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Angajamentele de Responsabilitate Socială Corporativă
CONSTRUCTOR GROUP privește dezvoltarea durabilă ca un aspect fundamental al managementului afacerilor
stabile și considerentele de Mediu, Sociale și de Conducere (MSC) constituie o componentă integrantă a activităților
noastre de afaceri. Recunoaștem deciziile de afaceri și acțiunile responsabile ca un element cheie al strategiei
noastre.
Aplicabilitate
Această politică acoperă toate operațiunile CONSTRUCTOR GROUP și ale filialelor sale. CEO-ul este responsabil
pentru punerea în aplicare a acestei politici, dar responsabilitatea executării acestei politici revine tuturor angajaților
din întreaga companie. Fiecare manager local este responsabil să asigure că principiile stabilite în această politică
sunt comunicate, înțelese și respectate de către toți angajații, precum și să asigure respectarea acestor principii în
zona lor de responsabilitate. Angajații care suspectează, în mod rezonabil, că a avut loc o încălcare a acestei
politici trebuie să raporteze prin intermediul canalelor adecvate.
Strategii și obiective
Misiunea generală a CONSTRUCTOR GROUP este de a oferi produse de top clienților săi, creând, în același timp,
un mediu de lucru plin de satisfacții și sigur pentru angajații săi. A fi o companie multinațională include asigurarea
unor standarde ridicate de mediu, sociale și de conducere (MSC). Scopul acestei politici este de a contura
abordarea CONSTRUCTOR GROUP pentru producția și distribuția responsabilă, inclusiv modul în care
funcționează CONSTRUCTOR GROUP pentru a capta și a gestiona problemele MSC în aceste procese. Acest
angajament trece dincolo de respectarea normelor și reglementărilor și are ca scop asigurarea faptului că
CONSTRUCTOR GROUP promovează un viitor durabil pentru mediul de afaceri, societate și mediu. Vom încuraja
furnizorii și contractorii să adopte politici și practici de afaceri responsabile.
Mediu
Țintind o practică de mediu solidă, promovăm:
• Un angajament pentru îmbunătățirea continuă a gestionării impactului nostru asupra mediului
• Îngrijirea mediului, o înțelegere sporită a problemelor de mediu și diseminarea bunelor practici către partenerii
noștri
• Respectarea standardelor și legislației de mediu locale și internaționale relevante
• Eficiența energetică și gestionarea corectă a resurselor
• Monitorizarea și minimizarea impactului operațiunilor noastre asupra mediului
• Modele de produse care să minimizeze impactul asupra mediului în timpul eliminării lor, la sfârșitul duratei de
viață
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Drepturile omului/sociale
Cu referire la practicile de muncă și ale drepturilor omului, dorim și încurajăm:
 Condiții de muncă sigure și sănătoase
 Cunoașterea și respectarea convențiilor internaționale privind drepturile omului
 Evitarea discriminării sau hărțuirii pe motive de vârstă, rasă, sex, religie, orientare sexuală, dizabilitate,
naționalitate, activitate sindicală sau orice alt factor
 Respectarea dreptului angajatului la libertatea de asociere și de negociere colectivă în conformitate cu legile
locale ale muncii
 "toleranță zero" clară față de exploatarea copiilor prin muncă și sclavie în operațiunile noastre de afaceri la nivel
mondial; nu tolerăm sclavia și exploatarea copiilor prin muncă sau în lanțul nostru de aprovizionare
 Constructor Group
 Program de lucru în conformitate cu indicațiile industriale și standardele naționale, în cazul în care acestea
există și nu sunt excesive
 Recrutarea și avansarea în carieră bazată exclusiv pe meritul individual
 Un mediu de lucru în care există încredere și respect reciproc și în care fiecare persoană se simte responsabilă
pentru performanța și reputația companiei noastre
 Ca angajații noștri să-și realizeze potențialul
Conducere
În contextul perspectivei MSC, ne angajăm și promovăm următoarele aspecte ale conducerii corporative:
• Standarde ridicate de etică în afaceri și integritate
• Toleranță zero față de corupție și respectarea pe deplin a legilor și reglementărilor aplicabile anti-mită, antifraudă, împotriva spălării de bani și evaziunii fiscale
• Respectarea legilor aplicabile anti-trust și ale concurenței
• Promovarea bunăstării economice și sociale în țările și comunitățile în care ne desfășurăm activitatea
• Respectarea intereselor legitime ale părților terțe cu care avem relații în cadrul activității noastre
• Respectarea legilor și reglementărilor aplicabile, oriunde facem afaceri
• Respectarea principiilor relevante care reglementează protecția datelor în fiecare țară în care ne desfășurăm
activitatea
Sănătate și Siguranță
 Siguranța angajaților și clienților Constructor Group este extrem de importantă; toate locațiile industriale și de
birouri vor avea sisteme eficiente de management al siguranței
 Constructor Group va contribui în mod activ la elaborarea unor standarde tehnice în cadrul Industriei
Echipamentelor de Stocare
 Constructor Group va folosi doar sub-contractori calificați corespunzător, pentru instalare
 Constructor Group va promova beneficiile inspecțiilor de siguranță clienților noștri
 Constructor Group va oferi clienților documentația actualizată a produselor
 Constructor Group va respecta toate standardele și legislațiile aplicabile pentru produse și va menține o
asigurare de răspundere asupra produselor
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Constructor Group încurajează angajații și partenerii să raporteze orice greșeală către Constructor
Group, filialele și angajații săi și să respecte angajamentele de mai sus.
Gestionarea și raportarea MSC
Această politică este emisă de Frank Pohl (CEO al Grupului) și este în concordanță cu angajamentul
CONSTRUCTOR GROUP pentru dezvoltarea durabilă. Punerea în aplicare a politicii va fi supravegheată de Brian
Howson (Director pentru Respectarea MSC) și Catherine Andersson (Director Financiar al Grupului). Problemele
legate de MSC sunt analizate de două ori pe an. Respectarea acestei politici de către companie va fi prezentată și
discutată într-o sedință anuală a Consiliului Director.
Emis de:
Nume: Frank Pohl
Funcție: CEO Constructor Group
Data: 17.05.2017
Următoarea analiză a politicii, pe data de: 30.06.2018
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