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Scopul și domeniul de aplicare 
La PPG, credem că a ne comporta în mod etic și responsabil este pur și simplu ceea ce trebuie să facem și reprezintă 
un lucru bun pentru afaceri. PPG a dezvoltat acest Cod de conduită global al furnizorilor („Codul furnizorilor” sau „Codul”) 
pentru a clarifica așteptările noastre globale privind conduita furnizorilor în domeniile drepturilor omului și al muncii, 
managementul mediului, al sănătății și securității asociate și integrității afacerii. Codul furnizorilor PPG este destinat să  
completeze Codul etic global al PPG și celelalte politici și standarde ale companiei la care se face referire. 
 

Codul furnizorilor stabilește principii de bază pentru comportamentul furnizorilor atunci când lucrează cu PPG. PPG se 
angajează să respecte aceste principii și așteaptă același angajament din partea furnizorilor, contractorilor, 
antreprenorilor, consultanților și a altor furnizori de bunuri și servicii care fac afaceri cu entități PPG din întreaga lume 
(„Furnizori”). 
 

 
 

Drepturile omului și munca 
Interzicerea tuturor formelor de muncă forțată sau obligatorie / sclavie modernă. Furnizorii PPG trebuie să 
mențină și să promoveze drepturile fundamentale ale omului și nu vor folosi munca forțată, involuntară sau a sclaviei. 
 

Interzicerea utilizarării muncii copiilor. Furnizorii trebuie să respecte limita de vârstă minimă a ocupării forței de 
muncă definită de legislația sau regulamentele naționale și să urmeze standardele relevante ale Organizației 
Internaționale a Muncii (OIM). 
 

Interzicerea traficului de persoane. PPG susține politica SUA și a altor guverne care interzic traficul de persoane. 
Furnizorilor PPG li se interzice să se angajeze în orice formă de trafic de persoane, inclusiv, fără a se limita la, utilizarea 
forței, fraudei sau constrângerilor pentru a obține forță de muncă sau servicii, procurarea sau angajarea în alt fel a unor 
acte de sex comercial, distrugerea sau ascunderea identității unei persoane, folosind inducerea în eroare sau practici 
frauduloase în ceea ce privește recrutarea angajaților, perceperea de taxe potențiale de recrutare a angajaților sau 
neasigurarea transportului de retur pentru angajații recrutați din țări străine. 
 

Respectarea dreptului angajaților la libertatea de asociere și de negociere colectivă, în conformitate cu 
legile locale. În conformitate cu legislația aplicabilă, Furnizorii PPG vor respecta drepturile angajaților de a se alătura 
sau de a se abține de la aderarea la asociații și organizații profesionale. 
 

Promovarea unei forțe de muncă diverse și oferirea unui loc de muncă fără discriminare, hărțuire sau orice 
altă formă de abuz. Furnizorii PPG creează un mediu de lucru în care angajații și partenerii de afaceri se simt apreciați 
și respectați pentru contribuțiile lor, nu sunt discriminați din cauza niciunei caracteristici protejate prin lege și nu sunt 
supuși hărțuirii verbale, sexuale sau fizice sau abuzurilor de orice fel. 
 

Tratarea angajaților în mod echitabil, inclusiv cu privire la salarii, ore de lucru și beneficii. Furnizorii PPG vor 
respecta toate cerințele legale și de reglementare aplicabile și vor aplica bune practici în relațiile cu angajații. 
 

 
 

Siguranță, sănătate și mediu 
Sustenabilitate: Angajamentul PPG pentru sustenabilitate include folosirea eficientă a resurselor, funcționarea în locuri 
de muncă sigure și sănătoase, asigurarea siguranței și conformității produselor și minimizarea impactului de mediu 
conform Obiectivelor pentru Dezvoltare Sustenabilă ale Națiunilor Unite. PPG se așteaptă ca Furnizorii săi să își asume 
angajamente similare pentru a-și îmbunătăți continuu performanțele de mediu, sănătate și siguranță. Furnizorii ar trebui 
să respecte Politica de sustenabilitate a furnizorilor PPG disponibilă la https://procurement.ppg.com/Programs/Supplier-
Sustainability. 
 

Locuri de muncă sigure și sănătoase: Furnizorii vor asigura un loc de muncă sigur și sănătos și vor furniza servicii 
care respectă standardele de calitate și sănătate și securitate aplicabile. Furnizorii gestionează proactiv riscurile pentru 
sănătate și siguranță cu scopul de a oferi un mediu fără incidente în care sunt prevenite vătămările profesionale și bolile. 

https://corporate.ppg.com/Our-Company/Ethics.aspx
https://procurement.ppg.com/Programs/Supplier-Sustainability
https://procurement.ppg.com/Programs/Supplier-Sustainability
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Furnizorii trebuie să implementeze sisteme și controale de management care să identifice pericolele și să evalueaze și 
să controleze riscurile legate de industria lor specifică. 
 

Minimizarea impactului asupra mediului: Furnizorii vor efectua operațiuni în moduri care să prevină daunele sănătății 
publice și mediului. Furnizorii trebuie să se angajeze să utilizeze eficient resursele. Furnizorii trebuie să dispună de 
procese pentru gestionarea în condiții de siguranță și sustenabilitate a deșeurilor și pentru reducerea lor la minimum, a 
emisiilor de aer, a consumului de energie și a apei. 
 

Siguranță, sănătate și mediu Furnizorii vor respecta toate legile și reglementările aplicabile pentru mediu, sănătate și 
siguranță și transport. Furnizorii se angajează să respecte normele de consens recunoscute privind mediul, sănătatea și 
siguranța. Furnizorii trebuie să dispună de procese care să asigure conformitatea și să conducă la îmbunătățirea continuă 
a performanței lor de mediu, sănătate și siguranță. 
 

Siguranța și conformitatea produselor: Furnizorii se vor asigura că toate produsele furnizate către PPG și materiile 
prime utilizate pentru fabricarea acestor produse îndeplinesc toate cerințele de reglementare aplicabile ale produselor, 
inclusiv etichetarea și comunicarea pericolelor și toate standardele de calitate și siguranță aplicabile. Pentru toate 
produsele furnizate către PPG, Furnizorii trebuie să fie dedicați transparenței și trebuie să furnizeze divulgarea completă 
a tuturor substanțelor chimice din produsele lor, atunci când sunt solicitate de PPG. Furnizorii raportează imediat 
probleme sau modificări către PPG care ar putea afecta negativ siguranța, conformitatea cu reglementările, calitatea sau 
percepția publică a unui produs PPG. 
 

 
 

Integritatea afacerilor și cerințele legale 
Fără luare de mită / recompense ilegale: Furnizorii nu se vor angaja în nici o formă în luare de mită sau nu vor oferi 
niciun fel de stimulent sau plată către orice angajat PPG, către familia sau prietenii angajatului PPG sau oricărui alt 
reprezentant al PPG pentru a obține sau păstra contracte cu PPG sau pentru a asigura orice avantaj de afaceri cu PPG. 
Furnizorii vor respecta Legea privind practicile corupte din SUA, Legea privind mita din Marea Britanie și toate celelalte 
legi și reglementări locale, regionale sau de altă natură aplicabile privind mituirea oficialilor guvernamentali și a entităților 
comerciale. 
 

Evitați conflictele de interese: Furnizorii vor evita orice interacțiune cu un angajat PPG care poate intra în conflict sau 
poate părea în conflict, cu acel angajat care acționează în interesul cel mai bun al PPG. Aceasta include oferirea sau 
furnizarea de plăți sau oportunități de angajare angajaților PPG. 
 

Cadouri și Divertisment: Furnizorilor PPG li se interzice să furnizeze sau să ofere cadouri angajaților PPG care ar 
putea influența în mod necorespunzător sau par să influențeze în mod rezonabil deciziile de afaceri ale PPG sau să 
încerce să obțină un avantaj neloial. De asemenea, angajaților PPG li se interzice să facă același lucru față de toți 
partenerii de afaceri PPG. 
 

Competiție corectă: Furnizorii vor respecta toate legile aplicabile cu privire la concurența echitabilă și antitrust. 
 

Protejați informațiile confidențiale: Furnizorii vor proteja informațiile confidențiale ale PPG, inclusiv informațiile 
personale și vor acționa pentru a preveni folosirea greșită, furtul, frauda sau dezvăluirea necorespunzătoare. Furnizorii 
trebuie să își ia toate precauțiile privind manipularea, discuția sau transmiterea informațiilor sensibile sau confidențiale 
care ar putea afecta PPG, angajații săi, clienții săi, comunitatea de afaceri sau publicul larg. 
 

Confidențialitatea datelor: Furnizorii trebuie să prelucreze, să stocheze, să transmită și să partajeze informațiile 
personale într-o manieră compatibilă cu legile aplicabile privind confidențialitatea datelor și securitatea informațiilor. 
Furnizorii vor folosi informațiile personale ale angajaților, clienților și contractanților PPG numai în scopuri comerciale 
legitime sau conform unui contract cu PPG. 
 



[Scrie aici] 
 

Codul de conduită global al furnizorilor 
 

3 

Codul de conduită global al furnizorilor 
ACTUALIZAT la 31 mai-2022 

Comerț internațional: Furnizorii trebuie să respecte toate legile aplicabile care reglementează comerțul internațional, 
inclusiv legile și reglementările privind importul, controlul exporturilor și sancțiunile locale și americane. Furnizorii vor 
furniza către PPG toate informațiile și documentația necesară pentru ca PPG să respecte legile privind importul și exportul 
și vor pune în aplicare practici și proceduri pentru a asigura securitatea lanțului lor de furnizare în conformitate cu 
reglementările aplicabile. 
 

Părțile sancționate: Furnizorii nu au voie să permită ca mărfurile PPG să fie transportate de către vreun transportator 
sau pe vreo navă, aeronavă, camion sau alt transport care este supus sancțiunilor sau restricțiilor comerciale ale Națiunilor 
Unite, Statele Unite ale Americii, celor europene sau naționale sau este identificat pe una dintre listele sancționate sau 
părțile restrânse menținute de diverse țări, inclusiv, dar fără a se limita la Statele Unite, Uniunea Europeană și Regatul 
Unit. 
 

Înregistrări precise de contabilitate și de afaceri, spălare de bani și tranzacționare privilegiată: Furnizorii vor 
crea și menține, și vor oferi acces companiei PPG, la cerere, la înregistrări complete și precise ale tuturor chestiunilor 
legate de activitatea furnizorului cu PPG. Furnizorul nu va crea nicio tranzacție separată (off-the-book) în legătură cu 
PPG, nu se va angaja în nicio formă de spălare de bani și nu va accepta în cunoștiință de cauză fonduri dobândite prin 
mijloace ilicite. Furnizorul nu va folosi nicio informație confidențială aflată în posesia furnizorului cu privire la PPG pentru 
a angaja sau pentru a sprijini tranzacțiile privilegiate. 
 

Minerale de conflict: Furnizorii trebuie să respecte Politica privind mineralele privind conflictele PPG disponibile la 
https://sustainability.ppg.com/Governance/Conflict-Minerals. 
 

Conformitate: În plus față de standardele menționate în prezentul cod, Furnizorii vor respecta toate celelalte legi 
aplicabile în furnizarea de bunuri și servicii către PPG. PPG se așteaptă ca Furnizorii să implementeze sisteme și 
controale pentru a promova respectarea legilor aplicabile și a principiilor enunțate în prezentul cod, inclusiv politici, 
proceduri, instruire, evaluări de risc, disciplină, mecanisme de monitorizare și audit. Furnizorii ar trebui să aplice, de 
asemenea, aceste principii sau similare subcontractanților și furnizorilor cu care lucrează în furnizarea de bunuri și servic ii 
către PPG. 
 

 
 

Raportarea comportamentului necorespunzător și nerespectarea Codului furnizorului 
Monitorizare și încheiere: PPG își rezervă dreptul de a evalua și monitoriza respectarea Furnizorilor cu acest cod. 
PPG își rezervă dreptul de a rezilia orice acord cu orice Furnizor care nu poate demonstra conformitatea cu Codul de 
conduită al furnizorului. 
 

Furnizorii care sunt informați sau suspectează în mod rezonabil: 
• un angajat PPG sau orice persoană care acționează în numele PPG s-a angajat într-o conduită ilegală sau 

necorespunzătoare în ceea ce privește activitatea sa cu Furnizorul; sau 

• orice activitate neconformă sau încălcarea Codului Furnizorului de către orice angajat al Furnizorului care are impact 
asupra PPG; 

Ar trebui să raporteze problema către PPG imediat. 
 

Încălcările Codului furnizorilor sau întrebările privind așteptările declarate în ceea ce privește furnizorii PPG pot fi 
comunicate contactând: 

 
Responsabilul principal cu conformitatea la PPG 
PPG Industries, Inc. 
Pittsburgh, PA 15272 
chiefcomplianceofficer@ppg.com 
 

https://sustainability.ppg.com/Governance/Conflict-Minerals
mailto:chiefcomplianceofficer@ppg.com
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Încălcările acestui Cod pot fi, de asemenea, raportate în mod anonim la Linia de asistență PPG privind etica. Mai multe 
informații despre Codul etic global al PPG și Linia telefonică de etică a PPG sunt disponibile la adresa 
https://corporate.ppg.com/Our-Company/Ethics.aspx. 

 
 

 

Materiale de referinta 
Cea mai recentă versiune a Codului de conduită global al furnizorilor și informații suplimentare despre sustenabilitatea 
lanțului de aprovizionare care pot fi utile pentru organizația dvs. pentru a asigura respectarea Codului de conduită global 
al furnizorilor este disponibilă la: https://sustainability.ppg.com/Business/Supplier-Sustainability. 

http://www.ppgethics.com/
https://corporate.ppg.com/Our-Company/Ethics.aspx
https://sustainability.ppg.com/Business/Supplier-Sustainability

