CODUL DE ETICĂ

Move Forward with Confidence

CUVÂNT ÎNAINTE
Bureau Veritas continuă să se dezvolte ca o afacere globală bazată pe o reputaţie solidă şi
de lungă durată care este probabil cel mai important avantaj al său.
Această reputaţie este rezultatul aplicării continue a valorilor fundamentale şi puternice
ale Bureau Veritas împărtăşite de toţi angajaţii şi la care fiecare dintre noi cei de la
Grupul Bureau Veritas (“Bureau Veritas”) aderă. Valorile noastre fundamentale întăresc
unitatea şi coeziunea şi ajută la promovarea unei strategii de dezvoltare profitabilă.
Valorile fundamentale ale Bureau Veritas "Integritate şi Etică" şi „Imparţialitate şi
Independenţă” au fost punctul central al muncii depuse de noi în 2003, sub conducerea
Federaţiei Internaţionale de Agenţii de Inspecţie (IFIA), ceea ce a dus la elaborarea
primului Cod de Etică al Bureau Veritas, publicat în octombrie 2003.
În conformitate cu cerinţele profesiei noastre, Codul de Etică descrie valorile, principiile şi
regulile aplicabile tuturor cei din Bureau Veritas în baza cărora şi-a consolidat
dezvoltarea şi relaţiile bazate pe încredere cu clienţii, partenerii comerciali şi angajaţii.
Didier Michaud-Daniel
Director Executiv
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Între timp, clienţii noştri vor ca Bureau Veritas să fie exemplară în integritatea sa în
furnizarea serviciilor. Este clar că clienţii acordă o mare însemnătate integrităţii,
imparţialităţii şi independenţei, acestea fiind printre principalele preocupări zilnice
ale tuturor angajaţilor Bureau Veritas. Într-adevăr, astăzi reputaţia integrităţii serviciilor
Bureau Veritas a devenit unul din principalele atribute de care fiecare angajat Bureau
Veritas trebuie să fie mândru.
De aceea este vital ca fiecare angajat Bureau Veritas să respecte Codul de Etică şi să
aplice şi să apere în mod activ valorile, principiile şi regulile. Toţi suntem responsabili

PRINCIPIILE
NOASTRE
CHEIE

“Valorile noastre fundamentale
consolidează unitatea şi coeziunea”
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Fiecare angajat trebuie:

APLICAREA CODULUI
DE ETICĂ

Toţi trebuie să ţinem cont de faptul că orice încălcare a valorilor, principiilor sau regulilor
Codului de Etică este o problemă serioasă care poate avea consecinţe negative
(pentru persoane individuale sau pentru toţi cei de la Bureau Veritas) şi poate afecta
negativ şi reputaţia Bureau Veritas. Toţi managerii Bureau Veritas trebuie să aplice şi să
respecte cu stricteţe Codul de Etică, Manualul Politicilor şi Procedurilor Interne.

REGULILE
APLICABILE

Toţi angajaţii Bureau Veritas trebuie să se asigure că deciziile zilnice pe care le iau
respectă cerinţele Codului de Etică. Partenerii de afaceri Bureau Veritas, în principal
intermediarii, partenerii, subcontractorii, agenţii şi furnizorii, toţi trebuie să respecte Codul
nostru de Etică în relaţia cu Bureau Veritas, sau atunci când acţionează în numele
acesteia.

• Să citească cu atenţie, să înveţe şi să pună în aplicare valorile, principiile şi regulile Codului
de Etică în activitatea sa zilnică,
• Să solicite asistenţa imediată a directorului său de linie direct, persoanei de
contact local pentru Conformitate şi Ofiţerului de Conformitate al Grupului atunci
când are orice nelămurire sau întrebare legată de aplicarea Codului de Etică.
Didier Michaud-Daniel Andrew P. Hibbert
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ca respectarea acestui cod să fie o parte vitală a procesului nostru de lucru şi a
succesului viitor, pentru a păstra şi spori reputaţia Bureau Veritas în calitate de societate
responsabilă din punct de vedere social.

"Toţi trebuie să
acţionăm în
conformitate cu
Codul de Etică”
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CELE PATRU VALORI
FUNDAMENTALE
“Valorile noastre
fundamentale sunt
fixe şi absolute”

Aceste valori sunt însăşi „esenţa” Bureau Veritas, pe care fiecare dintre noi le
respectăm. Aceste valori sunt:

1. Integritate şi etică
• Acţionăm cu bună credinţă şi în mod onest şi corect.
• Facem ce spunem că vom face.
• Furnizăm serviciile în baza unor contracte clare şi unor acţiuni bine definite.
• Respectăm politicile şi procedurile societăţii.
• Respectăm confidenţialitatea informaţiilor profesionale şi personale.
• Respectăm şi aplicăm etica locală şi internaţională şi standardele profesionale.
• Oferim informaţii, instrucţiuni şi sesiuni de instruire necesare pentru asigurarea sănătăţii şi
siguranţei.
• Ne onorăm obligaţiile privind sănătatea şi siguranţa şi responsabilităţile la locul de muncă.

2. Imparţialitate şi independenţă
• Oferim sfaturi profesionale şi obiective.
• Întocmim rapoarte care sunt înregistrări precise ale constatărilor noastre prin aplicarea celor mai
bune practici.

CELE PATRU VALORI FUNDAMENTALE

• Îi tratăm pe ceilalţi aşa cum vrem să fim trataţi şi noi.
• Întotdeauna ne gândim la modul în care acţiunile noastre îi pot afecta pe ceilalţi.
• Recunoaştem şi preţuim aportul individual şi oferim un feedback precis şi constant în ceea ce
priveşte performanţa individuală.
• Respectăm diferenţele, ne pasă de ceilalţi şi nu facem discriminări pe criterii de
naţionalitate, etnie, vârstă, sex sau convingeri religioase sau politice.

4. Responsabilitate socială şi faţă de mediu
Angajamentul din ce în ce mai puternic al Bureau Veritas şi al angajaţilor săi în ceea ce
priveşte responsabilitatea socială creează noi provocări pentru a combina profitabilitatea
şi responsabilizarea. Cu toţii respectăm comunitatea, oamenii şi mediul în care trăim şi
lucrăm şi întotdeauna ne-am gândit la impactul acţiunilor noastre asupra comunităţii,
persoanelor şi mediului.

CODE OF ETHICS 07

CHAPTER 1

OUR CORE
VALUES

3. Respect pentru toţi

"Relaţiile noastre se bazează
pe încrederea în clienţi,
parteneri comerciali şi
angajaţi
"

CHAPTER 1

CAPITOLUL 2

PRINCIPIILE NOASTRE
FUNDAMENTALE

OUR CORE
VALUES

CHAPTER 3

CHAPTER 4

APPLICABLE
RULES

IMPLEMENTATION OF
THE CODE OF ETHICS

PRINCIPIILE NOASTRE FUNDAMENTALE
1. Aplicarea cu rigurozitate a Codului de Etică

“Toţi suntem
responsabili pentru
conformitate”

Dezvoltarea noastră se bazează pe principiile noastre fundamentale care se aplică, fără
nicio excepţie, tuturor angajaţilor Bureau Veritas şi partenerilor de afaceri, în special
intermediarilor, partenerilor, subcontractorilor, agenţilor şi furnizorilor.
Aplicarea Codului de Etică asigură desfăşurarea corespunzătoare a activităţii zilnice.
Fiecare manager şi angajat Bureau Veritas trebuie să cunoască şi să aplice Codul nostru de
Etică.

2. Comportamentul nostru trebuie să se bazeze întotdeauna pe principii
de transparenţă, onestitate şi corectitudine

“Niciun scop nu
justifică abaterea
de la reguli”

Multe activităţi nu se supun legilor, reglementărilor sau altor cerinţe obligatorii. În aceste
cazuri, principiile de transparenţă, onestitate şi corectitudine vor dirija şi influenţa cursul
nostru de acţiune, atunci când legile sau reglementările nu spun clar ce trebuie să
facem. Fiecare angajat Bureau Veritas va examina fiecare situaţie în baza acestui
standard.
Niciun angajat nu poate acţiona într-un mod care încalcă valorile, principiile sau regulile
din Codul nostru de Etică sau care presupune comiterea unei încălcări a unei legi sau
reglementări aplicabile, pe motiv că acest lucru este în interesul Bureau Veritas.
Nu se va impune şi nu va fi acceptat niciun obiectiv de performanţă dacă poate fi obţinut
doar prin compromiterea acestor legi sau regulamente.

PRINCIPIILE NOASTRE ESENŢIALE
3. Suntem angajaţi să respectăm în totalitate legile şi regulamentele ţărilor în care
lucrăm
Reputaţia Bureau Veritas pentru integritate se bazează pe respectul său şi pe
respectarea legilor, regulamentelor şi cerinţelor obligatorii similare care se aplică
desfăşurării afacerii sale.

4. Combaterea mitei şi corupţiei
Bureau Veritas este pe deplin angajată să combată toate formele de mită şi de
corupţie din fiecare stat în care lucrează.

“Eradicarea tuturor formelor de
mită şi corupţie”

Niciun angajat Bureau Veritas nu va promite, oferi sau plăti, direct sau indirect, niciun fel de mită
unei persoane pentru a obţine comenzi sau orice alt beneficiu pentru Bureau Veritas.
Niciun angajat al Bureau Veritas nu va solicita sau accepta, în cursul desfăşurării atribuţiilor
sale, direct sau indirect, nicio mită de la orice persoană.
Promisiunea, oferirea, solicitarea, plata sau acceptarea unei mite reprezintă o încălcare a
politicii Bureau Veritas, poate fi o infracţiune şi poate duce la aplicarea unor măsuri
disciplinare (inclusiv încetarea contractului de muncă) luate împotriva angajatului Bureau
Veritas responsabil.
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Sunt interzise activităţile care pot implica Bureau Veritas în practici ilegale. Pentru
respectarea Codului nostru de Etică este nevoie de valori etice mai presus de respectarea
legii sau reglementărilor. Însă, dacă respectarea Codului de Etică sau principiilor sale şi
regulilor de aplicare presupune încălcarea legilor şi reglementărilor locale, acestea din
urmă vor prevala întotdeauna şi vor fi respectate.

OUR KEY
PRINCIPLES

Fiecare angajat Bureau Veritas trebuie să respecte legile şi regulamentele ţărilor în
care lucrează.

“Nu acţionaţi niciodată
într-un mod care poate
strica reputaţia Bureau
Veritas sau care poate
implica Bureau Veritas
în practici ilegale sau
ridica dubii în privinţa
eticii sale”

"Suntem cu toţii
responsabili să instituim
conformitatea ca o
parte esenţială a
procesului nostru de
lucru şi succesului viitor
"
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OUR CORE
VALUES

OUR KEY
PRINCIPLES
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REGULI APLICABILE
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REGULI APLICABILE
1. Integritatea serviciilor noastre

“Munca noastră
trebuie să fie
profesională,
independentă şi
imparţială”

Trebuie să evităm situaţiile în care profesionalismul, independenţa sau imparţialitatea noastră
pot fi compromise. Suntem angajaţi să examinăm şi să gestionăm astfel de situaţii în mod
deschis şi transparent.
Munca noastră trebuie să se desfăşoare în mod onest într-un mod profesional, independent
şi imparţial fără a tolera nicio influenţă în cazul abaterii de la metodele şi procedurile
aprobate sau raportarea rezultatelor sau constatărilor corecte. Nu trebuie să cedăm
presiunii sau influenţei pentru modificarea rezultatelor sau constatărilor.
Datele, rezultatele testelor şi faptele materiale vor fi raportate cu bună credinţă. Rapoartele
noastre, rezultatele testelor şi certificatele trebuie să precizeze cu claritate constatările,
opinia profesională sau rezultatele obţinute.
Prin procesele şi controalele noastre, asigurăm integritatea serviciilor noastre.

2. Integritatea documentelor şi informaţiilor furnizate

“Fiecare angajat
Bureau Veritas e s te
responsabil personal
pentru integritatea
documentelor şi
informaţiilor furnizate”
14 CODUL DE ETICĂ

Fiecare angajat Bureau Veritas este personal responsabil pentru toate informaţiile pe
care el sau ea le oferă şi pentru toate documentele pe care le întocmeşte, de
exemplu dar fără a se limita la rapoarte, rezultatele testelor şi certificate.
Toţi angajaţii Bureau Veritas trebuie să se asigure că aceste informaţii şi documente
comunicate de aceştia, inclusiv prin sisteme IT, la nivel intern sau extern clienţilor conţin
informaţii credibile, reale şi complete.

REGULI APLICABILE

Aceasta se aplică printre altele şi informaţiilor şi documentelor în ceea ce priveşte
resursele umane, finanţele, documentele legale, fiscale şi documentele trimise
autorităţilor guvernamentale şi de reglementare.
Integritatea documentelor financiare şi contabile

Toate documentele trebuie stocate conform legilor aplicabile şi politicilor Bureau Veritas.
Controlul intern al informaţiilor financiare şi contabile
Obiectivele de control intern asigură calitatea şi fiabilitatea informaţiilor financiare şi
contabile furnizate.
Fiecare director de unitate sau departament Bureau Veritas este responsabil pentru
controlul intern în conformitate cu procedurile Bureau Veritas.
Managerii Bureau Veritas trebuie să se asigure că datele înregistrate în sistemul de
raportare în special la jumătatea anului şi pentru sfârşitul anului sunt conforme cu
informaţiile care vor fi publicate, cu rezultatele perioadei şi cu poziţia financiară la sfârşitul
perioadei.

“Obiectivele de control
intern asigură calitatea
şi fiabilitatea
informaţiilor financiare
şi contabile şi
respectarea legilor şi
reglementărilor
aplicabile”
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APPLICABLE
RULES

Toate informaţiile financiare şi contabile trebuie să fie înregistrate corect în registrele şi
conturile Bureau Veritas şi nu trebuie să fie supuse unui tratament incomplet, greşit sau
fraudulos. Toate intrările trebuie justificate prin dovezi corespunzătoare, cu bună
credinţă.

“Toate tranzacţiile
trebuie să fie
înregistrate corect”

3. Combaterea mitei şi corupţiei

“Respingem în mod
categoric toate formele
de mită şi de corupţie şi
ne angajăm să
respectăm toate legile
aplicabile şi interdicţiile
unei astfel de conduite”

Prin politicile şi procedurile anti-mită şi anti-corupţie:
• Ne asigurăm că toţi angajaţii Bureau Veritas sunt la curent că este interzis să solicite, să
accepte să ofere sau să acorde direct sau indirect mită în cursul exercitării sarcinilor lor.
• Interzicem anumite operaţiuni precum facilitarea plăţilor sau recompenselor.
• Supunem aprobării prealabile toate contribuţiile politice, donaţiile caritabile şi sponsorizările.
• Reglementăm oferirea sau acceptarea cadourilor, ospitalităţii sau cheltuielilor, indiferent de
sumă şi trimitem spre aprobare cadourile, ospitalitatea sau cheltuielile care depăşesc 150 €
sau 300 € în mod cumulativ pentru fiecare persoană într-un an calendaristic.
• Păstrăm registre şi rapoarte care documentează în mod corespunzător şi corect toate
tranzacţiile financiare.
Încălcarea politicii Bureau Veritas şi legislaţiei aplicabile constituie o infracţiune atunci când
orice angajat Bureau Veritas solicită sau acceptă direct sau indirect o mită în orice formă
(bani, cadouri, servicii sau alte beneficii) pentru a îl face pe acest angajat să facă ceva ce
nu ar fi trebuit să facă sau să îl convinge pe acest angajat să facă ceva ce ar trebui să
facă în cursul exercitării datoriilor sale în cadrul Bureau Veritas.
Încalcă politica Bureau Veritas şi conform legilor aplicabile constituie o infracţiune pentru
orice angajat Bureau Veritas să promită, să ofere sau să acorde direct sau indirect în cursul
exercitării atribuţiilor sale, mită sub orice formă (bani, cadouri, servicii sau alte beneficii)
oricărei alte persoane pentru a o convinge să facă acest lucru sau să nu facă ceva în
baza funcţiei sau poziţiei sale sau facilitată de aceasta.

Toţi angajaţii Bureau Veritas trebuie să respecte cu stricteţe aceste politici şi toate legile în acest
sens.
Bureau Veritas este angajată să lupte împotriva tuturor formelor de mită şi de corupţie în
fiecare ţară în care lucrează şi să aplice legile locale şi internaţionale anti-mită şi anticorupţie în toate jurisdicţiile în care Bureau Veritas operează sau furnizează servicii.
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REGULI APLICABILE
4. Relaţia cu partenerii de afaceri
Conform politicilor şi procedurilor anti-mită şi anti-corupţie:
• Monitorizăm selecţia şi comportamentul etic al partenerilor noştri de afaceri: intermediarii,
partenerii, subcontractorii, agenţii, principalii furnizori.
• Impunem partenerilor noştri de afaceri să respecte cu stricteţe legile naţionale şi
internaţionale anti-mită şi anti-corupţie şi căutăm să asigurăm că plăţile
necorespunzătoare sunt canalizate prin intermediari, parteneri, subcontractori, agenţi
sau furnizori.
• Realizăm practicile de achiziţie într-un mod corect şi transparent.

5. Conflicte de interese

Este esenţial să fiţi independent şi să raportaţi orice angajament şi orice legătură care
poate provoca un posibil conflict de interese.
Reglementăm toate situaţiile care pot genera astfel de conflicte. Aceasta include o interdicţie
directă în anumite cazuri şi o verificare, notificare sau autorizaţie prealabilă în alte cazuri.

“Analizaţi întotdeauna
situaţia dumneavoastră
dintr-un punct de vedere
exterior pentru a evita
apariţia unui conflict de
interese”
CODUL DE ETICĂ 17
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Trebuie să evitaţi aceste situaţii care pot vă pot influenţa judecata chiar dacă credeţi că
judecata nu poate fi influenţată.

APPLICABLE
RULES

Un conflict de interes este o situaţie în care interesele Bureau Veritas diferă de
interesele personale, de cele ale familiei apropiate sau ale persoanelor cu care
suntem implicaţi într-o relaţie personală sau profesională.

“Evitaţi orice situaţie
care poate provoca un
conflict de interese”

“Trebuie să respectăm
legile privind
concurenţa”

Exemple de situaţii pe care le reglementăm:
• Să oferim sau să influenţăm o ofertă a unui loc de muncă unui membru al familiei sa unei
persoane cu care aveţi o relaţie personală apropiată, fără obţinerea aprobării persoanei căreia
raportaţi.
• O relaţie familială sau o relaţie apropiată cu o persoană care se află pe linia de raportare fără să fi
informat în scris nici persoana căreia îi raportaţi şi nici directorul Departamentului
dumneavoastră/Departamentului de Resurse Umane.
• O relaţie familială sau o relaţie apropiată cu o persoană care este un subcontractor, furnizor sau
client al Bureau Veritas cu care sunteţi implicat direct, fără să fi informat în scris nici persoana
căreia raportaţi şi nici directorul Departamentului dumneavoastră/ Departamentului de Resurse
Umane.
• O relaţie familială sau o relaţie apropiată cu o persoană care lucrează la un concurent Bureau
Veritas angajat în acelaşi domeniu de lucru în care sunteţi implicat direct, fără a fi informat în scris
nici persoana căreia raportaţi şi nici directorul Departamentului dumneavoastră/
Departamentului de Resurse Umane.
• Solicitarea directă sau indirectă a unui beneficiu personal acordat dumneavoastră în calitate de angajat
Bureau Veritas.
• Acceptarea unei numiri în timp ce este sau continuă să fie un Angajat al Bureau Veritas în afara Bureau
Veritas, fără a obţine înainte aprobarea persoanei căreia raportaţi.
• Obţinerea în mod direct sau prin rude, prieteni sau intermediari a unui interes într-un concurent,
furnizor sau client, cu excepţia celor prevăzute în procedurile interne Bureau Veritas.
• Utilizarea bunurilor sau resurselor societăţii în scop personal.
În caz de dubii, opriţi-vă şi adresaţi-vă managerului direct, persoana locală care se ocupă de
Conformitate sau „Ofiţerul de Conformitate al Grupului”.

“Marketing-ul nostru
Toate declaraţiile vor fi confidenţiale şi tratate cu discreţie şi respect.
se va derula în mod
6. Concurenţă echitabilă
onest, neînşelător şi nu
Suntem angajaţi unei concurenţe oneste în conformitate cu legile anti-trust şi toate celelalte legi
aplicabile. Legile privind concurenţa sau antitrust interzic în mod normal acordurile între
va induce în eroare şi
concurenţi în ceea ce priveşte termenii de tarifare sau alţi termeni competitivi sau, în ceea ce
nici nu este probabil
priveşte împărţirea pieţelor sau afacerii. Se pot impune sancţiuni civile şi penale severe în cazul
să inducă în eroare,
încălcării legilor privind concurenţa şi antitrust de către societăţi şi/sau angajaţii acestora. Toţi
angajaţii Bureau Veritas trebuie să respecte cu stricteţe toate legile aplicabile în domeniul
şi va respecta legile
concurenţei şi antitrust. În caz de dubiu, un angajat se va adresa Departamentului de
aplicabile”
Conformitate, Risc şi Jurisdicţie Corporativă.
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Vom prezenta Bureau Veritas într-un mod corect şi rezonabil şi ne vom asigura că informaţiile

furnizate sunt reale şi neechivoce.

Trebuie să încurajăm transparenţa totală atunci când întocmim documente comerciale şi să
promovăm avantajele Bureau Veritas în loc să evidenţiem dezavantajele sau greşelile
competitorilor noştri.
Nu trebuie să denigrăm, să calomniem sau să defăimăm în mod intenţionat competitorii
atunci când discutăm cu clienţii şi nici să ne angajăm să furnizăm un serviciu pe care nu
suntem capabili să îl furnizăm, şi nici să pretindem că Bureau Veritas este acreditat pentru un
anumit serviciu fără să verificăm înainte.

7. Respectarea regulilor privind confidenţialitatea
Protejarea confidenţialităţii informaţiilor
Toate informaţiile pe care le primim în cursul furnizării serviciilor trebuie tratate şi trebuie să
rămână confidenţiale, supuse unei eliberări autorizate.
Toţi angajaţii Bureau Veritas se angajează personal să protejeze informaţiile pe care le
deţin şi să se asigure că sunt păstrate confidenţiale de angajaţii care lucrează sub
controlul acestora, fie prin includerea unor prevederi contractuale specifice în
contractele de muncă sau prin semnarea unor acorduri de confidenţialitate, sau prin
orice alt mijloc corespunzător din punct de vedere legal. Angajaţii Bureau Veritas
continuă să aibă aceste obligaţii de confidenţialitate după ce părăsesc locurile de muncă.
Toţi trebuie să se asigure că protecţia informaţiilor confidenţiale este asigurată prin
implementarea unor măsuri de securitate adecvate din punct de vedere local,
asigurarea că accesul este limitat doar persoanelor autorizate şi că documentele sunt
stocate în zone sigure şi evacuate într-un mod sigur. În caz de dubii consultaţi managerul
direct, persoana locală care se ocupă de Conformitate sau „Ofiţerul de Conformitate al
Grupului”.
Drepturile de proprietate intelectuală şi mărcile comerciale Bureau Veritas
Informaţiile tehnice, comerciale şi financiare, software-ul, metodologiile, secretele comerciale,
bazele de date, invenţiile, know-how-ul dezvoltat sau achiziţionat de Bureau Veritas şi informaţiile
guvernate de contracte de confidenţialitate trebuie tratate (şi trebuie să rămână) în strictă
confidenţă. Utilizarea acestor informaţii va fi limitată scopurilor profesionale permise,
excluzând scopurile personale şi vor fi divulgate doar persoanelor autorizate.

Utilizarea mărcilor comerciale Bureau
Veritas este reglementată de o politică
internă dedicată disponibilă pe BV
Portal.

REGULI APLICABILE

“Toţi trebuie să ia măsurile necesare pentru a proteja
confidenţialitatea informaţiilor la care el sau ea are acces în
cursul activităţilor sale”
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“Protejarea drepturilor de proprietate intelectuală ale Grupului”

APPLICABLE
RULES

“Unele informaţii trebuie protejate pentru a proteja drepturile
clienţilor noştri”

Informaţii interne – Regulile Comerciale
Interne

“Accesul la
informaţii interne
presupune obligaţii”

Ca angajaţi ai unei societăţi listate, trebuie să asigurăm respectarea regulamentelor
privind comerţul intern. Textele aplicabile oferă un număr de mecanisme obligatorii
dedicate pentru a preveni actul de comerţ intern. Aceasta include în special interdicţia
de a deţine informaţii interne, pentru a face orice tranzacţie cu acţiunile (opţiuni sau alte
garanţii) în societatea listată la care se referă informaţiile interne.
În ceea ce priveşte Bureau Veritas, informaţiile interne (“Informaţii Interne”) sunt
definite ca informaţii precise care nu au fost făcute publice şi sunt legate direct sau
indirect de Bureau Veritas, sau de Bureau Veritas SA, sau acţiunilor Bureau Veritas SA sau
Bureau Veritas, şi care, dacă sunt făcute publice, poate avea un efect semnificativ
asupra preţului acţiunilor Bureau Veritas sau asupra preţului instrumentelor financiare
legate de acţiuni. Codul Eticii de Piaţă a Bureau Veritas detaliază obligaţiile şi sancţiunile
aplicabile.
În exercitarea zilnică a atribuţiilor în cadrul Bureau Veritas puteţi avea acces la Informaţii
Interne. Atâta timp cât aceste informaţii nu sunt divulgate publicului, acestea trebuie să
rămână strict confidenţiale. Utilizarea informaţiilor în scop personal sau divulgarea acestora
persoanelor care nu au dreptul să le primească poate fi o încălcare a legii privind
garanţiile şi regulamentului Bureau Veritas. Legislaţia sancţionează persoanele care fac
tranzacţii cu acţiunile Bureau Veritas în perioada în care deţin informaţii interne.
Pentru a evita un astfel de risc, trebuie luate anumite precauţiuni de fiecare dacă când
deţineţi Informaţii Interne; trebuie să vă abţineţi de la realizarea, în mod direct sau
indirect, în scop personal sau pentru o altă persoană, pe piaţă sau în afara pieţei, orice
tranzacţie care implică acţiunile Bureau Veritas; trebuie să păstraţi informaţiile interne
strict confidenţiale; trebuie să le divulgaţi doar persoanelor calificate să le
primească; şi nu trebuie să recomandaţi terţilor să realizeze o operaţiune de
cumpărare sau de vânzare a acţiunilor Bureau Veritas în baza acestor Informaţii
Interne.

REGULI APLICABILE
8. Comunicarea cu presa şi cu investitorii
Avem o comunicare activă pentru a consolida imaginea Bureau Veritas faţă de clienţii,
analiştii, investitorii săi şi faţă de public. Însă, având în vedere că Bureau Veritas SA este o
societate listată, aceste comunicări cu presa sau cu investitorii pot afecta imaginea sau
reputaţia Bureau Veritas şi pot avea un impact asupra preţului acţiunilor Bureau Veritas
SA.
De aceea trebuie să analizaţi şi să verificaţi cu atenţia. Departamentul de
Comunicare Corporativă este responsabil de relaţiile cu presa. Toate declaraţiile de
presă sau răspunsurile la întrebări din partea presei trebuie gestionate fie prin acest
departament sau să fie coordonate de acesta.

„Comunicarea cu presa
şi cu investitorii se află
sub răspunderea
exclusivă a
departamentelor
centrale responsabile”
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REGULI
APLICABILE

În cadrul Departamentului de Finanţe Corporative, Departamentul de Relaţii cu Investitorii
este responsabil pentru toate comunicările financiare cu analiştii şi cu investitorii. Orice
informare de la un analist sau investitor care solicită informaţii legate de Bureau Veritas va
fi direcţionată Departamentului de Relaţii Corporative cu Investitorii pentru a fi gestionată.

"Partenerii, subcontractorii,
agenţii şi furnizorii trebuie să
acţioneze în conformitate cu
Codul nostru de Etică”

CHAPTER 2

CHAPTER 3

OUR CORE
VALUES

OUR KEY
PRINCIPLES

APPLICABLE
RULES

CAPITOLUL 4

APLICAREA CODULUI DE
ETICĂ

CHAPTER 1

APLICAREA CODULUI DE ETICĂ
Documentaţia Bureau Veritas privind etica
Următoarea documentaţie se va aplica tuturor angajaţilor Bureau Veritas:
• Acest Cod de Etică,
• Toate procedurile interne aplicabile Bureau Veritas, în special politicile şi procedurile anti-mită şi anticorupţie („Manualul”),
• Orice alte reguli tehnice sau locale interne legate de probleme de etică.

Scopul Aplicării
Codul de Etică se aplică tuturor angajaţilor Bureau Veritas care trebuie să le respecte
împreună cu toţi parteneri noştri de afaceri (i.e. intermediari, parteneri, subcontractori,
agenţi şi furnizori) care trebuie să adere la acest Cod de Etică în toate tranzacţiile lor cu
sau în numele oricărei societăţi Bureau Veritas.
Trebuie să ne asigurăm că sunt la curent cu conţinutul acestui Cod de Etică şi că îl respectă.

Organizarea eticii
„Ofiţerul de Conformitate al Grupului” Bureau Veritas, numit de Directorul Executiv, este
responsabil de programul de Conformitate Bureau Veritas. Face parte din Comitetul
de Etică al Grupului format din Directorul Executiv şi Directorul Financiar al Grupului.
Comitetul se ocupă de problemele de Conformitate din cadrul Bureau Veritas şi
supraveghează implementarea Codului de Etică. „Ofiţerul de Conformitate al
Grupului” creează o reţea de Ofiţeri de Conformitate care reprezintă funcţia de
Conformitate în diverse zone şi regiuni geografice şi în divizii.
Fiecare director al Unităţilor de Lucru este responsabil de punerea în aplicare şi de gestionarea
Codului de Etică şi Manualului în domeniul său de responsabilitate sub supravegherea
directorului său Regional, Vice Preşedintelui Executiv Local şi/sau Vice Preşedintelui Executiv al
Diviziei. În acest scop, fiecare manager trebuie să se asigure că toţi angajaţii sunt familiarizaţi
cu Codul de Etică şi cu Manualul şi că le aplică, în special să pună la dispoziţia angajaţilor săi o
copie a Codului de Etică, prin instruirea acestora, informarea lor despre atribuţiile prevăzute în
Codul de Etică şi în Manual în termeni simpli, practici şi concreţi şi prin asigurarea că aceştia
înţeleg că orice încălcare a acestui Cod de Etică poate constitui o încălcare gravă a datoriilor
angajaţilor.
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Respectarea principiilor şi regulilor Codului de Etică
Respectarea principiilor şi regulilor Codului de Etică face parte din evaluarea anuală a fiecărui
angajat Bureau Veritas. Fiecare angajat Bureau Veritas are posibilitatea să ofere informaţii
privind dezvoltarea Codului de Etică la evaluările performanţei, sesiunile de instruire a
personalului sau la şedinţele de analiză.
O declaraţie pe proprie răspundere a Respectării Codului de Etică a fost adăugată ciclului
Procesului de Gestionare a Performanţei (PMP) începând din 2011-2012 pentru managerul de
la Nivelul I la IV, pe lângă procesul de Declarare a Conformităţii Anuale prevăzut în Manual.
Orice angajat Bureau Veritas care nu respectă Codul de Etică se va supune măsurilor
disciplinare care pot include încetarea contractului de muncă. În toate cazurile,
vinovatul de încălcare are dreptul să fie auzit şi să se apere înainte de a fi impusă o
măsură disciplinară.
Dacă un angajat Bureau Veritas crede cu bună credinţă că o regulă sau unul din principiile
prevăzute în Codul de Etică sau în manual a fost sau este în curs de a fi încălcat, el sau ea va
comunica acest lucru superiorului său, sau superiorului superiorului său sau unui auditor intern.
Angajaţii Bureau Veritas pot alege o bază voluntară şi ca o alternativă la canalele normale de
raportare să raporteze anumite încălcări sau pretinse încălcări ale Codului de Etică, Manualului
sau legilor şi reglementărilor aplicabile prin „Programul de Denunţare Bureau Veritas”:

• sau printr-o Linie de Alertă directă
Contactaţi Managerul local de Resurse Umane pentru a obţine detalii privind linia de Alertă naţională.
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• Fie direct Ofiţerului de Conformitate al Grupului
Andrew P.Hibbert
Departamentul Juridic, de Risc şi de Conformitate
67/71, boulevard du Château 92 571 Neuilly-sur-Seine Cedex France
Tel.: +33 1 55 24 76 62 –Fax: +33 1 55 24 70 56
Email: andrew.hibbert@bureauveritas.com

Rapoartele primite prin Programul de Denunţare Bureau Veritas vor fi monitorizate şi
gestionate în Franţa de către Ofiţerul de Conformitate al Grupului. Conform legilor şi
regulamentelor privind confidenţialitatea datelor din Franţa, Programul de Denunţare Bureau
Veritas este următorul:
• Poate fi folosit doar pentru a raporta pretinse încălcări ale legilor anti-mită (în special pentru a asigura
integritatea serviciilor noastre) sau pretinse încălcări ale legilor privind concurenţa, legilor financiare,
contabile sau bancare;
• Doar informaţii obiective, fie legate direct de aceste tipuri specifice de încălcări sau tipuri pretinse de
încălcări sau care sunt strict necesare pentru verificarea faptelor raportate, vor fi luate în considerare pentru
evaluarea rapoartelor primite;
• Raportarea anonimă este posibilă doar dacă nu este interzisă de legislaţia locală, însă nu este
încurajată. Identitatea denunţătorului va fi dezvăluită doar în cadrul programului de denunţare,
altfel va fi confidenţială. Dacă vă daţi numele atunci când faceţi o denunţare aceasta va
permite societăţii să vă protejeze împotriva represaliilor şi solicitării unor informaţii suplimentare;
• Persoanele despre care se pretinde că au comis încălcări vor fi informate despre acuzaţiile aduse
împotriva lor, însă nu şi numele denunţătorului, imediat ce Bureau Veritas a investigat acuzaţiile şi a luat
măsuri pentru a preveni distrugerea probelor relevante; şi
• Păstrarea denunţărilor realizate prin Linia de Alertă se va face în conformitate cu legile şi
regulamentele aplicabile.
Nu se va aplica nicio sancţiune angajatului Bureau Veritas care a raportat o infracţiune într-un mod
justificat şi cu bună credinţă. Însă, orice persoană care participă într-o activitate interzisă este pasibilă
măsurilor disciplinare aplicabile, chiar dacă el sau ea le-a raportat. La cererea sa, anonimitatea sa va fi
protejată în măsura în care este rezonabil din punct de vedere practic.

Aplicarea Codului de Etică
Respectarea Codului de Etică va fi verificată regulat atât de auditorii interni cât şi de cei externi care îşi vor trimite
concluziile Comitetului de Etică al Grupului. Directorii Locali, Regionali şi ai Diviziilor vor întocmi rapoarte de
Conformitate conform procedurilor interne Bureau Veritas.
Pentru orice întrebări sau nelămuriri legate de aplicarea sau de interpretarea Codului de Etică, orice
angajat este liber să contacteze persoana locală responsabilă de Conformitate sau să apeleze la
directorul direct imediat. La cerere, problema va fi gestionată în confidenţă şi se va păstra anonimitatea în
măsura în care acest lucru este rezonabil din punct de vedere practic. Întrebările, reclamaţiile sau
feedback-urile de la părţile externe interesate legate de Codul de Etică vor fi trimise Ofiţerului de
Conformitate al Grupului.

APLICAREA CODULUI DE ETICĂ

Când trebuie să luaţi o decizie care implică aspecte etice, trebuie să vă puneţi mai
multe întrebări:
1. Respect spiritul şi litera legii care se aplică acestei decizii?
2. Deciziile sau acţiunile mele sunt conforme cu valorile, principiile şi regulile Bureau Veritas?
3. Aş fi bucuros/bucuroasă dacă deciziile sau acţiunile mele ar fi raportate în presă?
4. Ce ar crede familia, prietenii sau colegii mei despre această decizie sau despre acţiunile mele?
5. Vor exista consecinţe negative directe sau indirecte pentru Bureau Veritas?
6. Există o alternativă?

Dacă apare o problemă, acestea sunt câteva sfaturi ajutătoare:
1. Clarificaţi-vă implicarea răspunzând la următoarele întrebări:
• În ce fel sunteţi implicat/ă?
• Care sunt principiile sau regulile încălcate?
• Cine a depistat această infracţiune?
• S-a întâmplat cu mult timp în urmă?
• Am rezolvat deja problema?
• Unde a avut loc această infracţiune?

• Opriţi-vă un moment.
• Consultaţi documentaţia aplicabilă.
• Şi dacă este necesar vorbiţi cu managerul direct, sau (dacă preferaţi), solicitaţi ajutorul
persoanei locale însărcinate cu Conformitatea sau Ofiţerul de Conformitate al Grupului, pe
care
sunteţi
liber/ă
să
îl
contactaţi
în
orice
moment.
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Dacă vă confruntaţi cu o incertitudine în ceea ce priveşte acţiunile care trebuie luate, întotdeauna:

IMPLEMENTATION OF
THE CODE OF ETHICS

2. Apoi, stabiliţi cum să adresaţi problema constatată:
• Nu ignoraţi niciodată o problemă, chiar dacă nu sunteţi sigur/ă în privinţa acesteia.
• Discutaţi problema cu o persoană de contact cu care vă simțiți cel mai confortabil printre
contactele menţionate mai jos.

Move Forward with Confidence

www.bureauveritas.com
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