CODUL DE CONDUITĂ AL
FURNIZORILOR TIMKEN
Valorile fundamentale ale The Timken Company –
etica şi integritatea, calitatea, munca în echipă şi
excelența – constituie fundația desfăşurării activităţii
noastre profesionale şi principala sursă a succesului
de durată al companiei. Alegem să lucrăm cu
furnizori care împărtăşesc aceste valori
fundamentale.
Codul de conduită al furnizorilor Timken abordează
aspecte de o importanţă deosebită în lanţul nostru
global de aprovizionare. Conturează standardele de
lucru și practicile desfăşurării activităţii profesionale,
aliniate valorilor noastre fundamentale
(www.Timken.com/Ethics) și codului de conduită al
angajaţilor noștri. Ne aşteptăm ca furnizorii noştri
din întreaga lume să adere la acest Cod, în timp ce
lucrăm împreună pentru succesul comun.

A. Codul de conduită
1. Principiul general: Furnizorul va opera respectând
în totalitate legislaţia ţării respective şi toate celelalte
legi, reguli şi reglementări aplicabile.
2. Mediul, siguranţa şi sănătatea la locul de muncă:
Furnizorul trebuie să respecte toate legile şi
reglementările aplicabile privind mediul. Furnizorul
trebuie să asigure şi să menţină condiţii de muncă
sigure şi sănătoase în cadrul fabricilor şi birourilor şi
să respecte toate legile şi reglementările aplicabile în
ceea ce priveşte siguranţa şi sănătatea la locul de
muncă.
3. Munca copiilor: Furnizorul trebuie să angajeze
numai muncitori care îndeplinesc cerinţele aplicabile
privind vârsta minimă legală. De asemenea,
furnizorii trebuie să respecte toate celelalte legi
privind munca copiilor.
4. Muncă forţată/Trafic de persoane: Furnizorul nu
va utiliza munca silnică sau fără voie. Timken nu
tolerează angajarea care obligă angajatul la o datorie
nerezonabilă, de exemplu, prin agenţii de recrutare
contra cost.
5. Salarii şi beneficii: Furnizorul trebuie să respecte
toate legile aplicabile privind remuneraţia, inclusiv

cele privind salariul minim, orele de muncă
suplimentare şi beneficiile permise de lege.
6. Nediscriminarea: Furnizorul trebuie să asigure
tratamentul egal al tuturor angajaţilor şi solicitanţilor
de locuri de muncă, în funcţie de calificările,
capacităţile şi experienţele individuale şi de celelalte
standarde privind încadrarea în muncă. Nu va exista
nicio discriminare pe criterii de sex sau identitate
sexuală, rasă, religie, culoare, origine naţională,
obârşie, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, statut
de veteran/militar sau orice altă caracteristică
protejată prin legislaţia aplicabilă.
7. Politica privind cadourile şi gratuităţile: Oferirea,
plata sau acceptarea unor comisioane, a mitei sau a
altor plăţi ilegale sunt interzise şi nu vor fi tolerate.
De asemenea, Timken interzice oferirea sau
acceptarea unor cadouri sau a unor gratuităţi pe care
beneficiarul le-ar putea considera în mod rezonabil
ca având o valoare substanţială. Orice furnizor care
încalcă această politică riscă pierderea imediată a
tuturor afacerilor cu Timken, existente si viitoare.
8. Legile în materie de antitrust şi concurenţă:
Furnizorul va acţiona conform legilor naţionale și
internaţionale și nu va participa la fixarea preţurilor,
alocarea de clienţi sau pieţe, împărţirea pieţei sau
aranjarea licitaţiilor cu concurenţa.
9. Drepturi de proprietate intelectuală: Furnizorul va
respecta drepturile de proprietate intelectuală ale
Timken și ale altor persoane.
10. Protecţia datelor: Furnizorul va respecta dreptul
fiecărei persoane la confidențialitate cu privire la
informaţiile lor personale conform reglementărilor
globale de protecţie a datelor și va raporta în decurs
de 24 de ore de la aflarea despre o încălcare a
securităţii sau despre un acces neautorizat la
informaţiile personale legate de Timken sau oricare
dintre partenerii săi de afaceri.
11. Mineralele provenite din zone de conflict: Pentru
a susţine angajamentul nostru de a obţine materiale
de provenienţă responsabilă, Furnizorul se va asigura
că produsele furnizate către compania Timken nu
conţin minerale de conflict care provin din surse care

www.timken.com
Timken® este o marcă înregistrată a The Timken Company. | 2020 The Timken Company

CODUL DE CONDUITĂ AL
FURNIZORILOR TIMKEN
finanţează sau aduc beneficii direct sau indirect unor
grupuri armate implicate în conflicte ilegale în
regiunile în care operează.

B. Monitorizarea conformităţii
Furnizorul va permite companiei Timken și / sau
oricărui reprezentant, agent sau client al acesteia,
accesul la dotările sale și la toate evidențele
relevante asociate produselor și serviciilor furnizate
companiei Timken. Furnizorul şi Timken vor stabili de
comun acord data şi ora accesului. Totuşi, riscurile
privind afacerile Timken ar putea necesita accesul
imediat la produsele, serviciile şi înregistrările
aferente, iar furnizorul va asigura accesul Timken
după cum este necesar. De asemenea, furnizorul va
oferi, la solicitarea Timken, informaţiile şi
certificatele suplimentare care dovedesc
conformitatea.

C. Aplicarea în cazul
subcontractanţilor

corectivă, pentru a remedia neconformitatea în
cadrul unui interval de timp specificat (prezentat în
scris către Timken). Dacă furnizorul respectiv nu
reuşeşte să implementeze cerinţele din planul de
acţiune corectivă, Timken poate înceta relaţia de
afaceri, inclusiv suspendând plasarea unor comenzi
viitoare şi, potenţial, încetând producţia curentă.
Timken îşi rezervă dreptul de a trage la răspundere
furnizorul în ceea ce priveşte costurile rezonabile ale
investigării neconformităţii.

E. Raportarea neconformităţilor
Codul de conduită al furnizorilor Timken este valabil
pentru persoanele şi companiile („Furnizorii“) care
fac afaceri cu Timken. Pentru orice întrebări privind
Codul, contactaţi reprezentantul Timken. Încălcările
Codului de conduită al furnizorilor Timken sau a
oricărui lucru legat de Timken pot fi raportate
confidenţial la: www.timkenhelpline.com.

Acest Cod este valabil, de asemenea, pentru toţi
subcontractanţii furnizorilor, care asigură bunuri şi
servicii pentru aceştia. Furnizorii răspund în
întregime de asigurarea conformităţii de către aceşti
subcontractanţi, ca şi cum ar fi vorba chiar de ei.
Timken îşi rezervă dreptul de a audita
subcontractanţii furnizorilor, în ceea ce priveşte
respectarea Codului de conduită al furnizorilor
Timken, iar furnizorii vor facilita auditul Timken,
după cum este necesar.

D. Eventualitatea unei încălcări
Furnizorul va anunța compania Timken rapid despre
o încălcarea cunoscută sau anticipată a codului. Dacă
un furnizor nu respectă Codul de conduită al
furnizorilor Timken, atunci Timken poate înceta
contractul imediat sau poate solicita furnizorului
respectiv să implementeze un plan de acţiune
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