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Mesaj din partea domnului Aart de Geus și a domnului Chi-Foon Chan
Stimați colegi,  

Integritatea constituie de mult timp un reper al succesului nostru. Ea 

caracterizează toate acțiunile pe care le întreprindem. De fapt, când vorbim 

despre valorile de bază ale companiei noastre, prima dintre ele este 

integritatea. Integritatea înseamnă să fim deschiși, onești și transparenți în 

relațiile noastre profesionale și de afaceri. Integritatea înseamnă să facem 

ceea ce spunem și să spunem ceea ce facem.  

În realizarea responsabilităților pe care le avem în cadrul Synopsys, fiecare 

dintre noi ia zilnic o gamă largă de decizii de afaceri și etice. Synopsys se 

angajează să garanteze că astfel de decizii sunt conforme cu litera și spiritul 

legii și ireproșabile din punct de vedere etic.  

 

Prezentul Cod de etică și conduită în afaceri este un ghid pentru a lua cea 

mai bună decizie posibilă în situații care vă afectează colegii sau care îi 

afectează pe acționarii, clienții și partenerii noștri, precum și comunitățile în 

care trăim și lucrăm. În termeni simpli, codul nostru conține orientările pe 

care trebuie să le respectăm cu toții pentru a face afaceri în singurul mod în 

care ar trebui: modul corect. 

Aart de Geus 
Președinte și director general 

Chi-Foon Chan 
Președinte și director general 

Aart de Geus 
Președinte și director general 
Synopsys 
 
Chi-Foon Chan 
Președinte și director general 
Synopsys 
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Valorile de bază ale Synopsys
 

La Synopsys, suntem în continuă evoluție - provocările cu care ne confruntăm sunt din ce în ce mai serioase pe măsură ce ne extindem afacerile, precum și 

prezența în întreaga lume, dar valorile noastre rămân neschimbate și continuă să deschidă calea spre viitor. De peste 30 de ani, valorile noastre de bază au 

contribuit la unificarea și ghidarea acțiunilor noastre: integritatea, succesul în rândul clienților datorită excelenței în execuție, spirit de conducere și pasiunea se 

întrepătrund în structura organizației noastre și ne caracterizează identitatea.

INTEGRITATEA 
Reprezintă fundamentul tuturor acțiunilor pe care le întreprindem. Pentru 
că „facem ceea ce spunem si spunem ceea ce facem”, am obținut 
încrederea și am câștigat respectul clienților, al partenerilor, al acționarilor, 
al angajaților noștri și al comunităților în care trăim și muncim.  
 
 

SUCCESUL ÎN RÂNDUL CLIENȚILOR DATORITĂ EXCELENȚEI 
ÎN EXECUȚIE 
Obținem succesul furnizând produse diferențiate, care accelerează inovarea 
pentru a răspunde provocărilor complexe ale clienților, pentru a realiza 
obiectivele legate de timpul de lansare pe piață și pentru a oferi asistență de 
calitate superioară. Synopsys depune eforturi pentru a obține progrese și 
îmbunătățiri continue, nu numai pentru produsele noastre, ci și pentru noi 
ca persoane și ca organizație.  
 
 

SPIRIT DE CONDUCERE 
Acesta se află în prim-planul inovării și oferă un exemplu în tot ceea ce 
facem. Liderii deschid noi drumuri și fac acest lucru cu viziune și curaj.  
 
 

PASIUNE 
La Synopsys, pasiunea este elementul de diferențiere. Acțiunile și energia 
care ne demonstrează valorile sunt amplificate de pasiunea noastră pentru 

stimularea inovării, asigurarea succesului în rândul clienților și conducerea 
cu integritate și etică. 
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SECȚIUNEA 1 - INTRODUCERE
1.1 Obiectivul Codului nostru de etică și conduită în afaceri 

Codul nostru de etică și conduită în afaceri („codul”) constituie foaia noastră de 

parcurs pentru a face afaceri în mod corect. În termeni simpli, facem afaceri în mod 

corect atunci când acționăm etic și consecvent cu valoarea noastră de bază a 

integrității, cu codul nostru, cu politicile noastre și cu toate legile în vigoare. Deși 

niciun document nu poate viza fiecare decizie pe care ați putea fi nevoiți să o luați 

în timpul carierei la Synopsys, acest cod vă va îndruma. Codul abordează 

responsabilitățile noastre față de Synopsys, față de celălalt, față de clienți, furnizori 

și guverne. 

1.2 Codul nostru se aplică tuturor 

Codul nostru este valabil pentru Synopsys, Inc. și filialele sale (denumite în acest 

cod „Synopsys” sau „societatea”) și pentru întreaga forță de muncă a societății 

Synopsys, adică toate persoanele care lucrează sau furnizează servicii către 

Synopsys, angajați, funcționari, directori, stagiari și lucrători contingenți (inclusiv 

lucrători temporari și contractanți independenți). În scopul unor trimiteri facile, 

acest grup este numit în textul codului cu termenul „personal” sau prin intermediul 

unor pronume precum „noi” sau „dumneavoastră”. De asemenea, ne așteptăm ca 

furnizorii și vânzătorii noștri să lucreze în mod etic, legal și în conformitate cu 

standardele prevăzute de codul nostru și de politicile noastre. În plus, Synopsys are 

un Cod de conduită separat pentru partenerii de afaceri, care trebuie să fie 

respectat de anumiți parteneri de afaceri, cum ar fi distribuitorii, revânzătorii și 

furnizorii care prestează servicii în numele Synopsys.  

1.3  Codul nostru este global 

Synopsys este o societate cu sediul în SUA, cu personal și clienți din întreaga lume. 

Trebuie să respectăm legile țărilor în care desfășurăm afaceri și toate legile 

americane care se aplică la nivel internațional. Deși îmbrățișăm diversitatea și 

respectăm diferențele culturale, dacă o cutumă locală sau o practică de afaceri 

încalcă prezentul cod, obligația noastră este să respectăm codul. Ori de câte ori 

există un posibil conflict între cod și o lege sau o cutumă, solicitați îndrumare 

promptă de la Departamentul juridic din cadrul Synopsys. 

1.4  Suntem cu toții responsabili 

Cu toții trebuie să ne arătăm angajamentul de a acționa cu integritate, confirmând 

că am citit, că am înțeles și că suntem de acord să respectăm litera și spiritul codului 

nostru. Angajații au obligația de a face acest lucru la angajare și trebuie să își 

reînnoiască angajamentul în mod regulat. De asemenea, angajații cu roluri și 

responsabilități specifice pot fi obligați, suplimentar, să obțină certificări, să 

prezinte informații și să urmeze cursuri de formare.  

1.5  Consecințele nerespectării codului 

Dacă un angajat nu respectă codul, acesta acționează în afara responsabilităților 

sale și poate fi supus unei acțiuni disciplinare, printre care se numără (dar fără a se 

limita la acestea) consilierea, avertismentul, perioada de probă cu sau fără plată, 

retrogradarea sau rezilierea contractului de muncă. Contractele sau relațiile cu 

Synopsys pot fi reziliate și în cazul personalului neautorizat. Dacă orice membru al 

personalului Synopsys încalcă legea, Synopsys poate contacta autoritățile 

competente de aplicare a legii. 

1.6  Aprobare, modificări și derogări 

Codul nostru actualizat a fost aprobat de Consiliul de administrație al Synopsys și 

este valabil începând cu data de 30 aprilie 2019. Orice modificare de fond a codului 

trebuie aprobată de consiliu. Cererea de derogare de la o prevedere a codului 

nostru pentru orice director executiv sau membru al Consiliului de administrație 

trebuie transmisă directorului pentru etică și conformitate și aprobată în scris de 

Consiliul de administrație. Dacă este aprobată, Synopsys va comunica în mod public 

derogarea și motivele pentru care a fost acordată. 
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SECȚIUNEA 2 - CE SE AȘTEAPTĂ DE LA FIECARE 
2.1  Consultați codul și politicile și procedurile Synopsys  
 

În calitatea noastră de parte integrantă a forței de muncă a societății Synopsys, se 

așteaptă să acționăm în conformitate cu codul, cu politicile noastre și cu legea. Citiți 

codul și consultați-l frecvent. El este ghidul nostru pentru reușită. În completarea 

codului, există politici și proceduri mai specifice. Aceste politici și proceduri 

suplimentare includ Manualul nostru de conformitate pentru combaterea corupției, 

controalele noastre financiare interne, controalele și procedurile noastre de 

informare (discutate în secțiunile 4.1 și 4.8 de mai jos)), Normele de muncă și alte 

politici păstrate în Biblioteca online de politici. 
 

Recurgeți întotdeauna la o judecată corectă. Evitați chiar și ceea ce ar putea părea 

drept comportament necorespunzător, precum și situațiile care ar putea fi 

percepute ca neetice sau care ar putea duce la acțiuni ilegale, neetice sau jenante.  

 

2.2  Solicitați îndrumare  
 

Recurgeți la o judecată corectă și solicitați ajutor ori de câte ori aveți întrebări sau 

nu sunteți siguri de modul corect de acțiune. Dacă încă nu sunteți siguri cu privire la 

un comportament, solicitați îndrumare. Puteți cere ajutorul oricăreia dintre 

următoarele persoane:  

 

• managerul dvs. sau alți membri ai echipei de conducere; 

• Departamentul de Resurse umane sau Departamentul juridic; 

• personalul financiar executiv care vă susține afacerea;  

• Echipa de etică și conformitate, la adresa integrity@synopsys.com; sau 

• directorul pentru etică și conformitate din cadrul Synopsys la adresa 

ethics.officer@synopsys.com. 

 
2.3  Responsabilități suplimentare ale managerilor 
 

Managerii Synopsys au o responsabilitate specială de a conduce cu integritate. Ne 

bazăm pe liderii și pe managerii noștri: 

 

• pentru a consolida în mod regulat principiile codului și valorile noastre la 

toate nivelurile afacerii noastre;  

• pentru a promova o cultură a eticii și a conformității și pentru a se asigura 

că membrii echipei urmează cu atenție și în timp util toate cursurile de 

formare necesare în domeniul eticii și conformității;  

• pentru a informa imediat Echipa de etică și conformitate în cazul în care un 

manager primește un raport sau ia cunoștință de eventuale abuzuri în 

serviciu; și 

• pentru a nu recurge niciodată la represalii și pentru a nu tolera represaliile 

împotriva vreunei persoane pentru întocmirea unui raport de bună-

credință. 

 

2.4  Luați atitudine  
 
Dacă bănuiți că orice membru al personalului Synopsys sau orice furnizor, 
comerciant, revânzător sau distribuitor al Synopsys a încălcat prezentul cod sau are 
un comportament ilegal ori neetic, luați atitudine. Ridicați cu promptitudine semne 
de întrebare legate de etică și conformitate și raportați imediat un comportament 
suspectat de a fi neetic, ilegal sau dubios. De asemenea, ne bazăm pe dvs. să 
raportați orice activitate care ar putea afecta reputația Synopsys. 

 

Există numeroase modalități de a pune întrebări sau de a ridica probleme și ar 

trebui să utilizați metoda pe care o preferați: discutați cu managerul sau cu un alt 

membru al conducerii; vorbiți cu Departamentul de Resurse umane, cu 

Departamentul juridic, cu Departamentul de Audit intern sau cu Echipa de etică și 

conformitate; sau accesați online Linia telefonică de asistență Synopsys pentru 

avertizori pentru a raporta problema pe care o aveți.  
 

GÂNDIȚI-VĂ LA ACȚIUNILE DUMNEAVOASTRĂ!  
 

• Sunt legale și etice?  

• Sunt conforme cu valoarea noastră 
fundamentală a integrității?   

• Sunt conforme cu prezentul cod?  

• Se vor reflecta bine asupra mea și 
asupra societății Synopsys?  

https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=1445
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=1192
https://synopsys.policytech.com/
mailto:integrity@synopsys.com
mailto:ethics.officer@synopsys.com
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/21287/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/21287/index.html
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 Dacă răspunsul la oricare dintre întrebări este „nu”, alegeți un alt 
mod de acțiune. 

 
 
2.4.1  Linie telefonică de asistență Synopsys pentru avertizori și 
portalul web  
 
Portalul web al societății Synopsys Linie de asistență telefonică pentru avertizori 
este disponibil întregului personal al Synopsys și terților, 24 de ore pe zi, în fiecare zi 
a anului. Linia de asistență telefonică este o resursă dedicată pentru raportarea 
preocupărilor legate de etică și de conformitate sau a presupuselor încălcări ale legii 
sau ale codului. 
 
Toate apelurile către linia telefonică de asistență sunt preluate de un furnizor terț 
independent, care oferă servicii multilingve. Nu se face nicio încercare de a 
identifica apelantul care dorește să rămână anonim. Odată ce apelul este finalizat, 
se transmite un raport Echipei de etică și conformitate pentru o evaluare și o 
urmărire corespunzătoare.  
 
Avertizorul poate continua să comunice cu Synopsys prin linia telefonică de 
asistență, rămânând în același timp anonim.  
 

Pentru a accesa linia telefonică de asistență prin 
telefon: 
În SUA, formați 1-888-399-0402. 
Numerele de contact locale se găsesc pe Portalul web al liniei 
telefonice de asistență. 
 

Pentru a accesa Portalul web al liniei telefonice de 
asistență: 
La SynopsysWorld, accesați „Quicklinks”  
sau faceți clic AICI  

 

2.4.2  Anonimatul  
 
Dacă raportați o situație la Linia telefonică de asistență pentru avertizori, puteți 
alege să vă păstrați anonimatul, cu excepția cazului în care legea locală din țara dvs.  

 
de reședință interzice raportările anonime la astfel de linii telefonice de asistență. 
Totuși, vă rugăm să rețineți că, uneori, poate fi mai dificilă sau chiar imposibilă 
investigarea amănunțită a raportărilor anonime. Prin urmare, încurajăm persoanele 
care raportează să își divulge identitatea.  
 

2.4.3  Confidențialitatea 
 
Luăm măsuri de precauție rezonabile pentru a păstra identitatea dvs. (dacă este 
divulgată) și investigația confidențiale, cu excepția cazului în care această informație 
este necesară pentru a soluționa problema. Totuși, în unele țări avem anumite 
cerințe de divulgare. De exemplu, este posibil să fim obligați să dezvăluim 
identitatea persoanei care a efectuat raportarea privind angajatul acuzat. Pentru că 
încercăm să păstrăm confidențialitatea, este posibil să nu vă putem informa despre 
rezultatul unei investigații.  

2.4.4  Investigații  
 
Tratăm raportările cu foarte mare seriozitate. Investigăm raportările, stabilim dacă 
codul, politica Synopsys sau legea a fost încălcată și luăm măsurile corespunzătoare. 
Dacă există o investigație referitoare la o politică sau la cod care necesită 
participarea dvs., se anticipează că dvs. veți coopera și că veți răspunde la toate 
întrebările într-un mod complet și onest.  
 

2.4.5  Fără represalii  
 
Orice represalii împotriva oricărei persoane care semnalează în mod onest o 
problemă constituie o încălcare a codului. Semnalarea cu onestitate a unei 
preocupări sau participarea la o investigație nu poate și nu va constitui baza pentru 
nicio acțiune care afectează ocuparea locului de muncă; printre acestea se numără 
(dar fără a se limita la acestea) separarea, retrogradarea, amenințarea, hărțuirea 
sau discriminarea. Dacă lucrați cu cineva care a semnalat o preocupare sau a 
participat la o investigație, trebuie să continuați să tratați persoana în cauză cu 
respect. Dacă credeți că cineva a recurs la represalii împotriva dvs., raportați 
imediat problema. 
 

2.4.6  Acuzații sau informații false 
 
Îi vom proteja pe toți membrii personalului Synopsys care semnalează preocupări 
cu onestitate, însă o acuzație falsă făcută cu bună știință, dezinformarea 

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/21287/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/21287/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/21287/index.html


 

Pagina | 9  

anchetatorilor sau intervenția ori refuzul de a coopera într-o investigație Synopsys 
constituie o încălcare a codului. O raportare onestă nu înseamnă neapărat că 
trebuie să aveți dreptate; doar  trebuie să credeți că informațiile pe care le oferiți 
sunt corecte. 
 

2.4.7  Legi locale 
 
Pentru mai multe informații referitoare la diferențele locale privind utilizarea liniei 
telefonice de asistență pentru avertizori, vă rugăm să consultați Linia telefonică de 
asistență pentru avertizori. 
 

2.5  Confidențialitatea și datele cu caracter personal 
 
Synopsys se angajează să protejeze confidențialitatea și informațiile personale de 
identificare (denumite și „date cu caracter personal”). Dacă aveți acces la informații 
personale de identificare ale personalului Synopsys sau ale oricărei alte persoane cu 

care lucrăm sau dacă aveți acces la sistemele care păstrează aceste informații, 
trebuie să respectați toate politicile și legile aplicabile privind colectarea, utilizarea, 
divulgarea și transferul de date cu caracter personal. Ca o chestiune de ordin 
general, trebuie să solicitați numai date cu caracter personal pentru care există o 
nevoie comercială legitimă, să luați măsuri pentru a le securiza în mod 
corespunzător, să permiteți accesul la acestea sau să le utilizați numai atunci când 
sunteți autorizat pentru nevoi comerciale legitime, să nu le păstrați după ce nevoia 
comercială legitimă s-a încheiat și să utilizați o metodă sigură pentru a le elimina. 
Atunci când accesați sau utilizați date cu caracter personal, aveți obligația de a 
respecta legile privind confidențialitatea datelor din țările în care desfășurăm 
activități și politicile Synopsys Pentru informații suplimentare și îndrumări, 
consultați Declarația de confidențialitate și protecție a datelor sau trimiteți un e-
mail la adresa privacy@synopsys.com. 
 
 

  

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/21287/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/21287/index.html
mailto:privacy@synopsys.com
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SECȚIUNEA 3 - INTEGRITATEA FORȚEI NOASTRE DE MUNCĂ                  

3.1  Egalitate de șanse, respect și un mediu de lucru sănătos  
 
Synopsys cultivă un loc de muncă în care toți membrii personalului, clienții și 
vânzătorii sunt tratați cu demnitate, corectitudine și respect. Dispunem de politici la 
nivel mondial în Politica noastră privind normele de muncă, care se aplică tuturor 
angajaților în vederea promovării acestor principii. Ne mândrim cu asigurarea unui 
mediu de lucru sănătos și productiv, fără discriminare și hărțuire bazată pe rasă, 
culoare, religie, gen, identitate de gen, orientare sexuală, stare civilă, statut de 
veteran, vârstă, origine națională, cetățenie sau handicap mental, descendență, 
sarcină, stare medicală și orice altă caracteristică protejată de lege. Pentru 
solicitanții și angajații cu handicap, oferim, de asemenea, condiții de cazare 
rezonabile în conformitate cu legile și reglementările aplicabile. Fiecare dintre noi 
trebuie să își asume rolul de a crea un mediu de lucru sănătos și productiv pentru 
toți. Aceasta include aducerea unor probleme în atenția conducerii atunci când 
credeți că anumite condiții deviază de la un mediu de lucru adecvat. Politica noastră 
privind normele de muncă vă permite, de asemenea, să semnalați probleme și altor 
manageri din cadrul Synopsys. Dacă angajații nu reușesc în continuare să primească 
o soluție adecvată la preocupările lor, disputele pot fi soluționate prin intermediul 
Politicii interne privind procesul de soluționare a problemelor. În plus, toți 
managerii și angajații în poziții de autoritate au o obligație specială de a cultiva și a 
sprijini un mediu de lucru sănătos și productiv.  

 
 
3.2  Un loc de muncă fără hărțuire 
 
Toți membrii personalului Synopsys au dreptul de a nu fi hărțuiți pe motive de rasă, 
culoare, religie, gen, identitate de gen, orientare sexuală, stare civilă, statut de 
veteran, vârstă, origine națională, cetățenie, descendență, handicap fizic sau mintal, 
sarcină, stare medicală și orice altă caracteristică protejată de lege. Hărțuirea 
include comportamente nedorite de tip verbal, vizual, fizic și de altă natură, care 
creează un mediu de lucru intimidant, ofensator sau ostil. Astfel de tipuri de 
hărțuire sunt strict interzise. Nu trebuie să acționăm niciodată într-o manieră 
hărțuitoare sau să ne facem colegii să se simtă inconfortabil în mediul lor de lucru. 
Este important să rețineți că hărțuirea, sexuală sau de altă natură, este determinată 
de acțiunile dvs. și de modul în care acestea îi influențează pe alții, indiferent de 
intențiile dvs.  

 

Ce este hărțuirea sexuală?  

Hărțuirea sexuală reprezintă orice comportament nedorit de tip 

verbal, vizual, fizic și de altă natură sexuală, care creează un 

mediu de lucru intimidant sau ofensator. Este posibil ca un 

comportament care este acceptabil într-un cadru social să nu fie 

adecvat la locul de muncă. Consultați Politica noastră privind 

normele de muncă.  

 
3.3  Un loc de muncă fără violență  
 
Avem toleranță zero față de violența la locul de muncă. Este interzis ca oricare 
dintre noi - precum și vizitatorii, partenerii de afaceri, vânzătorii și orice altă 
persoană aflată pe proprietatea Synopsys - să se angajeze în orice fel de acțiune 
care ar putea face o altă persoană să se simtă amenințată sau în nesiguranță. 
printre aceste acțiuni se numără atacurile verbale, amenințările, ostilitatea, 
intimidarea și agresiunea. Politica noastră de toleranță zero față de violența la locul 
de muncă se aplică și atunci când desfășurăm activități în numele Synopsys oriunde 

https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=1192
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=1192
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=1192
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=172
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=1192
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=1192
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în lume, în afara sediului nostru. Interzicem armele la locul de muncă, inclusiv în 
parcările și instalațiile Synopsys, în cea mai mare măsură permisă de lege. Această 
interdicție nu se aplică însă autorităților de aplicare a legii, serviciului de asigurare a 
securității Synopsys, autorităților guvernamentale și altor persoane autorizate în 
mod specific să poarte arme pe proprietatea Synopsys. Pentru mai multe detalii 
consultați Politica noastră privind violența la locul de muncă. 
 

3.4  Sănătate și securitate globală 
 
Se așteaptă ca întreg personalul Synopsys să își desfășoare activitatea în 
conformitate cu legile, reglementările, politicile și procedurile de sănătate și 
securitate care sunt în vigoare la locurile lor de muncă. Fiți întotdeauna prudenți și 
aplicați practici de lucru sigure atunci când lucrați în afara sediilor Synopsys sau 
acasă. Atunci când lucrați la sediile clienților, trebuie să respectați și cerințele de 
sănătate și securitate ale clientului. Raportați imediat vătămările la locul de muncă, 
bolile sau condițiile nesigure, inclusiv condițiile care pot duce la răniri sau boli. 
Siguranța este responsabilitatea noastră. Pentru politici și îndrumări suplimentare, 
vă rugăm să consultați Sănătate și securitate globală  
 
3.5  Un loc de muncă fără droguri și alcool  
 
Consumul legal, moderat și prudent de alcool în timpul unor acțiuni legitime de 
protocol poate reprezenta o modalitate adecvată de socializare. Totuși, alcoolul, 
drogurile ilegale și substanțele controlate pot afecta în mod negativ siguranța, 
productivitatea, atitudinea, seriozitatea și judecata. Cu excepția evenimentelor 
legitime de protocol, nu trebuie să consumăm alcool sau să fim sub influența 
alcoolului. Este interzis să deținem, să distribuim sau să fim sub influența drogurilor 
ilegale sau a substanțelor controlate în timp ce lucrăm sau desfășurăm activități 
Synopsys. Printre „drogurile ilegale” și „substanțele controlate” se numără 
medicamentele eliberate pe bază de prescripție medicală utilizate ilegal sau care nu 
sunt utilizate în conformitate cu prescripția medicală.  
 

Dacă aveți o problemă legată de droguri sau alcool, sunteți încurajați să solicitați 
asistență. Pentru a afla mai multe despre programele de asistență pentru angajați 
din regiunea dvs., contactați Resurse umane Consultați și Politica noastră privind 
normele de muncă.  

 
3.6  Drepturile omului 
 
Synopsys se angajează să respecte drepturile omului recunoscute la nivel mondial și 
drepturile lucrătorilor.  Synopsys se așteaptă ca toți angajații, vânzătorii și furnizorii 
să își desfășoare activitatea în mod etic, ceea ce include desfășurarea unor 
operațiuni care nu implică trafic de persoane, muncă forțată și munca copiilor.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=110
http://teamhr/Facilities/Safety_Security/Pages/Safety_Security.aspx
https://teamhr/Pages/ContactUs.aspx
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=1192
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=1192


 

Pagina | 12  

SECȚIUNEA 4 - INTEGRITATEA ACȚIONARILOR NOȘTRI 
4.1  Integritatea situațiilor financiare, a registrelor contabile și a 

documentelor de reglementare  
 
Trebuie să asigurăm exactitatea tuturor registrelor noastre comerciale și financiare. 
Acestea includ conturile financiare, precum și fișele de pontaj, rapoartele de 
cheltuieli, formularele de cerere de beneficii și CV-urile. Registrele noastre 
corporative și comerciale trebuie să fie complete, corecte, exacte, actuale și ușor de 
înțeles.  
 
Pentru a asigura integritatea registrelor noastre și a informațiilor publice, trebuie: 

• să înregistrăm tranzacțiile de afaceri, estimările și angajamentele în mod 
cinstit, în timp util, în contul și departamentul corespunzător și cu 
documentele justificative corespunzătoare; 

• să ne bazăm estimările și angajamentele pe cea mai bună judecată 
comercială a noastră; 

• să respectăm controalele interne și să răspundem pentru înregistrările 
noastre, ceea ce include cooperarea cu Departamentele noastre de 
finanțe, audit intern și juridic; 

• să întocmim rapoarte pentru toate autoritățile guvernamentale, rapoarte 
care să fie complete, corecte, exacte, actuale și ușor de înțeles; 

• să raportăm în mod corespunzător și clar orice aranjament din afara 
bilanțului; 

• să nu amânăm sau să accelerăm înregistrarea veniturilor sau a cheltuielilor 
pentru a atinge țintele sau obiectivele bugetare;  

• să înregistrăm și să menținem în mod corespunzător toate mijloacele 
bănești sau alte active (adică să nu existe fonduri neînregistrate sau „în 
afara registrelor” pentru niciun scop); și  

• să gestionăm registrele în conformitate cu  Politica noastră de păstrare a 
documentelor.  

 
Nu trebuie să prezentăm niciodată în mod eronat performanța financiară sau 
operațională ori să compromitem în mod conștient integritatea situațiilor financiare 

ale societății Synopsys. Nu introduceți în registrele sau evidențele Synopsys 
informații care în mod intenționat induc în eroare, ascund sau maschează adevărata 
natură a oricărei tranzacții financiare sau nefinanciare, a unui rezultat sau a unui 
sold.  
 
Dacă ați aflat sau considerați că informările noastre publice nu sunt complete, 
corecte, exacte, actuale sau ușor de înțeles sau că o tranzacție ori o evoluție poate 
necesita divulgarea, raportați problema imediat unui supervizor, manager, membru 
al Departamentului de Audit intern, al Departamentului juridic sau prin intermediul 
Liniei telefonice de asistență pentru avertizori a societății Synopsys. 
 
 
 
POLITICI ȘI LINKURI ESENȚIALE:  
Politica privind controlul informărilor - nivel mondial ▪ Politica de recunoaștere a 
veniturilor - nivel mondial ▪ Achiziții corporative - nivel mondial ▪ Politica de 
acceptare a comenzilor de vânzare - nivel mondial ▪ Politica de rambursare conform 
normelor de transport și mediu – nivel mondial ▪ Politica privind nota de creditare - 
nivel mondial ▪ Politica de rambursare a conturilor plătibile - nivel mondial▪ Politica 
contabilității de casă - nivel mondial ▪ Politica privind cardurile de achiziție - nivel 
mondial ▪ Politica de păstrare a documentelor - nivel mondial ▪ Politica de 
externalizare a proceselor operaționale - nivel mondial 
 

ȘTIAȚI CĂ: . . 
Chiar dacă nu lucrăm în domeniul financiar sau contabil, avem 
totuși responsabilități legate de situațiile financiare ale societății 
Synopsys? Acțiunile de zi cu zi, cum ar fi înregistrarea rapoartelor 
de cheltuieli și pregătirea facturilor de vânzări, ne afectează 
situațiile financiare și trebuie să fie corecte și complete.  

https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=518
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=518
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/21287/index.html
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=132
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=121
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=121
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=118
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=1077
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=1077
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=1381
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=1381
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=120
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=120
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=1127
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=97
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=97
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=148
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=148
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=518
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=92
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=92
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4.2  Evitarea conflictelor de interese  
 

Politica noastră privind conflictele de interese este simplă: toți trebuie să fim loiali 
Synopsys și să acționăm în orice moment în interesul superior al societății. Un 
conflict de interese există atunci când interesele dvs. personale (adică activitățile, 
investițiile sau relațiile dvs.) interferează cu capacitatea dvs. de a acționa în 
interesul Synopsys. Fiecare dintre noi ar trebui să evite conflictele dintre interesele 
noastre personale și interesele Synopsys. Angajații trebuie să comunice orice 
activitate externă, interes financiar sau relație care ar putea reprezenta un conflict 
de interese real, potențial sau suspectat, prin intermediul Portalului pentru 
conflicte de interese. Pentru mai multe informații, consultați Orientările privind 
conflictele de interese. 
  

4.2.1  Cerințe de divulgare 
 

Angajații trebuie să dezvăluie toate conflictele de interese reale, potențiale și 
suspectate în raport cu societatea Synopsys, prin intermediul Portalului pentru 
conflicte de interese. Acest lucru nu înseamnă neapărat că angajatul nu se va putea 
implica în activitate, ci că societatea Synopsys va analiza activitatea. De multe ori, 
conflictele pot fi soluționate printr-o discuție deschisă și onestă. Unele conflicte 
importante pot necesita recunoașterea obligațiilor de confidențialitate ale unui 

angajat, redistribuirea rolurilor sau recuzarea de la anumite decizii comerciale. Vă 
rugăm să rețineți faptul că existența unui conflict de interese, real sau potențial, nu 
constituie neapărat o încălcare a codului, dar că neraportarea unui astfel de conflict 
constituie o încălcare. 
 

4.2.2  Angajare, afaceri și oportunități corporative în afara 
societății  

 

Trebuie să vă asigurați că orice altă angajare, afacere sau activitate în afara 
societății nu vă determină să vă neglijați responsabilitățile  față de Synopsys. De 
asemenea, trebuie să informați mai întâi Synopsys cu privire la o oportunitate de 
afaceri descoperită în timpul activităților desfășurate de dvs. la Synopsys, deoarece 
urmărirea unei astfel de oportunități în mod personal ar putea reprezenta un 
conflict. În plus, nu trebuie să vă implicați în alte activități de încadrare în muncă în 
afara societății sau în altă activitate care vă solicită să utilizați sau să divulgați 
informații confidențiale aparținând Synopsys. Angajații care doresc să participe la o 
astfel de activitate externă trebuie să solicite o aprobare prealabilă, prin 
completarea unui  Formular de informare privind activități în exterior. 
 

Angajații nu au nevoie de aprobare pentru ocuparea unor funcții de conducere în 
cadrul unor organizații non-profit, comunitare, caritabile, politice sau sociale dacă 
serviciul lor nu implică un conflict de interese și nu se reflectă negativ asupra 
societății Synopsys. Pentru a evita conflictele de interese, reale sau potențiale, nu 
trebuie să participați la nicio decizie referitoare la oportunitatea furnizării de către 
Synopsys de sprijin financiar sau de altă natură pentru astfel de organizații la care 
sunteți afiliat.  
 
 
 

4.2.3  Asociații industriale și comitete consultative  
 

Synopsys vă poate cere să activați în numele său în cadrul asociațiilor industriale 
sau profesionale, al organismelor de standardizare, al consiliilor consultative ale 
clienților sau furnizorilor sau al unor organizații similare. În aceste situații, sunteți 
reprezentant al societății Synopsys și trebuie să acționați întotdeauna în interesul 
acesteia. Nu trebuie să vă asumați angajamente în numele societății Synopsys decât 
dacă aveți autoritatea de a face acest lucru. 
 

Dacă sunteți angajat, puteți participa alături de astfel de organizații în nume 
propriu, și nu ca reprezentant al Synopsys, dacă există o aprobare prin intermediul 
Portalului pentru conflicte de interese, cu condiția să precizați că nu acționați în 
numele societății Synopsys. Participarea dvs. nu trebuie să fie în conflict cu 
interesele societății Synopsys sau să se reflecte negativ asupra acesteia. 
 

https://sp-fin/sites/coi/default.aspx
https://sp-fin/sites/coi/default.aspx
http://sp-fin/sites/coi/default.aspx
http://sp-fin/sites/coi/default.aspx
http://sp-fin/sites/coi/_layouts/FormServer.aspx?XsnLocation=http://sp-fin/sites/coi/OAD/Forms/template.xsn&SaveLocation=http://sp-fin/sites/coi/OAD&Source=http://sp-fin/sites/coi/default.aspx&DefaultItemOpen=1
https://sp-fin/sites/coi/default.aspx
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4.2.4  Activități politice  
 

Atunci când se angajează în activități politice ca societate, Synopsys respectă toate 
legile, regulile și reglementările aplicabile.  

Angajații Synopsys sunt liberi să participe la activități politice sau să susțină partide 
și candidați politici atât timp cât fac acest lucru ca persoane fizice și în nume 
propriu.  Angajații nu trebuie să participe la activități politice sau să susțină 
candidați politici în numele societății Synopsys sau într-un mod care ar putea fi 
interpretat ca fiind în numele acesteia. 

Niciun angajat nu poate să recomande sau să exercite presiuni asupra unui alt 
angajat să contacteze funcționari guvernamentali cu privire la o anumită problemă 
politică. 
 
Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați Politica noastră privind activitățile 
politice. 
 

4.2.5  Relații personale  
 

Dacă unul dintre membrii familiei dvs. sau o persoană cu care aveți o relație 
personală semnificativă lucrează, de asemenea, la Synopsys sau este client, 
vânzător sau partener al societății Synopsys, asigurați-vă că toate acțiunile și 
deciziile dvs. sunt luate în interesul Synopsys, și nu prin prisma relațiilor personale 
sau de familie. Nu trebuie să vă implicați în niciun fel de decizii legate de ocuparea 
unui loc de muncă - de exemplu, angajarea, compensarea, evaluarea sau 
promovarea - cu privire la un membru al familiei sau la o persoană cu care aveți o 
relație personală apropiată. Este responsabilitatea angajatului să completeze și să 
prezinte un Formular de prezentare a gradelor de rudenie dacă există o relație 
personală care este sau ar putea fi percepută ca un conflict de interese. Pentru 
directori și directorii executivi, există cerințe suplimentare. Vă rugăm să consultați 
Politica privind tranzacțiile cu persoane apropiate. 
 

4.2.6  Acceptarea unor cadouri 
 

Este interzis să acceptați cadouri, mese, oferte de divertisment sau alte beneficii 
menite să influențeze o decizie comercială sau care ar putea fi percepute în acest 
mod de alții. Puteți accepta cadouri, mese, oferte de divertisment sau alte beneficii 
ca parte a echipei Synopsys de la furnizori, revânzători, distribuitori sau clienți, dar 
numai dacă respectiva ofertă are o valoare rezonabilă, nu reprezintă numerar, este 
adecvată, realizată în mod transparent și sporadic. Pentru mai multe informații, vă 
rugăm să consultați Orientări pentru acceptarea de cadouri, mese și oferte de 
divertisment. 

 

 
POLITICI ȘI LINKURI ESENȚIALE:  
Formular de informare privind activități în exterior ▪ Formular de prezentare a 
gradelor de rudenie ▪ Orientări privind conflictele de interese - nivel mondial ▪ 
Orientări pentru acceptarea de cadouri, mese și oferte de divertisment ▪ Politica 
privind activitățile politice 
 

4.3  Evitarea utilizării abuzive a informațiilor privilegiate  

 
Societatea Synopsys își asumă cu foarte mare seriozitate responsabilitățile în 
conformitate cu legile federale americane privind valorile mobiliare și se așteaptă 
ca noi toți să facem același lucru. Ne este permis să utilizăm sau să divulgăm 
informații importante, fără caracter public (denumite uneori „informații 
privilegiate”) numai după publicarea oficială a acestora, chiar dacă aflăm despre ele 
în prealabil. Informațiile sunt „informații importante, fără caracter public” atunci 
când:  
 

• nu au fost diseminate la nivel extins în rândul publicului; și  

• sunt informații pe care un investitor rezonabil le-ar considera importante 
în decizia de a cumpăra sau de a vinde o anumită valoare mobiliară.  

 
Pe parcursul desfășurării activităților noastre, este posibil să avem acces la 
informații privilegiate despre Synopsys sau despre alte societăți. Suntem obligați să 
păstrăm confidențialitatea acestor informații și nu trebuie să le utilizăm niciodată 
pentru a tranzacționa valorile mobiliare ale vreunei societăți. De asemenea, nu 
trebuie să oferim niciodată recomandări despre acțiuni sau să divulgăm informații 
privilegiate oricărei alte persoane, inclusiv membrilor familiei, care ar putea să le 
utilizeze pentru a tranzacționa acțiuni. 

https://www.synopsys.com/company/corporate-governance-values/government-affairs.html
https://www.synopsys.com/company/corporate-governance-values/government-affairs.html
http://sp-fin/sites/coi/_layouts/FormServer.aspx?XsnLocation=http://sp-fin/sites/coi/CFRD/Forms/template.xsn&SaveLocation=http://sp-fin/sites/coi/CFRD&Source=http://sp-fin/sites/coi/default.aspx&.aspx&DefaultItemOpen=1
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=1392
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=1392
http://sp-fin/sites/coi/_layouts/FormServer.aspx?XsnLocation=http://sp-fin/sites/coi/OAD/Forms/template.xsn&SaveLocation=http://sp-fin/sites/coi/OAD&Source=http://sp-fin/sites/coi/default.aspx&DefaultItemOpen=1
http://sp-fin/sites/coi/_layouts/FormServer.aspx?XsnLocation=http://sp-fin/sites/coi/CFRD/Forms/template.xsn&SaveLocation=http://sp-fin/sites/coi/CFRD&Source=http://sp-fin/sites/coi/default.aspx&.aspx&DefaultItemOpen=1
http://sp-fin/sites/coi/_layouts/FormServer.aspx?XsnLocation=http://sp-fin/sites/coi/CFRD/Forms/template.xsn&SaveLocation=http://sp-fin/sites/coi/CFRD&Source=http://sp-fin/sites/coi/default.aspx&.aspx&DefaultItemOpen=1
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=1376
https://sp-fin/sites/ChiefFinOfficer/Legal/FCPA/Documents/Accepting%20Gifts%20and%20Entertainment%20Guidelines%20%20-%20FINAL%208.22.18.pdf
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=51
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=51
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Foarte important, atunci când avem acces la informații privilegiate referitoare la 
Synopsys sau la altă societate, trebuie să avem o grijă deosebită în planificarea 
tranzacțiilor cu valori mobiliare. Chiar dacă nu intenționați ca cineva să acționeze în 
baza acestor informații, împărtășirea lor ar încălca obligațiile dvs. de 
confidențialitate față de Synopsys și ar putea conduce la acuzații de utilizare 
abuzivă a informațiilor privilegiate la adresa dumneavoastră și a societății Synopsys. 
Rețineți că, atunci când deținem informații privilegiate cu privire la Synopsys sau la 
orice altă societate: 
 

• nu trebuie să tranzacționăm acțiunile societății respective; 

• nu trebuie să utilizăm informațiile privilegiate în scopul unor avantaje 
personale proprii sau pentru alții; sau 

• nu trebuie să oferim recomandări altor persoane care pot cumpăra sau 
vinde valori mobiliare pe baza informațiilor privilegiate. 

 
Politica privind utilizarea abuzivă a informațiilor privilegiate interzice, de asemenea, 
angajaților și directorilor Synopsys să se angajeze în tranzacții de „acoperire” care 
implică acțiuni Synopsys, cum ar fi: 
 

• specularea oricărei acțiuni sau valori mobiliare a Synopsys;  

• cumpărarea sau vânzarea de acțiuni „puts” sau „calls” ori alte instrumente 
derivate din valorile mobiliare Synopsys sau să intre în orice alt tip de 
acorduri de acoperire care implică valori mobiliare Synopsys; 

• plasarea valorilor mobiliare Synopsys într-un cont în marjă sau angajarea 
lor ca garanție pentru un împrumut. 

 
Restricții suplimentare pentru anumite persoane:   
 

• Anumite persoane vor fi notificate de Departamentul juridic că nu pot 
tranzacționa valori mobiliare ale Synopsys în afara ferestrelor de 
tranzacționare aplicabile.  

• Persoanele care au acces la informații privilegiate conform secțiunii 16 
sunt supuse în continuare procedurilor de control prealabil pentru toate 
tranzacțiile, astfel cum sunt enunțate în Proceduri de tranzacționare 
pentru manageri și directori conform secțiunii 16.   
 

4.4  Prevenirea furtului și a fraudei  
 
Furtul și frauda constituie infracțiuni și nu vor fi tolerate. Furtul înseamnă a sustrage 
ceva care nu vă aparține, fără a deține permisiunea să faceți acest lucru. Acesta 
poate include sustragerea fizică, cum ar fi sustragerea de bani sau a unui bun, sau 
poate fi realizat prin alte mijloace, cum ar fi falsificarea, delapidarea și frauda. 
Frauda este un tip de furt prin înșelăciune. Aceasta presupune ca inducerea în 
eroare a unei persoane cu scopul de a determina persoana respectivă să acționeze 
într-un anumit mod.  
 
Atunci când personalul comite furturi sau fraude, ne distruge reputația și marca și 
ne afectează în alte moduri. Suntem cu toții responsabili să contribuim la protejarea 
activelor și a reputației Synopsys, urmărind orice fel de activități frauduloase 
împotriva Synopsys, a personalului nostru, a clienților, a acționarilor, a partenerilor 
de afaceri sau a altor părți interesate. Trebuie să raportați fără întârziere orice 
activitate suspectă. 
 

4.5  Deplasări în scop de serviciu și activități de protocol  
desfășurate cu responsabilitate  
 
Synopsys rambursează angajaților care trebuie să se deplaseze în scop de serviciu 
cheltuielile rezonabile și adecvate de călătorie și de protocol. Angajații trebuie să 
respecte Politica de deplasare corporativă și să depună întotdeauna eforturi pentru 
a reduce la minimum cheltuielile, menținând în același timp productivitatea, 
confortul și siguranța. 
 
Suntem responsabili pentru înregistrarea și raportarea exactă a cheltuielilor 
noastre, fie în sistemele de cheltuieli pentru afaceri, fie în alte registre și sisteme ale 
societății. Această cerință interzice falsificarea registrelor și a evidențelor pentru a 
ascunde cadouri, mese, călătorii și activități de protocol și ne impune să păstrăm 
înregistrări financiare care să reflecte în mod corect detaliile tranzacțiilor Synopsys. 
Atunci când călătorim în scop de serviciu sau participăm la activități de protocol, 
trebuie să fim atenți să respectăm politicile aplicabile și acest cod. De exemplu, ar 
trebui să alegem locații potrivite pentru afaceri. Locațiile cu orientare sexuală nu 
sunt niciodată adecvate și sunt interzise; acestea pun societatea Synopsys într-o 
poziție nefavorabilă, încalcă valoarea integrității noastre și pot încălca politica 
Synopsys împotriva hărțuirii sexuale.  
 

4.6  Utilizarea și protecția activelor și a informațiilor confidențiale 
ale societății Synopsys 

 

https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=169
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=1330
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=1330
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=513
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Pentru a vă îndeplini misiunea, veți avea acces la multe active Synopsys, inclusiv la 
active fizice, cum ar fi instalațiile, echipamentele și resursele noastre tehnologice. 
Acestea includ, de asemenea, active necorporale, cum ar fi informațiile, 
proprietatea intelectuală (brevete, drepturi de autor, mărci comerciale și secrete 
comerciale), mărcile și reputația noastră. Noi toți suntem responsabili pentru 
protejarea acestor active împotriva deteriorării, pierderii, utilizării incorecte, 
divulgării neautorizate și amenințărilor de securitate.  
 
Activele Synopsys ar trebui să fie utilizate în primul rând pentru afacerile Synopsys. 
Unele utilizări personale sunt acceptabile dacă nu interferează cu obligațiile altei 
persoane sau dacă nu încalcă în niciun alt mod politica Synopsys sau acest cod. 
Activele Synopsys nu ar trebui să fie stocate sau transferate utilizând dispozitive de 
stocare, adrese de e-mail sau conturi bazate pe cloud personale. Toate activele 
Synopsys sunt proprietatea Synopsys și, în măsura permisă de lege, Synopsys 
utilizează sisteme de monitorizare pentru a proteja securitatea și confidențialitatea 
datelor, a infrastructurii, a sistemelor și a personalului și pentru a preveni 
deturnarea proprietății intelectuale și a informațiilor confidențiale. 
 

„Informațiile confidențiale” includ orice informație care nu este 
autorizată pentru publicare, cum ar fi algoritmi, interfețe, arhitectura 
produsului, codul-sursă, codul-obiect, foile de parcurs ale afacerii, 
datele financiare, listele de clienți, strategiile de stabilire a prețurilor, 
planurile de marketing, organigramele și datele cu caracter personal. 

 
Informația constituie unul dintre cele mai valoroase active ale Synopsys, iar 
gestionarea acesteia reprezintă una dintre cele mai mari responsabilități ale 
societății. Toți avem datoria să o protejăm cu grijă. Trebuie să presupunem că orice 
informație care nu a fost autorizată în mod specific pentru publicare este o 
informație confidențială, deținută de Synopsys sau încredințată Synopsys de către o 
terță parte (cum ar fi un client, un vânzător sau un angajat).  
 
Putem utiliza informațiile confidențiale numai cu autorizare și nu le putem 
împărtăși niciunei persoane care nu este autorizată să le vadă. Unele informații 
confidențiale au un grad atât de mare de confidențialitate încât le putem împărtăși 
numai cu personalul Synopsys care trebuie să le cunoască. Obligația dvs. de a 
proteja informațiile confidențiale continuă chiar și după încheierea relației de 
muncă sau a contractului cu noi. 
 
Există multe motive pentru protejarea informațiilor confidențiale, inclusiv 
menținerea rolului nostru de conducere competitiv, păstrarea încrederii clientului și 

protejarea vieții private. Prin urmare, folosirea necorespunzătoare a informațiilor 
confidențiale este deseori ilegală. Detalii privind modul de gestionare a informațiilor 
confidențiale se găsesc înProgramul privind informațiile securizate.  
 
Niciun element din acest cod sau din politicile conexe nu are ca scop interzicerea 
dezvăluirii în mod confidențial, de către oricare persoană din SUA, a unor informații 
confidențiale (inclusiv secrete comerciale) unui funcționar guvernamental sau unui 
avocat în scopul raportării sau investigării unei presupuse încălcări a legii. În SUA, nu 
există nicio interdicție de a divulga astfel de informații într-o procedură juridică 
dacă divulgarea este făcută „sub sigiliu”, adică într-o manieră confidențială 
autorizată de instanță sau de tribunal. Rețineți că legile privind divulgarea și 
avertizorii sunt diferite în afara SUA. De exemplu, unele jurisdicții solicită angajaților 
să raporteze preocupările către Synopsys înainte de a raporta către o autoritate 
guvernamentală. Departamentul juridic este o resursă pentru cei care au întrebări 
cu privire la cerințele din regiunile lor. 
 
POLITICI ȘI LINKURI ESENȚIALE:  
Politica de securitate a informațiilor - nivel mondial ▪ Politica Synopsys de utilizare 
acceptabilă - nivel mondial ▪ Programul privind informațiile securizate: Protecția 
informațiilor și politica de clasificare - nivel mondial ▪ Orientări privind marca 
comercială Synopsys ▪ Orientări privind drepturile de autor ▪ Politica privind 
programele software gratuite și cu sursă deschisă ▪ Politica privind software-ul 
proprietar al unor terți 
 
Întrebări privind politicile și procedurile de securitate a activelor?  
Pentru Politicile și procedurile de securitate IT, vă rugăm să consultați Securitatea 
informatică.  
Pentru Politicile și procedurile privind instalațiile, vă rugăm să consultați Sănătate și 
securitate globală 
 

4.7  Gestionarea eficientă a înregistrărilor și păstrarea 
documentelor 

 
Trebuie să respectăm procedurile adecvate care reglementează păstrarea și 
dispunerea registrelor în conformitate cu legile și reglementările aplicabile, cu 
politicile Synopsys, cu nevoile comerciale și cu litigiile în curs sau cu investigațiile 
guvernamentale. Dacă aveți îndoieli cu privire la obligația dvs. de a păstra sau de a 
elimina registrele Synopsys, vă rugăm să consultați Portalul Synopsys de păstrare a 
documentelor. 
 

 
 

http://sp-fin/sites/ChiefFinOfficer/Legal/SIP/Pages/Default.aspx
http://sp-fin/sites/ChiefFinOfficer/Legal/SIP/Pages/Default.aspx
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=1170
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=1194
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=1194
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=511
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=511
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=511
http://sp-fin/sites/ChiefFinOfficer/Legal/CorporateGroup/trademarks/Pages/Default.aspx
http://sp-fin/sites/ChiefFinOfficer/Legal/CorporateGroup/trademarks/Pages/Default.aspx
https://sp-fin/sites/ChiefFinOfficer/Legal/Copyright/Documents/SNPS%20Copyright%20Guide%20updated%20Apr%2025%202016.pdf
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=162
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=162
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=104
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=104
https://itweb/Pages/Security.aspx
https://itweb/Pages/Security.aspx
http://teamhr/Facilities/Safety_Security/Pages/WorkplaceSafetyPolicies.aspx
http://teamhr/Facilities/Safety_Security/Pages/WorkplaceSafetyPolicies.aspx
https://sp-fin/sites/ChiefFinOfficer/Legal/IP%20%20Litigation%20Group/docretention/Pages/Default.aspx
https://sp-fin/sites/ChiefFinOfficer/Legal/IP%20%20Litigation%20Group/docretention/Pages/Default.aspx
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4.8  Adresarea în numele Synopsys  
 
În calitatea sa de societate cotată la bursă, Synopsys comunică informații 
importante conform legii. Avem grijă să furnizăm informații oneste, exacte și ușor 
de înțeles. Numai anumite persoane și departamente sunt autorizate să vorbească 
în numele Synopsys cu privire la anumite aspecte și fac acest lucru respectând 
procesele noastre de comunicare aprobate.  
 
Atunci când unul dintre noi este autorizat să vorbească în numele Synopsys (de 
exemplu, la un târg comercial), trebuie să apreciem întotdeauna reputația 
Synopsys, să vorbim sincer, să discutăm numai despre informații neconfidențiale și 
să respectăm orientările Synopsys privind comunicarea.  
 
Adresați orice întrebare departamentului corespunzător:  
 

• Relații cu investitorii:  Investitori și analiști financiari  

• Relații publice:  Presă (publicații, televiziune, alte mijloace de comunicare) 
 
Întrebări privind marketingul sau comunicarea corporativă? 
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați Marketingul corporativ și 
alianțele strategice. 

 
4.9  Asumarea unor angajamente în numele Synopsys 
 
Pentru a ne vinde produsele și serviciile și pentru a asigura funcționarea eficientă a 
afacerii noastre, încheiem contracte cu o varietate de parteneri de afaceri, inclusiv 
clienți, revânzători, distribuitori și furnizori. Pentru a promova eficiența, 
conformitatea juridică, coerența și registrele și evidențele exacte, am instituit 
politici și procese legate de autoritatea anumitor persoane de a semna contracte și 
de a-și asuma angajamente în numele Synopsys. De exemplu, toate documentele 
secundare sau angajamentele orale care declară înțelegerea cu un client sau cu un 
vânzător care nu este inclus într-un contract aprobat (denumită în continuare 
„scrisoare adițională” sau „acord adițional”) sunt strict interzise.  
 
POLITICI ȘI LINKURI ESENȚIALE: 
Politica de autorizare a cheltuielilor - nivel mondial ▪ Politica privind autoritatea de 
semnare a contractelor  - nivel mondial ▪ Politica privind autoritatea de semnare a 
contractelor Synopsys International Limited -  nivel mondial ▪ Delegarea politicii de 
autoritate   - nivel mondial 
Politica de recunoaștere a veniturilor - nivel mondial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.synopsys.com/company/investor-relations/investor-relations-contact.html
http://sp-mg/sites/marketing/Pages/PublicRelations.aspx
http://sp-mg/sites/marketing/default.aspx
http://sp-mg/sites/marketing/default.aspx
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=512
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=1322
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=1322
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=85
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=85
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=127
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=127
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=121
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SECȚIUNEA 5 - INTEGRITATEA ÎN RELAȚIA CU CLIENȚII, PARTENERII ȘI 
COMUNITĂȚILE NOASTRE 
 
5.1  Tratarea corectă a clienților 
 
Integritatea pe piață presupune ca fiecare dintre noi să ne tratăm clienții în mod 
etic, corect și în conformitate cu toate legile aplicabile. În relațiile cu clienții noștri, 
trebuie întotdeauna:  
 

• să câștigăm clientul respectiv datorită produselor noastre de calitate 
superioară, serviciilor pentru clienți și prețurilor competitive;  

• să ne prezentăm serviciile și produsele într-un mod onest;  

• să evităm practicile comerciale neloiale sau înșelătoare;  

• să ne comunicăm programele de vânzări în mod clar; și  

• să ne respectăm promisiunile.  
 
Contractele pe care le încheiem cu clienții noștri trebuie să reflecte întotdeauna 
importanța și valoarea pe care o acordăm societății lor. Toate contractele de 
vânzare trebuie să fie redactate în scris și să respecte politicile noastre. Consultați 
secțiunea 4.9 pentru o discuție privind asumarea unor angajamente în numele 
societății Synopsys.   
 

5.2  Protejarea informațiilor celorlalți  
 
Mulți dintre clienții noștri sunt lideri în sectorul tehnologic și utilizează produsele și 
serviciile noastre pentru a-și dezvolta propriile produse. În acest scop, aceștia își 
împărtășesc adesea cu noi propriile informații confidențiale, astfel încât să le putem 
oferi cele mai bune servicii posibile. În mod similar, noi facem parte dintr-o 
comunitate globală și colaborăm cu mai multe părți terțe pentru a ne desfășura 
activitatea. Partenerii noștri ne acordă deseori un grad ridicat de încredere și se 
bazează pe capacitatea noastră de a proteja informațiile pe care le oferă. Luăm în 
serios aceste obligații și protejăm informațiile confidențiale ale partenerilor și 
clienților noștri cu aceeași grijă cu care gestionăm și propriile noastre informații. 
 
Consultați secțiunea 4.6 pentru mai multe detalii cu privire la modul în care 
gestionăm informațiile confidențiale.  

 

5.3  Concurență loială 
 
În toate regiunile și țările în care societatea Synopsys desfășoară activități 
comerciale, există o concurență solidă, dar concurăm corect, onorabil și cu 
integritate, în conformitate cu toate legile aplicabile. Legile privind concurența, 
denumite uneori legi antitrust, interzic companiilor și persoanelor fizice să 
interfereze cu forțele pieței libere prin acorduri ilegale sau alte restricții 
nerezonabile asupra concurenței. Încălcarea acestor legi constituie o problemă 
serioasă și poate face atât societatea Synopsys, cât și persoane din cadrul ei 
susceptibile de sancțiuni penale substanțiale.  
 
Concurența neloială și ilegală poate îmbrăca multe forme diferite. Unul dintre cele 
mai periculoase scenarii pentru persoanele din cadrul Synopsys implică 
comunicarea cu concurenții. Aceasta este o practică obișnuită și poate fi pozitivă - 
de exemplu, la evenimente sociale, la târguri comerciale sau pentru a intra într-o 
societate mixtă. Totuși, ar trebui să fim precauți atunci când comunicăm. Pentru a 
respecta legile privind concurența, este interzis să convenim cu un concurent în 
următoarele privințe: 
 

• să stabilim prețuri sau strategii de piață;  

• să împărțim sau să distribuim piețe sau clienți; 

• să boicotăm alte afaceri; sau 

• să manipulăm depuneri de oferte. 
 
Nu trebuie să discutăm niciodată astfel de subiecte cu un concurent, nici chiar într-
un cadru neoficial, cum ar fi un târg comercial sau un eveniment al clientului.  
 
Încălcarea legilor privind concurența poate duce la sancțiuni juridice grave pentru 
societatea noastră și la acuzații penale pentru persoanele implicate. Legile privind 
concurența sunt complexe și variază în funcție de țară. Pentru îndrumare, consultați 
secțiunea Orientări privind respectarea legilor antitrust și a legilor privind 
concurența. Dacă suspectați o încălcare, luați atitudine și raportați-o astfel cum se 
detaliază la secțiunea 2.4. 

 

  

https://sp-fin/sites/ChiefFinOfficer/Legal/Antitrust/SitePages/Home.aspx
https://sp-fin/sites/ChiefFinOfficer/Legal/Antitrust/SitePages/Home.aspx
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5.4  Respectarea cerințelor de contractare ale guvernului 
 

Deseori prestăm servicii sau ne vindem produsele autorităților guvernamentale sau 
locale. În calitate de societate care încheie contracte cu guvernele, avem datoria să 
cunoaștem și să respectăm toate legile relevante privind contractele 
guvernamentale. 
 

Promovăm întotdeauna o atmosferă de deschidere și transparență în relațiile 
noastre. Trebuie să fim corecți și exacți în toate rapoartele, declarațiile, certificările, 
ofertele, propunerile și revendicările. Dacă sunteți implicat în depunerea de oferte 
pentru contracte guvernamentale, respectați procesele existente, protejați 
informațiile confidențiale și respectați toate cerințele de verificare a securității. 
Dacă primiți o solicitare din partea unui funcționar sau a unei agenții 
guvernamentale, contactați imediat Departamentul juridic, pentru asistență. 
Departamentul juridic vă va oferi îndrumări pentru a respecta verificările, 
investigațiile și cererile de informații ale guvernelor. 
 

Orice plată efectuată către agenții guvernamentale trebuie să respecte politicile 
noastre și să fie înregistrată într-o manieră completă, corectă, exactă, actuală și 
ușor de înțeles. Vă rugăm să rețineți că regulile privind oferirea de cadouri 
funcționarilor sau entităților guvernamentale sunt stricte. Consultați secțiunea 5.5 
de mai jos pentru mai multe detalii.  
 

5.5  Combaterea mitei și a corupției 
 

Synopsys crede în desfășurarea afacerilor cu cel mai înalt nivel de integritate. Nu 
tolerăm ca membrii personalului nostru sau terți care acționează în numele nostru 
să dea sau să primească mită pentru a influența un rezultat sau pentru a beneficia 
de un tratament favorabil. Chiar dacă mita și corupția constituie un mod obișnuit de 
a face afaceri într-o anumită țară sau regiune, ele nu reprezintă modul nostru de a 
face afaceri. Synopsys se așteaptă să cunoașteți politicile și procedurile noastre care 
vizează mita și corupția. Deși elementele de bază sunt descrise în acest cod, pentru 
a afla mai multe despre obligațiile dvs., accesați Portalul anticorupție. Portalul 
anticorupție  
 

Toți membrii personalului Synopsys, partenerii de afaceri și oricine altcineva care 
acționează în numele nostru trebuie să respecte Legea americană privind practicile 
străine de corupție („Foreign Corrupt Practices Act - FCPA”), indiferent de locația 
acestora. FCPA interzice mituirea și coruperea funcționarilor guvernamentali din 
afara SUA. Deși FCPA este o lege americană, fiecare țară din lume are propriile 
regulamente anticorupție. În plus, legile anticorupție ale unor țări interzic, de 

asemenea, mituirea părților comerciale. Indiferent de legile care se aplică, Synopsys 
interzice mituirea oricărei persoane, oriunde în lume. 

 
5.5.1  Acțiuni interzise   
 

Pentru a respecta politica noastră și legile anticorupție, nicio persoană (inclusiv un 
terț care acționează în numele nostru) nu poate oferi sau da cuiva, direct sau 
indirect (prin intermediul unor terțe părți), orice cadou, articol de protocol sau 
„orice obiect de valoare” în următoarele scopuri: 
 

• pentru a obține sau a continua o afacere; 

• pentru a influența decizii comerciale; 

• pentru a influența politica guvernamentală; 

• pentru a obține o autorizație; 

• pentru a grăbi un proces; sau 

• pentru a obține orice alt avantaj necuvenit. 
 

5.5.2  Exemple de „orice obiect de valoare” 
 

Faptele de corupție pot implica schimbul de „orice obiect de valoare”. Termenul 
„orice obiect de valoare” are un înțeles foarte larg și poate include următoarele:  
 

• numerar și echivalente de numerar, cum ar fi cardurile cadou;  

• bunuri;  

• servicii;  

• bilete la evenimente; 

• activități de protocol; 

• bilete de avion, cazare la hotel sau alte avantaje turistice;  

• folosirea caselor de vacanță; 

• favoruri sau privilegii speciale; 

• servicii personale; 

• donații către organizații caritabile indicate; și 

• un stagiu, un loc de muncă sau alt beneficiu. 
 

Deși politica noastră interzice plățile corupte pentru oricine, FCPA se concentrează 
asupra funcționarilor guvernamentali. Prin urmare, acțiunile noastre cu funcționarii 
guvernamentali obligă la analiză, monitorizare și control suplimentar, inclusiv la 
aprobarea scrisă prealabilă a anumitor cadouri și activități de protocol. FCPA 
definește „funcționarii guvernamentali” într-un sens foarte larg, pentru a include 
orice persoană, de la orice nivel, care lucrează pentru o organizație guvernamentală 
sau controlată de guvern.  
 

Vă rugăm să consultați cerințele detaliate din Manualul anticorupție. 

https://sp-fin/sites/ChiefFinOfficer/Legal/FCPA/Pages/Welcome.aspx
https://sp-fin/sites/ChiefFinOfficer/Legal/FCPA/Pages/Welcome.aspx
https://sp-fin/sites/ChiefFinOfficer/Legal/FCPA/Pages/Welcome.aspx
https://sp-fin/sites/ChiefFinOfficer/Legal/FCPA/Documents/Anti-Corruption%20Compliance%20Manual.pdf
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5.5.3  Orientări privind cheltuielile promoționale 

 
Relațiile solide cu terții sunt foarte importante pentru societatea noastră. Oferirea 
de cadouri și activitățile de protocol pot reprezenta o modalitate pozitivă de a crea 
un fond comercial, de a construi relații de lucru sănătoase și de a ne promova sau 
prezenta produsele. Cu toate acestea, este interzis să dați mită sau să oferiți ceva 
de valoare pentru a influența judecata sau acțiunile altei persoane. Cadourile și 
activitățile de protocol trebuie să fie de bună-credință și în conformitate cu 
Manualul anticorupție, care impune, de exemplu, ca activitățile de protocol sau 
cadourile să aibă o valoare mică, să nu fie în numerar, să fie adecvate atât 
contextului local, cât și în SUA și să fie aprobate în prealabil de directorul dvs. 
pentru etică și conformitate în anumite circumstanțe. Aceste cerințe sunt rezumate 
în acest document.  Ne așteptăm să recurgeți la o judecată corectă, să solicitați 
îndrumări și să vă familiarizați cu cerințele, inclusiv cu cerințele privind aprobarea 
scrisă prealabilă în conformitate cu  Manualul anticorupție.   
 

5.5.4 Terți 
 
Synopsys angajează terțe părți (persoane fizice și organizații), cum ar fi distribuitorii, 
revânzătorii și vânzătorii, să interacționeze cu funcționari guvernamentali sau cu 
părți comerciale. Legile anticorupție prevăd că societatea Synopsys este 
responsabilă pentru acțiunile de corupție ale terților care lucrează în numele 
Synopsys.  

 
Din acest motiv, personalul Synopsys trebuie să obțină aprobarea prealabilă a 
Echipei de etică și conformitate și să participe la procesul nostru de diligență înainte 
de a angaja o terță parte care va participa la eforturile de a obține afaceri pentru 
Synopsys sau de a interacționa cu guvernele în numele Synopsys. Pentru a vedea 
aceste cerințe, consultați Manualul anticorupție. 
 

5.5.5  Păstrarea evidențelor 
 
Personalul Synopsys, precum și furnizorii, vânzătorii, revânzătorii și distribuitorii 
Synopsys trebuie să păstreze evidența exactă a tuturor tranzacțiilor și să se asigure 
că registrele și evidențele Synopsys reflectă în mod exact și corect, cu detalii 
adecvate, toate tranzacțiile, cheltuielile și alte repartizări ale activelor. Prin urmare, 
toate plățile, cadourile, donațiile și alte cheltuieli trebuie raportate și justificate. 
Falsificarea oricărei înregistrări de afaceri sau de contabilitate este interzisă.  
 

5.5.6  Asistență și raportarea privind conformitatea 
 
Dacă nu sunteți sigur în privința relației cu un funcționar guvernamental sau aveți 
alte întrebări cu privire la respectarea legilor anticorupție, trebuie să contactați 
Departamentul juridic sau Echipa de etică și conformitate. Dacă aflați informații 
despre orice aranjament sau acord corupt, potențial sau real, luați atitudine și 
raportați-l, astfel cum se detaliază la secțiunea 2.4. 
 
Întrebări cu privire la combaterea corupției sau a mitei?  

Consultați Manualul anticorupție sau trimiteți un e-mail la adresa 
integrity@synopsys.com.  

 
5.6  Respectarea regulilor comerciale internaționale 
 
În calitate de societate care deservește clienți din întreaga lume, este 
responsabilitatea noastră să ne asigurăm că fluxurile și transmisiile transfrontaliere 
de produse, tehnologii, date, suport tehnic și servicii ale societății noastre respectă 
controalele la export, sancțiunile economice, cerințele și restricțiile de import, 
legislația vamală, precum și alte reglementări comerciale și regulamente privind 
produsele. Legile și reglementările americane privind controlul exporturilor și 
sancțiunile economice se aplică tuturor locațiilor și personalului nostru din întreaga 
lume, chiar și după exportul inițial din Statele Unite. Acestea pot limita sau interzice 
exportul, reexportul și retransferul intern al produselor și tehnologiilor noastre 
către anumite țări, entități, utilizatori finali și persoane fizice, fără a obține în 
prealabil aprobarea guvernului american.  Aceste controale se pot aplica și 
transferurilor interne între angajații sau locațiile Synopsys. În plus, Synopsys trebuie 

https://sp-fin/sites/ChiefFinOfficer/Legal/FCPA/Documents/Anti-Corruption%20Compliance%20Manual.pdf
https://sp-fin/sites/ChiefFinOfficer/Legal/Documents/Promotional%20Expenses%20At-A-Glance_Final_01.2018%20ver%202.pdf
https://sp-fin/sites/ChiefFinOfficer/Legal/FCPA/Documents/Anti-Corruption%20Compliance%20Manual.pdf
https://sp-fin/sites/ChiefFinOfficer/Legal/FCPA/Documents/Anti-Corruption%20Compliance%20Manual.pdf
https://sp-fin/sites/ChiefFinOfficer/Legal/FCPA/Documents/Anti-Corruption%20Compliance%20Manual.pdf
mailto:integrity@synopsys.com
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să asigure respectarea tuturor legilor vamale și în materie de export aplicabile la 
nivel local. 
 
Modul în care un produs este utilizat („utilizarea finală” a acestuia) poate, de 
asemenea, să declanșeze restricții și, prin urmare, să influențeze capacitatea 
noastră de a efectua anumite vânzări. Produsele care au fost special concepute sau 
dezvoltate pentru utilizări finale în sectorul militar trebuie să respecte reguli stricte 
privind vânzările, accesul, comunicarea, stocarea și păstrarea evidențelor. În plus, 
autoritățile de reglementare guvernamentale trebuie să autorizeze exporturile 
către utilizatorii finali care intenționează să utilizeze produsele sau tehnologiile 
noastre pentru utilizări finale limitate, cum ar fi proiectarea, dezvoltarea, 
fabricarea, susținerea și/sau întreținerea armelor nucleare, a armelor 
chimice/biologice, a altor arme de distrugere în masă și/sau a tehnologiei 
rachetelor - chiar și atunci când produsele și tehnologiile noastre nu ar putea fi 
altfel controlate la export.  
 
În plus, Synopsys primește ocazional anumite tehnologii de la clienții săi pentru 
asistență tehnică și evaluare. Tehnologia clienților noștri poate fi, de asemenea, 
supusă controlului la export și trebuie tratată ca și cum ar fi a noastră.  
 
Reglementările comerciale se aplică tuturor exporturilor și importurilor la nivel 

mondial, chiar și atunci când nu sunt legate de venituri, și pot determina 

necesitatea obținerii unor autorizații guvernamentale atunci când:  

• un produs sau o tehnologie controlată este eliberată unei persoane care 
este cetățean al unei țări cu restricții, chiar dacă această persoană se află în 
Statele Unite;  

• un produs sau o tehnologie controlată este transportată într-o țară în 
timpul unei deplasări, chiar dacă produsul nu este împărțit cu altcineva;  

• un produs sau o tehnologie controlată este transmisă virtual, cum ar fi prin 
e-mail, prin telefon sau prin descărcare electronică;  

• utilizatorul final al unui produs sau al unei tehnologii controlate apare pe 
lista de părți restricționate a guvernului; și 

• la transferarea oricărei informații referitoare la tehnologia utilizatorului 
final care face obiectul controalelor la export către o altă locație Synopsys, 
de exemplu transferarea unui apel de asistență tehnică către o locație din 
afara SUA. 

 
Pentru a se asigura că respectă reglementările comerciale globale, Synopsys a 
dezvoltat și a implementat programe cuprinzătoare de gestionare a conformității 
exporturilor și importurilor și politici globale pentru Conformitatea la export și 
Conformitatea la import.   

 
Întrebări privind importul, exportul sau alte controale comerciale?  
Pentru a adresa o întrebare sau pentru a solicita asistență, puteți să contactați un 
membru al Echipei pentru respectarea regulilor comerciale internaționale sau să 
trimiteți un e-mail la adresa trade@synopsys.com. 
 

5.7  Comunicarea responsabilă 
 
Ar trebui să comunicăm întotdeauna în moduri care să ne demonstreze valorile, să 
ne ducă mai departe scopul și să ne consolideze reputația și marca. Fiți atenți la 
modul în care comunicați cu ceilalți - în special în orice comunicare scrisă, inclusiv 
comunicări electronice și online, cum ar fi e-mailul, mesageria instant, chaturile 
online, blogurile și rețelele sociale, cum ar fi site-urile de socializare.  
 
Când discutați despre chestiuni de ordin public sau într-un forum public, faceți acest 
lucru ca persoană fizică și nu ar trebui să lăsați impresia că discutați sau acționați în 
numele Synopsys, cu excepția cazului în care sunteți în prealabil autorizați în acest 
scop. Rețineți că mediile sociale sunt monitorizate din ce în ce mai mult de către 
clienți, investitori și autoritățile de reglementare.  
 
Înainte de a crea conținut online, rețineți că nu va fi tolerat niciun tip de 
comportament necorespunzător, care vă afectează negativ munca sau colegii, 
clienții sau furnizorii. Fiți obiectivi și profesioniști. Evitați limbajul jignitor, 
provocator sau agresiv, precum și comportamentele ilegale sau neadecvate sau 
orice altceva care ar pune într-o lumină proastă sau denigra societatea Synopsys ori 
pe colegii dumneavoastră. Declarațiile eronate - chiar dacă apar din greșeală - vă 
pot pune pe dumneavoastră și societatea Synopsys într-un pericol serios.  
 

Notă despre platformele de comunicare socială: 
 
Synopsys respectă confidențialitatea conturilor personale ale utilizatorilor 
platformelor de comunicare socială. Cu toate acestea, interacțiunile cu alți membri 
ai personalului Synopsys sau utilizarea numelui ori a unor informații despre 
Synopsys pe aceste platforme poate fi corelată cu munca și, prin urmare, ar trebui 
tratate cu atenție. Nu aveți dreptul să divulgați, să publicați sau să dezbateți 
informații comerciale confidențiale, privind proprietatea sau secretele comerciale 
ale societății Synopsys, pe platformele de comunicare socială, indiferent dacă 
folosiți propriul nume sau un pseudonim. Pentru îndrumare, vă rugăm să consultați 
Politica privind platformele de comunicare socială - nivel mondial . 
 

https://synopsys.policytech.com/dotNet/documents/?docid=1321
https://synopsys.policytech.com/dotNet/documents/?docid=1323
https://sp-fin/sites/ChiefFinOfficer/Operations/Traffic%20and%20Export/TrafficandExportInfo/Lists/Local%20Export%20Contacts/AllItems.aspx
mailto:trade@synopsys.com
https://synopsys.policytech.com/docview/?docid=1279
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SECȚIUNEA 6 - RESURSE GLOBALE DE ETICĂ ȘI CONFORMITATE  
 
Site-ul intranet global de etică și conformitate 
 
Synopsys dispune de un Portal de etică și conformitate global, cu informații 
suplimentare despre cod, alte politici și îndrumări, instruire și alte chestiuni legate 
de etică și de conformitate.  
 

Politici și orientări 
 
Codul de etică și de conduită în afaceri nu abordează toate comportamentele la 
locul de muncă. Synopsys dispune de politici și orientări suplimentare care oferă și 
alte îndrumări privind chestiuni din cod sau care abordează comportamente care nu 
sunt reglementate de cod. Politicile sunt disponibile în Biblioteca de politici a 
Synopsys.  Dacă aveți întrebări cu privire la orice politică Synopsys, vă rugăm să ne 
trimiteți un e-mail la adresapolicies@synopsys.com. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Echipa de etică și conformitate 
 
Echipa de etică și conformitate este disponibilă pentru a răspunde la orice întrebare 
referitoare la cod sau la politicile de conformitate ale societății Synopsys sau pentru 
a discuta cu privire la orice preocupare pe care ați putea-o avea cu privire la 
eventualele încălcări ale codului. Pentru a contacta Echipa de etică și conformitate  
 
Telefon: Date de contact Echipa de etică și conformitate 
E-mail: integrity@synopsys.com  
Adresă:  

Synopsys Chief Ethics & Compliance Officer 
(c/o Legal Department)  
690 East Middlefield Road, Mountain View, CA 94043 
U.S.A. 
 

Puteți semnala o preocupare și prin intermediul Liniei telefonice de asistență pentru 
avertizori a societății Synopsys. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

https://sp-fin/sites/ChiefFinOfficer/Legal/Ethics/Pages/Default.aspx
https://synopsys.policytech.com/
https://synopsys.policytech.com/
mailto:policies@synopsys.com
https://sp-fin/sites/ChiefFinOfficer/Legal/Ethics/Pages/Contacts.aspx
mailto:integrity@synopsys.com
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/21287/index.html

