţă adecvat
Angajaţilor şi familiilor acestora. În orice caz, furnizorii vor trebui să le garanteze Angajaţilor salariul în conformitate
cu legile în vigoare în ţările respective.
• RadiciGroup îşi invită Furnizorii, de asemenea, să ofere Angajaţilor oportunităţi adecvate de formare şi instruire.
• Furnizorii sunt obligaţi să gestioneze în mod legal şi corect contractele de muncă ale Angajaţilor, respectând
legislaţia muncii de referinţă.

Dreptul de asociere
•

Furnizorii se obligă să poarte un dialog deschis şi constructiv cu angajaţii şi reprezentanţii sindicali.

•

În conformitate cu legile naţionale şi / sau locale, Furnizorii vor respecta dreptul propriilor Angajaţi de a se
asocia liber, de a se înscrie în sindicate, de a avea reprezentanţi, de a adera la comisii ale angajaţilor şi de a
participa la redactarea contractelor colective.

•

Furnizorii nu vor defavoriza angajaţii care acţionează în calitate de reprezentant al lucrătorilor.

Calitate, sănătate, siguranţă şi mediu
Cerinţele legate de calitate

• Furnizorii se obligă să îndeplinească cerinţele de calitate şi tehnice recunoscute general şi stabilite în contract, cu
scopul de a furniza bunuri şi servicii sigure pentru scopul în care sunt proiectate şi capabile să satisfacă în mod
adecvat exigenţele RadiciGroup.

Siguranţă

• Furnizorii se obligă să respecte regulamentele naţionale în ceea ce priveşte calitatea, sănătatea, siguranţa şi mediul
şi, de asemenea, să obţină, să păstreze şi să actualizeze toate permisele, licenţele şi autorizaţiile necesare.
• Furnizorii vor aplica aceste bune practici în materie de calitate, sănătate, siguranţă de-a lungul întregului lanţ de
aprovizionare şi vor garanta integritatea fiecărei expedieri destinate RadiciGroup de la locul de origine la destinaţie,
inclusiv de-a lungul tuturor etapelor intermediare.

Siguranţa produselor

• Pentru toate substanţele periculoase, Furnizorii vor pune la dispoziţie, precum este prevăzut de legislaţia în vigoare
şi de Regulamentul Reach, fişele de securitate care conţin toate informaţiile necesare şi pertinente în materie de
siguranţă.

Sănătate şi siguranţă la locul de muncă

• Furnizorii se obligă să protejeze Angajaţii contra riscurilor prezente în activităţile profesionale şi create de sarcinile
repetitive la locul de muncă şi contra riscurilor asociate infrastructurilor utilizate de Angajaţi.
• Furnizorii vor asigura acţiuni adecvate (controale, proceduri, întreţinere preventivă) pentru a limita riscurile pentru
sănătate şi siguranţă la locul de muncă. În cazul în care riscurile nu pot fi ţinute sub control în mod adecvat prin
aceste mijloace, Furnizorii se obligă să le asigure Angajaţilor dispozitivele de protecţie individuală adecvate.
• Informaţiile de securitate referitoare la materialele periculoase2 – inclusiv compuşii din produsele intermediare –
vor fi disponibile în scopul de a educa, forma şi proteja angajaţii contra riscurilor.
2

În conformitate cu GHS (Globally Harmonized System) al ONU
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Cod de conduită pentru furnizori
Siguranţa proceselor

• Furnizorii sunt obligaţi să se ocupe activ de toate chestiunile aferente siguranţei proceselor de producţie şi de
chestiunile aferente produselor şi potenţialului impact asupra mediului al acestora, în timpul tuturor fazelor
procesului de producţie.

Gestionarea apariţiei, informaţiilor şi formării referitoare la riscuri

• Furnizorii se obligă să identifice posibilele şi potenţialele situaţii de urgenţă la locul de muncă şi, de asemenea, să
reducă la minim riscul de apariţie. De asemenea, se obligă să pună la dispoziţie informaţiile de securitate referitoare
la riscurile identificate, instruind angajaţii pentru a asigura protecţia adecvată a acestora.

Protecţia mediului şi conservarea resurselor

• Furnizorii vor adopta sisteme pentru a garanta că manipularea, deplasarea, conservarea, reciclarea, reutilizarea sau
gestionarea deşeurilor şi a emisiilor în atmosferă şi în apele reziduale vor avea loc în mod sigur şi conform legislaţiei
în vigoare în ţara de referinţă.
• Furnizorii sunt obligaţi, de asemenea, să utilizeze resursele naturale în mod economic şi rezonabil (spre exemplu
apa, sursele de energie, materiile prime), cu scopul de a media impactul proceselor asupra resurselor planetei.
• Furnizorii se obligă, de asemenea, să dezvolte şi să utilizeze produsele cu un impact limitat asupra mediului şi
procese capabile să reducă consumul de energie şi emisiile de gaze de seră.

Sisteme de gestionare a companiei
Cerinţe legale

• Furnizorii se obligă să respecte legile, regulamentele, acordurile contractuale în vigoare şi standardele general
recunoscute.

Comunicarea criteriilor de durabilitate către lanţul de aprovizionare

• Furnizorii sunt invitaţi să comunice principiile indicate în acest Cod lanţului lor de aprovizionare.

Gestionarea riscurilor
• Furnizorii sunt obligaţi să implementeze mecanismele necesare pentru a identifica şi gestiona riscurile în sectoarele
aferente acestui Cod, respectând în acelaşi timp cerinţele legislative aplicabile.

Audit
• Furnizorii sunt invitaţi să păstreze constant informaţii documentate, care să indice împărtăşirea şi implementarea
valorilor exprimate în acest Cod. Prin intermediul unui acord specific cu Furnizorul, RadiciGroup îşi rezervă dreptul
de a efectua Audituri.
• În cazul în care rezultatele auditului vor evidenţia faptul că Furnizorul nu respectă forma şi esenţa acestui Cod,
RadiciGroup îşi rezervă dreptul de a întreprinde, împreună cu Furnizorul, un proces adecvat de îmbunătăţire.

Îmbunătăţire continuă
• Furnizorii sunt invitaţi să îşi îmbunătăţească în continuu performanţa, la nivel de durabilitate, implementând
măsurile adecvate.

Semnalări pentru intervenţii de remediere
Furnizorii vor putea raporta încălcărea acestui Cod sau orice comportament lipsit de etică din partea colaboratorilor
RadiciGroup Comitetului Etic al RadiciGroup la adresa de e-mail specială ethics@radicigroup.com şi prin canalele de
comunicare prezente pe site-ul web: www.radicigroup.com
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