RAPORT DE RESPONSABILITATE SOCIALĂ 2009
Începând cu 05.01.2009, SC ASPHADRUM SRL a luat decizia strategică de a adera în mod voluntar la cerinţele
standardului SA 8000 – Responsabilitate Socială.

MESAJ DIN PARTEA ADMINISTRATORULUI
Eu, Administrator al SC ASPHADRUM SRL mă angajez să asigur
conformarea cu toate cerinţele standardului SA 8000, reglementările
internaţionale şi cerinţele legale şi reglementate aplicabile şi să asigur toate
resursele necesare pentru menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului
de management pentru responsabilitate socială, conform standardului SA
8000 2008.
În acest sens, SC ASPHADRUM SRL:
• nu utilizează şi să nu sprijină în nici un fel utilizarea copiilor în
prestarea activităţilor organizaţiei
• În cazul utilizării angajaţilor tineri, aceştia nu vor lucra decât în afara
orelor de şcoală;
• nu va utiliza în nici o situaţie munca forţată
• va menţine şi îmbunătăţii continuu sistemul de management pentru
sănătate şi securitate ocupaţională pentru asigurarea unui mediu de
lucru sigur pentru angajaţii săi
• asigură dreptul la libera asociere a angajaţilor săi şi nu permite nici un
fel de discriminare, de nici o natură; angajaţii sunt trataţi cu respect şi
nu sunt tolerate abuzurile fizice, psihice, verbale asupra angajaţilor
• respectarea programului de lucru, conform contractelor de muncă şi
regulamentelor interne
• respectarea termenelor de plată a salariilor şi a contribuţiilor sociale
În sprijinul acestor principii, conducerea organizaţiei se implică activ şi susţine
prin toate mijloacele documentarea, implementarea şi îmbunătăţirea continuă
a sistemului de management al responsabilităţii sociale, conform cu cerinţele
standardului SA 8000:2008.
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Astfel, în cadrul organizaţiei nu au fost şi nu sunt angajaţi copii şi nici
persoane tinere. Pentru situaţiile în care persoane cuprinse între 16-18 ani
solicită angajarea în organizaţia noastă, sunt definite clar locurile de muncă
unde aceştia pot fi angajaţi astfel încât să nu fie supuşi nici unor riscuri, iar
programul de lucru este flexibil, pentru a le permite frecventarea în continuare
a şcolii. Managementul organizaţiei îşi propune să se intereseze permanent
de situaţia şcolară a acestor tineri pentru a se asigura de faptul că încadrarea
lor în muncă nu este de natură să pericliteze viitorul tinerilor.
Managementul organizaţiei a manifestat deschidere şi iniţiativa ca angajaţii
organizaţiei să se asocieze în grupuri prin afiliere la sindicate. (Articolul 20,
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului). Pentru moment angajaţii nu au
manifestat un interes deosebit în acest sens, astfel crearea sindicatelor în
cadrul SC ASPHADRUM este în proces de desfăşurare.
Angajaţii activează în cadrul organizaţiei conform condiţiilor specificate în
contractul colectiv de muncă, iar munca efectuată în afara orelor de program
este remunerată sub formă de bonusuri la salariu sau sub forma celui de al
13-lea salariu. Contractele angajaţilor conţin stipulări cu privire la funcţie,
condiţii, termene şi modalitate de angajare voluntară în cadrul organizaţiei.
Organizaţia a elaborat regulamentul de ordine interioară cu privire la
modalitatea de lucru, norme de conduită, dress code (cod de îmbrăcăminte) şi
comunicare cu colegii.
Organizaţia asigură angajaţilor echipamentul necesar de protecţie, respectând
întocmai prevederile legale de asigurare cu echipament a angajaţilor care
lucrează în zone de risc.
În procesul de selectare şi recrutare a personalului sunt acceptate persoane
cu studii medii şi superioare cu vârsta de peste 18 ani, colectivul fiind compus
din 5 persoane cu vârsta cuprinsă între 18 - 30 ani; 17 persoane cu vârsta
cuprinsă între 30 - 40 ani şi 12 persoane cu vârsta cuprinsă între 40 – 67 ani.
Organizaţia nu face discriminare de etnie, religie, sex, limbă, opinie politică,
origine naţională sau socială (Articolul 2, Declaraţia Universală a Drepturilor
Omului) în rândurile persoanelor care participă la procesul de recrutare şi
angajează doar persoanele cele mai calificate pentru postul vacant. În
procesul de recrutare sunt studiate documente care certifică studiile
candidaţilor, se evaluează cunoştinţele în domeniu, se constată
caracteristicile generale şi trăsăturilor psihologice ale candidatului.
Compania este mândră de faptul că cei 34 de angajaţi ai săi îmbină armonios
diversitatea etnică (20 români, 14 unguri), limba vorbită (limba română, şi
ungurească) şi diversitatea de sex (bărbaţi - 31 şi femei 3). Acestea au un
impact pozitiv asupra creării unui mediu de lucru confortabil şi productiv, ceea
ce confirmă faptul că unitatea poate fi atinsă prin diversitate.

Toate aceste acţiuni au avut ca rezultat sporirea eficienţei activităţii
angajaţilor, îmbunătăţirea şi consolidarea echipei de lucru, stoparea fluctuaţiei
cadrelor şi crearea unei imagini favorabile organizaţiei.
Grija pe care o manifestăm faţă de angajaţii noştri este confirmată şi de faptul
că în rezultatul controlului medical anual obligatoriu nu au fost depistate
afecţiuni ale stării de sănătate a angajaţilor.
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