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Codul de conduită Jula AB 

Viziunea Jula AB este de a face viața mai ușoară amatorilor de activități de bricolaj și profesioniștilor 
din întreaga lume. Viziunea noastră este îndeplinită prin furnizarea de produse pentru îmbunătățirea 
locuinței, la un preț mic.  
 
Suntem conștienți că activitatea noastră are un impact asupra vieții oamenilor și asupra mediului atât 
la nivel local, cât și la nivel global. Pentru a ne realiza viziunea, recunoaștem că avem o 
responsabilitate care depășește sfera produselor noastre. Credem cu tărie într-o cooperare strânsă cu 
furnizorii noștri, inclusiv în asumarea unei responsabilități clare sociale și cu privire la mediu în întregul 
nostru lanț de aprovizionare. Aceasta este o condiție prealabilă pentru o calitate bună, o utilizare 
durabilă a resurselor și un preț scăzut.  

 
Conștientizarea, încrederea și dezvoltarea continuă sunt elemente fundamentale pentru o creștere 
continuă împreună cu furnizorii care ne împărtășesc valorile și ambițiile.  
 
Scopul Codului de conduită Jula este de a stabili principiile și standardele generale și de a specifica 
cerințele noastre cu privire la Jula și la furnizorii noștri. Jula a adoptat următoarele principii și ne 
așteptăm ca furnizorii noștri să își asume aceleași angajamente: 

- comportament etic și responsabil în toate domeniile activității noastre 
- respectarea drepturilor tuturor persoanelor 
- respect pentru mediu 

Codul de conduită Jula se aplică tuturor furnizorilor, subcontractanților și sub-furnizorilor acestora, 
care sunt implicați în fabricarea sau furnizarea de produse și servicii către Jula. Este responsabilitatea 
furnizorilor să își informeze lucrătorii și lanțul de aprovizionare despre Codul de conduită Jula și să se 
asigure de implementarea și respectarea acestuia. 
 
Versiunea scurtă a prezentului Cod de conduită, pag. 5, trebuie să fie afișată în mod vizibil în limba 
comună a lucrătorilor săi, într-o zonă comună pentru toate unitățile care fabrică produse direct pentru 
Jula. 
 
Aceste cerințe sunt în conformitate cu Pactul global al ONU, care se bazează pe Declarația 
Universală a Drepturilor Omului (1948) a ONU, Declarația OIM privind principiile și drepturile 
fundamentale la locul de muncă (1998), Declarația de la Rio privind protecția și dezvoltarea mediului 
(1992), și Convenția ONU privind combaterea corupției (2000). 
 

CERINȚE LEGALE 

Pe lângă îndeplinirea cerințelor prezente în acest Cod, furnizorii trebuie să respecte toate legile și 
reglementările naționale, precum și alte standarde aplicabile (de ex. bune practici de fabricație, alte 
Coduri de conduită) și orice alte cerințe legale relevante, oricare dintre cerințe sunt mai stricte.  

 

DREPTURILE OMULUI ȘI MUNCA 

1. Tratamentul echitabil 

Furnizorii trebuie să trateze fiecare lucrător cu demnitate și respect și nu trebuie să utilizeze pedepse 
corporale, amenințări, violență sau alte forme de hărțuire fizică, sexuală, psihologică sau verbală. 

2. Programul de lucru și salariile 

Numărul maxim de ore de lucru permise într-o săptămână este definit de legislația națională, dar nu 
trebuie să depășească în mod regulat 48 de ore, iar orele suplimentare permise într-o săptămână nu 
trebuie să depășească 12 ore. Orele suplimentare trebuie să fie întotdeauna voluntare. Angajații au 
dreptul la cel puțin o zi liberă la fiecare perioadă de șapte zile.   

Toți angajații au dreptul la un contract de muncă scris.  

http://www.ilo.org/declaration/
http://www.ilo.org/declaration/
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Angajații sunt plătiți cel puțin la nivelul minim salarial aplicabil din punct de vedere legal și toți angajații 
vor primi compensații pentru toate orele suplimentare lucrate în conformitate cu cerințele legale. 
Munca în regim de bucată nu trebuie exclusă de la dreptul de a primi compensații pentru orele 
suplimentare. 

Salariile trebuie să fie plătite regulat și la timp tuturor lucrătorilor. Salariile se plătesc cel puțin în 
fiecare lună. Furnizorul nu va reține salariul niciunui angajat. 

Furnizorul va păstra înregistrări de prezență și de salarizare exacte și complete, care documentează 
programul de lucru și plata salariilor pentru fiecare angajat, inclusiv plata muncii în regim de bucată și 
lucrătorii temporari.  

3. Exploatarea prin muncă a copiilor și lucrătorii minori 

Furnizorii nu trebuie să folosească copiii la muncă. Nu va fi angajată nicio persoană cu vârsta mai 
mică de 15 ani (sau 14 ani, dacă este prevăzut de legislația locală), sau mai mică decât vârsta legală 
pentru angajare, dacă această vârstă este mai mare decât 15 ani. 

Furnizorii vor lua măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că nu există niciun caz de exploatare 
prin muncă a copiilor la propriul loc de producție sau la sub-furnizori. Furnizorii vor păstra 
documentația oficială pentru fiecare lucrător, aceasta conținând data nașterii lucrătorului.  

Furnizorii care angajează lucrători tineri, care au mai mult decât vârsta minimă legală aplicabilă pentru 
angajare, dar care au sub 18 ani, trebuie să respecte orice legi și reglementări aplicabile unor astfel 
de persoane. Muncitorii tineri nu trebuie să efectueze munci potențial periculoase sau care 
interferează cu studiile copiilor, sau posibil dăunătoare sănătății copiilor sau dezvoltării lor fizice, 
mentale, spirituale, morale sau sociale. 

4. Munca forțată 

Nu este acceptată nicio formă de muncă forțată sau aservită, și nici folosirea deținuților sau a muncii 
ilegale. Aceasta include toate formele de acorduri obligatorii. Nicio persoană nu poate fi reținută la 
locul de muncă împotriva voinței sale pentru nicio perioadă de timp. Furnizorul va permite lucrătorilor 
să părăsească zona fabricii la terminarea turelor de lucru, iar furnizorul nu va reține cardurile de 
identitate și nici nu va solicita depozite de bani. 

5. Libertatea de asociere și dreptul la negocieri colective  

Furnizorul nu trebuie să interfereze cu drepturile lucrătorilor de a forma și de a adera la sindicate sau 
alte asociații, la alegerea lor, și de a negocia în mod colectiv. 

Furnizorul interzice discriminarea, pedepsele, amenințările sau formele de hărțuire împotriva 
reprezentanților lucrătorilor sau a angajaților pentru participarea la activități sindicale legale și pașnice. 

Dacă sindicatele nu sunt permise în zona de funcționare sau sunt permise doar organizații autorizate 
de stat, atunci furnizorul trebuie să înlesnească, și nu să împiedice, luarea de măsuri alternative care 
să permită angajaților să se adune independent pentru a discuta probleme legate de muncă și 
existența unui forum pentru a prezenta conducerii îngrijorările profesionale. 

6. Nediscriminarea 

Furnizorul nu se va implica și nu va susține comportamente discriminatorii pe motive de rasă, sex, 
vârstă, opinie politică, religie, origine etnică și națională, sistem de credințe, stare civilă sau cu privire 
la maternitate, sănătate, orientare sexuală, boală sau handicap, apartenența la organizațiile 
lucrătorilor, inclusiv sindicate sau orice alte caracteristici personale în timpul recrutării și angajării. 
Angajarea, salariile, beneficiile, instruirea, avansarea, disciplina, încetarea, pensionarea sau orice alte 
decizii legate de angajare se vor baza pe criterii relevante și obiective. 
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SĂNĂTATEA ȘI SIGURANȚA  

7. Prevenirea și protecția la locul de muncă 

Furnizorii vor oferi angajaților un loc de muncă sigur și sănătos, în conformitate cu legile și 
reglementările aplicabile. Muncitorii nu trebuie expuși la procese, substanțe chimice sau de altă natură 
sau tehnici dăunătoare. 

Atunci când expunerea este inevitabilă, tuturor lucrătorilor expuși trebuie să li se asigure echipamentul 
de protecție necesar. Echipamentele adecvate de protecție a muncii și de siguranță trebuie să fie 
disponibile, întreținute, utilizate și oferite în mod gratuit lucrătorilor din zonele de muncă dăunătoare 
sau cu grad de risc. Construirea clădirilor, toate utilajele și alte echipamente trebuie să fie sigure de 
utilizat și să fie echipate cu dispozitivele de siguranță necesare pentru prevenirea vătămărilor 
corporale. Locul de muncă trebuie menținut în mod preventiv pentru a proteja lucrătorii de pericolele la 
muncă și pentru a asigura condiții bune de lucru.  

Furnizorul trebuie să furnizeze în mod gratuit apă potabilă curată tuturor lucrătorilor și un număr 
suficient de toalete curate și igienizate cu instalații de spălare ar trebui să fie disponibile atât pentru 
bărbați, cât și pentru femei. 

Trebuie să se asigure instruire periodică documentată cu privire la sănătate și siguranță pentru toți 
lucrătorii noi sau reatribuiți și conducere. Furnizorii trebuie să ofere instruire de bază în domeniul 
protecției împotriva incendiilor și echipamente de protecție împotriva incendiilor la locul de muncă. 
Stingătoarele trebuie să fie marcate corespunzător și complet încărcate. Ieșirile de incendiu trebuie să 
fie marcate clar și neblocate.  

Furnizorii vor furniza, de asemenea, materiale de bază de prim-ajutor, care să fie accesibile, precum 
și angajați instruiți la locul de muncă.  

8. Manipularea substanțelor chimice 

Furnizorii trebuie să ia măsuri pentru a asigura manipularea, depozitarea și eliminarea în condiții de 
siguranță a substanțelor chimice și a substanțelor periculoase într-un mod sigur, precum și să ofere 
cursuri de instruire adecvate. Recipientele pentru substanțe chimice trebuie etichetate și depozitate în 
mod corespunzător. O listă a tuturor substanțelor chimice cu Fișa cu date de securitate (FDS) valabilă 
utilizată în producție trebuie să fie disponibilă în limba locală la locul de muncă. 

9. Unitățile de cazare  

Unitățile de cazare, de ex. dormitoarele oferite de furnizor trebuie să fie sigure și igienice și să 
răspundă nevoilor de bază ale lucrătorilor în ceea ce privește construcția, spațiul, temperatura, 
iluminatul, ventilația, gătitul, apa, instalațiile sanitare, intimitatea și accesibilitatea. 

 

PROTECȚIA MEDIULUI 

10. Mediu – Generalități 

Furnizorii trebuie să lucreze continuu la îmbunătățirea performanței cu privire la mediul înconjurător în 
toate operațiunile și în ciclul de viață al produsului. Aceasta presupune cunoașterea și monitorizarea 
aspectelor și impactului semnificativ asupra mediului, inclusiv, dar fără a se limita la: 
− Probleme privind produsul, adică proiectare, ambalare, transport, utilizare și reciclare/eliminare 
− Utilizarea resurselor naturale rare, a energiei și a apei 
− Emisiile sau contaminarea aerului, apei și solului 
− Manipularea deșeurilor periculoase și nepericuloase 
− Manipularea substanțelor periculoase 
− Zgomot, mirosuri și emisii de praf  
 
Furnizorul trebuie să asigure și să demonstreze îmbunătățiri continue cu privire la mediu printr-o 
abordare proactivă și o conducere responsabilă. 
Furnizorul trebuie să se asigure că toate substanțele chimice și periculoase utilizate la fabricarea 
produselor Jula respectă cerințele Jula. Furnizorul trebuie să aplice principiul de înlocuire și să depună 
eforturi în mod continuu pentru a înlocui substanțele periculoase cu substanțe mai puțin periculoase.  
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Furnizorii trebuie să rămână bine informați și să respecte cerințele de mediu în conformitate cu 
legislația, reglementările și standardele naționale ale domeniului de activitate.  

11. Deșeurile 

Orice deșeuri și, în special, deșeurile periculoase trebuie să fie depozitate, manipulate și tratate cu 
grijă în conformitate cu legislația locală și într-un mod responsabil, care să prevină contaminarea 
aerului, solului și apei, să prevină riscurile de aprindere și să asigure sănătatea și siguranța 
lucrătorilor. 

12. Apa reziduală 

Furnizorii trebuie să ia măsuri pentru a evita poluarea apei prin prevenirea și reducerea deversărilor 
de ape reziduale.  

Apa reziduală trebuie tratată în mod corespunzător la fața locului de către furnizor sau evacuată într-o 
instalație autorizată de tratare a apelor reziduale externe pentru a reduce impactul asupra mediului 
acvatic. 

TRATAMENTUL ANIMALELOR 

Furnizorii trebuie să trateze animalele în conformitate cu reglementările naționale și metodele 
internaționale recunoscute. Toate animalele aflate în proprietatea sau sub controlul oamenilor trebuie 
să fie ținute în condiții adecvate nevoilor fiziologice și comportamentale ale speciei.  

Bunăstarea unui animal poate fi descrisă ca fiind bună dacă acesta este într-o formă bună, este 
sănătos și nu suferă. Protejarea animalelor presupune prevenirea unei suferințe inutile, asigurarea 
unei calități bune a vieții sau a unei morți omenoase. 

 

COMBATEREA CORUPȚIEI 

Furnizorii nu trebuie să fie implicați în nicio formă de corupție, inclusiv luare și dare de mită, fraudă 
sau extorsiune. Furnizorii nu trebuie să întreprindă nicio acțiune care ar încălca sau ar provoca Jula să 
încalce orice legi sau reglementări aplicabile privind combaterea mitei. 

IMPLEMENTAREA ȘI MONITORIZAREA 

 
Furnizorii vor comunica acest Cod de conduită tuturor lucrătorilor, precum și sub-furnizorilor implicați 
în procesele de fabricație pentru produsele Jula. Furnizorul a documentat procedurile obișnuite cu 
privire la modalitățile de soluționare a problemelor și reclamațiilor privind problemele legate de Codul 
de conduită Jula, de ex. în legătură cu discriminarea, hărțuirea sau abuzul. Aceste proceduri obișnuite 
privind reclamațiile trebuie să fie cunoscute lucrătorilor. 

La cererea Jula, toți furnizorii trebuie să informeze Jula despre adresa fabricii în care este produsă 
fiecare comandă. 

Furnizorii autorizează Jula și reprezentanții săi să efectueze inspecții. Acestea pot fi efectuate cu 
anunțare prealabilă sau neanunțate, în orice moment, în toate locurile de producție, inclusiv la sub-
furnizori, unde sunt fabricate produsele Jula, pentru a asigura conformitatea cu Codul de conduită 
Jula. Jula sau orice terț reprezentând Jula au acces gratuit la toate înregistrările, documentele și 
zonele de producție relevante. 
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Codul de conduită Jula  

– Versiunea scurtă 

 

Hărțuirea, abuzul și măsurile disciplinare (tratamentul echitabil) 

Furnizorii trebuie să trateze fiecare lucrător cu demnitate și respect și nu trebuie să utilizeze pedepse corporale, 
amenințări, violență sau alte forme de hărțuire fizică, sexuală, psihologică sau verbală. 

Salariile plătite sunt cel puțin la nivel minim 

Angajații sunt plătiți cel puțin la nivelul minim salarial aplicabil din punct de vedere legal și toți angajații vor primi 
compensații pentru toate orele suplimentare lucrate în conformitate cu cerințele legale. 

Programul de lucru nu trebuie să fie excesiv 

Orele de lucru maxime admise nu trebuie să depășească în mod regulat 48 de ore, iar orele suplimentare admise 
într-o săptămână nu trebuie să depășească 12 ore. Angajații au dreptul la cel puțin o zi liberă la fiecare perioadă 
de șapte zile.   

Nu trebuie folosită exploatarea copiilor prin muncă 

Nu va fi angajată nicio persoană cu vârsta mai mică de 15 ani 

Un „copil” este definit ca orice persoană cu vârsta mai mică de 15 ani, sau cu vârsta mai mică decât vârsta legală 
pentru angajare, dacă această vârstă este peste 15 ani. Lucrătorii tineri, cu vârsta mai mică de 18 ani, nu vor 
efectua activități care ar putea fi periculoase. 

Locul de muncă este ales în mod voluntar 

Nu este acceptată nicio formă de muncă forțată sau aservită. Furnizorul va permite lucrătorilor să părăsească 
zona fabricii la terminarea turelor de lucru, iar furnizorul nu va reține cardurile de identitate și nici nu va solicita 
depozite de bani. 

Libertatea de asociere și dreptul la negocieri colective 

Furnizorul trebuie să înlesnească, și să nu să împiedice, luarea de măsuri alternative care să permită angajaților 
să se adune în mod independent pentru a discuta problemele legate de muncă și existența unui forum pentru a 
prezenta conducerii îngrijorările profesionale. 

Nu se practică nicio formă de discriminare 

Nu se face nicio discriminare în ceea ce privește angajarea, salarizarea, accesul la instruire, promovarea, 
încetarea sau pensionarea, pe motive de rasă, castă, origine națională, religie, vârstă, dizabilitate, sex, stare 
civilă, orientare sexuală, apartenență sindicală sau afiliere politică. 

Condițiile de muncă sunt sigure și igienice 

Muncitorii nu trebuie expuși la procese, substanțe chimice sau de altă natură sau tehnici dăunătoare. Pentru 
muncitorii din zonele de lucru potențial dăunătoare sau cu grad de risc trebuie să fie puse la dispoziție 
echipamente de protecție și siguranță adecvate. 

 

Pentru versiunea completă, accesați www.julasupplier.com/Code-of-conduct 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTAȚI JULA 

Dacă furnizorii încalcă orice prevedere din prezentul Cod de 
conduită, dorim să cunoaștem acest lucru.  

Vă rugăm să ne aduceți la cunoștință aceste probleme 
contactându-ne la www.julasupplier.com/report-issue prin 
telefon sau completând formularul. Vă rugăm să nu ezitați să 
scrieți în limba dvs. locală. Toate informațiile pe care le primim 
vor fi păstrate în strictă confidențialitate, iar identitatea dvs. va fi 
protejată. 

ACEST COD TREBUIE SĂ FIE AFIȘAT ÎNTR-UN LOC VIZIBIL, ÎN 

LIMBA LOCALĂ A LUCRĂTORILOR FURNIZORULUI, ÎNTR-O ZONĂ 

COMUNĂ, ÎN TOATE UNITĂȚILE CARE FABRICĂ PRODUSE 

DESTINATE ÎN MOD DIRECT COMPANIEI JULA. 

 

http://www.julasupplier.com/Code-of-conduct
http://www.julasupplier.com/report-issue

