
 

 

Politica de Sesizare a Neregulilor KIRCHHOFF Automotive 

 

Fiind o afacere de familie cu tradiție îndelungată, KIRCHHOFF Automotive recunoaște că, luând în 

considerare un mediu de afaceri dinamic, toate organizațiile se confruntă cu riscul ca lucrurile să 

meargă prost sau, în necunoștință de cauză, să faciliteze un comportament ilegal sau lipsit de etică. 

Este o chestiune ce ține atât de etică, cât și de angajament, să rămânem un partener de încredere în 

societate și să ne asumăm responsabilitatea pentru rezultatele activităților noastre de afaceri. 

Prin urmare, în broșura "Viziune și Valori", declarăm că ne desfășurăm activitatea cu onestitate și 

seriozitate, încredere și respect și, prin intermediul Codului de Conduită KIRCHHOFF Automotive, ne 

așteptăm ca toți angajații și partenerii de afaceri să păstreze standarde ridicate referitor la 

angajamentele și principiile enunțate în acesta.  

Suntem, de asemenea, conștienți de faptul că orice neconformitate juridică sau etică poate provoca 

daune majore, nu numai companiei KIRCHHOFF Automotive în ansamblu, ci în primul rând 

angajaților și comunităților locale.    

Ca atare, am implementat Politica de Sesizare a Neregulilor, care are ca scop prevenirea apariției 

unor astfel de situații sau abordarea acestora atunci când au loc. Elementul-cheie al politicii este de 

a institui o cultură în care toți se simt liberi să împărtășească preocupări cu privire la orice aspecte 

legate de etica în afaceri, drepturile omului, siguranța și standardele de lucru, protecția mediului și 

comportamentul ilegal sau lipsit de etică. KIRCHHOFF Automotive asigură procesul de raportare, cu 

bună-credință, a oricărui comportament suspectat a fi necorespunzător sau a neglijenței profesionale 

în organizație, protejându-l în același timp pe angajatul care raportează de represalii, cum ar fi 

încetarea contractului de muncă, amenințări, hărțuire sau alte măsuri nefavorabile. Ne asigurăm că 

fiecare notificare a unei nereguli va fi analizată în mod corespunzător. 

Conducerea companiei oferă directive interne pentru investigarea și remedierea oricărei 

neconformități raportate în cadrul activităților KIRCHHOFF Automotive. 
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