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Foaie informative pentru angajați privind auditul 

În curând, veţi primi la locul dvs de muncă o vizită importantă din partea unui auditor independent. Acestuia i 
s-a solicitat de către companiile care achiziţionează produsele dvs să afle detalii suplimentare despre termenii
şi condiţiile aferente angajării dvs. Vă rugăm să ne ajutați să îi informăm pe toți colegii dvs de muncă (inclusiv
pe angajații temporari) de această vizită.

Această vizită are legătură cu activitatea desfăşurată la un proiect cu o anvergură mult mai mare, denumit 
Ethical Trading Initiative (Iniţiativa pentru un Comerţ Etic) (ETI)   

ETI este o uniune de companii, sindicate, organizaţii pentru dezvoltare internaţională, care conlucrează pentru 
promovarea unor condiţii mai bune de muncă şi pentru respectarea drepturilor angajaţilor, la nivel mondial.   

Auditorul va fi prezent la faţa locului şi va discuta aceste probleme cu angajaţii şi conducerea. 

Auditorul va selecta în mod aleatoriu un număr de angajaţi cu care va discuta despre condiţiile de muncă şi 
drepturile acestora, va reţine aspectele pe care le consideraţi ca fiind pozitive, precum şi sugestiile vizând 
îmbunătăţirea altor aspecte.  

Angajaților li se va cere consimțământul înainte de a li se accesa datele cu caracter personal, în conformitate 
cu Regulamentele de Protecție a Datelor Generale (GDPR).  

Printre problemele ce vor fi abordate se numără: 

• Dacă locul dvs de muncă este un loc lipsit de riscuri şi sănătos

• Dacă nivelul salariilor este cel puţin egal cu salariul minim pe economie

• Dacă aveţi libertatea de a vă înscrie în sindicate şi de a negocia cu conducerea salariul şi condiţiile de
muncă

• Dacă există angajaţi ce sunt discriminaţi

• Dacă există situaţii de muncă forţată, inclusiv cazuri de ore suplimentare forţate, neplătite sau în
exces, sau situaţii de reţinere a plăţii

 Interviurile vor fi confidenţiale, iar auditorul nu va dezvălui identitatea nimănui în faţa conducerii.  

Angajaţii vor putea vorbi liber, iar participarea la discuţii nu va antrena cu sine nici un efect negativ. 

Dacă aveţi nelămuriri sau întrebări referitoare la procedură, sau pentru orice alte informaţii suplimentare cu 
privire la această vizită, contactaţi pe Alison Wheelock la Verner Wheelock:  

la telefon 01756 700802 

Email: office@vwa.co.uk 

Sau completați formularul online: www.vwa.co.uk/ethical-audits/ethical-concerns.html

Avem nevoie de implicarea dvs activă pentru a fi siguri de utilitatea acestei vizite. Vă rugăm să împărtăşiţi 
această informaţie cu toţi colegii dvs şi să vă pregătiţi pentru această vizită. În urma acestui audit, 
managementul vă va comunica rezultatele şi detalii despre măsurile ce vor fi luate.   

Semnează 

Alison Wheelock 
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