Codul de Aprovizionare
Responsabilă
Scurtă descriere

ArcelorMittal cere furnizorilor săi să respecte standardele minime cu
privire la sănătate şi securitate, drepturile omului, etică şi de mediu.
ArcelorMittal işi incurajează furnizorii să lucreze impreună pentru
a identifica şi dezvolta imbunătăţiri continue ale performanţei
programului de aprovizionare responsabilă

Scop

Codul este relevant pentru toţi furnizorii şi contractorii ArcelorMittal
şi afiliaţilor acestora şi se aplică tuturor produselor şi serviciilor
pe care le achiziţionează ArcelorMittal. Furnizorii sunt incurajaţi
puternic să colaboreze cu ArcelorMittal pentru a identifica noi
oportunitaţi de imbunătăţire a practicilor de afaceri responsabile in
domeniul sănătatii şi securităţii, drepturilor omului, eticii si mediului
inconjurător de-a lungul/pe tot parcursul lanţului de aprovizionare.

Codul de Aprovizionare
Responsabilă
1. Misiunea noastră

4. Angajamentul nostru către furnizori

ArcelorMittal este angajat in producerea unui Oţel Sigur şi
Sustenabil. Pentru atingerea acestui obiectiv, noi vom lucra cu
furnizorii noştri pentru a:
• Opera un lanţ de furnizare care sa susţina politicile noastre de
responsabilitate corporativa

Pentru a implementa Codul, ArcelorMittal:
• Va colabora: Va lucra cu furnizorii pentru a îmbunătăţi standardele
sociale (inclusiv sănătatea şi securitatea in munca şi drepturile
omului), de mediu şi etice. Acest lucru poate include evaluări
comune, precum vizite in zonele de lucru, pentru a evalua
performanţa in raport cu Codul.

• Dezvolta soluţii de aprovizionare aliniate la nevoile şi aşteptările
clienţilor, reglementarilor si nevoilor ample ale partilor implicate/
detinatorilor de interese

• Va sprijini: Va asista furnizorii pentru a identifica activităţile care
sunt sub cerinţele Codului şi va lucra pentru a realiza condiţii
îmbunătăţite în timp util.

• Crea valoare pe termen lung şi a reduce riscul pentru afacerea
noastră, furnizorilor şi partilor interesate/detinatorilor de interese

• Va stabili priorităţi: Îşi va concentra atenţia către acele părţi din
lanţul de aprovizionare unde riscul de neîndeplinire a cerinţelor
Codului este cel mai mare şi unde îmbunătăţirea maximă poate fi
facută.

Vom atinge aceste obiective prin stabilirea unor standarde de
aprovizionare responsabilă, prin colaborare, inovare şi integrarea
aprovizionării responsabile în procesele noastre de afaceri.

2. Introducere

• Va respecta: Va desfasura afacerea noastră cu furnizorii într-o
manieră corectă, obiectivă, transparentă şi profesionistă. Acest
lucru include tratarea angajaţilor furnizorilor care lucrează in
companiile noastre pe baza aceloraşi practici de lucru ca şi cele
aplicabile pentru propriul personal.

Codul ArcelorMittal privind Aprovizionarea Responsabilă („Codul”)
comunică modul în care vom lucra cu furnizorii noştri şi le solicitam
acestora să respecte standardele minime privind sănătatea şi
securitatea in munca, drepturile omului, de etica şi de mediu
precizate mai jos.

• Va promova: Va acţiona ca un apărător al practicilor responsabile
in lanţul de aprovizionare din cadrul industriei noastre.

Încurajăm furnizorii noştri să lucreze impreuna cu noi la identificarea
şi dezvoltarea îmbunătăţirii continue a programului nostru de
aprovizionare responsabilă. Sperăm ca acest Cod va promova
practici de afaceri durabile de catre furnizorii noştri.

• Va îmbunătăţi: Va revizui periodic programele şi practicile/
procedurile noastre pentru a se asigura că acestea contribuie la
viziunea noastră privind aprovizionărea responsabila.

ArcelorMittal defineşte lanţul său de aprovizionare drept procesul
prin care bunurile şi serviciile sunt achiziţionate pentru şi utilizate în
cadrul operaţiunilor sale.

5. Ce aşteptăm de la furnizorii noştri

Acesta include materiile prime precum minereul de fier, combustibili
solizi, materiale metalice, aliajele, metale de bază, energie, precum
şi construcţiie, investitiile (Capex), serviciile şi produsele industriale
şi profesionale, transportul şi logistica. Aprovizionarea Responsabilă
este un principiu cheie al ArcelorMittal în abordarea aprovizionarii şi
i se acordă o atenţie sistematică alaturi de factori precum preţul şi
calitatea.

3. Domeniul de aplicare
Acest Cod se aplică tuturor furnizorilor si contractorilor
ArcelorMittal şi societatilor afiliate acestora, pentru toate produsele
şi serviciile pe care ArcelorMittal le achiziţionează. Încurajăm
puternic furnizorii noştri să promoveze cerinţele acestui Cod
în cadrul propriului lor lanţ de aprovizionare şi vom recunoaste
meritele furnizorilor care fac acest lucru.
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• Va comunica şi instrui: Se va asigura că toţi angajaţii noştri
cunosc Codul şi că cei responsabili cu aprovizionarea sunt instruiţi
corespunzător.

Furnizorii sunt puternic încurajaţi să colaboreze cu ArcelorMittal
pentru a identifica alte oportunităţi de îmbunătăţire a practicilor
responsabile de afaceri în domeniul sănătăţii şi securităţii in
munca, drepturilor omului, eticii şi folosirii responsabile a mediului
inconjurator de-a lungul lanţului de aprovizionare.
5.1. Sănătate şi securitate in munca:
ArcelorMittal se angajează să lucreze pentru atingerea obiectivului
zero accidente şi răniri, precum şi a bunăstarii generale la locul
de muncă şi nu numai. Acest lucru este reglementat de Politicile
şi Procedurile privind Sănătatea şi Securitatea in Munca ce
promovează filosofia noastră privind Oţelul Sigur şi Sustenabil.
ArcelorMittal le cere furnizorilor săi să elimine toate ranirile
angajatilor la locurile de munca sau in comunitate şi să îndeplinească
standardele Politicii ArcelorMittal privind Sănătatea şi Securitatea in
Munca.

5.2. Drepturile omului:

6. Documentaţie şi monitorizare

ArcelorMittal respectă toate drepturile omului, ale angajaţilor şi ale
comunităţilor locale şi se angajează in promovarea acestor principii
la furnizorii săi, aşa cum sunt stabilite în Politica ArcelorMittal
privind Drepturile Omului.

La cerere, solicitam furnizorilor noştri:

ArcelorMittal cere furnizorilor săi să dezvolte şi să implementeze
politici şi proceduri care sa asigure respectarea tuturor drepturilor
omului în afacerile lor şi în acelea ale furnizorilor lor.

• Să furnizeze ArcelorMittal sau reprezentanţilor sai copii ale
informaţiilor relevante, să coopereze şi să depună eforturi
rezonabile pentru a se asigura că si subcontractorii lor procedeaza
la fel.

Furnizorul trebuie sa respecte întotdeauna cele mai exigente
cerinţe, fie că este vorba de legi aplicabile relevante, Politica privind
Drepturile Omului sau acest Cod. Acolo unde legile locale interzic
furnizorului să susţină anumite aspecte ale Codului sau ale Politicii
privind Drepturile Omului, furnizorul trebuie să respecte legile locale
în timp ce caută să respecte drepturile omului.

• Să demonstreze ce eforturi depun pentru a îndeplini cerinţele
acestui Cod.

5.3. Etica:
ArcelorMittal este angajat in aplicarea unor practici de afaceri
corecte, etice şi transparente.
ArcelorMittal se angajează să folosească materii prime provenite
dintr-o sursă legală şi durabilă şi să nu se aprovizioneze cu
„minerale de conflict” (extrase din zone de conflict), care contribuie
la finantarea conflictelor armate si permit abuzuri in privinta
drepturilor omului.
ArcelorMittal mentine procese de verificare (due diligence) pentru
a realiza conformarea cu acest angajament si cere furnizorilor săi
relevanţi să menţină şi să aplice o politică la nivel de companie ce
prevede aderarea la practici etice de afaceri, adoptând principiile
Codului de Conduită în Afaceri al ArcelorMittal şi ale Indrumarilor
Anticorupţie ale ArcelorMittal.
5.4. Administrarea/gestionare mediului inconjurator:
ArcelorMittal este angajat să producă oţel mai durabil. Pentru a
atinge aceasta tinta, ArcelorMittal îşi foloseşte experienta sa în
oţel şi minerit pentru a dezvolta procese mai curate cu scopul de a
minimiza impactul asupra mediului. Căutăm să lucrăm cu furnizori
care sunt angajaţi in aceleaşi obiective şi urmeaza cele mai bune
practici în gestionarea mediului, incluzand eficienta energetica si
a resurselor, managementul biodiversităţii, reducerea şi reciclarea
deşeurilor.
ArcelorMittal cere furnizorilor săi să menţină politici, procese şi
proceduri eficiente pentru a gestiona impactul asupra mediului
şi pentru a-şi conduce afacerile într-o manieră care respectă
standardele Politicii de Mediu a ArcelorMittal.

ArcelorMittal / Global Purchasing / AM_GP_PO_002.01 / June 2013

• Să completeze un chestionar de auto-evaluare pe baza acestui
Cod.

Acest Cod este parte integrantă a managementului ArcelorMittal
in relaţia cu furnizorii şi a procedurii de evaluare a acestora.
ArcelorMittal va avea o abordare bazata pe risc în evaluarea
conformării furnizorilor cu cerinţele acestui Cod. Monitorizarea
poate lua forma auto-evaluărilor, vizitelor la faţa locului şi urmăririi
planurilor de remediere.
ArcelorMittal va lucra cu furnizorii săi pentru a rezolva lipsurile
identificate. ArcelorMittal îşi rezervă dreptul de a se disocia de/
renunţa la furnizorii care nu respecta cerintele acestui Cod sau
care nu pot furniza sau nu se pot angaja cu privire la un plan de
îmbunătăţire.

7. Revizuire
ArcelorMittal va revizui periodic acest Cod şi programul de
implementare cu privire la aplicabilitatea şi eficienţa acestuia.

