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CUVÂNT ÎNAINTE

Bureau Veritas are o lungă istorie în furnizarea serviciilor sale în întreaga lume
de-a lungul anilor și a dezvoltat o cultură unică bazată pe comportamente și practici comune.
Din 1828, Bureau Veritas a crescut ca o afacere cu adevărat globală, construită pe o reputație solidă
și de lungă durată, în ceea ce privește integritatea și imparțialitatea, care constituie, probabil, cel
mai important atu al său.

ALDO CARDOSO

Codul de Etică este documentul de referință din care se inspiră alegerile Bureau Veritas
și care ne ghidează activitatea zilnică. De la prima ediție, aceasta a fost aprobată și este susținută
pe deplin de Consiliul de administrație al Bureau Veritas.

Președintele Consiliului
de Administrație

Bureau Veritas este o companie de servicii „Afaceri orientate către comunitate” (Business to
Business to Society), care contribuie la transformarea lumii în care trăim.
Încă de la fondarea sa în 1828, succesul Grupului nostru s-a bazat pe o cultură a integrității și eticii
atât în cadrul organizației, cât și în relația cu terțe părți. Clienții noștri prețuiesc foarte mult
integritatea, imparțialitatea și independența, care se află în fruntea preocupărilor zilnice ale tuturor
angajaților Bureau Veritas. Într-adevăr, astăzi, reputația integrității serviciilor Bureau Veritas a
devenit unul dintre principalele atuuri de vânzare de care fiecare angajat Bureau Veritas ar trebui
să fie mândru.
Valoarea pe care o oferim clienților noștri este încrederea pe care o inspirăm clienților noștri și
părților interesate, este cheia succesului nostru la nivel organizațional, dar și personal.

DIDIER MICHAUD-DANIEL
Director General
Executiv

Din acest motiv, încă din anul 2003 Bureau Veritas a ales să adopte și să pună în aplicare un Cod de
Etică ce consacră integritatea profesiei noastre.
Din 2012, Etica este unul dintre cele trei principii absolute ale Grupului.
Principiile noastre de etică abordează conduita tehnică și profesională în afaceri în următoarele
zone: Integritate, Conflicte de interese, Confidențialitate și protecția datelor, Anticorupție, Conduită
echitabilă în afaceri, Sănătate și Securitate și muncă echitabilă.
Codul de Etică își propune să
facă bine înțelese așteptările
Grupului

“
”Etica este
nucleul
Bureau
Veritas”

VALORILE NOASTRE

DE
ÎNCREDERE
„SUNTEM AICI PENTRU A CREA
ÎNCREDERE”

PRINCIPIILE NOASTRE ABSOLUTE

SIGURANȚA
ETICĂ

RESPONSABILI
„NE LĂSĂM AMPRENTA ÎN MOD
RESPONSABIL”

CONTROLUL
FINANCIAR

AMBIȚIOSI și
MODEȘTI
„DEMONSTRĂM AMBIŢIE

DESCHIȘI
& INCLUSIVI
„CREDEM
DIVERSITĂŢII”

ÎN

PUTEREA

CU MODESTIE”

fiecărui angajat Bureau Veritas
prin stabilirea principiilor cheie
și prin exemple practice de zi cu
zi.
Este un ghid pentru modul în
care ar trebui să gândim, să ne
comportăm și să interacționăm
cu oameni din întreaga lume
în fiecare zi.

Este vital ca fiecare angajat al Bureau Veritas să acționeze în conformitate cu Codul de Etică.
Suntem cu toții responsabili pentru a face din conformitate o parte vitală a procesului nostru de afaceri
și succesului viitor, pentru a păstra și a spori reputația Bureau Veritas ca o companie responsabilă din
punct de vedere social.
Contez pe sprijinul și implicarea dumneavoastră în acest sens.
Trebuie să vă amintiți întotdeauna că principiile etice stabilite în acest document
nu sunt opționale: trebuie să le respectați, să dați un exemplu: Reputația Bureau Veritas, încrederea
tuturor părților interesate, depinde de fiecare dintre noi.
Veți fi evaluat nu numai cu privire la ceea ce faceți, ci și cu privire la modul în care o faceți!

Bureau Veritas- Codul de Etică - Ediția
2020
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Această a 6-a versiune a Codului de Etică (denumit în continuare „Codul”) a fost publicată
pentru a menține Codul, Politicile și Procedurile interne aferente actualizate cu cele mai
bune practici, lecții învățate, legi și reglementări aplicabile în întreaga lume. Încorporează
cerințele legislației pe plan global cu privire la Conformitate, inclusiv legea franceză
privind transparența, combaterea corupției și modernizarea vieții economice (cunoscută
sub numele de Legea Sapin II), precum și a patra ediție a Codului de conformitate al
Consiliului IFIA/TIC.

BÉATRICE PLACE-FAGET
Director de Conformitate Grup

Codul de Etică, ca parte a Programului de Conformitate, este un document care acoperă
subiecte esențiale pentru Bureau Veritas. Codul își propune să reamintească și să
consolideze Principiile noastre Etice fundamentale comune (I) și să explice în mod clar și
practic Regulile noastre de Etică (II), oferind scenarii reale bazate pe rezultatele
identificării riscurilor noastre de corupție și făcând trimitere la politicile și procedurile
interne aplicabile ale Grupului pentru a oferi instrucțiuni clare angajaților în domeniile
activităților lor profesionale zilnice în care ar putea apărea întrebări cu privire la
standardele etice ale Grupului.
Trebuie să reținem cu toții că orice încălcare a principiilor sau normelor Codului de Etică
constituie o chestiune gravă care poate avea consecințe dăunătoare (fie pentru persoane
fizice sau pentru Bureau Veritas în ansamblu) și poate afecta negativ reputația Bureau
Veritas.
Acordați-vă timp să citiți cu atenție, să învățați și să implementați Codul de Etică în
activitățile zilnice și să solicitați asistență imediată din partea managerului direct de linie,
a Inspectorului de conformitate sau a Directorului de Conformitate al Grupului atunci
când aveți orice preocupare sau întrebare cu privire la aplicarea Codului de Etică.
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PRINCIPII DE ETICĂ
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ADMINISTRAȚIE ȘI
ORGANIZAȚIE ETICĂ

Comitetul
de Etică
Grupului
COMITETUL
DEal ETICĂ
AL

GRUPULUI
Se ocupă de problemele
de conformitate

CEO

Supraveghează implementarea
Codului de Etică

(Dir
DIRECTORUL DE
CONFORMITATE
AL GRUPULUI

DIRECTOR
FINANCIAR GRUP

EVP RESURSE
UMANE GRUP

Responsabil pentru
Program de
CONFORMITATE BV

GRUPURI OPERAȚIONALE
INSPECTOR DE
CONFORMITATE

OFERĂ INSTRUIRE
ADAPTATĂ

Susține și reprezintă
Directorul de
Conformitate al Grupului

VICEPREȘEDINȚI EXECUTIVI

Responsabilitatea ȘI
supervizarea implementării

MANAGERI

Pun în aplicare și gestionează Codul de
Etică și Manualele Codului de Etică

ANGAJAŢI

Instruire și aplicare

Funcții SAU Funcții
control
risc

„Directorul de Conformitate al Grupului” Bureau Veritas, numit de
Directorul General Executiv, este responsabil pentru Programul de
Conformitate al Bureau Veritas. Este membru al Comitetului de
Etică al Grupului, care îi include, de asemenea, pe Directorul
General Executiv, Directorul Financiar al Grupului și EVP de Resurse
Umane al Grupului. Comitetul de Etică al Grupului se ocupă de
problemele de conformitate în cadrul Bureau Veritas și
supraveghează implementarea Codului de Etică. Directorul de
Conformitate al Grupului se bazează, de asemenea, pe o rețea de
Inspectori de Conformitate, care reprezintă funcția de
conformitate în diferitele Grupuri Operaționale ale Bureau Veritas.
Fiecare manager de Departament (BU) răspunde de punerea în
aplicare și gestionarea Codului de Etică și a Manualului Codului de
Etică (denumit în continuare „Manualul”) în domeniul său de
responsabilitate, sub supravegherea Vice-Președintelui Executiv.
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În acest scop, fiecare manager are responsabilitatea de a se asigura că
toți angajații sunt familiarizați cu Codul de Etică și cu Manualul, în
special prin furnizarea unei copii a Codului de Etică, prin instruirea
acestora, prin informarea acestora cu privire la sarcinile care decurg din
Codul de Etică și Manualul în mod simplu, cu termeni practici și concreți
și asigurându-se că înțeleg că orice încălcare a prezentului Cod de Etică
constituie o încălcare gravă a sarcinilor angajatului, sub rezerva
sancțiunilor disciplinare prevăzute în politicile și procedurile aplicabile
personalului local al Bureau Veritas. Inspectorii de Conformitate oferă
instruire suplimentară personalizată angajaților cu funcții și zone
geografice cu risc ridicat și celor cu funcții de control.

PRINCIPII FUNDAMENTALE DE ETICĂ

APLICĂM
APLICARE
RIGUROASĂ
RIGUROS CODUL
NOSTRU
CODULUI
DE DE
ETICĂ
ETICĂ

ÎN ACTIVITATE
CONDUITĂ
SUNTEM
GHIDAȚI
REGLEMENT
DE PRINCIPIILE
ATĂ
PRIN
TRANSPARENȚEI,
INTEGRITĂȚII,
PRINCIPIILE
OF
ONESTITĂȚII ȘI
TR”ANSPARENȚĂ
CORECTITUDINII
INTEGRITATE,
ONESTITATE ȘI
CORECTITUDINE

APLICĂM CU RIGUROZITATE
CODUL NOSTRU DE ETICĂ
Dezvoltarea și creșterea noastră sunt, de asemenea,
construite pe principiile noastre de bază si se aplică, fără
excepție, tuturor administratorilor, directorilor, angajaților și
partenerilor de afaceri ai Bureau Veritas (inclusiv
intermediarilor, partenerilor asociați în participațiune,
subcontractanților, agenților și furnizorilor noștri). De
asemenea, luăm măsuri pentru a evalua și reduce riscurile
potențiale de conformitate prezentate de relațiile noastre cu
clienții.

”Suntem cu toții
responsabili pentru
conformitate.”
Aplicarea Codului nostru de Etică asigură buna noastră
conduită în activitatea noastră de zi cu zi. Fiecare manager
și angajat Bureau Veritas trebuie să cunoască și să aplice
Codul nostru de Etică.

LUPTĂM

RESPECTĂM

RESPECTAREA
LEGILE ȘI
LEGILOR

ÎMPOTRIVA
IMPUNEREA

REGLEMENTĂRIL

E DIN ȚĂRILE
ȘI REGLEMENTĂRILE

UNDE NE
ÎN ȚĂRILE DESFĂȘURĂM
ÎN CARE NE
DESFĂȘURĂM
ACTIVITATEA

CORUPȚIEI
ANTI-CORUPȚIE

ACTIVITATEA

COMPORTAMENTUL NOSTRU
TREBUIE SĂ FIE
ÎNTOTDEAUNA GUVERNAT
DE PRINCIPIILE
INTEGRITĂȚII,
TRANSPARENȚEI,
ONESTITĂȚII ȘI
CORECTITUDINII

”Niciun obiectiv de
afaceri nu justifică
o abatere de la
reguli.”
Multe activități nu fac obiectul legilor, reglementărilor
sau altor cerințe obligatorii. În astfel de cazuri, principiile
integrității, transparenței, onestității și corectitudinii vor
conduce și influența cursul nostru de acțiune, ori de câte ori
legile sau reglementările nu precizează în mod clar ce ar
trebui să facem. Este responsabilitatea fiecărui angajat al
Bureau Veritas să examineze fiecare situație în raport cu acest
standard. Niciun angajat nu poate acționa într-un mod care
încalcă principiile sau regulile noastre din Codul nostru de
Etică sau care induce comiterea unei încălcări a oricăror legi
sau reglementări aplicabile, pe motiv că este în interesul
Bureau Veritas să facă acest lucru.
Nu trebuie impuse sau acceptate obiective de performanță
dacă acestea pot fi atinse numai prin compromiterea acestor
legi sau reglementări.
Bureau Veritas- Codul de Etică - Ediția 2020
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NE ANGAJĂM SĂ RESPECTĂM
PE DEPLIN LEGILE ȘI
REGLEMENTĂRILE ȚĂRILOR
ÎN CARE NE DESFĂȘURĂM
ACTIVITATEA

COMBATEREA CORUPȚIEI
Bureau Veritas se angajează pe deplin să combată toate
formele de corupție (inclusiv traficul de influență) în
fiecare țară în care își desfășoară activitatea.

“ Ne angajăm să

eradicăm toate
formele
de mită și corupție.”

Reputația Bureau Veritas privind integritatea se
bazează pe respectul și respectarea acestor legi,
reglementări sau cerințe obligatorii similare, care se aplică
desfășurării activității sale.

“ Nu acționați niciodată într-un

mod care ar putea păta
reputația Bureau Veritas sau
care ar putea implica Bureau
Veritas în practici ilegale
sau ridica îndoieli cu
privire la
integritatea sa
etică.”

Este responsabilitatea personală a fiecărui angajat al
Bureau Veritas să respecte pe deplin legile și
reglementările țărilor în care prestează un serviciu.
Activitățile care ar putea implica Bureau Veritas în practici
ilegale sunt interzise. Într-adevăr, respectarea
Codului nostru de Etică impune principii etice care
depășesc simpla îndeplinire a cerințelor minime stabilite
de lege sau de reglementare. Dacă sesizați un conflict
între legile sau reglementările aplicabile și Codul de Etică
(sau principiile și regulile sale de aplicare), trebuie să
contactați imediat Directorul de Conformitate al Grupului
pentru a obține îndrumări cu privire la măsurile ce se impun.

În special, tuturor Administratorilor, directorilor și
angajaților Bureau Veritas le este strict interzis să
ofere sau să accepte mită, inclusiv prin:
Promiterea, oferirea sau furnizarea, în mod direct
sau indirect, a unui lucru de valoare oricărei persoane
pentru a determina persoana să abuzeze de poziția sa
pentru a oferi un beneficiu Bureau Veritas (de exemplu,
atribuirea unui contract sau o decizie administrativă
favorabilă) sau ca recompensă pentru că a făcut deja acest
lucru. Un lucru de valoare poate include orice plată în bani,
cadou, ospitalitate, donație, favoare, serviciu sau alt
beneficiu;
● Solicitarea sau acceptarea, în mod direct sau indirect, în
exercitarea atribuțiilor noastre, a oricărui lucru de valoare
oferit de o persoană care dorește să obțină un beneficiu
sau avantaj necorespunzător (de exemplu, un rezultat
favorabil al testului în legătură cu un proces de testare,
inspecție sau certificare sau cu un contract de furnizare de
bunuri sau servicii încheiat cu Bureau Veritas).
●

Promisiunea, oferta, solicitarea, plata sau acceptarea
oricărei mite reprezintă o încălcare a politicii Bureau
Veritas, poate fi o infracțiune și va duce la măsuri
disciplinare adecvate (inclusiv, dacă este cazul
desfacerea contractului de muncă).
De asemenea, interzicem traficul de influență, o formă de
corupție care implică acordarea unui beneficiu unei terțe
părți în schimbul exercitării influenței asupra unui funcționar
administrativ (indiferent dacă funcționarul administrativ
primește vreun beneficiu sau cunoaște respectivul
aranjament) pentru a obține un beneficiu necorespunzător
sau ca recompensă pentru că a făcut deja acest lucru. Tuturor
administratorilor, directorilor, angajaților și partenerilor de
afaceri ai Bureau Veritas li se interzice intrarea
în aranjamente care ar încălca această interdicție.

“Răspundem cu toții de conformitate.”
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IMPLEMENTAREA
CODULUI DE ETICĂ
DOCUMENTAȚIA
Următoarea documentație se aplică tuturor angajaților, directorilor și funcționarilor Bureau Veritas:
●

Prezentul Cod de Etică, conceput ca un ghid pentru a face alegerea corectă;

●

Toate procedurile interne corespunzătoare ale Bureau Veritas cuprinse în Manualul Codului de Etică (denumit în continuare
„Manualul”), disponibile pe SharePoint, cuprinzând politicile și procedurile anticorupție;

●

Orice alte norme interne locale sau tehnice referitoare la aspectele etice, în special (i) sănătatea și siguranța, (ii) sancțiunile
disciplinare sau (iii) hărțuirea morală și sexuală.

Codul de Etică este nucleul Programului de Conformitate Bureau Veritas:

ORGANIZAȚIE

Codul DE ETICĂ ȘI
CODUL DE
CONDUITĂ AL
PARTENERULUI DE
AFACERI

MANUAL DE
PROCEDURI
INTERNE

SANCȚIUNI
DISCIPLINARE

IDENTIFICARE
A RISCURILOR

AVERTIZORI DE
INTEGRITATE
(INFORMATORI)

PROCESUL DE
EVALUARE A
TERTILOR

Politici &
proceduri
contabile

PROGRAME
DE INSTRUIRE

AUDITURI
INTERNE
EXTERNE

Bureau Veritas- Codul de Etică - Ediția 2020
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DOMENIU DE APLICARE
Codul de Etică se aplică fără excepție tuturor angajaților, directorilor,
administratorilor și agenților Bureau Veritas, pretutindeni în lume, la
toate nivelurile organizației. Ei trebuie să se asigure că
deciziile zilnice sunt luate în conformitate cu legile, cu cerințele
Codului de Etică și trebuie, de asemenea, să se aplice și să
respecte cu strictețe Manualul de Politici și Proceduri Interne al
Codului de Etică.

Partenerii noștri de afaceri (inclusiv intermediarii, partenerii de
asociere în participațiune, subcontractanții și furnizorii) trebuie, de
asemenea, să respecte Codul nostru de Etică, pe care îl comunicăm
prin Codul de Conduită al Partenerilor de Afaceri. Este
responsabilitatea angajatului Bureau Veritas responsabil în principal
pentru fiecare relație de parteneriat de afaceri de a se asigura că
partenerul de afaceri cunoaște Codul de conduită al Partenerului de
Afaceri și este de acord în mod expres să îl respecte. De asemenea,
trebuie să luăm măsuri pentru a evalua și atenua riscurile potențiale
de conformitate prezentate de relațiile noastre cu clienții și în procesul
nostru de fuziune și achiziții.

RESPECTAREA CODULUI DE ETICĂ
O declarație personală de conformitate cu Codul de Etică este o
componentă a procesului „Performanța mea” pentru Manageri,
în plus față de procesul de Declarație Anuală de Conformitate.
Orice angajat al Bureau Veritas care nu respectă Codul de Etică va fi
supus unor măsuri disciplinare care pot include desfacerea
contractului său de muncă.
În toate cazurile, persoana suspectată că a comis
o încălcare are dreptul de a fi audiată și de a se apăra înainte de
impunerea unei măsuri disciplinare.

Pentru orice întrebări sau îngrijorări cu privire la aplicarea sau
interpretarea Codului de Etică, orice angajat este liber să contacteze
persoana locală responsabilă cu Conformitatea, Directorul de
Conformitate al Grupului sau să solicite sfaturi de la managerul
direct de linie.
La cerere, problema trebuie tratată cu conﬁdențialitate, iar
anonimatul trebuie păstrat în măsura în care este posibil în mod
rezonabil și în măsura impusă de legislația aplicabilă. Întrebările,
reclamațiile sau feedback-ul de la părțile interesate externe cu
privire la Codul de Etică trebuie trimise Grupului.

PROGRAM DE AVERTIZORI DE INTEGRITATE (INFORMATORI) BUREAU
VERITAS

PE CINE SĂ CONTACTEZ
ŞI CUM?

SAU

SAU

DIRECTORUL DE CONFORMITATE AL GRUPULUI

AVERTIZOR DE INTEGRITATE

MANAGERUL
MANAGERULUI

MANAGER
SAU

DIRECTOR DE
CONFORMITATE
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SAU
LINIE DE ALERTĂ EXTERNĂ

numai informațiile obiective, fie care au o legătură directă cu
aceste tipuri specifice de încălcări reale sau presupuse, fie care
sunt strict necesare pentru verificarea faptelor raportate, vor fi
luate în considerare în evaluarea rapoartelor primite;
● este posibilă raportarea anonimă, cu excepția cazului în care este
interzisă de legile locale, dar nu este încurajată. Cu toate acestea,
identificarea Avertizorului de Integritate va fi dezvăluită numai în
cadrul Programului Whistleblower / Avertizorului de Integritate și,
în caz contrar, va fi păstrată confidențială. Atunci când vă faceți
cunoscut numele când transmiteți un raport, acest lucru va
permite Companiei să vă protejeze împotriva represaliilor și să
solicite informații suplimentare de la dvs.;
● Persoanele acuzate de comiterea de încălcări vor fi informate cu
privire la acuzațiile aduse împotriva lor, deși nu cu privire la
numele Avertizorului de Integritate, odată ce Bureau Veritas a
investigat acuzațiile și măsurile luate pentru a preveni distrugerea
probelor relevante;
●

În cazul în care un angajat Bureau Veritas consideră cu bunăcredință că o regulă sau unul dintre principiile prevăzute în Codul
de Etică sau în manual a fost sau este pe cale să fie încălcat,
el/ea ar trebui să-și informeze managerul, care va informa
Directorul de Conformitate al Grupului, sau managerul
managerului său, care va informa Directorul de Conformitate al
Grupului sau un auditor intern care informează Directorul de
Conformitate al Grupului sau direct Directorul de Conformitate
al Grupului.
Angajații Bureau Veritas pot alege în mod voluntar și ca
alternativă la canalele normale de raportare, să raporteze
anumite încălcări sau presupuse încălcări ale Codului de Etică,
Manualului sau ale legilor și reglementărilor aplicabile, prin
“Programul de Avertizori de Integritate (Informatori) Bureau
Veritas/ Whistleblower”:
Fie prin linia de alertă externă dedicată (Expolink)
www.expolink.co.uk/bureauveritas-bureauveritas@expolink.co.uk

●

Sau direct la Directorul de Conformitate al Grupului
40/52 Boulevard du Parc 92200 Neuilly-sur-Seine - Franța Tel.:
+33 1 55 24 76 08
E-mail: compliance.officer@bureauveritas.com

Nu trebuie aplicate sancțiuni sau alte forme de represalii
unui angajat al Bureau Veritas pentru raportarea cu bunăcredință a unei infracțiuni. Cu toate acestea, orice
persoană care participă la o activitate interzisă poate fi
supusă măsurilor disciplinare rezultate, chiar dacă el sau
ea este cel care o raportează. Anonimatul acestuia este
protejat, în măsura în care este posibil în mod rezonabil și
în măsura impusă de legislația aplicabilă.

Rapoartele primite prin “Programul de Avertizori de Integritate
(Informatori) Bureau Veritas/ Whistleblower” vor fi monitorizate
și procesate sub supravegherea Directorului de Conformitate al
Grupului. În conformitate cu legile și reglementările franceze
aplicabile privind confidențialitatea datelor, “Programul de
Avertizori de Integritate (Informatori) Bureau Veritas/
Whistleblower” are următoarele caracteristici:
●

Păstrarea rapoartelor efectuate prin linia de Alertă va fi
gestionată în conformitate cu legile sau reglementările
aplicabile.

poate fi utilizat pentru a raporta încălcări grave în
conformitate cu cerințele legale sau de reglementare,
normele etice sau normele de
conduita profesională, precum și politicile interne, în special în
următoarele domenii: aspecte legate de corupție, inclusiv
traficul de influență aspecte contabile și financiare, practici
anticoncurențiale, sănătate și securitate la locul de muncă,
mediu, discriminare și hărțuire la locul de muncă;

CÂND TREBUIE SĂ LUAȚI O DECIZIE CARE
INCLUDE ASPECTE ETICE,TREBUIE SĂ VĂ
RĂSPUNDEȚI LA MAI MULTE ÎNTREBĂRI:

Este legal?

NU

?

DA

Respectă litera
politicilor
și
procedurilor
noastre?

NU

?

Mi-ar fi
confortabil să
explic această
decizie unui terț

Se conformează
cu promovarea
culturii noastre

DA

cel mai bun interes
al
clientului
pe termen
lung?

NU

?

DA

(supervizor, în
instanță)
sau să citesc despre
aceasta în presă?

DA

Am luat în
considerare
toate
riscurile
implicate

NU

?

NU

?

în cazul în care răspunsul la una dintre aceste întrebări este nu, sau dacă nu sunteți sigur de acest
lucru, vă rugăm să solicitați îndrumare de la o autoritate corespunzătoare:
cereți ajutor managerului dvs. de linie sau echipelor relevante (managerului dvs., managerului
managerului sau Inspectorului de Conformitate).
Escaladați la Directorul de Conformitate al Grupului sau Linia de alertă externă.
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CE TREBUIE SĂ FACEȚI ÎN CAZ DE ÎNGRIJORARE?
În cazul în care apare o problemă, iată câteva sfaturi pentru a vă ajuta:

1
Clarificați-vă implicarea
și preocuparea dvs. răspunzând la
următoarele întrebări:
●

Ce vă îngrijorează?

●

În ce fel sunteți implicat?

●

Care sunt principiile/regulile încălcate?

●

Cine a încălcat principiile/regulile
identificate?

●

Cine a identificat această infracțiune?

●

A fost cu mult timp în urmă?

●

●

2
Apoi, identificați modul de
abordare a preocupării
identificate:
●

●

Nu ignorați niciodată existența unei probleme,
chiar dacă nu sunteți sigur dacă ar trebui să fiți
preocupat de problemă sau dacă aceasta se
referă în mod specific la responsabilitățile dvs.
de serviciu.
Discutați problema cu persoana de contact cu
care vă simțiți cel mai confortabil dintre
persoanele de contact menționate mai jos:

S-a găsit deja un remediu pentru această
problemă?

- Managerul dvs. direct de linie este, în mod
normal, principalul dvs. contact pentru
probleme legate de Codul de Etică;

Unde a avut loc această infracțiune?

- Inspectorul dvs. de Conformitate;
- Reprezentantul dvs. pentru Resurse Umane;
- Directorul de Conformitate al Grupului.

Dacă vă confruntați cu incertitudini cu privire la ceea ce trebuie să faceți, întotdeauna:
●

Opriți-vă o clipă.

●

Consultați documentația aplicabilă;

●

12

Și, dacă este necesar, discutați cu managerul direct de linie sau, (dacă preferați), solicitați ajutor fie de la
Inspectorul local responsabil de conformitate, fie de la Directorul de Conformitate al Grupului, pe care
sunteți liber să îl contactați în orice moment.
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INTEGRITATEA
SERVICIILOR NOASTRE
Activitatea noastră trebuie să se desfășoare întrun mod profesionist, independent și imparțial

EXEMPLE
DE COMPORTAMENTE
POTENȚIAL NEETICE ÎN
TIMPUL INSPECȚIILOR:
●

Trebuie să evităm situațiile în care profesionalismul, independența sau imparțialitatea noastră
pot fi compromise. Ne angajăm să examinăm și să tratăm astfel de situații în mod deschis și
transparent.

●

●

Activitatea noastră se va desfășura cu onestitate într-o manieră profesională, independentă
și imparțială, fără nicio influență tolerată în ceea ce privește orice abatere de la metodele și
procedurile noastre aprobate sau raportarea rezultatelor sau constatărilor exacte.
Rapoartele noastre, rezultatele testelor și certificatele trebuie să precizeze cu exactitate
constatările reale, opinia profesională sau rezultatele obținute. Prin procesele și controalele
noastre, asigurăm integritatea serviciilor noastre.

TREBUIE:

●

●

●

Să raportați datele, rezultatele testelor și alte fapte materiale cu bună-credință.

●

Să emiteți numai rapoarte și certificate care prezintă în mod corect constatările reale, opiniile
profesionale sau rezultatele obținute.

●

Să evitați situațiile în care profesionalismul, independența sau imparțialitatea noastră
pot fi compromise.

●

Să vă angajați să examinați și să tratați astfel de situații în mod deschis și transparent.

●

Să fie clar pentru toată lumea că, atunci când există toleranțe în rezultate, intenționăm să
le folosim sau că acestea au fost utilizate.

●
●

●

NU TREBUIE

●

●

Să modificați rezultatelor evaluării prin utilizarea unei metode care nu corespunde cu Bureau
Veritas sau cu metodele standard general aplicabile.

●

Să modificați constatările din raportul emis de Bureau Veritas la cererea clientului pentru a
păstra relația cu clientul.

●

Să vă supuneți oricărei presiuni, influențe sau îndemn de a schimba rezultatele sau constatările
obținute.

●

Să raportați datele, rezultatele testelor și alte fapte materiale cu rea-credință și să le modificați în
mod necorespunzător.

Reprezentarea eronată a datelor.
Prelevarea intenționată de
eșantioane incomplete sau
frauduloase.
Mită/ recompense
(o plată efectuată către sau
primită de la o parte, efectuată în
scopul asigurării unui tratament
favorabil în mod
necorespunzător).
Nu luați toate temperaturile
în mod corespunzător (de
exemplu: luați o
temperatură și presupuneți
că celelalte sunt identice –
dacă temperatura este
scăzută cu doar câteva grade,
ar putea
afecta drastic volumul total).
Nu efectuați recalibrarea [de
exemplu: săriți peste a doua
(verificare) calibrare – atunci
când efectuați un proces de
calibrare
sau nu re-calibrați, deoarece
ați făcut acest lucru cu doar
câteva ore în urmă
ceea ce poate duce la discrepanțe
uriașe).
Utilizați altor date sau rezultate.
Presupuneți faptul că 100% din
elemente au fost inspectate
dacă lucrările au fost bazate pe
probe.
Prelevarea tuturor probelor de la
același rezervor sau
compartiment (ce se întâmplă
dacă aveți de-a face cu produse
diferite sau calități diferite?).
Prelevarea necorespunzătoare
a probelor (de exemplu:
prelevarea unei probe de la
vârf în loc de una
superioară/medie/ inferioară –
este posibil ca o probă de la
vârf să nu fie o bună
reprezentare a întregului
produs, deoarece rezervorul
sau compartimentul pot fi
stratificate).
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INTEGRITATEA SERVICIILOR NOASTRE

CUM TREBUIE PROCEDAT ÎNTR-O
SITUAȚIE REALĂ?
Un inspector Bureau Veritas este responsabil pentru inspectarea unei încărcături de
cărbune. Un client important, un comerciant, exercită o mare presiune asupra sa
pentru a nu lua în considerare două probe din douăzeci de încărcături de cărbune,
deoarece rezultatele luării în considerare a celor două probe au ca efect scăderea
nivelului general de calitate al încărcăturii și, prin urmare, a valorii acesteia.

EXEMPLE
DE COMPORTAMENTE
POTENȚIAL NEETICE ÎN
LABORATOARE:
●

●

●

●

●

●

●

●

Procedurile Bureau Veritas impun ca toate cele douăzeci de probe să fie luate în
considerare în rezultatele finale. Comerciantul îi spune însă că nimeni altcineva nu
va ști dacă cele două probe nu au fost luate în considerare și că nimeni altcineva nu
ar fi afectat dacă ar accepta cererea comerciantului.

Contrafacerea datelor
(de exemplu: Ștergerea
datelor –
eliminarea datelor
existente/Crearea
datelor).

Inspectorul ar trebui să fie de acord să facă ceea ce clientul său i-a cerut să facă?

Reprezentarea eronată a
probelor de control al calității.
Nerespectarea PSO
(Procedurilor Standard de
Operare)
sau standardelor din industrie.

NU

Modificarea probelor
pentru a modifica
caracteristicile.

Însă procedurile tehnice ale Biroului Veritas trebuie utilizate și aplicate în
permanență. Aceste proceduri tehnice sunt aici pentru a asigura integritatea
serviciilor noastre. Desigur, niciunui client nu îi place să i se spună „Nu”, astfel încât
acest lucru trebuie făcut cu tact și de către o persoană la nivelul potrivit al Bureau
Veritas.

Manipularea rezultatelor
analitice.
Înlocuirea probelor,
dosarelor, datelor.

În astfel de situații, managerii sunt prezenți pentru a oferi asistență în situațiile
dificile.

Falsificarea înregistrărilor
citirilor echipamentelor
analitice.
Înregistrarea selectivă a
rezultatelor.

DOCUMENTE
DE REFERINȚĂ
Codul de Etică Manualul de Politici și Proceduri
Interne: Politica 321
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INTEGRITATEA DOCUMENTELOR
ȘI A INFORMAȚIILOR FURNIZATE
Fiecare angajat Bureau Veritas este personal responsabil
pentru toate informațiile pe care le furnizează
și pentru toate documentele pe care le produce,
cum ar fi, dar fără a se limita la rapoarte, rezultate ale testelor și certificate.

TREBUIE:
Să vă asigurați că toate informațiile și documentele interne
sau externe furnizate clienților și comunicate, inclusiv prin
intermediul sistemelor IT, conțin informații fiabile, veridice
și complete. Acest lucru se aplică, printre altele,
informațiilor și documentelor referitoare la resursele
umane, financiare, juridice, fiscale și, de asemenea,
documentelor prezentate autorităților guvernamentale sau
de reglementare.
● Să păstrați înregistrări pentru a vă documenta constatările
și concluziile.
● Să generați numai înregistrările cerute în mod specific de
lege sau reglementări (cu excepția cazului în care există un
scop comercial clar).
● Să efectuați înregistrări exacte și complete, în special
cele utilizate în scopuri oficiale.
● Să eliminați înregistrări în conformitate cu politicile de
păstrare a înregistrărilor companiei.
● Să învățați să scrieți într-un mod concis și precis și
să scrieți doar informații necesare și pe care le puteți
explica în cazul în care informațiile au devenit publice.
●

NU TREBUIE
●

Să distrugeți înregistrările legate de litigii, potențiale
revendicări sau investigații.

●

Să vă supuneți oricărei presiuni, influențe sau îndemnuri de
a schimba documentele noastre.

●

Să raportați datele și alte fapte materiale cu reacredință și să le modificați în mod
necorespunzător.

CUM TREBUIE PROCEDAT
ÎNTR-O SITUAȚIE REALĂ?
Angajăm un consultant care să lucreze la computerele noastre.
Există o șansă ca el/ea să vadă unele fișiere electronice care conțin informații confidențiale.

Trebuie să fac ceva?

DA
Trebuie să semnați un acord de confidențialitate.
Adesea este suficient, în cazurile în care este vorba de un grup de consultanți, să încheie un acord de conﬁdențialitate cu grupul, atâta timp
cât se angajează să se asigure că angajații săi respectă și obligațiile de conﬁdențialitate. Chiar și în cazul în care există un acord de
conﬁdențialitate în vigoare, trebuie să evităm divulgarea inutilă a informațiilor confidențiale.
În cazul în care aveți îndoieli sau pentru obținerea modelului de acord la nivel de Grup, contactați Departamentul Juridic.

DOCUMENTE
DE REFERINȚĂ
Manual de Politici și Proceduri Interne:
Politica 311
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INTEGRITATEA ȘI CONTROLUL
INTERN AL
INFORMAȚIILOR FINANCIARE ȘI CONTABILE
Toate informațiile financiare și contabile trebuie înregistrate în mod
corespunzător și corect în registrele și conturile Bureau Veritas și nu pot
face în niciun caz obiectul unui tratament incomplet, eronat sau fraudulos.
Toate înregistrările trebuie să fie justificate prin elementele de probă corespunzătoare, cu bună-credință. Conturile nu trebuie
utilizate niciodată pentru a ascunde mita, traficul de influență sau alte tranzacții necorespunzătoare.
Toate documentele trebuie stocate în conformitate cu legile aplicabile și politicile Bureau Veritas.
Există controale interne pentru a asigura calitatea și fiabilitatea informațiilor financiare și contabile și pentru a se asigura că
registrele și înregistrările societății nu sunt utilizate pentru a ascunde tranzacțiile necorespunzătoare.
Fiecare unitate de afaceri sau manager de departament Bureau Veritas este responsabil pentru controlul intern în
conformitate cu procedurile Bureau Veritas.

TREBUIE

NU TREBUIE

● Să înregistrați în mod corespunzător și corect toate
informațiile financiare și contabile în registrele și
conturile Bureau Veritas.

● Să înregistrați date incomplete, eronate sau
frauduloase în registrele și conturile Bureau
Veritas.

● Să justificați toate înregistrările prin elementele
de probă corespunzătoare, cu bună-credință.
● Să vă asigurați că datele înregistrate în sistemul de
raportare,în special la jumătatea anului și la
închiderea anului, sunt în concordanță cu informațiile
care urmează să fie publicate, cu rezultatele
perioadei și cu poziția financiară la sfârșitul
perioadei.

● Să utilizați conturile pentru a ascunde mita, traficul de
influență sau alte tranzacții necorespunzătoare.

● Să stocați documentele în conformitate cu legile
aplicabile și politicile Bureau Veritas.
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INTEGRITATEA SI CONTROLUL INTERN AL INFORMAȚIILOR FINANCIAR-CONTABILE

CUM TREBUIE PROCEDAT
ÎNTR-O SITUAȚIE REALĂ?
Aș dori să ofer un cadou unui Client.

Este permis? Ce trebuie să fac?
Cum trebuie înregistrate intrările aferente?

Regulile Bureau Veritas sunt clare. Înainte de a oferi cadouri în
cuantum de peste 150 de euro, trebuie să obțineți aprobarea de
la Directorul de Conformitate al Grupului.
În caz de dubii, contactați-vă Inspectorul dvs. de Conformitate.
Pentru înregistrarea intrărilor, consultați planul de conturi MAG
241 pentru a înregistra intrările în conturile dedicate
corespunzătoare.

Trebuie să plătesc un furnizor astăzi, dar contabilul meu
responsabil cu pregătirea lotului de plată și înregistrarea facturii
nu este astăzi aici. Cu toate acestea, am acces pentru a pregăti
plata, a o aproba și a o rezerva. În acest fel, plata mea nu va fi
restantă.

Ar trebui să o fac?

NU
Trebuie să respectați o separare a sarcinilor: persoanele
responsabile cu pregătirea lotului de plată și înregistrarea
facturii nu trebuie să fie implicate în procesul de aprobare a
plății.

DOCUMENTE
DE REFERINȚĂ
Manual de Politici și Proceduri Interne: Politica 322 și 323
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“

CONFLICT DE INTERESE
Evitați orice situație care poate duce la un conflict de interese.”
Este vital ca angajații Bureau Veritas să fie independenți și să
raporteze orice angajament sau legătură care ar putea crea un
potențial conflict de interese.

Un conflict de interese personal este o situație în care interesele Bureau Veritas diferă de interesele personale ale unuia
dintre administratorii, directorii sau angajații săi (sau ale oricărei persoane cu care un administrator, director sau
angajat se află într-o relație personală sau de afaceri apropiată).
Trebuie să evităm astfel de situații de conflict de interese sau apariția unor conflicte de interese în tranzacțiile și serviciile
noastre de afaceri, luând în considerare cerințele specifice și aplicând proceduri interne dedicate. Reglementăm toate situațiile
care pot genera astfel de conflicte. Aceasta include interzicerea totală în anumite cazuri și verificarea, notificarea sau
autorizarea prealabilă în alte cazuri.

TREBUIE
●

Să evitați situațiile care v-ar putea influența judecata, chiar
dacă credeți că judecata Dvs. nu este influențată.

●

Să evitați orice potențial conflict de interese legat
de aspectele profesionale și cele personale.

●

Să luați în considerare propria situație din punctul de
vedere al unei părți externe pentru a evita apariția unui
conflict de interese.

● Să verificați ce trebuie să faceți prin aplicarea
procedurilor interne de calitate Bureau Veritas atunci
când furnizați servicii unei companii afiliate sau asociate
Bureau Veritas.
●

Să evitați conflictele de interese cu orice entitate afiliată în
care avem un interes financiar sau comercial și căreia i se
solicită să presteze servicii.

●

Să evitați conflictele de interese dintre companiile noastre
și/sau grupul operativ implicat în diferite activități, dar care
pot furniza servicii ori aceluiași client sau ori reciproc.

●

Să obțineți aprobarea prealabilă a persoanei căreia îi
raportați înainte de a oferi sau de a influența o ofertă de
lucru pentru un membru al familiei sau o persoană cu
care aveți o relație personală apropiată.

NU TREBUIE
●

Să angajați sau să desfășurați orice afacere a companiei cu
orice membru al familiei voastre sau cu o persoană fizică
sau o organizație cu care dvs. sau familia dvs. este
asociată în orice mod.

●

Să solicitați sau acceptați, direct sau indirect, un câștig
personal acordat dvs. în calitate de angajat Bureau Veritas
(în afară de cadouri modeste și ospitalitate în conformitate
cu principiile statuate în Politica noastră privind cadourile și
ospitalitatea).

●

Să solicitați sau acceptați orice favoare sau servicii de
beneficii gratuite pentru dvs. sau pentru prietenii sau
rudele dvs., care vă sunt acordate sau efectuate pentru
dvs. din cauza angajării dvs. la o companie din Grup, cu
excepția cadourilor sau a divertismentului obișnuit în
cursul normal al activităților de afaceri, cum sunt cele
prevăzute în Manualul de Politici și Proceduri Interne al
Codului de Etică.

●

Să acceptați numiri în calitate de Administrator, director
sau director executiv sau orice poziție similară în orice
organizație de afaceri din afara Grupului fără a fi obținut
mai întâi aprobarea persoanei căreia îi raportați.

●

Să dobândiți, în mod direct sau prin intermediul rudelor,
prietenilor sau intermediarilor, un interes față de un
concurent, furnizor sau client (sau să nu dezvăluiți astfel de
interese existente), cu excepția cazurilor prevăzute în
procedurile interne ale Bureau Veritas.

●

Să utilizați orice bunuri sau resurse ale companiei
angajatoare, pentru uz personal, cu excepția cazului în care
o astfel de utilizare a fost autorizată în mod oficial.

În cazul în care aveți îndoieli, opriți-vă și adresați-vă
managerului direct de linie sau, dacă preferați, altei
persoane de contact indicate la începutul acestui Cod.
Toate declarațiile vor fi păstrate confidențiale și tratate cu
discreție și respect.
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CONFLICT DE INTERESE

CUM TREBUIE PROCEDAT ÎNTR-O
SITUAȚIE REALĂ?

EXEMPLE
DE SITUAȚII PE CARE LE
REGLEMENTĂM:

Pot accepta o numire (un post) în timp ce sunt sau rămân
un angajat al Bureau Veritas în afara Bureau Veritas?

●

Să oferiți sau să influențați
obținerea unei oferte de lucru
pentru un membru al familiei
sau o persoană cu care aveți o
relație personală apropiată,
fără a fi obținut mai întâi
aprobarea persoanei căreia îi
raportați.

●

Să aveți o relație de familie sau
o relație personală strânsă cu o
persoană care se află în linia
dvs. de raportare fără să fi
informat în scris atât persoana
căreia îi raportați și
responsabilul Dvs. de Resurse
Umane.

●

Să aveți o relație de familie
sau personală strânsă cu o
persoană asociată cu o
activitate,
partener, client sau concurent
Bureau Veritas (în orice caz în
zona de activitate în care
lucrați), fără să fi informat în
scris atât persoana căreia îi
raportați, cât și responsabilul
Dvs. de Resurse Umane.

●

Să solicitați sau să acceptați,
direct sau indirect, un câștig
personal acordat dvs. în calitate
de
angajat Bureau Veritas (în afară
de cadouri modeste și
ospitalitate în conformitate cu
principiile statuate în Politica
noastră privind cadourile și
ospitalitatea).

●

Să acceptați numiri (posturi) în
afara Biroului Veritas în timp ce
sunteți angajat al Biroului
Veritas, fără a obține mai întâi
aprobarea persoanei căreia îi
raportați.

●

Să dobândiți, direct
sau prin rude, prieteni sau
intermediari, un interes față
de un concurent, furnizor
sau client (sau să nu dezvăluiți
astfel de interese existente), cu
excepția celor prevăzute în
procedurile interne ale Bureau
Veritas.

●

Să utilizați orice bunuri sau
resurse ale companiei care vă
angajează, pentru uz personal.

Înainte de a accepta orice numire (orice post) în afara Grupului, trebuie să obțineți aprobarea persoanei căreia îi
raportați. Cu toate acestea, trebuie să evitați orice situație care poate duce la un conflict de interese.

Poate un angajat să se
angajeze la un concurent
sau un client sau să
dobândească un interes în
capitalul său social?

NU, cu excepția a foarte puține excepții
care trebuie verificate cu Inspectorul
dvs. de Conformitate.

Trebuie să evitați orice situație care poate duce la un conflict de interese.

Poate un angajat să fie implicat în proiectarea,
fabricarea, furnizarea, utilizarea sau întreținerea
obiectelor care urmează să fie inspectate de Bureau
Veritas și să fie implicat în inspectarea lor?

NU, în niciun caz.

Trebuie să evitați orice situație care poate duce la un conflict de interese.

DOCUMENTE
DE REFERINȚĂ
Codul de Etică Manualul de Politici și Proceduri
Interne Politicile 342 și 343
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POLITICA ANTI-CORUPȚIE
Respingem categoric toate formele de mită, corupție,
și trafic de influență, și ne angajăm să respectăm pe deplin toate legile
aplicabile și interdicțiile unui astfel de comportament.
Bureau Veritas se angajează pe deplin să combată toate formele de corupție, inclusiv mita și traficul de influență în fiecare țară în
care își desfășoară activitatea și să respecte legile locale și internaționale relevante în toate jurisdicțiile în care Bureau Veritas este
înființată sau prestează servicii.
Bureau Veritas are o politică de toleranță zero în ceea ce privește primirea/ darea de mită și comportamentul corupt în orice
formă. Mita, comisioanele ilegale, traficul de influență și orice alte stimulente sau aranjamente necorespunzătoare care implică
funcționari publici, clienți, furnizori sau orice alți omologi sunt strict interzise. Această interdicție include plățile de „facilitare”,
deși nu mită în sine (și anume, plăți mici efectuate pentru a se asigura că un funcționar din administrația publică își îndeplinește
sarcinile oficiale) și contribuții politice. Prin politici, proceduri și practici, cum ar fi instruirea și îndrumarea aferentă, Bureau
Veritas încearcă să evite corupția în organizația sa. Promisiunea, oferta, solicitarea, plata sau acceptarea oricărei mite reprezintă o
încălcare a politicii Bureau Veritas, poate constitui o infracțiune și va duce la măsuri disciplinare adecvate (inclusiv, după caz,
desfacerea contractului de muncă).
Lobby-ul poate fi definit ca o activitate menită să influențeze o decizie publică. În unele țări, cum ar fi Franța, reprezentarea
intereselor este definită prin lege cu criterii specifice, trebuie declarată și face obiectul unor norme etice stricte. Orice activitate
de lobby desfășurată în numele Grupului trebuie să fie transparentă, în conformitate cu legislația aplicabilă și aprobată de
Directorul de Conformitate al Grupului.

TREBUIE
●

Să luptați și să respingeți categoric toate formele de
corupție.

●

Să aplicați legile locale și internaționale relevante
împotriva mitei în toate jurisdicțiile în care ne desfășurăm
activitatea.

●

●

●

Să respectați procedurile interne ale Bureau Veritas, în
special prin solicitarea aprobării prealabile din partea
Directorului de Conformitate al Grupului pentru situația
reglementată specifică descrisă mai jos.
Să refuzați să emiteți sau să plătiți facturi care nu
corespund serviciilor reale prestate.
Să refuzați să efectuați plăți în numerar sau într-un cont
bancar care nu este pe numele beneficiarului sau într-un
cont bancar numerotat.

●

Să însoțiți fiecare cadou oferit de o declarație a
identității beneficiarului și un voucher adecvat.

●

Să înregistrați cu exactitate plata oricărui cadou sau
ospitalitate și să interziceți conturile curente.

●

Să interziceți oferirea sau acceptarea unei mite sub
orice formă, inclusiv a comisioanelor pentru orice parte
a plății contractului.

●

Să interziceți utilizarea oricăror rute sau canale pentru
furnizarea de beneficii necorespunzătoare sau primirea de
beneficii necorespunzătoare de la clienți, agenți,
contractanți, furnizori, angajați ai unei astfel de părți sau
funcționari din administrația publică.

●

Să interziceți traficul de influență, o formă de corupție
care implică oferirea unui beneficiu unei terțe părți în
schimbul exercitării influenței asupra unui funcționar din
administrația publică (indiferent dacă funcționarul din
administrația publică primește vreun beneficiu sau este
conștient de aranjament) pentru a obține un beneficiu
necorespunzător sau ca recompensă pentru că deja
a făcut acest lucru. Tuturor administratorilor, directorilor,
angajaților și partenerilor de afaceri ai Bureau Veritas li se
interzice să încheie acorduri care ar încălca această
interdicție.

●

Raportați orice cereri de plată managerului dvs. sau
unui Inspector de Conformitate.

NU TREBUIE
●

Să solicitați, să acceptați, să promiteți, să oferiți sau să dați
(direct sau indirect) mită (bani și/sau invitație) pentru
îndeplinirea sarcinilor sau pentru încheierea unui contract.

●

Să oferiți orice cadou unui funcționar din administrația
publică pentru a influența sau recompensa o acțiune sau a
face plăți către orice funcționar sau funcționar public al
oricărui guvern în scopul de a influența orice act sau decizie
a guvernului respectiv.

●

Să utilizați fondurile sau activele companiei în orice scop lipsit
de etică.

●

Să plătiți contribuții politice, plăți de facilitare și
mită: acestea sunt strict interzise.

●

Să angajați cheltuieli pentru cadouri sau mese în favoarea
unui client într-un cuantum care depășește 150 EUR fără
a fi obținut autorizația prealabilă necesară.

Să acceptați să primiți mită, de exemplu, pentru a
schimba rezultatele testelor sau auditurilor sau pentru a
emite un raport sau certificat fals.
● Să promiteți, oferiți sau furnizați, direct sau indirect, orice
lucru de valoare oricărei persoane pentru a determina
persoana să abuzeze de poziția sa pentru a oferi un
beneficiu pentru Bureau Veritas sau ca recompensă pentru
că a făcut deja acest lucru. Un lucru de valoare poate
include orice plată în bani, cadou, ospitalitate, donație,
favoare, serviciu sau alt beneficiu. În exercitarea atribuțiilor
sale, solicitarea sau acceptarea, directă sau indirectă, a
oricărui lucru de valoare furnizat de o persoană care
dorește să obțină un beneficiu sau un avantaj
necorespunzător (de exemplu, un rezultat favorabil al
testului în legătură cu un proces de testare, inspecție sau
certificare sau un contract de furnizare de bunuri sau
servicii către Bureau Veritas).
●
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●

Un agent vamal angajat de Bureau Veritas nu este în măsurăPOLITICA ANTICORUPȚIE

CUM TREBUIE PROCEDAT ÎNTR-O
SITUAȚIE REALĂ?
EXEMPLE
DE CORUPȚIE SAU
TRAFIC DE
INFLUENȚĂ
(ACEASTĂ LISTĂ ESTE
NEEXHAUSTIVĂ):
●

●

●

●

●

Un angajat al Bureau Veritas
efectuează o plată către o
persoană care face parte din
comisia de licitație al unui
potențial client, în schimbul unor
informații confidențiale privind
licitația.
Un intermediar Bureau Veritas
angajat să colaboreze cu
autoritățile fiscale face o
plată către un funcționar fiscal
în schimbul unei reduceri a
obligațiilor fiscale ale Bureau
Veritas și include plata
pe factura sa către Bureau
Veritas ca „taxă de relații
guvernamentale”.
Un angajat Bureau Veritas
implicat într-un angajament
de certificare acceptă
o excursie plătită în Caraibe de
la client în schimbul furnizării
unui rezultat favorabil.
pentru a obține o vămuire
pentru materialele de laborator
pe care Bureau Veritas încearcă
să le importe, din cauza unei
erori în documentele necesare.
Agentul efectuează o plată în
numerar către
un funcționar vamal în
schimbul acordării liberului de
vamă transportului.
Un angajat al Bureau Veritas
conspiră cu un furnizor
să mărească nejustificat
valoarea plăților pe care
Bureau Veritas le face
furnizorului, iar furnizorul
plătește o parte din
beneficiile suplimentare
direct angajatului Bureau
Veritas.
Un angajat al Bureau Veritas

Am auzit uneori că anumiți agenții folosesc banii plătiți lor de alte companii pentru a cumpăra cadouri
scumpe pentru înalți oficiali guvernamentali străini.

Aș vrea să rămân competitiv. Am voie să fac asta?

NU
Politica Bureau Veritas impune respectarea tuturor legilor aplicabile oriunde facem afaceri. Aveți
obligația de a respecta toate legile care interzic astfel de gratuități funcționarilor guvernamentali sau
altor persoane care nu sunt funcționari guvernamentali, indiferent dacă sunt promise sau oferite
direct, sau, indirect, de exemplu, prin agenți. Trebuie să raportați imediat orice situație care vă
preocupă. Altfel, puteți expune Bureau Veritas cât și pe dvs. unor sancțiuni legale.

Inspectorul «X» a efectuat o inspecție la fabrica A și a constatat că bunurile sunt defecte și nepotrivite
pentru expediere. Managerul fabricii A a acceptat constatările, dar înainte ca inspectorul să plece
pentru a-și întocmi raportul, i-a oferit un plic sigilat, spunând că acesta a fost un mic semn de apreciere
pentru eforturile sale și că speră că va privi fabrica în mod favorabil. Suma din plic era mică și ar fi fost
suficientă doar pentru a cumpăra niște băuturi răcoritoare.

Poate "X» accepta plicul?

NU

Orice formă de beneficiu în numerar sau
în natură oferit personalului Bureau Veritas
este strict interzis în conformitate cu
Codul de Etică.

Imaginați-vă că dvs. şi colegul dvs. sunteți responsabili pentru înființarea unei noi unități de afaceri
într-o țară străină. La un pahar după serviciu, colega dvs. vă spune că singura modalitate prin care a
reușit să instaleze rețeaua telefonică a fost prin respectarea obiceiului local, care a implicat oferirea
unui „stimulent în numerar”. Sunteți preocupat de ceea ce a făcut și vă întrebați dacă ar trebui să nu
comunicați acest lucru mai departe, să vă înregistrați dezaprobarea în scris sau să raportați acțiunile
sale la sediul central. Decideți să nu spuneți nimănui.

Ar trebui să fac asta?
cunoaște pe cineva care este
un prieten apropiat al unui
funcționar guvernamental,
iar funcționarul
guvernamental este în
măsură să
influențeze o decizie de
reglementare în favoarea
Bureau Veritas.
Angajatul face
o plată către persoana de
contact în schimbul
exercitării
influenței asupra funcționarului
guvernamental pentru a lua o
decizie
favorabilă pentru Biroului
Veritas.

NU

A închide ochii la o activitate care este împotriva politicii
companiei nu vă scutește de responsabilitate sau, în
unele cazuri, de răspundere penală.

DOCUMENTE
DE REFERINȚĂ

MANUAL de Politici ȘI PROCEDURI INTERNE:
●
CAPITOLUL 330 Antimită ȘI Anticorupție
●
Politica 332 Contribuții politice
●
Politica 333 Donații caritabile și sponsorizări
●
Politica 334 Plăți de facilitare
●
Politica 335 Cadouri, ospitalitate și alte cheltuieli
●
Politica 336 Contabilitatea și evidența contabilă ca parte integrantă a măsurilor anti-mită ȘI anticorupție
●
Politica 337 Evaluarea riscurilor
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CADOURI, OSPITALITATE ȘI
DIVERTISMENT PRIMITE
Nici un cadou, ospitalitate sau divertisment nu trebuie
acceptate în cazul în care acestea influențează în mod
necorespunzător sau creează aspectul
de influență necorespunzătoare asupra deciziilor de afaceri.
Cadourile, ospitalitatea și divertismentul primite nu trebuie să depășească ceea ce este obișnuit în relațiile normale de afaceri.
Trebuie evitată orice formă de cadou sau divertisment care ar putea dăuna reputației Bureau Veritas.
Controlăm și monitorizăm cu strictețe cadourile și divertismentul oferite angajaților Bureau Veritas de către clienți,
subcontractanți, furnizori și alți parteneri de afaceri, deoarece astfel de cadouri și divertisment pot afecta judecata, imparțialitatea
sau independența angajatului și pot avea ca rezultat faptul că acesta nu acționează în interesul superior al Bureau Veritas.

TREBUIE:
●

Să raportați şi obțineți aprobarea prealabilă a
managerului Dvs. direct înainte de a accepta orice cadou
(mese, invitații, cadouri, călătorii şi cazare) cu o valoare mai
mare de 150 EUR.

●

●

În cazul în care cadourile primite nu pot fi refuzate sau returnate
fără a ofensa expeditorul, persoana care primește cadoul ar
trebui să aleagă o metodă adecvată de eliminare, de exemplu
donația către o organizație de caritate aleasă.
Sub rezerva obligațiilor de raportare și de autorizare,
ospitalitatea și divertismentul obișnuite, inclusiv participarea la
târguri comerciale și evenimente profesionale similare care sunt
sponsorizate de furnizori, sunt acceptabile.

NU TREBUIE
●

●

●

●

●

Să acceptați cadouri sau divertisment care să vă condiționeze
acțiunea sau inacțiunea într-o anumită privință.
Să acceptați plata în numerar, bacșișuri, împrumuturi sau cadouri
echivalente în numerar de la furnizori sau clienți.
Să acceptați orice cadouri personale, favoruri, divertisment
sau ospitalitate atunci când acestea sunt oferite în legătură
cu serviciile prestate de Bureau Veritas.
Angajații implicați în deciziile privind achizițiile sau selectarea
furnizorilor nu trebuie să accepte niciodată cadouri personale
oferite de furnizori sau potențiali furnizori.
Să utilizați conturile pentru a ascunde mita, traficul de
influență sau alte tranzacții necorespunzătoare.

CUM TREBUIE PROCEDAT
ÎNTR-O SITUAȚIE REALĂ?

Am primit o cameră de filmat scumpă de la un furnizor. Nu
sunt un factor de decizie în ceea ce privește achizițiile sau
selectarea furnizorilor.

Pot să o păstrez?

NU
Nu acceptați niciun alt cadou sau divertisment în afară de ceva
destul de modest pentru care nu vă veți aștepta în mod
rezonabil să aveți o obligație și pe care îl dezvăluiți managerului
dvs. direct.
De regulă, faceți uz de bunul simț și judecata bună pentru a evita
orice percepție de incorectitudine sau conflict de interese și
informați-vă managerul cu privire la orice cadouri primite.
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CADOURI, OSPITALITATE ȘI DIVERTISMENT PRIMITE

CUM TREBUIE PROCEDAT ÎNTR-O
SITUAȚIE REALĂ?
ÎNAINTE DE A ACCEPTA
UN CADOU SAU O
INVITAȚIE, ÎNTREBAȚIVĂ:

Sunteți responsabil de un proiect care necesită utilizarea furnizorilor. La momentul cererii de ofertă,
unul dintre potențialii furnizori vă invită la un meci de tenis la Open-ul francez Roland Garros.

Care este cel mai bun comportament de adoptat într-o astfel de situație?

1 - Este de valoare nominală
(mici articole promoționale
sau cadouri obișnuite sau
sezoniere de valoare
modestă, cum ar fi cărți cu
flori sau coșuri cu fructe)?

Trebuie să refuzați invitația. Vă puteți confrunta cu o situație de
interes care poate fi considerată corupție în cazul în care
furnizorul așteaptă compensații nejustificate în schimb, cum ar
fi informații tehnice confidențiale. Reamintim că, în contextul
unei cereri de oferte, toți furnizorii trebuie să aibă acces la
aceleași informații. De asemenea, trebuie să vă informați
managerul în scris cu privire la această propunere și să discutați
cu acesta pentru a stabili cursul adecvat de acțiune cu privire la
furnizorul respectiv.

2 - Respectă
politica și procedura
internă a Grupului și
legislația locală stabilește
limite?
3 - Care este intenția din spatele
acestui cadou sau acestei
invitații?
4 - Puteți să discutați deschis
despre acesta cu colegii
Dvs.?

DOCUMENTE
DE REFERINȚĂ
Manual de Politici și Proceduri Interne:
Politica 335
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CADOURI, OSPITALITATE
ȘI DIVERTISMENT
OFERITE
Deși oferirea de cadouri de afaceri, ospitalitatea și
divertismentul pot părea obișnuite în multe părți ale
lumii, acestea fac obiectul unor controale stricte,
deoarece ar putea fi percepute
sau, ar putea fi de fapt, mită pentru a face pe
cineva să facă ceva ce nu ar trebui, sau, pentru ca
cineva să nu facă ceva ce ar trebui să facă, în timpul
angajării sale.

PRINCIPII DE BAZĂ
APLICABILE
DIVERTISMENTULUI,
MESELOR, CADOURILOR,
CĂLĂTORIILOR ȘI CAZĂRII
PENTRU PERSOANE FIZICE:
●

●

●

●

Cadourile, ospitalitatea și divertismentul oferite nu trebuie să depășească ceea ce este
obișnuit în relațiile normale de afaceri. Orice formă de ospitalitate, cadou și/sau
divertisment care ar putea fi dăunătoare pentru reputația Bureau Veritas trebuie evitată.

●

●

Să se obțină aprobarea prealabilă a Directorului de Conformitate al Grupului pentru oferirea
oricărui cadou clienților sau partenerilor de afaceri cu o valoare care depășește echivalentul
a 150 EUR (sau mai mult de 300 EUR cumulat pe persoană într-un an calendaristic).

●

Să se obțină aprobarea prealabilă a Directorului de Conformitate al Grupului înainte de a plăti
sau de a se angaja să plătească pentru călătorii și cazare care depășesc o valoare echivalentă cu
150 EUR (sau mai mult de 300 EUR cumulat pe persoană într-un an calendaristic) a
funcționarilor guvernamentali, clienților
sau partenerilor de afaceri, în special la evenimente sponsorizate de Bureau Veritas sau în scopul
vizitării unei locații Bureau Veritas.

●

Înregistrați cu exactitate plata oricărui cadou și utilizați registre de cont specifice pentru a
înregistra cadouri, ospitalitate și divertisment.

●

●

●

●

●

Să oferiți plată în numerar, bacșișuri, împrumuturi sau cadouri echivalente în numerar furnizorilor
sau clienților.
Să oferiți cadouri personale, favoruri, divertisment sau ospitalitate atunci când
acestea sunt oferite în legătură cu serviciile prestate de Bureau Veritas.
Să oferiți cadouri personale furnizorilor sau potențialilor furnizori dacă suntem implicați
în deciziile privind achizițiile sau selectarea furnizorilor.
Să efectuați orice înregistrare falsă sau artificială în evidența oricărei companii din Grup, din orice
motiv.
Să utilizați conturile pentru a ascunde darea de mită cadou, traficul de influență sau alte tranzacții
necorespunzătoare.

Să nu fie făcute nici pentru
a obține un avantaj
necuvenit, nici pentru a
influența în mod nejustificat
o acțiune;
Să îndeplinească

Să fie înregistrate corect și
precis în registrul și
înregistrările companiei
Grupului.

DACĂ BENEFICIARUL ARE
PUTERE DE DECIZIE ASUPRA
UNEI DECIZII ÎN AȘTEPTARE
CARE AR PUTEA AFECTA
INTERESUL GRUPULUI?
●

NU TREBUIE

Acestea să fie înregistrate
în legătură cu un scop de
afaceri legitim verificabil;

următoarele criterii să aibă
valori rezonabile;
(i) să fie adecvate, având în
vedere poziția destinatarului;
circumstanțele și ocazia
pentru care au fost făcute;
(ii)să nu creeze
impresia unei obligații sau
aparența unui caracter
necorspunzător;
(iii)
să nu poată fi înțelese
în mod rezonabil de destinatar
sau de alte persoane ca mită și;
(iv)
să nu fie înmânate
frecvent aceluiași
destinatar;

Nu trebuie oferit niciun cadou, ospitalitate sau divertisment dacă acestea influențează în
mod necorespunzător sau creează apariția unei influențe necorespunzătoare asupra
deciziilor de afaceri.

TREBUIE:

Respectați legile aplicabile,
politica internă a Grupului
privind cadourile, precum și
regulamentul intern al
angajatorului destinatarului;

Trebuie manifestată o
prudență
suplimentară! Deciziile
în așteptare
sau anticipate care
afectează interesele
Grupului includ:
(i)
Cerere de ofertă;
(ii)
Modificări ale
legislației sau
reglementărilor,
acordarea de
ajutoare guvernamentale;
(iii)
Atribuirea sau
prelungirea contractului
comercial.
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CADOURI, OSPITALITATE ȘI DIVERTISMENT OFERITE

CUM TREBUIE PROCEDAT
ÎNTR-O SITUAȚIE REALĂ?
Este adevărat că orice cadou sau divertisment oferit, cu o valoare mai mare de 150 EUR (sau echivalent) trebuie să aibă
aprobarea prealabilă a Directorului de Conformitate al Grupului?

DA

Este în regulă să oferiți cadouri în numerar sub 150 EUR?

Cererea trebuie depusă fie direct în instrumentul de
conformitate al Grupului, dacă sunteți autorizat sau prin
intermediul Inspectorului de Conformitate.

NU

Cadourile în numerar sunt întotdeauna interzise.

Este întotdeauna în regulă să oferiți cadouri sau divertisment cu o valoare mai mică de 150 EUR?

NU

În unele țări, 150 EUR reprezintă o sumă semnificativă. Atunci când oferă cadouri sau
divertisment cu o valoare mai mică de 150 EUR, fiecare manager trebuie să își exercite judecata
și să se convingă că un astfel de cadou sau divertisment (i) nu pare a fi o mită, (ii) nu este o mită,
(iii) nu este oferit într-un moment nepotrivit (de exemplu, în timp ce persoana ia în considerare
o licitație Bureau Veritas); și (iv) este rezonabil, în conformitate cu standardele și obiceiurile
locale.

Un angajat Bureau Veritas oferă un cadou scump șefului de achiziții al unui client important, la fel cum acea persoană ia în considerare oferta
Bureau Veritas, printre altele, pentru un contract important pe care compania sa îl atribuie.

Este acesta un exemplu de mită?

DA

Cei mai mulți oameni cred că există toate aparențele unei mite, și mulți chiar consideră că este
mită, pentru a determina persoana să acționeze într-un mod care nu poate fi în interesul
companiei sale.

O promisiune de a oferi un cadou nu este supusă niciunei politici sau proceduri interne.

FALS

DOCUMENTE
DE REFERINȚĂ
Manual de Politici și Proceduri Interne:
Politica 335
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O promisiune de a oferi un cadou este condiționată de
respectarea regulilor și procedurilor interne ale Bureau Veritas
și poate fi împotriva politicilor Bureau Veritas dacă se constată
că o astfel de promisiune este o promisiune de a plăti mită.

DONAȚII CARITABILE
SPONSORIZARE ȘI CONTRIBUȚII
POLITICE
În anumite circumstanțe, Grupul dorește să aibă un impact pozitiv asupra
comunităților în care își desfășoară activitatea.
În calitate de actor global major, colaborează cu organizații naționale și internaționale la proiecte comunitare. Cu toate acestea,
pentru a evita utilizarea unei donații pentru a camufla mita, Bureau Veritas a stabilit politici și reguli interne pentru a reglementa
donațiile caritabile.
Sponsorizarea este diferită de donațiile caritabile, deoarece scopul său este de a promova și consolida mărcile Grupului
afișate în timpul evenimentului. Sponsorizarea este, de asemenea, diferită de evenimentele de relații publice care respectă
regulile referitoare la divertisment, cadouri sau ospitalitate. Pentru a se asigura că o sponsorizare servește scopului său de
afaceri și nu creează o aparență de incorectitudine, Bureau Veritas a stabilit politici și reguli interne pentru a o reglementa.
Bureau Veritas susține o politică strictă de neutralitate în procesul politic al oricărei țări în care își desfășoară activitatea. Chiar
dacă Grupul este implicat în comunitățile în care trăiește și operează, politica Grupului este de a nu face, direct sau indirect,
prin intermediul unei terțe părți, nicio contribuție în numerar sau în natură la nicio organizație politică. Bureau Veritas NU VA:
contribui cu fonduri sau resurse la orice partid politic, funcționar ales sau candidat la o funcție publică în orice țară și nu sprijină
nicio campanie politică.

TREBUIE:

NU TREBUIE

● Să solicitați aprobarea prealabilă a Directorului de

●

Să oferiți donații pentru orice formă de contribuții
caritabile, dacă acestea sunt destinate sau par să
influențeze funcționarii guvernamentali sau terții să acorde
avantaje necorespunzătoare Bureau Veritas.

●

Să efectuați orice înregistrare falsă sau artificială în
evidența oricărei companii din Grup, din orice motiv.

Conformitate al Grupului înainte de orice donații din partea
Bureau Veritas către organizații caritabile sau investiții
directe din partea Bureau Veritas în programe non-profit în
comunitățile în care operează (inclusiv asistență în
eforturile de ajutor de urgență ca urmare a unui dezastru
natural, finanțarea educației, a asistenței medicale, a
cercetării sau a unor investiții similare non-profit).

●

Asigurați-vă că sumele sunt înregistrate corect în
registrul contabil specific.

CUM TREBUIE PROCEDAT
ÎNTR-O SITUAȚIE REALĂ?
Vi se cere la locul de muncă să donați unei organizații de caritate.

Cum să reacționați?
Sunteți liber să donați unei organizații de caritate în numele Dvs.
Cu toate acestea, dacă vi se solicită să faceți o donație în numele
Companiei din Grup la care lucrați, solicitați aprobarea
prealabilă a Directorului de Conformitate al Grupului, fie direct
în instrumentul de Conformitate al Grupului, dacă vi s-a acordat
acces, fie prin intermediul Inspectorului de Conformitate.
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DONAȚII CARITABILE SPONSORIZARE ȘI CONTRIBUȚII POLITICE

CUM TREBUIE PROCEDAT
ÎNTR-O SITUAȚIE REALĂ?
Un angajat Bureau Veritas oferă bani pentru un proiect caritabil
unui client important, la fel cum acea persoană ia în considerare
oferta Bureau Veritas între investitori, pentru un contract
important pe care compania sa îl atribuie.

Este acesta un exemplu de mită?

DA
Pentru cei mai mulți care ar avea toate aparențele unei mită, și pentru
mulți care ar fi de fapt o mită, pentru a determina persoana să acționeze
într-un mod care nu poate fi în interesul companiei sale.

Un candidat politic vă solicită să îi finanțați campania legislativă.

Aveți dreptul să faceți o astfel de donație?

NU
Nu puteți aduce nicio contribuție politică în numele unei
companii din Grup.

Compania Grupului în care lucrați sponsorizează un eveniment
internațional.

Puteți invita un client la acest eveniment și să-i oferiți
transport și/sau cazare?

DA
Sub rezerva autorizării prealabile a Directorului de Conformitate
al Grupului, fie direct în instrumentul de Conformitate al
Grupului, dacă vi s-a refuzat accesul prin intermediul
Inspectorului de Conformitate.
Este posibil să profitați de această activitate pentru a invita
anumite persoane și pentru a promova imaginea Companiei
este posibil, dar aceste invitații trebuie:
(i) Să respecte regulile referitoare la cadouri și ospitalitate și
(ii) Să fie autorizate

DOCUMENTE
DE REFERINȚĂ
Manual de Politici și Proceduri Interne:
Politica 332 și 333
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RELAȚIA CU TERȚII
Prin politici și proceduri anti-mită și anticorupție monitorizăm selecția
și comportamentul etic al partenerilor noștri de afaceri
(de exemplu, intermediari, parteneri în asociere în participațiune,
subcontractanți, agenți și furnizori), inclusiv cerându-le să respecte
Codul nostru de Etică și Codul de Conduită al partenerilor de afaceri, care
include cerințe de respectare a legilor locale și internaționale care interzic
mita, corupția și traficul de inﬂuență,
și prin monitorizarea plăților către partenerii de afaceri pentru a
atenua riscul ca plățile necorespunzătoare să fie direcționate prin
intermediul acestora.
Efectuăm verificări prealabile (due diligence) ale clienților noștri pentru a identifica orice riscuri potențiale de conformitate care
pot fi prezentate prin colaborarea cu aceștia și implementăm controale de atenuare adecvate pentru a aborda orice astfel de
riscuri. Ne desfășurăm practicile de achiziții într-o manieră echitabilă și transparentă pentru a reduce riscul de luare de mită de
către personalul de achiziții.

TREBUIE
●

Să aplicați cu strictețe prevederile Manualului Politicilor și
Procedurilor Interne din Codul de Etică pentru a monitoriza
utilizarea și selecția și comportamentul etic al unora dintre
partenerii noștri de afaceri (intermediari, subcontractanți,
asociați în participațiune, agenți și furnizori).

●

Să aplicați și respectați aceste politici și proceduri
(adică efectuați verificări prealabile (due diligence)
pentru a identifica orice riscuri potențiale de
conformitate care pot fi prezentate prin colaborarea
cu aceștia și apoi solicitați aprobarea Directorului de
Conformitate al Grupului).

●

Să efectuați verificări prealabile (due diligence)
aprofundate și documentate și să obțineți aprobarea
Comitetului de Etică înainte de orice acord cu un
intermediar.

●

Să încercați să vă asigurați că nu se efectuează plăți
necorespunzătoare către sau prin intermediul unor astfel
de părți și să ne protejați de acuzațiile de mită.

●

Să vă asigurați că remunerația unui intermediar este
proporțională cu eforturile și competențele sale.

●

Să vă asigurați că plățile sunt efectuate către beneficiarul
real și final și sunt înregistrate în registrul contabil
specific.

●

Să refuzați acordurile financiare neobișnuite cu un
client sau un furnizor, cum ar fi supra-declararea sau
sub-declararea plăților în numele lor către o parte care
nu este afiliată
tranzacției.

●

Să desfășurați practicile noastre de achiziții publice într-o
manieră echitabilă și transparentă pentru a reduce riscul de
luare de mită.

●

Să vă asigurați că toate sumele onorariilor sunt
înregistrate în mod corespunzător în registrele contabile
specifice.

●

Să solicitați sfatul managerului direct de linie sau al
Inspectorului de Conformitate în caz de dubii.

NU TREBUIE
●

Să desemnați intermediari, inclusiv agenți comerciali,
consultanți sau subcontractanți care să ajute Bureau
Veritas să câștige afaceri fără a solicita mai întâi
aprobarea Directorului de Conformitate al Grupului.

●

Să acceptați nicio plată sau avantaj de la furnizori în
schimbul atribuirii unui contract de achiziții.

●

Să desemnați persoane sau firme drept intermediari care
au fost condamnate pentru luare de mită sau despre care
se știe că sunt implicate în luare de mită.
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RELAȚIA CU TERȚII

CUM TREBUIE PROCEDAT
ÎNTR-O SITUAȚIE REALĂ?
Sunt în curs de negociere a unui acord cu un subcontractant foarte important.

Ar trebui să mă asigur că acesta va acționa în conformitate cu Codul de Etică în toate afacerile sale pe care
le desfășoară cu și în numele Bureau Veritas?

DA pentru toți subcontractanții

Trebuie să le oferiți o copie a Codului de Etică al Bureau Veritas.
Aceștia trebuie să confirme primirea fie prin semnarea unei
declarații (model în Manualul Codului de Etică, a se vedea mai
jos), fie prin adăugarea unei clauze în contract prin care
confirmă primirea unei copii a Codului de Etică Bureau Veritas și
sunt de acord să acționeze în conformitate cu acesta în toate
relațiile cu și în numele Bureau Veritas.

Am solicitat unui subcontractant să mă ajute să fac afaceri cu un client și să îi plătesc onorariile pe baza sumei facturate clientului.

Trebuie să urmez procedura Grupului pentru intermediari?

DA

Numirea oricărui tip de agent care este remunerat printr-un
comision procentual calculat pe vânzări este supusă aprobării
prealabile a Directorului de Conformitate al Grupului.

Managerul de achiziții al unui client important al Bureau Veritas, îi spune unui manager comercial al Bureau Veritas, că Bureau Veritas ar trebui
să angajeze serviciile unui consultant local care ar ajuta Bureau Veritas să obțină mai multe contracte cu respectivul client, care sunt
întotdeauna supuse unei oferte competitive. Bureau Veritas contactează consultantul sugerat și discută posibilii termeni cu acesta și îi spune
consultantului că va solicita aprobarea prin intermediul Directorului de Conformitate al Grupului pentru a încheia un acord cu consultantul.

Dacă ați fi membru al Comitetului de Etică, ați aproba această solicitare?

Probabil NU.
Comitetul de Etică ar trebui să înțeleagă de ce, atunci când toate
contractele pentru client fac obiectul unei oferte competitive,
managerul de achiziții a sugerat consultantul respectiv și, de
asemenea, ar trebui să se clarifice situația în care consultantul
nu ar fi urmat să plătească o parte din comisionul primit de la
Bureau Veritas managerului de achiziții al clientului, cu alte
cuvinte consultantul nostru nu a fost folosit pentru a plăti mită
în schimbul obținerii de contracte de la client în favoarea Bureau
Veritas. Având în vedere faptele particulare, este puțin probabil
ca, Comitetul de Etică să fie satisfăcut fără mai multe detalii și
investigații

DOCUMENTE
DE REFERINȚĂ
Manualul Politicilor și Procedurilor Interne:
● Capitolul 410 - Relații cu partenerii de afaceri
● Politica 411 Introducere în capitolul 410
● Politica 412 Intermediari
● Politica 413 Parteneri asocieri în participațiune (societăți mixte)
● Politica 414 Practici de achiziții
● Politica 415 Subcontractanți
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CONDUITA ECHITABILĂ ÎN AFACERI ȘI
RESPECTAREA LEGISLAȚIEI ÎN DOMENIUL
CONCURENȚEI
Marketingul Bureau Veritas se desfășoară într-un mod veridic, care
nu este înșelător, care nu va induce în eroare sau care ar putea
induce în eroare și care este în concordanță cu legile aplicabile.
Ne angajăm să concurăm în mod corect și în conformitate cu legile antitrust și cu alte legi aplicabile. Legislația în materie de
concurență sau antitrust interzice, de obicei, acordurile între concurenți în ceea ce privește prețurile sau alți termeni
concurențiali sau, în ceea ce privește împărțirea piețelor sau a afacerilor. Sancțiuni civile și penale severe pot fi impuse în
cazul încălcării legilor concurenței
sau legilor antitrust de către companii și/sau angajații acestora. Toți angajații Bureau Veritas trebuie să respecte cu strictețe toate
legile aplicabile în materie de concurență sau antitrust. Atunci când există îndoieli, orice angajat trebuie să solicite sfatul
Departamentului Juridic.
Ne așteptăm ca Partenerii noștri de Afaceri să aibă un nivel similar de angajament față de concurența loială și
respectarea legilor anti-trust în vigoare.

TREBUIE:

NU TREBUIE

●

Să acționați cu bună-credință, onestitate și corectitudine.

●

Să schimbați informații comerciale cu concurenții.

●

Să respectați cu strictețe toate legile aplicabile în materie
de concurență sau anti-trust. Atunci când există îndoieli,
orice angajat trebuie să solicite sfatul Departamentului
Juridic, Risc și Conformitate.

●

Să discutați despre procesele de licitație cu angajații

●

Să rețineți că legile privind concurența sau anti-trust
examinează din ce în ce mai mult schimburile de
informații sensibile din punct de vedere comercial între
concurenți (direct sau indirect).
Ca urmare, schimburile de informații de afaceri despre și
între concurenți prezintă din ce în ce mai multe riscuri sau
aspecte semnificative.

●

Să încurajăm transparența totala atunci când se elaborează
documente comerciale și promovarea punctelor forte ale
Bureau Veritas, mai degrabă decât evidențierea
neajunsurilor sau deficiențelor
concurenților noștri.

●

Să prezentați Bureau Veritas într-un mod corect și
rezonabil și asigurați-vă că informațiile furnizate despre
Bureau Veritas și concurenții săi sunt corecte
şi de necontestat.
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concurenților.
●

Să obțineți sau căutați să obțineți informații confidențiale
de la angajații potențialilor clienți.

●

Să denigrați sau defăimați în mod deliberat concurenții
noștri în orice mod, în special calitățile, performanța sau
competența acestora.

●

Să vă angajați în orice activitate despre care știm că
Bureau Veritas nu este în măsură să o furnizeze.

●

Să spuneți că suntem acreditați fără a verifica mai întâi.

CONDUITA ECHITABILĂ ÎN AFACERI ȘI RESPECTAREA LEGISLAȚIEI ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI

CUM TREBUIE PROCEDAT
ÎNTR-O SITUAȚIE REALĂ?
Un manager al Bureau Veritas din China participă la un seminar în Shanghai la care sunt prezenți doi
dintre omologii săi de la concurenți. După seminar, cei trei ies la un bar. În timpul șederii lor la bar, cei
trei discută despre modul în care și- ar putea îmbunătăți marjele și convin să nu prezinte oferte cu tarife
zilnice mai mici decât cele convenite.

Managerul Bureau Veritas are voie să facă asta?

NU
Acest lucru este ilegal. Ne angajăm să
respectăm toate legile privind concurența
sau anti-trust, care interzic de obicei
acordurile dintre concurenți în ceea ce
privește prețurile sau alți termeni
concurențiali sau în ceea ce privește
împărțirea piețelor sau a afacerilor.

ÎN CAZ DE DUBIU:
Un angajat va solicita îndrumare
de la managerul său direct (sau de
la managerul direct al managerului
său direct, dacă este mai adecvat),
care va fi responsabil pentru
acțiunile ulterioare care trebuie
întreprinse. Dacă este necesar,
el/ea poate solicita îndrumări de la
managerul său direct sau direct de
la Directorul de Conformitate al
Grupului. Orice angajat care are
cunoștință de orice încălcare a
acestor reguli își va informa
imediat managerul direct (sau
managerul direct al managerului
direct, dacă este mai adecvat),
care va fi responsabil să ia orice
măsuri și apoi să raporteze
propriului său
manager direct sau direct către
Directorul de Conformitate al
Grupului sau utilizați Programul
Whistleblower / Avertizorul de
Integritate Bureau Veritas.

Două entități diferite ale Bureau Veritas decid să aplice la aceeași licitație și să facă schimb de informații
comerciale în consecință. Acestea nu își dezvăluie apartenența la același grup și nu își coordonează
ofertele respective, astfel încât cumpărătorul să poată crede că se confruntă cu două oferte
competitive.

Au voie să facă acest lucru?

NU
Acest lucru este ilegal. Companiile din grup
pot conveni asupra unei diviziuni a pieței și a
unei politici comerciale comune, cu condiția
să nu prezinte ulterior oferte fals
concurențiale în cadrul licitațiilor publice sau
private.
Companiile din grup nu trebuie să dea
impresia înșelătoare a concurenței în
contextul unei licitații.

DOCUMENTE
DE REFERINȚĂ
Manual de Politici și Proceduri Interne:
● Capitolul 350 Conformitatea cu Legile
● Politica 351 Conformitatea cu legea concurenței
● Politica 352 Marketing corect
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SANCȚIUNI ECONOMICE
INTERNAȚIONALE ȘI
CONTROLUL EXPORTURILOR
Bureau Veritas susține cele mai înalte standarde în modul în
care își desfășoară activitățile, în special prin respectarea
legislației și reglementărilor internaționale. Reputația Bureau
Veritas în ceea ce privește integritatea se bazează pe
respectarea și conformarea la acele legi, reglementări sau
cerințe obligatorii similare care se aplică în desfășurarea
activității sale.
Politica și angajamentul Bureau Veritas impun respectarea legilor comerciale ale tuturor țărilor în care Grupul își desfășoară
activitatea. Mai multe țări în care Bureau Veritas își desfășoară activitatea impun restricții privind circulația produselor și
executarea serviciilor dincolo de frontiere.
Trebuie să respectăm toate sancțiunile, legile referitoare la controlul exporturilor și anti-boicot, reglementările, ordinele,
directivele, denumirile, licențele și deciziile Uniunii Europene, Regatului Unit și Statelor Unite, după caz, precum și legile și
reglementările privind combaterea spălării banilor în toate jurisdicțiile aplicabile.
Nu trebuie să luăm nicio măsură sau să ne abținem de la luarea vreunei măsuri care ne-ar putea determina să încălcăm sau
să devenim expuși în alt mod la sancțiuni în conformitate cu aceste legi și reglementări.

TREBUIE:

NU TREBUIE

● Să

●

Să continuați cu o tranzacție fără un proces aprofundat de
verificare în detaliu.

●

Să efectuați o tranzacție într-o țară supusă sancțiunilor
economice fără aprobarea Departamentului Juridic și de
Conformitate al Grupului Operativ și/sau a
Departamentului Juridic HO.

●

Să continuați cu o tranzacție fără a respecta liniile
directoare ale Grupului și circularele administrative
legale puse la dispoziție.

urmați circularele administrative juridice, liniile
directoare ale Grupului și alte materiale de informare și
instruire transmise de Departamentul Juridic HO și
Departamentul Juridic și de Conformitate al Grupului
Operativ.

●

Consultați Departamentul Juridic și de Conformitate al
Grupului Operativ dacă vi se solicită să vă ocupați de o
țară, entitate, individ, sector de afaceri, produs,
tehnologie, software sau serviciu sancționat sau
restricționat.

●

Asigurați-vă că toate tranzacțiile sunt verificate în
detaliu (părțile tranzacției, locul de executare a
serviciilor, descrierea bunurilor în cauză etc.).

●

Pentru a facilita consultarea, Lista Consolidată a
Persoanelor, Grupurilor și Entităților care fac obiectul
Sancțiunilor Financiare ale UE poate fi consultată la
http://data.europa.eu/euodp/en/data/ dataset/
consolidated-list-of-persons-groups-and- entities-sujectto-eu-financial-sanctions;
și un instrument de Căutare a Listei de Sancțiuni din
SUA pot fi găsite la https://sdnsearch.ofac.treas.gov/.

●

Să cunoașteți clienții și furnizorii noștri și încercați să
determinați modul în care intenționează să utilizeze
bunurile, tehnologia, software-ul sau serviciile în cauză.

Nerespectarea legilor și reglementărilor aplicabile poate duce la sancțiuni disciplinare, civile și penale foarte semnificative.
În caz de îndoieli sau preocupări, Angajații vor solicita sfatul Departamentului Juridic și de Conformitate al Grupului Operativ.
Dacă este necesar, Departamentul Juridic și de Conformitate al Grupului Operativ va solicita îndrumări de la Departamentul Juridic HO și/sau
Directorul de Conformitate al Grupului.
Angajații conștienți de încălcările reale sau potențiale ale sancțiunilor economice vor informa imediat Departamentul Juridic și de
Conformitate al Grupului Operativ, care va fi responsabil pentru luarea măsurilor preliminare adecvate și raportarea presupusei încălcări
către Departamentul Juridic al HO și/sau Directorul de Conformitate al Grupului.
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SANCȚIUNI ECONOMICE INTERNAȚIONALE ȘI CONTROLUL EXPORTURILOR

CUM TREBUIE PROCEDAT
ÎNTR-O SITUAȚIE REALĂ?
O entitate Bureau Veritas este pe cale să încheie un contract
internațional referitor la Libia, dar nu este sigură dacă poate sau
nu să facă afaceri într-o astfel de țară.

Cum ar trebui să procedeze entitatea Bureau Veritas?

●

Verificați dacă există circulare administrative legale
și/sau linii directoare ale Grupului disponibile
referitoare la o astfel de țară;

●

Consultați Departamentul Juridic și de Conformitate
al Grupului Operativ.

O entitate Bureau Veritas intenționează să facă afaceri într-o
țară supusă sancțiunilor internaționale?

Ce trebuie să facă înainte de a se angaja într-o astfel de
tranzacție?

● Urmați circularele administrative legale și liniile
directoare ale Grupului trasmise de Departamentul
Juridic HO și Departamentul Juridic și de Conformitate al
Grupului Operativ.

● Consultați-vă cu Departamentul Juridic și de Conformitate
al Grupului Operativ ori de câte ori vi se solicită să vă
ocupați de o țară, o entitate, un individ, un sector de
activitate, un produs, o tehnologie, un software sau un
serviciu sancționate sau restricționate.
●

Asigurați-vă că tranzacția este verificată în detaliu:
- părțile la tranzacție (a se verifica lista SDN și lista UE);
- locul de executare a serviciilor;
- descrierea mărfurilor în cauză;
- moneda de plată;
- orice implicare a personalului UE și/sau SUA
sau subcontractanții din proiectul avut în vedere?

DOCUMENTE
DE REFERINȚĂ
Manual de Politici și Proceduri Interne:
Politica 353
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PROTECȚIA INFORMAȚIILOR
Informațiile (cum ar fi informații tehnice, comerciale și financiare, date,
inclusiv date cu caracter personal, software, metodologii,
secretele comerciale, bazele de date, invențiile, know-how-ul și
drepturile conexe de proprietate intelectuală) constituie un activ
la fel de valoros ca și activele fizice (cum ar fi clădirile și
inventarul).
Toate informațiile primite de la sau comunicate în cursul prestării serviciilor noastre vor fi tratate corect (și trebuie să rămână)
strict confidențiale în măsura în care astfel de informații nu sunt deja publicate, în general disponibile terților sau în alt mod în
domeniul public. Toți angajații se angajează personal fie semnând un contract de conﬁdențialitate sau prevederi contractuale
specifice în contractul lor de muncă sau prin intermediul oricăror alte mijloace legale adecvate. Angajații Bureau Veritas rămân
obligați să respecte aceste obligații de confidențialitate și după părăsirea companiei. Fiecare angajat trebuie să ia măsurile
necesare pentru a proteja caracterul confidențial al informațiilor la care are acces în timpul activităților sale. Informațiile trebuie
utilizate exclusiv în scopuri profesionale permise și pot fi partajate sau furnizate numai persoanelor autorizate.
Datele personale ale angajaților și clienților noștri, partenerilor, subcontractanților, furnizorilor de servicii trebuie prelucrate
în conformitate cu legile și reglementările aplicabile privind protecția datelor. Pot fi colectate și prelucrate numai datele necesare
unui anumit scop. În cazul în care datele cu caracter personal ale angajaților sunt colectate și prelucrate, angajații respectivi vor fi
informați cu privire la utilizarea datelor lor cu caracter personal și la drepturile lor (în special, drepturile de acces, pentru a-și
rectifica datele lor cu caracter personal sau pentru a se opune față de prelucrarea acestor date). Datele cu caracter personal nu
trebuie reutilizate în alte scopuri în afară de cele prevăzute inițial.
Protecția informațiilor se realizează prin punerea în aplicare a măsurilor de securitate fizică și tehnică pentru a se asigura că
accesul la spații și laboratoare este restricționat numai la personalul autorizat și că documentele și datele sunt stocate în zone
securizate desemnate și eliminate într-un mod securizat. Securitatea este, de asemenea, importantă atunci când furnizorii
externi de servicii sunt utilizați pentru prelucrarea datelor în numele Bureau Veritas. Subcontractanții au obligația contractuală
de a prelucra datele în conformitate cu instrucțiunile Bureau Veritas și de a menține măsuri adecvate de protecție a datelor.
Procedurile interne trebuie urmate pentru a gestiona o potențială încălcare a unui mecanism de securitate a datelor, orice
acces sau divulgare neautorizată și orice pierdere de date.
Mărcile noastre comerciale sunt printre cele mai valoroase bunuri ale Biroului Veritas. Bureau Veritas este singurul îndreptățit
să utilizeze mărcile comerciale corporative Bureau Veritas în calitate de proprietar al acestor mărci comerciale. Acordăm o
atenție deosebită protecției și apărării mărcilor noastre comerciale din întreaga lume împotriva încălcării și certificărilor false.

TREBUIE:
●

Să luați toate măsurile pentru a proteja caracterul confidențial
și securitatea informațiilor pentru a evita furtul, utilizarea
abuzivă sau utilizarea frauduloasă a informațiilor și pentru a
asigura păstrarea și integritatea documentelor și a informațiilor
prelucrate.

●

Să utilizați informații proprietate numai pentru
îndeplinirea misiunilor noastre și în scopurile prevăzute
inițial.

●

Să clasificăm documentele pe care le creăm în funcție de
nivelul de confidențialitate și să gestionăm în mod
corespunzător documentele pe baza unui astfel de nivel de
confidențialitate.

●

Faceți ordine pe birou în fiecare seară și asigurați-vă că
fiecare document confidențial este păstrat în siguranță.

●

Aveți grijă să asigurați securitatea documentelor, a datelor, a
documentelor, a ștampilelor oficiale ale companiei, a
hologramelor, a sigiliilor sau a oricăror mijloace de marcare
utilizate în cursul misiunilor noastre. Toate informațiile care nu
mai sunt necesare (de exemplu, scrisori, note) vor fi eliminate
într-un mod sigur, cum ar fi mărunțirea, arderea, ștergerea sau
eliminarea securizată.
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●

Fiți atenți în locuri publice atunci când discutați chestiuni
care implică informații confidențiale și când accesați
date confidențiale.

●

Asigurați-vă că acordați grija și atenția cuvenită înainte de a
trimite orice informații în exterior (de exemplu, documente
care conțin informații confidențiale sau detalii personale ale
clientului).

●

Încheiați un acord scris cu persoane din afara
Companiei înainte de a discuta informații confidențiale
și/sau de a comunica informații protejate.

●

Dezvăluiți numai informațiile care sunt strict
necesare pentru relația de afaceri cu terțe părți.

●

Declarați cu promptitudine orice încălcare sau încălcare suspectată
în sistemele informatice ale Biroului Veritas, urmând
procedurile interne.

●

În caz de dubii, solicitați sfatul sau aprobarea managerului
direct de linie, Inspectorul local responsabil de
Conformitate
sau Directorul de Conformitate al Grupului.

PROTECȚIA INFORMAȚIILOR

NU TREBUIE
●

Să dezvăluiți informații confidențiale cu privire la un client
unui alt client.

●

Să încercați să obțineți un profit personal din orice
informații obținute în cursul contractului de muncă în
cadrul Bureau Veritas.

●

●

Să permiteți sau să facilitați intrarea persoanelor neautorizate
la sediu sau la sistemele informatice (de exemplu, nu
trebuie să comunicăm nimănui parolele personale).
Să dezvăluiți orice informații sau date din afara Companiei care
sunt confidențiale, care nu sunt protejate în mod
corespunzător (de exemplu, criptate) sau fără autorizație
expresă.

CUM TREBUIE PROCEDAT
ÎNTR-O SITUAȚIE REALĂ?
Un client care a fost de acord să primească comunicări
comerciale de la Bureau Veritas se răzgândește și se
dezabonează în cele din urmă.

NU

Pot continua să îi trimit comunicări suplimentare?
Această persoană are dreptul de a-şi retrage consimțământul.
Puteți păstra datele sale de contact în baza de date a clienților
pe durata contractului, dar nu puteți trimite comunicări
comerciale.

Aș vrea să întreprind un eveniment caritabil. Știu că unii dintre
clienții obișnuiți ai Bureau Veritas sunt foarte implicați în acest
tip de evenimente.

Pot folosi baza de date a clienților pentru a-i contacta
în legătură cu acest scop?

Am acces la informații confidențiale de pe computerul meu
profesional. Am să merg să iau prânzul fără să-mi iau precauția
de a bloca ecranul computerului.

NU
Nu este posibilă utilizarea unei baze de date comerciale
în niciun alt scop.

Dacă aveți acces la documente sau date confidențiale în
cursul misiunilor dvs., asigurați-vă că opriți sau blocați
ecranul computerului atunci când sunteți plecat.

Pot să fac acest lucru?

Pot reproduce logo-ul unui client în prezentarea mea
comercială powerpoint către alți clienți?
DOCUMENTE
DE REFERINȚĂ

NU

Manual de Politici și Proceduri Interne:
Politica 362
● Carta globală IS/IT
● Politica de protecție a datelor personale ale angajaților Grupului
● Politica de protecție a datelor personale ale utilizatorilor Grupului
● Politici de securitate privind Sistemul Informatic
● Procesul de încălcare a confidențialității datelor și formularul de
raportare
● Politica Grupului Bureau Veritas privind falsificarea
Certificatelor, Rapoartelor și Desenelor
●

Pentru a utiliza numele și sigla unui client trebuie să obțineți în
prealabil autorizația sa.
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INFORMAȚII PRIVILEGIATE ȘI NORME PRIVIND
UTILIZAREA ABUZIVĂ A INFORMAȚIILOR PRIVILEGIATE
COMUNICAREA CU MASS-MEDIA ȘI INVESTITORII
Există o serie de mecanisme obligatorii, inclusiv proceduri,
sisteme și controale interne esențiale, referitoare la:
obligațiile noastre privind informațiile privilegiate și prevenirea utilizării
abuzive a informațiilor privilegiate. Aici includem cerința pentru
identificarea corectă a informațiilor privilegiate; prevenirea diseminării
informațiilor privilegiate; și interdicția de a trata în timp ce
sunteți în posesia informațiilor privilegiate, acțiunilor (opțiuni sau alte
titluri de valoare) companiei la care se referă informațiile privilegiate.
Informațiile privilegiate sunt definite ca orice informații care au un caracter precis; care nu au fost făcute publice, care se
referă direct sau indirect la Grupul Bureau Veritas, la Bureau Veritas SA sau la acțiuni ale Bureau Veritas SA sau ale
Grupului Bureau Veritas și care, dacă ar fi făcute publice, ar putea avea un efect semnificativ
asupra prețului acțiunilor Bureau Veritas sau asupra prețului instrumentelor financiare aferente acțiunilor.
În exercitarea zilnică a activităților dvs. în cadrul Grupului Bureau Veritas, este posibil să aveți acces la informații privilegiate. Cu
excepția cazului în care și până când aceste informații sunt dezvăluite publicului, acestea trebuie să rămână și să fie păstrate strict
confidențiale. Utilizarea acestor informații în scopuri personale sau divulgarea lor către persoane care nu au dreptul să le
primească încalcă legile privind titlurile de valoare și regulile Grupului Bureau Veritas. Trebuie să limităm accesul la informații
privilegiate la singurele persoane legitime care le primesc pe baza principiului necesității de a le cunoaște. Există sancțiuni legale
severe și sancțiuni care pot fi impuse persoanelor care tranzacționează acțiuni ale Bureau Veritas SA în timp ce se află în posesia
informațiilor privilegiate.
Dezvoltăm comunicări active pentru a consolida imaginea Grupului față de clienții, analiștii, investitorii săi și față de
public. Cu toate acestea, deoarece Bureau Veritas este o Companie listată la bursă, astfel de comunicări cu mass-media sau
analiștii pot afecta imaginea sau reputația Grupului sau pot avea un impact asupra prețului acțiunilor Bureau Veritas. Prin urmare,
trebuie acordată o mare atenție tuturor acestor comunicări. Dacă sunteți solicitați să comentați problemele Biroului Veritas în
afara Grupului, trebuie să obțineți autorizarea prealabilă din partea Departamentului de Comunicare sau a Departamentului de
Relații cu Investitorii.

TREBUIE
●

În calitate de angajați ai unei companii listate la bursă,
trebuie să asigurăm respectarea reglementărilor privind
informațiile privilegiate și utilizarea abuzivă a informațiilor
privilegiate.

●

De fiecare dată când deținem informații privilegiate, trebuie să
ne abținem de la efectuarea, direct sau indirect, pentru noi
înșine sau pentru altcineva, pe piață sau în afara pieței, a unei
tranzacții care implică acțiuni ale Bureau Veritas SA.

●

Să păstrați informațiile privilegiate strict confidențiale și să le
dezvăluiți numai persoanelor calificate să le primească;
consultați Directorul de Conformitate al Grupului dacă aveți
îndoieli cu privire la astfel de persoane calificate.

●

Asigurați accesul la informațiile privilegiate din computerul
dvs., astfel încât numai persoanele autorizate să aibă acces la
acestea.

●

Protejați documentele electronice care conțin informații
privilegiate stocate în sisteme neblocate cu o parolă.
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Limitați tipărirea documentelor care conțin
informații privilegiate.
● În cazul în care considerați că este posibil ca informațiile
privilegiate să se fi scurs sau sau să fie divulgate din
greșeală (fie de dvs., de cineva din Grupul Bureau Veritas
sau de altcineva), managerul dvs. direct de linie și/sau
Directorul de Conformitate al Grupului trebuie informați
imediat, astfel încât un anunț să fie transmis imediat pe
piață, dacă se consideră necesar, iar Bureau Veritas să
poată efectua o anchetă cu privire la scurgerea de
informații.
●

●

Să vă abțineți de la orice tranzacție, direct sau indirect, cu
privire la titlurile de valoare ale Companiei, atâta timp cât
informațiile privilegiate nu sunt făcute publice sub forma unui
comunicat de presă; sau în timpul unei perioade de interdicție
când ați fost notificat ca persoană care are acces regulat la
conturile financiare.

INFORMAȚII PRIVILEGIATE ȘI NORME PRIVIND UTILIZAREA ABUZIVĂ A INFORMAȚIILOR PRIVILEGIATE

NU TREBUIE
●

Să utilizați informațiile privilegiate pentru a cumpăra sau a
vinde titluri de valoare ale Companiei pe piața financiară.

●

Să discutați în public despre informațiile confidențiale
ale Bureau Veritas.

●

Să recomandați terților să efectueze orice cumpărare sau
vânzare de acțiuni Bureau Veritas pe baza acestor informații
privilegiate.

●

Să puneți orice documente referitoare la informațiile
privilegiate pe un driver USB sau să lăsați documente să fie
ușor accesibile pentru oameni.

CUM TREBUIE PROCEDAT
ÎNTR-O SITUAȚIE REALĂ?
Într-un taxi, discut o chestiune conﬁdențială la telefon, dar nu menționez în mod explicit Compania.

Pot să fac acest lucru?

NU
Șoferul de taxi și-ar putea da seama din rezervarea dvs. pentru
ce companie lucrați și ar putea face legătura între informații și
Companie.

Sunt destul de sigur că un coleg are cunoștință despre informațiile privilegiate și încep să le discut cu acesta.

Pot să fac acest lucru?

NU
Fără a vă întreba managerul sau Directorul de Conformitate al
Grupului dacă colegul dvs. are cunoștință de informațiile
privilegiate.

O persoană mă contactează pe Linkedin pentru a-mi propune un meeting. Ea face o evaluare comparativă a companiilor TIC în
ceea ce privește condițiile de angajare ale companiei. Se prezintă ca o prietenă a cumnatului tău.

Pot să fac acest lucru?

NU
Trebuie să solicitați avizul membrul departamentului de
Comunicare cu privire la cerere, care vă va oferi apoi
instrucțiunile corespunzătoare.

DOCUMENTE
DE REFERINȚĂ
MANUAL de Politici ȘI PROCEDURI INTERNE: Politica
364 și 371
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FIȚI RESPONSABILI:
RESPONSABILITATEA SOCIALĂ CORPORATIVĂ

Muncă echitabilă
Sănătate și Securitate
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MUNCĂ ECHITABILĂ
Bureau Veritas se angajează să sprijine și să respecte protecția drepturilor
omului declarate la nivel internațional, indiferent
de țara în care lucrăm sau de activitatea pe care o desfășurăm.
Principiile Bureau Veritas privind drepturile omului sunt valabile pentru toți angajații, acestea trebuie promovate în toate situațiile,
indiferent de reglementările sau practicile locale. Acesta se bazează pe standardele internaționale privind drepturile omului și
acoperă:
●

Libertatea de asociere şi dreptul la negociere colectivă;

●

Prevenirea traficului de persoane și a muncii forțate;

●

Prevenirea muncii copiilor;

●

Eliminarea discriminărilor;

●

Sprijin pentru diversitate și incluziuni;

●

Asigurarea unui loc de muncă sigur și securizat;

●

Protecția vieții private.

TREBUIE
●

Să respectați dreptul tuturor angajaților de a forma un
sindicat sau de a se alătura unuia și de a negocia colectiv,
în conformitate cu legile locale.

NU TREBUIE
●

Să utilizați nicio formă de muncă forțată, inclusiv munca
involuntară în penitenciare, munca forțată prin obligație
contractuală, munca forțată, munca militară, munca de
sclav sau orice formă de trafic de ființe umane.

●

Să angajați pe oricine sub vârsta de 16 ani în toate
operațiunile și să combateți orice exploatare a copiilor.

●

Să cereți lucrătorilor sub 18 ani să lucreze în locuri de
muncă periculoase care le pot afecta sănătatea și
siguranța.

● Să încurajați comunicarea deschisă și onestă la
locurile de muncă, unde angajații pot vorbi cu
managerii lor despre ideile, preocupările sau
problemele lor și pot să colaboreze pentru a aborda
problemele legate de condițiile de muncă.
●

Să acționați în deplină conformitate cu toate legile
aplicabile referitoare la orele de lucru, salarii, inclusiv cele
legate de salariile minime, orele suplimentare și beneficii.

●

Angajații trebuie să fie liberi să se retragă din orice raport
de muncă, sub rezerva unei notificări anterioare cu un
preaviz rezonabil.

Să luptați împotriva tuturor tipurilor de discriminare,
hărțuire și orice alt comportament lipsit de respect sau
inadecvat, tratament inechitabil sau represalii de orice
fel la locul de muncă sau în orice circumstanțe legate de
locul de muncă.
● Să decideți cu privire la recrutare, plasare, instruire,
compensare și avansare exclusiv în funcție de calificări,
performanță, abilități și expertiză, toate fără legătură cu
rasa, culoarea, religia, sexul, originea națională sau
socială, vârsta, orientarea sexuală, starea civilă, starea
medicală, dizabilitatea, opinia politică, schimbarea de
sex sau orice alt statut protejat de legile locale aplicabile.
●

●

Să susțineți și să promovați diversitatea și incluziunea în
toate locurile de muncă.

●

Să asigurați un loc de muncă sigur și sănătos, fără violență,
hărțuire, intimidare și alte condiții nesigure sau
perturbatoare.
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MUNCĂ ECHITABILĂ

CUM TREBUIE PROCEDAT
ÎNTR-O SITUAȚIE REALĂ?
Primesc un mesaj de la un membru care raportează că suferă din
cauza remarcilor nepotrivite venite din partea colegilor săi.

Ce pot să fac eu?

Trebuie să luați în considerare că situația poate fi hărțuire.
Trebuie să informați Departamentul de Resurse Umane și să
solicitați sprijin pentru a rezolva cazul.

Un copil de 16 ani aplică pentru un stagiu de 3 săptămâni în
birourile Bureau Veritas.

Pot să răspund favorabil?

Depinde de țara în care vă aflați. Înainte de orice răspuns,
trebuie să verificați regulamentul.

Un client care se confruntă cu o întârziere semnificativă în
operațiunile sale îmi cere să pun la dispoziție un inspector
pentru a lucra în timpul week-end-ului.

Este posibil?
Depinde de țara în care vă aflați. Înainte de orice răspuns,
trebuie să verificați regulamentul și să justificați de ce este
necesară o astfel de muncă în timpul week-end-ului.

DOCUMENTE
DE REFERINȚĂ
Politica Bureau Veritas privind munca și drepturile omului
Codul de Conduită al partenerilor de afaceri Bureau Veritas
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Sănătate și Securitate în Muncă

“

Evitați orice situație care poate duce la un accident.”

Riscul privind sănătatea și securitatea în muncă este unic la Bureau
Veritas, în măsura în care majoritatea serviciilor de inspecție ale
Grupului sunt efectuate la sediul clienților săi sau al furnizorilor
acestora, la locații pe care Bureau Veritas nu le cunoaște în mod
necesar și care nu sunt întotdeauna lipsite de riscuri. Acest lucru
crește riscurile la care sunt expuși angajații Grupului, în special
atunci când locațiile în cauză nu au propriile planuri de
siguranță/securitate.

Există, de asemenea, un grad ridicat de risc în situații specifice, cum ar fi sarcinile de lucru efectuate în spații închise,
situațiile cu expunere la radiații ionizante și sarcinile de lucru pe mare pe nave sau platforme marine.
Cultura de Siguranță a Grupului, condusă de obiectivul de a fi o companie cu zero accidente, este un obiectiv esențial.
Extinderea Grupului în noi țări și sectoare industriale dă naștere multor provocări.
Următoarele Reguli Fundamentale de Siguranță stabilesc cerințele pentru toți angajații, vizitatorii, subcontractanții și lucrătorii terți
în timp ce lucrează la locațiile Bureau Veritas și/sau la locațiile clientului sub responsabilitatea Bureau Veritas. Regulile
Fundamentale de Siguranță trebuie ținute minte și respectate în orice moment.
8 Reguli Fundamentale de Siguranță
RFC
●
●

●

●

●

●

●

3 MĂSURI DE CONTROL
●

Utilizați echipamente sigure .

Purtați EIP necesar*.

●

Respectați zonele controlate.

Purtați protecție împotriva căderilor
atunci când lucrați la înălțime.

●

Nu treceți pe sub sarcini
suspendate.

5 COMPORTAMENTE SIGURE
●

Obțineți autorizația înainte
de a intra într-un spațiu
închis/ limitat.

●
●

●

Nu alergați și utilizați balustrada
disponibilă.
Aplicați metoda de
blocare/etichetare înainte de a
lucra pe echipamente sub
tensiune.

●

Respectați procedurile și
planurile de lucru sigure.
Nu vă lăsați distras în timp ce conduceți.
Completați Formularul 2 minute pentru
siguranța mea.
Nu consumați alcool sau droguri
ilegale în timp ce lucrați sau
conduceți.
Opriți lucrul dacă situația
este nesigură.

Asigurați-vă că toate mașinile
sunt protejate în mod
corespunzător înainte de
operare/ service.
Puneți-vă centura de siguranță.

● Respectați limitele de viteză și
regulile de circulație.
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Sănătate și Securitate în Muncă

TREBUIE:
●

Să respectați la nivel local cerințele legale aplicabile privind
sănătatea și siguranța.

●

Să vă acordați timp să citiți cu atenție, să învățați și să
implementați Regulile Fundamentale de Siguranță în
activitățile noastre de zi cu zi.

●

Să solicitați asistență imediată de la managerul direct
de linie sau de la contactul local HSE/ SSM în cazul
tuturor îngrijorărilor sau întrebărilor cu privire la
aplicarea Regulilor Fundamentale de Siguranță.

●

Să luați măsurile necesare pentru a proteja
fiecare angajat al Bureau Veritas.

●

Să raportați toate condițiile nesigure și preveniți
producerea accidentelor.

●

Să aplicați Regulile Fundamentale de Siguranță.

●

Să instruiți angajații în ceea ce privește Regulile de
sănătate și siguranță și comportamentul de siguranță.

●

Să comunicați partenerilor de afaceri
Regulile de sănătate și siguranță ale Bureau Veritas care
trebuie respectate.

●

Să încurajați raportarea incidentelor de siguranță.

●

Să efectuați audituri interne și externe pentru a verifica
conformitatea locală cu politicile de sănătate și siguranță
ale Grupului.

NU TREBUIE
●

Să efectuați o lucrare fără a lua în considerare
riscurile de siguranță, în afara domeniului de aplicare sau
fără calificările necesare sau EIP.

●

Să subcontractați o sarcină de lucru/ o lucrare fără
a transfera analiza riscurilor de siguranță.

●

Să nu respectați obligația de raportare a unui incident sau
accident de siguranță.

●

Să nu acordați atenție celorlalți lucrători.

CUM TREBUIE PROCEDAT
ÎNTR-O SITUAȚIE REALĂ?
Un inspector se taie la deget în timpul unei inspecții. E o tăietură minoră. Decide să continue să lucreze deoarece situația nu este incomodă.

Angajatul trebuie să raporteze această mică tăietură?

DA
Din motive medicale și de siguranță, fiecare incident de
siguranță trebuie raportat.

Un tehnician Bureau Veritas care operează într-un laborator aparținând unui client trebuie să manipuleze pipete și este necesară utilizarea
de mănuși rezistente la tăiere. Pare imposibil.

Angajatului i se permite să-și scoată mănușile pentru a avea o dexteritate mai bună pentru o perioadă foarte scurtă de timp?

NU

DOCUMENTE
DE REFERINȚĂ
Politicile QHSSE/ CSSSM ale Grupului PO-100
până la PO-121
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Profesioniștii în domeniul siguranței și experții tehnici au definit
cerințele Bureau Veritas privind echipamentul individual de
protecție (EIP) care trebuie purtat. În cazul în care un angajat,
indiferent de locul în care își desfășoară activitatea (client sau
locul de muncă Bureau Veritas), nu se simte confortabil cu EIP
necesare, acesta trebuie să aplice autoritatea de încetare a
lucrului și să raporteze managerului direct/managerului de
sănătate și siguranță.

Codul de Etică Bureau Veritas a fost aprobat de Comitetul de Etică
și de către Consiliul de Administrație al Bureau Veritas. Acesta înlocuiește versiunea anterioară din 2012.
Codul de Etică al Bureau Veritas este aliniat cu cerințele Codului de Conformitate TIC/IFIA (www.tic-council.org)
care reflectă cerințele Transparency International & Social Accountability International de combatere a mitei la nivel mondial.
Versiunea a șasea – decembrie 2019 actualizată în august 2020 – Copyright © 2019 Bureau Veritas – Toate drepturile rezervate.

Modelăm o lume a încrederii
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