
 

 

ANEXA 1  
(Model)  
FORMULAR DE NOTIFICARE 

 
 
1. Informații generale 

Faptele pe care le semnalați prin prezenta sesizare prezintă un risc iminent pentru societate și 
necesită soluționare într-un termen cât mai scurt de la depunerea ei? 

 
⃝ DA 
⃝ NU 

 
2. Informații privind identitatea dumneavoastră (dacă doriți ca sesizarea să rămână anonimă, nu veți 

completa câmpurile de mai jos): 
• Numele și prenumele/Pseudonim _____________________________________________________ 
• Profesia _________________________________________ 
• Număr telefon ____________________________________ 
• Care este relația dumneavoastră cu SELGROS CASH & CARRY S.R.L.? 

Angajat/colaborator/terț _____________________________ 
 

3. Detalii despre sesizare 
 

Unde? se va menționa denumirea societății la care se referă sesizarea. Dacă este cazul, se vor oferi 
eventuale locații suplimentare ce au legătură cu suspiciunea notificată ori abuzurile sau neregulile 
sesizate. 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
Cine? orice date cunoscute despre persoana care face notificarea, care identifică angajatul, 
colaboratorul ori alte persoane vizate de notificare care au legătură cu notificarea. Informații referitoare 
la persoanele care ar putea fi martore sau care sunt victimele situației notificate. 
(Vă rugăm să indicați numele și funcția persoanei sau persoanelor care considerați că au nesocotit 

normele de etică, conduita în afaceri etc.) 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 
Ce? o descriere a evenimentului care să conțină toate informațiile și documentele necesare sau 
evidente, care au legătură cu abuzul sau cu neregulile produse/aflate pe cale să se producă 



 

 

 
Când? data evenimentului și/sau perioada în care s-a desfășurat abuzul sau neregula 
(Vă rugăm să precizați o dată sau un interval, după caz. Acesta se poate referi atât la fapte care s-au 
produs deja în trecut dar și la fapte care reprezintă riscuri majora pentru companie și care se pot produce 
în viitor – dacă este posibil, indicați data previzionată) 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
Cum? indicați prin ce mijloace, unelte sau sisteme a fost săvârșit abuzul sau neregula 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
De ce? care este motivul pentru care considerați că autorul a comis potențialul abuz sau neregulă 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 
⃝ SUNT DE ACORD cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal, potrivit politicii de 
confidențialitate a SELGROS CASH & CARRY S.R.L., disponibilă pe 
https://www.selgros.ro/protectia-datelor  

 
⃝ NU SUNT DE ACORD cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal. În acest caz, 
formularul nu va putea fi transmis, iar verificările prealabile nu vor putea fi efectuate. 

 
⃝ SUNT DE ACORD cu divulgarea identității mele și altor persoane decât persoanei desemnate 
și comisiei de investigare a avertizărilor, în măsura în care acest lucru este necesar. 

 
 

Data: 
Semnătura (după caz): 

 
 

https://www.selgros.ro/protectia-datelor

