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O scrisoare din partea lui Chris Caldwell 
 
Echipă Concentrix,  
 
În fiecare zi, clienții noștri au încredere în noi pentru a face afaceri în numele lor, deoarece 
știu cât suntem de dedicați integrității. Oferim oamenilor noștri resursele, educația și cultura 
de care au nevoie pentru a face ceea ce trebuie de fiecare dată, iar acest sprijin este 
esențial pentru succesul nostru.  
 
Codul nostru de conduită etică în afaceri (COEBC) este unul dintre cele mai importante 
instrumente pe care le folosim pentru a consolida acest angajament. Aplicabil întregului 
personal din întreaga lume, indiferent de nivel, COEBC stabilește standardele privind modul 
în care operăm și oferă așteptări clare cu privire la modul în care ne comportăm, menținând 
standardele noastre de conduită etică prezente în fiecare interacțiune.  
 
Cu toate acestea, COEBC nu este un substitut pentru buna judecată și nu acoperă toate 
situațiile pe care le puteți întâlni în timp ce creați experiențe incredibile pentru clienții noștri. 
Dar dacă fiecare dintre noi îmbrățișează principiile și standardele de bază prezentate aici, 
lucrează în mod proactiv pentru a le aplica în îndatoririle noastre zilnice și se implică cu 
privire la seriozitatea acestei responsabilități, impactul colectiv pe care îl vom avea va crea 
o rețea mai puternică de protecție pentru Concentrix, clienții noștri și clienții acestora.    
 
COEBC exemplifică angajamentul important pe care fiecare dintre noi îl face în fiecare zi de 
a ne proteja reciproc, de a ne ridica afacerea, de a ne sprijini clienții și de a contribui la 
comunitățile pe care le numim acasă, și nu ar putea fi mai important pentru fundamentul a 
ceea ce suntem. Așadar, sper că știți cât de mult apreciez ajutorul dumneavoastră în timp 
ce ne străduim să ne protejăm oamenii și să ne consolidăm reputația de cel mai de 
încredere partener CX din industria noastră. 
 
Vă mulțumim că vă faceți partea dumneavoastră pentru a contribui la crearea unui mediu 
mai sigur pentru toată lumea, completând COEBC și lucrând în fiecare zi cu integritate. 
Numai prin angajamentul dumneavoastră continuu față de integritate este posibil succesul 
nostru. 
 
Dacă aveți întrebări, adresați-vă partenerului dumneavoastră People Solutions sau găsiți o 
listă completă a celor care vă pot ajuta la sfârșitul acestui document.  
 
Cu stimă, 
 

 

Chris Caldwell 
Concentrix Corporation 
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 FO 

O  
 

 

Conduita etică 
face parte din 

cultura noastră 
 
 

 

 
 
 

Cultura Companiei Concentrix (enunțată pe pagina anterioară) 
călăuzește toate acțiunile companiei și ale angajaților săi. 

 
Ca parte a culturii noastre, depunem eforturi pentru a atinge cele mai 
înalte niveluri de performanță în tot ceea ce facem; 

 
Operăm pe baza convingerii sincere că oamenii aduc un plus de valoare 
și depunem eforturi pentru a-i trata pe ceilalți cu demnitate și respect; 

 
Lucrăm în echipă pentru a crea idei noi și a ne surprinde plăcut 
clienții; 

 
Lucrăm pentru a inspira încredere și respect tuturor celor cu care 
colaborăm; 

 
Suntem onești și avem un comportament etic impecabil în toate 
tranzacțiile comerciale și în toate interacțiunile cu ceilalți; 

 
Respectăm întotdeauna cele mai stricte valori etice și morale;  

Respectăm mediul în care trăim și lucrăm; și 

Sprijinim protecția drepturilor fundamentale ale omului în cadrul 
operațiunilor noastre din întreaga lume. 
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FILOSOFIA NOASTRĂ DE OPERARE 

  SE DEFINEȘTE PRIN CELE 3 V-uri 

  
 

 
Vizibilitate 

(sau Transparență) permite 

Companiei noastre să vadă 

progresul și eventualele 

bariere către succes. 

Vizibilitatea la nivelul întregii 

organizații asigură 

transmiterea de informații 
exacte și în timp util cu privire 

la provocări și oportunități, 

permițându-ne să 

implementăm acțiuni decisive 

într-o manieră proactivă. 

Ne permite să ne adaptăm 

rapid – și chiar să anticipăm 

schimbările de pe piață și din 

activitatea comercială a 

clienților și furnizorilor noștri. 

Viteza înseamnă flexibilitate 

și capacitatea de reacționa la 

schimbări în cel mai scurt 

timp posibil. Trebuie să ne 

mișcăm rapid atunci când 

luăm decizii, le executăm și 
gestionăm resursele de care 

dispunem pentru a maximiza 

satisfacția clienților și 
rezultatele. 

Pentru angajații, clienții și 

acționarii noștri – 

Valoarea este o 

componentă de maximă 

importanță în tot ceea ce 

facem. Dacă facem ceva 

ce nu produce valoare, 

trebuie să încetăm pur și 

simplu să mai facem acel 

lucru.  Focalizarea pe 

valoare canalizează toate 

resursele noastre către 

activități importante 

pentru clienții noștri. 
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Utilizarea 
Codului 

 

 
Acest Cod îndeplinește numeroase funcții. Nu doar că stabilește așteptările și orientările de 
conduită în cadrul afacerii noastre, ci totodată face trimitere la politicile și legile aplicabile 
pe care trebuie să le respectăm pentru a îndeplini aceste așteptări. În plus, Codul ne 
ghidează în luarea de decizii corecte și etice și ne furnizează informațiile de contact pe 
care trebuie să le utilizăm atunci când avem întrebări sau probleme suplimentare. 
Nerespectarea spiritului și conținutului Codului poate cauza prejudicii Companiei noastre și 
investitorilor săi. Din acest motiv, nerespectarea Codului îl poate costa pe angajat locul de 
muncă și, dacă este cazul, poate atrage o procedură de urmărire penală pe seama 
acestuia. 

 
Deși Codul nostru ia în discuție numeroase situații posibile de conduită neetică sau ilegală, 
el nu poate să abordeze absolut toate situațiile problematice care pot să apară la locul de 
muncă. Filialele și angajații noștri se supun legilor din multe țări și jurisdicții din întreaga 
lume. Angajații și reprezentanții care acționează în numele Companiei noastre au obligația 
să respecte Codul și toate legile, regulile și regulamentele aplicabile. Dacă o lege locală 
este în contradicție cu Codul, respectăm legea; dacă o practică comercială locală este în 
contradicție cu Codul, respectăm Codul. Dacă aveți îndoieli cu privire la caracterul adecvat 
al unei activități, trebuie să solicitați îndrumări utilizând unul dintre mijloacele prezentate în 
secțiunea „Solicitarea de îndrumări și raportarea problemelor posibile”. 

 
Codul nostru se aplică tuturor angajaților, directorilor și administratorilor din cadrul 
Concentrix Corporation, diviziilor, sucursalelor și filialelor sale. În Codul de față, aceste 
entități vor fi denumite colectiv „Compania noastră”. Codul se aplică tuturor activităților pe 
care le desfășurăm și reflectă angajamentul Companiei noastre față de angajați, acționari, 
comunitățile din întreaga lume în care lucrăm și față de Compania noastră în sine. Codul 
reprezintă angajamentul nostru general de a acționa în conformitate cu principiile de etică 
și integritate în tot ceea ce facem. 

 
Departamentul de conformitate este responsabil pentru administrarea Codului și răspunde 
direct Consiliului General. Orice acuzație de posibilă încălcare a Codului trebuie să fie 
raportată managerului dvs. sau departamentului de RU sau de conformitate, urmând ca 
managementul să desfășoare o anchetă și să ia măsurile necesare pe baza concluziilor 
anchetei. 
 
Pentru a ne dovedi angajamentul față de respectarea Codului, Compania solicită tuturor 
angajaților, atât la angajare, cât și anual, să confirme că sunt de acord să respecte Codul 
de conduită și etică în afaceri. 
 

 
Orice angajat care dorește să fie exonerat de la respectarea oricărei cerințe a Codului 
poate să depună o cerere la șeful departamentului de conformitate, însoțită de o explicație 
clară și o motivare a exonerării respective. Astfel de exonerări pot fi acordate de Consiliul 
de administrație al Companiei, în funcție de starea de fapt pentru fiecare caz în parte. 



Introducere 

8 

Codul de conduită etică în 
afaceri al Concentrix Corporation 

 

 

 
 

 

Întrebați-vă: 
• Acțiunea reflectă angajamentul 

Companiei noastre de a acționa în 
conformitate cu cele mai înalte 
standarde de etică și integritate? 

• Acțiunea aduce prejudicii Companiei 

noastre, clienților, furnizorilor, acționarilor 

sau altor angajați ai noștri? 

• Aș comite această acțiune dacă 

ar fi publicată pe prima pagină a 

unui ziar important? 

• Ce ar spune familia dvs. dacă ar ști că 

ați comis acțiunea? 

Dacă nu aveți conștiința împăcată în urma 
răspunsurilor la aceste întrebări, cel mai prudent 
este să nu săvârșiți acțiunea propusă. În schimb, 
solicitați îndrumare fie de la superiorul dvs. direct, fie 
de la vicepreședintele diviziei dvs., fie de la 
directorul de țară sau de la departamentul juridic sau 
trimițând o întrebare prin intermediul site-ului web al 
Companiei noastre dedicat depunerii plângerilor 
w w w . i n t e g r i t y c o u n t s . c a / o r g / c o n c e n t r i x . 
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Responsabilitățile 
managementului 

 
 

 

 
 
 

Angajații care ocupă funcții de conducere trebuie să fie un bun exemplu pentru 
ceilalți angajați. Astfel, managerii trebuie să fie suficient de bine familiarizați cu 
Codul nostru pentru a putea comunica în mod eficient orientările acestuia și a 
putea răspunde la întrebările subalternilor. De asemenea, managerii sunt 
încurajați să creeze un mediu de lucru confortabil, în care angajații să se simtă 
încurajați să li se adreseze cu întrebări sau probleme posibile. Managerii au 
responsabilitatea să fie vigilenți și atenți la situațiile care ar putea determina 
acțiuni care pot să încalce Codul nostru, politicile Companiei și/sau legile și 
regulamentele și să le raporteze imediat superiorilor ierarhici, astfel încât 
Compania noastră să fie informată în timpul util cu privire la posibile încălcări. 

 
Managerii au responsabilități suplimentare conform Codului. Ele includ 
responsabilitatea de a fi un bun exemplu; de a se asigura că subalternii 
lor sunt familiarizați cu politicile și le aplică în activitatea lor; și a menține 
o atmosferă la locul de muncă în care angajații se simt liberi să ridice 
probleme. În cadrul Companiei noastre, leadership-ul etic este o 
componentă esențială a unui leadership eficient. 
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Consecințele 
încălcării codului 

 

 
 

 
 
 

Fiecare dintre noi trebuie să respecte 
prezentul Cod și toate politicile Companiei. 
În caz contrar, putem suferi măsuri 
disciplinare, care pot să includă 
desfacerea contractului de muncă. De 
asemenea, orice superior ierarhic, 
manager, director sau administrator care 
este la curent cu orice fel de încălcare și 
nu o raportează și corectează imediat 
poate suferi aceleași consecințe. Acolo 
unde este cazul, Compania noastră va lua 
în considerare posibilitatea de a recurge la 
căile legale sau a raporta situația la 
autoritățile de aplicare a legii în vederea 
unei eventuale urmăriri penale. 

Înțelegerea 
Codului 
• Citiți, înțelegeți și respectați 

cerințele Codului nostru. 

• Adoptați angajamentul pentru 

integritate al Companiei 

noastre. 

• Participați la asigurarea 

conformității cu Codul. 

• Adresați-vă managerului, 

departamentului juridic sau liniei 

de asistență telefonică în condiții 

de anonimitate cu orice întrebări 

sau probleme posibile. 

• Sprijiniți o cultură care previne 

represaliile împotriva oricărei 

persoane care raportează 

încălcări reale sau suspectate 

ale Codului. 
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Respectarea 
diversității 

 
 

 

Viziunea Companiei noastre este de a fi cea mai mare companie de servicii de 
implicare a clienților din lume, bogată în diversitate și talent. Respectăm și punem 
valoare pe diversitatea care se reflectă în originile, experiențele și ideile noastre 
diferite. Fiecare dintre noi trebuie să participe la crearea unui mediu de lucru 
incluziv, care încurajează respectul față de toți colegii, clienții și partenerii de 
afaceri. Ne angajăm să ne tratăm unii pe alții cu corectitudine și respect. 

 
 

 

Asigurarea 
egalității de 
șanse 

 
 

 

Compania noastră respectă legi care interzic discriminarea în practicile de 
angajare, în toate locurile în care ne desfășurăm activitatea. Politica Companiei 
noastre este să ofere șanse egale de angajare și să trateze candidații și angajații 
fără părtinire ilegală. Potrivit politicii noastre, nicio persoană din Compania 
noastră nu trebuie să fie supusă discriminării pe motive de: rasă, religie, culoare, 
origine națională, vârstă, sex, identitate de gen, dizabilitate, statut de veteran, 
orientare sexuală, stare civilă sau alt fundament interzis prin lege. 
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Reguli de bază 
• Asigurați-vă că deciziile pe care le 

luați cu privire la recrutarea, selecția, 
dezvoltarea și promovarea angajaților 
sunt bazate pe merit – calificări, 
competențe demonstrate și realizări. 

• Nu permiteți factorilor ca rasa, culoarea 

pielii, religia, sexul, vârsta, originea 

națională, orientarea sexuală, identitatea de 

gen, starea civilă sau dizabilitatea să vă 

influențeze decizia. 

• Înregistrați situațiile de performanță 

nesatisfăcătoare pe măsură ce apar și 
informați persoana vizată cu privire la 

punctele sale slabe. Evaluați angajații din 

subordinea dvs. în funcție de performanțe. 

Nu permiteți considerațiilor nerelevante să 

interfereze cu evaluările performanțelor. 
• Orice angajat care are motive să creadă 

că nu a fost tratat corect în conformitate 
cu politica Companiei noastre privind 
egalitatea de șanse în rândul angajaților 

trebuie să raporteze imediat situația 
superiorului direct, managerului sau 
departamentului de resurse umane. 
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Interzicerea discriminării 
și hărțuirii 

 
 

 

 
 
 

Compania noastră are toleranță zero față de 
discriminarea sau hărțuirea la locul de muncă 
pe orice considerente protejate prin legislația 
aplicabilă, indiferent că respectivul 
comportament neadecvat este exercitat de 
angajați, clienți, contractanți, consultanți sau 
vizitatori și indiferent de contextul de muncă. Ne 
angajăm să asigurăm un mediu de lucru sigur, 
profesional și pozitiv, în care fiecare este tratat 
cu demnitate, respect și amabilitate. 

 
Credem în importanța de a ne trata unii pe alții 
cu respect, indiferent că este vorba despre 
colegi, furnizori, clienți sau orice persoane 
care fac afaceri cu noi. Ca parte a acestui 
angajament, Compania noastră interzice 
hărțuirea la locul de muncă. Hărțuirea este 
orice comportament care interferează în mod 
neadecvat sau nerezonabil cu performanțele 
de muncă, jignește demnitatea oricărei 
persoane sau creează un mediu de lucru 
intimidator, ostil sau ofensiv. Exemple pot fi: 

 
> Avansurile sexuale, solicitările de favoruri 

sexuale, limbajul sexual explicit, glumele 
obscene sau remarcile cu privire la corpul 
sau activitățile sexuale ale unei persoane. 

 
> Afișarea de imagini sau obiecte sugestive 

din punct de vedere sexual, privirile 
sugestive sau lascive sau orice formă de 
comunicare sugestivă. 

 
>  Atingerea neadecvată. 

Î. Sunt tachinat(ă) de un alt/o altă 

angajat(ă) și consider că este o formă 

de hărțuire sexuală. Ce ar trebui să 

fac? 

R. Comunicați persoanei care vă supără că 
acea conduită nu este binevenită și, dacă 
va continua, o veți raporta. Trebuie să 
raportați plângerile superiorului dvs. direct 
sau oricărui alt superior ierarhic, manager 
sau reprezentant al departamentului de 
resurse umane cu care vă simțiți 
confortabil. Dacă acest lucru nu este 
fezabil, contactați  
www.integritycounts.ca/org/concentrix. 
Apelul dvs. poate fi confidențial și vă puteți 
păstra anonimitatea; cu toate acestea, 
trebuie să înțelegeți că este dificil și uneori 
imposibil pentru Compania noastră să 
ancheteze o plângere anonimă. 
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Compania noastră interzice orice formă de discriminare 
sau hărțuire verbală sau fizică, inclusiv acțiunile, 
glumele sau insinuările ofensive legate de oricare dintre 
următoarele caracteristici protejate: 

 

• Rasă 
 

• Culoare 
 

• Religie 
 

• Gen (sex) 
 

• Identitate de gen 
 

• Orientare sexuală 
 

• Graviditate 
 

• Origine națională 

• Etnie 
 

• Stare civilă 
 

• Vârstă 
 

• Dizabilitate fizică 

sau mentală 

• Statut de veteran 
 

• Sau orice alt 
fundament 
protejat prin lege 
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Interzicerea 

abuzului de substanțe 
 
 

 

 
 
 

Abuzul de substanțe ne limitează abilitatea de a ne desfășura munca în condiții de 
siguranță și, prin urmare, ne pune pe toți în pericol. Nu putem să lucrăm în niciun 
caz dacă suntem sub influența alcoolului, a drogurilor ilegale, a medicamentelor 
eliberate pe bază de prescripție medicală utilizate abuziv sau a medicamentelor 
eliberate fără prescripție medicală care ne afectează capacitatea de a ne desfășura 
munca în condiții de siguranță. De asemenea, nu putem în niciun caz să utilizăm, să 
deținem, să cedăm sau să vindem droguri ilegale sau alcool, sau să abuzăm de 
medicamente eliberate pe bază de prescripție medicală, în timpul programului de 
lucru sau în incinta Companiei. Compania noastră face excepție de la această 
regulă când alcoolul este cedat într-un recipient sigilat drept cadou autorizat sau 
este utilizat cu moderație la un eveniment autorizat al Companiei. 

 
>  Dacă luați un medicament prescris în condiții legale care vă poate afecta 

judecata sau timpul de reacție, discutați situația cu superiorul direct sau cu 
un reprezentant al departamentului de resurse umane, pentru a stabili dacă 
trebuie să vă prezentați sau nu la locul de muncă. 

 
> Respectați întotdeauna legislația și obiceiurile locale dacă sunt mai restrictive 

decât politica Companiei. 
 

> Dacă observați că performanțele la locul de muncă ale unui alt angajat sunt 
afectate din cauza consumului de alcool, droguri sau alte substanțe sau că 
un alt angajat face uz de substanțe ilegale sau abuzează de alcool la locul 
de muncă, înștiințați superiorul direct, un membru al managementului sau 
departamentul de resurse umane. 

 
> Compania noastră recunoaște că problemele legate de abuzul de substanțe și 

alcool, la fel ca alte probleme, pot fi tratate. Este disponibilă asistență 
confidențială prin intermediul Companiei noastre pentru toți angajații care vor 
să apeleze la ea. 
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Prevenirea 
violenței 

 
 

 

 
 
 

Compania noastră interzice violența 
efectivă sau amenințările cu violența 
împotriva colegilor, vizitatorilor sau 
oricărei persoane care se află în 
incinta Companiei sau intră în contact 
cu angajații în contextul desfășurării 
propriilor sarcini. Orice amenințare cu 
violența este un fapt grav. Trebuie să 
raportăm imediat orice asemenea 
eveniment. 

 
Orice act de violență efectivă sau 
amenințare cu violența trebuie să fie 
raportat imediat pazei, managementului 
sau departamentului de RU, care vor 
stabili măsurile necesare, inclusiv 
posibila implicare a poliției locale sau a 
altor autorități. 

Orice angajat care ignoră sau încalcă 
oricare dintre standardele etice ale 
Companiei și orice manager care 
penalizează un subaltern pentru că 
încearcă să respecte aceste standarde 
etice va fi pasibil de măsuri corective, care 
pot să includă desfacerea imediată a 
contractului de muncă. Cu toate acestea, 
nu amenințarea măsurilor disciplinare ar 
trebui să vă ghideze acțiunile. Compania 
noastră se așteaptă ca dvs. să împărtășiți 
convingerea ei că un angajament dedicat 
față de o conduită etică este modul corect 

de a ne comporta și a ne desfășura 

activitatea comercială, precum și cel mai 

sigur mod care permite Companiei noastre 
să rămână o organizație de talie mondială. 
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Codul de conduită etică în afaceri 
al Concentrix Corporation 

 

 

 
 
 

Protejarea 

confidențialității 
 

 
 

 
 
 

Există numeroase legi internaționale, federale și naționale concepute pentru a 
proteja indivizii de diseminarea neautorizată a informațiilor cu caracter personal. 
Compania noastră respectă confidențialitatea informațiilor cu caracter personal ale 
angajaților noștri. Aceasta înseamnă că numai angajații autorizați și al căror post 
presupune o necesitate clară în acest sens au acces la evidențele de date cu 
caracter personal. 

 
Protejarea confidențialității este importantă. Gestionarea informațiilor dvs. cu 
caracter personal se face în conformitate cu următoarele principii directoare: 

 
 
 

>  Se păstrează evidențe exacte și actualizate cu privire la 
angajați. 

 
> Se permite accesul și utilizarea numai în scopuri legitime de natură 

profesională, de ex., pentru administrarea salariilor și a beneficiilor. 
 

> Se împiedică divulgarea către terți, cu excepția circumstanțelor permise de 
politicile noastre. 

 
>  Se respectă politici și proceduri bine-stabilite privind păstrarea și distrugerea 
datelor. 

 
> Se răspunde prompt la orice întrebări sau probleme ridicate de angajați 

referitor la evidențele care îi privesc. 
 
 
 

Dacă aveți întrebări referitoare la informațiile care vă privesc, adresați-vă superiorului dvs. 
direct sau departamentului de resurse umane. 
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Codul de conduită etică în afaceri 
al Concentrix Corporation 

 

 

 
 
 

 

Menținerea 
calității și 
siguranței 
produselor 

 
 

 

 
 
 

Menținem reputația prețioasă a Companiei 
noastre oferind produse și servicii sigure și de 
calitate. Aceasta înseamnă că produsele și 
serviciile noastre trebuie să răspundă unor 
nevoi importante ale clienților, să aducă un 
nivel superior de valoare utilizatorilor și să fie 
fiabile. Asigurăm acest lucru prin respectarea 
tuturor proceselor de calitate și a cerințelor de 
siguranță în vigoare la sediile în care lucrăm. 
De asemenea, asigurăm conformitatea cu toate 
standardele și regulamentele aplicabile la 
dezvoltarea produselor și serviciilor noastre. 

 
 

Utilizând o abordare disciplinată, 

angajații Companiei lucrează cu 

maximă integritate pentru a asigura: 

• Satisfacția clientului pe primul 
plan 

 

• Angajamentul de 
maximă calitate 

• Îmbunătățirea continuă a 
proceselor 

• Atitudine deschisă față de 
provocări 

 

• Comunicare concisă 
 

În cadrul Companiei noastre, 

suntem mândri să oferim produse și 
servicii de cea mai bună calitate. 

Țintim spre excelență în atingerea și 
optimizarea rezultatelor noastre în 

afaceri, care reflectă un 

angajament total față de calitate în 

relația cu clienții și furnizorii noștri. 
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Codul de conduită etică în afaceri 
al Concentrix Corporation 

Angajamentul nostru față de Companie 

 

 

 
 
 

Utilizarea corectă a 
tehnologiei 
 

 
 

 
 
 

Trebuie să utilizăm tehnologia Companiei 
în mod adecvat și avem responsabilitatea 
să utilizăm resursele informatice, de date 
și de telecomunicații în mod sigur, etic, 
legal, eficient și productiv. Utilizarea 
tehnologiei Companiei nu trebuie să 
interfereze cu sarcinile de lucru. 
Utilizarea neautorizată, abuzivă sau 
ilegală, relocarea sau transferul 
resurselor informatice, de date și de 
telecomunicații poate atrage măsuri 
disciplinare și legale. 

 
În niciun caz nu trebuie să utilizați 
computerul și rețelele Companiei 
pentru a comunica, stoca sau vizualiza 
afirmații sau materiale ilicite, sexuale 
explicite sau ofensive. De asemenea, 
nu puteți utiliza aceste sisteme pentru 
a accesa materiale ilegale, a trimite 
solicitări neautorizate sau a desfășura 
activități comerciale în interes personal 
sau în interesul unei alte organizații. 

 
Nu trebuie să considerați că mesajele 
sau documentele pe care le creați, le 
trimiteți sau le primiți prin intermediul 
resurselor informatice, de date sau de 
telecomunicații ale Companiei sunt 
private. În măsura permisă prin legislația 
în vigoare, Compania noastră are dreptul 
să examineze și să monitorizeze 
utilizarea bunurilor și sistemelor de 
comunicații ale Companiei, pentru a 
asigura conformitatea cu politicile 
Companiei. 

Î. Nu este ilegal faptul că îmi sunt 
citite e-mail-urile de către 

R. Nu, nu este ilegal. Un 
computer pus la dispoziție de 
angajator este proprietatea 
angajatorului și, în majoritatea 
cazurilor, Compania noastră 
are dreptul să monitorizeze tot 
traficul de e-mail-uri și 
navigarea pe internet care au 
loc în sistemele Companiei. 
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Codul de conduită etică în afaceri 
al Concentrix Corporation 

Angajamentul nostru față de Companie 

 

 

 
 

 
 

Q. Ce se întâmplă dacă un/o 

coleg(ă) îmi trimite un e-mail 

obscen sau ofensiv? Îmi voi 

pierde locul de muncă din cauza 

acțiunii altei persoane? 

 
 

 
 

Datele electronice pot constitui, de 
asemenea, „evidențe” care trebuie 
păstrate conform legii. 

A. Nu puteți controla acțiunile altor 

angajați, dar le puteți controla pe 

ale dvs. Dacă primiți un e-mail 

ofensiv din partea unui alt 

angajat, procedați după cum 

urmează: 

• Nu redirecționați, nu ștergeți și 
nu răspundeți la mesaj. Lăsați-
l în căsuța dvs. de poștă 

electronică pentru a putea fi 

văzut de management. 

• Raportați incidentul 
superiorului direct, managerului 
sau departamentului de 
resurse umane. Din acel 
moment, managementul se va 
ocupa de gestionarea situației. 
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Codul de conduită etică în afaceri 
al Concentrix Corporation 

Angajamentul nostru față de Companie 

 

 

 
 
 

 

Protejarea 
proprietății 
intelectuale 

 

 
 

 
 
 

Compania noastră este clădită pe ani mulți de 
muncă grea și inovare din partea angajaților 
noștri și pe proprietatea intelectuală creată de 
aceștia, care include brevete, mărci 
comerciale, drepturi de autor și secrete 
comerciale. Protejarea proprietății intelectuale 
este extrem de importantă pentru noi și 
trebuie să colaborăm cu toții pentru a ne 
asigura că nu este utilizată sau sustrasă în 
mod abuziv. Nu trebuie să permiteți niciodată 
ca proprietatea noastră intelectuală să fie 
utilizată sau distribuită unor persoane din 
afara Companiei în absența unei documentații 
legale adecvate. De asemenea, nu trebuie să 
violați drepturile de proprietate intelectuală ale 
altor companii. 

Rețineți: 
Orice invenții, proiecte, 
descoperiri, idei, concepte, 
opere de autor și secrete 

comerciale create în timpul 

raportului de muncă salarială – 
sau care rezultă din munca unui 
angajat sau sunt create folosind 
timpul, materialele sau bunurile 
Companiei – sunt de 
proprietatea Companiei. Toți 
angajații trebuie să coopereze 
cu Compania pentru 
documentarea deținerii 
proprietății intelectuale 
dezvoltate de angajați în timpul 
raportului lor de muncă salarială 
cu Compania. 
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Codul de conduită etică în afaceri 
al Concentrix Corporation 

Angajamentul nostru față de Companie 

 

 

 
 

 
 
 

Î. Tocmai mi s-a oferit un loc de muncă la o altă 

companie care nu doar că operează în același 
domeniu ca și Compania noastră, dar se află în 
relație de concurență directă cu Compania 
noastră. Pot să utilizez informațiile despre prețuri 
și datele de contact ale clienților pe care le-am 
aflat în timp ce lucram pentru Compania noastră în 
folosul potențialului meu nou angajator? 

 
 
 
 

R. Nu. Când v-ați angajat la Compania noastră, ați 

semnat un acord privind dreptul de proprietate 

asupra informațiilor și invențiilor, în care ați declarat 

că raportul dvs. de muncă cu Compania noastră 

este o relație bazată pe încredere reciprocă, care 

presupune respectarea confidențialității 

informațiilor Companiei. Prin urmare, vă este 

interzis să distribuiți oricărei alte companii orice 

informații de proprietatea Companiei noastre pe 

care le-ați aflat în timpul raportului dvs. de muncă 

cu Compania noastră. De asemenea, când mergeți 

să lucrați pentru un alt angajator, Compania 

noastră are dreptul să îi comunice noului dvs. 

angajator drepturile și obligațiile pe care le aveți 
față de Compania noastră. 
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Codul de conduită etică 
în afaceri al Concentrix 
Corporation 

 

 

 
 
 

 

Securitatea 
informațiilor și a 

datelor:  
confidențialitatea 

 

 
 

 
 
 

Una dintre modalitățile prin care ne protejăm proprietatea intelectuală și informațiile 
rezervate este păstrarea confidențialității informațiilor. De aceea, fiecărui angajat i se 
cere să semneze un acord privind dreptul de proprietate asupra informațiilor și 
invențiilor. Prin semnarea acestui acord, fiecare angajat se obligă să protejeze 
informațiile confidențiale atât ale Companiei, cât și ale altor entități cu care lucrează 
Compania noastră. Compania noastră are relații solide cu clienții și furnizorii săi și 
investește timp și resurse semnificative pentru crearea și menținerea acestor relații. 
Detaliile acestor relații constituie informații confidențiale ale Companiei și un bun 
semnificativ și valoros al Companiei noastre. Angajații, în timpul sau după încetarea 
raportului lor de muncă cu Compania noastră, nu vor utiliza cunoștințele lor în 
legătură cu aceste relații în folosul altor entități în afară de Compania noastră. 

 
Compania noastră înțelege că, în contextul locurilor de muncă anterioare, angajații 
noștri pot să fi semnat acorduri de confidențialitate cu angajatorii respectivi, care îi 
obligă să păstreze confidențialitatea informațiilor rezervate ale companiilor respective. 
Angajații trebuie să se asigure că nu încalcă niciun fel de obligații de confidențialitate 
față de angajatorii anteriori în contextul raportului lor de muncă cu Compania noastră. 
Aceasta include divulgarea sau utilizarea abuzivă, în contextul raportului lor de muncă 
cu Compania noastră, a informațiilor supuse unor obligații de confidențialitate față de 
angajatorii anteriori. 

 
De asemenea, indiferent de alte restricții privind informațiile confidențiale, angajații 
noștri pot avea dreptul la imunitate, inclusiv protecție împotriva represaliilor, în 
conformitate cu Legea privind apărarea secretelor comerciale din 2016 pentru 
divulgarea unui secret comercial sau a unor informații confidențiale în anumite 
circumstanțe, cum este participarea sau divulgarea în cadrul unei anchete 
guvernamentale cu privire la o suspiciune de încălcare a legii. 



Angajamentul nostru față de Companie 

21 
Codul de conduită etică 

în afaceri al Concentrix 
Corporation 

 

 

 
 

 
 
 

Î. Tocmai m-am angajat în cadrul Companiei. Fostul 

meu angajator este una dintre cele mai importante 

societăți concurente ale Companiei. Pot să divulg 

informații de marketing confidențiale importante pe 

care le-am dezvoltat în timp ce lucram pentru acea 

societate concurentă? 

 

R. Nu. Acest lucru ar fi o încălcare a Codului, a 

obligațiilor dvs. față de fostul angajator și ar 

putea să constituie și o încălcare a legii. Aveți 

obligația să protejați informațiile confidențiale ale 

fostului dvs. angajator la fel cum angajații 

Companiei noastre sunt obligați să protejeze 

informațiile confidențiale ale Companiei. 

Cunoștințele și competențele generale pe care 

le-ați dobândit la fostul angajator pot fi, desigur, 

utilizate la noul dvs. loc de muncă din cadrul 

Companiei noastre, dar nu trebuie să aduceți în 

Compania noastră niciun fel de materiale 

confidențiale (sau protejate într-un alt fel) pe 

care dvs. sau alții le-ați produs pentru fostul dvs. 

angajator. Dacă aveți orice întrebări cu privire la 

statutul oricăror informații specifice pe care le 

dețineți, consultați departamentul juridic al 

Companiei înainte să le utilizați sau să le 

divulgați. 
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Codul de conduită etică 

în afaceri al Concentrix 
Corporation 

 

 

 
 

Securitatea 
informațiilor și a 

datelor:  
confidențialitatea și 

terții 
 

 

 
 

Pe parcursul activităților noastre comerciale, 
este posibil să ni se ceară să primim informații 
pe care alții le consideră confidențiale. Nu 
trebuie să primim sau să divulgăm astfel de 
informații decât dacă avem un acord scris de 
confidențialitate care a fost aprobat de 
departamentul juridic. Trebuie să ne asigurăm 
că tratăm informațiile în conformitate cu 
prevederile acordului, inclusiv prin evitarea 
oricărui tip de divulgare sau utilizare interzis 
conform prevederilor acordului. 

 
În general, informațiile cu privire la clienții 
noștri sau clienții clienților noștri la care avem 
acces în contextul prestării serviciilor noastre 
vor fi supuse unor restricții de confidențialitate 
în contractul nostru cu clientul. Astfel de 
informații nu trebuie să fie divulgate sau 
utilizate în niciun alt scop în afara celor 
necesare în contextul prestării serviciilor 
noastre pentru client. 

 
De asemenea, se recomandă angajaților să 
evite să folosească nume și/sau logouri ale 
clienților noștri oriunde în afara companiei 
(inclusiv fotografii sau declarații orale sau scrise 
care pot duce la identificarea clienților noștri și 
a produselor lor), în special pe rețelele de 
socializare. 

Reguli de bază: 
Protejați întotdeauna și nu divulgați 
niciodată proprietatea intelectuală 

confidențială a Companiei sau orice 

alte informații confidențiale către 

terți. 

Uneori, poate exista necesitatea să 
distribuim materiale protejate prin 
drepturi de proprietate intelectuală 
ale Companiei unor persoane din 
afara Companiei. Cu toate acestea, 
nu trebuie să divulgați niciodată 
astfel de informații fără aprobarea 
prealabilă a management-ului și, 
chiar și atunci, numai în baza unui 
acord scris de confidențialitate 
aprobat de departamentul juridic. 

Nu aveți voie să divulgați și nici să 

induceți Compania noastră să 

utilizeze niciun fel de informații 
confidențiale sau protejate prin 

drepturi de proprietate intelectuală 

ale oricărui angajator anterior sau 

ale unor terți. 
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Codul de conduită etică 

în afaceri al Concentrix 
Corporation 

 

 

 
 

 

Utilizare
a rețelelor 
de 
socializare 

 
 

 

 
 

Ca parte a angajamentului nostru de protejare a informațiilor confidențiale, trebuie să fim 
prudenți atunci când utilizăm platforme de social media, care includ chat-ul, forumurile și 
rețelele de socializare. Deși Compania noastră nu dorește să limiteze interacțiunile 
noastre personale și profesionale pe astfel de site-uri, este necesar să avem o conduită 
adecvată, în conformitate cu standardele Companiei. Aceasta înseamnă că nu trebuie 
să divulgăm niciodată informații confidențiale ale Companiei sau ale clienților sau ale 
oricăror altor parteneri de afaceri atunci când utilizăm aceste site-uri. Astfel de informații 
includ și numele sau logourile clienților noștri sau orice declarație care ar putea să 
identifice clientul sau produsul(-ele) sau serviciul(-iile) sale, inclusiv prin simpla afirmație 
că prestăm servicii pentru acei clienți.  De asemenea, trebuie să ne asigurăm că nu 
atribuim opiniile noastre personale Companiei noastre. Nu postați niciodată materiale 
neadecvate sau ofensive sau materiale care încalcă politicile companiei atunci când 
reprezentați Compania. Compania poate cere angajaților să șteargă materialele sau 
postările ofensive sau neadecvate și, totodată, cerem angajaților să ne informeze dacă 
găsesc astfel de postări pe platformele de social media. 

 
Compania noastră înțelege că utilizarea rețelelor de socializare și a blogurilor pe internet 
poate influența modul în care publicul vede produsele, serviciile, angajații, furnizorii și 
clienții noștri. Compania noastră respectă dreptul dvs. de a vă păstra blogul(-urile) 
personal(-e) sau de a posta comentarii personale pe site-urile de socializare. Cu toate 
acestea, Compania noastră vrea să se asigure că utilizarea acestor mijloace de 
comunicare sprijină nevoile afacerii noastre, prin menținerea identității, integrității și 
reputației Companiei, într-o manieră consecventă cu valorile și politicile noastre. 

 
În cazul oricăror postări care ar putea fi corelate cu Compania (de exemplu, fotografia 
dvs. cu denumirea sau logoul companiei realizată la un eveniment al companiei sau 
distribuirea unei știri sau a unui videoclip al companiei), vă rugăm să menționați 
întotdeauna că orice comentarii postate de dvs. sunt opiniile dvs. personale și nu cele 
ale Companiei. În cazul în care Compania consideră că postarea este neadecvată, vi 
se poate cere oricum să o ștergeți. 
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Codul de conduită etică 

în afaceri al Concentrix 
Corporation 

 

 

 
 

 
 
 

Î. Recent, am reușit să închei un contract important cu 

un client, după câteva luni de eforturi. Aseară, 

eram așa de entuziasmat(ă) cu privire la noul 

contract, încât am postat informația, inclusiv 

numele noului client, pe Facebook. Este aceasta o 

încălcare a politicii Companiei noastre? 

 
 
 
 
 

R. Da. Înțelegem dreptul dvs. de a utiliza rețelele de 

socializare, de exemplu, prin postarea de 

informații pe Facebook. Cu toate acestea, politica 

noastră interzice în mod explicit postarea de 

informații confidențiale ale Companiei pe site-

urile de socializare. Identificându-vă în calitate de 

angajat al Companiei noastre și divulgând 

existența unui contract care poate nu a fost făcut 

încă public, v-ați expus la riscuri atât dvs., cât și 
Compania. Trebuie să ștergeți imediat postarea și 
să raportați încălcarea superiorului direct sau 

departamentului juridic. 
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Codul de conduită etică 

în afaceri al Concentrix 
Corporation 

Angajamentul nostru față de acționari 

 

 

 

Evitarea 
conflictelor 
de interese 

 
 

 
Se așteaptă de la noi să acționăm întotdeauna în cel mai 
bun interes al Companiei. Aceasta înseamnă că deciziile 
de afaceri trebuie să fie luate în absența oricăror 
conflicte de interese efective sau aparente. Trebuie să 
luăm deciziile pe baza unor raționamente comerciale 
obiective. Drept urmare, trebuie să fim atenți la 
potențialele conflicte de interese. 

 
De exemplu, există probabil un conflict de interese dacă dvs.: 

 
> Faceți astfel încât Compania noastră să participe la 

tranzacții comerciale cu rudele sau prietenii dvs.; 
 

> Utilizați informații nefăcute publice ale Companiei, 
clienților sau furnizorilor noștri, pentru a obține un 
folos personal sau pentru rudele ori prietenii dvs. 
(inclusiv prin tranzacții de titluri de valoare bazate 
pe acele informații); 

 
> Aveți un interes financiar mai mult decât modest 

față de furnizorii, clienții sau societățile noastre 
concurente; 

 
> Primiți un credit sau garanție pentru orice obligație 

din partea Companiei noastre sau de la un terț, 
datorită funcției pe care o ocupați în Compania 
noastră; sau 

 
> Faceți concurență sau vă pregătiți să faceți 

concurență Companiei noastre cât timp sunteți încă 
un angajat al Companiei noastre; 

 
> Primiți un credit sau garanție pentru orice obligație de 

la un terț, datorită funcției pe care o ocupați în 
Compania noastră; 

 
În calitate de angajat, administrator sau director al Companiei noastre, este obligatoriu să evitați orice 
interese sau asocieri care interferează sau par să interfereze cu judecata dvs. obiectivă, în cel mai bun 
interes al Companiei noastre. Nu trebuie să exploatați funcția dvs. sau relația dvs. cu Compania noastră 
pentru a obține foloase personale. 

 
Avem responsabilitatea să raportăm 

conflictele efective sau aparente 
dintre munca noastră pentru 

Companie și interesele noastre 

familiale, comerciale, personale sau 
financiare, în momentul în care apar. 

În majoritatea cazurilor, conflictele 

potențiale pot fi rezolvate cu ușurință 

în momentul în care sunt declarate 

deschis și discutate. Declararea și 
discutarea timpurie facilitează 

soluționarea conflictelor potențiale 

înainte să ne afecteze munca sau 

reputația. Compania noastră vă 

poate cere să vă retrageți din 
anumite decizii relevante sau poate 
să adauge o etapă de aprobare, 

dacă există un posibil conflict de 

interese între dvs. și chestiunea care 

trebuie discutată sau aprobată. 
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Codul de conduită etică 

în afaceri al Concentrix 
Corporation 

Angajamentul nostru față de acționari 

 

 

 

Protejarea 
bunurilor 

Companiei 
 

 

 
 

Fiecare angajat trebuie să protejeze bunurile 
Companiei împotriva pierderii sau furtului și nu 
poate să sustragă aceste bunuri pentru uzul 
său personal. Bunurile Companiei includ 
informații confidențiale și alte materiale 
protejate prin drepturi de proprietate 
intelectuală, aplicații software, computere, 
echipamente de birou și consumabile. Trebuie 
să asigurați o protecție adecvată tuturor 
bunurilor Companiei aflate sub controlul dvs., 
pentru a împiedica utilizarea lor neautorizată. 
Angajații au dreptul la o utilizare limitată în 
interes personal a sistemelor de comunicații 
electronice ale Companiei, cu condiția ca 
această utilizare: 1) să fie ocazională; 2) să nu 
interfereze cu responsabilitățile dvs. 
profesionale; 3) să nu reducă productivitatea; și 
4) să nu încalce acest Cod sau politica 
Companiei privind sistemele de comunicații 
electronice în vigoare în acel moment. 

 
La solicitarea Companiei noastre sau la 
încetarea contractului de muncă, toți angajații 
trebuie să predea Companiei toate bunurile 
care aparțin Companiei, inclusiv datele sau 
proprietatea intelectuală. 

 
În cadrul Companiei noastre, dezvoltăm în 
mod regulat idei, strategii și alte tipuri de 
informații comerciale de valoare care nu sunt 
publice – denumite „proprietate intelectuală” 
– pe care le deținem și pe care trebuie să le 
protejăm la fel cum facem cu alte tipuri de 
bunuri. Deoarece aceste informații reprezintă 
produsul muncii asidue a Companiei noastre, 
există diferite legi care ne permit să le 
protejăm împotriva utilizării 
de către persoane din exterior.

Sfaturi 
• Toți angajații trebuie să 

protejeze bunurile 
Companiei noastre și să 
asigure utilizarea lor 
eficientă. 

• Toate bunurile trebuie să 

fie utilizate în scopurile 
profesionale legitime ale 
Companiei. 

• Aveți grijă să preveniți 
risipa, pierderea, 
deteriorarea, utilizarea 
incorectă, furtul, 
sustragerea sau violarea 
bunurilor Companiei. 
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Codul de conduită etică 

în afaceri al Concentrix 
Corporation 

Angajamentul nostru față de acționari 

 

 

 

Primirea de 
cadouri și 

divertisment 
 

 

 
Angajamentul Companiei noastre pentru 
integritate ne impune să respectăm cele mai 
înalte standarde de etică, inclusiv să evităm 
situațiile care dau chiar și numai impresia că sunt 
nepotrivite.  Cadourile și divertismentul de afaceri 
pot crea bunăvoință în relațiile de afaceri, dar 
uneori este dificil să rămânem obiectivi față de 
persoana care le oferă. Alegerea furnizorilor, 
distribuitorilor și partenerilor noștri trebuie să se 
facă pe baza unor factori obiectivi ca prețul, 
calitatea, valoarea, serviciile și capacitatea de 
livrare. Trebuie să evităm să dăm impresia că 
luăm decizii de afaceri pe baza cadourilor primite 
în contextul acestor relații. 

 
Cadourile, ospitalitatea și amabilitățile în afaceri 
pot fi acceptate, dar numai dacă sunt oferite fără a 
aștepta în schimb un tratament preferențial, au o 
valoare modestă și nu sunt interzise prin lege sau 
prin practicile cunoscute respectate de persoana 
care le oferă. Aceasta include reducerile și 
programele promoționale oferite unor clienți 
individuali de către diferite activități comerciale ca 
cele din sectorul călătoriilor, hotelier, 
restaurantelor, vânzărilor cu amănuntul și alte 
astfel de sectoare, în contextul desfășurării 
obișnuite a activității lor comerciale, care pot fi 
acceptate. 

 

Orice cadou, amabilitate sau act de ospitalitate 
în afaceri care nu este acceptabil potrivit celor 
de mai sus, chiar dacă este primit de un 
membru al familiei angajatului, indiferent dacă 
a fost solicitat sau nu, va fi restituit imediat sau 
primit în numele companiei sau va fi gestionat 
într-o altă manieră rezonabilă de către 
manager. Divertismentul de afaceri ocazional 
este considerat adecvat, cu condiția să nu fie 
excesiv și

 
să nu dea impresia unei situații nepotrivite. 
Toate cadourile oferite unor persoane 
individuale sau unor grupuri mici de indivizi 
(adică nu cadourile oferite unei întregi echipe 
sau unei întregi divizii) trebuie să fie raportate 
managerului angajatului cu cea mai mare 
vechime dintre destinatarii cadoului(-urilor).

Refuzați 
întotdeauna 
cadourile care... 

• Sunt în numerar sau 
echivalente de numerar 

 

• Sunt ilegale sau încalcă legea 
 

• Vă fac să vă simțiți datori 
 

• Influențează sau dau impresia 

că influențează judecata dvs. în 
afaceri 

• Sunt oferite în cadrul unei 

înțelegeri de a face ceva în 
schimb 

• Ar încălca politica privind 
cadourile și divertismentul a 
angajatorului persoanei care le 
oferă 

• Sunt pentru un tip de 
divertisment de prost gust sau 



Angajamentul nostru față de acționari 

Codul de conduită etică 
în afaceri al Concentrix 

 

 

 
 

 

Interzicerea 
utilizării abuzive 
a informațiilor 

privilegiate 
 

 

 
 

Se poate întâmpla să aflați informații semnificative despre Companie, societatea-
mamă din care face parte sau alte companii cu care facem afaceri (de ex., clienți sau 
furnizori) care nu sunt disponibile public pentru toți investitorii. Este ilegal să cumpărați 
sau să vindeți titluri de valoare ale unei companii (inclusiv acțiuni, obligațiuni sau 
capitaluri, opțiuni și cote din planuri de pensie) pe baza unor „informații semnificative 
nedisponibile publicului” – acest lucru poartă denumirea de „utilizare abuzivă a 
informațiilor privilegiate”. Dacă utilizați abuziv informații privilegiate, vă puteți pierde 
locul de muncă și sunteți pasibil(ă) de sancțiuni civile și penale semnificative. 

 
Nu trebuie să utilizați niciodată informații semnificative nedisponibile publicului cu 
privire la Compania noastră, societatea-mamă din care face parte sau alte companii cu 
care facem afaceri, pentru a obține foloase personale. De asemenea, nu trebuie să 
transmiteți niciodată informații semnificative nedisponibile publicului altor persoane 
care pot efectua tranzacții pe baza acestora. Dacă oferiți un „pont” cuiva care, pe 
urmă, cumpără sau vinde titluri de valoare, atât dvs. cât și persoana respectivă puteți fi 
acuzați de utilizare abuzivă a informațiilor privilegiate. 

 
„Informațiile nedisponibile publicului” sunt informații cunoscute în cadrul Companiei 
noastre care nu au fost comunicate public. „Informațiile semnificative” sunt informații 
pe care un investitor rezonabil le-ar considera importante atunci când decide să 
cumpere sau să vândă titluri de valoare.  Angajații care se află în posesia unor 
informații semnificative nedisponibile publicului nu pot efectua tranzacții cu titluri de 
valoare până în prima zi lucrătoare după scurgerea a cel puțin 24 de ore din momentul 
comunicării publice a informațiilor. Trebuie să contactați departamentul juridic dacă 
aveți orice întrebări cu privire la ce anume constituie „informații semnificative 
nedisponibile publicului” și la restricțiile aferente privind utilizarea abuzivă a 
informațiilor privilegiate. 
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Angajamentul nostru față de acționari 

Codul de conduită etică 
în afaceri al Concentrix 

 

 

 

 
 

Următoarele tipuri de informații (pozitive sau 
negative), dacă nu sunt disponibile publicului, 
reprezintă exemple de informații care ar putea fi 
„semnificative”, iar în acel caz, utilizarea și divulgarea 
lor poate duce la încălcarea legii privind utilizarea 
abuzivă a informațiilor privilegiate: 

• Obțineri sau pierderi ale unor clienți sau furnizori 

importanți sau modificări semnificative ale 

prețurilor; 

• Lansări de produse noi sau rezultate 

semnificative ale activității de cercetare; 

• Defecte, retrageri de pe piață sau 

modificări semnificative ale unor produse; 

• Schimbări majore în managementul de vârf; 
 

• Expunere semnificativă la litigii din cauza 

unor procese existente sau amenințări cu 

procese în instanță; 

• Rezultate financiare sau previziuni ale unor 
câștiguri sau pierderi viitoare; 

• Noutăți cu privire la fuziuni, achiziții și 
vânzări de filiale, împărțiri ale pachetului de 

acțiuni, noi emiteri de capitaluri sau 

obligațiuni, în curs de realizare sau propuse; 

• Faliment iminent sau probleme privind 
lichiditățile financiare. 

 
Atât Comisia americană pentru 
burse și titluri de valoare, cât și 
Congresul american manifestă o 
preocupare deosebită pentru 
menținerea echității piețelor de valori 
din SUA. Aceste legi impun 
companiilor tranzacționate pe piața 
publică să aibă politici clare privind 
utilizarea abuzivă a informațiilor 
privilegiate. 
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Angajamentul nostru față de acționari 
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Codul de conduită etică în afaceri  
al Concentrix Corporation 

 

 

 

Păstrarea de 
evidențe exacte 

 
 

 

 
 

Declarațiile complete, juste, exacte, timpurii și inteligibile în rapoartele periodice ale 
Companiei, precum și declarațiile și depunerile de documente de reglementare sunt 
esențiale pentru succesul afacerilor Companiei noastre. Fiecare dintre noi are datoria să 
se asigure că toate înregistrările din evidențele financiare ale Companiei noastre oferă o 
imagine onestă a rezultatelor operațiunilor noastre și a poziției noastre financiare. Pentru 
aceasta, trebuie să respectăm nu doar politicile Companiei, ci și legile, regulamentele și 
reglementările care guvernează activitățile de contabilitate și raportare financiară ale 
Companiei noastre. 

 
 
 

Fiecare dintre noi trebuie să acorde atenție maximă atunci când întocmește sau participă 
la întocmirea acestor rapoarte, în conformitate cu orientările de mai jos: 

 
> Toate evidențele contabile ale Companiei noastre, precum și rapoartele întocmite 

pe baza acestor evidențe, trebuie să respecte legislația în vigoare în fiecare 
jurisdicție aplicabilă; 

 
> Toate evidențele trebuie să reflecte în mod just și exact tranzacțiile sau 

evenimentele la care se referă; 
 

> Toate evidențele trebuie să reflecte în mod just, exact și suficient de detaliat activele, 
pasivele, veniturile și cheltuielile Companiei noastre; 

 
> Evidențele contabile ale Companiei noastre nu trebuie să conțină înregistrări false sau 

menite să inducă intenționat în eroare; 
 

>  Nicio tranzacție nu trebuie să fie clasificată incorect în mod intenționat în ceea ce 
privește conturile, departamentele sau perioadele de raportare; 

 
> Toate tranzacțiile trebuie să se sprijine pe o documentație exactă, suficient de 

detaliată și să fie înregistrate în contul corect și în perioada de raportare corectă; 
 

>  Trebuie să acordați colaborarea dvs. deplină auditorilor interni și externi în vederea 
colectării informațiilor solicitate, explicării proceselor și sugerării unor posibile 
îmbunătățiri; și 

 
>  Trebuie să vă conformați sistemului de control contabil intern din cadrul Companiei 
noastre.
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Codul de conduită etică în afaceri  
al Concentrix Corporation 

 

 

 

Gestionarea 
evidențelor 

 
 

 

 
Diferite legi și bune practici în afaceri 
impun Companiei noastre să păstreze 
anumite evidențe comerciale, inclusiv 
evidențe electronice, pentru anumite 
perioade de timp. De asemenea, nu 
putem distruge anumite evidențe 
relevante dacă există litigii, chemări în 
judecată, audituri sau anchete în curs 
sau anticipate. Pe de altă parte, 
păstrarea evidențelor comerciale mai 
mult decât este necesar determină 
costuri inutile pentru Companie și 
îngreunează reperarea eficientă și 
accesul la evidențele relevante. Cu toții 
trebuie să respectăm cu strictețe politicile 
Companiei privind gestionarea 
evidențelor Companiei. Pentru informații 
specifice privind perioada de păstrare și 
modalitatea de distrugere a evidențelor 
comerciale, consultați Politica noastră 
privind păstrarea evidențelor sau 
adresați-vă departamentului juridic. 

 
Departamentul juridic poate emite un 
sechestru juridic asupra unor documente, 
în anumite circumstanțe ca litigiile, iar 
documentele supuse sechestrului juridic 
nu pot fi modificate sau distruse fără 
autorizația scrisă prealabilă a 
departamentului juridic. În astfel de 
situații, trebuie să respectați toate 
instrucțiunile primite de la departamentul 
juridic. 

 
Politica privind păstrarea evidențelor 
acoperă atât materialele electronice, cât și 
materialele în format fizic. Se aplică 
TUTUROR tipurilor de evidențe, indiferent 
de suportul pe care se găsesc, inclusiv: 
hârtie, e-mail, casetă video, hard disk, 
stick USB, CD sau alte dispozitive de 
stocare electronică. 

 
Trebuie să acordați atenție deosebită pentru 
a vă asigura că evidențele care conțin 
informații confidențiale sunt păstrate și 
distruse în conformitate cu Politica privind 
păstrarea evidențelor și cu politicile și 
practicile Companiei privind protejarea 
informațiilor.

Î. Departamentul de contabilitate primește 

o scrisoare de la avocatul unui client, prin 

care acesta solicită Companiei noastre să 

îndeplinească anumite promisiuni verbale 

pe care susține că le-a făcut Compania 

noastră. Managerul dvs. vă cere să vă 

verificați căsuța de e-mail pentru a vedea 

dacă există e-mail-uri în susținerea 

respectivei promisiuni. Găsiți un e-mail 

care ar putea fi interpretat drept 

promisiune către o persoană 

nefamiliarizată cu relația cu clientul, dar 

considerați, cu bună credință, că nu a fost 

făcută niciodată o astfel de promisiune 

R. Nu. Politica Companiei noastre privind 
păstrarea evidențelor impune angajaților să 
păstreze toate evidențele care ar putea fi 
relevante într-o chestiune în care Compania 
are motive să anticipeze un litigiu. Trebuie să 
contactați imediat departamentul juridic pentru 
a stabili dacă, în circumstanțele date, există 
motive să se anticipeze un litigiu. 
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Codul de conduită etică în afaceri  
al Concentrix Corporation 

Angajamentul nostru față de comunitățile din 
î

 

 

 

 

Menținerea 
concurenței 
echitabile 

 
 

 

 
 

Compania noastră este un susținător 
înverșunat al concurenței libere și echitabile. 
Acțiunile noastre pe piață ne definesc ca și 
Companie. Dacă bazăm concurența noastră 
exclusiv pe calitatea serviciilor și produselor 
noastre, fără să recurgem niciodată la mijloace 
lipsite de etică, menținem reputația Companiei 
noastre de lider în materie de etică al 
sectorului nostru. Niciun angajat, administrator 
sau director al Companiei nu trebuie să obțină 
avantaje ilicite pe seama cuiva prin 
manipulare, ascundere de informații sau 
utilizare abuzivă a informațiilor privilegiate, 
declarații false cu privire la aspecte 
semnificative sau orice alte practici 
neechitabile. Ne concentrăm pe satisfacerea 
nevoilor clienților noștri, fără să încercăm să 
limităm oportunitățile societăților concurente 
prin mijloace înșelătoare sau frauduloase. 

Interacțiunile cu 
societățile 
concurente: 
Trebuie să fim precauți atunci când 
interacționăm cu societățile concurente. 
Trebuie să evităm cooperarea sau chiar 
simpla aparență de cooperare cu societățile 
concurente. Nu trebuie să discutăm 
niciodată despre următoarele subiecte cu 
societățile concurente ale Companiei fără 
permisiunea departamentului juridic: 

• Prețuri sau politici privind prețurile, costuri, 
planuri de marketing sau strategice 

• Informații protejate de drepturi de proprietate 
intelectuală sau confidențiale 

 

• Îmbunătățiri tehnologice 
 

• Promoții pe care le vom oferi clienților 

• Împărțirea clienților, piețelor, teritoriilor sau 

țărilor 

• Boicotarea anumitor clienți, furnizori sau 

societăți concurente 

• Stabilirea unui comportament comun față de 
clienți 
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Codul de conduită etică în afaceri  
al Concentrix Corporation 

Angajamentul nostru față de comunitățile din 
î

 

 

 

Respectare
a drepturilor 

omului 
 

 

 

Compania noastră sprijină protecția drepturilor fundamentale ale omului în cadrul 
operațiunilor sale din întreaga lume. Angajații noștri lucrează cu clienți, furnizori și 
parteneri din toate regiunile lumii. Suntem cu adevărat o companie globală, iar acest 
lucru presupune responsabilitatea de a ne comporta în mod responsabil în calitate de 
membru corporatist al fiecărei localități, fiecărei țări, cu fiecare contract de muncă, 
fiecare parteneriat și fiecare client. Pentru aceasta, ne desfășurăm activitatea comercială 
la nivel mondial cu cel mai mare respect pentru drepturile omului. În sprijinul acestui 
angajament, respectăm legislația în vigoare privind timpul de muncă, salariile, traficul de 
ființe umane, sclavia modernă, exploatarea copiilor prin muncă și condițiile de muncă ce 
pot constitui o amenințare pentru viață și sănătate. Îmbrățișarea acestor principii se 
reflectă în acest Cod, în poziția noastră cu privire la raporturile de muncă, în practicile 
noastre de angajare și în relațiile noastre cu furnizorii. 

 
 

Participarea politică 
 

 

 

Concentrix este o companie apolitică și efectuarea de contribuții politice pentru orice 
partid, candidat sau deziderat nu reintră în practicile companiei. Angajații sunt liberi să 
participe la viața politică și chiar să facă contribuții, dar în nume propriu. Cu toate 
acestea, nu trebuie să facă nimic care să creeze percepția că activitatea lor este în 
numele companiei și toate celelalte politici ale Companiei cu privire la desfășurarea de 
activități personale utilizând bunurile Companiei sau în timpul programului de lucru se 
aplică și în cazul desfășurării de activități politice. Compania nu va rambursa angajații 
pentru timpul petrecut în activitatea politică, decât în măsura în care acest lucru este 
prevăzut prin lege. 
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Codul de conduită etică în afaceri  
al Concentrix Corporation 

Angajamentul nostru față de comunitățile din 
î

 

 

 
 
 

Mediu și durabilitate 
 

 

 

 

Respectăm mediul în care trăim și lucrăm   . Acest lucru înseamnă, în 
parte, că respectăm toate legile de mediu aplicabile în toate țările în 
care ne desfășurăm activitatea. Societatea noastră se angajează, de 
asemenea, să protejeze mediul înconjurător prin reducerea la minimum 
a impactului operațiunilor noastre. 

 
Avem responsabilitatea de a îmbunătăți viața oamenilor și sănătatea planetei 
noastre. Este o responsabilitate pe care o luăm foarte în serios. Din punctul 
nostru de vedere, avem o oportunitate incredibilă de a ne folosi scara ca forță 
pentru bine. Puterea unei singure persoane - amplificată la nivelul întregii 
noastre familii de peste 270.000 de angajați, al clienților, al furnizorilor și al 
partenerilor noștri - se traduce într-un impact la nivel mondial. 
 
 
Ne implicăm în trei domenii de acțiune cheie: 
 
Mediu: Să avem grijă de mediul înconjurător pentru a-l lăsa mai bun decât l-
am găsit. 

Social: Să creăm un loc mai bun pentru ca oamenii să lucreze și să 
trăiască în comunitățile în care ne desfășurăm activitatea. 

Guvernanță: Să acționăm cu integritate și să facem ceea ce este corect. 
Întotdeauna. 

 
Vă invităm să citiți Raportul nostru de sustenabilitate pentru informații mai detaliate: 
https://www.concentrix.com/esg/
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Codul de conduită etică în afaceri  
al Concentrix Corporation 

Angajamentul nostru față de comunitățile din 
î

 

 

 
 

 
 
 

Recunoaștem și acceptăm responsabilitatea 
noastră de a susține protecția mediului și a 
contribui la dezvoltarea durabilă. În sprijinul 
acestor responsabilități, Compania noastră 
și-a asumat următoarele angajamente: 

• Prevenirea poluării în toate formele sale 
 

• Conservarea resurselor naturale, inclusiv 
a energiei, prin reducere la sursă, 

reutilizare și reciclare în măsura 
posibilului 

• Îmbunătățirea continuă a performanțelor 

în materie de mediu, prin implicarea 

tuturor angajaților, subcontractanților, 

furnizorilor și prin parteneriate cu 

comunitățile locale 
 

• Integrarea considerațiilor cu privire 

la mediu în activitățile noastre 
comerciale 
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al Concentrix Corporation 

Angajamentul nostru față de comunitățile din 
î

 

 

 

Respectarea legislației 
anti-corupție (mită și 

comisioane ilicite) 
 

 

 
Compania noastră a implementat o politică de 
toleranță zero față de mită. Astfel, nu putem 
niciodată să efectuăm, să acceptăm sau să 
oferim niciun fel de plată ilicită în contextul 
desfășurării de activități în numele Companiei. 
Respectăm toate legile, tratatele și 
regulamentele internaționale care interzic 
mituirea funcționarilor publici, inclusiv Legea 
SUA privind practicile de corupție în străinătate 
(FCPA). 

 
Aproape toate țările interzic mituirea propriilor 
funcționari publici. În plus, în unele țări, există 
legi care interzic mituirea funcționarilor publici 
din alte țări. Pentru a fi membri responsabili ai 
comunităților de afaceri, trebuie să respectăm 
aceste legi oriunde desfășurăm operațiuni, 
indiferent de legislația sau obiceiurile locale. 
Acest lucru înseamnă că nu putem oferi, 
încerca să oferim, autoriza sau promite niciun 
fel de mită sau plăți ilicite sau plăți de facilitare 
vreunui oficial guvernamental cu scopul de a 
obține sau de a menține o afacere sau un 
avantaj comercial necinstit sau de a influența 
demersurile lor oficiale. Legile anti-corupție 
sunt complexe, iar sancțiunile pentru 
încălcarea lor sunt severe. Din acest motiv, 
trebuie să evitați orice fel de activitate care ar 
putea fi interpretată ca mituire. 

 
De asemenea, este important de remarcat faptul 
că nu putem angaja un terț să facă pentru noi ceva 
ce noi nu am putea face în condițiile respectării 
legislației și principiilor de etică. Angajarea unui terț 
pentru a efectua o plată ilicită în mod indirect 
încalcă acest Cod și legislația anti-corupție. 
Trebuie să evaluăm cu atenție toate părțile terțe 
înainte de a încheia o colaborare. 

 

 
• Prin „mită” se înțelege orice are 

valoare, inclusiv plăți în numerar, 
cadouri, divertisment sau alte 
amabilități în afaceri, oferite în 
încercarea de a influența acțiunile 
sau deciziile comerciale ale unei 
persoane, în scopul obținerii unui 
avantaj comercial. 

• Prin „comision ilicit” se înțelege 
transferul unei sume deja plătite 
sau care urmează să fie plătită, ca 
recompensă pentru asigurarea 
sau facilitarea unui avantaj 
comercial. 

• Prin „funcționar public” se înțelege 
un funcționar sau angajat al 
autorităților publice naționale sau 
locale, un candidat politic, un 
reprezentant al unui organizații ca 
Banca Mondială sau un funcționar 
sau angajat al entităților deținute 
sau controlate de stat, cum sunt 
companiile petroliere deținute de 
stat. 
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Angajații ale căror 
responsabilități de 
serviciu implică 
efectuarea de 
tranzacții sau 
deplasări în afara 
Statelor Unite ale 
Americii trebuie să fie 
familiarizați cu FCPA, 
Legislația anti-mită a 
Regatului Unit și alte 
legi locale similare. 
Este necesară 
aprobarea 
management-ului 
înainte de a face orice 
cadou sau plată unui 
funcționar public sau 
guvernamental. Toți 
angajații trebuie să 
raporteze imediat 
orice solicitare de mită 
sau comision ilicit la 
departamentul juridic. 

 
 

Î. Recent, am cunoscut un agent care poate ajuta 

Compania noastră să obțină contracte într-o 

țară în care ne-a fost deosebit de dificil să 

pătrundem pe piață până acum. Pot să angajez 

acest agent în numele Companiei? 

 
 

R. Discutați cu superiorul dvs. sau cu departamentul 

juridic pentru a vă asigura că agentul respectiv 
utilizează numai contacte și metode care respectă 
legislația locală și a Statelor Unite. Este 

fundamental să se ia măsuri de diligență cu privire 

la acest agent, deoarece poate fi atrasă 

răspunderea legală a Companiei dacă evităm în 

mod conștient să aflăm fapte relevante despre 

agent. Dacă procedura de diligență se încheie cu 

rezultat pozitiv, trebuie urmate procedurile interne 

privind obținerea aprobării comerciale, ordinele de 

achiziție și aprobarea juridică. 

 
 

Î. Susan are nevoie de aprobare pentru un proiect 

în cel mai scurt timp posibil. Funcționarul 

public contactat de Susan i-a propus 

accelerarea procesului de aprobare în 

schimbul unei „mici taxe”. Poate Susan să 

facă acea mică plată funcționarului public 

pentru a accelera procesul de aprobare? 

 
 

R. Nu. Aceasta este cunoscută ca o „plată de 

facilitare” și este interzisă de lege și împotriva 

politicii noastre. Susan nu poate să ofere sau 

să plătească nicio sumă pentru a facilita 

aprobările de la stat, chiar dacă acest lucru ar 

accelera un proiect. Susan trebuie să își 

informeze managerul sau departamentul 

juridic cu privire la această solicitare de plată 

de facilitare.
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Oferirea de cadouri 
și divertisment 

  
 

 
Uneori oferim divertisment clienților și furnizorilor noștri pentru a construi sau a consolida relațiile de 
afaceri cu aceștia. Bunul simț, discreția și moderația trebuie să ne ghideze întotdeauna în astfel de 
situații. Oferirea de divertisment nu este adecvată dacă în acest fel părem părtinitori sau dăm 
impresia că încercăm să influențăm o decizie în afaceri.  Puteți oferi divertisment dacă acesta 
respectă toate principiile de mai jos: 
 
>  Este oferit cu ocazia unei discuții de afaceri 
 

>  Are loc într-un cadru adecvat pentru o discuție despre afaceri 
 

>  Costul este rezonabil 
 

>  Divertismentul nu a fost solicitat de client sau furnizor 
 

Compania noastră definește „cadourile” ca lucruri de valoare, bunuri și servicii și mese sau 
divertisment la care dvs., în calitate de persoană care le oferă, nu participați. Cadourile în numerar 
sau echivalente de numerar, de exemplu, cupoane-cadou, nu sunt niciodată permise. Puteți oferi 
cadouri care îndeplinesc toate criteriile de mai jos: 
 
>  Au o valoare modestă 
 

> Nu vor fi privite ca mită sau recompensă sau plată de facilitare;  
 

> Sunt în conformitate cu practicile comerciale general acceptate și cu standardele etice;  
 

> Nu ne vor pune Compania într-o lumină nefavorabilă dacă sunt divulgate; și 
 

>  Nu sunt în numerar sau echivalente de numerar (inclusiv cupoane-cadou și vouchere) 
 

Oferirea de cadouri și divertisment funcționarilor publici, inclusiv angajaților companiilor deținute sau 
controlate de stat, se supune, de asemenea, prevederilor acestui Cod. Atunci când oferiți cadouri sau 
divertisment unui partener de afaceri, asigurați-vă că oferta dvs. nu încalcă politicile beneficiarului. 
Dacă lucrați cu funcționari publici, trebuie să știți că până și ofertele simple, cum este cumpărarea 
unei mese sau a unor gustări, pot fi inacceptabile sau chiar ilegale. 
 
În unele locații se obișnuiește să se ofere articole cu valoare nominală (ex. dulciuri sau căni cu sigla 
Concentrix și articole asemănătoare) oficialilor guvernamentali.  Cu toate acestea, oferirea de daruri 
cu valoare nominală unui oficial guvernamental trebuie analizată pentru a se asigura respectarea 
legislației aplicabile.  Trebuie să consultați departamentul de Conformitate înainte de a oferi ceva 
valoros unui oficial guvernamental. 

 
Rețineți că funcționarii publici, inclusiv angajații companiilor controlate de stat, atât din SUA, cât și din 
străinătate, trebuie să respecte standarde oficiale foarte stricte. Încălcarea acestor standarde poate 
atrage sancțiuni civile și penale împotriva persoanelor fizice, a Companiei noastre și a funcționarilor 
publici respectivi. Vă rugăm să consultați Respectarea legislației anti-corupție din secțiunea intitulată 
„Angajamentul nostru față de comunitățile din întreaga lume” din acest Cod.
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Controale și 
restricții 
comerciale 

 
 

 

 
 

În calitate de companie de talie mondială, 
furnizăm bunuri, servicii, aplicații software și 
tehnologii în întreaga lume, depășind granițele 
naționale. Prin urmare, este fundamental să 
respectăm cu strictețe toate regulamentele și 
reglementările naționale și internaționale 
aplicabile activităților noastre comerciale 
transfrontaliere, care includ importurile, 
exporturile și re-exporturile. În multe țări, există 
legi care restricționează sau impun anumite 
autorizații pentru exportul și/sau importul 
anumitor bunuri și servicii în alte țări și către 
anumite părți. De asemenea, unele țări pot 
impune diferite sancțiuni comerciale sau 
embargouri împotriva altor țări sau persoane. 
Aceste sancțiuni sau embargouri sunt, de 
obicei, aplicate din considerente de siguranță 
națională, politică externă sau probleme de 
natură umanitară. 

 
Pentru a asigura conformitatea cu aceste 
cerințe, trebuie să monitorizăm tranzacțiile 
noastre internaționale astfel încât să ne 
asigurăm că nu există indicii ale unor destinații 
finale, utilizatori finali sau utilizări finale 
interzise și să fim atenți la „semnalele de 
alarmă” care sugerează că alte părți implicate 
încearcă să ocolească legislația aplicabilă. 

 
Datorită caracterului complex al cerințelor legale 
prevăzute de legislația care reglementează 
comerțul internațional, trebuie să solicităm sfatul 
departamentului juridic înainte de a exporta sau 
a importa bunuri sau servicii sau înainte de a 
participa la tranzacții care ar putea fi afectate de 
sancțiuni comerciale

 
 

Un „export” are loc atunci când un 
bun, un serviciu, un software sau un 
articol tehnologic este livrat sau 
transmis prin alte mijloace, în formă 
tangibilă sau intangibilă, către o 
persoană dintr-o altă țară. Vorbim tot 
despre export atunci când furnizăm o 
tehnologie sau un software unei 
persoane care nu este cetățean sau 
rezident permanent al statului în care 
se află (de exemplu, cineva care se 
află în SUA dar nu este cetățean 
american sau rezident permanent în 
SUA). Un re-export se referă la 

mișcările efectuate de un bun, un 

software sau o tehnologie dintr-o țară 

străină în altă țară străină. 
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Cetățenie globală 
 

 

 
Activitățile caritabile, contribuțiile și donațiile fac parte din eforturile și politica de cetățenie 
globală a Societății. Astfel de contribuții sunt făcute fără a se solicita sau aștepta un profit 
comercial Nu se va face nicio plată de acest fel către o persoană sau o organizație ale 
cărei obiective și valori sun incompatibile cu cele ale Societății. Beneficiarii unei astfel de 
contribuții nu trebuie să aibă legături de rudenie cu niciunul dintre administratori sau cu 
Societatea. 
 
Angajații sunt încurajați să se implice în activități caritabile în timpul liber și pe cheltuiala 
lor, pentru a contribui la comunitatea din care fac parte. Astfel de activități nu vor fi 
întreprinse sau desfășurate în numele Societății, iar Societatea nu va rambursa 
angajaților timpul și costurile suportate pentru orice activitatea caritabilă, cu excepția 
cazului în care angajatul a acționat în numele Societății cu o autorizație scrisă prealabilă 
în acest sens. 

 

Comunicarea cu 
publicul extern 

 
 

 

Este important pentru Compania noastră să furnizeze declarații juste, exacte, timpurii și 
inteligibile publicului și autorităților statului, atât în formă verbală, cât și scrisă. Din acest 
motiv, numai purtătorii de cuvânt special desemnați au aprobarea să răspundă sau să 
comunice cu părțile externe – mai exact, cu mass-media, analiștii industriali, analiștii 
financiari și investitorii. Prin utilizarea purtătorilor de cuvânt, evităm să ne fie scoase 
vorbele din context de către reporteri sau alți membri ai mass-media sau de către 
organizații externe. Dacă primiți o solicitare din partea mass-media de a furniza 
informații, un interviu sau a scrie un articol pe teme tehnice ori a prezenta o lucrare, 
trebuie să redirecționați această solicitare către un membru al echipei de marketing, care 
va gestiona solicitarea sau vă va oferi sprijin și îndrumări. În mod similar, solicitările din 
partea analiștilor financiari sau din partea acționarilor trebuie să fie redirecționate către 
departamentul de relații cu investitorii. Dacă aveți îndoieli cu privire la o solicitare, puteți 
contacta, de asemenea, departamentul de conformitate înainte de a răspunde la 
solicitare. 

 
Vă rugăm să vă consultați cu echipa de marketing în ceea ce privește ghidurile și 
regulamentele aplicabile utilizării mărcilor și comunicărilor corporatiste. 



Solicitarea de îndrumări și raportarea 
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Raportarea conduitei 
neadecvate 

 

 
 

 
 
 

Fiecare dintre noi are responsabilitatea să 
raporteze orice conduită neadecvată 
despre care are cunoștință, inclusiv 
încălcările acestui Cod. Există multe canale 
de comunicare disponibile în acest scop. 

 
Ne încurajăm angajații să participe la 
menținerea integrității Companiei noastre 
prin raportarea oricărei conduite 
neadecvate. Pentru a sprijini aceste 
eforturi, orice angajat al Companiei noastre 
poate depune o plângere la managementul 
Companiei cu privire la aspecte îndoielnice 
de contabilitate și audit, situații de fraudă 
corporatistă sau încălcare a legislației 
aplicabile. 

 
Dacă preferați să raportați întrebările dvs. sau 
problemele constatate în mod anonim, este 
disponibilă o linie telefonică anonimă, 24 de 
ore pe zi, 365 de zile pe an, pentru a 
răspunde la întrebările sau problemele privind 
aspectele de etică sau legalitate, inclusiv 
posibilele încălcări ale Codului companiei și 
ale altor politici. Toate întrebările și/sau 
rapoartele vor fi anchetate prompt și temeinic, 
în conformitate cu legislația în vigoare. Acolo 
unde va fi necesar, se vor implementa soluții 
adecvate și/sau se vor lua măsuri corective 
sau disciplinare pentru încălcările Codului. 
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Dacă aflați despre o situație care poate să implice o încălcare 
a Codului, a politicii Companiei sau a oricăror legi sau 
regulamente aplicabile, vă încurajăm să o raportați prin 
contactarea managerului dvs. sau a departamentului de 
resurse umane. Dacă preferați, puteți să vă adresați direct 
vicepreședintelui diviziei dvs., directorului de țară sau 
departamentului juridic. Ca alternativă, puteți respecta Politica 
Companiei privind semnalarea încălcărilor, raportând orice 
încălcări la una dintre următoarele date de contact: 

 
 

Teh-Chien Chou Allison Leopold Tilley 

Chairperson of the Audit   

Committee Pillsbury Winthrop LLP

Concentrix Corporation 2475 Hanover Street 44201 

audit@concentrix.com Palo Alto, California   
 +1 94304-1114 

 Telephone: 650.233.4537 

  
allison@pillsburylaw.com 

 

Site-ul web al Companiei dedicat 
depunerii plângerilor, de   

www.integritycounts.ca/org/concentrix 
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Cum voi ști dacă o situație 
reprezintă o problemă? 
Codul nostru încearcă să abordeze cele mai frecvente aspecte 
etice și juridice cu care ne putem confrunta. Cu toate acestea, el nu 
poate să abordeze toate situațiile care pot să apară. Atunci când vă 
confruntați cu o dilemă de natură etică, analizați bine situația și 
consultați resursele disponibile, cum sunt politicile și procedurile 
Companiei. Puteți evalua situația punându-vă următoarele întrebări: 

 

• În opinia mea, acțiunea respectă legea? 

• Pare a fi o abordare corectă? 

• Respectă Codul nostru și toate celelalte politici ale Companiei? 

• M-aș simți confortabil dacă alte persoane ar afla 
despre acest lucru? 

Dacă nu puteți răspunde „da” la toate aceste întrebări, nu 
întreprindeți acea acțiune. Solicitați îndrumări dacă aveți 
întrebări suplimentare cu privire la situație. 

 
De asemenea, vă puteți confrunta cu situații care pot prezenta 
dileme de natură etică atunci când desfășurați activități 
comerciale în străinătate. Dacă legile, obiceiurile sau practicile 
locale ale unei alte țări sunt în contradicție cu legislația SUA, 
politica Companiei sau acest Cod, solicitați îndrumări de la 
departamentul juridic. În astfel de circumstanțe, trebuie să 
respectăm întotdeauna legile, obiceiurile sau practicile cele mai 
stricte. 
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Protejarea 
împotriva 

represaliilor 
 

 

 
 

Chiar și în companiile care adoptă cele mai 
înalte standarde de etică, ocazional pot să 
apară probleme. Când apar, dorim să fie 
raportate, astfel încât să poată fi soluționate. 
Nu întotdeauna este simplu să raportați un 
dubiu sau o problemă care încalcă sau doar 
pare să încalce cerințele Codului, politica 
Companiei sau legislația și regulamentele 
aplicabile. Vă garantăm că nu vor exista 
represalii din partea Companiei împotriva 
niciunui angajat care, cu bună credință, 
raportează probleme de natură etică sau 
colaborează la o anchetă condusă de 
Companie. Pot fi luate măsuri disciplinare 
împotriva oricărei persoane vinovate de 
represalii împotriva acestor angajați.

Î. Îmi fac griji cu privire la 
raportarea unei suspiciuni de 
fraudă. Dacă mă înșel și voi 
avea probleme sau voi leza 
reputația cuiva? 

R. Nu tragem la răspundere 
angajații 
pentru raportări efectuate 

cu bună credință, chiar dacă 

se dovedește că nu aveau 

dreptate sau faptul nu poate 

fi dovedit. Suntem precauți 

atunci când anchetăm 

acuzațiile de posibilă 

conduită neadecvată, pentru 

a proteja reputația 

angajaților. Anchetele sunt 

realizate într-o manieră 

obiectivă, echitabilă și 

confidențială. 
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Am primit un exemplar al Codului de conduită etică în afaceri al 
Companiei și l-am citit cu atenție. Înțeleg toate orientările, practicile 
și politicile și sunt de acord să le respect. 

 
Înțeleg și accept faptul că, dacă voi încălca orientările, practicile 
și politicile din Codul de conduită etică în afaceri, sunt pasibil(ă) 
de măsuri disciplinare pentru comportamentul meu, care pot să 
ajungă până la desfacerea contractului meu de muncă. 

 
Înțeleg faptul că Compania noastră își rezervă dreptul să modifice, 
să amendeze sau să șteargă oricare sau toate informațiile din acest 
Cod de conduită etică în afaceri, în orice moment, în funcție de 
circumstanțele mediului de afaceri. 

 

De asemenea, înțeleg că semnarea acestui formular de Confirmare 
de primire și exprimare a acordului nu conferă și nici nu este menită 
să confere niciun fel de drepturi sau beneficii sau garanția de 
angajare și nici nu constituie o garanție de prelungire a contractului 
de muncă sau de angajare, decât în conformitate cu prevederile 
contractului meu de muncă. 

 
 

Semnătura:   
 
 

Data:   
 
 

Numele cu litere de tipar:   
 
 

Numărul angajatului:   
 
 

Sedii:   
 
 
 

Exonerările de la oricare prevederi ale Codului nu sunt în general 

permise și, în orice caz, pot fi acordate numai în scris de către 

Consiliul de administrație și trebuie să fie declarate în conformitate cu 

legislația în vigoare. Acest Cod de conduită etică în afaceri poate fi 

modificat periodic la discreția Companiei noastre. Versiunea actuală a 

Codului va fi postată și păstrată pe site-urile de intranet ale Companiei 

noastre și poate fi obținută de la departamentul de resurse umane sau 

juridic. 



Oficiul de brevete și mărci comerciale din SUA. Alte denumiri și mărci sunt proprietatea 
ț ă
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