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TK ELEVATOR CODUL DE CONDUITĂ 

AL FURNIZORULUI  

(TKE SCoC V8.0, Martie 2021) 

 

Sustenabilitatea intelegerii noastre in managementul furnizorului 

La TK Elevator (însemnând TK Elevator GmbH și toți afiliații săi), considerăm că sustenabilitatea este 

o componentă esențială a proceselor noastre de afaceri. Ca grup tehnologic cu înaltă competență în 

materie de materiale, achiziționăm materii prime, produse și servicii de la furnizori din întreaga lume, 

astfel încât să asigurăm succesul durabil al clienților noștri prin furnizarea de soluții inovatoare pentru 

produse și servicii. Acest lucru necesită o gestionare responsabilă, care se străduiește pentru un 

model de afaceri pe termen lung, cu valoare adăugată. Din acest motiv, furnizorii noștri sunt o parte 

integrată a strategiei noastre de sustenabilitate. În toate activitățile noastre de achiziții publice, luăm 

în considerare cu atenție un set de criterii economice, bazate pe procese și tehnice, precum și factori 

sociali și ecologici esențiali, ar fi drepturile omului, condițiile de muncă, preocupările anticorupție și 

protecția mediului. Indiferent de diferite produse, servicii, piețe, regiuni sau procese, principalii 

factori pentru estimarea și evaluarea furnizorilor la TK Elevator sunt întotdeauna costul, calitatea, 

fiabilitatea, inovarea și durabilitatea. La TK Elevator, ne așteptăm ca furnizorii noștri să respecte 

statutul național aplicabil, principiile Pactului Global al Națiunilor Unite și Codul de Conduită al 

Furnizorului liftului TK. În plus, ne așteptăm ca furnizorii noștri să introducă procese adecvate în 

cadrul organizațiilor lor, care să sprijine respectarea statutului aplicabil și care să conducă la 

îmbunătățiri continue în ceea ce privește principiile și cerințele prevăzute în codul de conduită al 

furnizorului liftului TK. În plus, așteptăm de la furnizorii noștri să asigure respectarea acestor principii 

și cerințe de către toți afiliații lor. În sensul prezentului Cod de conduită al furnizorului, "societate 

afiliată" înseamnă o întreprindere în care una dintre părți deține o participație directă sau indirectă 

de peste 50 % din capitalul social cu drept de vot. 

 

Drepturile omului și drepturile angajatilor 

La TK Elevator, ne așteptăm ca furnizorii noștri să respecte și să fie de acord cu drepturile 

fundamentale acordate tuturor angajaților în temeiul statutului național aplicabil. În plus, ne 

așteptăm ca furnizorii noștri să recunoască pe deplin Legea Internațională a Drepturilor Omului și 

standardele de muncă emise de Organizația Internațională a Muncii (OIM), ținând cont în mod 

corespunzător de legile și reglementările aplicabile în diferite țări și la diferite site-uri. La TK Elevator, 

ne așteptăm ca furnizorii noștri să respecte drepturile terților și să minimizeze eventualele efecte 

adverse luând în considerare toate standardele internaționale relevante. 
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Munca copiilor 

La TK Elevator ne așteptăm ca furnizorii noștri să interzică și opreasca orice fel de muncă a copiilor 

în cadrul organizației lor. 

 

Discriminarea 

La TK Elevator, ne așteptăm ca furnizorii noștri să promoveze egalitatea de șanse și egalitatea de 

tratament. În plus, ne așteptăm ca furnizorii noștri să interzică orice formă de discriminare în 

recrutare, promovare sau selectarea angajaților pentru programe de formare de bază sau avansate. 

În cadrul organizării furnizorilor noștri, niciun angajat nu poate fi discriminat în funcție de sex, vârstă, 

culoare, rasă, origine etnică sau socială, naționalitate, orientare sexuală, incapacitate, religie sau 

viziune asupra lumii sau opinie politică. 

 

Munca Fortata 

La  TK Elevator, ne așteptăm ca furnizorii noștri să interzică orice fel de muncă forțată sau trafic de 

persoane în organizatia lor și orice contribuție la aceasta. 

 

Libertatea de asociere 

La  TK Elevator, ne așteptăm ca furnizorii noștri să respecte dreptul angajaților lor, în măsura deplină 

a statutului național aplicabil, de a forma un consiliu al lucrătorilor, o unitate de negociere colectivă 

sau alte reprezentanțe ale angajaților și de a încheia negocieri colective. 

 

Remunerația și timpul de lucru 

La TK Elevator, ne așteptăm ca furnizorii noștri să respecte pe deplin statutul național aplicabil 

privind timpul de lucru. În plus, ne așteptăm ca angajații furnizorilor noștri să primească o 

remunerație conformă cu statutul național aplicabil. 

 

Conflictele de minerale din materiale 

La TK Elevator, ne așteptăm ca furnizorii noștri să adere la toate reglementările aplicabile privind 

conflictele minerale din materiale. În cazul în care un produs conține unul sau mai multe dintre așa-

numitele conflictele materiale (staniu, tantal, tungsten și aur sau minereurile lor), ne așteptăm ca 

furnizorii noștri să furnizeze, la cerere, transparență pe lanțul de aprovizionare până la fabrica. 
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Sănătatea și siguranța în muncă 

La TK Elevator, ne așteptăm ca  furnizorii noștri să respecte pe deplin statutul național aplicabil care 

reglementează sănătatea și securitatea la locul de muncă. În plus, se așteaptă ca furnizorii noștri să 

instituie și să mențină un sistem adecvat de management al sănătății și securității în muncă (de 

exemplu, în conformitate cu OHSAS 18001 sau echivalentul național). Aceasta include limitarea 

riscurilor reale, precum și a riscurilor reale pentru sănătate și siguranță la locul de muncă. În plus, 

furnizorii noștri sunt așteptați să își instruiască angajații în scopul prevenirii accidentelor și a bolilor 

profesionale cât mai bine posibil. 

 

Protecția mediulu  

La TK Elevator, ne așteptăm ca furnizorii noștri să respecte toate legile, reglementările și standardele 

naționale aplicabile pentru protecția mediului. Se așteaptă ca furnizorii noștri să instituie și să 

mențină un sistem adecvat de management de mediu (de exemplu, în conformitate cu ISO 14001 sau 

echivalent național) pentru a minimiza impactul și pericolele asupra mediului și pentru a îmbunătăți 

protecția mediului în operațiunile lor de zi cu zi, inclusiv acțiuni de gestionare și reducere a 

consumului de apă, energie și materiale, generarea de deșeuri și emisiile de gaze cu efect de seră și 

alți poluanți  

 

Conduită în mediul de afaceri  

Interzicerea corupției și mitei 

La TK Elevator, ne așteptăm ca furnizorii noștri să aibă toleranță zero față de corupție și să asigure 

respectarea tuturor convențiilor Națiunilor Unite (ONU) și Organizației pentru Cooperare și 

Dezvoltare Economică (OCDE) împotriva corupției, precum și cu toate legile anticorupție care 

guvernează. În special, furnizorii noștri se așteaptă să se asigure că angajații, subcontractanții și 

agenții lor nu oferă, promit sau acordă avantaje angajaților TK Elevator sau părților afiliate cu scopul 

de a asigura acordarea unei comenzi sau a oricărei alte forme de tratament preferențial în tranzacțiile 

comerciale. 

Invitații și cadouri  

La TK Elevator, ne așteptăm ca furnizorii noștri să se abțină de la a prezenta orice invitații sau cadouri 

angajaților noștri, astfel încât să câștige orice formă de influență. Orice invitații sau cadouri oferite 

angajaților TK Elevator sau părților afiliate, dacă există, trebuie să fie rezonabile și adecvate în 

vederea domeniului de aplicare și a proiectării, adică trebuie să aibă o valoare financiară scăzută și să 

reflecte obiceiul obișnuit de afaceri locale. De asemenea, ne așteptăm ca furnizorii noștri să se abțină 

de la a cere angajaților TK Elevator sau părților afiliate pentru orice avantaje nepotrivite. 
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Prevenirea conflictelor de interese  

În relațiile de afaceri ale furnizorilor noștri cu noi, ne așteptăm ca furnizorii noștri să ia decizii doar pe 

baza unor criterii obiective. Orice factori care ar putea influența deciziile furnizorilor noștri din cauza 

conflictelor de interese private, de afaceri sau de altă natură trebuie preveniți de la început. Același 

lucru este valabil și pentru rude și alte părți afiliate.  

 

Concurență nerestricționată  

La TK Elevator, ne așteptăm ca furnizorii noștri să concureze întotdeauna într-un mod corect și să 

respecte legile și reglementările antitrust aplicabile. Se așteaptă ca furnizorii noștri să nu încheie cu 

concurenții acorduri care ar putea constitui o încălcare a legislației antitrust și nici să profite de 

poziția dominantă pe piață pe care ar putea-o deține. 

 

Spălarea banilor  

La TK Elevator, ne așteptăm ca furnizorii noștri să respecte toate legile aplicabile care reglementează 

prevenirea spălării banilor și să nu participe la nicio activitate de spălare a banilor.  

 

Relațiile cu furnizorii  

La TK Elevator, ne așteptăm ca furnizorii noștri să comunice subcontractanții și subfurnizorii lor 

principii și să ia în considerare aceste principii la selectarea subcontractanților și subfurnizorilor. 

Furnizorii noștri trebuie să încurajeze subcontractanții și subfurnizorii lor să respecte standardele 

minime ale prezentului Cod de conduită privind protecția drepturilor omului, condițiile de muncă, 

combaterea corupției și protecția mediului atunci când își îndeplinesc obligațiile contractuale. În plus, 

așteptăm de la furnizorii noștri să se aprovizieze doar cu materiale din surse legale și, dacă se solicită, 

să furnizeze dovezi cu privire la sursa legală. 

 

Respectarea codului de conduită al furnizorului de ascensoare TK 

Vom revizui în mod regulat conformitatea furnizorilor noștri cu principiile și cerințele prevăzute în 

Codul de conduită al furnizorului de ascensoare TK, solicitând furnizorilor noștri să finalizeze o 

autoevaluare nu mai mult de o dată pe an. În plus, ne rezervăm dreptul de a ne consulta cu fiecare 

furnizor și de a efectua fie un audit de sustenabilitate la site-ul furnizorului, fie de a desemna o terță 

parte calificată pentru a efectua auditul. În cazul în care un astfel de audit al sustenabilității este 

efectuat de un terț, furnizorul suportă toate costurile și cheltuielile pentru acest audit în cazul în care 

cifra de afaceri anuală a furnizorului cu ascensor TK depășește 100 000 €. Costul auditului nu 

trebuie, de obicei, să depășească o limită de 5.000 de euro. TK Elevator va primi un raport complet 

cu privire la constatările auditului. Orice încălcare a principiilor și cerințelor prevăzute în acest cod de 

conduită al furnizorului de ascensoare TK va fi considerată o încălcare gravă a furnizorului în ceea ce 

privește obligațiile sale contractuale față de TK Elevator.  

În cazul în care furnizorul este suspectat de încălcarea oricăruia dintre principiile sau cerințele 
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prevăzute în Codul de conduită al furnizorului de ascensoare TK (de exemplu, pe baza rapoartelor 

media negative), TK Elevator își rezervă dreptul de a solicita furnizorului ca toate informațiile 

relevante să fie divulgate. În cazul în care un furnizor nu îndeplinește în mod evident niciunul dintre 

principiile sau cerințele prevăzute în prezentul Cod de conduită al furnizorului de ascensoare TK sau 

refuză să urmărească și să pună în aplicare măsuri pentru îmbunătățirea performanței sale în materie 

de durabilitate, după ce i s-a acordat un termen rezonabil de grație, TK Elevator își rezervă dreptul 

de a rezilia imediat oricare sau toate contractele cu furnizorul pentru un motiv întemeiat.  

 

Prin semnătură, furnizorul confirmă că a luat la cunostinta și să respecte principiile și dispozițiile 

prevăzute în prezentul document: 

 

Numele și adresa 

companiei 

 

 

 

 

 

 

Locație și data 

 

 

 

 

 

 

 

Numele și funcția 

semnatarului cu 

litere de tipar  

 

 

 

 

 

 

Semnatura 

 

 

 

 

 

 

 

 


