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Brand Industrial Services, Inc. și toate filialele și afiliații (“BrandSafway”) se angajează să respecte standardele 
etice înalte și să conducă afacerea cu onestitate, integritate și în concordanță cu legislația și normele în vigoare. 
Integritatea nu doar susține modul în care BrandSafway își desfășoară activitatea, ci, de asemenea, si modul in  
care noi ne așteptăm ca partenerii noștri de afaceri, inclusiv toti furnizorii de bunuri și servicii (denumiți generic,  
 “Furnizori”) să conducă afacerea și să împărtășească valorile noastre și să se comporte ca atare.

Deoarece lucrăm cu Furnizori la nivel mondial, ne așteptăm ca Furnizorii să fie în conformitate cu legile în 
vigoare și regulamentele țărilor în care își desfășoară activitatea. BrandSafway se implică în prevenirea luării 
de mită și corupției și pentru a menține o cultură organizațională în care mita sau alte actiuni imorale nu sunt 
niciodată acceptate. Codul de Conduită a Furnizorilor  subliniaza așteptările pe care le avem de la Furnizori, 
iar orice abatere de la respectarea acestor cerințe minime poate pune în pericol relația Furnizorului cu 
BrandSafway, inclusiv potențiala reziliere sau anulare a comenzilor sau contractelor. 

Guvernanța Socială de Mediu și Condițiile de Muncă & Drepturile Omului reprezintă un domeniu spre care 
ne îndreptăm în mod deosebit atenția. Ca parte integrantă a proceselor de audit BrandSafway, este posibil 
să solicităm informații cu privire la procedurile cheie pe care trebuie să le aveți în vigoare în calitate de 
Furnizor.  Ne rezervăm dreptul de a solicita acest lucru în mod direct sau printr-o terță parte acreditată, cum 
ar fi informațiile conținute în diferite documente ale Organizației Internaționale de Standardizare (ISO).

Pe cine să contactezi cu întrebări în legătură cu Codul de Conduita al Furnizorilor
Pentru orice informație sau nelămurire legată de aspectele prezentate în acest document, vă rog să 
contactați:

Scott Lehman, Supply Chain VP at slehman@brandsafway.com 
or Lisa Hoy, Director, International Supply Chain, at lhoy@brandsafway.com.

Cum să raportezi o problemă sau o încălcare de conduită
Furnizorii trebuie să anunțe în cel mai scurt timp BrandSafway despre orice încălcare, inclusiv încălcări 
accidentale, de către Furnizor pentru a lua măsuri de remediere adecvate. Furnizorii și părțile terțe 
individuale pot exprima îngrijorări cu privire la potențialele încălcări ale acestui Cod de către un Furnizor sau 
potențialele încălcări ale Codului nostru de Conduită de către un angajat BrandSafway sau alte probleme 
etice sau de conformitate. BrandSafway se angajează să nu riposteze niciodată împotriva furnizorilor 
care raportează cu bună-credință o încălcare potențială, suspectată sau reală a legii, a Codului nostru de 
conduită sau a Codului de Conduită a furnizorului. Plângerile pot fi realizare la linia noastră telefonică de 
etică și conformitate, care este administrată de un furnizor independent și poate fi contactată în oricare 
dintre următoarele moduri:

Online:  www.brandsafway.ethicspoint.com 

Telefon:  Dacă apelul are loc din Statele Unite: 1-844-381-9320
Pentru apeluri internationale: consultă adresa online menționată anterior, selectează țara ta, 
Și sună numărul de telefon care este afișat pentru țara ta specifică.

Mail: BrandSafway – Attn: Chief Compliance Officer 
1325 Cobb International Drive, Ste. A-1
Kennesaw, GA 30152
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În BrandSafway, noi credem că un viitor sustenabil este un drept fundamental a tuturor. În sprijinul angajamentului nostru 

față de sustenabilitatea socială, conduita etică și administrarea mediului, ne străduim să promovăm practicile de achiziții 

care gestionează în mod adecvat riscurile sociale, de mediu și de guvernare.  Aceste practici presupun ca BrandSafway, 

sa desfasoare afaceri numai cu parteneri etici care nu fac obiectul niciunei sancțiuni sau restricții impuse de guvern, 

încurajarea partenerilor furnizori să opereze într-o manieră responsabilă și durabilă din punct de vedere ecologic și 

promovarea diversității și incluziunii economice pe intreg lanțul nostru de aprovizionare.

Sănătate și Siguranță

La BrandSafway, siguranta este pe primul loc. Angajamentul nostru absolut pentru un mediu de lucru sigur se situeaza 

la baza sistemelor și programelor noastre de operare. În mod similar, Furnizorii trebuie să asigure proprilor angajați un 

mediu de lucru sigur și sănătos pentru a preveni accidentele și vătămarea sănătății. În această privință, Furnizorii trebuie să 

adopte o abordare proactivă asupra sănătății și siguranței prin implementarea politicilor, sistemelor și formării de personal 

menite să prevină accidentele, rănile și să protejeze sănătatea lucrătorilor.

Mediul înconjurător

BrandSafway se angajează în gestionarea mediului și în utilizarea eficientă a resurselor, respectul pentru mediu și 

comunități și, mai presus de toate, locuri de muncă sigure și sănătoase. Furnizorii trebuie să isi desfasoare activitatea în 

conformitate cu legile de mediu aplicabile, reguli, reglementări, și ordonanțe. În plus, ne așteptăm ca Furnizorii noștri să 

minimalizeze impactul asupra mediului prin intermediul acțiunilor lor și să maximizeze folosirea eficientă a resurselor, și 

implementarea celor mai bune practici precum gestionarea durabilă a deșeurilor, conservarea resurselor naturale, inclusiv 

apa și energia, și reducerea gazelor cu efect de seră și a altor emisii nocive

Drepturile omului

BrandSafway susține condițiile stabilite în Declarația Universală a Drepturilor Omului și definite de Organizația 

Internațională a Muncii (OIM). Ne așteptăm ca Furnizorii să împărtășească angajamentul nostru de a respecta și susține 

drepturile omului pentru a asigura nicio implicare în încălcări ale drepturilor omului.

Asigurarea Nediscriminarii, Antihărțuirii și Incluziunii 

Fiecare angajat trebuie tratat cu respect și demnitate. Furnizorii nu trebuie să discrimineze în mod ilegal și trebuie să 

promoveze egalitatea de șanse în practicile de angajare și recrutare. Furnizorii trebuie să promoveze o cultură a diversității, 

egalității și integrării în mediul de muncă și lanțul de aprovizionare. Toate formele de hărțuire sunt interzise, inclusiv 

intimidarea psihică și fizică, amenințare de abuz fizic, hărțuire sexuală, sau răzbunare.

Traficul de Persoane și Munca Forțată 

Furnizorul nu va utiliza sau beneficia în niciun caz de nicio formă de trafic de persoane sau sclavie modernă, inclusiv munca 

forțată sau obligatorie sau orice altă formă de muncă sau serviciu împotriva voinței oricărei persoane sub constrângere, 

hărțuire, amenințarea oricărei pedepse, cum ar fi folosirea pedepsei fizice, detenția, sau amenințări cu violența ca metodă 

de disciplină și control așa definită de OIM. 

Munca Copiilor și Angajarea Ilegală

Folosirea copiilor pentru munca ilegala sau lipsita de etică de către Furnizori sau în lanțul lui de aprovizionare este absolut 

interzisă și Furnizorul trebuie să se conformeze cu prevederile OIM. Furnizorul nu trebuie să angajeze nici un muncitor 

neînregistrat și își asumă să onoreze toate obligațiile cu privire la raportarea către autoritățile administrative, de muncă și 

fiscale, conform cerințelor din țările în cauză.

Oferiți o Remunerație Echitabilă în Raport cu Salariile și Condițiile de Muncă

Furnizorul trebuie să respecte toate legile și reglementările aplicabile referitoare la salarii, remunerații și orele de lucru, 

inclusiv cele aplicabile salariului minim, orelor suplimentare și cerințelor privind beneficiile. Furnizorul ar trebui să asigure 

angajațiilor compensații cinstite și suportabile.

Mediul înconjurător, Sănătate 
și Guvernanță (ESG)
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BrandSafway își asumă să își conducă afacerile în mod onest, etic, cu integritate și în conformitate cu legislația în vigoare. 
Ne așteptăm ca partenerii noștri din lanțul de aprovizionare să își desfășoare activitățile de afaceri în același mod, etic și în 
conformitate cu toate legile și reglementările aplicabile privind combaterea darii si luarii de mita precum si combaterea coruptiei. 

Anti-Mită și Anti-Spălarea de Bani
Furnizorilor le este interzis să ofere sau să accepte orice formă de mită, (precum și plăți de facilitare și comisioane ilegale), 
fraudă, înșeleciune financiară, sau spălare de bani. Furnizorii nu trebuie să  exercite o influenta necorespunzatoare, sau sa 
ofere, sa dea sau sa promita bani sau orice alt bun de valoare, in mod direct sau indirect, (inclusiv cadouri, mese, divertisment 
sau alte cadouri de afaceri și beneficii sau favoruri, indiferent de valoare) în orice scop, ori sa influenteze o decizie de 
afaceri. Această interdicție se aplică indiferent de legile locale sau dacă destinatarul este un oficial guvernamental sau un 
reprezentant al unei companii private. De asemenea, Furnizorii nu trebuie să solicite sau să accepte orice formă de mită, 
comisioane ilegale, sau orice plată necorespunzătoare.

Concurență și Corectitudinea in Afaceri
Furnizorii nu trebuie să se angajeze în niciun abuz de piață sau să încheie acorduri anticoncurențiale sau să caute în alt mod 
să submineze concurența liberă și loială, încălcând legile antitrust și concurența aplicabile. Toate informațiile referitoare 
la produsele și serviciile unui Furnizor trebuie să fie corecte și veridice. Declarațiile înșelătoare create pentru a câștiga un 
avantaj competitiv și denigrarea sau falsele declarații despre competitori sunt interzise.

Conflict de Interese
Furnizorii trebuie să ramana in afara oricaror conflicte de interese și li se interzice să beneficieze de informații privilegiate 
sau de informații confidențiale.  Atunci când lucrează cu BrandSafway, Furnizorii trebuie să se distanțieze de relații sau 
aranjamente personale, de afaceri sau de altă natură care ar putea crea un conflict de interese. Orice potential conflict de 
interese trebuie comunicat in cel mai scurt timp astfel încât să fie luate măsuri corective adecvate. 

Protecția Datelor și Confidențialitatea
Furnizorii trebuie să adopte măsuri pentru a asigura o protecție suficientă a sistemelor informatice in afaceri, a informațiilor 
confidențiale și a datelor primite de la BrandSafway.  Furnizorii trebuie să protejeze confidențialitatea datelor BrandSafway și 
confidențialitatea drepturilor angajaților. Atunci când este cazul, Furnizorul va prelucra și/sau transmite datele în conformitate 
cu termenii contractuali și cu orice legislație aplicabilă relevantă pentru protecția datelor și a confidențialității, cum ar fi 
Regulamentul general al UE privind protecția datelor (GDPR) precum și Legea privind confidențialitatea consumatorilor din 
California (CCPA).

Afaceri etice și legale 
Practici, Prevenirea mitei și corupției

Furnizorii BrandSafway nu trebuie să ofere, să dea, să promită, să solicite, sau să accepte cadouri și ospitalitate care ar putea  
să influențeze în mod necorespunzător o decizie legată de afaceri. Cadourile și ospitalitatea înseamnă orice lucru de valoare, 
inclusiv, dar fără a se limita la, mese, divertisment, călătorii, reduceri, împrumuturi, condiții favorabile pentru orice produs sau 
serviciu, premii, transport și cazare, utilizarea vehiculelor unei alte companii, utilizarea facilităților de vacanță, acțiuni sau alte 
valori mobiliare, îmbunătățiri pentru locuințe, numerar sau echivalente de numerar, bonuri și vouchere cadou. Furnizorii sunt 
descurajați să ofere orice tip de cadouri și ospitalități peste o valoare nominală sau materială. Toate amabilitățile in afaceri 
oferite sau primite trebuie să fie legale, rezonabile ca valoare, de natură ocazională, în concordanță cu standardele din industrie 
și acordate din motive de afaceri legitime, în care situația nu ar putea da naștere la o aparentă incălcare a deontologiei. 
Cadourile sau ospitalitățile care devin prea repetitive sau duc la percepția influenței sau a obligației fie pentru furnizor, fie 
pentru destinatar sunt interzise. Niciun cadou sau ospitalitate nu ar trebui oferite, furnizate sau primite în timpul unei licitații sau 
unui proces competitiv de ofertare.  Angajațiilor din cadrul  lanțurilor de aprovizionare BrandSafway le este cerut să comunice 
cadourile sau ospitalitățile oferite de Furnizori.

Cadouri & Ospitalitate
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Furnizorii trebuie
› Să conducă afacerile într-un mod etic și legal, și să facă afaceri doar cu parteneri etici.
› Să solicite furnizorilor lor să adere la aceleași standarde etice de conduită.
› Să nu se implice în relații care ar putea crea conflicte de interese și să comunice din timp orice relație care ar putea reprezenta un 

eventual conflict de interese.
› Să respecte toate legile și reglementările aplicabile, inclusiv, dar fără a se limita la, legile și reglementările referitoare la mediu, conduita 

etică în afaceri, munca și drepturile omului, concurența loială, prevenirea dării si luării de mita și anticorupția, antitrustul, spălarea 
banilor, controlul exporturilor, drepturi de proprietate intelectuală și confidențialitate și protecție a datelor.

› Să promoveze gestionarea mediului, cum ar fi conservarea resurselor naturale, reducerea emisiilor nocive și gestionarea responsabilă  
a apei.

› Să susțină eforturile de a promova diversificarea, egalitatea și includerea în forța lor de muncă și lanțurilor de aprovizionare.
› Să păstreze înregistrări exacte ale tuturor chestiunilor legate de relațiile lor de afaceri cu BrandSafway și furnizați copii la cerere.
› Să protejeze informațiile confidențiale care aparțin lui BrandSafway, Drepturile de proprietate intelectuală și activele și acționează 

pentru a preveni utilizarea abuzivă, furtul, frauda sau dezvăluirea necorespunzătoare.
› Să aibă grija corespunzătoare și să implementeze pentru a proteja sistemele de calcul, datele și informațiile confidențiale ale afacerii. 
› Să se asigure că orice tranzacție care include obiecte sau informații supuse exportului este legală, inclusiv respectarea tuturor legilor și 

reglementărilor care organizează importul și exportul de mărfuri și informații.

Furnizorii nu trebuie
› Să plăteasca sau să realizeze orice formă de mită, comisioane ilegale, sau plăți facilitate indiferent de legea locală.
› Să se implice în orice fel de fraudă sau corupție, inclusiv spălare de bani.
› Să permită în mod ilegal discriminarea sau hărțuirea la locul lor de muncă sau in lanțurile lor de aprovizionare.
› Să permită muncă ilegală sau lipsita de etica a copiilor sau utilizarea muncii forțate sau constrânse
› Să se angajeze într-un comportament în numele BrandSafway în care BrandSafway însuși i-ar fi interzis să se implice sau care ar putea 

afecta reputația BrandSafway.
› Să dezvolte relații cu angajații BrandSafway, fie ele financiare sau de altă natură, care ar putea intra în conflict cu obligația angajatului 

BrandSafway de a acționa în cel mai bun interes al BrandSafway.
› Să dezvăluie direct sau indirect informații de proprietate sau confidențiale ale unui concurent sau unei terțe părți unui angajat al 

BrandSafway. 
› Să furnizeze bunuri care conțin „minerale de conflict”, care includ columbit-tantalit (coltan), casiterit, wolframit, staniu, wolfram, tantal 

sau aur.
› Să se implice direct sau indirect în tranzacții comerciale sau tranzacții financiare cu persoane fizice sau entități care fac obiectul 

sancțiunilor economice guvernamentale sau pe o listă de părți interzise.

Respectarea acestui Cod de conduită a furnizorului
BrandSafway își rezervă dreptul de a evalua și monitoriza conformitatea Furnizorului cu acest Cod de conduită al furnizorului. Se așteaptă 
ca toți Furnizorii neconformi să implementeze măsuri corective imediate. În cazul oricărei încălcări ale acestui Cod sau dacă BrandSafway 
consideră în mod rezonabil că există o încălcare, BrandSafway poate lua măsuri de remediere adecvate sau măsuri corective viitoare. 
Încălcările pot pune în pericol starea de aprobare a Furnizorului cu BrandSafway, inclusiv potențiala reziliere sau anulare a comenzilor 
sau contractelor. 

Acceptarea Codului de Conduită al Furnizorului
Acceptând să facă afaceri cu BrandSafway, Furnizorul acceptă și este de acord să respecte Codul de conduită al furnizorului și este de 
acord că acest Cod de conduită completează orice contract sau acord cu BrandSafway. Prin urmare, acest Cod de conduită a furnizorului 
este considerat ca fiind acceptat la primire și nu este necesară returnarea semnăturii din partea Furnizorului.
Acest document poate fi actualizat periodic, cea mai recentă versiune o puteți găsi pe www.brandsafway.com. O copie poate fi, de 
asemenea, furnizată ca parte a procesului nostru de aprobare a furnizorilor și un link către Codul de conduită al furnizorului poate fi 
inclus în Comenzile și Contractele noastre de achiziție. 

Concluzii

©2022 Brand Industrial Service, Inc. Toate drepturile sunt rezervate.

Brand Industrial Services, Inc. 
1325 Cobb International Dr., Ste A-1 
Kennesaw, GA USA 30152
BrandSafway.com




