
 

 

POLITICA PRIVIND VERIFICAREA PREALABILĂ A 
PĂRȚILOR TERȚE (3PDD)  

 

 
 

 
Ce este o politică de verificare prealabilă a părților terțe (3PDD)? 
 
Această politică 3PDD prevede cerințele și procesele care trebuie urmate pentru ca GXO să lucreze 
cu parteneri de afaceri terți. Politica prezintă angajamentele noastre de a stabili parteneriate pe 
termen lung, care trebuie să fie întocmite pe baze solide și să protejeze afacerea de riscuri inutile, în 
special în zonele de mită și corupție, sancțiuni și restricții comerciale, spălare de bani și drepturile 
omului.   
 
De ce avem nevoie de această politică 3PDD? 
 
Compania GXO se angajează să respecte propriile valori, să opereze în conformitate cu toate 
legile aplicabile și intenționează să lucreze numai cu părți terțe care împărtășesc acest 
angajament..   În plus, este necesar să avem un program solid de verificare prealabilă pentru părțile 
terțe, în conformitate cu legile multor jurisdicții în care ne desfășurăm activitatea, inclusiv, dar fără a 
se limita la, Legea privind practicile de corupție în străinătate din SUA (FCPA) și Liniile directoare 
privind sentințele din SUA, Legea privind mita din Regatul Unit, Legea Sapin II și Legea privind 
obligația de vigilență din Franța.   
 
Pe cine afectează această politică? 
 
GXO: Toți angajații GXO trebuie să se asigure că părțile terțe cu care lucrăm respectă Codul nostru 
de etică în afaceri și această Politică de verificare prealabilă a părților terțe.  Cu toate acestea, 
persoanele cu funcții de responsabilitate specifică pentru integrarea furnizorilor și clienților și/sau 
pentru relația continuă cu partea terță trebuie să se asigure că procedurile de verificare prealabilă 
cerute de această politică au fost finalizate.  
 
 
Parteneri de afaceri:  Politica adoptă o abordare în funcție de risc pentru partenerii de afaceri.  Toate 
părțile terțe trebuie să treacă printr-un nivel standard de verificare prealabilă, care include Evaluarea 
părții pentru a vedea dacă este restricționată (RPS), în timp ce părțile terțe care își desfășoară 
activitatea în jurisdicții sau industrii cu risc mai mare (cunoscute sub denumirea de „Părți implicate”) 
vor fi supuse unei verificări prealabile de nivel superior.  
 
 
Ce trebuie să faceți? 
 
Principalul argument al politicii 3PDD este să vă „cunoașteți partenerul”.  Acest lucru înseamnă 
luarea măsurilor adecvate pentru a documenta informațiile cheie despre partenerii de afaceri existenți 
sau potențiali ai companiei GXO și pentru a efectua anumite proceduri de evaluare.  Acest proces 
trebuie finalizat pentru toate părțile terțe înainte ca acestea să poată lucra cu GXO.  Procesul 



 

trebuie repetat la fiecare trei ani pentru părțile implicate și la fiecare cinci ani pentru toate celelalte 
părți terțe. 
 
Toate părțile terțe trebuie să aibă cel puțin o evaluare pentru verificarea prealabilă „standard”, 
finalizată de unitatea de afaceri.  În cazul în care o parte terță este identificată ca „parte 
implicată”, trebuie întreprinsă și o evaluare pentru verificarea prealabilă de nivel superior. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Respectarea acestei politici 
 
Echipele de etică și conformitate și de audit intern vor monitoriza conformitatea cu această politică.  
Nerespectarea acestei politici poate avea ca rezultat consecințe legale, care pot afecta reputația, 
financiare și operaționale grave pentru afacere, precum și acțiuni disciplinare pentru angajați, 
mergând chiar până la concediere.   
 
GXO încurajează o cultură a deschiderii și a transparenței în care oricine poate adresa întrebări sau 
expune îngrijorări fără teama de represalii.  Angajații care au întrebări sau preocupări legate de 
respectarea acestei politici trebuie să contacteze echipa de etică și conformitate la ethics@gxo.com 
sau prin oricare dintre opțiunile noastre interne de raportare disponibile la https://ethics.gxo.com.  
 
 
  

mailto:ethics@gxo.com
https://ethics.gxo.com./


 

 

Verificarea prealabilă de nivel superior și „Părțile implicate”  
 

Părți implicate 
 
Agenți vamali 
 

 
Orice companie/persoană contractată de GXO pentru a asigura 
servicii de brokeraj vamal în numele GXO sau a clienților săi. 
 

Agenți de expediere 
 

Orice companie/persoană contractată de GXO pentru a asigura 
servicii de expediere în numele GXO sau a clienților săi. 
 

Agenți de vânzări 
 

Orice companie/persoană contractată de GXO pentru a efectua 
vânzări sau asistență de marketing către GXO. 
 

Subcontractori în 
domeniul transportului 
 

Orice companie/persoană contractată de GXO pentru a furniza 
servicii de transport.  
 

Agenții de muncă 
temporară  
 

Orice companie/persoană contractată de GXO pentru a furniza 
resurse de muncă temporare.  
 

Proprietari/dezvoltatori 
imobiliari 

Acolo unde proprietarul/dezvoltatorul imobiliar a fost desemnat de 
client. 
 

Consultanți 
guvernamentali  
 

Persoane care oferă servicii de reglementare, de lobby sau de 
susținere și care se vor întâlni sau vor comunica cu oficiali 
guvernamentali pentru a obține o licență, un beneficiu de 
reglementare, o aprobare sau un avantaj de la guvern pentru GXO 
sau clienții săi. 
 

Parteneri de societăți 
mixte 
 

Orice companie sau persoană cu care GXO încheie o asociere 
pentru societate mixtă sau un aranjament legal similar pentru a 
deschide o societate comercială mixtă. 
 

Clienți/furnizori Situați în regiuni geografice cu un scor al indicelui de percepție a 
corupției (IPC) de 50 sau mai mic, care poate fi găsit aici CPI 
chart.xlsx (sharepoint.com) 
 

Parteneri în zona de 
comerț liber sau în zona 
pentru depozite vamale 

Orice client pentru care vom furniza sau vom opera o zonă de 
comerț liber sau un depozit vamal. 

Firme de catering, 
curățenie sau construcții 

Orice companie sau persoană care furnizează servicii către GXO 
în aceste industrii. 

 
Odată ce o parte implicată a fost identificată, trebuie inițiată evaluarea pentru verificarea prealabilă 
de nivel superior. Această verificare prealabilă de nivel superior este efectuată în sistemul 319 care 
poate fi accesat AICI.  Sistemul 319 va genera un chestionar pe care partea terță va trebui să îl 
completeze, după care partea terță va fi fie aprobată, fie refuzată, fie vor fi solicitate informații 
suplimentare. Pașii pentru verificarea prealabilă standard și cea de nivel superior sunt prezentați în 
Anexa 3. 
 
Părțile terțe înregistrate în sistemul 319 fac obiectul unei monitorizări continue. Sistemul va detecta 
orice modificare negativă în evidențele acestora și va notifica echipa de etică și conformitate.  În mod 
similar, dacă GXO primește informații nefavorabile asociate cu partea terță, acestea trebuie transmise 
echipei de etică și conformitate.  Echipa de etică și conformitate va efectua verificările necesare pentru 
a se asigura că GXO dorește să continue relația de afaceri.  În ambele cazuri, acest lucru poate 
necesita reconsiderarea evaluării inițiale de risc a părții terțe și, dacă este necesar, efectuarea de 
proceduri suplimentare de verificare prealabilă. 

https://gxologistics.sharepoint.com/:x:/r/sites/166/IMCR/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7bB0C08904-10A0-4B1F-8552-B15CFB17AD4A%7d&file=CPI%20chart.xlsx&action=default&mobileredirect=true
https://gxologistics.sharepoint.com/:x:/r/sites/166/IMCR/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7bB0C08904-10A0-4B1F-8552-B15CFB17AD4A%7d&file=CPI%20chart.xlsx&action=default&mobileredirect=true
https://319gxo.com/


 

Anexa 1:  Cerințe de verificare prealabilă 
 
  

 RISC 
 Toate părțile terțe   Părți implicate nivelul 1   Părți implicate nivelul 2 

           

     Agenți de vânzări   Agenți de vânzări 

     
Subcontractori de 

transport   
Subcontractori de 

transport 

     
Agenții de muncă 

temporară   
Agenții de muncă 

temporară 

 Toate părțile terțe   Agenți vamali   Agenți vamali 

     Agenți guvernamentali   Agenți guvernamentali 

     
Consultanți 

guvernamentali   
Consultanți 

guvernamentali 

     Proprietari   Proprietari 

     

Parteneri în zona de 
comerț liber și în zona 

pentru depozite vamale   

Parteneri în zona de 
comerț liber și în zona 

pentru depozite vamale 

     
Firme de catering, 

curățenie, construcții   
Firme de catering, 

curățenie, construcții 

     
Parteneri de societăți 

mixte   
Parteneri de societăți 

mixte 

     Agenți de expediere   Agenți de expediere 

Proceduri de 
verificare prealabilă 

standard 
Da   Da   Da 

Este necesară 
verificarea prealabilă 

de nivel superior? 
Nu   Da   

Da, plus analize 
investigative suplimentare 

Cine poate aproba 
acest lucru? 

Unitatea de afaceri 
GXO 

  
Unitatea de afaceri GXO și 

Departamentul de 
conformitate 

  

Nivel executiv - Unitatea 
de afaceri GXO și 

Departamentul de 
conformitate, Consiliul de 
administrație GXO (după 

caz) 

Frecvența revizuirii 
verificării prealabile 

5 ani   3 ani   3 ani 

Păstrarea evidențelor 
5 ani de la încheierea 

relației de afaceri 
  

5 ani de la încheierea 
relației de afaceri 

  

5 ani de la încheierea 
relației de afaceri 

  Pentru orice întrebări sau nelămuriri, contactați: ethics@gxo.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

ANEXA II  
 

Procesul 3PDD  
 
 

 
 
  



 

 
Anexa III – Instrucțiuni pentru Verificarea prealabilă standard și de nivel superior în sistemul 319 

 
 
Pentru a începe procesul, faceți clic AICI. 
 
 
Selectați limba 
 

 
 
Faceți clic pe „GXO Employee” (Angajat GXO)  
 

 
 
 
 
Dacă utilizați pentru prima dată platforma, trebuie să vă înregistrați făcând clic pe linkul „Register” 
(Înregistrare). 

 
 

https://319gxo.com/


 

 
Completați câmpurile pentru informații de pe ecran.  Faceți clic pe „Submit” (Trimitere) 

 
 
 
 
Veți primi un e-mail de confirmare pentru activarea profilului 319.  E-mailul va veni de la GXO Ethics și va 
trebui să faceți clic pe link pentru a vă activa contul. 
 

 
 
Dacă sunteți deja înregistrat în sistemul 319 sau după înregistrare, faceți clic pe butonul „Single Sign On (SSO) 
Login” (Conectare cu autentificare unică)  
 



 

 
 

 
Procesul de verificare prealabilă standard folosind sistemul 319 
 
Dacă tipul părții terțe nu se regăsește în lista de părți implicate, faceți clic pe „Restricted Parties Screen (RPS)” 
(Ecranul părților restricționate).  Rețineți că Evaluarea părții pentru a vedea dacă este restricționată este 
doar o componentă a procesului de verificare prealabilă standard.  Declarația de înregistrare, asigurările și 
alte evidențe ale companiei trebuie în continuare colectate și revizuite ca parte a procedurilor de aprobare a 
noii companii. 
 

 
 
 
Selectați tipul părții terțe făcând clic pe selecția corespunzătoare. 
 



 

 
 
Completați toate câmpurile care conțin numele legal al părții terțe pe care o verificați, țara în care se află 
aceasta și selectați tipul corespunzător părții terțe.  Câmpurile pentru oraș, stat și cod poștal trebuie 
completate dacă aveți informațiile respective.  Faceți clic pe „Submit” (Trimitere). 
 
De exemplu, în câmpul Nume companie: 
 

• Introduceți AMC Cold Transport S.R.L. 
o Nu introduceți AMC 
o Nu introduceți AMC Transport 
o Nu introduceți AMCCT 

 
 

 
 
 
Dacă numele părții terțe este similar cu un alt nume care a fost deja verificat, sistemul va recunoaște acest 
lucru și vă va cere să confirmați dacă acesta este un duplicat sau o nouă introducere.  Dacă este un duplicat, 
opriți operațiunea și faceți clic pe „Cancel” (Anulare).  Dacă aceasta este o parte terță nouă, diferită, faceți clic 
pe „Proceed with Screen” (Continuați la ecranul următor).  
 



 

  
 
Sistemul 319 va căuta în diverse liste de sancțiuni și va returna unul din două rezultate disponibile.  Bifa verde 
înseamnă că puteți merge mai departe cu partea terță.  Semnul roșu „X” înseamnă că echipa de etică și 
conformitate va efectua verificări în continuare. 
 

 

 
 



 

Procesul de verificare prealabilă de nivel superior 

 
Această secțiune oferă detalii despre procesul de verificare prealabilă de nivel superior și trebuie urmat pentru 
toate părțile implicate. 
 
 
Faceți clic pe „3rd Party Due Diligence (3PDD)” (Verificare prealabilă pentru părțile terțe) 
 

 
 
Faceți clic pe „Evaluate a New Third-Party” (Evaluați o nouă terță parte) 
 

 
 
 
REȚINEȚI:  Toate câmpurile și întrebările din BJS trebuie completate după cunoștințele dvs.  Câmpurile și 
întrebările cu asterisc (*) trebuie completate înainte ca sistemul să accepte trimiterea.  Întrebările la care 
răspundeți în BJS determină nivelul de risc asociat părții terțe. 
 
Introduceți numele părții terțe, locația, numele și prenumele persoanei de contact și adresa de e-mail unde va 
fi trimis digital chestionarul.  Numele companiei terță trebuie să fie numele legal.    Locația trebuie să fie țara 
în care partea terță va furniza bunuri și servicii către GXO.  Faceți clic pe „Submit” (Trimitere) 
De exemplu: 
 

• Introduceți AMC Cold Transport S.R.L. 
o Nu introduceți AMC 
o Nu introduceți AMC Transport 
o Nu introduceți AMCCT 

 

 



 

 
 
Introduceți adresa, orașul, codul poștal, statul, numărul de telefon și site-ul companiei.  În plus, introduceți 
informațiile de contact ale persoanei de la partea terță care trebuie să completeze un chestionar despre 
practicile de conformitate. 
 

 
 
 
Faceți selecțiile corespunzătoare în această secțiune.  În cazul în care nu știți dacă partea terță este o 
companie publică sau o filială a unei astfel de companii, întrebați persoana de contact de la companie.  
Selectați toate țările în care partea terță va oferi bunuri și servicii către GXO.  Alegeți să încărcați orice 
documente care v-au fost furnizate, cum ar fi Codul de conduită al furnizorului, Declarația de înregistrare sau 
alte documente relevante. 



 

 
 

 
 
Secțiunea Informații despre sponsorii de afaceri va fi pre-populată.  Introduceți informațiile managerului dvs.  



 

 
 
După ce întrebările și câmpurile au fost completate, faceți clic pe „Submit” (Trimitere).   

 
 
După trimiterea Declarației de susținere a afacerii, Departamentul de etică și conformitate va examina 
informațiile.  În cazul în care nu există întrebări sau nelămuriri, va fi trimis un chestionar digital de verificare 
prealabilă (DDQ) către partea terță pentru a fi completat.   
 
În funcție de rezultatele chestionarului, Departamentul de etică și conformitate poate determina ca partea 
terță să fie supusă nivelului doi de verificare prealabilă superioară. 
 
Pe baza rezultatelor verificării prealabile de nivel superior, o parte terță va fi fie aprobată, fie refuzată, sub 
rezerva unei revizuiri ulterioare conduse de echipa de etică și conformitate.  Rezultatele verificării prealabile 
superioare de nivel doi trebuie să fie aprobate de unitatea de afaceri GXO, de echipa de etică și conformitate 
și de liderul executiv corespunzător (de exemplu Președintele regional).  În funcție de nivelul de risc identificat, 
Consiliul de administrație GXO poate fi solicitat să aprobe relația cu părțile terțe. 
 
Dacă aveți întrebări legate de procesul de verificare prealabilă a părților terțe, contactați Departamentul de 
etică și conformitate la ethics@GXO.com .   
 

mailto:ETHICS@GXO.com

