
 

BASF creează chimie pentru un viitor durabil. Noi combinăm succesul economic, responsabilitatea socială și protecția 
mediului în operațiunile noastre de afaceri, dându-le posibilitatea clienților noștri să răspundă nevoilor actuale și viitoare 
ale societății. 
Ne străduim să îmbinăm punctele noastre forte și competențele furnizorilor noștri pentru a folosi la maxim oportunitățile 
oferite de dezvoltarea durabilă. Acest lucru presupune, de asemenea, că ne așteptăm ca furnizorii noștri, precum și 
furnizorii și subcontractanții acestora să respecte pe deplin legile în vigoare și să adere la standardele de guvernare 
recunoscute la nivel internațional de mediu, sociale și corporative (standardele ESG). 
Ne așteptăm în special ca dumneavoastră, în calitate de furnizor, să susțineți, să adoptați și să puneți în aplicare 
următoarele standarde ESG, care se bazează pe cele zece principii ale inițiativei United Nations Global Compact1 și pe 
Programul de Îngrijire Responsabilă2 a industriei chimice globale:  
Mediu 
• Respectați toate reglementările in vigoare cu privire 

la mediu, sănătate și siguranță. 
• Promovați dezvoltarea, producția, transportul, 

utilizarea și eliminarea produselor dumneavoastră 
în condiții de siguranță și ecologice. 

• Protejați viața și sănătatea angajaților și vecinilor 
dvs., precum și ale publicului larg în general, 
împotriva pericolelor inerente ale proceseleor și 
produselor dvs. 

• Utilizați resursele în mod eficient, aplicați tehnologii 
ecologice, eficiente energetic, și reduceți cantitatea 
de deșeuri, precum și a emisiilor în aer, apă și sol. 

• Minimizați impactul asupra biodiversității, 
schimbărilor climatice și deficitului de apă.  

 
 

Social 
• Susțineți protejarea drepturilor omului proclamate la 

nivel internațional, inclusiv a salariului minim și 
respectarea programuluide lucru. 

• Luptați împotriva muncii forțate, a muncii efectuate 
de copii și împotriva discriminării la locul de muncă. 

• Încurajați libertatea de asociere și dreptul la 
negociere colectivă. 

Guvernare 
• Respectați toate reglementările naționale și 

internaționale aplicabile antitrust și de control 
comercial. 

• Combateți corupția, inclusiv luarea de mită, și vă 
asigurați că relațiile personale nu vă afectează 
activitățile profesionale. 

• Evitați orice activități de spălare de bani. 

Relația noastră cu dumneavoastră se bazează pe încredere și respect reciproc. Vă puteți demonstra, de asemenea, 
angajamentul dumneavoastră față de aceste principii și prin respectarea propriului dvs. cod de conduită sau a politicilor 
companiei, care adoptă aceste standarde. Cu toate acestea, BASF v-ar putea cere să verificați respectarea acestor 
standarde ESG prin oricare dintre următoarele metode și poate lua măsuri corective în cazul în care există un motiv de 
îngrijorare: 
• Auto-evaluări: vă putem cere să completați un 

chestionar privind respectarea standardelor ESG. 

• Evaluări efectuate de terțe părți: putem solicita 
informații de la o terță parte, de exemplu un 
furnizor de date, cu privire la respectarea  și 
aplicarea standardelor ESG. 

• Certificări/Declarații: Vă putem cere o certificare 
sau o declarație prin care să confirmați 
respectarea standardelor ESG. 

• Audituri la locul de muncă: Noi sau o terță parte 
care acționează în numele nostru vă poate 
contacta și cere permisiunea de a verifica 
respectarea standardele ESG la locul de muncă. 

Asigurarea principiilor dezvoltării durabile în lanțul nostru de aprovizionare este importantă pentru noi. Dvs. faceți parte 
din lanțul nostru de aprovizionare - BASF contează pe responsabilitatea dumneavoastră! 

Pentru mai multe detalii și informații accesați: www.basf.com/supplier-code-of-conduct 

Codul de conduită a furnizorului 

“Commitment counts!” 
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