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Mesaj de la Directorul general

„Ne asumãm angajamentul cãtre o
culturã deschisã, în care oamenii sã
se simtã liberi sã cãute consiliere æi sã
spunã lucrurilor pe nume.”

Stimaøi colegi,
Companiile de calitate atrag cele mai mari talente, iar la Holcim considerãm cã oamenii
sunt secretul succesului nostru. Holcim este prezentã pe toate continentele, creând o
companie activã, cu orizonturi largi æi o forøã de muncã cu adevãrat diversã. Pe mãsurã
ce evoluãm æi ne dezvoltãm, cãutãm sã aplicãm cele mai înalte standarde de excelenøã în
toate practicile noastre de afaceri, în relaøiile dintre noi æi în cadrul mai larg al comunitãøii.
Întrucât acøionãm cu integritate, este fundamental sã inspirãm încredere æi sã dezvoltãm
relaøii durabile pentru succesul nostru continuu în mediul de afaceri plin de provocãri
din prezent. Credibilitatea noastrã în cadrul comunitãøilor în care operãm depinde de
colaborarea noastrã în construirea unui viitor durabil bazat pe corectitudine æi onestitate.
Øinând seama de toate acestea, am actualizat Codul de conduitã în afaceri al Holcim
(„Codul” nostru), care stabileæte principiile pe baza cãrora ne desfãæurãm afacerile în
întreaga lume. Codul este ancorat puternic în valorile noastre: Putere.Performanøã.Pasiune.
Ne asumãm angajamentul cãtre o culturã deschisã, în care oamenii sã se simtã liberi
sã cãute consiliere æi sã spunã lucrurilor pe nume. Orice persoanã care iese în faøã cu
bunã credinøã pentru a ridica probleme va fi ascultatã æi luatã în serios, fãrã a risca
repercusiuni pentru luarea deciziei corecte.
Reputaøia Holcim reprezintã responsabilitatea noastrã comunã, dar æi individualã. Trebuie
sã acøionãm într-o manierã responsabilã, folosind bun simø æi o judecatã corectã în
luarea deciziilor care îi afecteazã pe colegii noætri angajaøi, parteneri de afaceri, furnizori,
clienøi æi comunitãøi. Principiul cãlãuzitor trebuie sã fie întotdeauna a acøiona în interesul
Holcim. Atunci când decideøi care mod de acøiune este în interesul companiei, acøionaøi
întotdeauna cu integritate æi onestitate æi respectaøi legea æi prezentul Cod.
Mã angajez sã respect Codul în fiecare zi æi contez pe fiecare dintre voi sã faceøi la fel.
Cu respect,

Bernard Fontana
Director General al Grupului
Codul Holcim de conduitã în afaceri
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Introducere

Codul nostru oferã îndrumãri æi exemple pentru a vã sprijini atunci când vã confruntaøi cu situaøii
dificile în activitatea zilnicã. De asemenea, el conøine trimiteri la politicile Holcim, legile æi reglementãrile
relevante, întrucât acestea oferã cadrul de bazã pentru multe dintre subiectele incluse în Codul nostru
æi în programul nostru de conformitate. Holcim va continua sã actualizeze æi sã dezvolte noi politici
corporatiste care vor furniza îndrumãri suplimentare, astfel cã vã rugãm sã verificaøi în mod regulat site-ul
vostru local de intranet, precum æi website-ul global Holcim Policy Landscape pentru a afla informaøii noi.
Important de reøinut: Dacã aderarea la Cod este incompatibilã cu legislaøia localã aplicabilã, trebuie sã
respectaøi dispoziøiile legii aplicabile æi sã informaøi responsabilul local cu conformitatea. 1
Acøionãm cu integritate
Folosirea bunului simø æi a judecãøii corecte împreunã cu Codul nostru æi politicile æi directivele
Holcim este de obicei suficientã pentru a asigura derularea afacerilor cu integritate. Codul nostru
nu poate anticipa toate situaøiile cu care ne-am putea confrunta la locul de muncã, însã ne va ajuta
sã luãm decizii corecte æi etice.
Toøi, pretutindeni
Fiecare angajat, administrator, director æi responsabil pe diverse domenii de activitate („angajaøii”)
din toate companiile deøinute integral de Holcim æi toate companiile deøinute în comun aflate sub
controlul nostru trebuie sã respecte permanent prezentul Cod atunci când reprezintã compania
Holcim sau lucreazã pentru Holcim. Toate persoanele, inclusiv furnizorii de servicii æi partenerii de
afaceri, vor trebui sã respecte Codul nostru atunci când acøioneazã pentru noi æi în numele nostru.
Educaøie æi instruire
Toøi angajaøii participã la cursuri introductive æi periodice de instruire privind etica æi conformitatea.
Aceste sesiuni vã dau oportunitatea sã puteøi pune întrebãri sau sã discutaøi despre modul în care
prezentul Cod poate deveni în practicã o componentã a activitãøilor zilnice de la locul de muncã.
Standarde superioare pentru cei din conducere
Conform Codului nostru, angajaøii cu funcøii de conducere de la toate nivelurile au responsabilitãøi
suplimentare, care includ crearea unui mediu deschis în care angajaøii sã se simtã liberi sã punã
întrebãri, sã ridice probleme æi sã raporteze comportamente neadecvate.
Aceætia trebuie
ѹѹ Sã conducã prin exemple – cu alte cuvinte, sã arate prin comportamentul lor ce
înseamnã a acøiona cu integritate.
ѹѹ Sã comunice cu cei din subordine pentru a se asigura de faptul cã angajaøii înøeleg
cerinøele Codului nostru æi au resursele necesare pentru a le respecta.
ѹѹ Sã sprijine angajaøii care, cu bunã credinøã, ridicã întrebãri sau probleme.
ѹѹ Sã aplice Codul în mod unitar.
Încãlcarea Codului nostru
Trebuie sã aderãm cu toøii la Codul nostru. Încãlcãrile Codului nostru, ale politicilor æi directivelor
noastre sau ale legii pot avea consecinøe grave, inclusiv mãsuri disciplinare care pot avea ca
rezultat inclusiv încetarea contractului individual de muncã, precum æi posibile sancøiuni civile sau
penale atât împotriva companiei, cât æi a persoanelor fizice.

Înainte de a acøiona, întrebaøi-vã întotdeauna: comportamentul meu
ѹѹ Ar putea fi privit ca necinstit, lipsit de eticã sau ilegal?
ѹѹ Ar putea dãuna companiei Holcim sau reputaøiei sale dacã ar deveni public?
ѹѹ Ar putea cauza companiei Holcim pierderea credibilitãøii printre clienøii sãi, acøionarii sãi
sau comunitãøilor din care face parte?
ѹѹ Ar putea afecta negativ alte persoane, precum aløi colegi, clienøi sau acøionari?
ѹѹ
Dacã rãspunsul la oricare dintre aceste întrebãri este „DA” sau chiar „POATE”, aøi identificat o
potenøialã problemã æi ar trebui sã solicitaøi îndrumãri de la una dintre numeroasele resurse
pe care le aveøi la dispoziøie, precum superiorul, departamentul de resurse umane,
departamentul juridic, departamentul de audit intern, departamentul de securitate internã,
precum æi responsabilului local cu conformitatea.

Ce înseamnã acest lucru pentru mine?

?

Echipele comerciale æi de vânzãri au muncit multe ore, de-a lungul mai multor
luni la rând în speranøa de a câætiga un contract important de furnizare a unei
cantitãøi mari de produse cu o companie de construcøii. În sãptãmâna anterioarã
anunøãrii câætigãtorului contractului, directorul financiar primeæte un telefon
de la un avocat care îl anunøã cã poate garanta obøinerea de cãtre Holcim a
contractului dacã Holcim angajeazã un asociat care are relaøii importante la
firma de construcøii. Întrucât câætigarea acestui proiect este în interesul Holcim,
directorul financiar este tentat sã accepte oferta. Ce ar trebui sã facã?

!

Situaøia ridicã un semn de întrebare. Deæi obøinerea
contractului ar fi în interesul Holcim, totuæi nu este
aæa dacã acest lucru se întâmplã prin încãlcarea legii
sau compromiterea reputaøiei Holcim. Directorul nu ar
trebui sã ia o decizie fãrã a se consulta cu responsabilul
local cu conformitatea.

1 În cazul în care o locaøie nu are un responsabil local cu conformitatea, æeful departamentului juridic de la locaøia
respectivã are rol de responsabil cu conformitatea pânã la momentul numirii unui responsabil cu conformitatea.
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1. Integritatea la locul de muncã

1.1 Securitatea æi sãnãtatea în muncã (SSM)

Ce înseamnã acest lucru pentru mine?

Prima prioritate a Holcim este asigurarea unui loc de muncã
sigur æi sãnãtos pentru toøi angajaøii.

?

Atunci când sosiøi la serviciu
constataøi cã un coleg nu utilizeazã
uneltele corecte pentru o sarcinã de
lucru. Ce ar trebui sã fac?

!
Nimeni nu trebuie sã se rãneascã în timp ce lucreazã la
noi sau pentru noi. Scopul nostru este zero accidente.
Pentru a atinge acest obiectiv, avem nevoie de
angajamentul tuturor.
Prin procedurile noastre de management a
performanøelor ne asigurãm cã fiecare angajat înøelege
care sunt responsabilitãøile sale æi care este sprijinul pe
care se poate baza pentru atingerea performanøelor.
Asigurãm un mediu de muncã sigur æi sãnãtos æi, de
asemenea, colaborãm cu angajaøii æi contractanøii
pentru a dezvolta o culturã care încurajeazã rãspunderea
personalã æi colectivã pentru SSM.
Integrãm SSM-ul în toate procesele de producøie æi
încurajãm o culturã în care problemele sunt ridicate
æi rezolvate în cadrul societãøii æi cu sprijinul funcøiei
specializate SSM.
Abuzul de substanøe
Atunci când desfãæurãm activitãøi în numele Holcim
sau în timp ce ne aflãm în locaøiile companiei, nu
trebuie sã fim sub influenøa substanøelor ilegale, a
medicamentelor folosite incorect, a alcoolului sau a
oricãror alte substanøe care ne afecteazã capacitatea de
a munci eficient æi în siguranøã.

10
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Politica Holcim Aplicabilã
ѹѹ Politica Grupului Privind Securitatea æi
Sãnãtatea în Muncã (SSM)

Cele 5 reguli fundamentale
Nu îndepãrtaøi, deconectaøi, schimbaøi sau
mutaøi arbitrar dispozitivele de protecøie æi nici
nu lãsaøi pe altcineva sã o facã!
Echipamentul individual de protecøie va fi utilizat
în mod obligatoriu æi corespunzãtor scopului
pentru care a fost acordat!
Respectaøi cu stricteøe procedurile de izolare
æi lãcãtuire!
Este interzisã desfãæurarea activitãøilor sub
influenøa alcoolului drogurilor sau a
medicamentelor care au efecte similare, precum
æi introducerea acestora în punctele de lucru!
Toate accidentele æi incidentele privind
securitatea æi sãnãtatea în muncã
trebuie raportate!

?

Nimeni nu are voie sã încalce sau sã modifice normele
de siguranøã (care includ evaluarea riscului æi folosirea
uneltelor adecvate). Prin urmare, trebuie sã îi expuneøi
colegului vostru îngrijorarea æi sã îl întrebaøi dacã are
nevoie de ajutorul vostru pentru a asigura realizarea în
siguranøã a sarcinii de lucru.

Ajungeøi devreme la muncã într-o dimineaøã æi
observaøi un coleg care înghite mai multe pastile
deodatã æi bea dintr-o bãuturã la dozã. Când îl salutaøi
pe coleg la vestiar, simøiøi un uæor miros de alcool în
respiraøia lui. Când îl întrebaøi dacã a consumat bãuturi
alcoolice, vã rãspunde cã nu a consumat æi cã ar fi vorba
de apã de gurã. Ce ar trebui sã fac?

!

Pentru a vã asigura de siguranøa tuturor persoanelor la locul
de muncã, este important sã raportaøi problema colegului
vostru cãtre superior sau cãtre departamentul de resurse
umane. Colegul vostru poate avea o problemã care necesitã
ajutor, iar munca sub influenøa alcoolului sau a drogurilor
poate afecta æi siguranøa celor din jur, nu doar cea personalã.

Codul Holcim de conduitã în afaceri
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1. Integritatea la locul de muncã

1.2 Diversitate, corectitudine æi respect

Ce înseamnã acest lucru pentru mine?

Fiind o companie globalã cu aproximativ 70.000 de angajaøi æi cu
unitãøi de producøie în circa 70 de øãri din întreaga lume, Holcim
are norocul de a dispune de o forøã de muncã incredibil de diversã.

?

Acest lucru genereazã oportunitãøi pentru idei æi puncte
de vedere noi æi o bogãøie de talente care contribuie în
mod direct la succesul nostru la nivel mondial.
Preøuim æi promovãm un loc de muncã complex æi decent
care sprijinã respectul faøã de toøi colegii noætri angajaøi,
clienøi æi parteneri de afaceri. Ne strãduim cu toøii sã creãm
un mediu în care demnitatea personalã, confidenøialitatea,
drepturile personale æi siguranøa fiecãrui individ sã facã
parte din experienøa de muncã zilnicã.
Toøi angajaøii, indiferent de funcøie sau nivel, vor fi
trataøi corect în probleme care afecteazã promovarea,
formarea profesionalã, angajarea, acordarea de
compensaøii sau încetarea relaøiei de muncã.

DISCRIMINAREA
Colaborãm cu persoane care sunt diferite în ceea ce
priveæte etnia, cultura, religia, vârsta, dizabilitãøi,
situaøia medicalã, rasa, identitate sexualã, valori æi
sex. În concordanøã cu respectul nostru reciproc æi
respectul faøã de legislaøia muncii din numeroasele
øãri în care activãm, nu tolerãm nicio discriminare
pe baza niciunuia dintre aceste criterii æi niciun
comportament jignitor asemãnãtor. Aceste principii
se extind la toate deciziile aferente locului de
muncã, inclusiv recrutarea, formarea profesionalã,
evaluarea, promovarea æi recompensarea.

HÃRØUIREA
„Hãrøuirea” este o formã de discriminare care constã
într-un comportament neplãcut care are scopul sau
efectul de a crea un mediu de muncã intimidant,
ostil sau jignitor. Hãrøuirea poate apãrea în multe
forme, inclusiv acøiuni fizice, observaøii verbale sau
scrise sau descrieri vizuale. Holcim interzice cu
desãvâræire actele de hãrøuire, fie cã acestea sunt
provocate de angajaøi, fie de persoane din exterior.
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Fãrã ameninøãri sau acte de violenøã
Pentru a feri mediul nostru de lucru de violenøe,
comportamente abuzive sau intimidãri, toøi angajaøii
trebuie sã dea dovadã de amabilitate æi respect,
nu numai pe proprietatea Holcim, ci æi atunci când
desfãæoarã activitãøi ale Holcim – la întâlnirile cu
clienøii, în timp ce conduc camioane Holcim sau când
interacøioneazã cu comunitatea localã. Acøionaøi
întotdeauna cu profesionalism.
Politica Holcim aplicabilã
ѹѹ Politica privind Resursele Umane

?

Cãutaøi un candidat pentru angajare
pe postul de director de vânzãri la
departamentul de vânzãri. Sunteøi de
pãrere cã activitatea de vânzãri este o
„afacere pentru bãrbaøi” æi vã puneøi
întrebarea dacã puteøi avea în vedere
doar candidaøi de sex masculin pentru
acest post de director de vânzãri.

!
Nu aveøi voie sã cãutaøi doar candidaøi
de sex masculin æi nu puteøi respinge
cererile depuse de femei numai pe
criterii de sex; aceasta ar însemna o
discriminare pe bazã de sex. Procesul de
recrutare pe care l-aøi iniøiat trebuie sã
se concentreze pe calificãrile, abilitãøile
æi experienøa candidaøilor æi pe modul
în care aceætia corespund cerinøelor
esenøiale ale postului.

Unul dintre colegi acceseazã în mod regulat un
site de internet cu glume æi îi spune vecinului de
birou gluma zilei. Toate persoanele din birou aud
glumele æi comentariile pe care le genereazã. Uneori,
aceste glume conøin aluzii pe care unii le considerã
amuzante, iar aløii de prost gust sau jignitoare.
Glumele în care se râde de orientarea sexualã a
oamenilor par sã deranjeze foarte mult o anumitã
persoanã. Ce ar trebui sã fac?

!

Ar trebui sã discutaøi cu colegul vostru æi sã-i explicaøi
cã, deæi considerã cã glumele sunt amuzante, nu toøi cei
din birou sunt de aceeaæi pãrere æi cã anumite glume
sunt jignitoare. Dacã nu înceteazã sã comenteze, ar
trebui sã aduceøi problema la cunoætinøa superiorului
sau a departamentului de resurse umane.

Codul Holcim de conduitã în afaceri
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1. Integritatea la locul de muncã

1.3 Protecøia bunurilor companiei noastre

Ce înseamnã acest lucru pentru mine?

Toøi angajaøii rãspund de protejarea bunurilor companiei
noastre æi de folosirea unei judecãøi corecte pentru a asigura cã
proprietatea fizicã æi intelectualã æi activele financiare nu sunt
deteriorate, furate, utilizate necorespunzãtor sau risipite.
Informaøii confidenøiale ale terøelor pãrøi
Suntem rãspunzãtori de protejarea informaøiilor
confidenøiale care ne sunt încredinøate de clienøi,
furnizori æi aløi parteneri de afaceri, cu aceeaæi atenøie
cu care ne protejãm propriile informaøii. În derularea
obiænuitã a activitãøilor se obøin informaøii despre alte
companii, inclusiv clienøi, furnizori æi concurenøi. Cu toate
acestea, existã restricøii legale æi etice privind obøinerea
informaøiilor referitoare la concurenøã.

Informaøii confidenøiale
La Holcim, generãm în mod regulat idei æi strategii
valoroase care nu sunt publice, precum æi alte categorii
de informaøii de afaceri, pe care le deøinem æi trebuie sã
le protejãm ca proprietate intelectualã. Aceste informaøii
reprezintã o componentã importantã a ceea ce ne
oferã un avantaj concurenøial. Divulgarea neadecvatã
a informaøiilor confidenøiale este interzisã. Trebuie
sã fim conætienøi de riscurile divulgãrii neadecvate a
informaøiilor confidenøiale.
Date personale
Datele personale ale angajaøilor trebuie colectate æi
pãstrate în conformitate cu cerinøele legale aplicabile.
Accesul la înregistrãrile æi datele personale ale foætilor,
prezenøilor sau potenøialilor angajaøi, inclusiv evaluãri
ale performanøelor, salarii, pensii æi beneficii, este permis
numai persoanelor autorizate în mod adecvat.
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ѹѹ • Nu dobândim informaøii prin mijloace
neadecvate, de exemplu prin mituire sau
spionarea concurenøilor.
ѹѹ • În general, nu solicitãm æi nu obøinem informaøii
din surse care nu sunt publice. Consultaøi
responsabilul local cu conformitatea pentru a
clarifica semnificaøia sintagmei „care nu sunt
publice” într-o anumitã situaøie în cazul în care
aveøi dubii.
ѹѹ • Nu recrutãm un angajat al unui concurent pentru
a obøine informaøii confidenøiale æi nu încurajãm
angajaøii concurenøilor sã divulge informaøii
confidenøiale despre angajatorul lor.
ѹѹ • Nu acceptãm informaøiile despre concurenøi care
ne sunt oferite æi care pot fi confidenøiale. Trebuie
sã întrebaøi dacã acestea sunt confidenøiale, cum
au fost obøinute æi dacã materialele oferite sunt
clasificate ca „secrete”, „confidenøiale”,
„proprietatea [-]” sau „numai pentru informarea
destinatarului”.

?

În timpul navetei cu trenul la birou,
uneori dau telefoane legate de
muncã. E o problemã?

!
?

Ce ar trebui sã faceøi dacã un
concurent vã trimite din greæealã un
e-mail având ataæat un document
confidenøial, din cauzã cã a
confundat numele vostru cu cel al
altui destinatar?

!

Trebuie sã aveøi grijã sã nu discutaøi
în locurile publice despre informaøii
legate de companie care nu sunt
publice, precum taxiuri, trenuri, lifturi
sau la conferinøe æi târguri. Când este
necesar sã vorbiøi la telefon într-un loc
public, asiguraøi-vã cã informaøia nu
devine publicã.

Dacã vã daøi seama cã este o greæealã æi ætiøi cã
ataæamentul este confidenøial, nu îl deschideøi, nu
îl redirecøionaøi, nu îl imprimaøi æi nu îl trimiteøi
altcuiva. Dacã aøi deschis documentul, închideøi-l,
nu faceøi nimic în privinøa informaøiilor æi contactaøi
imediat responsabilul local cu conformitatea. În
orice caz, nu ætergeøi e-mail-ul înainte de a discuta cu
responsabilul local cu conformitatea.
Codul Holcim de conduitã în afaceri
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1. Integritatea la locul de muncã

1.4 Sisteme de informaøii, e-mail
æi medii sociale

Ce înseamnã acest lucru pentru mine?

Tehnologia la locul de muncã ne permite sã ne deservim clienøii
mai eficient. Ne bazãm pe ea pentru a sprijini procesele æi
interacøiunile din întreaga lume.
Accesul la internet, e-mail-ul æi alte aplicaøii sunt
furnizate numai în scopul derulãrii afacerilor. Întregul
proces de comunicare æi colaborare de afaceri la nivel
intern cu aløi angajaøi Holcim æi cu terøe pãrøi din
exterior trebuie sã se desfãæoare folosind comunicaøiile
electronice æi conturile de e-mail aprobate de Holcim
Group. La expedierea æi recepøionarea comunicaøiilor æi
ataæamentelor prin e-mail trebuie sã aplicaøi aceleaæi
standarde de protecøie precum cele utilizate în
comunicaøiile care implicã documente tipãrite.

Nu trebuie sã abuzaøi de sistemele IT, accesul la internet
æi conturile de e-mail ale Holcim sau de alte medii de
informare æi comunicare în scopuri ilegale sau lipsite
de eticã. Cãutarea, descãrcarea sau redirecøionarea
informaøiilor abuzive sau ofensatoare poate conduce la
aplicarea de mãsuri disciplinare. De asemenea, trebuie sã
ætiøi cã vã este interzis sã folosiøi sau sã copiaøi în scopuri
personale aplicaøii software sau date de la sistemele IT
ale Holcim sau sã instalaøi aplicaøii software private la
locul de muncã sau pe orice dispozitiv al companiei.
Social media ne permite sã comunicãm instantaneu æi
la scarã largã. Analizaøi cu atenøie înainte de a difuza
imagini sau texte care au legãturã cu colegii sau locul
vostru de muncã. Consecinøele neprevãzute ar putea
include prejudiciile aduse reputaøiei persoanelor sau
companiei Holcim.

?

Copiaøi pe un stick USB un fiæier de
instalare Microsoft Word æi intenøionaøi
sã-l instalaøi pe computerul vostru de
acasã. Consideraøi cã acest lucru nu ar
crea prejudicii companiei Holcim întrucât
fiæierul original rãmâne în sistemul
companiei. Puteøi continua?

!

Nu. Atunci când achiziøioneazã aplicaøii
software, Holcim încheie un acord de licenøã
cu compania de software. Folosirea aplicaøiilor
software în scopuri personale va încãlca
foarte probabil aceste acorduri de licenøã, iar
compania Holcim poate fi trasã la rãspundere
pentru utilizarea neautorizatã.

Politicile Holcim aplicabile
ѹѹ Directiva Sistemelor de Informaøii
Pentru Utilizatori
ѹѹ Recomandãrile Privind Social Media
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2. Integritatea în practicile de afaceri

2.1 Combaterea mitei æi corupøiei

Ce înseamnã acest lucru pentru mine?

Holcim vinde produse æi servicii care se bazeazã pe calitate,
fiabilitate æi multe alte lucruri, însã niciodatã pe mitã.

Termenul de terøe pãrøi poate include consultanøi, agenøi
de vânzãri, agenøi vamali, firme de contabilitate æi de
avocaturã, companii care oferã asistenøã în obøinerea
de vize, permise æi certificate de inspecøie æi parteneri
din societãøile deøinute în comun. Indiferent de tipul de
terøã parte, este foarte important ca toate terøele pãrøi
care deruleazã afaceri sau furnizeazã servicii pentru
æi în numele Holcim sã fie selectate æi sã respecte
conformitatea cu Procedura de Auditare A Terøelor Pãrøi a
Holcim sau, dupã intrarea în vigoare în compania voastrã,
Directiva Privind Auditarea Terøelor Pãrøi.

Ætim cã darea de mitã nu reprezintã niciodatã o afacere
bunã, în niciun caz o afacere durabilã, æi cã mita sub
orice formã nu corespunde cu cultura integritãøii
promovatã de Holcim.
Legile internaøionale anticorupøie se aplicã tuturor
operaøiunilor noastre din întreaga lume. Nu este
acceptatã niciodatã oferirea, acordarea, autorizarea sau
primirea oricãrei forme de mitã sau plãøi ilegale, inclusiv
cãtre sau de la funcøionari publici sau persoane fizice.
De asemenea, nu angajãm terøe pãrøi cu scopul de a face
lucruri care nouã ne sunt interzise, precum darea de mitã.
Prin urmare, terøele pãrøi care acøioneazã în numele Holcim
nu trebuie sã ofere sau sã primeascã mitã niciodatã.

PLÃØILE DE FACILITARE
Uneori, plãøile acordate funcøionarilor publici sunt denumite „plãøi de
facilitare” dacã ele reprezintã mici plãøi efectuate pentru a obøine servicii
publice curente la care persoana plãtitoare are dreptul în mod legal. Holcim
interzice angajaøilor sãi acordarea de asemenea plãøi. Singura excepøie de la
aceastã regulã ar fi atunci când un angajat considerã cã viaøa, securitatea
personalã sau sãnãtatea îi este pusã în pericol iminent æi se simte obligat
sã acorde o asemenea platã. În eventualitatea în care un angajat acordã o
asemenea platã în contextul unei ameninøãri asupra securitãøii sau
sãnãtãøii personale, toate detaliile relevante trebuie raportate
departamentului de conformitate local de îndatã posibil, iar plata trebuie
înregistratã în mod corespunzãtor în registrele æi conturile Holcim.
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?

Plãnuiøi sã deschideøi o nouã fabricã de producøie a
cimentului pentru Holcim în øara voastrã. În timpul
negocierilor cu autoritãøile locale, prefectul judeøului
vã informeazã cã este nevoie de o nouã clinicã în oraæ
în vecinãtatea fabricii care trebuie construitã. Oficialul
lasã de înøeles în mod clar faptul cã sprijinul Holcim
în construirea unei noi clinici nu numai cã va facilita
obøinerea autorizaøiei de construire de cãtre Holcim, ci
va sprijini æi planurile sale de realegere în funcøie. Ce ar
trebui sã fac?

Mita poate îmbrãca numeroase forme, nu numai
plãøi în numerar, ci æi favoruri de valoare precum
cãlãtorii, taxe de æcolarizare, donaøii caritabile sau
alte forme de avantaje.

Politicile Holcim aplicabile
ѹѹ Directiva Privind Combaterea Mitei
æi Corupøiei
ѹѹ Procedura sau Directiva Privind
Auditarea Terøelor Pãrøi

!
?

O terøã parte vã anunøã cã „se cunoaæte
cu toate persoanele potrivite” æi cã poate
urgenta semnarea unui contract nou dacã
primeæte în avans o parte din comisionul
agreat . Vã spune cã are nevoie de aceæti bani
pentru cheltuieli de deplasare, însã nu sunteøi
prea siguri cã ar fi vorba despre deplasare. Ce
ar trebui sã fac?

!

Aceastã solicitare ar putea
reprezenta o încãlcare a legilor
anticorupøie aplicabile. Ar trebui
sã contactaøi responsabilul local cu
conformitatea æi superiorul vostru
în legãturã cu aceastã situaøie æi sã
solicitaøi îndrumãri.

Plãøile cãtre terøe pãrøi trebuie sã se fundamenteze
pe o facturã care sã detalieze serviciile efectiv
prestate în aæa fel încât sã fiøi convinæi cã sunt
reale æi rezonabile. Acordarea unei plãøi în avans
unei terøe pãrøi la cererea acesteia ar trebui sã vã
ridice un semn de întrebare æi sã vã determine sã
fiøi foarte atenøi la acceptarea unei explicaøii fãrã
verificãri suplimentare. De asemenea, ar trebui sã
verificaøi procesul de auditare æi reputaøia terøei
pãrøi respective.
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2.2 Concurenøa loialã

Ce înseamnã acest lucru pentru mine?

Holcim crede în pieøele libere æi în concurenøa loialã întrucât
acestea asigurã obøinerea de cãtre clienøi a celor mai bune
produse æi servicii în condiøiile cele mai favorabile.

• Sã abuzeze de poziøia dominantã pe o anumitã piaøã;
• Sã intre în acorduri sau înøelegeri cu entitãøi care
opereazã la diferite niveluri ale lanøului de producøie
sau distribuøie, precum furnizori, distribuitori sau
comercianøi cu amãnuntul, care afecteazã sau eliminã
concurenøa liberã æi loialã;
• Sã se angajeze în orice alte comportamente care ar
limita în alt mod concurenøa prin încãlcarea legilor æi
reglementãrilor aplicabile.

?

Existã multe forme de comportament care fac obiectul
legilor antitrust. Trebuie sã respectaøi aceste legi, precum
æi politicile interne ale Holcim æi sã solicitaøi îndrumãri
responsabilului local cu conformitatea în cazul în care
aveøi întrebãri sau probleme.
Încãlcarea legilor concurenøei æi antitrust nu este
niciodatã în interesul Holcim æi nu sunt tolerate. În toate
regiunile æi øãrile în care ne derulãm afacerile, ne angajãm
sã concurãm cu forøã, dar loial pentru furnizori æi clienøi.
Angajaøii noætri nu trebuie niciodatã, direct sau indirect:

Normele æi legile antitrust sunt complexe æi
numeroase: este mai bine sã acøionaøi cu prudenøã
æi sã puneøi întrebãri decât sã presupuneøi cã o
anumitã acøiune este acceptabilã – raøionamentul
greæit nu este o scuzã.

• Sã participe la acorduri, înøelegeri sau activitãøi
coordonate împreunã cu concurenøi reali sau potenøiali
cu scopul:
–– De a fixa preøuri, discounturi sau orice elemente
specifice ale acestora;
–– De a limita sau restricøiona tipul sau cantitatea de
produse sau servicii furnizate;
–– De a aloca pieøe în mod geografic sau în funcøie de
partenerii de afaceri, segmentele de clienøi sau liniile
de producøie;
–– De a se angaja în orice schimb de informaøii cu
concurenøi în privinøa ofertelor;
–– De a stabili condiøiile sau rezultatul procesului de
ofertare;
–– De a boicota furnizori sau clienøi ca modalitate de a
împiedica furnizorul sau clientul sã facã afaceri cu
un concurent;
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Directiva Holcim aplicabilã
ѹѹ Directiva Privind Concurenøa Loialã

Un reprezentant al unei alte companii de ciment
m-a sunat pentru a mã invita la o întâlnire într-o
altã øarã pentru a discuta despre „raøionalizarea”
pieøei unui produs pe care îl furnizãm amândoi.
Întâlnirea de „raøionalizare” are loc în afara øãrii
în care ar urma sã aibã loc „raøionalizarea”. Ar
trebui sã particip la întâlnire?

!
?

Un concurent abordeazã un director comercial de
la Holcim æi îi sugereazã menøinerea preøurilor
la acelaæi nivel în urmãtoarele doisprezece
luni. Compania este pusã sub presiune pentru a
atinge øinta indicatorului EBITDA, iar directorul
se gândeæte sã accepte oferta concurentului. Ar
trebui sã accepte?

!

Nu. Trebuie sã contactaøi imediat responsabilul
local cu conformitatea. Participarea la o întâlnire
de „raøionalizare” ar putea reprezenta un
comportament ilegal extrem de grav. Nu vã lãsaøi
pãcãliøi de cuvinte precum „raøionalizare”. Faptul
cã întâlnirea ar urma sã aibã loc în altã øarã nu ar
modifica rezultatul, întrucât aceastã întâlnire poate
încãlca legile antitrust aplicabile.

Acøiunile care implicã încãlcarea legii concurenøei nu
fac parte niciodatã din interesele Holcim. A acøiona
cu integritate presupune respectarea legii, politicilor
æi directivelor Holcim, chiar dacã æansele de a fi
descoperiøi sunt mici, iar la prima vedere posibilitãøile
de a atinge øinta de afaceri par a fi mari.

Codul Holcim de conduitã în afaceri
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2.3 Înregistrarea æi raportarea corecte

Ce înseamnã acest lucru pentru mine?

Suntem corecøi æi cinstiøi în toate activitãøile noastre æi în toate
formele de comunicare.

?

Acesta este fundamentul modului în care acøionãm între
noi, iar acelaæi lucru ni se cere æi nouã în toate relaøiile
noastre cu investitorii, clienøii, angajaøii æi partenerii de
afaceri, precum æi cu autoritãøile publice æi guvernamentale.
Falsificarea sau modificarea incorectã a înregistrãrilor
este interzisã. Niciodatã nu trebuie sã daøi instrucøiuni
altor persoane pentru a pregãti sau aproba înregistrãri
false sau înæelãtoare sau sã faceøi voi acest lucru pentru
altã persoanã dacã ætiøi sau aveøi motive sã bãnuiøi cã
înregistrãrile sunt false sau înæelãtoare. La pregãtirea
înregistrãrilor, trebuie sã acøionãm cu toøii cu integritate
astfel încât informaøiile sã nu fie incorect reøinute,
incomplete sau înæelãtoare. Diferenøele din înregistrãri
trebuie rezolvate prin corecøii adecvate æi trebuie sã fie
transparente pentru persoanele care trebuie sã cunoascã
aceste corecøii.
Pãstrarea înregistrãrilor
Înregistrãrile companiei trebuie pãstrate în conformitate
cu legile aplicabile æi cu politicile æi liniile directoare
ale Holcim. Este interzisã distrugerea, ascunderea sau
modificarea înregistrãrilor pe care trebuie sã le pãstraøi
conform instrucøiunilor primite. În cazul în care ætiøi sau
credeøi cã existã o posibilitate de apariøie a unor litigii sau
anchete interne sau externe în legãturã cu înregistrãri
aflate în posesia sau sub controlul vostru, trebuie sã
pãstraøi înregistrãrile respective æi sã le prezentaøi prompt
atunci când vi se solicitã acest lucru.

Este ultima sãptãmânã a perioadei de raportare
trimestrialã. Superiorul vostru doreæte sã se asigure cã
echipa voastrã înregistreazã cifrele previzionate pentru
trimestrul respectiv, astfel cã vã cere sã înregistraøi
acum o vânzare neconfirmatã a unui produs, chiar dacã
vânzarea va fi finalizatã abia sãptãmâna urmãtoare.
Credeøi cã acest lucru nu va afecta nicio persoanã din
companie. Puteøi da curs solicitãrii?

Directiva Holcim aplicabilã
ѹѹ Directiva privind Pãstrarea Documentelor

!

Nu. Cheltuielile æi veniturile trebuie
înregistrate în perioada de timp corectã.
Vânzarea nu este încã finalizatã.
Înregistrarea ar fi o declaraøie falsã æi
ar putea conduce la o fraudã dacã ar fi
inclusã într-o perioadã anterioarã.

ѹѹ Înregistrarea promptã, completã æi corectã a
informaøiilor financiare æi nefinanciare æi pãstrarea
adecvatã a documentelor æi înregistrãrilor noastre
sunt esenøiale pentru activitãøile noastre æi sunt
importante pentru:
ѹѹ
ѹѹ • Credibilitate æi reputaøie
ѹѹ • Obligaøiile legale æi de reglementare
ѹѹ • Capacitatea de a realiza previziuni exacte æi de a
adopta decizii de afaceri corecte
ѹѹ • Responsabilitatea faøã de acøionari æi alte pãrøi
interesate din exterior
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2.4 Conflictele de interese

Ce înseamnã acest lucru pentru mine?

Trebuie sã luãm cu toøii decizii de afaceri în interesul Holcim,
æi nu pe baza intereselor personale.

Un conflict de interese poate apãrea atunci când interesele
noastre personale intrã în conflict sau pot fi percepute ca
intrând în conflict cu capacitatea noastrã de a ne exercita
atribuøiile de serviciu în mod corect æi eficient.
În mãsura posibilului, evitãm relaøiile sau activitãøile care
ne pot afecta sau care par a ne afecta capacitatea de a
lua decizii obiective æi corecte atunci când desfãæurãm
activitãøi în numele Holcim. Atunci când aceste relaøii sau
activitãøi nu pot fi evitate, trebuie sã comunicaøi imediat
acest lucru responsabilului local cu conformitatea. De
asemenea, trebuie sã divulgaøi în mod similar orice
interes personal care ar putea fi perceput ca având o
legãturã cu îndeplinirea sarcinilor voastre profesionale.

Nu folosim niciodatã proprietãøile sau informaøiile
Holcim pentru câætiguri personale æi nu cãutãm
obøinerea de avantaje personale din oportunitãøi
care pot apãrea în timp ce ne desfãæurãm activitatea la Holcim.
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Angajamente externe
E posibil sã primiøi o invitaøie de a deveni director,
consultant sau membru în conducerea unei organizaøii
externe. Mai întâi trebuie sã verificaøi dacã un asemenea
angajament este permis conform contractului de muncã
æi sã vã asiguraøi, de asemenea, cã nu ar interacøiona în
mod neadecvat cu activitatea voastrã la Holcim. În plus,
dacã organizaøia respectivã este un concurent, deruleazã
afaceri cu Holcim sau este o companie publicã, va trebui
sã obøineøi acordul prealabil al supervizorului vostru æi al
directorului general al companiei voastre.

?

Un furnizor de echipamente tehnice al Holcim a livrat
un utilaj defect æi descoperiøi acest lucru numai dupã
ce utilajul a fost deja instalat. Socrul vostru este
proprietarul companiei furnizoare æi, prin urmare, vã
gândiøi sã nu raportaøi defecøiunea.

!

Luarea deciziei nu ar trebui sã fie influenøatã de
relaøiile personale cu furnizorul. Datoria voastrã este sã
acøionaøi în interesul Holcim. De asemenea, ar trebui sã
raportaøi conflictul în conformitate cu politica localã
privind conflictele de interese sau, în lipsa acesteia, sã
informaøi responsabilul dvs. local cu conformitatea
despre faptul cã aveøi o relaøie personalã cu
proprietarul companiei furnizoare.

Codul Holcim de conduitã în afaceri
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2.5 Comerøul de bursã ilicit

Ce înseamnã acest lucru pentru mine?

Holcim sprijinã bursele de valori transparente æi corecte întrucât
acestea reprezintã cheia cãtre consolidarea încrederii investitorilor.

Comerøul de bursã ilicit apare atunci când valorile unei
companii sunt tranzacøionate pe baza unor informaøii
relevante care nu sunt publice si care ar putea afecta în
mod rezonabil decizia unei persoane de a tranzacøiona
sau nu valorile respective.
Nu tranzacøionãm valori de bursã deøinute de Holcim,
de o companie Holcim sau de orice altã companie listatã
public la bursã pe baza unor informaøii de bursã ilicite
obøinute în timpul desfãæurãrii activitãøii la Holcim.
Legile privind comerøul de bursã ilicit nu interzic
doar tranzacøionarea de valori pe baza informaøiilor
de bursã ilicite, ci æi împãrtãæirea acestor informaøii
cu terøe pãrøi.

Directiva Holcim aplicabilã
ѹѹ Directiva privind Comerøul de Bursã Ilicit
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?

Un furnizor de utilaje grele v-a abordat în secret în
legãturã cu un utilaj nou pe care intenøioneazã sã-l
lanseze pe piaøã. Aøi decis deja cã nu puteøi utiliza
produsul respectiv, însã consideraøi cã va fi o adevãratã
loviturã pentru alte industrii. Dupã ce furnizorul va
gãsi clienøi, aveøi certitudinea cã valoarea acøiunilor
companiei va creæte în mod spectaculos. Aveøi voie sã
cumpãraøi valori ale acestui furnizor?

!

Nu. Nu aveøi voie sã cumpãraøi valori ale furnizorului
pânã dupã ce produsul nou ajunge la cunoætinøa publicului. Aceasta reprezintã o „informaøie de bursã ilicitã” întrucât lansarea pe piaøã era secretã. Nu a existat
un anunø public complet æi corect. Informaøia este
„relevantã” întrucât un investitor rezonabil ar considera
probabil informaøia importantã în luarea unei decizii de
a investi în compania respectivã.

Codul Holcim de conduitã în afaceri
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2.6 Derularea afacerilor internaøionale

Ce înseamnã acest lucru pentru mine?

Holcim este prezentã pe multe pieøe æi în multe regiuni din
întreaga lume æi, prin urmare, opereazã pe baza legilor æi
reglementãrilor unor sisteme de drept diferite.

?

Sancøiuni æi embargouri
Ne-am angajat sã respectãm toate legile aplicabile
privind exportul æi importul, inclusiv sancøiunile
comerciale, embargourile æi alte legi, reglementãri
æi ordine sau politici guvernamentale. Sancøiunile æi
embargourile restricøioneazã tranzacøiile cu anumite
øãri, persoane fizice æi entitãøi æi pentru anumiøi
utilizatori finali. Prin urmare, trebuie sã cunoaætem
aceste restricøii æi sã obøinem toate documentele
necesare înainte de a ne angaja în tranzacøii sau de a
exporta bunuri. .
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Un client vã cere sã livraøi ciment unei companii
necunoscute dintr-o øarã învecinatã. Aceastã øarã
face obiectul unor sancøiuni impuse de ONU. Nu ætiøi
dacã puteøi sau dacã ar trebui sã daøi curs solicitãrii
clientului. Ce ar trebui sã fac?

!

Ar trebui sã-l întrebaøi pe responsabilul dvs. local cu
conformitatea cum sã procedaøi în aceastã situaøie.
Posibilitãøile de transport vor depinde de mai muløi
factori, inclusiv de øara în care clientul doreæte sã
trimiteøi marfa, de produsul exportat, de modul în care
produsul va fi folosit æi de cãtre cine.

Codul Holcim de conduitã în afaceri
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2.7 Cadourile æi ospitalitatea
Relaøiile bune de afaceri se construiesc pe încredere æi
bunãvoinøã æi, întrucât ne apreciem æi ne respectãm clienøii
æi partenerii de afaceri, oricare dintre pãrøi poate dori sã
recunoascã acest lucru din când în când prin oferirea de
cadouri æi ospitalitate.
Folosind bunul simø, discreøia æi judecata corectã, înainte
de a oferi sau a primi cadouri sau ospitalitate, putem
evita interpretarea greæitã a intenøiilor. Cadourile æi
ospitalitatea trebuie sã fie întotdeauna moderate æi nu
trebuie utilizate pentru a exercita o influenøã neadecvatã.
O regulã de bazã
Puneøi-vã întrebarea dacã ospitalitatea sau
cadourile sunt ilegale sau dacã încalcã politicile æi
directivele Holcim sau ale altei pãrøi. Apoi întrebaøi-vã dacã v-aøi simøi ruæinaøi sau dacã aøi pune
compania într-o situaøie incomodã în cazul în care
ospitalitatea sau cadourile ar apãrea pe prima paginã a ziarelor. Dacã rãspunsul la oricare dintre
aceste întrebãri este „da”, cadourile sau ospitalitatea nu trebuie acordate sau acceptate.

În ceea ce priveæte cadourile sau ospitalitatea faøã de
funcøionarii publici, trebuie sã acøionaøi întotdeauna
cu mare atenøie. Anumite guverne æi instituøii
guvernamentale au norme speciale în privinøa oferirii de
cadouri æi ospitalitate funcøionarilor lor publici, norme
care pot fi de fapt mai stricte decât ceea ce permit
politicile æi directivele Holcim. Dacã intenøionaøi sã
oferiøi cadouri sau ospitalitate unui funcøionar public æi
nu sunteøi siguri cã procedaøi corect, consultaøi politica
localã privind cadourile æi ospitalitatea sau responsabilul
dvs. local cu conformitatea.
Nu puteøi folosi banii sau resursele proprii pentru
a evita normele prevãzute de politicile noastre sau
cele prevãzute de prezentul Cod. Toate cadourile æi
ospitalitatea oferite altor persoane în numele Holcim
trebuie reflectate în mod corespunzãtor în conturile æi
înregistrãrile Holcim.
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Ospitalitatea
Ospitalitatea include mâncãruri æi bãuturi, precum æi
evenimente culturale sau sportive la care este gazdã æi
participã cel puøin un angajat Holcim. Dacã nu participã
niciun angajat Holcim, ospitalitatea este un „cadou” æi se
supune normelor privind cadourile.

Ce înseamnã acest lucru pentru mine?

?

Cadourile
Cadourile pot include bunuri sau servicii, precum æi alte
lucruri de valoare, de exemplu împrumuturi, taxe de
æcolarizare, cheltuieli medicale, cãlãtorii sau bilete la
evenimente culturale sau sportive.

!

Cadourile în bani sau echivalentul acestora (precum
voucherele cadou) æi bacæiæurile sunt interzise, cu foarte
mici excepøii locale care au fost aprobate în prealabil de
Departamentul de Conformitate al Grupului.
Înapoierea unui cadou
Dacã un cadou depãæeæte standardele stabilite de
politicile sau directivele Holcim, comunicaøi acest lucru
superiorului æi ar trebui sã înapoiaøi politicos cadoul æi
sã explicaøi persoanei respective cã regulile interne ale
Holcim nu permit acceptarea unor asemenea cadouri.
Dacã înapoierea unui cadou este practic imposibilã sau
dacã ar ofensa persoana care l-a oferit, cadoul trebuie
donat în mod anonim unei organizaøii caritabile, iar dacã
acest lucru nu este posibil, atunci poate fi acceptat în
numele companiei æi împãrøit cu angajaøii, departamentul
de resurse umane urmând sã decidã asupra modului în
care acest lucru trebuie realizat.

În timpul negocierii preøurilor cu unul dintre
furnizorii noætri, acesta mi-a oferit un bilet
la un meci de fotbal la care mi-aæ dori foarte
mult sã merg. Este bine sã accept biletul?

?

Nu. Angajaøii Holcim nu au voie sã accepte
cadouri sau distracøii de la nicio persoanã
fizicã sau juridicã atunci când sunt
implicaøi în negocieri de afaceri, licitaøii æi
acøiuni asemãnãtoare.

Un client Holcim important organizeazã
o petrecere pentru a sãrbãtori
aniversarea companiei. Vor participa
æi aløi oameni de afaceri æi funcøionari
publici importanøi. Am primit æi eu o
invitaøie. Pot accepta invitaøia?

!

Da, cu condiøia sã primiøi invitaøia
în calitate de reprezentant al
Holcim æi ca superiorul vostru sã-æi
dea acordul.

Codul Holcim de conduitã în afaceri
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3. Integritatea în comunitate

3.1 Mediul

3.2 Drepturile omului

Ca cetãøeni responsabili, suntem cu toøii conætienøi de obligaøiile
noastre permanente faøã de mediu æi de nevoia de participare
activã la protejarea æi pãstrarea resurselor naturale.

Ne angajãm sã respectãm æi sã protejãm drepturile omului în
toate locaøiile în care ne desfãæurãm activitatea.

Holcim se angajeazã sã protejeze mediul în øãrile în care
îæi deruleazã afacerile æi, în acest scop, a creat politici cu
un acces puternic pe:
• Conservarea energiei; conservarea apei;
• Reducerea deæeurilor în procesul de producøie;
Valorificarea, reciclarea æi reutilizarea durabile ale
deæeurilor în procesul de producøie;
• Eliminarea adecvatã a deæeurilor;
• Folosirea unor materii prime æi practici durabile;
Reabilitarea carierelor æi gestionarea biodiversitãøii;
• Respectarea legilor privind mediul æi monitorizarea
æi raportarea conformitãøii æi performanøelor
privind mediul.
De asemenea, Holcim trebuie sã respecte multe cerinøe
guvernamentale æi legi de protecøie a mediului care
stabilesc anumite standarde minime. La Holcim, ne
strãduim sã atingem un standard superior de conduitã.
Efectuãm în mod periodic un audit al performanøelor în
aceste domenii æi dezvoltãm planuri de acøiune pentru a
ne îmbunãtãøi performanøele în mod continuu.

Vã încurajãm sã sprijiniøi utilizarea durabilã a resurselor
naturale, inclusiv conservarea apei, reducerea æi
reutilizarea eficientã a deæeurilor, conservarea energiei æi
gestionarea biodiversitãøii. Consultaøi coordonatorul de
mediu local pentru a afla mai multe despre modul în care
puteøi sprijini Holcim æi asigura îndeplinirea obiectivelor.
Politicile Holcim aplicabile
ѹѹ Politica privind Mediul
ѹѹ Politica privind Combustibilii æi Resursele
Alternative (AFR)
ѹѹ

Interzicem urmãtoarele practici æi nu vom face cu bunã
ætiinøã afaceri cu nicio persoanã fizicã sau juridicã
implicatã în urmãtoarele practici:
•
•
•
•
•

Exploatarea copiilor, inclusiv munca infantilã
Pedepse fizice
Violenøã bazatã pe gen
Muncã forøatã sau obligatorie
Discriminare nelegalã în practicile de muncã æi
angajare
• Asigurarea unor condiøii de muncã nesigure
• Plãøi de salarii (sau deduceri) prin care muncitorul
ajunge sã primeascã în mod ilegal un salariu sub nivelul
minim garantat
• Reglementãri ilegale privind munca suplimentar
Angajamentul nostru pentru respectarea drepturilor
omului este inclus în politica noastrã privind
responsabilitatea socialã corporatistã (CSR) æi confirmat
prin participarea noastrã la iniøiativa Global Compact
a ONU. Sistemul de gestionare a drepturilor omului
al Holcim se aplicã tuturor pãrøilor interesate æi este
obligatoriu pentru toate companiile din cadrul grupului.
Acest sistem analizeazã propriul nostru „comportament”,
precum æi lanøul valoric, în special partea de aprovizionare
æi terøii prestatori de servicii.
Dacã aveøi motive sã credeøi cã Holcim sau unul dintre
partenerii noætri nu respectã legile sau reglementãrile
menite sã protejeze drepturile omului, comunicaøi
problema reprezentantului local de resurse umane.
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Politicile Holcim aplicabile
ѹѹ Politica privind Responsabilitatea Socialã
Corporativã (CSR)
ѹѹ Directiva privind Muncitorii Angajaøi pe
Bazã Contract
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3.3 Angajamentul faøã de comunitate

Ce înseamnã acest lucru pentru mine?

3. Integritatea în comunitate

Holcim se strãduieæte sã fie un membru corporatist de încredere
al comunitãøii æi sã-æi îndeplineascã responsabilitãøile faøã de
comunitãøile în care opereazã.

Încercãm sã facem acest lucru contribuind prin
investiøii æi angajamente æi creând relaøii bazate
pe respect æi încredere reciproce cu toate pãrøile
interesate din aceste comunitãøi.
Demonstrãm respect faøã de oameni æi planetã æi cerem
tuturor angajaøilor noætri sã ia în considerare efectele
pe termen scurt æi lung asupra comunitãøii æi mediului
atunci când iau decizii de afaceri.
Contribuøii politice
Holcim este o companie neutrã din punct de vedere
politic. Contribuøiile cãtre partide politice, politicieni sau
candidaøi la funcøii publice reprezintã probleme personale
ale angajaøilor noætri. Nu pot fi realizate donaøii politice
în numele Holcim sau folosind sediul sau activele Holcim
pentru a strânge fonduri sau a derula campanii, excepøie
fãcând situaøiile permise în conformitate cu legile locale
æi cu politicile æi directivele Holcim locale aplicabile.

Directiva Holcim aplicabilÃ
ѹѹ Politica privind responsabilitatea
socialã corporativã
ѹѹ 	Directiva privind combaterea
mitei æi corupøiei
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?

În calitatea voastrã de angajaøi Holcim, primiøi o
invitaøie sã participaøi la o searã de galã la care vor fi
prezentate strategiile unui partid politic în discursurile
care preced activitãøi de strângere de fonduri. Biletul
vostru la galã menøioneazã subiectul discursului æi
faptul cã partidul are de câætigat prin cumpãrarea
biletului. Ce ar trebui sã fac?

!

Participarea voastrã la seara de galã politicã ar
putea fi privitã ca un sprijin acordat de Holcim
partidului politic. Trebuie sã vã gândiøi bine dacã
sã acceptaøi o astfel de invitaøie æi sã consultaøi
responsabilul dvs. local cu conformitatea înainte de
a accepta. În orice caz, dacã participaøi, trebuie sã o
faceøi în calitate de persoanã privatã.
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Consilierea, îndrumarea æi raportarea

În timpul activitãøii voastre la Holcim, mai devreme sau mai târziu, vã puteøi confrunta cu o
situaøie ce poate implica o dilemã eticã. Când se întâmplã acest lucru, nu ezitaøi sã spuneøi
lucrurilor pe nume, sã puneøi întrebãri despre responsabilitãøile voastre æi sã raportaøi probleme
sau comportamente neadecvate atunci când este necesar. Încercaøi întotdeauna mai întâi sã
adresaøi întrebãrile sau problemele superiorului direct sau altor persoane care vã pot ajuta,
precum departamentul de resurse umane, departamentul juridic, departamentul de audit intern,
departamentul de securitate internã, precum æi responsabilul local cu conformitatea.
Integrity Line
Dacã vã simøiøi jenaøi sã discutaøi problema cu persoanele de mai sus sau dacã nu aveøi succes,
reøineøi cã Holcim Integrity Line reprezintã o altã opøiune prin care puteøi obøine consiliere sau
raporta cu bunã credinøã orice situaøie despre care ætiøi sau bãnuiøi cã încalcã legea sau Codul nostru.
Sistemul Integrity Line este lansat în cadrul Grupului Holcim în 2014. Când devin disponibile în
øara voastrã, raportãrile cãtre Holcim Integrity Line pot fi trimise sunând la numãrul de telefon
aferent øãrii sau înregistrând un raport direct la https://integrityline.holcim.com. De asemenea,
puteøi contacta direct Departamentul de Conformitate al Grupului sunând la +41 58 858 8700 sau
trimiøând un e-mail la group-compliance@holcim.com.

https://integrityline.holcim.com

+41 58 858 8700
group-compliance@holcim.com

Raportul va fi citit de o echipã Holcim formatã din specialiæti în conformitate æi investigaøii de
la Departamentul de Conformitate al Grupului, care va analiza raportarea în mod profesionist.
Raportãrile æi informaøiile aferente vor fi tratate cu confidenøialitate æi vor fi comunicate numai
persoanelor care este necesar sã le cunoascã æi numai în interesul companiei.
Orice potenøialã încãlcare a Codului sau a legii este analizatã cu seriozitate. Prin urmare,
angajaøilor li se cere sã coopereze pe deplin æi cu onestitate în orice investigaøie a unei activitãøi
suspectatã ca fiind ilegalã sau lipsitã de eticã.

Ce înseamnã acest lucru pentru mine?

?

Superiorul vã ordonã sã modificaøi un
raport de cheltuieli æi ætiøi cã acest lucru
încalcã politicile Holcim æi prezentul
Cod. Vã preocupã faptul cã superiorul
vã va crea probleme dacã refuzaøi sã
faceøi ceea ce v-a cerut. Ce trebuie sã
faceøi în acest caz?

!

Aøi identificat un lucru care poate fi o problemã
gravã. În mod normal, superiorul dvs. ar fi cea
mai indicatã persoanã cu care sã discutaøi mai
întâi. Ca alternativã, ar fi indicat sã aduceøi
problema la cunoætinøa directorului superiorului
dvs. Totuæi, având în vedere implicarea
superiorului dvs., apelul la Integrity Line este o
opøiune bunã în aceastã situaøie.

Protecøia împotriva pedepselor
Holcim nu tolereazã pedepsele aplicate angajaøilor care raporteazã o problemã cu bunã credinøã.
Persoanele care iau mãsuri împotriva unui angajat pentru faptul cã a fãcut o raportare sau a
participat la o investigaøie vor suporta sancøiuni disciplinare, mergând inclusiv pânã la încetarea
contractului de muncã.
Directiva Holcim AplicabilÃ
ѹѹ Politica de raportare
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