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Dragi apreciați furnizori,
Litens este un lider global în tehnologiile de transmisie care îmbunătățesc eficiența 
vehiculului, economia de combustibil și au beneficii de emisii. Suntem o companie 
înființată pe inovație și am lucrat pentru a revoluționa proiectarea și eficiența 
sistemelor de transport auto moderne. De peste 40 de ani, angajamentul nostru 
pentru excelență ne-a câștigat reputația de a furniza soluții fiabile, atent proiectate 
pentru fiecare OEM important la nivel global. Litens are plăcerea de a oferi o 
actualizare a Codului nostru de conduită și de etică pentru furnizori pentru a 
evidenția angajamentul nostru față de o cultură a companiei înrădăcinată în 
corectitudine, integritate, onestitate și preocupare pentru oameni. Codul nostru de 
conduită și de etică pentru furnizori stabilește aceleași principii de bază cu care 
ne-am angajat în ceea ce privește relațiile noastre cu toate părțile interesate și, de 
asemenea, acționează ca un ghid pentru a ajuta furnizorii noștri în îndeplinirea 
standardelor etice reflectate în cod. 

Cu toții avem responsabilitatea de a ne onora angajamentul prin susținerea 
inițiativelor de sustenabilitate reflectate în Cod. Codul de conduită și etică al 
furnizorului este o parte importantă a relației noastre generale cu furnizorii noștri și 
este important ca dumneavoastră

Să înțelegeți și să implementați așteptările în sfera dumneavoastră de influență. 
Dacă aveți întrebări cu privire la conținutul codului sau cum ar trebui să fie aplicat în 
operațiunile dumneavoastră și nu numai, vă rugăm să discutați și să solicitați 
asistență din partea consilierului juridic Litens sau a contactului de achiziție. 

Vă mulțumim că ați contribuit la succesul companiei Litens și că ați jucat un rol 
important în dezvoltarea unei culturi a companiei care încurajează un mediu de 
muncă sigur și incluzivă, încurajează respectul reciproc, promovează practicile 
comerciale corecte și legale și durabilitatea în operațiunile noastre la nivel global. 

Cu stimă,
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Domeniul de aplicare
Acest Cod de Conduita si Etica pentru Furnizori se aplica tuturor 
furnizorilor Litens Automotive Group la nivel global global incluzand 
divizia noastra After Market si entitatile de distributie ca LATCO, Atech si 
Tendeco și va fi pus în aplicare prompt și constant. Abaterile de la aces 
cod vor duce la actiuni pe masura, proportionale cu abaterea. In cazul 
unei abateri serioase, Litens isi rezerva dreptul de a ncheia imediat orice 
reatie de afceri cu furnizorul respectiv.

Declarația de intenție
Acest Cod de conduită și etică pentru furnizori stabilește principiile de 
bază cu care ne-am angajat în ceea ce privește relațiile noastre cu toți 

furnizorii noștri și acționează ca un ghid pentru a-i ajuta pe furnizorii 
noștri în îndeplinirea standardelor etice așteptate de aceștia.  

Conducerea Litens Automotive Group („ Litens ”) a adoptat acest Cod de 
conduită și etică pentru furnizori pentru a evidenția angajamentul nostru 
față de cultura companiei înrădăcinată în echitate, integritate, onestitate 

și preocupare pentru oameni.
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Ne asteptam ca angajatii nostri sa onoreze datoria lor de buna credinta 
si fidelitate si sa isi indeplineasca sarcinile intr-o maniera care cauta sa 
asigure interesele companiei inaintea intereselor personale. Angajații 
noștri nu vor oferi, direct sau indirect, mită, șpăgi sau alte plăți similare 
și nici nu vor promite vreun alt beneficiu necorespunzător în scopul 
influențării vreunui client, furnizor, funcționar public sau oricărei alte 
persoane și nici nu vor accepta, direct sau indirect, mită, șpăgi sau orice 
alt beneficiu necorespunzător care ar putea influența sau părea să-i 
influențeze în îndeplinirea atribuțiilor lor.  Solicităm furnizorilor noștri să 
adopte politici și proceduri similare care să asigure absența unor practici 
corupte si evitarea conflictelor de interese pentru proprii lor angajați.  
Vom gestiona relațiile noastre cu furnizorii cu bună credință și solicităm 
furnizorilor să exercite o discreție similară în relația noastră și în relația 
lor cu furnizorii lor.

Desfășurarea afacerilor în cadrul 
legilor adecvate cu integritate, 

corectitudine și respect
itens crede în derularea afacerilor cu integritate, corectitudine și respect, 

respectând atât litera cât și spiritul legilor, regulilor și reglementărilor 
aplicabile din țările în care desfășurăm activități.  Vom respecta toate 

legile anticorupție care se aplică țărilor în care facem afaceri și avem o 
politică de toleranță zero pentru toate formele de luare de mită, corupție, 

extorsiune și delapidare.  Nu ne vom angaja în practici comerciale 
neloiale sau ilegale în jurisdicțiile în care desfășurăm activități cum ar fi 

schimbul necorespunzător de informații competitive sau fixarea 
prețurilor, manipularea ofertelor și alte mijloace de alocare 

necorespunzătoare a pieței.
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Păstrarea documentelor
Furnizorii vor păstra documente de afaceri exacte, inclusiv conturi 
financiare, rapoarte de inginerie și de calitate, fișe de prezență, rapoarte 
de cheltuieli și corespondenta cu  compania noastra, clienții noștri sau 
autoritățile de reglementare, atunci când este necesar.  Furnizorii nu vor 
crea, cu bună știință sau prin neglijență voită, documente comerciale 
false sau înșelătoare.

Furnizorii vor păstra documentele contabile în conformitate cu principiile 
contabile general acceptate în jurisdicțiile respective în care își 
desfășoară activitatea și nu vor înregistra, cu bună știință sau prin 
neglijență voită, tranziții în mod fals sau înșelător.

Protecția informațiilor 
confidențiale

Solicităm furnizorilor noștri să protejeze informațiile confidențiale care 
le-au fost încredințate de noi, de clienții noștri sau de alte terțe părți cu 

care lucrăm.  Informațiile confidențiale pot fi utilizate și dezvăluite 
numai în conformitate cu indicațiile noastre.
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Furnizarea responsabilă
a materialelor
Furnizorii sunt obligați să efectueze diligența necesară pentru a înțelege 
sursa de materii prime folosite la produsele lor.

Furnizorii sunt obligați să nu producă în cunoștință de cauză produse care 
să conțină materii prime care contribuie la abuzurile drepturilor omului, 
mită și încălcări ale eticii sau care au un impact negativ asupra mediului.
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Falsificări, controale la export și 
sancțiuni economice
Furnizorii sunt obligați să implementeze mijloace adecvate pentru a 
reduce riscul de a introduce piese și materiale contrafăcute în produsele 
pe care ni le livrează.

Furnizorii sunt obligați să respecte toate legile și reglementările privind 
controlul exporturilor și sancțiunile economice din toate țările relevante.  
Niciun furnizor nu va putea, cu bună știință sau prin ignoranță voită, 
vinde, exporta, reexporta sau livra bunuri interzise, software, servicii și 
tehnologie către anumite destinații, persoane fizice și / sau juridice 
interzise.  În cazul în care există întrebări referitoare la acest aspect, vă 
rugăm să contactați Departamentul Juridic.
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Respect pentru drepturile omului 
și condițiile globale de muncă

Litens sprijină și respectă protecția drepturilor omului proclamate 
internațional în sfera noastră de influență.  

Litens se angajează să garanteze că nu suntem complici la abuzurile la 
drepturile omului și că încurajăm un mediu de lucru care are ca rezultat un 

tratament demn și respectuos pentru toți muncitorii din lanțul nostru de 
aprovizionare.  Prin urmare, solicităm furnizorilor noștri să aibă politici, 
proceduri și sisteme adecvate pentru a sprijini următoarele standarde: 

• Munca prestată de copii este interzisă. Munca prestată de 
minori, așa cum este definită de legislația locală a muncii, 
nu va fi utilizată decât dacă face parte dintr-un program 
de formare sau ucenicie aprobat de guvern și care 
avantajază în mod vădit participanții.

• Orice formă de muncă forțată sau obligatorie este 
interzisă.

• Muncitorii, fără teamă de represalii, intimidare sau 
hărțuire, vor putea comunica deschis cu conducerea 
privind condițiile de muncă. De asemenea, aceștia au 
dreptul de a se asocia liber și a se alătura uniunii 
sindicatelor și consiliilor muncitorilor în conformitate cu 
legile locale.

• Muncitorii vor fi protejați împotriva oricăror forme de 
hărțuire și discriminare sub orice formă, inclusiv dar fără 
limitare la gen, sex, vârstă, religie, dizabilități și credințe 
politice. 

• Furnizorii nu vor utiliza testarea medicală sau examinările 
fizice ale niciunui muncitor în scopul discriminării.

• Furnizorii vor planifica spatii rezonabile pentru practicile 
religioase cunoscute ale muncitorilor lor.

• Muncitorii vor avea un loc de muncă sigur și sănătos care 
să îndeplinească sau să depășească toate standardele 
aplicabile pentru securitatea și sănătatea în muncă.

• Muncitorii vor fi compensați cu salarii și beneficii care 
sunt competitive și respectă legislația locală, inclusiv 
salariile minime, orele suplimentare și prestațiile 
mandatate legal.

• Orele de lucru vor respecta toate legile locale aplicabile care 
reglementează orele de muncă.

• Furnizorii vor oferi oportunități egale de angajare fără a ține 
cont de rasă, religie, vârstă, sex, dizabilitate, orientare 
sexuală, naționalitate sau apartenență politică sau orice altă 
caracteristică personală protejată de legea aplicabilă. 

• Furnizorii vor păstra aceste condiții globale de muncă în 
toate operațiunile lor, promovând în același timp adoptarea 
acestor principii cu furnizorii proprii.
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Confidențialitate
Ne-am angajat să protejăm informațiile personale referitoare la angajații 
noștri și la alte părți interesate.  Solicităm furnizorilor noștri să protejeze 
aceste informații personale, precum și informațiile personale ale 
angajaților și părților interesate ale acestora.  Furnizorii sunt obligați să 
respecte toate legislațiile aplicabile în materie de confidențialitate și 
protecția datelor în vigoare de-a lungul timpului. 
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Sprijinim evitarea materialelor și metodelor care prezintă riscuri pentru 
mediu și sănătate atunci când sunt disponibile alternative și vom lucra 
pentru a reduce impactul operațiunilor noastre asupra mediilor în care 
acționăm.  Solicităm furnizorilor noștri să acționeze în mod similar.  

Mediu, sănătate și siguranță
Ne-am angajat să colaborăm cu furnizorii și partenerii noștri de afaceri 

pentru a crea și menține un mediu de lucru sigur și sănătos, care 
respectă sau depășește standardele și reglementările din industrie în 

toate jurisdicțiile în care ne desfășurăm activitățile comerciale.

Ne desfășurăm activitatea într-un mod responsabil cu mediul, în 
conformitate cu legislația și reglementările corespunzătoare din fiecare 

jurisdicție în care funcționăm și ne străduim să îndeplinim sau să 
depășim cerințele de performanță de mediu ale standardelor 

internaționale reglementate de ISO 14001.  Solicităm furnizorilor noștri 
să acționeze în mod similar. 
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IDENTIFICE, COMUNICE ȘI GESTIONEZE ÎN MOD RESPONSABIL 
SUBSTANȚELE CHIMICE PENTRU A ASIGURA MANIPULAREA, DEPOZITAREA, 
UTILIZAREA ȘI ELIMINAREA ÎN SIGURANȚĂ A ACESTORA

URMĂREASCĂ ȘI SĂ DOCUMENTEZE CONSUMUL DE ENERGIE ȘI EMISIILE DE 
GAZE CU EFECT DE SERĂ, PRECUM ȘI SĂ IMPLEMENTEZE O STRATEGIE DE 
GESTIONARE A ENERGIEI PENTRU REDUCEREA CONSUMULUI ȘI A EMISIILOR

DACĂ ESTE CAZUL, SĂ EFECTUEZE O MONITORIZARE DE RUTINĂ A EMISIILOR DE 
AER, SĂ INTEGREZE CONTROALELE EMISIILOR DE AER ÎN PLANUL LOR DE AFACERI 
ȘI SĂ STABILEASCĂ UN PLAN DE GESTIONARE ASIGURAND O CALITATE A AERULUI 
CARE SĂ ÎNDEPLINEASCĂ SAU SĂ DEPĂȘESCĂ CERINȚELE DE REGLEMENTARE 
PENTRU FIECARE INSTALAȚIE

SĂ STABILEASCĂ ȘI SĂ IMPLEMENTEZE UN PLAN DE GESTIONARE A 
DEȘEURILOR PENTRU PREVENIREA ȘI REDUCEREA DEȘEURILOR; SĂ 
REUTILIZEZE, RECUPEREZE ȘI / SAU RECICLEZE DEȘEURILE, DUPĂ CAZ; ȘI SĂ 
MANIPULEZE ȘI SĂ ELIMINE DEȘEURILE ÎN SIGURANȚĂ ÎN CONFORMITATE CU O 
BUNĂ ADMINISTRARE A MEDIULUI ȘI CU REGLEMENTĂRILE LOCALE

PĂSTREZE RESURSELE DE APĂ ȘI CALITATEA APEI

Mai precis, furnizorii sunt așteptați să:
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Încălcări
Rapoartele de încălcare ale acestui Cod de conduită pentru furnizori pot fi 
făcute în mod anonim și confidențial Juristului general Litens pentru 
investigare și acțiuni adecvate. Juristul Litens nu va devoala identitatea 
personelor care rapoteaza un comportament suspect decat daca individul 
va fi de acord cu aceasta sau daca va fi cerut de lege. Denuntatorul nu va 
fi pedepsit  pentru acte legale in virtutea acestei politici. Rapoartele pot 
fi depuse în oricare dintre limbile comerciale utilizate în locațiile Litens 
din întreaga lume prin poștă, e-mail sau telefon pentru:

Consilierul General Litens nu va dezvălui identitatea persoanei 
(persoanelor) care raportează o conduită necorespunzătoare suspectă, cu 
excepția cazului în care individul (persoanele) consimte divulgarea sau i 
se cere prin lege. Persoana (persoanele) nu va fi discriminată din cauza 
unor acte legale pentru promovarea acestei politici.

Prezentul cod de conduită a fost aprobat și adoptat de conducerea 
superioară și nu poate fi modificat sau renunțat de aceasta.  Se vor 
dezvălui orice modificări sau derogări.

Alex Porat, Jurist General
Parteneriatul auto Litens
730 Rowntree Dairy Road, 
Woodbridge, ON.,
CANADA L4L 5T7
Telefon: +905 850-4851
Email: actionresponseline@litens.com


