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Mesaj de la Albert Manifold			
Directorul General Executiv
Valorile noastre de bază – integritatea, corectitudinea şi respectul faţă
de lege – au stat la baza succesului nostru, ca Grup. Acestea au ghidat
demersul nostru în afaceri încă de la înfiinţarea CRH, iar un angajament
faţă de aceste valori a fost întotdeauna o cerinţă fundamentală pentru
fiecare angajat CRH. Pe măsură ce ne angajăm într-un capitol nou şi
interesant în procesul nostru de dezvoltare, mă angajez cu fermitate să
mă asigur că menţinem cele mai înalte standarde de etică în afaceri, în
tot ceea ce facem, cu toate părţile interesante, oriunde ne desfăşurăm
activitatea.

Codul de Conduită în Afaceri actualizat al CRH este un ghid care ne
ajută să merităm aceste valori. Acesta serveşte ca o referinţă practică
pentru a ne asigura că respectăm legea, luăm decizii etice şi, înainte de
toate, că respectăm principiul nostru de bază că „nu există niciodată
un bun motiv de afaceri pentru a face un lucru greşit”. Vă rugăm
să citiţi cu atenţie Codul, pentru a evalua standardele aşteptate de noi,
pe măsură ce ne îndeplinim angajamentele unii faţă de alţii, faţă de
clienţii, furnizorii şi partenerii noştri de afaceri, faţă de Grupul nostru
şi faţă de mediu şi comunităţile pe care le deservim. Cu toate acestea,
deoarece niciun document nu poate acoperi fiecare situaţie posibilă,
Codul prezintă de asemenea diverse resurse specializate, care vă sunt
disponibile în cazul în care aveţi nevoie de îndrumări suplimentare sau
dacă doriţi să raportaţi o problemă, care vă îngrijorează. Asiguraţi-vă că
rapoartele transmise cu bună-credinţă vor fi investigate integral şi că
represaliile nu sunt permise.
CRH se mândreşte cu istoricul său şi are un viitor luminos. Pe măsură ce
ne străduim să realizăm potenţialul complet al afacerii noastre, haideti
să muncim împreună ca o companie cu o singură viziune, pornind de la
moştenirea celor dinaintea noastră şi stabilind un exemplu pentru cei
care vor urma! Vă mulţumim că vă luaţi personal angajamentul pentru
scopul nostru comun – de a ne asigura că CRH continuă să conducă cu
integritate.
Cu stimă,

Albert Manifold

Director General Executiv
CRH plc
Februarie 2014
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Declaraţie privind valorile de bază
Valorile noastre de bază

CRH se angajează să îşi desfăşoare activităţile comerciale într-o manieră durabilă, etică şi
responsabilă cu clienţii noştri, furnizorii, partenerii de afaceri, autorităţile şi comunităţile
locale, acţionarii şi angajaţii deopotrivă, construind relaţii de lungă durată, bazate pe încredere
şi susţinute de valorile noastre de bază de integritate, corectitudine şi respect faţă de lege.

Integrit

y

Hones

ty

Respec

t

Integritate
Avem standarde înalte şi le aplicăm în mod constant în interacţiunile noastre zilnice de afaceri.
Corectitudine
Înainte de toate, nu compromitem niciodată adevărul.
Respectul pentru lege
Respectăm litera şi spiritul tuturor legilor, regulamentelor şi politicilor aplicabile.

Principii de îndrumare în afaceri
La CRH, cu toţii suntem de acord că „nu există niciodată un bun motiv de afaceri pentru a face
un lucru greşit”. Aceasta reflectă cultura noastră şi oferă baza pentru principiile de îndrumare
în afaceri, care guvernează comportamentele noastre în domeniile cheie, pe care le acoperă
acest Cod astfel:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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10.

Avem grijă să asigurăm sănătatea şi siguranţa angajaţilor şi oaspeţilor noştri la toate
locurile de muncă.
Respectăm drepturile omului şi legislaţia muncii şi asigurăm tuturor angajaţilor noştri
şanse egale, bazate pe merit, valorificând competenţele lor şi recompensându-i corect.

Suntem corecţi şi sinceri cu clienţii, furnizorii şi partenerii noştri de afaceri, colaborând
numai cu aceia, care au un angajament comun cu al nostru, faţă de practicile etice în
afaceri.
Suntem deosebit de atenţi în ceea ce priveşte responsabilitatea noastră în domeniul
legislaţiei concurenţei şi concurăm energic, corect şi întotdeauna cu respectarea legii.
Nu tolerăm nicio formă de mită sau corupţie şi ne angajăm în cele mai înalte standarde
de etică în afaceri în toate relaţiile noastre de pretutindeni.
Folosim activele Grupului nostru în mod corect şi în scopul stabilit.

Respectăm informaţiile confidenţiale şi dăm dovadă de profesionalism în toate
comunicările noastre.

Evităm conflictele de interese, suntem atenţi la orice incidente suspecte de fraudă şi le
raportăm prompt, oferim şi acceptăm cadouri şi divertisment corespunzător afacerilor.
Îmbrăţişăm durabilitatea ca o condiţie fundamentală a dezvoltării noastre în viitor, ne
străduim continuu să îndeplinim cele mai înalte standarde de administrare a mediului
şi suntem pe deplin angajaţi consolidării vieţilor din comunităţile pe care le deservim.

În cele din urmă, dacă vedem sau auzim ceva ilegal, lipsit de etică sau nesigur – noi
„Raportăm”!

„Daca vedem sau
auzim ceva ilegal,
lipsit de etica sau
nesigur – Raportam!”
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Introducere
Ce reprezintă Codul de Conduită în Afaceri şi de ce avem un Cod?
Codul nostru de Conduită în Afaceri şi politicile ajutătoare (numite împreuna „Codul” nostru)
acţionează ca un ghid, pentru a ne ajuta să:

Merităm valorile noastre. Desfăşurând activitatea comercială în mod corect, putem să
ne păstrăm încrederea pe care ne-am creat-o împreună cu alţii, care au o miză în succesul
Grupului nostru, de la angajaţii noştri, colegi din CRH şi acţionari, la companiile cu care lucrăm
şi comunităţile în care trăim.
Respectăm legea. Îndrumările din Codul nostru ne ajută să ne facem treaba în conformitate
cu legile şi regulamentele relevante, care se aplică activităţii pe care o desfăşurăm şi ţărilor
în care ne desfăşurăm activitatea. În cazul în care există diferenţe între Cod şi regulamentele
locale, ca urmare a normelor vamale sau de afaceri, trebuie să le aplicăm pe acelea care
stabilesc cel mai înalt standard de comportament.

Luăm decizii etice, în special atunci când nu este evident ceea ce trebuie făcut în mod corect.
Deoarece nu există înlocuitor pentru simţul realitaţii şi judecata corectă, Codul nostru ne ajută
să înţelegem regulamentele şi politicile, cu care este posibil să nu fim familiarizaţi. Din acest
motiv, oferim un program complet de formare, pentru a ne asigura că înţelegem toţi Codul şi
avem nevoie ca fiecare angajat să certifice acest fapt.
Pe scurt, ne ajută să respectăm întotdeauna regula noastră de aur: „nu există niciodată un
bun motiv de afaceri pentru a face un lucru greşit.”

Cui se adresează Codul?
Toţi cei care lucrează pentru sau în numele Grupului CRH au datoria de a citi, înţelege şi
respecta Codul. (Grupul este definit ca fiind toate companiile în care CRH controlează direct
sau indirect peste 50% din capitalul social sau deţine controlul în administrare). Acest lucru
înseamnă că:
•
•

Toţi angajaţii, inclusiv cei care lucrează cu timp parţial sau au contracte pe durata
determinata
Toţi funcţionarii şi directorii executivi şi non-executivi

au responsabilitatea de a respecta principiile şi valorile exprimate în acest Cod.

Deoarece CRH se dezvoltă în mare parte prin achiziţii, este deosebit de important ca noi toţi
să conştientizăm faptul că aceleaşi reguli se aplică tuturor în organizarea extinsă a CRH. Este
necesară adoptarea acestui Cod şi comunicarea valorilor CRH cât mai curând posibil. În cazul
unei asocieri în participaţiune sau a unei asociaţii, încurajăm adoptarea Codului nostru sau a
unor materiale sau proceduri similare de conformitate, care să fie cel puţin la fel de riguroase ca
ale noastre. Programul nostru Conformitatea şi Etica Fuziunilor, Due Diligence pentru Achiziţii
si Asocieri in Participaţiune ne ajută doar să achiziţionăm sau să încheiem parteneriate cu
companii, care sunt angajate în cele mai înalte standarde de integritate în afaceri.
Supplier Code of Conduct

CRH Supplier Code of Conduct
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Leading with Integrity

În plus, ne aşteptăm ca furnizorii noştri să urmeze principii similare, aşa cum au fost prezentate
separat în Codul nostru de Conduită al Furnizorului. De asemenea, se doreşte ca partenerii de
afaceri, care acţionează în numele nostru sa impartaseasca angajamentul nostru la cele mai
înalte standarde de etică in afaceri.

În cuprinsul documentului se face referire la documentele detaliate de politică şi la notele
orientative. O listă completă cu aceste documente poate fi găsită la pagina 40. Puteţi obţine
copii de la managerul dumneavoastră, de la oricare membru al Echipei de Conformitate şi
Etică sau le puteţi descărca de pe site-urile noastre intranet.

Introducere
Care sunt responsabilităţile noastre?
Se aşteaptă de la noi să:
•

Folosim bunul simţ şi o judecată corectă în luarea deciziilor şi în interacţiunile noastre.

•

Când avem dubii, să întrebăm cum trebuie să procedăm.

•
•

Respectăm Codul şi toate legile relevante aplicabile.
Raportăm atunci când lucrurile nu merg bine.

Ghid etic de luare a deciziilor
CRH încearcă să simplifice totul cât mai mult posibil, pentru a respecta regulile. Când vă
confruntaţi cu o decizie dificilă în afaceri, vă rugăm să faceţi aplicarea secţiunii aferente din
prezentul Cod pentru îndrumare şi de asemenea, să vă întrebaţi următoarele:
1.

Este legal, etic şi corect?

3.

Este lucrul potrivit, care trebuie făcut pentru afacerea mea şi pentru Grup?

2.
4.

Raportează!

Este în conformitate cu valorile de bază ale CRH?

Imi convine să fiu tras la răspundere în mod public pentru aceasta?

Dacă tot nu sunteţi siguri de răspunsul la aceste întrebări sau dacă încă aveţi neclarităţi cu
privire la semnificaţia sau importanţa vreunui aspect din acest Cod, nu ezitaţi să întrebaţi
managerul, un membru al Echipei de Conformitate şi Etică sau pe oricare din celelalte resurse,
care vă sunt disponibile.
De ce este important să adresăm întrebări şi să raportăm problemele?
Cu toţii suntem conştienţi de impactul devastator, pe care îl poate avea comportamentul neetic,
ilegal sau nesigur asupra unei companii şi a angajaţilor acesteia. Dorim să continuăm protejarea
recordului nostru excelent şi a reputaţiei şi avem nevoie de susţinere permanentă din partea
dumneavoastră. Deoarece Codul nostru nu poate aborda fiecare situaţie, care ar putea rezulta
din sarcinile noastre zilnice, depinde de fiecare dintre noi să continuăm respectarea celor mai
înalte standarde de integritate şi să raportăm aspectele incompatibile cu conduita responsabilă
în afaceri.
Ce fel de probleme ar trebui să raportez?
Cu bună-credinţă, trebuie să raportaţi toate acţiunile posibil ilegale, neetice sau nesigure sau tot
ceea ce pare contrar principiilor stabilite în Codul nostru. „Bună-credinţă” înseamnă să furnizaţi
toate informaţiile, pe care le aveţi despre situaţia respectivă şi care sunt adevărate din tot ceea ce
ştiţi dumneavoastră. Nu contează dacă nu sunteţi siguri că problema este o încălcare a Codului
nostru sau dacă ulterior se dovedeşte că aţi greşit. Trebuie întotdeauna să vă simţiţi liberi să
adresaţi întrebări despre tot ceea ce vi se pare neadecvat sau să raportaţi ceva ce vi se pare
incorect – acest aspect este atât dreptul, cât şi responsabilitatea dumneavoastră.
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Introducere
Pe cine ar trebui să contactez?
Există un număr de resurse la care puteţi apela oricând sunteţi nesiguri, referitor la cursul
corect al acţiunii sau dacă doriţi să raportaţi o problemă care vă preocupă:
•

Managerul dumneavoastră direct

•

Şeful Compartimentului Juridic, Coordonatorul de Conformitate Naţional sau Regional

•
•
•

Directorul de Resurse Umane, Directorul Financiar, Directorul General al companiei,
Preşedintele Consiliului de administraţie
Şeful Auditului Intern sau Şeful Grupului de Conformitate şi Etică
Directorul Financiar Regional

Dacă este greu sau imposibil să comunicaţi cu oricare dintre resursele menţionate mai sus, avem
de asemenea, la dispoziţia dumneavoastră, o linie telefonică de urgenţă confidenţială, care vă va
permite să raportaţi problema şi în limba dumneavoastră. Puteţi contacta linia de urgenţă 24 de
ore pe zi, 7 zile pe săptămână, folosind numărul gratuit/telverde sau adresa de e-mail (detaliile
de contact sunt disponibile la sediul companiei dumneavoastră sau pe site-ul CRH). În cazul în
care legislaţia locală vă permite, puteţi raporta sub anonimat, deşi trebuie să reţineţi faptul că
acest lucru îngreunează sarcina CRH de a investiga corect raportul. În cele din urmă, vă rugăm
să reţineţi faptul că linia telefonică nu ar trebui folosită pentru probleme personale de rutină,
care sunt gestionate mai bine de către reprezentantul dumneavoastră de la Resurse Umane.
Politica de raportare cu bună-credinţă şi de non-represalii
CRH se angajează să creeze o atmosferă fără represalii, în care angajaţii să se simtă în măsură
să vorbească atunci când au probleme reale. Puteţi întotdeauna să faceţi un raport de bunăcredinţă despre orice posibilă încălcare a Codului nostru sau a legii, fără teamă de represalii
sau de vreun impact negativ asupra postului dumneavoastră. Represaliile sau răzbunările nu
sunt tolerate. Când se face un raport, informaţiile sunt transmise Echipei de Conformitate şi
Etică a CRH, pentru investigaţii. Fiecare preocupare sau afirmaţie va fi tratată cu discreţie şi
profesionalisn, precum şi confidenţial, în măsura în care este posibil şi permis de legile locale.

Ce se întâmplă când există o încălcare?
Încălcările Codului nostru sau ale legii pot avea consecinţe grave, atât pentru persoanele
implicate, cât şi pentru CRH. Cei care se implică în activităţi imorale sau ilegale şi cei care
îndrumă, ignoră, aprobă sau facilitează un astfel de comportament acţionează independent şi
împotriva celor mai bune interese ale Grupului şi vor fi supuşi unor măsuri disciplinare, inclusiv
încetarea contractului individual de muncă, posibil şi altor sancţiuni legale. Reţineţi faptul că,
un astfel de comportament ne pune pe toţi în pericolul unei reputaţii pătate şi va avea un impact
negativ asupra părţilor interesate. De asemenea, ca individ şi ca Grup, putem fi sancţionaţi cu
amenzi şi ne poate fi atrasă răspunderea civilă sau penală.
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Introducere
Cerinţe suplimentare pentru Manageri şi Directori
În timp ce Codul nostru se aplică tuturor în mod egal, dacă sunteţi manager sau director CRH,
aveţi sarcini suplimentare faţă de Grup şi echipa dumneavoastră şi trebuie să încercaţi să:
Code of Business Conduct
Operating Guidelines

•
•
•

•
•
•
•

Citiţi şi să respectaţi Îndrumările privind funcţionarea Codului de Conduită în Afaceri,
care au fost elaborate pentru a vă ajuta să implementaţi prevederile din acest Cod.
Conduceţi prin exemplu, ţinând cont de etică în prim plan, în toate relaţiile dumneavoastră
de afaceri.

Stabiliţi şi să comunicaţi aşteptări clare din partea echipei, pentru a promova o înţelegere
a preconizărilor din partea Grupului nostru şi modul în care să fie respectat Codul nostru
şi legile locale relevante. Este posibil ca acest aspect să impună dezvoltarea unor politici
şi îndrumări pe lângă acest Cod, pentru a asigura o conformitate deplină la nivel local.

Vă asiguraţi că echipa dumneavoastră beneficiază de formarea necesară, pentru a-şi
înţelege obligaţiile şi responsabilităţile.
Favorizaţi o cultură deschisă, încurajându-vă angajaţii să raporteze când lucrurile nu
merg bine, fiind întotdeauna receptivi la preocupări, întrebări sau comentarii.
Abordaţi comportamentul neadecvat şi să daţi crezare performanţei etice.

Includeţi iniţiativele de conformitate şi etică pentru afacerea dumneavoastră.

De asemenea, Grupul nostru a elaborat Manualul de Conducere cu Integritate, pentru a vă ajuta
să promovaţi un mediu pozitiv şi de susţinere. Vă rugăm să folosiţi această resursă, să adaptaţi
materialul conform stilului personal de conducere şi să îl folosiţi ca ghid de management.
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Angajamentul nostru unii faţă de alţii
Sănătatea şi siguranţa la locul de muncă
Condiţii de lucru în siguranţă
Responsabilitatea noastră principală este să protejam sănătatea şi siguranţa celor care vin să
lucreze sau să ne viziteze la locaţiile noastre. Avem obiective înalte, de zero fatalităţi şi zero
accidente, deoarece punem în aplicare planul nostru de eliminare a fatalităţilor. Politica noastră
referitoare la sănătate şi siguranţă ne impune să:
Respectăm

Insistăm
Ne asigurăm

Impunem

minimal, întreaga legislaţie aplicabilă referitoare la sănătate şi siguranţă
şi să îmbunătăţim permanent modul de administrare a condiţiilor de
sănătate şi siguranţă, urmărind tot timpul să îndeplinim sau să depăşim
cele mai bune practici din industrie

ca toţi angajaţii şi contractanţii să respecte îndrumările Grupului
referitoare la sănătate şi siguranţă

că societăţile noastre asigură un loc de muncă în condiţii de igienă şi
siguranţă tuturor angajaţilor şi contractanţilor şi că au grijă în mod
corespunzător de clienţii şi vizitatorii veniţi la sediile noastre
tuturor angajaţilor şi contractanţilor să lucreze în condiţii de siguranţă.

Drogurile şi alcoolul
Siguranţa noastră depinde de asemenea, de menţinerea locurilor noastre de muncă fără
influenţa substanţelor care ar putea afecta negativ siguranţa sau performanţa la muncă. La locul
de muncă se interzice abuzul de medicamente, consumul de substanţe controlate, de alcool şi
de droguri. Aceasta include achiziţionarea, vânzarea sau distribuirea unor astfel de produse sau
starea de a fi sub influenţa lor. În cazul în care medicamentele prescrise sau cele fără reţetă
v-ar putea afecta capacitatea de a presta munca în condiţii de siguranţă, vă rugăm să consultaţi
managerul dumneavoastră.

I
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Standardele noastre de muncă în condiţii de siguranţă depăşesc cu mult ceea ce se impune în ţara în care
lucrez şi concurenţii noştri respectă doar cerinţele locale. Nu ar trebui să procedăm şi noi la fel?

Nu. Trebuie să respectăm politica CRH referitoare la siguranţă şi cele mai bune practici. Ne angajăm să oferim
angajaţilor noştri un mediu de siguranţă şi de securitate oriunde ne desfăşurăm activitatea, chiar dacă acest lucru
înseamnă că depăşim cerinţele locale.

Suspectez faptul că un coleg vine ocazional la lucru în stare de ebrietate şi este posibil să consume alcool şi
la locul de muncă. Mă preocupă sănătatea şi siguranţa colegului. Ce pot să fac?

Ar trebui să vă consultaţi cu responsabilul pe probleme de siguranţă sau cu managerul, care va lua măsurile
corecte de a implica profesionişti, care să remedieze situaţia. Alternativ, puteţi contacta alte resurse menţionate
în prezentul Cod, inclusiv linia de urgenţă, dacă v-ar fi mai comod să folosiţi unul dintre aceste canale.

„Avem grija sa
asiguram sanatatea 		
si siguranta angajatilor
si a oaspetilor nostri
la toate locurile 		
de munca”
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Angajamentul nostru unii faţă de alţii
Politici sociale echitabile şi de ocupare a forţei de muncă
Practici de muncă echitabile
Ne angajăm pe deplin să respectăm drepturile omului şi susţinem principiile stabilite în
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului emisă de Organizaţia Naţiunilor Unite, precum şi
Principiile Drepturilor Fundamentale de Muncă ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii, în
măsura în care se aplică societăţilor noastre. Poziţia noastră este stabilită în Politica Socială
şi se reflectă în relaţiile noastre cu angajaţii, contractanţii şi furnizorii şi în luarea deciziilor de
investiţii. Ne impune să:
Respectăm

Gestionăm
Susţinem
Interzicem
Aplicăm

Ne asigurăm

ca cerinţă minimă, întreaga legislaţie aplicabilă şi să îmbunătăţim
permanent modul nostru de administrare socială, urmărind tot timpul să
îndeplinim sau să depăşim cele mai bune practici din industrie

activitatea noastră comercială în mod corect şi echitabil, îndeplinindu-ne
toate responsabilităţile sociale, ca angajator direct şi indirect
libertatea de asociere şi să recunoaştem dreptul la negociere colectivă
munca forţată, obligatorie şi a copiilor

egalitatea de şanse, valorificarea diversităţii indiferent de vârstă, sex,
handicap, religie, etnie sau orientare sexuală, în timp ce insistăm asupra
faptului că meritul este baza finală a deciziilor de recrutare şi selectare

că abordăm responsabil furnizorii şi clienţii noştri, în conformitate cu
prezentul Cod şi cu practicile de afaceri corespunzătoare.

Egalitate de şanse şi non-discriminare
Munca intensa, capacitatea şi integritatea sunt principiile care stabilesc şansele unei persoane
pentru avansare în cadrul Grupului nostru. Politicile noastre de ocupare a forţei de muncă au
scopul de a încuraja iniţiativa individuală şi colaborarea, asigurându-ne tuturor şansa de a ne
dezvolta la potenţialul nostru deplin. Deciziile de recrutare, selectare şi promovare sunt luate pe
merite individuale şi în conformitate cu principiile egalităţii de şanse şi non-discriminării. Aşa
cum recrutăm în mod corect şi asigurăm şanse de dezvoltare bazate pe merit, ne recompensăm
de asemenea oamenii corect, conform principiului de „plată pentru performanţă”.
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„Respectam drepturile
omului si legislatia
muncii si asiguram tuturor
angajatilor nostri sanse
egale, bazate pe merit,
valorificand diversitatea si
recompensandu-i corect.”

Prevenirea situaţiilor de intimidare şi de hărţuire
Este important să ne tratăm colegii cu respect şi demnitate. Intimidarea şi hărţuirea sunt total
nepotrivite la locul de muncă şi pot avea multe forme, inclusiv:
•

Remarci verbale sau scrise sau „glume” legate de religie, rasă, etnie, sex sau vârstă

•

Gesturi de ameninţare sau manifestări de violenţă

•
•

I
R

Avansuri fizice sau sexuale sau expuneri indecente
Ameninţări violente

Este posibil ca acestea să vină din partea colegilor, a supervizorilor, furnizorilor, contractanţilor
sau a clienţilor. Cu toţii avem responsabilitatea de a ne asigura că există respect reciproc la locul
de muncă. Intimidarea şi hărţuirea nu pot fi tolerate.

În timpul unei prezentări de departament, am adresat o întrebare. Am simţit că răspunsul pe care l-am primit
era abuziv şi sexist şi m-am simţit umilit. Mai multe persoane din cameră au început să râdă. Este permis
acest lucru?

Atunci când se iau decizii, încurajăm comunicarea deschisă, opiniile diferite cu privire la probleme şi dezbateri
benefice. Cu toate acestea, când nu suntem de acord, acest aspect trebuie făcut cu profesionalism şi respect
şi nu există niciodată o scuză pentru comportamentul sau remarcile sexiste. Vorbiţi cu persoana care v-a făcut
să vă simţiţi incomod sau contactaţi managerul sau reprezentantul de resurse umane sau oricare alte resurse
disponibile, aşa cum este prevăzut la pagina 6.
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Angajamentul nostru faţă de clienţii, furnizorii 		
şi partenerii noştri de afaceri
Tratarea altora cu corectitudine
Clienţii, furnizorii şi partenerii noştri de afaceri sunt părţi interesate valoroase şi contribuie
înfoarte multe moduri la succesul Grupului nostru. În schimb, ne străduim să fim sinceri şi să
nu ne angajăm niciodată în practici neloiale. Credem cu tărie că relaţiile bazate pe încredere şi
integritate vor fi durabile şi benefice pentru toţi.
Clienţii noştri
Succesul strategiilor noastre de afaceri se bazează pe sprijinul clienţilor noştri. Este esenţial
să dezvoltăm şi să menţinem parteneriate comerciale reciproc pozitive şi benefice, bazate
pe corectitudine, onestitate şi încredere. Ne-am angajat în furnizarea tuturor bunurilor şi a
serviciilor în conformitate cu toate legile aplicabile referitoare la cerinţele privind sănătatea,
şi siguranţa. În mod similar, promovarea produselor noastre şi publicitatea trebuie să fie
întotdeauna faptice, prezentate într-un mod corect şi rezonabil. Noi nu ne angajăm niciodată în
declaraţii eronate despre produsele şi serviciile noastre sau ale concurenţilor noştri.

Supplier Code of Conduct

CRH Supplier Code of Conduct
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Leading with Integrity

Furnizorii noştri
Furnizorii noştri sunt critici faţă de performanţa activităţii noastre. Ne aşteptăm ca ei să fie
orientaţi către calitate, să fie inovatori şi eficienţi – asigurând CRH cu valoare la un cost corect,
dar niciodată în detrimentul ignorării legilor, regulamentelor şi practicilor etice. Codul Etic
de Achiziţii şi Codul de Conduită al Furnizorului au stabilit cerinţele şi procedurile aferente,
care ne ajută să ne asigurăm că lucrăm doar cu acei furnizori care împărtăşesc angajamentul
nostru ferm faţă de bune practici etice şi care îndeplinesc standardele noastre referitoare la
drepturile omului, sănătate şi siguranţă şi gestionarea mediului. Echipele noastre de la achiziţii
supraveghează aceste procese bazate pe risc pentru principalii noştri furnizori direcţi şi
indirecţi şi de asemenea, ajută echipele de management să se asigure că relaţiile cu furnizorii
locali sunt gestionate în mod corespunzător.

Partenerii noştri de afaceri
În categoria „Parteneri de afaceri” pot fi incluşi agenții de vânzări, consultanții, intermediarii,
distribuitorii, reprezentanţii grupurilor de interese şi partenerii asocierii în participaţiune.
Partenerii noștri de afaceri contribuie la procesul nostru de afaceri, atunci când ne este
necesară experienţa lor într-un anumit domeniu, pe piaţă sau într-o arie geografică. Depunem
toate eforturile necesare în activitatea noastră desfăşurată cu partenerii de afaceri, care
funcţionează în numele nostru, pentru a ajuta la asigurarea, pregătirea sau negocierea ofertelor
pentru noile contracte sau prelungirea contractelor existente. De asemenea, confirmăm cu acte
toate angajamentele contractuale, pentru a ne asigura că reflectă standardele etice de afaceri.
Aceste proceduri sunt stabilite în Politica noastră referitoare la Anti-Mită și ajută la protejarea
CRH împotriva oricărei asocieri cu un comportament ilegal sau lipsit de etică, cum ar fi darea
de mită. Ca şi în cazul terţilor, compensaţia plătită acestor parteneri de afaceri trebuie să fie
proporţională cu serviciile furnizate, înregistrată şi aprobată corespunzător şi plătită prin cec
sau transfer bancar (nu în numerar), în conformitate cu orice contract convenit.

„Suntem corecti si
sinceri cu clientii,
furnizorii si partenerii
nostri de afaceri,
implicand-ne numai
cu cei care au un
angajament comun
cu al nostru fata
de practicile etice
in afaceri”
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Angajamentul nostru faţă de clienţii, furnizorii 		
şi partenerii noştri de afaceri
Concurenţă corectă
Credem că o concurenţă corectă este în interesul tuturor, care să aibă ca rezultat mai multe pieţe
dinamice, cu o amplă posibilitate de alegere, o mai bună valoare şi inovaţie crescută – pieţe în
care CRH să poată continua să concureze şi să exceleze. Prin urmare, suntem pe deplin angajaţi
să respectăm legile concurenţei/anti-trust oriunde ne-am desfăşura activitatea. Codul nostru
de Conformitate privind Concurenţa/Anti-trustul stabileşte modul în care să facem acest lucru
practic. În mod special, nu ne putem angaja în orice formă de comunicare şi nu putem stabili un
acord implicit sau explicit cu un concurent, care are ca efect sau încearcă să:
•
•
•
•

Stabilească, stabilizeze sau controleze preţurile, termenii de credit, discounturile
sau reducerile
Aloce contracte, pieţe, clienţi sau teritorii
Boicoteze anumiţi clienţi sau furnizori

Se abțină de la sau să limiteze producţia sau vânzarea oricăror produse sau servicii

Câteva reguli utile de „aşa da” şi „aşa nu” în relaţiile cu clienţii şi concurenţii noştri:
Clienţii

Asa da...

Asa nu...

Promovati viguros produsele si serviciile
dumneavoastra

Incercati sa interziceti clientilor sa importe
bunuri sau sa exporte in afara teritoriului lor,
cu exceptia sanctiunilor specifice impuse prin
lege

Recomandati un pret de revanzare (dar nu
insistati)
Solicitati clientilor sa vanda un produs sub o
anumita marca comerciala, daca este cazul

Insistati asupra unui pret de revanzare (in
SUA puteti stabili un pret minim de revanzare,
atata timp cat nu restrange competitia in mod
nejustificat)
Interziceti clientilor sa stocheze produse
alternative

Concurenţii

Asa da...

Asa nu...

Concurati viguros

Fixati preturile direct sau indirect

Discutati probleme mari din industria generala,
daca este cazul, asigurandu-va ca nu se
divulga informatii delicate ale companiei/
clientului

Alocati sau divizati clientii sau pietele

Aflati cat mai multe posibil despre concurenti,
din surse terte independente sau publice
(intotdeauna notati sursa)

Fixati orice alti termeni sau conditii
Discutati orice aspect despre stabilirea
preturilor (termeni de credit, discounturi, marje,
reduceri)
Controlati sau limitati productia
Discutati despre ofertele de licitatie sau
cotatiile clientilor
Conveniti cu un concurent sa nu furnizeze
anumitor clienti
Ajungeti la orice „intelegere” referitoare la
oricare dintre aspectele de mai sus
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„Suntem deosebit
de atenti in
ceea ce priveste
responsabilitatea
noastra in domeniul
legii concurentei si
concuram energic,
corect si intotdeauna
in cadrul legii”
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Angajamentul nostru faţă de clienţii, furnizorii 		
şi partenerii noştri de afaceri
De asemenea, este foarte important să vă familiarizaţi cu procedurile noastre de „Inspecţiifulger”, astfel încât să ştiţi cum să reacţionaţi adecvat în cazul unei investigaţii din partea
autorităţilor de concurenţă/anti-trust sau a oricărui alt organ competent.
Încălcarea Codului nostru de Concurenţă/Anti-trust privind concurenţa/anti-trustul prezintă
un risc de sancţiuni civile, penale, financiare şi de alt gen, care sunt aplicate în cadrul Grupului.
Prin urmare, este esențial ca noi să ne înțelegem pe deplin responsabilitățile în acest domeniu.
În funcție de rolul dumneavoastră, vi se poate solicita să întreprindeţi o formare specifică
referitor la legea concurenţei, pentru a vă asigura că înțelegeți modul în care se aplică politicile
și procedurile noastre, pe lângă formarea referitoare la Codul nostru de Conduită în Afaceri.

I
R
I
R
I
R
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Am întâlnit un concurent la o expoziţie comercială, care a sugerat că fiecare am putea vinde mai eficient,
dacă am împărţi teritoriul de vânzări, adică acesta să vândă în partea de nord a ţării, iar eu să mă concentrez
pe partea de sud. Ce ar trebui să fac?
Refuzaţi! Spuneţi-i concurentului că alocarea de pieţe este ilegală şi încalcă politica CRH. Apoi raportaţi
conversaţia managerului, coordonatorului de conformitate naţional sau consilierului juridic.

Un concurent m-a rugat să nu licitez pe un contract cu unul dintre cei mai mari clienţi ai noştri, deoarece i s-a spus că
societăţii sale i s-a garantat faptul că va câştiga şi, în plus, va întreprinde unele afaceri pentru produsele pe care ei nu le
fabrică. Cel puţin, astfel, avem afaceri, prin urmare, ar trebui să fiu de acord?
Nu. Propunerea este anti-concurentă şi ilegală. Consultaţi-vă managerul, coordonatorul de conformitate naţional
sau consilierul juridic înainte de a răspunde, pentru a explica în mod clar faptul că nu vom face niciodată parte
dintr-un astfel de aranjament.

Pot să pretind că sunt un client, pentru a primi de la concurenţii noştri informaţii despre stabilirea preţurilor?

Nu. Este neadecvată obţinerea de informaţii despre un concurent, prin denaturarea identităţii dumneavoastra
determinând un angajat al concurentului sau al unui terţ să divulge informaţii confidenţiale. Colectarea de informatii
despre concurentii nostri poate fi o activitate legitimă în afaceri, dar trebuie făcută în mod legal si etic.

„Nu toleram nicio
forma de mita sau de
coruptie si ne angajam
in cele mai inalte
standarde de
etica in afaceri, in
toate relatiile noastre
de pretutindeni”
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Angajamentul nostru faţă de clienţii, furnizorii 			
şi partenerii noştri de afaceri
Refuzul de mită şi corupţie
Mita şi plațile de facilitare
Mita este orice avantaj financiar sau de altă natură oferit, promis, acordat sau primit cu intenția
de a influența comportamentul unei persoane sau al unei companii. Această intenție sau acest
scop este foarte important(ă), deoarece anumite tranzacţii comerciale legitime pot constitui
mită, în cazul în care sunt întreprinse în mod special în scopul de a influența comportamentul.
Formele de mită includ:
•

Bani

•

Donaţii politice

•

Ospitalitate, inclusiv cheltuielile 		
de deplasare*

•

Recompense băneşti

•
•

Cadouri*

Oportunităţi de afaceri sau 		
de angajare

•
•

Contribuţii caritabile sau 			
comunitare*
Orice favoruri sau beneficii

*De asemenea, consultaţi pagina 34

La CRH, nu tolerăm nicio formă de mită şi interzicem cu stricteţe tuturor angajaţilor să ofere,
plătească, solicite sau accepte mita. Există legi stricte împotriva mitei în multe dintre locurile în
care ne desfăşurăm activitatea, inclusiv legislaţia internaţională, cum ar fi Legea din SUA privind
Practicile de Corupţie din străinătate şi Legea privind mituirea din Marea Britanie. Vom respecta
aceste legi, indiferent de obiceiurile sau practicile de afaceri la nivel local. Standardele noastre
sunt prezentate în politica noastră privind combaterea mitei.
De asemenea, plăţile de facilitare sunt interzise în mod special. Acestea sunt mici plăţi neoficiale
făcute unei persoane, de obicei un funcţionar de stat, pentru a fixa sau grăbi o acţiune de rutină.
Exemplele includ procesarea unui permis, a unei licenţe sau vize, programarea unui control,
eliberarea bunurilor reţinute în vamă sau accelerarea serviciilor de utilitate. Achitarea unei taxe
pentru folosirea unei proceduri recunoscute, legitime, de urmărire rapidă, care este deschisă
tuturor și nu este plătită unei persoane nu este considerată a fi o recompensă bănească. Se poate
efectua o plată atunci când viaţa, siguranţa sau sănătatea unei persoane sunt ameninţate, insa
numai cu respectarea legislatiei locale. Toate aceste plăți trebuie să fie aprobate în prealabil sau,
dacă nu se poate, trebuie raportate managerului şi coordonatorului de conformitate.

Ca şi în cazul legislaţiei concurenţei, o încălcare a acestei politici prezintă riscuri severe de
reputaţie, juridice şi financiare. Este esențial ca noi să ne înțelegem pe deplin responsabilitățile
în acest domeniu. În funcție de rolul dumneavoastră, vi se poate solicita, de asemenea, să
întreprindeţi o formare specifică referitor la combaterea mitei, corupţiei şi fraudei, pentru a vă
asigura că înțelegeți modul în care se aplică politicile și procedurile noastre.
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Un reprezentant al unui potenţial furnizor mi-a spus că dacă le atribuim contractul, vor fi eligibili pentru
o plată în numerar, conform „schemei lor de recompensare a clienţilor.” Cum ar trebui să răspund?
Reprezentantul respectiv tocmai a încercat să vă mituiască. Explicaţi faptul că nu puteţi participa la o astfel de
schemă, încheiaţi rapid întâlnirea şi reveniţi la birou, pentru a raporta acest lucru managerului, coordonatorului de
conformitate naţional sau consiliului juridic.

Consiliul local este client al CRH. Directorul de lucrări publice din consiliu găzduieşte nunta fiicei sale la reşedinţa
sa. Vă povesteşte despre eveniment şi despre toate proiectele de amenajări, pe care le face pentru această
nuntă. Vă spune „Am nevoie de pavele, produse de gazon, iar cimentul şi aleea mea ar necesita renovări”.
Acesta continuă: „Ştiu că CRH furnizează toate aceste lucruri. Dacă mi-ai putea obţine un discount foarte bun,
s-ar putea să mă interesez ca mai mulţi bani ai Consiliului să vină către voi anul viitor”. Care ar trebui să fie
răspunsul dvs.?
Ar trebui să îi spuneţi că CRH interzice afacerile de acest gen, dar că veţi vedea dacă sunt disponibile discounturi,
în concordanţă cu preţurile aplicate altor clienţi.
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Angajamentul nostru faţă de clienţii, furnizorii 		
şi partenerii noştri de afaceri
Spălarea de bani
Spălarea de bani este procesul prin care persoanele fizice sau juridice folosesc afaceri legitime
ca şi canale de „curăţare” a fondurilor obţinute prin activităţi ilegale. CRH nu tolerează, nu
facilitează şi nu susţine spălarea de bani. Cu toţii trebuie să fim atenţi la neregulile în efectuarea
plăţilor, în special în cazul plăţilor în numerar deosebit de mari şi al tranzacţiilor neobişnuite.
Avem responsabilitatea de a depune eforturi în activitatea noastră cu furnizorii, intermediarii şi
partenerii de afaceri şi de a raporta orice comportament suspect.

Activităţi comerciale cu oficialităţi guvernamentale şi de reglementare
În relaţiile cu funcționarii și instituțiile de stat, nu trebuie să puneţi Grupul sub riscul de a
lucra în afara standardelor pe care ne străduim să le susținem, deoarece reguli și regulamente
speciale se aplică în aceste interacțiuni. Avem întotdeauna responsabilitatea suplimentară de a:
•
•
•
•

Cunoaşte şi respecta toate cerinţele contractuale.

Respecta limitele referitoare la cadouri și ospitalitate, care pot fi mai stricte pentru
oficialii guvernamentali decât pentru sectorul privat.

Ne asigura că toate rapoartele, certificările şi declaraţiile adresate instituţiilor statului
sunt de actualitate, adevărate, corecte şi complete.
Atribui toate alocările de timp şi toate costurile categoriei corespunzătoare şi contractului
adecvat.

În anumite situaţii, este posibil să aveţi contact cu un funcţionar sau vi se poate cere să
furnizaţi informaţii în numele Grupului, în legătură cu o anchetă sau investigaţie a unui organ
de stat sau de reglementare. Deoarece este esenţial să vă asiguraţi că aveți toate informațiile
necesare și toate aceste informații sunt corecte și adecvate scopului, vorbiţi cu managerul.
înainte de a furniza orice astfel de informații de non-rutină.
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Angajamentul nostru faţă de grup
Protejarea activelor şi a informaţiilor Grupului
Activele şi resursele Grupului includ, dar nu se limitează la:
•
•
•
•

Proprietate, instalaţii, echipamente
şi vehicule

•

Proprietate intelectuală

Fonduri (numerar, bancare, 		
investiţii)

•
•

Informaţii confidenţiale

Stocuri de materii prime produse 		
in curs de execuție
Timp 				

•

•

Contabilitate şi alte arhive de afaceri
Hardware şi software

E-mail şi acces la Internet

Cu toții avem responsabilitatea de a ne asigura că aceste active și resurse sunt folosite numai
într-o manieră corectă şi în scopul prevăzut. Aveţi posibilitatea de a folosi ocazional şi adecvat
activele Grupului în scop personal, atâta timp cât acest lucru nu interferează cu munca
dumneavoastră sau cu a celorlalţi. Alte îndrumări referitoare la unele dintre aceste categorii de
active specifice sunt stabilite în cele ce urmează.

Proprietatea intelectuală
Puteți avea acces la proprietatea intelectuală a CRH (PI) pe parcursul activităţii dumneavoastră.
PI include bunurile necorporale, cum ar fi drepturile de autor, brevetele, mărcile comerciale,
drepturile de design, logourile şi brandurile. În măsura permisă de lege, dreptul la toate PI create
cu materialele Grupului, pe timpul companiei, pe cheltuiala acesteia sau în sfera de aplicare
a obligațiilor noastre, aparține CRH. Trebuie să protejăm aceste bunuri și să ne exercităm
drepturile de PI, dacă este necesar.

De asemenea, este important să respectăm informaţiile confidenţiale şi proprietatea intelectuală
ale altor companii. Dacă am autorizat accesul la PI al unui client sau furnizor, trebuie să îl
protejăm aşa cum ne protejăm propriile informaţii. În mod similar, nu trebuie să folosim aplicaţii
software obținute în mod ilegal, licențiate necorespunzător sau fără licență, deoarece acest lucru
ne-ar putea expune, atât ca persoane, cât și Grupul, la o acțiune în justiție.
Informaţiile confidenţiale şi folosirea abuzivă a informaţiilor interne
De asemenea, trebuie să protejăm informaţiile confidenţiale şi de proprietate ale CRH, care
includ în general toate informaţiile care nu sunt disponibile publicului, care pot fi:
•

Informaţiile despre vânzări sau planurile de marketing

•

Manualele de politici şi proceduri

•
•

Secretele comerciale, care sunt informații ce oferă Grupului nostru un avantaj competitiv,
listele de clienți, informațiile de proces sau specificațiile de produs
Datele financiare

Am putea distribui astfel de informaţii confidenţiale numai în scopul afacerilor legitime şi dacă
suntem autorizaţi să procedăm astfel. Vă rugăm să aveți o deosebită grijă pentru a proteja aceste
informații, securizând în mod corespunzător computerul dumneavoastră, documentele sau alte
materiale sensibile. În plus, evitaţi să discutaţi despre astfel de informaţii. Să conştientizaţi acei
străini, care au posibilitatea de a vizualiza informațiile și evitaţi să discutaţi astfel de informații
în locuri în care puteţi fi auzit, inclusiv restaurantele, hotelurile, centrele de conferință, sălile de
şedinţe, taxiurile, avioanele etc.
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Angajamentul nostru faţă de grup
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Ca parte a ocupării forţei de muncă în Grup, oferim de asemenea Grupului informaţii confidenţiale
despre noi înşine, inclusiv, de exemplu, istoricul nostru în muncă, informaţiile personale de
contact, starea civilă ş.a.m.d. Dacă munca dumneavoastră implică manipularea unor astfel de
informații, trebuie să aveți mare grijă să le protejaţi. Nu faceţi niciodată schimb cu cineva de
astfel de informații despre un coleg, dacă nu există o nevoie comercială pentru a face acest
lucru, în conformitate cu legislația în vigoare. Obligațiile referitoare la informațiile confidențiale
continuă chiar și după ce nu mai lucraţi în Grupul nostru.
Tocmai am fost angajat de la o altă companie. Am o cutie cu materiale confidenţiale de la fostul angajator,
care ar fi foarte utile în dezvoltarea planurilor de marketing în noua mea funcţie. Pot să o aduc cu mine?

Nu, nu trebuie să aduceţi în compania noastră materiale, care conţin informaţii confidenţiale de la un loc de
muncă anterior. La fel cum ar fi greşit şi ca cineva să preia informaţiile noastre confidenţiale, tot aşa şi noi nu
trebuie să folosim informaţiile confidenţiale ale altora.

Vă rugăm să rețineți faptul că suntem, de asemenea, responsabili pentru protejarea informațiilor
interne despre Grupul nostru, despre clienţii şi furnizorii noştri şi alte companii tranzacţionate
public, cu care interacţionăm. Informațiile interne pot fi orice informații care nu sunt disponibile
publicului și sunt, de asemenea, materiale, ceea ce înseamnă că un investitor rezonabil le-ar
putea considera importante. Exemplele comune de informații interne includ schimbările în
management, planurile majore de afaceri și rezultatele financiare care nu au fost emise. Chiar şi
cunoștințele despre evenimente sau acțiuni despre care nu există siguranţa că vor avea loc – cum
ar fi negocierea unui contract important, o achiziție sau vânzarea unei filiale – pot fi considerate
informații interne.
Cumpărarea sau vânzarea de titluri de valoare ale unei companii în timp ce cunoaşteţi informații
interne despre compania respectivă este o acţiune internă abuzivă sau tranzacţionare internă
și este ilegală. În mod similar, nu trebuie niciodată să furnizăm informații interne altora, astfel
încât aceştia să poată cumpăra sau vinde titluri de valoare ale societății (numită „tipping”) acest aspect este ilegal. Politica referitoare la Tranzacţionarea de Acțiuni și Titluri de Valoare
stabileşte informații şi îndrumări mai detaliate. Dacă aveți orice fel de întrebări, conducerea
companiei are rolul de a vă asista.

I
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Comunicări externe
Comunicările cu lumea exterioară joacă un rol foarte important în evaluarea reputaţiei şi
aspectului financiar ale Grupului. În consecință, toate comunicările către mass-media cu privire
la performanțele noastre financiare, achiziţii, planuri strategice sau oricare problemă care ar
putea avea un impact asupra reputației Grupului vor fi gestionate exclusiv de către Echipa de
Comunicări a Grupului. Dacă vă confruntați cu o situaţie în mass-media sau pe Internet, care ar
putea avea un posibil impact negativ asupra reputației Grupului nostru, vă rugăm să informaţi
imediat managerul despre această problemă, astfel încât acesta să se poată asigura că personalul
corespunzător al Grupului este informat. Companiile individuale din cadrul Grupului nostru se
pot ocupa cu comerțul și mass-media la nivel local, după caz, cu privire la problemele de afaceri
normale care apar.
Am auzit că Grupul este pe punctul de a achiziţiona o altă companie. Această achiziţie va mări probabil preţul
pe acţiune al Grupului. Pot dezvalui aceste informaţii soţului şi fiului meu?

Nu. O astfel de divulgare este împotriva politicii Grupului. De asemenea, dacă soţul sau fiul tranzacţionează
acţiuni CRH sau acţiunile unei companii achiziţionate, în baza acestor informaţii, iar aceste informaţii sunt
semnificative, v-aţi putea afla în situaţia de a încălca legile de tranzacţionare internă.

„Respectam
informatiile
confidentiale si
dam dovada de
profesionalism in toate
comunicarile noastre”
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Angajamentul nostru faţă de grup
IT & Securitatea Datelor şi Digital Media
Funcţionarea eficientă şi securitatea sistemelor noastre IT şi a datelor aferente sunt esenţiale
pentru buna funcţionare a companiilor noastre. Politica de Securitate IT stabilește îndrumările
pe care trebuie să le respectăm și este prezentată mai jos.

Utilizarea adecvată a tehnologiei companiei
Toți suntem responsabili pentru utilizarea corespunzătoare și corectă a resurselor tehnologice
ale CRH, inclusiv a e-mailului, a Internetului, a dispozitivelor și computerelor mobile ale Grupului
și a aplicaţiilor software cu licenţa corespunzătoare. Sistemele noastre de IT rămân întotdeauna
proprietatea Grupului. Avem dreptul la confidenţialitate, în măsura în care prevede legea, dar
nu dincolo de aceasta, atunci când folosim sistemele companiei. Nu trebuie folosite niciodată
într-un mod care ar putea fi ilegal, ofensator sau dăunător altor persoane, cum ar fi crearea,
accesarea, afişarea, stocarea sau transmiterea:
•

Imaginilor sau a mesajelor cu caracter sexual

•

Altor materiale discriminatorii sau neadecvate

•

Materialelor care ar putea fi ofensatoare, bazate pe discriminări rasiale, de etnie 		
sau religie

Trebuie să avem grijă deosebită când elaborăm e-mailuri, ţinând cont de faptul că mesajele
electronice sunt permanente, pot fi modificate şi redirecţionate, fără consimţământul nostru
şi, în cele din urmă, pot afecta reputaţia Grupului. De asemenea, trebuie să acordăm o atenţie
deosebită instrucţiunilor referitoare la back-up (rezerve), programe anti-virus, criptare, coduri
de acces şi suportul sistemului.
Protejarea, reţinerea de date şi confidenţialitatea datelor
Ca Grup, colectăm o cantitate mare de date, inclusiv informaţii referitoare la furnizorii noştri
şi alţi terţi, precum şi la foştii şi actualii angajaţi. Trebuie să stocăm, folosim și transmitem
aceste informații corect, în conformitate cu legislația aplicabilă și cu toate îndrumările locale
şi ale Grupului referitoare la protecţia datelor. Documentele care fac obiectul unor proceduri
sau investigații juridice nu trebui să fie modificate sau distruse. În cazul în care se impune prin
lege, fiecare dintre companiile din Grup trebuie să se fi înregistrat la agenția corespunzătoare
de protecție a datelor. Orice încălcare de date, cunoscută sau suspectată, trebuie raportată
managerului sau responsabilului desemnat cu protecția datelor. Suplimentare în acest sens.
Pentru a vă asigura că tehnologiile informatice ale Grupului nostru sunt securizate şi concentrate
pe activitatea acomercială – CRH îşi rezervă dreptul de a monitoriza toate mesajele transmise
sau stocate în sistemul său, inclusiv informaţiile şterse. Comunicările și alte date create pe
sisteme CRH – la fel ca oricare altă formă de corespondență de afaceri – nu sunt comunicări cu
caracter privat. Bineînţeles, toate activităţile de monitorizare vor respecta legile locale.

Contabilitatea şi alte evidenţe ale activităţii
Păstrarea unor evidenţe corecte și fiabile ale activităţii, în scris sau în format electronic, este
esenţială pentru procesul corporativ de luare a deciziilor în cadrul Grupului. Printre alte
utilizări importante, aceste evidenţe ne permit să îndeplinim diverse cerinţe externe juridice
şi de raportate, ca şi societate cotată public. Aşadar, funcțiile noastre de contabilitate trebuie să
opereze întotdeauna la cele mai înalte standarde, astfel încât evidenţele noastre să fie păstrate în
conformitate cu legile în vigoare, standardele de contabilitate relevante și îndrumările Grupului.
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„Folosim activele
Grupului nostru in
mod corect si in
scopul prevazut.”
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Angajamentul nostru faţă de grup
Media digitală (sau socială)
Suporturile digitale media sunt instrumente şi canale pentru interacţiune socială, care folosesc
tehnici de comunicare extrem de accesibile. Acestea includ, de exemplu:
•

Site-uri de socializare

• Forumuri de dialogare online

•

Panouri de mesaje

• Site-uri de partajare a fişierelor video şi foto

•
•
•

Bloguri şi micro-bloguri
Pagini „Wiki”

Marcare şi etichetare socială

• Mesagerie instantanee
• RSS feeds

• Alte instrumente de comunicare

Apreciem că aceste instrumente ne ajută să comunicăm mai eficient cu părţile interesate. Cu
toate acestea, recunoaştem, de asemenea, faptul că aceste canale apărute prezintă anumite
riscuri şi, când sunt folosite necorespunzător, pot avea consecinţe nedorite şi potenţial
dăunătoare. Instrucțiunile din această secțiune ar trebui să vă ajute să cunoaşteţi mai bine când
și cum să utilizaţi cel mai bine aceste instrumente într-un context de afaceri. Când analizaţi
dacă să postaţi și ce anume, amintiți-vă regula noastră de bază: să reţineţi faptul că tot ceea ce
comunicăm online este public, pentru totdeauna. Aşadar, gândiţi înainte de a posta şi când aveţi
dubii – nu o faceţi!

Asa da...

Asa nu...

Folositi doar suporturi media digitale in
timpul orelor de lucru, în cazul în care va
completeaza sau va sustin rolul. Daca este
asa, identificati in mod clar cine sunteti si
notati rolul dvs. Retineti faptul ca foarte putine
persoane sunt desemnate ca purtatori de
cuvant oficiali ai Grupului.

Vorbiti in numele companiei, cu exceptia
cazului in care sunteti autorizat in mod
specific de catre managerul dumneavoastra
sa procedati astfel.

Respectati drepturile de autor si recunoasteti
sursele informatiilor si ale fotografiilor, unde
este cazul.

Accesati sau distribuiti materiale care sunt
interzise prin lege sau contin un limbaj
ofensator .

Daca publicati informatii despre companie
sau despre rolul dvs., folositi un disclaimer
(renuntare), cum ar fi „Opiniile exprimate pe
acest site îmi apartin si nu reflecta opiniile
angajatorului meu”.

Discutati despre clienti, parteneri, furnizori
sau colegi, fara acordul lor prealabil.

Aveti grija deosebita sa nu incalcati legile
concurentei sau de anti-trust in orice
comentarii referitoare la concurenti sau
produsele, serviciile, preturile acestora etc.
Retineti faptul ca trebuie sa fiti atenti,
sensibili si profesionali in comunicarile
dumneavoastra, in conformitate cu cele mai
inalte standarde de conduita asteptate din
partea dumneavoastra.
Asigurati-va ca materialele sunt exacte,
complete si corect formulate si daca faceti o
greseala, admiteti eroarea dvs. si corectati-o
imediat ce ati observat-o!
Solicitati-i managerului îndrumari, daca
aveti dubii despre modul in care sa folositi
suporturile media digitable si cand, in scopul
afacerii.
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Divulgati informatii confidentiale, de
proprietate sau delicate.

Furnizati referinte aferente locului de munca
Postaţi online declaraţii false sau inexacte
despe foşti sau actuali angajaţi .
Raspundeti la orice anunt neadecvat , caz in
care va rugam sa atentionati managerul cat
mai curand posibil.
Comentaţi despre companie.

Our Commitment to Our Group
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Pot să discut probleme legate de societate pe pagina mea personală de socializare?

Puteţi divulga faptul că sunteţi angajatul companiei. Cu toate acestea, ca si în cazul tuturor comunicărilor publice, ar
trebui să nu divulgaţi niciodată pe Internet informatii confidentiale, de proprietate sau delicate legate de activitatea
companiei. Aici se includ site-urile personale de socializare şi oricare alte forme de suporturi media digitale.

Am voie să mă conectez cu colegii de muncă în reţeaua mea de socializare?

Da - dumneavoastră alegeţi cu cine să vă conectaţi online; totuşi, vă rugăm să nu faceţi acest lucru pe
timpul societăţii.
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Angajamentul nostru faţă de grup
Conflictele de interese
Un „conflict de interese” rezultă atunci când aveţi o relaţie personală sau un interes financiar
sau de altă natură, care ar putea interfera cu obligația dumneavoastră de a acționa numai în
interesul CRH sau când vă folosiţi de funcţia de la CRH pentru a avea câștig personal. Trebuie să
fim atenţi la orice situații, care ar putea crea un conflict de interese, fie că este real sau potențial.
Unele exemple comune ar fi:
•
•

•
•
•

•
•

O „persoană din contactele apropiate”, cum ar fi un membru al familiei, rudele apropiate,
prieten apropiat sau partener, este un furnizor, client sau concurent al Grupului sau un
angajat al unei astfel de companii.

Dumneavoastră sau o persoană din contactele apropriate are un semnificativ interes
financiar sau de altă natură într-o companie sau faţă de o persoană care concurează cu,
desfăşoară afaceri cu sau caută să încheie afaceri cu CRH. (Vă rugăm să rețineți faptul
că aceasta nu este o problemă în cazul în care interesul financiar pe care îl aveţi este sub
formă de titluri de valoare listate la o bursă de valori sau sunt tranzacționate pe sub mână
și reprezintă mai puțin de 1% din titlurile de valoare totale ale clasei respective.)
Aveți o relație directă sau indirectă de raportare cu o persoană din contactele apropiate
sau aveţi capacitatea de a influența deciziile de angajare pentru această persoană, cum ar
fi salariul, promovarea sau evaluarea performanțelor.

Sunteţi implicat într-o relație romantică cu un furnizor, client sau contractant al CRH (sau
angajat al unei astfel de societăți), atunci când aveţi, de asemenea, autoritatea directă sau
indirectă de a lua decizii sau o influență în ceea ce priveşte relația de afaceri cu CRH.
Aveţi beneficii personale din orice oportunitate de afaceri sau investiţie care i-a fost
prezentată CRH. Aceasta include situațiile în care dețineţi direct sau indirect un interes
sau dezvoltaţi în continuare un interes în proprietatea, concesiunile, brevetele sau alte
drepturi în care CRH are sau ar putea avea un interes.

Aveţi un loc de muncă în afară sau alte activități cu o companie sau cu o persoană care
concurează cu CRH sau care face afaceri cu CRH sau care afectează capacitatea dvs. de a
vă presta munca pentru Grupul nostru.

Aveţi funcţia de director sau funcţionar în cadrul altei companii sau de oficial ales.
Aceasta nu include funcţii în asociațiile profesionale pe care le acceptaţi la cererea CRH
sau funcţii cu organizații non-profit, de caritate sau religioase care nu interferează cu
munca dumneavoastră.

Dacă vă aflați în oricare dintre aceste situații sau cunoaşteţi altele care au un astfel de potențial
conflict de interese, trebuie să raportați imediat managerului dumneavoastră De asemenea,
angajaţii noi trebuie să divulge orice astfel de probleme atunci când se alătură Grupului. Astfel,
situaţia poate fi analizată şi evaluată corect şi se poate stabili soluţia corespunzătoare. Este de
aşteptat să luaţi toate măsurile corective care vi se solicită.
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„Evitam conflictele de interese, suntem atenti la
orice incidente de frauda si le raportam prompt,
oferim si acceptam cadouri si divertisment
corespunzatoare afacerilor”

I
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Fratele meu are o afacere si doreşte sa furnizeze Grupului produsele sale. Îl pot îndruma către
managerul nostru de achiziţii?
Da. Vă puteţi îndruma fratele să vină la managerul de achiziţii. Cu toate acestea, managerul vostru şi managerul
de achiziţii trebuie anunţaţi despre relaţie. Trebuie respectate procedurile normale ale companiei pentru selectarea
unui furnizor, pentru a ne asigura că nu există tratamente speciale pentru fratele dumneavoastră.

Împrumuturile angajaţilor
Împrumuturile, favorurile și alte plăți pot, de asemenea, să fie părtinitoare sau să pară părtinitoare în
judecata noastră de a favoriza persoana care dăruieşte. Prin urmare, noi nu acordăm împrumuturi sau
fonduri angajaților sau persoanelor aflate în legătură cu aceştia, cu excepția unor situaţii excepționale și
sub rezerva instrucţiunilor stabilite.
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Angajamentul nostru faţă de grup
Frauda

Frauda este orice act de înşelăciune intenţionată, care ar putea duce la un câştig, profit, avantaj,
prejudiciu sau o pierdere ilegal(ă) a CRH sau a oricărei alte părţi. Pe scurt, orice acţiune prin
care se ascund în mod intenţionat faptele pentru a duce în eroare alte persoane este considerată
a fi frauduloasă. Exemplele includ:
•

Recunoaşterea veniturilor accelerate in contabilitatea contractuală

•

Manipularea arhivelor cu inventarele produselor pentru a ascunde pierderile

•
•
•
•
•
•
•

Falsificarea arhivelor de salarizare

Revendicări nefondate de cheltuieli sau folosirea necorespunzătoare a unui card de
credit al companiei sau a unui card de combustibil
Furtul de numerar, încasările din vânzări sau inventarul în exces

Eludarea sistemului de securitate al companiei pentru a facilita terţilor furtul

Complotarea cu furnizorii, falsificând adresa şi detaliile beneficiarului pentru
transferurile bancare
Manipularea bilanţurilor pentru a raporta rezultate de operare mai mari
Transmiterea unor informaţii false către autorităţile guvernamentale

Cu toţii trebuie să fim atenţi la orice semne de avertizare, care ar putea indica faptul că are loc
o fraudă, precum:
•

Comportament neobișnuit al angajatului, de exemplu, refuzarea unei promovări

•

O schimbare subită a stilului de viață sau un stil de viață al angajatului care este mult mai
bogat decât s-ar preconiza din munca sa

•
•
•
•
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Lipsa unor documente cheie, cum ar fi contracte sau facturi

Relaţii strânse cu furnizorii sau contractanţii, de exemplu, furnizori/contractanţi
care insistă cu privire la tranzacţionarea numai cu un anumit angajat sau o preferinţă
inexplicabilă pentru un anumit furnizor, în ciuda preţurilor mai mari
Manageri care trec cu vederea subordonaţi, subordonaţi care trec cu vederea manageri
şi managementul care omite controalele interne

Lipsa de supraveghere a managementului şi monitorizarea neadecvată, pentru a se
asigura că controalele nu funcţionează asa cum este prevazut.

La nivel minim, toate companiile CRH adoptă Politica noastră Anti-Fraudă, care impune
administraţiei CRH să deţină control adecvat, pentru a se asigura că riscul de fraudă este
identificat, monitorizat şi atenuat corect. Orice încălcare a acestei politici prezintă un risc de
grave sancțiuni civile, penale, financiare și de altă natură, vizand atat persoana, cat și grupul.
Din acest motiv, dacă știți sau bănuiți faptul că are loc o situaţie de fraudă, raportaţi imediat
acest lucru prin canalul adecvat. Toate rapoartele vor fi investigate rapid și profesional și, ca
întotdeauna, se va aplica strict politica noastră referitoare la lipsa de represalii.
Am comandat o aplicaţie software, iar managerul m-a rugat să înregistrez taxa în altă categorie de cheltuieli,
deoarece bugetul nostru pentru software a fost depăşit. Ce ar trebui să fac?
Amintiţi-i managerului că nimeni nu ar trebui să înregistreze eronat, cu bună ştiinţă, în registrele şi evidenţele
contabile ale Grupului. Dacă managerul dumneavoastră insistă, trebuie să raportaţi această problemă mai sus.
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Angajamentul nostru faţă de grup
Cadouri şi divertisment
Recunoaștem faptul că acordarea și acceptarea de cadouri și ospitalitatea corporativă pot fi o
modalitate legitimă de a genera bunăvoință de lungă durată în relațiile noastre de afaceri. Cu toate
acestea, în cazul în care cadourile/ospitalitatea sunt disproporţionate sau inadecvate, acestea
pot umbri judecata, astfel că fiţi întotdeauna precauţi. În mod specific, cadourile și ospitalitatea
trebuie să fie întotdeauna adecvate, să reprezinte cheltuieli de afaceri bona fide și nu trebuie să
fie oferite sau acceptate în cazul în care acest lucru ar putea influența rezultatul unei tranzacții
comerciale sau ar putea fi perceput că influențează o astfel de decizie. Trebuie să acordaţi
atenţie mai ales în raport cu cadourile sau ospitalitatea care implică oficiali guvernamentali.
Instrucţiunile referitoare la cadouri și ospitalitate sunt disponibile pentru a vă oferi îndrumări
cu privire la ceea ce este și ce nu este acceptabil, alături de o secţiune cu Întrebări Frecvente
pentru a ilustra modul în care ar trebui să se aplice aceste reguli. Tabelul de mai jos prezintă
exemple de cadouri/ospitalitate adecvate și inadecvate.

Adecvat:

Inadecvat:

Articole modeste, mici sau neimportante (cum
ar fi obiecte promotionale de marca)

Cadouri/ospitalitate ilegale sau lipsite de etica

Ocazional sau nefrecvent
Uzual
Oferit în mod deschis
În conformitate cu politica referitoare la cadouri
a companiei beneficiarului
Cheltuieli rezonabile de deplasare si cazare
pentru calatorii de afaceri
Ospitalitate pentru clienti sau furnizori, ca parte
a sedintelor sau evenimentelor companiei (in
situatii adecvate)

Daruri in numerar, vouchere, carduri cadou sau
actiuni
Orice articol care ar putea fi ofensator sau ar
putea provoca jena
Articole sau stimulente care ar putea parea a fi
mita
Acordate ca raspuns la o decizie favorabila in
afaceri
Extravagant e sau excesiv de scumpe
Acordate ca raspuns la o anumita cerere

De asemenea, este posibil ca societăţi individuale din Grup să aibă limite prescrise referitoare
la valoarea cadourilor şi ospitalităţii, care pot fi acordate sau primite. Orice întrebare dacă un
cadou este în conformitate cu politica Grupului şi a companiei individuale trebuie adresată
Directorului Executiv/Președintelui.
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Suntem foarte aproape de a semna un contract mare cu un client cheie. Cred că am putea să-l facem să
semneze, dacă ar avea ocazia să se relaxeze într-un hotel de cinci stele cu familia sa, în week-end. Plăcerea
va fi de partea noastră să plătim, deoarece acest contract ar însemna să ne depăşim previziunile şi să
îmbunătăţim profitabilitatea Grupului. Putem continua?’
Această ospitalitate este inadecvată, deoarece ar putea fi văzută, pe bună dreptate, ca fiind un aranjament
specific pentru a stabili avantajul unei afaceri. Aţi putea stabili o masă de afaceri, pentru a discuta condiţiile finale
etc.
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Un furnizor îmi spune că doreşte să mă invite la un meci de fotbal pentru a-mi mulţumi pentru un an excelent
de afaceri. Mă pot duce?
În cazul în care biletul are o valoare rezonabilă si un astfel de cadou este în conformitate cu practica normală de
afaceri cu instrucţiunile companiei referitoare la cadouri si ospitalitate, vă puteţi duce, cu conditia ca acest aspect
să nu poată fi considerat că ar compromite relatia de afaceri cu acest furnizor.

Un client cu care am lucrat foarte strâns mi-a prezentat recent un voucher cadou și
o tableta pentru servicii deosebite. Pot să le păstrez?
Mulţumiţi-i clientului şi păstraţi tableta; cu toate acestea, este împotriva politicii Grupului să acceptaţi de la clienţi
numerar sau echivalente de numerar, cum ar fi voucherele cadou sau certificatele.
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Angajamentul nostru faţă de mediu 					
şi comunităţile noastre
Durabilitatea mediului
Durabilitatea continuă să stea la baza succesului nostru ca Grup. Continuăm să ne concentrăm
pe atingerea celor mai înalte standarde în gestionarea şi controlul mediului şi pe abordarea
proactivă a problemelor legate de schimbările climatice. Avem programe extinse pentru a
îmbunătăţi eficienţa energetică, mări gradul de utilizare a combustibililor alternativi, realiza
reduceri de emisii în aer, optimiza utilizarea apei, reduce deşeurile şi creşte reciclarea.
Angajamentul nostru este stabilit în Politica de mediu, care ne impune să:
Respectăm

Ne asigurăm
Adresăm
Optimizăm
Promovăm
Dezvoltăm

I
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ca cerinţă minimă, întreaga legislaţie aplicabilă de mediu şi să îmbunătăţim
permanent modul nostru de administrare a mediului, urmărind tot timpul
să îndeplinim sau să depăşim cele mai bune practici din industrie

ca toţi angajaţii şi contractanţii să îşi respecte responsabilităţile de mediu
proactiv problemele şi oportunităţile schimbărilor climatice
modul nostru de a folosi energia şi toate resursele

produse ecologice şi inovaţia de proces şi noile oportunităţi de afaceri

relaţii pozitive şi să ne străduim să fim buni vecini în fiecare comunitate în
care ne desfăşurăm activitatea

Cred că am văzut un coleg modificând arhivele de monitorizare a mediului, care ar putea ascunde potenţiale
încălcări ale licenţei noastre de descărcare în mediu. Ce ar trebui să fac?
Informaţi imediat managerul sau funcţionarul dumneavoastră local pe probleme de mediu sau, dacă preferaţi,
puteţi folosi linia de urgenţă.

Contribuţiile politice
Contribuţiile politice includ orice donaţie făcută în numerar sau în natură, pentru a susţine
o cauză politică, un partid, un candidat sau problemă. Acestea includ contribuţiile aduse
partidelor politice sau prin intermediul acestora, precum şi organizaţiilor sau persoanelor fizice
implicate în procesul politic. Mai mult, contribuţiile „în natură” pot include cadouri precum
folosirea proprietăţii sau a serviciilor companiei, activităţile de publicitate sau promoţionale,
care susţin un partid politic, cumpărarea de bilete la evenimente de strângere de fonduri sau
folosirea timpului angajaţilor pentru a sprijini campania politică.
Legile care reglementează contribuţiile politice variază în funcţie de regiune şi situaţie. În unele
cazuri, contribuţiile sunt interzise, în timp ce altele sunt permise, dar trebuie divulgate public.
La CRH, un lucru este sigur – contribuţiile politice nu trebuie făcute ca un mod de obţinere a
unor avantaje nedrepte într-o tranzacţie comercială. (Consultaţi secţiunea „Refuzul de mită şi
corupţie” de la pagina 20, pentru a înţelege de ce acest aspect este important pentru CRH).
În cazul în care contribuţia politică este considerată a fi legală şi adecvată, aceasta nu este
un mijloc de avantaj comercial nedrept şi susţine procesul democratic, Directorul Executiv
Regional/Preşedintele trebuie să îşi exprime acordul în scris pentru contribuţia respectivă.
Toate aceste contribuţii trebuie justificate cu documente, achitate şi înregistrate.
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„Imbratisam
durabilitatea ca o
conditie fundamentala
a dezvoltarii noastre
in viitor, ne straduim
continuu sa
indeplinim cele mai
inalte standarde de
administrare a mediului
si suntem pe deplin
angajati consolidarii
vietilor din comunitatile
pe care le deservim”
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Angajamentul nostru faţă de mediu 					
şi comunităţile noastre
Activităţi caritabile şi comunitare
În calitate de cetățean corporativ responsabil, ne vom implica pe deplin în comunitățile în care
ne desfășurăm activitatea. Sprijinim proiectele de caritate şi ale comunităţii locale, prin donații
și alte tipuri de asistență, încurajând în mod activ participarea angajaților. Avem o direcție şi
Donation Guidelines
atenţie clare pentru activitățile noastre, recunoscând valoarea pe care aceste parteneriate o
pot aduce pentru toţi. Stabilim obiective adecvate și monitorizăm eficiența activităților noastre,
asigurând buna guvernare și comunicarea în mod deschis cu privire la activitățile noastre.
La nivel de Grup, definim domeniile prioritare pentru concentrare, care sunt aliniate cu
obiectivele activităţii noastre şi se adresează nevoilor societare identificate. Practicile şi
obiceiurile variază în funcţie de ţări şi regiuni; aşadar, este necesar, în modelul nostru de afaceri
descentralizat, ca fiecare afacere să îşi stabilească propriile reguli care să guverneze donaţiile de
caritate. Acestea ar trebui să recunoască situaţiile locale şi să fie în concordanţă cu obiectivele
Grupului şi cu îndrumările referitoare la donaţii, care impun ca toate donaţiile:
•
•
•
•
•
•
•

I
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Să fie făcute cu bună-credinţă, din motive de caritate sau de relaţii publice şi niciodată
când există sau ar putea exista un posibil conflict de interese sau posibilitatea ca
donaţia să fie folosită ca subterfugiu pentru luare de mită
Să fie acordate unei instituţii legitime şi credibile

Să nu fie niciodată plătite în contul personal al unei anumite persoane şi, în general, nu
se vor face în numerar (ex.: în cazul donaţiilor financiare)
Să fie făcute direct, nu prin terţi (ex.: clienţi sau furnizori)

Să nu fie niciodată legate de efectuarea unei tranzacţii comerciale sau a unei acţiuni
guvernamentale sau să lase impresia unei astfel de legături
Să fie aprobate de către Directorul Executiv/Preşedintele companiei

Să fie justificate cu documente, achitate şi înregistrate în contabilitatea societăţii
(inclusiv valoarea donaţiilor în natură şi voluntariatul cu angajaţi)

Clientul nostru a sărbătorit în acest an a 50-a aniversare. În loc de cadouri, ne-a sfătuit să dăm bani şi el va
face o donaţie la o organizaţie locală de caritate. Presupun că acest lucru este în conformitate cu politica
noastră?

Nu, toate donaţiile trebuie făcute direct şi nu printr-un terţ. Puteţi ruga clientul să ofere detalii despre actul de
caritate şi explicaţi-i faptul că societatea dumneavoastra va dona direct, dacă este cazul.
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Politici şi îndrumări
Copiile acestor documente pot fi obţinute de la managerul dumneavoastră, de la oricare membru al Echipei de
Conformitate şi Etică sau pot fi descărcate de pe site-urile intranet ale Grupului.

Code of Business Conduct
Operating Guidelines

Supplier Code of Conduct

CRH Supplier Code of Conduct

Donation Guidelines
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Leading with Integrity
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26
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Renunţări
În cazul foarte improbabil în care acordarea unei derogări oricărui director sau funcţionar CRH de
la oricare dintre prevederile din prezentul Cod este în interesul cel mai bun al Grupului, o astfel de
decizie poate fi luată numai de către Consiliul de Administraţie sau Comitetul său de Audit. Eventualele
întrebări sau probleme referitoare la derogări pentru alţi angajaţi ai CRH trebuie adresate Sefului
Echipei de Conformitate şi Etică din cadrul Grupului.
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