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Despre NAVEX EthicsPoint

Ce este EthicsPoint?

EthicsPoint este un instrument de raportare extinsă i confiden ială creat de NAVEX ș ț
Global pentru a asista echipa de conducere i membrii echipei în colaborarea în ceea ceș
prive te gestionarea fraudei, a abuzurilor i a altor tipuri de comportament neadecvat la ș ș
locul de muncă, sprijinind în acela i timp un mediu de lucru pozitiv.ș

De ce avem nevoie de un sistem precum EthicsPoint?

 Succesul nostru se datorează faptului că ne punem membrii echipei pe primul loc.
Prin crearea unor canale deschise de comunicare pentru membrii echipei, putem 
promova un mediu de lucru pozitiv i putem maximiza productivitatea.ș

 Societă ile tranzac ionate public sunt obligate prin lege să de ină un instrument de ț ț ț
raportare anonim pentru a raporta probleme de fraudă în contabilitate i audit în ș
mod direct către comisia de audit.

 Un sistem eficient de raportare va completa eforturile noastre de a promova o 
cultură a integrită ii i luarea de decizii etice.ț ș



Reportare – Generalități
Pot trimite o reclamație folosind fie internetul, fie telefonul?

Da. Cu EthicsPoint, ave i posibilitatea de a trimite o reclama ie confiden ială, anonimăț ț ț
fie prin telefon, fie prin internet, 24 de ore pe zi, 365 de zile pe an.

Ce tipuri de situaţii trebuie să raportez?

Sistemul EthicsPoint este destinat membrilor echipei care doresc să raporteze orice
încălcare  a  Codului  de  conduită  publicat  sau  alte  aspecte  care  considera i  căț
trebuie raportate.

În cazul în care constat o încălcare, nu ar trebui să raportez 
directorului meu sau Departamentului de Resurse Umane 
pentru ca aceștia să se ocupe de problemă?

Atunci când observa i un comportament care considera i că încalcă Codul nostru de ț ț
conduită, ne a teptăm să-l raporta i. Ideal ar fi să transmite i aceste aspecte direct cătreș ț ț
directorul dumneavoastră sau unui alt membru al echipei de conducere. Suntem, totu i,ș
con tien i de faptul că pot exista circumstan e în care această solu ie nu este foarte ș ț ț ț
confortabilă pentru dumneavoastră. Din acest motiv, am încheiat un parteneriat cu 
EthicsPoint. Am prefera să raporta i aceste lucruri în mod anonim decât să păstra i ț ț
aceste informa ii secrete.ț

De ce ar trebui să reclam ceea ce ştiu? Ce avantaje am în urma reclamaţiei?

Avem dreptul de a lucra într-un mediu pozitiv i sigur, iar acest drept atrage după sine ș
responsabilitatea unei conduite etice i informarea persoanelor potrivite cu privire la ș
conduita neadecvată a unei persoane. Prin colaborare, putem men ine un mediu ț
sănătos i productiv. Comportamentul necorespunzător în cadrul companiei poate puneș
în pericol existen a unei întregi companii.ț

Conducerea chiar dorește să raportez?

Cu siguran ă, da. De fapt, avem ț nevoie de reclama ia dvs. În cazul în care cunoa te iț ș ț
anumite probleme care ar putea constitui motive de îngrijorare, reclama ia dvs. poateț
reduce la minim impactul negativ poten ial asupra companiei i asupra membrilor ț ș
echipei noastre. De asemenea, opiniile pozitive oferite pot ajuta la identificarea 
aspectelor care pot îmbunătăţi cultura şi performanţa companiei.

Ce se întâmplă cu aceste reclamații? Cine poate avea acces la ele?

Reclama iile sunt introduse direct în serverul securizat EthicsPoint pentru a preveni ț
orice posibile bre e de securitate. EthicsPoint pune aceste rapoarte la dispozi ia ș ț
persoanelor autorizate din cadrul companiei, responsabile de evaluarea raportului, în 
func ie de tipul de încălcare i de loca ia incidentului. Fiecare dintre aceste persoane a ț ș ț
fost instruită în legătură cu statutul confidenţial al acestor reclamaţii.



Acest sistem nu este, de fapt, un exemplu de urmărire de către altcineva?

Sistemul EthicsPoint se concentrează pe rolul său de parte pozitivă a filozofiei 
noastre generale i ne permite să asigurăm un loc de muncă sigur, securizat i etic. ș ș
Sunte i încurajat să solicita i îndrumare în cazul în care ave i dileme etice, să oferi i ț ț ț ț
sugestii pozitive sau să comunica i un motiv de îngrijorare. Comunicarea eficientă ț
este importantă la locul nostru de muncă, iar acesta este un instrument extraordinar 
pentru îmbunătă irea comunicării.ț

Am ales cu aten ie cel mai bun instrument de raportare care să răspundă obliga iilorț ț
noastre în materie de conformitate i să păstreze, în acela i timp, un mediu pozitiv.ș ș

Securitatea i confiden ialitatea rapoartelorș ț

Din câte ştiu, orice raport trimis de pe un calculator al companiei 
generează un raport pe server care arată fiecare pagină de Internet pe 
care m-am conectat de pe calculatorul meu. Voi fi identificat prin acest 
raport ca iniţiatorul acestui raport?

EthicsPoint nu generează sau nu men ineț  niciun raport intern de conectare cu adrese IP,
astfel că nu există nicio informa ie care să fie asociată cu calculatorul dumneavoastră i ț ș
EthicsPoint. De fapt, EthicsPoint s-a angajat prin contract să nu urmărească identitatea 
celui care trimite un raport.

Dacă nu vă sim i i confortabil să întocmi i un raport la PC-ul dumneavoastră de la ț ț ț
serviciu, ave i op iunea de a folosi un PC din afara spa iului de lucru (de exemplu, un PCț ț ț
aflat într-un internet café, într-o bibliotecă, acasă la un prieten etc.) prin pagina de 
internet securizată EthicsPoint. 

Pot trimite un raport de acasă și să rămân anonim?

Un raport trimis de acasă, de pe calculatorul vecinului sau de pe orice portal de internet
va rămâne sigur i anonim. Un portal de internet nu identifică niciodată un vizitator prin ș
numele de utilizator, iar sistemul EthicsPoint elimină orice adrese de internet astfel încât
să se păstreze caracterul anonim. În plus, EthicsPoint s-a angajat prin contract să nu 
urmărească identitatea celui care face o reclamaţie.

Sunt îngrijorat pentru că informaţiile pe care le furnizez sistemului 
EthicsPoint vor divulga în final identitatea mea. Cum pot fi sigur că 
acest lucru nu se va întâmpla?

Sistemul EthicsPoint este conceput pentru a proteja anonimitatea dumneavoastră. Cu 
toate acestea, dacă dori i să rămâne i anonim, dumneavoastră, în calitate de parte careț ț
raportează, trebuie să vă asigura i că textul raportului nu divulgă identitateaț



dumneavoastră din gre eală. De exemplu, „Din biroul meu de lângă Jan Smith...” sau ș
„În cei 33 de ani…”.

Este linia telefonică de asisten ăț  gratuită confidențială și anonimă de 
asemenea?

Da. Vi se vor solicita acelea i informa ii pe care le-a i include într-un raport trimis online,ș ț ț
iar răspunsurile dumneavoastră vor fi introduse pe site-ul web EthicsPoint de către un 
intervievator. Pentru aceste rapoarte se aplică acelea i măsuri de siguran ă i ș ț ș
confiden ialitate în timpul livrării.ț

Dar dacă doresc să mă prezint în reclamația trimisă?

Există o sec iune în raport în care vă pute i prezenta, dacă dori i acest lucru.ț ț ț



Sfaturi și cele mai bune practici

Știu că unele persoane au un comportament incorect, dar acest lucru nu 
mă afectează. De ce ar trebui să fac o reclamație?

Compania noastră optează pentru promovarea unui comportament etic. Orice 
comportament necorespunzător, de la orice nivel, dăunează în final companiei i tuturorș
membrilor echipei, inclusiv dumneavoastră. Trebuie doar să vă gândi i la scandalurile ț
recente petrecute în alte companii ca să vede i efectele dezastruoase pe care le poate ț
avea o simplă nerespectare a eticii asupra unei companii obi nuite. Astfel, în cazul în ș
care cunoa te i astfel de incidente sau nerespectări ale eticii, trebuie să considera i că ș ț ț
este datoria dumneavoastră fa ă de sine i fa ă de ceilal i colegi să raporta i acest lucru.ț ș ț ț ț

Nu sunt sigur dacă ceea ce am auzit sau am observat reprezintă o 
nerespectare a politicii companiei sau implică un comportament 
necorespunzător, dar nu mi se pare corect. Ce să fac?

Trimite i un raport. EthicsPoint vă poate ajuta să întocmi i i să trimite i un raport astfelț ț ș ț
încât să fie în eles corect. Am prefera să raporta i o situa ie care se dovede te a fi ț ț ț ș
nesemnificativă decât să permitem ca o situa ie de comportament necorespunzător săț
nu fie verificată doar pentru că nu sunte i foarte sigur.ț

Dar dacă șeful meu sau alți directori sunt implicați într-o încălcare? 
Nu vor primi această reclamaţie şi vor încerca o muşamalizare?

Sistemul EthicsPoint i distribuirea rapoartelor sunt concepute astfel încât păr ile ș ț
implicate să nu fie notificate i să nu primească acces la rapoartele în care au fostș
numite.

Dacă îmi amintesc ceva important despre incident după ce am trimis 
reclamaţia? Sau ce se întâmplă în cazul în care compania are întrebări
suplimentare despre reclamaţie?

În momentul în care trimite i un raport către site-ul web EthicsPoint sau prin serviciul ț
Call Center al EthicsPoint, ve i primi un nume de utilizator unic i ve i fi rugat să alege i oț ș ț ț
parolă. Pute i reveni în sistemul EthicsPoint fie online, fie prin telefon i pute i accesa ț ș ț
raportul ini ial pentru a adăuga mai multe detalii i pentru a răspunde la întrebările ț ș
reprezentantului companiei, precum i pentru a adăuga alte informa ii care să ajute la ș ț
rezolvarea problemelor apărute. Vă recomandăm să reveni i pe site în perioada ț
specificată pentru a răspunde la întrebările companiei. Dumneavoastră i compania ș
începe i astfel un „dialog anonim” prin care situa iile nu sunt doar identificate, ci pot fi i ț ț ș
rezolvate, indiferent de complexitatea acestora.

Sunt aceste discuţii pe tema reclamaţiei la fel de sigure?

Toată coresponden a EthicsPoint este men inută sub strictă confiden ialitate, la fel ca iț ț ț ș
raportul ini ial, continuând a fi realizată sub anonimat.ț



Pot să trimit o reclamaţie dacă nu am acces la internet?

Pute i trimite un raport EthicsPoint de pe orice computer de pe care ave i acces la ț ț
internet. Pute i trimite reclama ii de acasă. Multe loca ii publice, inclusiv biblioteca ț ț ț
publică, au computere conectate la internet. Dacă nu ave i acces la un computer sau ț
nu ti i să utiliza i un computer, pute i contacta linia de asisten ă EthicsPoint, prin apel ș ț ț ț ț
telefonic gratuit, disponibil 24 de ore din 24, 365 de zile pe an.


