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AL FURNIZORULUI 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grupul Sonepar („Sonepar”) se angajează să acționeze ca entitate corporativă 
responsabilă la nivel mondial. Considerăm că standardele înalte în privința 
comportamentelor etice, sociale și de mediu sunt esențiale și ne așteptăm la același  
mod de abordare din partea furnizorilor și a lanțului lor de aprovizionare. 

Furnizorii noștri au obligația de a respecta Codul de conduită Sonepar, toate legile și 

reglementările aplicabile, obligațiile contractuale și condițiile prezentului Cod de 

conduită al furnizorului. 

 
 
 
 

CONFORMITATEA CU LEGISLAȚIA 

Furnizorii trebuie să se asigure că producția, produsele și 

serviciile lor respectă legile și reglementările aplicabile, atât pe 

cele locale, cât și alte legi și reglementări. Furnizorii trebuie să 

respecte, de asemenea, legile, reglementările și procedurile 

locale care se aplică instalațiilor de fabricație. 

 

DREPTURILE OMULUI 

Furnizorii trebuie să respecte Drepturile Omului și 

confidențialitatea fiecărei persoane. Furnizorii trebuie să 

trateze oamenii cu respect și demnitate, să promoveze 

diversitatea și egalitatea de șanse pentru toți și să încurajeze o 

cultură orientate pe incluziune, angajament și etică. 

 
Exploatarea muncii copilului 

Furnizorii nu trebuie să utilizeze munca - copilului sau să 

desfășoare afaceri cu partenerii de afaceri utilizând munca - 

copilului. Termenul „copil” înseamnă orice persoană sub vârsta 

minimă legală aplicabilă angajaților în care se desfășoară 

munca, cu - condiția ca vârsta legală să fie în concordanță cu 

vârstele minime de muncă definite de Organizația 

Internațională a Muncii. 

 
Traficul de persoane 

Furnizorii se vor abține de la a recruta, transporta, transfera, 

adăposti sau primi persoane prin forță, fraudă sau 

constrângere în scopul exploatării. De asemenea, se abțin de 

la a utiliza sau furniza  volum de muncă sau servicii dobândite 

ilegal, în special prin contrabandă care implică migranți. 

 
Munca forțată 

Furnizorii nu trebuie să angajeze sau să oblige pe nimeni să 

lucreze împotriva voinței sale sau să desfășoare activități cu 

parteneri de afaceri care promovează sau folosesc astfel de 

practici. 

 PRACTICI DE ANGAJARE 

Furnizorii trebuie să impiedice hărțuirea și să se asigure că 

angajații lor pot lucra într-un mediu lipsit de abuzuri fizice, 

psihologice și de alte forme. 

Furnizorii trebuie să se asigure că respectă drepturile 

angajaților și respectă toate legile și reglementările aplicabile 

din țara sau țările în care își desfășoară activitatea. Aceasta 

include toate drepturile și standardele minime referitoare la 

salarii, beneficii și condiții de muncă. 

Furnizorii trebuie să respecte cerințele legale aplicabile pentru 

compensația angajaților și programul de lucru. 

Furnizorii trebuie să respecte libertatea de asociere a 

lucrătorilor și drepturile lor de a comunica deschis cu 

conducerea cu privire la condițiile de muncă, fără teamă de 

hărțuire, intimidare, penalizare, interferențe sau represalii. 

 
MEDIU, SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ 

Furnizorii trebuie să își respecte mediul și să lucreze pentru a 

minimiza impactul asupra mediului legat de activitățile lor. Ei 

trebuie să depună eforturi să utilizeze energia cât mai eficient și 

să promoveze utilizarea energiei regenerabile. 

Furnizorii vor asigura securitatea, sănătatea și bunăstarea 

angajaților, vizitatorilor și a celorlalți care sunt implicați în 

activitățile lor de afaceri. 

În plus, aceștia trebuie să respecte toate legile și 

reglementările aplicabile și să depună toate eforturile pentru 

a respecta procedurile de securitate și sănătate.



CORUPŢIE 

Respectarea legilor anticorupție 

Furnizorii nu tolerează și nici nu implică vreo formă de corupție 

sau infracțiune de influență și nu vor acorda, oferi sau promite 

sau solicita, direct sau indirect, nimic de valoare pentru sau de 

la un funcționar public sau vreun angajat din sectorul privat 

pentru acțiuni de influență sau obține vreun avantaj 

necorespunzător. Aceasta includ orice plată de facilitare. 

Se așteaptă ca furnizorii să depună toate diligențele 

rezonabile pentru a preveni și detecta corupția și operațiunile 

de influență în toate aranjamentele de afaceri, inclusiv 

parteneriate, întreprinderi comune și utilizarea unor 

intermediari cum ar fi agenții sau consultanții. 

 
Cadouri și invitații 

Schimburile de cadouri sau invitații nu pot fi utilizate pentru a 

obține un avantaj competitiv neloial. În orice relație de afaceri, 

Furnizorii trebuie să se asigure că oferirea sau primirea 

oricărui cadou, invitație, divertisment sau amabilitate de afaceri 

este permisă prin lege și regulament, într-un scop legitim, 

rezonabil și nu intenționează să influențeze și că aceste 

schimburi nu încalcă regulile și standardele organizației 

destinatarului și sunt în concordanță cu obiceiurile și practicile 

rezonabile ale pieței. 

 
CONCURENȚA 

Furnizorii trebuie să respecte toate legile și reglementările 

antitrust, concurențiale și pe cele care privesc practicile 

comerciale aplicabile. În acest sens, ei se vor abține de la 

practici precum schimburi necorespunzătoare de informații și 

date, aranjamente de stabilire a prețurilor cu concurenții, 

aranjare a ofertelor, alocare necorespunzătoare a clientului 

sau a teritoriului sau de la alte practici care restricționează în 

mod ilegal concurența. 

 
CONFLICTE DE INTERES 

Furnizorii vor evita toate formele de conflicte de interese și 

situațiile care ar putea avea aspectul unui conflict de interese 

în relația de afaceri pe care o întreprind cu Sonepar. Situațiile 

potențiale care ar putea duce la un conflict de interese între 

furnizori și Sonepar ar trebui discutate cu Sonepar. 

 
INFORMAȚII CONFIDENȚIALE 
Furnizorii vor lua măsurile necesare pentru a proteja toate 
informațiile și datele sensibile Sonepar, inclusiv, dar fără a se 
limita la, informații și date confidențiale, de proprietate, 
specifice companiei și personale. Informațiile și datele nu 
trebuie utilizate în scopuri care nu sunt în acord cu 
reglementările Sonepar, fără a obține în prealabil aprobarea 
Sonepar în scris. 
 

INTELLECTUAL PROPERTY 

Furnizorii trebuie să respecte drepturile de proprietate 

intelectuală și să se evite întotdeauna de la încălcarea  

  

oricăror drepturi de proprietate intelectuală de tetra parte în 

toate cazurile atunci când elaborează, produc sau livrează 

produse sau prestează servicii către Sonepar. Furnizorii nu vor 

comite nici o formă de încălcare sau furnizare de produse 

contrafăcute. 

 
DATELE PERSONALE 

Furnizorii trebuie să respecte toate legile și reglementările 

aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal. 

 
CONFORMITATEA COMERCIALĂ 
INTERNAȚIONALĂ 

Controlul exportului și importului 

Furnizorii trebuie să se asigure că acțiunile lor respectă toate 

legile și reglementările aplicabile care se aplică importului și 

exportului de bunuri pe care le furnizează sau serviciilor pe 

care le prestează. 

În mod special, furnizorii iau măsuri pentru a evita să acționeze 

în orice mod care ar duce la încălcarea oricărei legi aplicabile, 

a sancțiunilor, administrate sau aplicate de orice autoritate 

națională sau internațională. 

 
Substanțele periculoase și mineralele din zonele de 
conflict  

Furnizorii trebuie să respecte toate legile și reglementările 

aplicabile în ceea ce privește substanțele periculoase și 

mineralele din zonele de conflict. 

În mod special, furnizorii iau măsuri pentru a stabili dacă 

produsele lor conțin minerale din zonele de conflict. Mineralele din 

zonele de conflict sunt materii prime, cum ar fi staniul, tantalul, 

aurul și tungstenul, care sunt comercializate direct sau indirect pe 

piața internațională de către grupuri violente din zonele aflate în 

conflict sau din țările vecine. Dacă acest lucru se dovedește a fi 

cazul, furnizorii trebuie să efectueze o investigație minuțioasă 

pentru a verifica  lanțul de furnizare și a afla originea materialelor 

în cauză și să ia măsurile necesare pentru a se asigura că 

produsele furnizate către Sonepar nu conțin astfel de minerale din 

zonele de conflict. 

 
ÎNREGISTRĂRILE CORECTE 

Furnizorii trebuie să păstreze înregistrări exacte și să nu 

modifice nicio înregistrare pentru a ascunde sau reprezenta în 

mod eronat tranzacția de bază reprezentată de aceasta. Toate 

înregistrările, indiferent de format, făcute sau primite ca dovadă 

a unei tranzacții comerciale trebuie să reprezinte integral și cu 

exactitate tranzacția sau evenimentul care este documentat. 

Înregistrările ar trebui să fie păstrate conform tuturor 

prevederilor legale și contractuale de păstrare. 

 
RAPORTAREA 

Furnizorii trebuie să ofere angajaților lor mijloace adecvate pentru 
a ridica probleme sau îngrijorări pentru discuții, fără teamă de 
represalii. Asociatii furnizorilor pot alege, de asemenea, să 
utilizeze procedura Sonepar de avertizare, accesibilă oricărei terțe 
părți, așa cum se menționează pe site-ul corporativ al Sonepar. 
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