Survey: Etica si conformitate
Chestionar privind etica în afaceri şi conformitatea

Buna ziua,
Centrul de Resurse Juridice, cu sprijinul Ambasadei Marii Britanii la Bucureşti, realizează un sondaj printre
cele mai importante 1000 de companii din Romania ca cifră de afaceri şi număr de angajaţi. Prin
intermendiul acestui chestionar dorim să aflăm în ce măsură compania dvs. a dezvoltat un sistem intern de
etică în afaceri şi conformitate sau în ce măsură doreşte să dezvolte un astfel de sistem.
CRJ doreşte să suprindă tendinţele actuale privind politicile anti-mită din cele mai importante companii
româneşti având în vedere intenţiile Guvernului României de a promova politicile anti-mită în sectorul de
afaceri. Astfel, vă invităm să răspundeţi la acest foarte scurt chestionar şi să beneficiaţi în viitor de
informaţii şi sprijin gratuit din partea CRJ pentru a vă îmbunătăţi procedurile interne de etică şi
conformitate şi a vă întări reputaţia pe piaţă. De exemplu, dacă veţi completa chestionarul veţi intra în
baza noastră de date şi veţi fi invitaţi la conferinta „2013 Business Ethics and Compliance” ce va avea loc
în data de 27 februarie 2013 la Bucureşti.
În urma acestui sondaj nu vor fi întocmite clasamente de succese şi eşecuri iar numele companiei dvs. nu
va fi menţionat în raportul final al cercetării şi nu va fi făcut public în nicio situaţie. Raportul final va
cuprinde doar date statistice despre companiile care au răspuns chestionarului, sectoarele de activitate,
politicile interne de etică în afaceri dezvoltate. Prin completarea acestui chestionar, compania dvs. nu îşi
asumă nicio obligaţie şi nu poate fi obligată în niciun fel.
CRJ este înscrisă în Registrul de evidenţă a prelucrării de date cu caracter personal sub nr. 15464. Mai
multe detalii despre acest proiect puteţi găsi la www.crj.ro sau ne puteţi contacta în mod direct la telefon
021-2120690.
Vă rugăm să aveţi amabilitatea de a aloca 5 minute pentru completarea chestionarului alăturat (doar 12
întrebări). Puteţi completa chestionarul electronic şi îl puteţi transmite prin email la etica@crj.ro sau fax
021-2120519. De asemenea puteţi completa chestionarul online utilizând această pagina.
Sunt de acord

Informaţii despre persoana juridică

Numele companiei/ societăţii comericale/societăţii naţionale pe care o reprezentaţi:

CUI companiei/societăţii comericale/societăţii naţionale pe care o reprezentaţi?

Informaţii de contact ale persoanei care completează chestionarul

Prenume * :

Nume * :
Funcţie:
Adresa companiei:
Localitatea:

Judeţ:

Fax:

Telefon * :
Adresă Email * :

Întrebări

Compania pe care o reprezentaţi (persoana juridică întregistrată în România) are un regulament de ordine
interioară (sau aplică un regulament de ordine interioară stabilit la nivelul grupului de firme din care face
parte)? *
Da
Nu
Nu ştiu

Compania pe care o reprezentaţi are un cod/ghid intern de etică în afaceri (sau aplică un cod/ghid intern
de etică în afaceri stabilit la nivelul grupului de firme din care face parte), diferit de regulamentul de ordine
interioară? *
Da
Nu
Nu ştiu

În cadrul companiei pe care o reprezentaţi (persoanei juridice înregistrată în România) exista un
departament de etică şi conformitate sau există o persoană desemnată să asigure funcţia de ofiţer de etică
şi conformitate? *
Da
Nu
Nu ştiu

În cadrul companiei pe care o reprezentaţi. (persoanei juridice înregistrată în România) există proceduri
prin care să fie prevenită mita (mită = situaţia în care angajaţii companiei dau sau primesc mită din
exteriorul sau interiorul companiei pentru a obţine contracte comerciale sau a face ceva ce intră în
atribuţiile lor de serviciu sau ceva ilegal)? *
Da
Nu
Nu ştiu

În cadrul companiei pe care o reprezentaţi. (persoanei juridice înregistrată în România) există proceduri
prin care să fie prevenite conflictele de interese(conflictul de interese = situaţia în care angajaţii au un
interes personal într-o problemă de serviciu)? *
Da

Nu
Nu ştiu

În cadrul companiei pe care o reprezentaţi (persoanei juridice înregistrată în Romania) a avut loc în
ultimul an (2012) cel puţin un curs de etică pentru angajaţi sau manageri? *
Da
Nu
Nu ştiu

Compania pe care o reprezentaţi are mecanisme interne prin care angajaţii pot sesiza anonim incidentele
de natură etică, corupţie sau conflicte de interese? *
Da
Nu
Nu ştiu

Compania pe care o reprezentaţi este interesată sa îşi trimită angajaţii la cursuri gratuite de etică şi
conformitate, susţinute de experţi străini şi finanţate din fonduri europene?
Da
Nu
Nu ştiu

Compania pe care o reprezentaţi este interesată să participe gratuit la seminarii, conferinţe şi expoziţii
privind etica în afaceri? *
Da
Nu
Nu ştiu

Care dintre următoarele trei propuneri de politici publice vi se pare adecvată şi poate contribui la creşterea
integrităţii/eticii în afaceri? *
Reglementarea obligativităţii existenţei unui program intern de conformitate pentru toate societăţile comerciale care participă
la proceduri de achiziţii publice
Reglementarea obligativităţii existenţei unui program intern de conformitate pentru toate toate societăţile comerciale care
participă la proceduri de achiziţii publice peste un anumit plafon (ex. 5 milioane de euro)
Reglementarea unui sistem de bonificare pentru societăţile comerciale care participă la proceduri de achiziţii publice şi care
pot certifica implementarea unui sistem de conformitate
Nicio variantă.
Detaliaţi!

Care dintre următoarele două propuneri de politici publice vi se pare adecvată şi poate contribui la
creşterea integrităţii în afaceri? *
Reglementarea obligativităţii introducerii de caluze anticorupţie în contractele dintre instituţiile publice şi firmele private
Autoreglementarea şi promovarea procedurilor interne anticorupţie ca bună practică
Nicio variantă.
Detaliaţi!

Doriţi să primiţi gratuit un newsletter lunar de la Centrul de Resurse Juridice privind evenimentele publice
din domeniul eticii şi conformităţii la care puteţi participa? *
Da
Nu
Nu ştiu

Link- ul web in care putem afla mai multe amănunte despre compania dvs. şi sistemul dvs. de etică şi
conformitate

Alte detalii (eventual clarificarea răspunsului dat la o anumită întrebare de mai sus)

Proiect susţinut de Ambasada Marii Britanii la Bucureşti

