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1.1 Scrisoare CEO

1.0 INTRODUCERE

Bine ați venit la Codul de conduită al CEVA („Cod). Acesta este documentul de bază pentru cultura CEVA. Codul
de Conduita stabilește etica și valorile prin care CEVA va face afaceri.
Abordarea noastră de conformitate este simplă. Este responsabilitatea tuturor să asigurăm un comportament
conform și etic în cadrul CEVA și în legătură cu activitatea CEVA - de aceea solicităm întregului personal dar și
terților care ne oferă servicii sau care ofera servicii în numele nostru să citească, să înțeleagă și să respecte
Codul. Doar prin respectarea standardelor Codului de Conduita , compania CEVA își poate ocupa locul în
comunitatea globală, poate atrage talentele potrivite, poate indeplini așteptările clienților și in cele din urma poate
reuși în afaceri .
Vreau să subliniez poziția noastră constanta împotriva tuturor formelor de corupție și abordarea noastră cu
toleranță zero la orice încălcare a politicii. Politicile noastre iau în considerare toate legile anticorupție aplicabile,
in special legislatia franceză anticorupție Sapin II, întrucât CEVA este detinuta de un grup francez, precum și
Legea privind practicile corupte din SUA și Legea corupției din Marea Britanie
.
Asteptarea noastra este de a fi respectat Codul de conduita in afaceri pe deplin.
Mediul nostru de afaceri și legile sunt în continuă schimbare. Este important sa consultati în mod regulat Codul
de conduita și să faceți referire la acesta atunci când apare o situație în care este posibil să aveți nevoie de
îndrumări sau de sfaturi. Regulile stabilite în Cod sunt relevante pentru fiecare poziție și pentru fiecare rol în
cadrul CEVA și pentru orice persoană cu care colaborăm.
Vă mulțumim pentru responsabilitatea personala cu care aderati la valorile noastre. Respectând Codul de
conduita, ajutați CEVA să câștige încrederea și respectful, esențiale pentru îndeplinirea misiunii și viziunii noastre
ca si companie. Dacă aveți întrebări cu privire la conținutul Codului de conduita, va rugam sa va adresați
departamentului nostru de conformitate și etică (CEVA.Compliance@cevalogistics.com).
Mathieu Friedberg
CEO
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1.2 Ce reprezintă CEVA
Noi creăm valoare pentru clienții noștri furnizând în mod constant servicii excepționale.

1.0 INTRODUCERE

O pasiune pentru logistică și spirit antreprenorial pătrunde în tot ceea ce facem, excelență în procesul de conducere și
susținerea ambiției noastre de a fi văzuți ca fiind cei mai buni profesioniști din domeniul logisticii. Integritatea și respectul sunt
principii fundamentale care infuzează toate relațiile noastre de afaceri. Concentrarea noastră constantă este de a oferi
rezultate atât pentru clienți, cât și pentru investitori.

Viziunea noastră.
La CEVA avem o viziune clar definită pentru afacerea noastră: să fim cel mai profesionist furnizor de logistică pentru terți.

Valorile noastre.
Pentru a ne concentra asupra realizării acestei viziuni, creăm o afacere puternică și integrată cu oamenii chiar în inima sa. Pentru a realiza acest lucru, am
dezvoltat o serie de valori care ne ajută să acționăm într-un mod care ne va conduce pe calea de a ne îndeplini viziunea de a deveni cel mai profesionist
furnizor de logistică catre terți.
•
•
•
•
•
•
•
•

Suntem pasionați de clienți
Noi prețuim oamenii
Suntem energici și dornici
Suntem conduși de performanță
Suntem de succesSuntem agili și receptivi
Promovăm și apreciem diversitatea
Suntem maestri ai lanțului de aprovizionare
Integritatea și respectul sunt modul nostru de viață
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2.0 OAMENII ŞI CULTURA NOASTRĂ
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Link-uri de referință pentru politică:
• Politica privind traficul de persoane
• Modul de raportare a liniei rapide

2.0 OAMENII ȘI CULTURA NOASTRĂ

2.1 Drepturile omului și demnitatea
CEVA se angajează să respecte și să aprecieze drepturile omului la scară globală. Funcţionarea etică și
respectarea angajaților, a clienților și a părților interesate reprezintă valori fundamentale
fundamentale pe care CEVA încearcă în mod constant să le realizeze și să le mențină.

 TREBUIE să respectați prevederile legale privind
vârsta minimă de lucru în țările în care lucrăm,
precum și legile privind programul de lucru,
salariile și beneficiile.

Programul CEVA privind respectarea drepturilor omului, aliniat la cerințele guvernamentale aplicabile
și la inițiativele globale în domeniul drepturilor omului, oferă CEVA un cadru solid pentru punerea în
aplicare a măsurilor de prevenire a muncii forțate, a traficului de ființe umane și a altor încălcări ale
drepturilor omului în lanțul global de aprovizionare. Politica CEVA privind traficul de persoane se
adresează specificului acestui subiect important.

× NU TREBUIE să participați la nici o formă de
sclavie, trafic de ființe umane, muncă forțată și
munca copiilor, așa cum este definită de legea
aplicabilă și de principiile internaționale.

2.2 Egalitatea de șanse, diversitatea și includerea
 TREBUIE să luați decizii privind ocuparea forței de
muncă bazate pe competențe, performanță,
angajament, comportament etic și alte calificări
pentru locul de muncă respectiv.
 TREBUIE să promovați și să valorizați diversitatea
în toate domeniile de recrutare, angajare, formare
și promovare.
 TREBUIE să respectați legile aplicabile privind
libertatea de asociere și negocierea colectivă.

CEVA se angajează să practice echitabil angajarea și ocuparea forței de muncă și să se asigure că toți
angajații au oportunitatea de a-și dezvolta potențialul maxim. Ne străduim să menținem un mediu de
lucru bazat pe merit și incluziune.
Dacă bănuiți că există o discriminare, consultați procedura de raportare La linia non-stop, contactați
resursele umane sau sunați la linia telefonică de conformitate, astfel încât să investigăm.

× NU TREBUIE să faceți discriminări împotriva
oricărui candidat de angajare sau angajat din
orice clasă protejată legal.
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2.0 OAMENII ȘI CULTURA NOASTRĂ

2.3 Respect reciproc și tratament echitabil
 TREBUIE să desfășurați toate activitățile într-un
mod incluziv, datorită naturii diverse a forței
noastre de muncă. De exemplu, anumite forme de
divertisment ar trebui evitate dacă membrii forței
de muncă nu pot fi incluși.

CEVA se străduiește să mențină un mediu de lucru care să permită
angajaților noștri să-și atingă întregul potențial și să încurajeze creativitatea
și productivitatea.

× NU TREBUIE să participați la nici o formă de
violență la locul de muncă, intimidare sau
hărțuire, inclusiv hărțuire sexuală și avansuri
sexuale nedorite.

Toți angajații noștri vor fi tratați cu deferenţă și respect.

2.4 Sănatate şi siguranţă
Obiectivul CEVA este menținerea unui mediu sănătos și sigur. Ne angajăm să furnizăm locuri de
muncă care respectă toate legile și standardele aplicabile privind securitatea și sănătatea în muncă.

De asemenea, desfășurăm afaceri într-un mod care respectă sănătatea și siguranța clienților noștri
și a comunităților în care operează. Ar trebui să ne păstrăm mereu pe noi înșine, pe colegii noștri și
comunitățile noastre în siguranță.
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 TREBUIE să raportați prompt orice incidente sau
condiții incorecte pentru sănătate sau siguranță,
inclusiv echipamente sau mașini sparte și accidente,
către supraveghetorul dumneavoastră sau către
personalul de siguranță locală.
 TREBUIE să raportați orice rănire supraveghetorului
dvs.
 TREBUIE să purtați echipamentul de siguranță
adecvat așa cum este definit pentru rolul dvs.
× NU TREBUIE să transportați, să dețineți și / sau să
păstrați armele de foc pe proprietatea CEVA decât
dacă este permis de legislația locală și este
autorizat în mod corespunzător de CEVA Security
în legătură cu o descriere foarte specifică a
postului.

2.0 OAMENII ȘI CULTURA NOASTRĂ

2.5 Protecţia mediului
CEVA este dedicată sustenabilităţii și conduce afacerile proprii într-o manieră care
respectă mediul înconjurător, care aduce beneficii clienților noștri, comunităților
noastre, poporului nostru și planetei noastre. Este corect din punct de vedere etic și
inteligent din punct de vedere comercial. Trebuie să avem în vedere efectul pe care
activitățile noastre îl au asupra mediului nostru și să fie în permanență în deplină
conformitate cu legile și reglementările de mediu aplicabile activităților noastre de
afaceri.

 TREBUIE să raportaţi imediat orice posibilă
încălcare a legislaţiei mediului, regulamentelor
sau avizelor.
× NU TREBUIE să faceți nimic care dăunează
în mod intenționat comunităților noastre sau
mediului nostru.

2.6 Droguri şi alcool
 TREBUIE să respectați toate legile și reglementările
privind utilizarea sau deținerea de alcool, droguri
ilegale și substanțe controlate.
× NU TREBUIE să vă angajați în utilizarea, vânzarea,
distribuirea sau posesia de alcool, droguri ilegale,
alte substanțe ilegale sau utilizarea
necorespunzătoare a substanțelor controlate în
timp ce lucrați, pe proprietatea companiei sau
când sunteți implicat în activitatea companiei.

Politica CEVA este menținerea unui mediu de lucru fără consum de droguri și fără alcool.
Utilizarea alcoolului și a drogurilor ilegale poate crea riscuri serioase pentru sănătate și siguranță la locul de
muncă. În cazuri excepționale, alcoolul poate fi servit în birourile CEVA sau în alte clădiri cu aprobarea
prealabilă a conducerii.
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2.0 OAMENII ȘI CULTURA NOASTRĂ

2.7 Activele companiei

Link-uri de referință pentru politică:
• Regulile CEVA de afaceri

CEVA se angajează să protejeze utilizarea corectă a bunurilor noastre. Aveți un rol important în acest sens,
cum ar fi respectarea cerințelor de securitate la sediul dvs., păstrarea confidenţialităţii parolelor CEVA,
imprimarea numai atunci când aveți nevoie, asigurați-vă că păstrați siguranța laptopului în timp ce călătoriți,
respectând Regulile noastre de afaceri CEVA, protejând proprietatea intelectuală a CEVA.
Trebuie să respectăm drepturile și drepturile de proprietate intelectuală ale altor persoane și societăți. De
exemplu, nu ar trebui să utilizăm o listă de clienți confidențială pe care un nou angajat a adus-o cu el în CEVA,
sau să copiați informațiile din jurnale comerciale protejate prin drepturi de autor sau să transportați cu bună
știință mărfuri contrafăcute.
Bunurile CEVA includ, de asemenea, o bună utilizare a timpului tău. În timp ce, desigur, apreciem pauzele în
timpul zilei de lucru și permitem apeluri personale, e-mailuri și alte activități ocazionale, timpul petrecut la CEVA
ar trebui să fie timp pentru CEVA.
 TREBUIE să respectați drepturile de
proprietate intelectuală ale altor persoane și
companii.
× NU TREBUIE să utilizați echipamentele,
munca, bunurile, facilitățile sau alte bunuri
sau proprietăți ale companiei în scopuri
personale sau în alte scopuri decât ale
CEVA, cu excepția cazului în care
conducerea noastră aprobă.
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2.8 Informaţii interne
2.0 OAMENII ȘI CULTURA NOASTRĂ

 TREBUIE sa fiţi atenţi cum trataţi informaţiile
de care luaţi cunostinţă.
× NU TREBUIE să tranzacționați titluri pe baza
informațiilor materiale, non-publice sau
personalizate, indiferent de modul în care aflați
ceva, este împotriva legii și a politicii noastre!
× NU TREBUIE să folosiți informațiile singure
sau să dați altcuiva un "pont", astfel încât să
poată să-l folosească.

Trebuie să aveți grijă deosebită faţă de informațiile confidențiale la care sunteți expus.

Link-uri de referință pentru politică:
• Politica comerciala CEVA
• Politica de due diligence ce trebuie
respectata de terți

În cursul activităților noastre de afaceri, puteți afla informații nepublice referitoare la
afacerea, operațiunile sau valorile mobiliare ale CEVA sau ale clienților sau furnizorilor
noștri. CEVA interzice strict tranzacționarea titlurilor de valoare pe baza informațiilor
nepublice ("informații din interior"). Pentru mai multe informații, consultați Politica de
tranzacționare a CEVA.

2.9 Clienţi, furnizori şi parteneri de afaceri
CEVA se angajează să atingă cele mai înalte standarde de calitate și trebuie să
lucreze în mod constant pentru a-şi îmbunătăți procedurile în beneficiul clienților săi.
Clienții noștri depind de noi, așa că depunem eforturi pentru a impulsiona succesul
clienților noștri.
Cunoștințele noastre despre cerințele globale și locale ale clienților și piețelor noastre
guvernează ne activitățile. Includem și prioritizăm concentrarea pe client în toate
procesele, proiectele și relațiile noastre de afaceri.

 TREBUIE să fiţi partener cu alte entități și
persoane care îndeplinesc standardele pe
care le-am stabilit pentru compania noastră. În
selectarea partenerilor de afaceri, încercăm să
colaborăm cu terți care își desfășoară
activitatea în numele Companiei noastre cu
respectarea normelor legale și de
reglementare aplicabile și a standardelor
noastre ridicate de integritate, care sunt
evidențiate în politica de due diligence a
Companiei faţă de Terți.
× NU TREBUIE să utilizați terți cu risc înalt până
când nu sunt aprobaţi de dept. Proceduri &
Etica.
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3.0 GESTIONAREA TERȚILOR ȘI A RISCURILOR
INTERNAȚIONALE
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3.0 GESTIONAREA TERȚILOR ȘI A RISCURILOR
INTERNAȚIONALE

3.1 Anticorupție
 TREBUIE sa respectati Politica noastra
anticoruptie şi legislaţia anticoruptie aplicablă
domeniului nostru de activitate.
 TREBUIE sa respectati Politica noastră de due
diligence în privinţa terţilor la momentul
evaluării acestora.
 TREBUIE să contactaţi Dept. De Etică dacă
aveti legături cu un funcţionar public.
× NU TREBUIE să oferiţi sau să acceptaţi orice
ar putea fi interpretat ca trafic de influenţă in
folosul nostru sau al alora.
× NU TREBUIE sa oferiţi plaţi de facilitare.
× NU TREBUIE să vă angajaţi în nicio formă de
mită.

Link-uri de referință pentru politică:

CEVA consideră că corupția dăunează societăților și subminează comerțul echitabil, care este
crucial pentru afacerea noastră.
CEVA interzice orice formă de mituire sau corupție și se va conforma legilor anticorupție care se
aplică domeniului nostru și principiilor internaționale la care le aderăm, în special Legea privind
practicile Corupției Străine în Statele Unite (FCPA), Legea britanică anti-mită, UN Global Compact,
Convenția Anticorupţie a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și alte legi și
principii aplicabile în materie. Revedeți politica anticorupție a CEVA pentru detalii în scopul de a
evita corupția și mituirea. Este important să nu oferiți, să promiteți, să acceptați sau să solicitați
orice fel de mită, foloase necuvenite, avantaje sau orice altceva de orice valoare pentru un scop
necorespunzător (financiar sau nefinanciar și direct sau indirect).
CEVA interzice plățile de facilitare, cu excepția cazului în care există o amenințare iminentă a
sănătății personale, a siguranței sau a libertății , atâta timp cât este raportată prompt și
documentată corespunzător (darea de mită).
Trebuie să urmăm procedurile companiei pentru evaluarea terțelor cu care facem afaceri. Vrem să
ne asigurăm că facem afaceri cu companii care au aceleași valori ca CEVA.
CEVA are obligația legală de a se asigura că există sisteme și proceduri rezonabile de prevenire
pentru a preveni facilitarea evaziunii fiscale a terților. Consultați Politica CEVA privind prevenirea
infracțiunilor de evaziune fiscală pentru mai multe detalii, inclusiv definiții, exemple și cerințe ale
acestei obligații.
Dacă sunteți un funcționar public sau sunteți în legătură cu un funcţionar public, trebuie să notificați
Dept. de etică.
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•
•
•
•

Politica anticorupție
Politica aplicabilă terților
Politica privind relațiile de raportare la sau
cu un serviciu guvernamental
Politica privind prevenirea infracțiunilor de
evaziune fiscală

3.0 GESTIONAREA TERȚILOR ȘI A RISCURILOR
INTERNAȚIONALE

3.2 Cadouri şi divertisment
 TREBUIE să concurați și să intrați în afaceri
doar pentru interesul CEVA.
 TREBUIE să cunoasteţi de politicile clienților și
furnizorilor de cadouri și de divertisment pentru
a vă asigura că nu încălcați instrucțiunile.
× NU TREBUIE să fiți influențați de cadouri,
divertisment sau beneficii de orice fel de la
potențiali sau actuali clienți sau furnizori.
× NU TREBUIE să oferiți sau să primiți daruri și
divertisment necorespunzătoare. NU TREBUIE
să cereți un cadou de la un client, un furnizor
sau altcineva pentru dvs., pentru prietenii dvs.
sau pentru familia dvs.

CEVA concurează și intră în afaceri în mod transparent și pentru
satisfacerea interesului CEVA. Este imperativ să evitați apariția oricărui caz
de corupţie (inclusiv intenția de corupere, diminuarea obiectivităţii,
foloase necuvenite, conflictul de interese sau tratamentul preferențial).

Link-uri de referință pentru politică:
• Îndrumări pentru cadouri și
divertisment
• Regulile CEVA de afaceri
• Politici financiare și contabile

Regulile de cadouri și divertisment CEVA oferă detalii privind pragurile și
procesul de aprobare pentru cadouri și divertisment.

3.3 Documente financiare
Registrele, înregistrările şi conturile CEVAtrebuie să fie complete, la termen, reale ţi sa reflecte cu
acurateţe activul, pasivul şi tranzacţiile noastre. Este necesar să se asigure onestitatea şi
transparenţa, să se prevină frauda si să se întocmească documente financiare de încredere în
conformitate reglementările contabile aplicabile afacerilor CEVA, politicilor in domeniul Finanţelor
şi Contabilităţii care susţin principiul acurateţei.
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 TREBUIE să efectuaţi înregistrările toate
registrele și conturile, in mod real și cu
exactitate, să arătați activele, datoriile și
tranzacțiile CEVA .
× NU TREBUIE să participați la nici o falsificare
a registrelor și a înregistrărilor (bilanț, registre
și situații financiare etc.) sau să faceți declarații
false privind documentele CEVA.
× NU TREBUIE să creați tranzacții în afara
registrelor sau un "al doilea set de registre",
acest lucru este strict interzis.

3.0 GESTIONAREA TERȚILOR ȘI A RISCURILOR
INTERNAȚIONALE

3.4 Conflicte de interese
Este imperativ ca CEVA să funcționeze fără conflicte și să ia toate deciziile în interesul CEVA. Conflictele de interese pot apărea în
multe situații, deci trebuie să le identificăm, să le evităm, să le raportim și să rezolvăm.
 TREBUIE să-ți faci treaba în funcție de
interesele CEVA și fără considerații personale.
 TREBUIE să identificați, să evitați, să raportați
și să rezolvați imediat orice conflict de interese
posibil prin completarea unei declarații privind
conflictele de interese.

Link-uri de referință pentru politică:
• Declarația privind conflictul de
interese
Politica împotriva spălării banilor

În toate problemele legate de conflicte, cheia este transparența.
Dacă apare un eventual conflict, spuneți-i şefului dvs. sau
contactați Dept. Juridic sau de Etică și completați o declarație
privind conflictul de interese, pentru a vă ajuta să luați o decizie
bună. Putem rezolva uşor multe astfel de situații, atâta timp cât
suntem deschisi și cinstiți.

× NU TREBUIE să participați la nicio activitate,
relație sau circumstanță în care interesele dvs.
personale intră în conflict sau chiar par să
contravină intereselor CEVA.

3.5 Contracte guvernamentale
La CEVA, ne angajăm să respectăm cu strictețe legile și reglementările guvernamentale în materie de
achiziţii atunci când furnizăm servicii în numele sau pentru entități guvernamentale (direct, în calitate de
antreprenor principal sau, indirect, subcontractant). Ca și în cazul altor cerințe ale Codului nostru, atunci
când vine vorba de contracte guvernamentale, onestitatea, acuratețea și transparența sunt extrem de
importante. Desfășurarea activităților care implică direct sau indirect contracte guvernamentale impune
CEVA să cunoască cerințe și sancțiuni stricte (inclusiv sancțiuni penale) care depășesc sau sunt diferite de
reglementarea contractelor comerciale. Există limite stricte în ceea ce privește interacţiunea cu oficiali
guvernamentali și părți contractante din mediul privat. Revizuiți politicile CEVA privind contractele
guvernamentale pentru mai multe detalii.
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 TREBUIE să înțelegeți și să respectați în
totalitate politicile CEVA privind contractele de
achiziții publice și legile și reglementările
aplicabile, dacă vă ocupați de contractele
guvernamentale.
× NU TREBUIE să oferiți cadouri sau
divertisment oricărui funcționar guvernamental
care a contractat clienți sau furnizori fără
aprobarea prealabilă.

3.0 GESTIONAREA TERȚILOR ȘI A RISCURILOR
INTERNAȚIONALE

3.6 Activități politice și caritabile
În desfășurarea activității, CEVA evită activitățile sau declarațiile
politice inadecvate care ar putea aduce atingere intereselor
CEVA. În general, Compania nu intervine în chestiuni politice.
Regulile noastre de afaceri CEVA solicită consiliului nostru de
administrație
să
aprobe
toate
contribuțiile
politice.
Ne angajăm să sprijinim comunitățile în care lucrăm. Regulile de
afaceri CEVA oferă informații privind obținerea aprobării pentru
contribuții caritabile.

Link-uri de referință pentru politică:
• Regulile CEVA pentru afaceri
• Politicile guvernamentale de
contractare

 TREBUIE să respectați cu strictețe toate legile
și reglementările financiare, etice și de altă
natură referitoare la activitățile politice, inclusiv
la lobby.
 TREBUIE să înțelegeți și să respectați
diferitele culturi și problemele comunității
locurilor în care lucrăm.
× NU TREBUIE să participați în nicio acţiunr de
strâgere de fonuri politică sau caritabilă în
numele CEVA fără aprobarea prealabilă.

3.7 Respectarea politicilor de comerţ
 TREBUIE să respectați cu strictețe toate legile
și sancțiunile aplicabile privind importul și
exportul, precum și politicile CEVA privind
respectarea comerțului global.Trebuie să
respectați legislația anti-boicot aplicabilă.
× NU TREBUIE să facilitați sau să desfășurați
afaceri cu părți restricționate sau țări cu
sancțiuni complexe.

CEVA și angajații săi trebuie să respecte reglementările comerciale aplicabile care includ restricții de
import, controale ale exporturilor, sancțiuni, embargouri și legile anti-boicot din S.U.A. Sancțiunile și
controalele comerciale sunt aplicabile în cadrul funcțiilor CEVA, inclusiv Managementul mărfurilor,
Logistica Contractului, 4PL, Dezvoltarea Afacerilor și Finanțe. Nerespectarea controalelor comerciale
și a sancțiunilor poate expune CEVA și angajații săi la sancțiuni substanțiale și răspundere penală.
Politica CEVA interzice orice afacere cu țări supuse sancțiunilor economice, fără autorizație și
aprobare specifică din partea Dept. de Etică. Ca și politică generală, CEVA nu face nici un fel de
afaceri care implică Iran, Cuba, Coreea de Nord și Siria.
Dept. de Etică supraveghează conformitatea CEVA cu reglementările comerciale și a implementat
controale interne, politici și instrumente de conformitate pentru a asigura conformitatea CEVA cu
reglementările comerciale din locurile unde CEVA desfășoară activități. Paginile referitoare
respectarea politicilor comerciale de pe intranet oferă resurse pentru a respecta legile comerciale.
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3.0 GESTIONAREA TERȚILOR ȘI A RISCURILOR
INTERNAȚIONALE

3.8 Politica anti-trust şi concurenţa loială
CEVA se angajează să promoveze concurența loială și competitivă. Am stabilit toate
prețurile și suprataxele în mod independent, pe baza analizei proprii, a informațiilor
clienților și a informațiilor disponibile publicului. Fiecare dintre noi trebuie să evităm
orice comportament care ar putea chiar să încalce politica CEVA privind antitrustul
și dreptul concurenței sau orice legi antitrust sau de concurență.
Politicile și procedurile Asociației Comerciale CEVA
descriu procesul de participare la organizațiile
comerciale, industriale și profesionale, astfel încât să
respectăm obligațiile noastre antitrust.
În plus față de concurența loială și independenţa, CEVA este dedicată abordării
afacerilor în mod echitabil și independent. Vom angaja terțe părți doar printr-o
evaluare corectă, fără a ține cont de conexiunile pe care noi sau angajații noștri lear putea avea cu ei.

 TREBUIE să concurați şi să intraţi în relaţii de
afaceri numai pe baza meritelor și a
competiției deschise.Trebuie să respectaţi
politica CEVA privind antitrustul și dreptul
concurenței și orice legislație anti-trust sau
relativî la concurență.Trebuie să primiți
aprobarea pentru a participa la o organizație
comercială, industrială sau profesională
înainte de a reprezenta CEVA.
× NU TREBUIE sa discutaţi cu concurenta
preţurile, ofertele, profiturile, alocarea clienţilor
sau teritoriilor sau alti termeni si condiţii de
vânzare şi niciodata să nu vă puneţi de acord
cu concurenţa cu privire la aceste lucruri.
× NU TREBUIE să participați la boicoturi sau la
acordul de a boicota cu anumiți oameni, entități
sau țări.
× NU TREBUIE să luați decizii cu privire la cine
alegeți să faceți afaceri CEVA pe baza oricăror
legături personale pe care le aveți.

3.9 Politica împotriva spălării de bani
 TREBUIE să cunoașteți clienții și furnizorii dvs.
pentru a ne asigura că nu suntem parte la nici
o activitate ilegală (cu bună știință sau fără să
știm).
 TREBUIE să fiți atenți la comportamentul
ciudat / bizar, care ar putea fi un semn al unei
activități ilegale și să raportați suspiciuni
supervizorului dvs. sau Dept. de Etică.

Pentru a preveni folosirea CEVA pentru a ajuta la spălarea banilor pentru activități
ilegale, este imperativ să știm cu cine colaborăm (clienții și furnizorii noștri).

Fiți atenți la activitatea suspectă, cum ar fi tranzacțiile în numerar, părțile necunoscute,
solicitările neobișnuite de plată sau transferurile de fonduri.

× NU TREBUIE să participați la nicio formă de
spălare a banilor.
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Link-uri de referință pentru politică:
• Antitrust și politica în domeniul concurenței
• Politici și proceduri pentru asocierea
comerciantilor
• Politicile de conformitate a comerțului
global
•
Politica și procedurile CEVA anti-boicot

4.0 MANAGEMENTUL INFORMAŢIEI ȘI
RISCURILOR DE COMUNICARE
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4.0 MANAGEMENTUL INFORMAŢIEI ȘI RISCURILOR DE
COMUNICARE

4.1 Confidenţialitatea datelor
 TREBUIE să respectați Politica de
confidențialitate a datelor și toate legile privind
confidențialitatea aplicabile.
 TREBUIE să respectați intimitatea colegilor
noștri.

CEVA ia foarte în serios protecţia intimităţii personale a angajaților noștri și a tuturor
informațiilor lor personale protejate prin lege (inclusiv protecția sănătății private și a
informațiilor medicale, a informațiilor personale de identificare și a altor informații
personale și private aflate în posesia Companiei). Acesta include, de asemenea,
informațiile personale și confidențiale ale altor persoane pe care le putem avea ca
parte a afacerii noastre. Consultați Politica de confidențialitate a datelor CEVA
pentru mai multe informații.

4.2 Managementul înregistrărilor
Înregistrările și informațiile CEVA sunt active
ale companiei și ar trebui să le tratăm ca
atare. Ar trebui să cunoașteți politica Total
Records & Management (TRIM) și programul
de păstrare a înregistrărilor asociate pentru a
stabili modul de identificare, clasificare,
gestionare și eliminare a înregistrărilor și
informațiilor CEVA.

 TREBUIE să vă păstrați înregistrările și
informațiile, în formă tipărită sau electronică,
atât timp cât este necesar, pe baza politicii
noastre Total Records & Management
Information (TRIM).
× NU TREBUIE să ștergeți înregistrări sau
informații asociate cu litigii active sau
investigații guvernamentale, dacă ați primit o
notificare privind păstrarea documentelor
(DPN).

În cazul unei acțiuni în justiție sau al unei investigații guvernamentale, Departamentul juridic poate emite o notificare privind
păstrarea documentelor (DPN). Politica DPN a CEVA impune ca toate înregistrările și informațiile menționate în DPN să fie
păstrate până când departamentul juridic furnizează instrucțiuni suplimentare.
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Link-uri de referință pentru politică:
• Politica de confidențialitate a datelor
• Politica totală de înregistrare și gestionare
a informațiilor (TRIM)
• Notificare de conservare a documentelor
(DPN)

4.0 MANAGEMENTUL INFORMAŢIEI ȘI RISCURILOR DE
COMUNICARE

4.3 Comunicare

Link-uri de referință pentru politică:
• Politica Social Media
• Politica de securitate a informațiilor
• Ghidul relațiilor cu media
• Politica furnizorilor

Social media.
CEVA permite utilizarea adecvată, responsabilă, in legătură cu afacerile a rețelelor sociale pentru a spori interacțiunile și
comunicările cu clienții, colegii, furnizorii, liderii de afaceri, mass-media și altele. Difuzarea informațiilor legate de CEVA în
mass media este limitată la personalul acreditat de Marketing & Communicare pe politica socială a CEVA.

Comunicarea electronică.
Toate comunicările dvs. electronice și informațiile referitoare la afacerea companiei
sunt proprietatea CEVA și sunt sub controlul Companiei. În conformitate cu politica
de securitate a informației CEVA, angajații nu ar trebui să aibă așteptări de
confidențialitate atunci când folosesc sisteme sau echipamente CEVA. CEVA are
dreptul de a monitoriza și inspecta comunicațiile electronice, computerele,
echipamentele și sistemele în conformitate cu legile aplicabile. Utilizarea personală
responsabilă, incidentală, este acceptabilă, dar trebuie să fie de natură ocazională,
în afara orelor de program ori de câte ori este posibil și nu trebuie să vă abată de la
responsabilități sau să afecteze productivitatea.

 TREBUIE mai întâi să primiți aprobare să
folosiți în mod oficial comunicarea media
pentru CEVA și utilizați-o raţional. Trebuie să
contactați departamentul corespunzător dacă
sunteţi abordati pentru o anchetă.
× NU TREBUIE să reprezentați postările,
comentariile, pozițiile sau convingerile dvs. ca
repreyentând CEVA, dacă utilizați mediile de
socializare personal.
× NU TREBUIE să dezvăluiți informații care nu
aparțin domeniului public în beneficiul altcuiva
decât Compania.

Comunicări externe.
Numai personalul CEVA autorizat poate răspunde solicitărilor externe în afara duratei de desfășurare normală a activității.
Orice contact din partea guvernului, a investitorilor, a analiștilor, a mass-mediei și a publicului trebuie să respecte politicile și
ghidul nostru de comunicare (precum Manualul de relații cu mass-media și Politica furnizorilor).
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1.0 INTRODUCTION
5.0 RESPONSABILITĂȚILE DVS.
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5.1 Responsabilitățile dvs. individuale

5.0 RESPONSABILITĂȚILE DVS.

Angajații trebuie :
•
•
•
•
•
•

•

Înțelegeți codul și riscurile care se pot aplica funcției dvs.
Solicitați sfatul din partea managerului dvs. sau conformitatea și etica dacă domeniile de coduri sunt neclare
Finalizați antrenamentul de conformitate anual
Asigurați-vă că orice terță parte cu care lucrați este conștientă de Codul nostru și că aderă la acesta
Raportați imediat încălcări cunoscute sau suspectate (Vezi secțiunea 5.3)
Denunțați orice formă de represalii (direct sau indirect) împotriva oricărei persoane care raportează cu bună-credință o problemă de conformitate sau care
refuză să participe la orice activitate în legătură cu care a considerat în mod rezonabil că este mai mult decât scăzută Riscul de luare de mită care nu a
fost atenuat de organizație
Colaborați pe deplin cu eforturile companiei de a investiga și de a soluționa problemele de conformitate în mod confidențial

5.2 Responsabilitățile managerului
Managerii trebuie:
•
•
•
•

•
•

Înțelegeți codul și riscurile care se pot aplica funcției și personalului dvs.
Asigurați-vă că dumneavoastră și personalul dumneavoastră ați terminat pregătirea anuală de conformitate și că aveți cunoștință de Codul
Raportați imediat încălcări cunoscute sau suspectate și încurajați-vă personalul să facă același lucru
Denunțați orice formă de represalii (direct sau indirect) împotriva oricărei persoane care raportează cu bună-credință o problemă de conformitate sau care
refuză să participe la orice activitate în legătură cu care a considerat în mod rezonabil că este mai mult decât scăzută Riscul de luare de mită care nu a
fost atenuată de organizație
Colaborați pe deplin cu eforturile companiei de a investiga și de a soluționa problemele de conformitate în mod confidențial
Când primiți rapoarte despre încălcări sau presupuse încălcări, escaladați-le la Conformitate & Etică; Managerii nu ar trebui să investigheze singuri
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5.3 Cum să raportaţi

Linkuri de referiţa pentru politici:
• Numere de telefon pentru linia nonstop de conformitate

5.0 RESPONSABILITĂȚILE DVS.

Există numeroase moduri de a raporta încălcările sau presupusele încălcări ale Codului. Alegeți metoda
cea mai confortabilă pentru dvs.:
• Spuneți-i supervizorului dacă nu este implicat în presupusa abatere și sunteți convins să faceți acest
lucru. Sau un alt membru al conducerii dacă credeți că va fi mai eficient.
• Dacă nu sunteți confortabil să discutați cu supraveghetorul dvs., sunați la Juridic sau HR pentru a vă
ajuta.
• De asemenea, puteți contacta departamentul de conformitate și etică direct prin intermediul acestei
adrese de e-mail CEVA.Compliance@Cevalogistics.com.
• Linia telefonică de conformitate administrată de un furnizor terț este disponibilă 24 de ore, 7 zile pe
săptămână, şi numărul este 888-723-2453 pentru majoritatea țărilor. Consultați numerele de telefon ale
liniei telefonice de urgență pentru mai multe detalii privind instrucțiunile de apelare și alte numere
specifice țării.
• Dacă sunteți mai confortabil de raportare on-line, oferim de asemenea rapoarte web.

Atunci când raportați încălcări sau presupuse încălcări, fiți exacți și fideli. Încercați să oferiți cât mai multe
informații pe care le aveți (cine, ce, cum, când, unde, etc.) ".

CEVA are toleranță zero pentru orice persoană care se răzbună (direct sau indirect) sau
ia orice măsură împotriva oricărei persoane care raportează un abatere potențială sau
care refuză să participe la orice activitate în legătură cu care a considerat în mod
rezonabil că este mai mult decât un risc scăzut de luare de mită, care nu a fost diminuat
de organizație.
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 TREBUIE să raportați încălcările sau
presupusele încălcări ale legii sau Codului
managerului Dept. De deisciplina și etică sau
liniei telefonice de conformitate.
× NU TREBUIE să vă răzbunaţi pe cel care
raportează o încălcare cunoscută sau
suspectată.

5.4 Ce se întâmplă când raportaţi
5.0 RESPONSABILITĂȚILE DVS.

Confidenţialitate.
Raportul dvs. și investigația vor fi păstrate confidențiale în măsura posibilului. Dacă doriți să rămâneți anonim, puteți face acest lucru.

Investigaţia.
Rapoartele sunt atribuite unei persoane potrivite pentru a investiga. Nu investigați problemele pe cont propriu. CEVA are un Comitet pentru conduita
corporatistă care, de asemenea, examinează periodic cazurile și sarcinile pentru a nu escalada.

Acţiuni de remediere.
Când ancheta este finalizată, se vor determina toate acțiunile de remediere adecvate.

Urmărirea.
Puteți urmări raportul dvs. utilizând numărul personal de urmărire furnizat când ați raportat sau sunați din nou linia telefonică de conformitate.

Consultați procedura de raportare a liniei non-stop pentru mai multe informații.
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Linkuri de referiţa pentru politici:
• Hotline Raportarea procedurii

1.0 INTRODUCTION
5.0 YOUR RESPONSIBILITIES
6.0 CONCLUZIE
25

6.1 Încheiere
Niciun cod nu poate expune tot ceea ce trebuie să ne conformăm într-o afacere complexă ca a noastră. Acest
Cod oferă îndrumările și standardele de bază pe care le avem pentru toate comportamentele noastre de
afaceri. Regulile noastre de afaceri CEVA și alte politici referite au detalii suplimentare pentru a sprijini Codul.

6.0 CONCLUZIE

Politicile locale sau cele legate de afaceri pot furniza îndrumări și standarde suplimentare, mai stricte sau mai specifice, dar nu pot să
contrazică sau să fie mai atenți decât Codul, cu excepția cazului în care aprobă Conformitatea și etica.
În cadrul Codului, "CEVA", "Corporate" și "Companie" se referă la CEVA Holdings LLC, filialele și asociațiile în participațiune. Este disponibil în
mai multe limbi pe site-ul nostru: www.cevalogistics.com. Dacă există diferențe între versiunile traduse și versiunea în limba engleză,
versiunea în limba engleză va prevala.

CEVA intenționează să aplice acest cod în orice țară în care CEVA desfășoară activități în măsura în care legislația țării respectivă permite
acest lucru.
Consiliul executiv al CEVA și Comitetul executiv sunt responsabile pentru adoptarea, comunicarea și aplicarea Codului.
Codul descris pe www.cevalogistics.com este versiunea oficială. Nu trebuie să vă bazați pe nici o copie tipărită ca versiune oficială. Acest Cod
nu creează drepturi contractuale sau alte drepturi (în mod expres sau implicit) și nu este un contract de muncă sau un acord de orice fel.
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6.2 Glosar
• Legile anti-boicot: Legi care interzic CEVA să participe la boicoturi. CEVA nu poate accepta sau transmite condiţii sau cereri prin ameninţare de boicot.

• Legile anticorupție: Legile anticorupție sunt, în special, Legea privind practicile corupției străine din Statele Unite (FCPA), Legea britanică privind mituirea, principiile internaționale la care am aderat,
precum principiile Compact Global ale Națiunilor Unite, cele ale Organizației pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (OECD) - Convenția anti-mituire și alte legi aplicabile în materie.
• Mita: Oferirea, promiterea, acceptarea sau solicitarea unui folos necuvenit (care ar putea fi financiar sau nefinanciar), direct sau indirect, și indiferent de locația (locațiile), cu încălcarea legii aplicabile, ca

6.0 CONCLUZIE

stimulent sau recompensă, pentru ca o persoană să facă sau să nu facă ceva în îndeplinirea sarcinilor de serviciu.
• Conflict de interese: Există o activitate, o relație sau o circumstanță internă sau externă, în care interesele noastre personale sau de altă natură interferează (conflictual) sau par să interfereze cu
interesele CEVA.
• Acțiune disciplinară: Acțiunile disciplinare pot include avertismente scrise și verbale, sancțiuni financiare, suspendarea și încetarea contractului de muncă, permise în totalitate de legea aplicabilă. În
afară de acțiunile disciplinare, este posibil să sesizăm anumite abateri autorităților competente pentru urmărirea penală sau civilă sau să întreprindem acțiuni în justiție pentru a recupera prejudiciile
cauzate de abateri.
• Comunicare electronică: Comunicațiile electronice includ e-mailuri, mesaje instantanee, mesaje text, activități pe internet, telefoane, alte dispozitive și orice date și informații electronice aflate pe
computerele, echipamentele și sistemele companiei.
• Angajat: Termenul acoperă toți angajații, cu normă întreagă, cu normă parțială, cu durată determinată, nedeterminata sau stagiarii.
• Șantajul: Este atunci când banii sunt luați cu violență de la membrii personalului nostru, prin amenințări reale sau percepute ca reale la sănătate, siguranță sau libertate.
• Plăți de facilitare: Termenul uneori este dat unei plăți ilegale sau neoficiale efectuate în schimbul unor servicii pe care plătitorul are dreptul legal să le primească fără a efectua o astfel de plată. În mod
normal, este o plată relativ minore făcută unui funcționar public sau unei persoane care are o funcție de certificare pentru a asigura sau accelera executarea unei acțiuni de rutină sau necesară, cum ar fi
eliberarea unei vize, permisul de muncă, vămuirea sau instalarea unei telefon.
• Falsificarea registrelor și a înregistrărilor: Exemplele includ tranzacții greșite, fonduri sau conturi ascunse, raportarea tranzacțiilor în perioade greșite sau alte informații false sau înșelătoare.
• Funcționari guvernamentali: orice funcționar public, al autorităților locale sau centrale, servicii publice deconcentrate, agenţii guvernamentale, orice instituţie publică sau agent de instrumentare;
Funcționari vamali; Candidați pentru funcții politice; Funcționari ai organizațiilor internaționale publice (de exemplu, Crucea Roșie sau Banca Mondială); O companie angajată să selecteze și să accepte
oferte pentru un departament, o agenție guvernamentală sau agent instrumentator; O societate desemnată ca şi contractor sau subcontractor al unui departament, o agenție guvernamentală sau agent
instrumentator.
• Proprietatea intelectuală: proprietatea intelectuală este reprezentată de diverse lucruri, cum ar fi brevetele, mărcile comerciale, drepturile de autor, secretele comerciale, planurile de afaceri, datele
tehnice, datele financiare, datele de operare, listele și informațiile clienților, datele personale ale angajaților și alte informații confidențiale sau informaţii in proprietataea CEVA despre activitatile,
operatiunile si planurile companiei. Nu putem dezvălui nici o informație care nu este cunoscută publicului larg pentru câștig personal sau în beneficiul altcuiva decât Compania.
• Protecție juridică: o categorie protejată prin lege este o caracteristică a unei persoane care nu poate fi vizată de discriminare, cum ar fi rasa, culoarea, religia, originea națională, vârsta, sexul, sarcina,
cetățenia, statutul familial, statutul de invaliditate sau de veteran.
• Material: Informația este materială dacă un investitor ar considera că este importantă pentru decizia sa în a cumpăra, a vinde sau a deține titluri.
• Spălarea de bani: efectuarea tranzacțiilor financiare și comerciale cu fonduri sau bunuri care au fost obținute prin activități ilicite, pentru a face ca sursa fondurilor să pară legală.
• Răzbunare: A face ceva rău cuiva care te-a rănit sau te-a tratat rău.
• Sancțiuni: Legi care interzic desfășurarea afacerilor sau tranzacțiilor cu anumite țări, organizații sau persoane. Sancțiunile pot fi specifice țării de origine, țării de ultimă destinație sau jurisdicție prin care
tranzitează mărfurile, printre alți factori.
• Terțe părți: parteneri care sunt furnizori, subcontractori, consultanți, asociații în participațiune, reprezentanți și agenți.
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6.3 Confirmare

6.0 CONCLUZIE

Sub rezerva respectării în cel mai extins mod posibil de legea aplicabilă, prin prezenta:
• confirm că am primit, am citit, am înțeles și voi respecta Codul de Conduită al CEVA;
• înțeleg că încălcarea codului sau a celorlalte politici ale CEVA poate conduce la acțiuni disciplinare, inclusiv eventuala
încetare a contractului de muncă; și
• sunt de acord să raportez prompt orice încălcări cunoscute sau suspicionate ale Codului, altor politici CEVA, legi sau
reglementări aplicabile și orice conflict efectiv (sau aparent) de interese.
Nume:

______________________________________________

Funcţie:

______________________________________________

Semnătură:

______________________________________________

Data:

______________________________________________

Locaţia CEVA: ______________________________________________

Dacă semnați olograf această confirmare, vă rugăm să furnizați această pagină reprezentantului dvs. HR local pentru a fi depusă la dosarul de
personal.

Revision Number 20170501
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6.4 Numai pentru angajați

6.0 CONCLUZIE

Legături către politicile CEVA care ajută






Politica anticorupție*

•

Politicile de conformitate a comerțului global

Politica împotriva spălării banilor

•

Politici guvernamentale de contractare

Politica privind legile antitrust și dreptul concurenței *

•

Procedura de Raportare la Linia Non-Stop

Politica și procedurile CEVA anti-boicot

•

Politica privind traficul de ființe umane

Reguli de afaceri CEVA

•

Politica de securitate a informațiilor







Politica de comerţ CEVA

•

Manual de relații cu mass-media

Numerele de telefon pentru linii non-stop de conformitate

•

Politica privind prevenirea infracțiunilor de facilitare a evaziunii fiscale

Formularul de declarație privind conflictele de interese

•

Politica privind relațiile de raportare cu sau la un serviciu oficial guvernamental

Politica de confidențialitate a datelor

•

Politica Social Media

Politica privind notificarea referitoare la păstrarea

•

Politica de diligență ce trebuie respectată de către terți

documentelor (DPN)

•

Politica totală privind înregistrarea și gestionarea informațiilor (TRIM)

Politici financiare și contabile

•

Politici și proceduri de asociere în comerț

Instrucțiuni pentru cadouri și divertisment

•

Politica furnizorilor




*Accesibil în afara rețelei CEVA
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6.0 CONCLUZIE

TREBUIE SĂ…
• Respectați cerințele legale privind vârsta minimă
de angajare în țările în care lucrăm, precum și
respectați legile privind programul de lucru,
salariile și beneficiile.
• Să luaţi decizii privind ocuparea forței de muncă
bazate pe competențe, performanță,
angajament, comportament etic și alte calificări
pentru locul de muncă respectiv.
• Să promovaţi și valorificaţi diversitatea în toate
domeniile de recrutare, angajare, formare și
promovare.
• Să respectaţi legile aplicabile privind libertatea de
asociere și negocierea colectivă.
• Să se desfășoare toate activitățile într-un mod
incluziv, datorită naturii diverse a forței de
muncă. De exemplu, anumite forme de
divertisment ar trebui evitate dacă membri ai
personalului nu pot fi incluși.
• Să raportați prompt orice incidente sau condiții
nepotrivite pentru sănătate sau siguranță,
inclusiv echipamente sau mașini deteriorate sau
defecte, supervizorului sau personalului de
siguranță de la locul de muncă.
• Raportați toate rănirile către supraveghetorul
dvs.
• Purtați echipament de protecţie adecvat așa cum
este definit pentru funţia dvs.
• Să raportaţi prompt posibile încălcări ale legilor,
reglementărilor sau avizelor de mediu.
• Respectaţt toate legile și reglementările privind
utilizarea sau deținerea de alcool, droguri ilegale
și substanțe controlate.
• Să respectaţi drepturile de proprietate
intelectuală ale altor persoane și companii.
• Fiți atenți la modul în care tratați informațiile la
care sunteţi expuşi.
• Fiţi partener cu alte entități și persoane care
îndeplinesc standardele stabilite pentru
compania noastră. În selectarea partenerilor de
afaceri, încercăm să colaborăm cu terțe părți care
își desfășoară activitatea în numele Companiei
noastre, cu respectarea legilor şi regulamentelor
aplicabile și a standardelor noastre ridicate de
integritate, care sunt evidențiate în politica de
diligență a Companiei faţă de Terți.
• Respectaţi politica noastră anticorupție și legile
anticorupție care se aplică afacerii noastre.
• Urmați politica privind diligența în conformarea
cu politica faţă de terți în evaluarea acestora.
• Contactați Departamentul de Etică & Disciplină
dacă sunteți sau ați fost în relaţie cu un
funcționar guvernamental.
• Să cunoşteţi politicile clienților și furnizorilor
noştri în privinţa cadourilor și a divertismentului
pentru a vă asigura că nu încălcați instrucțiunile.

NU TREBUIE SĂ…
• Să participe la orice formă de sclavie, de trafic
de ființe umane, de muncă forțată și de
muncă a copilului, astfel cum este definită de
legea aplicabilă și de principiile internaționale.
• Discriminare împotriva oricărui candidat de
angajare sau angajat din orice clasă protejată
legal.
• Să participe la orice formă de violență,
intimidare sau hărțuire la locul de muncă,
inclusiv hărțuirea sexuală și progresele
sexuale nedorite.
• Transportați, țineți și / sau păstrați arme de
foc pe proprietatea CEVA, dacă nu este
permisă de legislația locală și este autorizată
în mod corespunzător de CEVA Security în
legătură cu o descriere foarte specifică a
postului.
• Face tot ce dăunează în mod intenționat
comunităților noastre sau mediului nostru.
• Să folosească, să vândă, să distribuie sau să
dețină alcool, droguri ilegale, alte substanțe
ilegale sau utilizarea necorespunzătoare a
substanțelor controlate în timpul muncii, în
proprietatea societății sau în timpul activității
companiei.
• Folosiți echipament, forță de muncă, bunuri,
facilități sau alte bunuri sau proprietăți pentru
scopuri personale sau non-CEVA, cu excepția
cazului în care conducerea noastră aprobă.
• Instrumente de tranzacționare pe bază de
informații materiale, non-publice sau
personalizate, indiferent de modul în care
învățați ceva, este împotriva legii și a politicii
noastre!
• Utilizați informațiile singure sau dați altcuiva
un "sfat", astfel încât să îl poată utiliza.
• Utilizați terțe părți cu risc înalt până când
acestea sunt aprobate de Compliance &
Ethics.
• Să oferiți, să acceptați sau să acceptați ceva
care ar putea părea chiar să influențeze în
mod incorect o decizie a noastră sau a
altcuiva.
• Să furnizeze plăți de facilitare.
• Să se angajeze în orice formă de luare de
mită.
• Să fie influențată de cadouri, divertisment sau
beneficii de orice fel de la potențiali sau
actuali clienți sau furnizori.
• Dați sau primiți daruri și divertisment
necorespunzătoare.
• Cereți un cadou de la un client, furnizor sau
altcineva pentru dvs., pentru prietenii dvs. sau
pentru familia dvs.
• Să participe la orice falsificare a cărților și a
înregistrărilor (bilanț, registre și situații
financiare etc.) sau să prezinte orice
denaturare a documentelor CEVA.

• Concurează în și intră afaceri doar pe baza
meritelor și în interesul CEVA.
• Operaţi toate registrele, înregistrările și
conturile in mod real și cu exactitate, indicând
activele, datoriile și tranzacțiile CEVA.
• Faceți-vă treaba dvs. pe baza celor mai bune
interese CEVA și fără considerații personale.
• Să identifice, să evite, să raporteze și să
abordeze imediat orice conflict de interese prin
completarea unui formular de declarație privind
conflictele de interese.
• Cunoașteți clienții și furnizorii dvs. pentru a vă
asigura că nu suntem parte la nici o activitate
ilegală (cu bună știință sau în necunoștință).
• Fiți atenți la comportamentul ciudat / bizar, care
ar putea fi un semn al unei activități ilegale și
să raportați suspiciuni supervizorului dvs. sau
conformității și eticii.
• Să respecte cu strictețe toate legile și
regulamentele financiare, etice și alte
reglementări privind activitățile politice, inclusiv
lobby-urile.
• Să înțeleagă și să respecte diferitele culturi și
problemele comunității locurilor în care lucrăm.
• Să înțeleagă pe deplin și să urmeze politicile
CEVA privind contractele de guvernare și legile
și reglementările aplicabile, dacă vă ocupați de
contractele guvernamentale.
• Concurează, atribuie și desfășoară activități
exclusiv pe baza meritelor și a concurenței
deschise.
• Urmați politica CEVA privind concurența și
concurența și orice legislație anti-trust sau de
concurență.
• Obțineți aprobarea de a participa la o
organizație comercială, industrială sau
profesională înainte de a reprezenta CEVA.
• Respectați cu strictețe toate legile și sancțiunile
aplicabile privind importul și controlul
exporturilor și politicile CEVA privind
respectarea comerțului global.
• Să respecte legislația anti-boicotă aplicabilă.
• Respectați Politica de confidențialitate a datelor
și toate legile privind confidențialitatea
aplicabile.
• Să respecte intimitatea colegilor noștri.
• Să vă păstrați înregistrările și informațiile, în
formă tipărită sau electronică, atât timp cât este
necesar, bazându-ne pe Politica noastră privind
înregistrările totale și informațiile (TRIM).
• Primiți întâi aprobarea dacă folosiți oficiali
social media pentru CEVA și utilizați o judecată
bună.
• Contactați departamentul corespunzător dacă
primiți o anchetă.
• Raportați încălcările sau presupusele încălcări
ale legii sau Codului pentru managerul dvs.,
conformitatea și etica sau linia telefonică de
conformitate.
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• Creați tranzacții în afara registrelor contabile
sau pe un "al doilea set de registre contabile",
acest lucru este strict interzis.
• Să participe la orice activitate, relație sau
circumstanță în care propriile interese
personale se află în conflict sau chiar par a fi în
conflict cu interesele CEVA.
• Să participe la orice formă de spălare a banilor.
• Să participe la orice donații politice sau
caritabile în numele CEVA fără aprobarea
prealabilă.
• Oferă cadouri sau divertisment oricărui
funcționar guvernamental care a contractat
clienți sau furnizori fără aprobarea prealabilă.
• Să discute prețurile, ofertele, profiturile,
alocarea clienților sau teritoriilor sau alți
termeni și condiții de vânzare cu concurenții și
niciodată nu vor fi de acord cu nici un
concurent cu privire la aceste lucruri.
• Să participe la boicoturi sau la un acord de
boicotare cu anumiți oameni, entități sau țări.
• Luați decizii cu privire la cine alegeți să faceți
afaceri CEVA pe baza oricăror conexiuni
personale pe care le aveți.
• Facilitarea sau desfășurarea afacerilor cu părți
restricționate sau cu țări sancționate în mod
cuprinzător.
• Ștergeți înregistrări sau informații, asociate cu
litigii active sau investigații guvernamentale,
dacă ați primit o notificare de păstrare a
documentelor (DPN).
• Reprezintă postările dvs., comentariile, pozițiile
sau convingerile dvs. ca CEVA dacă utilizați
mediile de socializare personal.
• Dezvăluie informații care nu aparțin domeniului
public în beneficiul altcuiva decât Compania.
• Să facă răzbunare împotriva oricărei persoane
care raportează o încălcare cunoscută sau
suspectată.

