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Domeniul de aplicare 
Dispozițiile următoare vizează părți externe terțe care furnizează materiale și/sau servicii pentru 
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA și filialele sale (denumite în continuare „Fresenius Medical 
Care”, „Companie”, „noi”, „al nostru/a noastră” etc.), inclusiv, dar fără a se limita la contractori, 
consultanți, furnizori și alți intermediari, toți aceștia fiind denumiți în continuare „furnizori”. 

Preambul  
Fresenius Medical Care urmărește să creeze un viitor mai bun pentru pacienții cu 
dializă din întreaga lume. Valorile fundamentale ale companiei sunt: Colaborare, 
Proactivitate, Încredere, Excelență1. 

Punem accentul pe furnizarea de produse și servicii de calitate superioară și introducerea 
practicilor medicale profesionale durabile și optime în domeniul asistenței medicale. Acesta 
este angajamentul nostru față de pacienții noștri, partenerii noștri din sistemul sanitar și 
investitorii noștri. 

Furnizorii reprezintă elemente cheie în cadrul valorilor fundamentale ale companiei Fresenius 
Medical Care, dezvoltării durabile, calității produselor și asistenței medicale. Pentru că ne 
menținem la standarde ridicate, ne dorim ca și furnizorii noștri să fie la un nivel înalt. Astfel, 
ne încurajăm furnizorii să susțină angajamentul nostru față de societate, mediul înconjurător 
și părțile interesate. În acest scop, Fresenius Medical Care a dezvoltat prezentul Cod de 
conduită global al furnizorului care pune accentul pe așteptările pe care le avem de la furnizori. 
Ne încurajăm furnizorii și ne dorim ca aceștia să stabilească proceduri adecvate în cadrul 
organizațiilor lor și ca lanțurile valorice și de aprovizionare să respecte aceste cerințe. Aderarea 
la acest Cod de conduită global al furnizorului reprezintă un criteriu important în procesul de 
selectare a furnizorilor. Compania este dispusă să colaboreze cu furnizorii săi pentru a-i ajuta 
să respecte aceste cerințe, de exemplu prin analize și planuri de îmbunătățire continuă stabilite 
împreună. 

Prezentul Cod de conduită global al furnizorului stipulează așteptările generale, cadrul de 
guvernare și modul în care Fresenius Medical Care dorește să colaboreze cu furnizorii săi. 
Subiectele stipulate în prezentul document reprezintă cerințe minime și se bazează pe 
numeroase standarde recunoscute la nivel internațional în materie de răspundere corporativă, 
inclusiv dar fără a se limita la Declarația Universală a Drepturilor Omului, inițiativa Global 
Compact a Națiunilor Unite și orientările UE privind achizițiile publice ecologice. În cazul în 
care există regulamente naționale, alte legislații aplicabile sau obligații contractuale care 
guvernează aceste tematici, se va aplica prevederea care asigură cel mai înalt standard. 

 
1 Vă rugăm să vizitați pagina noastră web pentru mai multe detalii despre cultura corporativă FME: 
https://www.freseniusmedicalcare.com/en/corporateculture/ 
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1. Integritate și Etică 
Furnizorii trebuie să își desfășoare activitatea într-un mod etic și responsabil și să 
acționeze cu integritate. 

1.1 Respectarea legilor și a 
regulamentelor aplicabile 

Fresenius Medical Care susține valori 
precum integritatea și comportamentul 
legal, în special în ceea ce privește 
combaterea mitei și a corupției. Susținem 
aceste valori în operațiunile noastre precum 
și în relațiile noastre cu furnizorii. Succesul 
nostru continuu și reputația noastră depind 
de angajamentul comun de a acționa în 
acest sens. Ne dorim ca furnizorii noștri să 
se angajeze să susțină aceste valori 
fundamentale, aderând la legislațiile și 
regulamentele aplicabile și stabilind 
proceduri adecvate în acest scop. 

De asemenea, furnizorii vor susține 
Compania să își respecte propriile cerințe 
legale extinse și de reglementare și să 
depună astfel toate eforturile pentru a 
păstra și a furniza, la cerere, documentația 
corectă și completă. 

1.2 Corupție, mită și fraudă 
Furnizorii vor avea o politică de toleranță 
zero față de orice formă de corupție, mită, 
șantaj, deturnare de fonduri sau alt tip de 
comportament fraudulos. 
Furnizorii nu vor oferi nimic de valoare 
angajaților Fresenius Medical Care cu 
intenția de a influența deciziile companiei 
sau pentru a beneficia de tratament 
preferențial. De asemenea, ne așteptăm ca 
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furnizorii noștri să nu ofere, să nu promită, 
să nu autorizeze și să nu remită nimic de 
valoare (inclusiv obiecte, cadouri, servicii 
indiferent dacă este vorba de 
avantaje/beneficii personale sau sub altă 
formă) NICIUNEI persoane sau entități, în 
mod direct sau indirect, prin terțe părți, în 
scopul de a-și asigura afaceri noi, de a-și 
menține afacerea existentă sau de a primi 
vreun avantaj necuvenit. La fel, aceștia NU 
trebuie să solicite, accepte sau să consimtă 
să primească nimic de valoare pentru ei sau 
în numele altei persoane sau entități cu 
intenția (explicită sau implicită) de a obține 
un avantaj necuvenit sau de a influența 
deciziile lor de afaceri. 

1.3 Conflictul de interese 
Conflictul de interese survine în momentul 
în care o persoană are un interes 
personal/privat care ar putea influența 
deciziile sale de afaceri. Exemple de astfel 
de situații includ, dar nu se limitează la, 
angajații Fresenius Medical Care care au 
interese personale, private sau financiare în 
orice activitate a furnizorului sau invers. 
În acest sens, furnizorii vor evita orice 
relații, tranzacții sau activități care sunt sau 
pot fi în conflict cu o relație de afaceri 
obiectivă și echitabilă cu Fresenius Medical 
Care. 
În cazul în care survin astfel de conflicte, 
reale sau potențiale, furnizorii le vor 
dezvălui de îndată Companiei. 

1.4 Spălarea de bani  
Spălarea de bani este definită, în sens larg, 
prin angajarea într-o tranzacție cu bunuri 
rezultate din activități ilegale, organizarea 
unei tranzacții astfel încât să se evite 
depistarea infracțiunii sau implicarea într-o 
tranzacție care promovează orice fel de 
activități ilicite. 
Ne dorim ca furnizorii să respecte toate 
legile, normele și regulamentele aplicabile 
împotriva spălării banilor. Furnizorii vor lua 

toate măsurile necesare pentru a-și 
desfășura activitatea doar cu parteneri de 
afaceri de încredere, implicați în activități 
comerciale legale cu fonduri provenite din 
surse legitime. 

1.5 Identificarea problemelor 
legate de conformitate 

Furnizorii vor încuraja și vor asigura 
mijloacele care să permită angajaților să 
raporteze în orice moment problemele 
legate de conformitate care includ dar nu se 
limitează la posibile activități ilicite la locul 
de muncă, potențiale încălcări ale legilor, 
regulamentelor sau politicilor fără să îi 
amenințe cu represalii, intimidări sau 
hărțuiri. Toate raportările efectuate cu bună 
credință trebuie să fie acoperite de o 
politică de protecție împotriva represaliilor. 
Toate raportările trebuie tratate în regim de 
confidențialitate și identitatea persoanei 
care a făcut raportarea trebuie protejată. În 
cazul în care legislația locală permite, 
raportarea anonimă ar trebui să fie posibilă. 
Furnizorii vor investiga aceste raportări cu 
promptitudine și în mod corespunzător și 
vor lua măsurile corective, dacă este 
necesar. 

1.6 Concurența loială 
Furnizorii își vor desfășura activitatea 
garantând o concurență loială, în acord cu 
întreaga legislație antitrust aplicabilă. 

1.7 Controalele comerțului 
internațional  

Furnizorii vor respecta reglementările 
referitoare la controlul exporturilor care se 
aplică activității lor și vor furniza, atunci 
când li se solicită, informații corecte și 
adevărate autorităților vamale și altor 
autorități. 

1.8 Acuratețea înregistrărilor 
Toate înregistrările și situațiile financiare 
trebuie să respecte cerințele locale și 
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principiile contabile general-acceptate. 
Înregistrările furnizorului trebuie să fie 
corecte sub toate aspectele semnificative. 
Înregistrările trebuie să fie lizibile, clare și 
să reflecte tranzacțiile și plățile reale. 
Furnizorii nu vor ascunde, nu vor omite să 
înregistreze și nu vor efectua înregistrări 
false. Toate documentele de afaceri trebuie 
să reflecte, în mod corect, adevărata natură 
și dimensiune a tranzacției sau a 
cheltuielilor. 

1.9 Publicitate 
Nu permitem furnizorilor să utilizeze 
numele sau logo-ul companiei Fresenius 
Medical Care în prezentări sau documente 
publice fără aprobarea prealabilă, în scris. 
În plus, în lipsa unei astfel de aprobări, 
furnizorii nu pot divulga relația pe care o au 
cu Fresenius Medical Care sau cu produsele, 
piesele, planurile sale sau orice alte 
informații care nu sunt cunoscute în locuri 
publice, inclusiv comunicate de presă, 
pagini web, rețele sociale, expoziții 
comerciale și sedii ale furnizorilor. 

1.10 Protecția datelor, 
confidențialitate și drepturile 
de proprietate intelectuală 

Furnizorii vor proteja și utiliza în mod corect 
informațiile confidențiale și pentru care 
există drept de proprietate, asigurându-se 
că angajații, compania, viața privată a 
pacienților și drepturile legate de datele cu 
caracter personal ale pacienților sunt 
protejate în conformitate cu legile și 
normele aplicabile. 
Toate documentele și informațiile privind 
acțiunile Companiei trebuie tratate în regim 
de confidențialitate. Informațiile 
confidențiale includ toate informațiile 
strategice, fără caracter public, financiare, 
tehnice sau de afaceri care privesc 
Fresenius Medical Care. 

În plus, furnizorii vor proteja drepturile de 
proprietate intelectuală ale tuturor 
angajaților sau partenerilor de afaceri. 
Aceștia trebuie să protejeze atât 
proprietatea intelectuală a companiei 
Fresenius Medical Care dar și pe a lor, 
inclusiv brevetele, drepturile de autor, 
secretele comerciale, cunoștințele tehnice și 
științifice sau competențele și experiența 
dezvoltate în cursul colaborării noastre. 

1.11 Standardele privind 
desfășurarea studiilor clinice  

Furnizorii vor desfășura studiile clinice 
precum testările clinice și alte studii despre 
oameni în conformitate cu orientările 
internaționale, legislațiile și regulamentele 
actuale naționale și locale și standardele 
recunoscute la nivel internațional privind 
calitatea și siguranța aplicabile activității 
propuse. Furnizorul va respecta cerințele 
aplicabile etice și medicale în timpul 
efectuării acestor studii. 

1.12 Bunăstarea animalelor 
Animalele trebuie tratate cu respect, 
limitând la minimum durerea și stresul. 
Testările pe animale trebuie, pe cât posibil, 
evitate și trebuie căutate metode pentru ca 
testările pe animale să nu mai fie necesare. 
Se vor folosi alternative, ori de câte ori 
acest lucru este valid din punct de vedere 
științific și acceptat de către organele de 
reglementare. 

1.13 Minereurile provenite din 
zonele de conflict  

Furnizorii se vor asigura că produsele 
furnizate companiei Fresenius Medical Care 
nu conțin metale rezultate din minerale sau 
din derivate ale acestora care provin din 
zone de conflict care finanțează sau de care 
beneficiază, în mod direct sau indirect, 
grupări armate și facilitează sau 
promovează abuzuri în privința drepturilor 
omului.  
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2. Drepturile omului și standardele de muncă 
Furnizorii vor căuta soluții pentru a oferi un mediu de lucru sigur, corect, 
respectuos și nediscriminatoriu pentru toți lucrătorii și contractorii lor. 

2.1 Nediscriminarea și 
combaterea hărțuirii 

Furnizorii vor oferi un loc de muncă 
respectuos și nediscriminatoriu care 
apreciază contribuția adusă de fiecare 
persoană care se implică în activitățile de 
afaceri. Furnizorii nu vor tolera nicio formă 
de discriminare și nici hărțuirea verbală, 
fizică sau sexuală sau intimidarea la locul 
de muncă. Furnizorii nu vor tolera 
discriminarea, tratamentele nedrepte pe 
criterii de gen, rasă, origine etnică sau 
culoare, naționalitate sau origine națională, 
religie sau credințe religioase, vârstă, stare 
familială și stare civilă, cetățenie, 
dizabilitate, condiție fizică și constituție, 
înfățișare, orientare sexuală, activitate și 
opinii politice, apartenența la sindicate sau 

comitete de întreprindere, implicarea în 
activități colective de muncă și alte criterii 
discriminatorii sau nelegale. Furnizorii vor 
lua măsuri imediate împotriva 
comportamentului ilegal și discriminatoriu 
al angajaților, lucrătorilor, agenților și 
contractorilor și vor înștiința compania 
Fresenius Medical Care în cazul în care 
observă sau se confruntă cu o astfel de 
conduită din partea angajaților, 
funcționarilor, directorilor, agenților sau a 
altor persoane. 

2.2 Prevenirea abuzurilor, a 
violenței și a hărțuirii 

Ne dorim ca furnizorii să condamne toate 
formele de hărțuire sau intimidare și 
comportamentul abuziv sau violent. 
Furnizorii vor urmări să ofere un loc de 
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muncă unde nu există tratamente crude 
sau inumane, hărțuire sexuală, pedepse 
corporale, constrângere mentală sau fizică 
sau abuz verbal. 

2.3 Interzicerea muncii forțate și 
a muncii copiilor 

Furnizorii vor adopta o poziție clară 
împotriva muncii forțate și a tuturor 
formelor de muncă de exploatare a copiilor 
și nu se vor implica în nicio activitate 
nevoluntară, forțată sau obligatorie. 
Furnizorii vor condamna munca de 
exploatare a copiilor și nu vor angaja pe 
posturi permanente lucrători sub vârsta 
minimă legală, în conformitate cu legislația 
națională sau convențiile internaționale 
aplicabile. 

2.4 Ocuparea forței de muncă, 
condițiile de lucru și 
tratamentul echitabil 

Furnizorii trebuie să respecte legislația și 
regulamentele aplicabile cu privire la 
condițiile de angajare și de muncă, 
incluzând dar fără a se limita la contractele 

de muncă, salariile minime și beneficiile, 
numărul maxim de ore de lucru și vor 
asigura condiții de muncă echitabile. 
Săptămâna obișnuită de lucru nu va depăși 
numărul maxim de ore permis de legislația 
locală și orele suplimentare vor fi 
reglementate doar în conformitate cu 
legislațiile locale, lucrătorii vor avea 
dreptul, cel puțin, la numărul legal de zile 
libere pentru o săptămână de 7 zile. 
Indemnizațiile plătite lucrătorilor vor 
respecta toate legislațiile privind 
salarizarea, inclusiv pe cea care se referă la 
salariul minim și la beneficiile acordate în 
mod legal. Furnizorii noștri vor respecta 
drepturile lucrătorilor de a se asocia în mod 
liber, de a se alătura sau de a nu face parte 
din sindicate și de a fi reprezentați în 
conformitate cu legislația legală. În plus, 
furnizorii noștri vor crea un mediu în care 
lucrătorii să se simtă în largul lor când 
comunică în mod deschis cu conducerea 
despre condițiile de lucru, fără să se teamă 
de represalii, intimidări sau hărțuiri. 
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3. Sănătatea și securitatea în muncă 
Furnizorii trebuie să asigure un mediu de lucru sigur, în condiții de securitate, 
igienic și sănătos. Ne dorim ca furnizorii să ia toate măsurile necesare pentru a 
evita rănirea sau vătămarea. 

3.1 Protecția lucrătorilor 
Furnizorii trebuie să protejeze lucrătorii 
împotriva efectelor nocive ale expunerii la 
riscuri chimice, biologice și fizice, condiții 
nesănătoase, sarcini solicitante din punct 
de vedere fizic la locul de muncă și în orice 
spații de locuit asigurate de companie. 

3.2 Siguranța proceselor 
Furnizorii vor implementa procesele sau 
programele adecvate pentru a preveni sau 
diminua scurgerile de substanțe chimice 
care afectează sau pot afecta sănătatea și 
siguranța angajaților, a vecinilor sau a 
părților interesate. 

3.3 Siguranța produselor 
Furnizorii vor respecta normele privind 
siguranța produselor, vor eticheta 
produsele corect și vor comunica cerințele 
privind manipularea produselor. Aceștia vor 
furniza părților relevante documentația 
aplicabilă care cuprinde toate informațiile 
importante în materie de siguranță pentru 
toate substanțele periculoase în cazul unei 
necesități legitime. Aceasta se referă la 
informații despre produs, fișele cu date de 
securitate, notificări sau confirmări ale 
înregistrărilor, utilizări și scenarii de 
expunere. Furnizorii comunică în mod activ 
și transparent tuturor părților relevante 
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informații despre starea, siguranța și 
aspectele legate de mediu, ale produselor 
lor. 

3.4 Capacitatea de reacție și 
răspuns în situații de 
urgență 

Furnizorii vor identifica și vor evalua 
situațiile de urgență de la locul de muncă și 
spațiile de locuit oferite de companie și vor 
limita la minim impactul prin 

implementarea unor planuri de urgență și 
proceduri de reacție. 

3.5 Informații privind pericolele 
Informațiile privind siguranța legată de 
materialele periculoase - inclusiv compuși 
farmaceutici și materiale intermediare 
farmaceutice - trebuie să fie disponibile și 
utilizate pentru a educa, instrui și proteja 
lucrătorii cu privire la pericole.  
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4. Mediul înconjurător 
Furnizorii vor depune toate eforturile pentru a limita la minimum efectele adverse 
ale activităților asupra mediului și vor elimina sau, în cazul în care acest lucru nu 
este posibil, vor limita la minimum și vor verifica riscurile importante pentru 
mediu. Furnizorii sunt încurajați să acționeze pentru a preveni poluarea mediului, 
să utilizeze eficient resursele naturale, să recicleze deșeurile și să își 
îmbunătățească performanțele de mediu. Este vorba de conservarea resurselor 
naturale prin operațiuni ecologice solide și eficiente pentru a evita, când este 
posibil, utilizarea materialelor periculoase și pentru a se implica în activități care 
reutilizează și reciclează. 

4.1 Legislația privind mediul 
Furnizorii trebuie să respecte toate 
legislațiile și regulamentele aplicabile în 
materie de mediu. Se vor obține toate 
permisele, autorizațiile, informațiile cu 
privire la înregistrări și restricțiile de mediu 
necesare și se vor urma operațiunile conexe 
și cerințele de raportare. 

4.2 Deșeuri și emisii 
Furnizorii vor implementa sisteme pentru a 
asigura manipularea, transportarea, 
depozitarea și 
eliminarea/eliberarea/evacuarea 
deșeurilor, a emisiilor din atmosferă și a 
deversării apelor reziduale în mod legal și 
sigur. Deșeurile, apele reziduale sau 
emisiile care pot avea efecte nocive asupra 

Shutterstock # 1398343868 © Doidam 10 
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mediului sau sănătății populației vor fi 
gestionate în mod adecvat, vor fi verificate 
și tratate înainte de a fi evacuate în mediu. 
Instalațiile și facilitățile necesare vor fi 
construite și întreținute astfel încât riscurile 
importante să fie ținute sub control, în 
siguranță. 

4.3 Scurgeri și dispersii 
Furnizorii vor implementa sisteme pentru a 
împiedica și diminua scurgerile accidentale 

și eliberarea substanțelor periculoase, a 
deșeurilor, apelor reziduale și emisiilor în 
mediu sau facilități unde riscurile conexe nu 
mai sunt verificate (de ex. sistemul public 
de canalizare, suprafețe publice.) Furnizorii 
vor dispune de procedee pentru a limita la 
minimum efectele asupra vecinătăților 
vizate. 

  



 

11 

5. Calitatea 
Furnizorii vor depune eforturi pentru a susține standarde de calitate superioară și 
pentru a proteja produsele împotriva părților terțe neautorizate. 

5.1 Cerințele privind calitatea 
Furnizorii vor respecta standardele de 
calitate recunoscute la nivel general sau 
cerințele și standardele de calitate agreate 
prin contract pentru a furniza bunuri și 
servicii care sunt în conformitate cu 
necesitățile clienților și ale companiei 
Fresenius Medical Care, funcționează 
conform garanției și sunt sigure pentru 
utilizare în scopurile destinate. Furnizorii se 
vor ocupa imediat de toate problemele 
importante care pot afecta în mod negativ 
calitatea bunurilor și a serviciilor. Furnizorii 
vor informa Compania despre schimbările de 
fabricație sau din procesul de producție care 

pot afecta specificațiile bunurilor și ale 
serviciilor furnizate. 

5.2 Securitatea și măsurile de 
combatere a contrafacerii 

Furnizorii vor avea bune practici de 
securitate în cadrul lanțurilor de 
aprovizionare. Furnizorii vor asigura 
integritatea fiecărei încărcături Fresenius 
Medical Care din punctul de origine și până 
la destinație. Furnizorii vor implementa 
măsurile necesare și adecvate din zona lor 
de responsabilitate pentru a se asigura că 
produsele Companiei, componentele sau 
materiile prime, precum și expertiza 
aferentă nu ajung în mâna falsificatorilor, 
traficanților, hoților sau părților terțe 
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neautorizate și nu părăsesc lanțul de 
aprovizionare.  
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6. Sistemele de guvernare și administrare 
Furnizorii se vor angaja să respecte principiile etice, să păstreze documentația 
necesară pentru a confirma acest lucru, să stabilească obiective de îmbunătățire și 
să evalueze riscurile din toate aspectele care privesc etica în afaceri. 

6.1 Angajamentul și 
responsabilitatea 

Furnizorii vor respecta principiile stipulate 
în prezentul Cod de conduită al furnizorului, 
alocând resurse adecvate și încorporând 
toate aspectele aplicabile în politici și 
proceduri. 

6.2 Sisteme, documentare și 
evaluare 

Furnizorii vor dezvolta, implementa, utiliza 
și păstra sistemele de gestionare și 
verificare care privesc conținutul 
prezentului Cod de conduită al furnizorului. 
Furnizorii vor păstra documentația 
necesară pentru a demonstra 

conformitatea cu principiile stipulate în 
prezentul Cod de conduită al furnizorului. 
Această documentație poate fi revizuită, de 
comun acord, de Fresenius Medical Care. 

6.3 Gestionarea riscurilor 
Furnizorii vor implementa mecanisme 
pentru a identifica, evalua și gestiona 
riscurile în mod constant în toate zonele 
vizate de prezentul Cod de conduită al 
furnizorului în măsura în care acest lucru 
este relevant și aplicabil, și în legătură cu 
toate cerințele legale aplicabile. 
Furnizorii vor identifica și gestiona riscurile 
legate de etica afacerilor, muncă și 
drepturile omului, sănătate și siguranță, 
mediu și respectarea cerințelor legale. 
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Furnizorii vor stabili în mod constant 
importanța relativă a fiecărui risc și vor lua 
măsurile necesare pentru a le preveni și 
diminua. 

6.4 Continuitatea afacerii 
Furnizorii sunt încurajați să implementeze 
planuri adecvate de continuitate a afacerii 
pentru operațiunile care susțin activitatea 
companiei Fresenius Medical Care 

6.5 Îmbunătățirea continuă 
Furnizorii își vor demonstra angajamentul 
față de îmbunătățirea continuă prin 
stabilirea unor obiective de performanță, 
punând în aplicare planurile și adoptând 
măsurile corective necesare pentru 
deficiențele constatate de către evaluări 
interne sau externe, inspecții și analize de 
management. 

6.6 Transparența și divulgarea 
Furnizorii sunt încurajați să raporteze pe 
plan extern efectul social și de mediu în 
conformitate cu principiile stipulate în 
prezentul Cod de conduită al furnizorului. 
Furnizorii vor fi transparenți în ceea ce 
privește activitățile lor de afaceri, structura, 
situația financiară și performanța în 
conformitate cu legislațiile aplicabile și 
standardele industriale. 

6.7 Dreptul de a audita 
În cazul în care furnizorii solicitați vor 
permite companiei Fresenius Medical Care, 
după un preaviz rezonabil, să evalueze 
sustenabilitatea performanței Evaluarea va 
fi efectuată direct de către Companie sau 
de către o terță parte calificată sub forma 
unui audit. Aceste solicitări vor fi transmite 
direct, de la caz la caz. 

6.8 Pregătirea profesională și 
competența 

Furnizorii vor dezvolta, implementa și 
păstra măsuri de formare profesională 
responsabile pentru a permite managerilor 
și angajaților să dobândească un nivel 
adecvat de cunoaștere și înțelegere a 
principiilor aplicabile din prezentul Cod de 
conduită al furnizorului, a legislațiilor și 
regulamentelor aplicabile și a standardelor 
recunoscute la nivel general. 

6.9 Comunicarea criteriilor 
privind durabilitatea de-a 
lungul lanțului de 
aprovizionare 

Furnizorii vor aplica principiile stipulate în 
prezentul Cod de conduită al furnizorului în 
lanțul de aprovizionare și se vor asigura că 
toate terțele părți/sub-furnizori care 
acționează în numele furnizorului și au o 
relație de afaceri cu Fresenius Medical Care 
respectă acest Cod. 
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7. Conformitatea cu Codul de conduită global 
al furnizorului 

Fresenius Medical Care își rezervă dreptul de a modifica în mod rezonabil prezentul Cod de 
conduită al furnizorului. Modificările vor fi comunicate furnizorilor în timp util pe pagina web a 
companiei. În cazul unei modificări, ne așteptăm ca furnizorul să accepte aceste 
amendamente. 

Relația noastră de afaceri se bazează pe onestitate și respect reciproc. Un furnizor își poate 
demonstra atașamentul față de acest Codul de conduită al furnizorului respectând propriul cod 
de conduită sau politicile companiei care adoptă standarde similare. Totuși, putem solicita 
furnizorilor să verifice dacă se respectă Codul de conduită al furnizorului al companiei 
Fresenius Medical Care și, în cazul în care există motiv de îngrijorare, să ia măsuri corective. 
Furnizorii vor coopera în toate privințele cu Fresenius Medical Care sau orice terță parte 
autorizată care acționează în numele său în acest scop: 

 La cerere, furnizorii vor completa un chestionar privind respectarea Codului de conduită 
al furnizorului (Autoevaluare). 

 Fresenius Medical Care poate solicita informații de la o terță parte cu privire la 
respectarea și executarea de către furnizori a cerințelor din Codul de conduită 
(Evaluare a părților terțe).  

 La cerere, furnizorii vor furniza documente justificative cu privire la respectarea Codului 
de conduită al furnizorului (Certificări/Declarație). 

 Fresenius Medical Care are dreptul să efectueze, în mod direct sau indirect, verificări 
la fața locului pentru a verifica dacă se respectă Codul global de conduită al furnizorului 
(Audit la fața locului) după cum s-a subliniat în capitolul 6.7. 
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Referințe 
La redactarea acestui document s-au folosit referințele de mai jos și acestea vor 
trebui luate în considerare când se implementează prezentul Cod de conduită al 
furnizorului. 

Declarația Organizației Internaționale a Muncii din 1998 privind principiile și drepturile 
fundamentale la locul de muncă 
www.ilo.org/declaration/ 
 
Inițiativa „Global Compact” a Națiunilor Unite 
www.unglobalcompact.org/ 
 
Declarația Universală a Drepturilor Omului a Organizației Națiunilor Unite 
www.un.org/en/documents/udhr/ 
 
Orientările UE privind achizițiile publice ecologice 
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/Buying-Green-Handbook-3rd-Edition.pdf 

Contact 

Dacă aveți întrebări generale, vă rugăm să utilizați adresa de e-mail următoare: 

Contact  

procurement@fmc-ag.com sau luați legătura cu persoana dvs. de contact locală din 
departamentul de achiziții  

 
 

Note privind dreptul de autor 

Shutterstock # 1398343868 © Doidam 10 

 

Redactor: 
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 

 Global Sustainability 
 Else-Kroener-Straße 1 
 61352 Bad Homburg v.d.H. / Germania 
 


