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Codul de Conduită a Furnizorilor

A-E Electronics s-a angajat să-şi conducă activitatea pe baza celor mai înalte principii etice, în
mod just, imparţial şi într-o manieră adecvată, inclusiv în luarea deciziilor privind achiziţiile.
Încurajăm Furnizorii noştri să examineze şi să se familiarizeze cu acest Cod de Conduită şi ne
aşteptăm să adopte şi să menţină un cod similar corespunzand prevederilor acestui Cod.
În toate activităţile legate de tranzacţii cu A-E Electronics, Furnizorul trebuie să se conformeze
tuturor reglementărilor legale aplicabile, incluzând fără a limita:


Drepturile omului, salarizare corectă şi nediscriminare la angajare;



Securitatea la locul de muncă;



Protecția mediului;



Competiţie corectă şi antitrust;



Anticorupţie şi antimită (cunoscând faptul ca A-E Electronics este supusă atât legilor române cât şi
Conventiei OECD privind combaterea corupţiei funcţionarilor publici străini în tranzacţii
internaţionale, precum şi Legislației SUA privind practici de corupţie în străinatate).
A-E Electronics aşteaptă de la un Furnizor:



Să se automonitorizeze privind conformarea sa faţă de reglementările menţionate mai sus şi să fie
notificată prompt în cazul unei abateri / suspiciune de abatere de la conformare, şi care ar putea să
afecteze activitatea sa cu A-E Electronics;



Să evite orice acţiune sau tentativă de încălcare a Codului de Conduită a Furnizorului, a Codului de
Conduită în afaceri (AEE- BE1), sau a Procedurii Antimită AEE-BE2; aceste Coduri / proceduri
sunt publicate pe website-ul companiei www.aee.ro;



Să solicite ghidare / răspunsuri la probleme ce ar putea să apară în scopul de a se conforma complet
prevederilor acestui Cod de Conduită.

Conformarea cu aceste prevederi este parte a procesului de evaluare a furnizorilor implementat
de A-E Electronics. Numai furnizorii astfel certificaţi pot intra în relaţii de afaceri cu A-E Electronics.

1/1

