GHID
pentru SUCCES
CODUL DE CONDUITĂ AL PMI

SCRISOARE DE LA DIRECTORUL GENERAL
Dragi colegi,
La PMI, suntem uniți de obiectivul nostru comun de a realiza o transformare a afacerii, care va
schimba industria. Acesta este un moment extraordinar pentru PMI și sunt mândru că am onoarea de
a conduce compania noastră mai aproape de realizarea viziunii noastre cu privire la un viitor fără fum.
După cum știți, eforturile ambițioase ca acestea nu sunt lipsite de provocări – transformarea necesită
asumarea riscurilor, confruntarea cu incertitudinea și, uneori, acceptarea eșecului. Din fericire, la PMI,
suntem de asemenea – și chiar mai important – uniți de angajamentul nostru față de conformitate,
etică și integritate, aspect care este documentat oficial aici în Ghidul pentru succes PMI, Codul nostru
de conduită.
De-a lungul eforturilor de transformare realizate de PMI și nu numai, este esențial ca, în momentul
în care ne confruntăm cu provocări, să continuăm să ne bazăm pe valorile noastre fundamentale de
onestitate, respect și corectitudine. Costul compromiterii valorilor noastre fundamentale este mare:
riscăm să pierdem încrederea pe care am câstigat-o unii în alții, a consumatorilor noștri, a acționarilor
noștri și a comunității noastre. Prin urmare, ne așteptăm la rezultate excepționale, obținute numai
în deplină conformitate cu litera și spiritul legilor și reglementărilor aplicabile, a politicilor noastre
interne și a valorilor noastre.
Acest Cod prezintă principiile noastre și conturează regulile și liniile directoare pe care trebuie să
le respectăm cu toții în cadrul PMI. Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la Codul nostru, vă
rugăm să contactați managerul dvs., business partner-ul P&C sau partner-ul dumneavoastră de Etică
și Conformitate.
Vă mulțumim pentru angajamentul dumneavoastră continuu față de conformitate, etică și integritate
în cadrul PMI.
Cu cele mai bune sentimente,

Jacek Olczak
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IDEILE DE BAZĂ

ideile de bază

Luăm o pauză înainte de a acționa. Deciziile noastre trebuie să poată trece testul timpului. Înainte de a lua decizia
finală ne întrebăm dacă ceea ce am plănuit corespunde modului în care PMI face afaceri, dacă respectă:
Buna judecată etică;

Ce facem

Acest Ghid și
Legislația.
Nu facem compromisuri în legătură cu aceste cerințe fundamentale. Legile pot să pară fără sens, le putem contesta, dar
totuși le respectăm. Concurenții pot avea standarde mai joase, dar noi le respectăm în continuare pe ale noastre. Este la fel
de important să înțelegem că regulile nu sunt suficiente; acestea nu înlocuiesc nevoia bunei judecăţi etice.
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ideile de bază
Buna judecată etică implică sinceritate, respect și corectitudine. Aceste valori etice împărtășite fac parte
din modul în care PMI face afaceri. Acestea ne unesc și ne ghidează ca angajați PMI și se află în centrul acestui Ghid.

Onestitate. Totul se reduce la credibilitate: dacă oamenii din interiorul și din afara companiei pot și ar trebui
să ne creadă; facem ceea ce spunem? Este de la sine înțeles că nimeni nu vrea să lucreze, să primească sfaturi
sau să cumpere produse de la cineva care denaturează datele sau care încearcă să inducă oamenii in eroare.
Înțelegem că încrederea apare în urma unui comportament care nu ascunde adevărul.

Respect. Toți oamenii merită respect, la fel și ideile. Respectul înseamnă demnitate, acceptare, empatie și
compasiune. Dezacordul puternic, contestarea și chiar conflictul sunt forțe ale progresului atunci când sunt
alăturate respectului și distructive în caz contrar.

Cum facem

Corectitudine. Ceea ce pare corect pentru o persoană poate să nu fie perceput ca atare de alta. A fi corect
înseamnă să vă gândiți la toți cei implicați într-o decizie sau afectați de aceasta. A fi corect înseamnă să luați în
considerare toate circumstanțele cu care se confruntă oamenii. În anumite situații, a fi corect înseamnă mult
efort și multă gândire. Și va fi multă incertitudine. Aplicarea inegală a regulilor este incorectă, la fel ca excluderea
persoanelor sau a ideilor lor pe motive de gen, etnie, religie, orientare sexuală sau alți factori similari.

Buna judecată etică necesită, de asemenea, schimbarea perspectivei. Contează ce gândesc ceilalți.
Clienții, colegii noștri și societatea în general se interesează de ceea ce facem. Fiecare trebuie să aibă încredere în ceea
ce spunem și ceea ce facem. Înainte de a acționa, ne întrebăm dacă acțiunile noastre vor intra în conflict cu valorile lor.
Acceptăm că nu toți vor fi de acord cu tot ceea ce facem, dar trebuie să fim mereu încrezători că acțiunile noastre sunt
oneste, corecte și respectuoase.

ideile de bază

Realitatea ne poate face uneori să nu observăm evidența. Presiunea, oboseala și rutina, toate
ne îngreunează procesul de luare a deciziilor. Toți suntem neatenți și toți avem momente când vedem totul în roz. Înainte
de a acționa, acordați-vă timp și gândiți-vă dacă faceți lucrurile în „modul PMI”, urmând acest Ghid, legislația și dând
dovadă de o bună judecată etică. Este întotdeauna timp de gândire înainte de a întreprinde acțiunea decisivă.

Regulile nu înlocuiesc buna judecată. Regulile pot acționa contrar scopului lor inițial. Buna judecată protejează
împotriva unor astfel de eșecuri. Dacă o lege sau o regulă din cadrul companiei nu are sens, atunci luați atitudine pentru ca
noi să putem explora alternativele. Înțelegeți că până la momentul când schimbarea are loc ne conformăm, chiar dacă nu

Ce trebuie să reţinem

suntem de acord, deoarece respectăm cu sinceritate norma de drept.

Nimeni nu are toate răspunsurile. Este în regulă, cu condiția să cerem ajutorul pentru a obține cele mai bune
răspunsuri. Suntem toți implicați. Vorbiți cu ceilalți despre alegerile dificile. Buna judecată este o abilitate care se
îmbunătățește implicându-i pe ceilalți și luând în considerare și alte puncte de vedere. Rețineți că nu este vorba doar de noi
ca indivizi; când solicitați ajutor, ne puteți ajuta pe toți să învățăm.

Luăm atitudine în privința greșelilor, învățăm din ele și le acceptăm. Toți facem greșeli. Sunt chiar utile
dacă persoanele potrivite știu ce s-a întâmplat și sunt făcute ajustări pe baza experienței. Înțelegeți însă că există o diferență
între o greșeală și desconsiderarea modului în care facem afaceri – ignorarea legii, a acestui Ghid și a valorilor noastre etice
împărtășite. Desconsiderarea ne pune pe toți în pericol și nu își are locul aici.
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LUĂM ATITUDINE

luăm atitudine
Ce facem

Cum facem

Ce trebuie să reţinem

Acționăm dacă observăm
nereguli sau aspecte care pot
fi îmbunătățite.

Împărtășiți-vă ideile și experiența cu privire la
modurile de îmbunătățire a activității. Dacă o cerinţă

Investigăm cazurile în care se raportează o potențială conduită neadecvată.

sau un proces afectează eficiența activității sau pare

pentru a investiga problemele pe care le semnalați. Standardele PMI privind investigațiile

să fie prea complicat pentru scopul avut în vedere,

reglementează toate investigațiile în materie de conformitate și etică. Noi derulăm un

Dacă observaţi nereguli, trebuie să luaţi

exprimaţi-vă părerea. Regulile şi procesele sunt menite

program post-investigație de asigurare a calității pentru a garanta că acest proces rămâne

atitudine. Când luaţi atitudine, compania

să aibă sens şi să vă ajute să vă îndepliniţi sarcinile. De

echitabil și imparțial și că respectă persoanele implicate.

vă ascultă şi ia măsuri. La fel de

asemenea, trebuie să luați atitudine şi dacă observaţi că

important este şi să luaţi atitudine pentru

nu s-au luat măsuri pentru a proteja compania împotriva

Puneți întrebări dacă nu sunteți siguri. Dacă vă îngrijorează urmările cauzate de luarea

a îmbunătăţi mersul lucrurilor. Atunci

unui risc legat de o potențială colaborare comercială,

de atitudine, discutați cu conducerea locală sau cu Departamentul pentru Conformitate și

când luaţi atitudine cu bună-credinţă,

riscurilor de natură juridică sau de reglementare.

Etică. Colegii din acest departament pot răspunde îngrijorărilor dumneavoastră şi tuturor

Departamentul pentru Conformitate și Etică a instruit angajați din funcțiile aferente

întrebărilor despre proces.

PMI vă susţine necondiţionat.

Puneţi întrebări în cazul în care aveţi neclarităţi. PMI
s-a asigurat că noi toţi, la fiecare nivel al organizaţiei,
avem acces la colegi care pot răspunde la întrebări, pot

Cum luați atitudine

rezolva probleme şi pot oferi consiliere. Dacă nu sunteţi

Puteți lua atitudine în mai multe moduri. Adresaţi-vă:

siguri de ce aveţi de făcut, întrebaţi şi veţi primi ajutor.

- Superiorului ierarhic sau şefului de departament
- Departamentului de Resurse umane

Puneţi capăt aspectelor care nu funcţionează
corespunzător. Greşelile se întâmplă. În astfel

aflaţi mai multe

Standardele PMI privind
investigaţiile

- Departamentului pentru Conformitate şi Etică:

de cazuri, aveţi responsabilitatea de a contribui la

		+ PMI.EthicsandCompliance@pmi.com

corectarea lor. Dacă ceva nu vi se pare în regulă sau

		

+ Directorului regional pentru conformitate şi etică

sunteți de părere că s-a încălcat acest Ghid, Principiile și

		

+ Conducătorului grupului pentru conformitate şi etică

Practicile sau legislația, aveți obligația să luați atitudine.
etică poate permite unui aspect relativ nesemnificativ

Aveți la dispoziție și Linia de asistență telefonică pentru probleme legate de
conformitate, operată de o terță parte și disponibilă 24 de ore pe zi, șapte zile
pe săptămână, în toate limbile vorbite în cadrul PMI.

iniţial să devină o problemă majoră, care cauzează

Contactaţi linia de asistenţă online sau la telefon. Numerele de telefon locale pot fi

prejudicii reale atât colegilor dumneavoastră, cât şi

găsite pe intranet. Sunt acceptate convorbirile cu taxă inversă.

Ignorarea unei potenţiale probleme de conformitate şi

PMI 16-C: Luăm atitudine

- Departamentului Juridic

companiei.
Puteţi utiliza linia de asistenţă telefonică cu păstrarea anonimatului, cu excepţia
cazurilor în care apelaţi din una dintre puţinele ţări în care legile locale limitează astfel
de practici. În cazul în care nu sunteţi siguri care sunt restricţiile locale referitoare
la anonimat, întrebaţi operatorul liniei de asistenţă telefonică sau consultaţi
Departamentul Juridic.
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INTEGRITATEA LA
LOCUL DE MUNCĂ

INTEGRITATEA LA LOCUL DE MUNCĂ
Ce facem

Cum facem

Ce trebuie să reţinem

Menţinem un mediu de
lucru nediscriminatoriu,
sigur şi respectuos.

Luăm toate deciziile legate de angajare pe bază
de merit. Nu restrângem oportunităţile angajaţilor

Opriţi-vă şi ascultaţi. Comportamentul poate fi nepoliticos şi exclusivist, chiar şi fără

de a-şi aduce contribuţia sau de a promova pe criterii

dea seama, pentru că pur şi simplu nu acordă timp pentru a-i asculta pe ceilalţi sau pentru

de vârstă, responsabilităţi legate de îngrijirea copiilor,

a înţelege cum s-ar putea simţi sau cum ar putea reacţiona ceilalţi. De exemplu, dacă vă

Cu toţii trebuie să avem oportunităţi

handicap, etnie, sex, identitatea de gen, orientare

daţi seama că gândiţi – şi că acţionaţi – ca şi cum aţi fi cea mai inteligentă persoană din

egale de a ne aduce contribuţia şi de a

sexuală, religie, sarcină sau alte caracteristici de

încăpere şi consideraţi că ceilalţi nu au idei bune, probabil că daţi dovadă de lipsă de respect

reuşi, pe baza meritelor muncii noastre.

factură personală care se bucură de protecţie.

şi de înţelegere faţă de cei din jur. Riscaţi să-i jigniţi pe ceilalţi şi să rataţi idei valoroase.

Discriminarea, hărţuirea şi condiţiile de

Hărţuirea nu îşi are locul în compania noastră.

Uneori, oamenii nu spun nimic de teamă sau din respect, dar se simt totuşi ofensaţi.

lucru nesigure sunt inechitabile şi sunt în

Trataţi-i pe ceilalţi cu respect. Nu toleraţi

Învăţaţi să distingeţi între persoanele care tolerează, dar suferă şi cele care chiar favorizează

contradicţie cu modelul nostru

comportamentele jignitoare, umilitoare sau abuzive.

o anumită atitudine sau abordare. Fiţi corecţi cu ceilalţi acordând atenţie lucrurilor pe care

de afaceri.

Abuzurile verbale, persecuţiile, avansurile sexuale

le-ar putea transmite reacţiile dumneavoastră la atitudinile acestora. Dacă vă displace

nedorite, intimidarea şi comportamentul jignitor

ceva sau consideraţi că cineva v-a înţeles greşit, spuneţi-o – nu vă aşteptaţi ca ceilalţi să

sunt exemple de conduită necorespunzătoare. De

ghicească cum vă simţiţi sau ce doriţi.

intenţie. Uneori, oamenii îi jignesc pe ceilalţi şi pun compania în situaţii jenante fără să îşi

Toată lumea are de câştigat în acest caz.

asemenea, violenţa şi ameninţările cu violenţa sunt şi
ele inacceptabile.

Oamenii trebuie să simtă că sunt liberi să se exprime la locul de muncă. Compania
noastră beneficiază de o paletă largă de opinii şi abordări. Promovăm un mediu divers şi

Transformaţi siguranţa în prioritate. Protejaţi-vă

nediscriminatoriu în care toţi angajaţii să se simtă în largul lor. Cu toţii avem necesităţi şi

de accidente, pe dumneavoastră şi pe cei din jur,

stiluri diferite şi trebuie să luăm măsurile corecte pentru a ne adapta la aceste diferenţe.

aflaţi mai multe

respectând toate normele de sănătate, securitate şi
de siguranţă ale companiei şi cele guvernamentale.

Standardele noastre se aplică şi în afara birourilor. Spaţiile de lucru din afara birourilor,

Informaţi-vă superiorii despre toate accidentele care

reuniunile care au loc în afara companiei, călătoriile de afaceri şi evenimentele sociale

au avut loc şi despre cele la limită. Nu este sigur şi

destinate echipelor – toate acestea sunt contexte legate de munca noastră. De exemplu,

este interzis să lucraţi atunci când capacitatea vă este

regulile împotriva hărţuirii se aplică şi conduitei din timpul unei petreceri organizate cu

afectată de substanţe legale sau ilegale, printre care se

ocazia pensionării unui coleg, care are loc în afara companiei. În toate situaţiile, ar trebui să

numără alcoolul, medicamentele prescrise de medic

luaţi în considerare modul în care comportamentul dumneavoastră v-ar putea afecta colegii

şi drogurile. Nu aduceţi arme la locul de muncă şi nu

şi reputaţia companiei.

PMI 2-C: Integritatea la
locul de muncă

le purtaţi cu dumneavoastră în timpul serviciului dacă
nu aţi fost autorizat în mod expres în acest scop în

Reprezentarea angajaţilor. Respectăm dreptul angajaţilor de a se înscrie sau nu în

PMI 8-C: Protecţia
mediului, sănătatea,
siguranţa şi securitatea
în muncă

conformitate cu practicile companiei.

sindicate şi în organizaţii reprezentative, la libera lor alegere.
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ACTIVITATEA DE
MARKETING ȘI DE VÂNZĂRI

ACTIVITATEA DE MARKETING ȘI DE VÂNZĂRI
Ce facem

Cum facem

Ce trebuie să reţinem

Ne promovăm și ne vindem produsele
în mod responsabil și doar către
fumători adulți.

Promovăm şi vindem adulţilor care fumează sau
folosesc produse care nu produc fum. Adulţii

Toate activităţile de marketing trebuie să treacă printr-un proces
de consultanţă. Deoarece trebuie să respectăm un standard foarte

sunt capabili să decidă în cunoştinţă de cauză dacă

înalt, procesul nostru combină încrederea şi respectul pentru judecata

fumează sau folosesc produse care nu produc fum.

şi creativitatea fiecăruia cu o verificare corespunzătoare. Atunci când

Mărcile noastre se numără printre cele

Produsele noastre şi activităţile de promovare şi vânzare

verificăm activităţile de marketing propuse, implicăm persoane cu

mai valoroase din lume. Creativitatea şi

sunt destinate adulţilor care fumează sau au trecut

funcţii diferite şi cu experienţe diferite.

capacitatea noastră de inovare contribuie

la produse care nu produc fum. În calitate de lider în

la dezvoltarea şi la menţinerea valorii

industria tutunului, trebuie să ne aducem contribuţia

mărcii. În acelaşi timp, suntem conştienţi

pentru a preveni utilizarea produselor noastre de

Produsele convenţionale şi cele care nu produc fum sunt produse
fundamental diferite. Principiile noastre de bază exprimate în

de faptul că produsele din tutun creează

către minori.

„Cum facem” se aplică tuturor produselor, însă aceste principii sunt

riscuri pentru sănătatea consumatorilor.

implementate folosind reguli şi procese specifice pentru produse
convenţionale şi care nu produc fum. De exemplu, PMI 4-C se aplică

În consecinţă, ne angajăm doar în

Informăm consumatorii cu privire la efectele
produselor noastre asupra sănătăţii. Toate

activităţi responsabile de vânzări şi

materialele publicitare şi ambalajele consumabilelor

destinate produselor electronice care încălzesc tutunul, fără a-l arde.

de marketing.

trebuie să poarte, obligatoriu, avertismente privind

produselor convenţionale, în timp ce Bunele Practici de Conversie sunt

sănătatea, chiar dacă legea nu impune astfel

Suntem judecaţi şi prin prisma activităţilor părţilor terţe.

de avertismente.

Activităţile de marketing şi de vânzări implică deseori părţi terţe, cum

aflaţi mai multe

ar fi agenţiile şi instructorii. Acţiunile lor se reflectă asupra companiei

PMI 4-C: Promovarea
şi vânzarea de produse
combustibile din tutun
PMI 7-C: Reglementarea,
dezvoltarea şi fabricarea
produselor PMI
Bunele practici de conversie
pentru IQOS

Materialele de promovare trebuie să fie oneste şi
corecte. Informaţiile sau afirmaţiile despre produsele

noastre în aceeaşi măsură ca şi propriile noastre acţiuni. Dacă lucraţi

cuprinse în materialele noastre de promovare şi de

despre principiile noastre şi fiţi atenţi la orice incident care pare să ne

vânzare trebuie să se bazeze pe fapte. Afirmaţiile

compromită valorile sau să încalce regulile.

cu terţe părţi în orice activitate de marketing şi de vânzări, informaţi-le

referitoare la sănătate trebuie susţinute prin dovezi
ştiinţifice pe care le punem la dispoziţia publicului.

Respectăm legea. Reglementările privind marketingul
şi vânzările sunt deseori complexe şi necesită consiliere
pentru interpretarea lor. Dacă aveţi cunoştinţă de orice
activităţi care ar putea fi contrare legilor sau politicilor
companiei, trebuie să luaţi atitudine.
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CONCURENŢA

concurenţa
Ce facem

Cum facem

Ce trebuie să reţinem

Prosperăm pe o piață
imparțială și competitivă.

Acţionăm independent de concurenţii noştri. Nu

Pentru a acţiona corect, trebuie să cerem ajutor. Regulile privind

trebuie nici măcar să luaţi în calcul posibilitatea unor

concurenţa sunt complexe şi pot fi contraintuitive. Departamentul

discuţii sau a unor acorduri cu concurenţii cu privire la

Juridic şi organele de conducere ale afiliaţilor înţeleg care sunt acţiunile

Concurăm în forţă bazându-ne pe

preţuri sau la orice alte aspecte sensibile din punct de

adecvate pentru piaţa dumneavoastră şi vă pot îndruma. Înainte

calitatea produselor, pe informaţiile

vedere concurenţial. Dacă postul dumneavoastră vă

de a acţiona, întrebaţi-vă dacă decizia pe care aţi luat-o ar putea fi

primite de la consumatori, pe

solicită să interacţionaţi cu un concurent, consultaţi-vă

considerată drept o cooperare cu concurenţii sau ar putea fi menită

inovaţie, preţuri şi alte mijloace

cu Departamentul Juridic asupra modului corect de a

să excludă sau să facă mai costisitoare concurenţa rivalilor. În caz

pe care le încurajează legislaţia

proceda. Evitaţi conversaţiile care se referă la stabilirea

afirmativ, trebuie să vă consultaţi cu superiorii dumneavoastră şi cu

privind concurenţa. Ştim că o

preţurilor, lansări de mărci, programe comerciale sau

colegii din cadrul Departamentului Juridic.

piaţă competitivă este favorabilă

alte subiecte sensibile din punct de vedere concurenţial.

Orice interacţiune cu concurenţii poate crea probleme juridice.

atât intereselor de afaceri, cât şi
consumatorilor noştri.

Nu acţionăm împreună cu partenerii noştri de
afaceri în scopul de a exclude concurenţii sau de
a denatura concurenţa. Înţelegerile cu clienţii şi cu

Adesea, cea mai bună abordare este să evitaţi contactele inutile cu

furnizorii pot constitui o problemă dacă acestea exclud

preţurilor, condiţii şi programe comerciale ori alte subiecte ce ţin de

rivalii sau fac mai costisitoare concurenţa acestora

concurenţă. Dacă cineva începe să vorbească despre astfel de subiecte,

sau dacă denaturează concurenţa între distribuitori,

puneţi capăt conversaţiei. Explicaţi clar tuturor celor din jur că nu

vânzători cu amănuntul sau furnizori. În cazurile în

sunteţi dispuşi să participaţi la niciun fel de înţelegere anticoncurenţială.

care deţinem cote de piaţă importante, trebuie să fim

Apoi contactaţi imediat Departamentul Juridic.

concurenţii, mai ales dacă postul dumneavoastră sau circumstanţele
ar putea crea chiar şi numai impresia că se discută despre stabilirea

deosebit de atenţi atunci când interacţionăm cu mediul
comercial şi cu lanţul de aprovizionare.

aflaţi mai multe

PMI 5-C: Concurenţa

Modul în care concurăm este la fel de important ca şi rezultatele
pe care le obţinem. Unele modalităţi de mărire a volumului şi de
sporire a profiturilor nu sunt, pur şi simplu, în acord cu modul în care
ne derulăm afacerile. În mod similar, colectarea de informaţii despre
activităţile concurenţilor noştri nu este neapărat un mod corect de
a acţiona. Tipul informaţiilor şi modul în care le colectăm se supun
adesea unor restricţii legale. Colaboraţi cu avocaţii locali pentru a afla
care sunt normele locale aplicabile şi pentru a le respecta.
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COMBATEREA
MITEI ȘI A CORUPȚIEI

COMBATEREA MITEI ȘI A CORUPȚIEI
Ce facem

Cum facem

Ce trebuie să reţinem

Nu dăm mită nimănui, nicăieri,
pentru niciun motiv.

Nu oferiţi şi nu daţi niciodată mită şi nu permiteţi
altora să dea mită în numele nostru. Trebuie să

Înainte de a oferi sau de a da orice bun de valoare unui oficial guvernamental
trebuie să înţelegeţi atât cerinţele PMI, cât şi cerinţele locale. Conduita care

fim extrem de atenţi atunci când oferim orice bun de

poate fi adecvată pe o piaţă, poate fi ilegală sau inacceptabilă pe o altă piaţă. De

Mita subminează normele de drept

valoare, inclusiv bani, cadouri, favoruri sau divertisment,

exemplu, oferirea de mese unui oficial este ilegală în unele ţări, dar legitimă şi

şi dăunează bunei funcţionări a

care ar putea fi interpretat ca o încercare de a influenţa

obişnuită în alte ţări.

societăţii. Recunoaştem că refuzul

în mod nepotrivit acţiunile sau deciziile profesionale ale

nostru de a lua parte la activităţi

unei persoane. Daţi dovadă de discernământ şi, ori de

Dar dacă mita sau facilitarea plății pare să fie singura opţiune? Dacă sunteţi

care presupun corupţie poate face

câte ori aveţi vreo îndoială, contactaţi Departamentul

de părere că mita este necesară sau dacă cineva vă presează să daţi mită, trebuie

ca activitatea noastră să fie mult

Juridic pentru a înţelege ce puteţi şi ce nu puteţi face.

să luaţi atitudine. Compania va implica persoanele competente pentru a găsi calea
cea mai bună pentru a ieşi din această situaţie. Adesea, putem rezolva probleme

mai dificilă pe unele pieţe, însă mita
este pur şi simplu inacceptabilă
pentru PMI.

Nu faceţi plăţi pentru facilitare, chiar dacă legislaţia
locală le permite sau dacă aceste practici sunt
„normale” în societate. Plăţile pentru facilitare sunt

contactând persoane de la nivel înalt din guvern sau din asociaţii comerciale. Vom
renunţa la oportunităţile de afaceri sau ne vom revizui obiectivele în cazurile în care
nu putem rezolva problema apărută.

Ne menţinem această poziţie

plăţi nominale sau mici cadouri făcute oficialilor

constant şi cu fermitate; de

guvernamentali în schimbul accelerării unui proces sau

Definiţia oficialului guvernamental v-ar putea surprinde. Trebuie să fiţi foarte

asemenea, am dovedit în

a unui serviciu de rutină. Dacă simţiţi necesitatea sau

atenţi atunci când trataţi cu oficialii guvernamentali. Aceasta, deoarece legile impun

nenumărate rânduri că, în cele din

presiuni pentru a face astfel de plăţi, nu le daţi curs. În

cerinţe extrem de specifice referitoare la interacţiunile cu oficialii guvernamentali.

urmă, ne putem atinge obiectivele

schimb, discutaţi cu Departamentul Juridic despre cel

Oficialii guvernamentali includ angajaţii organismelor guvernamentale naţionale

de afaceri fără a face astfel de

mai bun mod de a proceda în situaţia respectivă.

şi locale şi candidaţii la funcţii politice. Definiţia poate să includă şi angajaţii
companiilor deţinute de stat, precum ziariştii care lucrează la un ziar deţinut de

aflaţi mai multe

compromisuri inacceptabile.

Justificaţi prin documente toate bunurile de valoare
date oficialilor guvernamentali. Trebuie să ţineţi

stat sau chiar şi managerul unei benzinării deţinute de stat.

întotdeauna evidenţa cadourilor şi divertismentului

Terţele părţi trebuie să respecte regulile noastre. Orice terţă parte care

oferite oficialilor guvernamentali. Astfel veţi îndeplini

interacţionează cu oficiali guvernamentali în numele nostru trebuie să

cerinţele legale privind corectitudinea registrelor

urmeze aceleaşi reguli ca şi noi şi să se abţină să dea mită (în mod direct

şi a evidenţelor şi veţi contribui la evitarea

sau prin intermediari).

interpretărilor greşite.

PMI 14-C: Interacţiunea

cu oficiali
guvernamentali şi
parteneri de afaceri.
Activitate politică
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PROTECţIA
DATELOR

PROTECţIA DATELOR
Ce facem
Protejăm datele din motive
legale, etice şi de concurenţă.

Cum facem
Protejaţi avantajul competitiv generat de munca
noastră susţinută. Dacă informaţiile generează un avantaj

Respectaţi persoanele vizate de datele pe care le colectaţi şi
folosiţi. Este în regulă dacă afiliaţii PMI colectează informaţii despre

competitiv sau dacă un concurent le-ar dori, atunci sunt

persoane şi le folosesc în scopuri comerciale normale (de exemplu,

cel mai probabil informaţii sensibile din punct de vedere

resurse umane, marketing şi altele), dar numai dacă respectăm

Comunicarea datelor este un lucru

comercial, ce necesită protecţie. Anumite exemple de

regulile de bază pentru protecția datelor cu caracter personal.

bun în majoritatea cazurilor, însă

informaţii sensibile din punct de vedere comercial includ

Principalele reguli sunt:

uneori este pur şi simplu eronată.

specificaţii privind noi produse şi tehnologii, strategii de

Gândiţi-vă la informaţiile pe care le

marketing şi de afaceri, date provenite din cercetare, bugete

1) Specificaţi un scop de utilizare comercial normal, legitim, clar

folosiţi şi aflaţi care sunt obligaţiile

şi alte informaţii financiare.

care nu încalcă în mod nejustificat intimitatea persoanelor vizate

specifice pe care le avem referitoare

de date;

la colectarea, procesarea,

Apăraţi drepturile noastre de proprietate intelectuală.

depozitarea şi distribuţia acestora.

Valoarea unei idei se poate pierde în multe moduri dacă nu

2) Înştiinţaţi persoanele respective în legătură cu scopul utilizării;

este protejată. Asiguraţi-vă că luaţi măsurile de protecţie
corespunzătoare înainte de a împărtăşi proprietatea

3) Folosiţi informaţiile în mod echitabil, nu folosiţi mai multe

intelectuală cu oricine, inclusiv parteneri, din afara PMI.

informaţii decât este necesar pentru îndeplinirea scopului şi ştergeţi-

Colaboraţi cu Departamentul Juridic pentru a înţelege modul

le (sau anonimizaţi-le) de îndată ce scopul a fost îndeplinit;

în care drepturile de autor, brevetele, mărcile comerciale şi
alte forme de drepturi de proprietate intelectuală protejează

4) Implementaţi măsurile adecvate pentru prevenirea

valoarea ideilor noastre şi a rezultatelor muncii noastre.

accesului neautorizat;
5) Asiguraţi exactitatea datelor şi permiteţi-le persoanelor vizate să
le acceseze dacă solicită acest lucru; şi
6) Asiguraţi-vă că orice terţe părţi sunt obligate să protejeze
informaţiile la fel ca în cadrul companiei.
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PROTECŢIA DATELOR
Cum facem (continuare)
Nu utilizaţi abuziv informaţiile privilegiate şi nu facilitaţi astfel de
utilizări. Este posibil să deţineţi informaţii care nu sunt publice, pe care
un investitor rezonabil le-ar considera importante pentru a decide dacă
să cumpere sau să vândă un titlu de valoare. Buna judecată şi legislaţia
împiedică folosirea acestor informaţii pentru cumpărarea sau vinderea
de titluri de valoare sau oferirea acestor informaţii sub formă de „ponturi”
către alte persoane (partenerului/partenerei de viaţă, colegilor, prietenilor,
brokerilor ş.a.m.d.). Secretariatul corporatist al Departamentului Juridic este
gata să vă ajute să înţelegeţi ce înseamnă utilizarea abuzivă a informaţiilor
privilegiate şi alte teme similare şi să răspundă la orice întrebări aveţi.

Respectaţi confidenţialitatea şi drepturile de proprietate intelectuală
ale altora. Nu furați secretele altor persoane sau bunurile care sunt
proprietatea lor intelectuală sau deținute în alt mod. Regula se aplică atât
elementelor importante, precum procesele secrete ale unei alte companii,
cât şi celor minore, precum imaginile protejate de dreptul de autor pe care le
găsiţi pe internet.

Trataţi cu atenţie ideile nesolicitate. Dacă cineva din exteriorul companiei
vă prezintă o idee nesolicitată, contactaţi imediat Departamentul Juridic
înainte de a utiliza sau de a comunica ideea. Acţionând astfel, veţi reduce
riscul ca o terţă parte să reclame că o idee pe care o deţinem deja îi aparţine
sau să ne acuze că am furat o idee.

PROTECŢIA DATELOR
Ce trebuie să reţinem
Confidenţiale sau nu, datele cu care lucrăm trebuie să treacă testul bunei
judecăţi etice, al legii şi al acestui Ghid. Reţineţi că deşi este jenant să pierdeţi
informaţii confidenţiale, informaţiile în sine nu trebuie să cauzeze nicio jenă.
Protejăm informaţiile din motive comerciale, legale şi etice – nu ascundem lucruri
pe care oamenii au dreptul să le ştie, oricât de neplăcute ar fi.

Neatenţia este una din cauzele principale ale pierderii de informaţii. Uneori
e ceva simplu ca un laptop sau un stick USB furat care nu avea datele criptate sau
o conversaţie pe teme confidenţiale în tren. În alte cazuri este vorba de o dorinţă
arzătoare de a colabora cu parteneri externi, înainte de luarea măsurilor adecvate
de protecţia datelor.

Metodele folosite pentru furtul de informaţii sunt în permanentă schimbare.
Tehnologia noastră poate ajuta la protecţia informaţiilor, dar dumneavoastră sunteţi
adevărata apărare. Fiţi sceptici. Aflaţi cu cine aveţi de a face şi reţineţi că a pretinde

PMI 1-C: Managementul
informaţiilor companiei

că sunt angajaţi PMI este un truc preferat folosit de infractorii care încearcă să fure

aflaţi mai multe

ceea ce ne aparţine.

PMI 3-C: Protecţia datelor cu
caracter personal
PMI 6-C: Drepturile de
proprietate intelectuală
PMI 17-C: Utilizarea abuzivă a
informaţiilor privilegiate
PMI 18-C: Utilizarea tehnicii
de calcul
PMI 18-CG2: Recomandări
privind reţelele de socializare
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DECLARAȚIILE ȘI REGISTRELE
DE EVIDENȚĂ ALE COMPANIEI

declarațiile și registrele de evidență ale companiei
Ce facem

Cum facem

Ce trebuie să reţinem

Comunicăm în mod onest,
echitabil şi respectuos.

Situaţiile noastre financiare sunt corecte şi uşor de înţeles. Investitorii

Cu toţii definim PMI. Doar câţiva dintre noi sunt instruiţi şi

iau decizii pe baza declaraţiilor noastre. Situaţiile noastre financiare şi alte

autorizaţi să facem declaraţii către mass-media, investitori,

informaţii financiare pe care le comunicăm organismelor de reglementare

guvern sau organisme ştiinţifice; dar toţi interacţionăm cu

Încrederea publicului în PMI este

şi publicului trebuie să redea o imagine uşor de înţeles şi completă asupra

publicul. Reţineţi că trebuie să comunicăm sincer şi să nu

importantă pentru dezvoltarea

activităţii noastre. Consultaţi biroul nostru de relaţii cu investitorii înainte de

facem afirmaţii despre produse referitoare la sănătate fără

durabilă pe termen lung a afacerii

a furniza unui membru al comunităţii de investitori informaţii financiare sau

dovezi ştiinţifice, nici măcar faţă de familie şi prieteni.

noastre. Pentru a păstra această

de afaceri care nu sunt publice.

noastre externe, formale sau

Facem cunoscută susţinerea acordată. Abordăm în mod transparent rolul

Aceleaşi principii se aplică şi modurilor în care
comunicăm la nivel intern. Comunicările dumneavoastră

informale, trebuie să fie sincere,

nostru în elaborarea de materiale care caută să influenţeze decizii politice

zilnice trebuie să fie sincere, corecte şi complete. Acordaţi-vă

adecvate şi să nu inducă în eroare.

de interes pentru companie. Aceasta include rezultatele lucrărilor pe care

timp suficient pentru a vă face uşor de înţeles. Nu confundaţi

Respectăm aceleaşi practici şi

le-am finanţat cu privire la efectele produselor noastre asupra sănătăţii,

faptele cu părerile. Dacă aveţi nevoie să emiteţi ipoteze despre

în registrele de evidenţă şi în

precum şi datele sau opiniile pe care le-am finanţat şi care sunt prezentate

un subiect, explicaţi clar că ceea ce spuneţi este doar ipotetic.

comunicările noastre interne.

de terţe părţi în numele nostru, în scopul de a informa deciziile politice. Dacă

Dacă nu ţine de atribuţiile dumneavoastră, nu faceţi evaluări

informaţiile despre sprijinul nostru financiar sau implicarea într-un proiect

juridice şi nu emiteţi opinii juridice în ceea ce scrieţi.

încredere, toate comunicările

sau o relaţie cu cineva ar fi un factor important în formarea opiniei unei
persoane despre teme relevante pentru companie, atunci cel mai probabil ar
trebui să le facem cunoscute.

Utilizarea privată a reţelelor de socializare nu este
întotdeauna atât de privată. Nu folosiţi conturile personale
pe reţele de socializare pentru a promova sau a face

Păstrăm registre şi evidenţe corecte. Corectitudinea registrelor şi a

publicitate mărcilor noastre de produse convenţionale sau

evidenţelor nu se limitează doar la situaţiile noastre financiare. Raportarea

care nu produc fum. Respectaţi recomandările companiei

oricărei informaţii referitoare la afaceri de către angajaţi şi de către

privind utilizarea reţelelor de socializare. Trebuie să înţelegeţi

companie, trebuie să fie corectă, completă şi făcută la momentul oportun.

că ceea ce spuneţi pe reţelele de socializare reprezintă

aflaţi mai multe

comunicare publică şi poate fi înţeles eronat ca o declaraţie

Păstraţi evidenţele cerute de lege şi de companie. Toţi afiliaţii au un

din partea companiei şi nu opinii individuale sau poate divulga

program de arhivare care indică documentele pe care trebuie să le păstraţi

neintenţionat informaţii confidenţiale ale companiei. Nu

PMI 1-C: Managementul
informaţiilor companiei

şi durata păstrării acestora. Aceste programe ne asigură că în compania

trebuie să inducem publicul în eroare sau să încălcăm legile

noastră sunt oferite informaţiile necesare funcţionării sale şi că îndeplinim

referitoare la investiţii şi confidenţialitate.

PMI 18-CG2: Recomandări
privind reţelele de
socializare

cerinţele de reglementare. Dacă primiţi un astfel de aviz, trebuie să urmaţi

PMI 31-C: Comunicări
externe şi declaraţii
publice

instrucţiunile pe care le cuprinde şi să păstraţi toate documentele pe care
le descrie.
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INTEGRITATEA
ŞTIINŢIFICĂ

Integritatea ştiinţifică
Ce facem

Cum facem

Ce trebuie să reţinem

Asigurăm cercetare ştiinţifică
de valoare, în care oamenii
pot avea încredere.

Dezvoltăm produse care nu produc fum folosind metode ştiinţifice
multidisciplinare obiective. Urmăm standardele aplicabile şi principiile

Cercetările noastre se desfăşoară fără presiunea de
a obţine rezultate specifice. Modul nostru de lucru îi

Bunei Practici de Laborator şi Bunei Practici Clinice în conceperea studiilor,

încurajează pe toţi oamenii de ştiinţă care lucrează pentru noi

interpretarea datelor şi evaluările de reglementare. Ne asumăm dezvoltarea

să acţioneze independent şi să exprime ceea ce gândesc în

Cercetarea noastră are ca obiectiv

de noi metode dacă acestea nu există. Folosim cunoştinţele dintr-o gamă

legătură cu temele ştiinţifice. Fiecare persoană care lucrează

o mai bună înţelegere a produselor

largă de discipline ale oamenilor de ştiinţă care lucrează pentru noi pentru a

la un proiect ştiinţific are obligaţia de a lua atitudine în legătură

noastre. Acest lucru este valabil la nivel

întruni şi a depăşi cerinţele autorităţilor stricte de reglementare.

cu o potenţială conduită profesională neadecvată.

noi. Această secţiune se concentrează

Prin sistemul nostru de control al calităţii şi alte procese ne asigurăm
că datele sunt corecte şi fiabile. Deţinem un cadru solid de asigurare a

Oamenii iau decizii importante pe baza informaţiilor
ştiinţifice pe care le furnizăm. Parcurgeţi procesul nostru

pe produsele care nu produc fum, însă

calităţii în efectuarea cercetării legate de produsele care nu produc fum,

intern de verificare înainte de a comunica rezultatele ştiinţifice,

toată activitatea noastră de cercetare

în timpul fazelor de dezvoltare, evaluare şi monitorizare post-lansare.

a face declaraţii în numele companiei sau afirmaţii orientate

trebuie să fie riguroasă, transparentă

Nu trecem peste etape în activitatea noastră de cercetare. Asigurăm

spre consumatori. Trebuie să înţelegeţi ştiinţa din spatele

şi obiectivă.

trasabilitatea şi recuperabilitatea rezultatelor cercetărilor noastre.

anumitor aspecte înainte de a comunica pe aceste teme.

general, pentru toată activitatea de
cercetare desfăşurată de noi sau pentru

Credibilitatea activităţii noastre de

Încurajăm verificarea externă a concluziilor noastre. Cercetarea noastră

cercetare este esenţială pentru

legată de produsele care nu produc fum este prezentată în jurnale evaluate

acceptarea produselor noastre. Ştim că

de colegi din domeniu, iar concluziile noastre ştiinţifice sunt susţinute prin

nu vom reuşi dacă nu aderăm la cele

comunicarea datelor pe care le deţinem. Colaborăm activ cu cercetători

mai bune practici sau desconsiderăm

externi şi luăm măsuri în baza concluziilor acestora.

aflaţi mai multe

valorile integrităţii ştiinţifice.

PMI 7-C: Reglementarea,
dezvoltarea şi fabricarea
produselor PMI
PMIScience.com
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FISCALITATEA ȘI
PRACTICILE COMERCIALE

fiscalitatea și practicile comerciale
Ce facem

Cum facem

Ce trebuie să reţinem

Contribuim la prevenirea
vânzării ilegale a produselor
noastre și a utilizării abuzive a
resurselor companiei.

Aplicăm practici de afaceri menite să prevină activităţile criminale.
să ascundă sursa fondurilor ilicite sau să dea în alt mod o aparenţă legitimă

Cunoaşterea clienţilor şi celelalte standarde în domeniul
fiscal şi comercial vă ajută să lucraţi mai rapid şi să evitaţi
problemele care ne pot afecta pe toţi. Practicile utilizate

sursei fondurilor lor ilicite. PMI respectă legile privind combaterea spălării

de companie pentru verificarea clienţilor şi a altor terţe

banilor utilizând proceduri prin care evită primirea de numerar sau de

părţi pot părea greoaie şi de durată, însă ele ne ajută să ne

echivalente care provin din infracţiuni. Pentru a preveni contrabanda, afiliaţii

desfăşurăm activitatea mai eficient şi în mod legal. SUA şi

noştri monitorizează volumele de vânzări ale clienţilor şi iau măsuri în cazul

alte ţări impun restricţii asupra relaţiilor cu mai multe ţări şi

în care suspectează deturnări ilegale ale produselor noastre.

cu mii de persoane, iar această listă se modifică în fiecare zi.

Un mare număr de fumători din întreaga
lume preferă mărcile noastre tuturor
celorlalte. Aceasta este evident un
lucru foarte bun pentru noi, însă şi un
stimulent în plus pentru contrabandă
cu produsele noastre, pentru încălcarea
legislaţiei vamale sau fiscale, sau utilizarea
companiei noastre pentru spălarea banilor.
Standardele PMI sunt clare: Nu vom tolera,
nu vom facilita şi nu vom contribui la
activităţi de contrabandă sau de spălare
a banilor. Colaborăm cu autorităţile
guvernamentale pentru a stopa vânzările
ilegale ale produselor noastre. Pentru a
ne păstra credibilitatea în acest domeniu,
trebuie să fim în permanenţă în alertă
pentru a identifica activităţi sau practici
care ne-ar putea compromite standardele.

Spălarea banilor este procesul prin care indivizii sau companiile încearcă

Sistemele noastre ne ajută să evităm abaterile şi să obţinem

Ne selectăm potenţialii clienţi, distribuitori şi producători terţi noi.

informaţiile de care avem nevoie pentru a ne conforma

Facem afaceri doar cu cei care ne împărtăşesc standardele de conformitate

solicitărilor guvernelor.

şi de integritate. Departamentul de Control Intern aplică procese de
identificare a potenţialelor probleme cu partenerii de afaceri. Facem verificări
repetate pentru a ne asigura că nu lucrăm cu ţări, guverne, organizaţii sau
persoane care sunt supuse unor sancţiuni comerciale pe care trebuie să le
respectăm. Această verificare trebuie să aibă loc înainte de a intra într-o nouă
relaţie de afaceri.

Ne conformăm restricţiilor anti-boicot. În conformitate cu legislaţia
din Statele Unite, PMI are obligaţia de a raporta guvernului SUA orice
solicitare referitoare la boicoturi străine contrare politicilor guvernamentale
şi să nu dea curs unor astfel de solicitări. Angajaţii trebuie să nu ia nicio
măsură, să nu furnizeze nicio informaţie şi să nu facă nicio declaraţie care
ar putea fi interpretată ca participare la un boicot străin ilegal. Informaţiile

aflaţi mai multe

actuale despre boicoturile internaţionale interzise pot fi obţinute de la

PMI 9-C: Cunoaşteţi-vă
furnizorii

Departamentul Juridic.

PMI 10-C: Cunoaşteţi-vă clienţii
şi politicile anti-deturnare
PMI 11-C: Formele de plată
acceptate
PMI 15-C: Fiscalitate
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CONFLICTELE DE INTERESE,
CADOURILE ȘI DIVERTISMENTUL

Conflictele de interese, cadourile și divertismentul
Ce facem

Cum facem

Ce trebuie să reţinem

Luăm decizii corecte şi obiective.

Divulgaţi potenţialele conflicte de interese. Viaţa dumneavoastră
privată este privată. Compania o respectă, însă trebuie să ştie dacă există

Procesul de divulgare a conflictelor de interese este simplu,
confidenţial şi corect. Compania pune la dispoziţia angajaţilor

situaţii în care interesele dumneavoastră private s-ar putea suprapune

instrumente simple pentru divulgarea conflictelor de interese.

cu responsabilităţile dumneavoastră profesionale. Trebuie să divulgaţi

De fapt, majoritatea conflictelor potenţiale primesc aprobare în

potenţialele conflicte de interese Departamentului pentru Conformitate

condiţii adecvate pentru cei implicaţi. Conflictele de interese

şi Etică, chiar şi în cazul în care consideraţi că puteţi rezolva problema

pe care le divulgaţi vor fi examinate doar de persoanele pentru care

fără sprijin. Majoritatea oamenilor îşi supraestimează capacitatea de

este necesar să fie cunoscute.

Conflictele de interese apar atunci când
activităţile personale, sociale, financiare sau
politice se suprapun cu atribuţiile de serviciu
ale angajaţilor. Cele mai multe conflicte de
interese implică relaţii personale ca, de exemplu,

a lua decizii obiective atunci când se confruntă cu interese personale

cazul în care rude apropiate lucrează pentru o

concurente. Cel mai bun mod de a vă testa obiectivitatea este de a implica

Cine poate fi considerată ca fiind rudă apropiată? „Rudele

companie care doreşte să facă afaceri cu PMI.

alte persoane care, de obicei, sunt în măsură să găsească modalităţi de

apropiate” sunt partenerul de viaţă, părinţii şi părinţii vitregi, copiii şi

Deciziile legate de activitatea noastră trebuie să

atenuare a conflictului.

copiii vitregi, fraţii şi surorile, fraţii vitregi şi surorile vitrege, nepoţii şi
nepoatele, mătuşile şi unchii, bunicii şi nepoţii şi rudele prin alianţă.

se bazeze întotdeauna pe interesele PMI şi nu
pe interesele noastre personale. Apariţia unui
conflict nu constituie neapărat o problemă.
Cerinţele noastre privind conflictele de interese
încurajează luarea deciziilor corecte impunând

Nu oferiţi cadouri sau activități de divertisment pentru a influenţa
deciziile profesionale ale altora. Cadourile şi activitățile de divertisment

Regulile „rudelor apropiate” acoperă şi persoana cu care aveţi o relaţie

sunt o modalitate legitimă de a construi relaţii de afaceri şi de a exprima

şi Etică pentru recomandări în cazul în care nu sunteţi siguri dacă o

aprecierea. Însă cadourile şi divertismentul nu trebuie să fie folosite pentru

persoană este „rudă apropiată”.

personală apropiată. Contactaţi Departamentul pentru Conformitate

a influenţa obiectivitatea persoanelor cu care facem afaceri. Detaliile se

dezvăluirea, examinarea şi posibila atenuare a

regăsesc în regulile noastre privind cadourile. Judecaţi întotdeauna cu

conflictelor care ne pot afecta obiectivitatea

discernământ şi evitaţi orice cadou sau activitate de divertisment care

Nu aplicaţi regulile referitoare la cadouri situaţiilor în care nu
oferiţi un cadou. Asiguraţi-vă că înţelegeţi ce înseamnă cadou.

profesională. De asemenea, regulile noastre

este extravagantă sau neobişnuită sau care vă pune colegii sau compania

În relaţia noastră cu factori de decizie şi alte persoane în contextul

privind cadourile şi divertismentul interzic

în situaţii jenante. Nu participaţi la activități de divertisment imorale sau

activităţii noastre în domeniul produselor care nu produc fum,

primirea sau oferirea oricărui bun care ar

cu orientare sexuală. În general, aveţi nevoie de aprobare pentru a oferi

oferim un dispozitiv sau o cantitate limitată de consumabile care nu

cadouri care totalizează mai mult de 250 USD pe parcursul unui an

sunt pentru uz personal, ci mai degrabă în scopuri de testare sau

calendaristic; afiliaţii pot stabili praguri mai mici.

conştientizare. Asiguraţi-vă că înţelegeţi regulile care reglementează

putea influenţa deciziile profesionale. Aceasta
înseamnă că ne putem baza unii pe ceilalţi
pentru a lua deciziile adecvate şi aşa se clădeşte

aceste articole oferite.

cu onestitate.

cadou sau participarea la activități de divertisment care încalcă regulile

aflaţi mai multe

reputaţia noastră de companie care acţionează

Nu acceptaţi cadouri și nu participați la activități de divertisment
care vă pot influenţa obiectivitatea profesională. Nu acceptaţi niciun

PMI 13-C: Conflicte de interese

companiei privind cadourile sau care v-ar pune colegii sau compania în

Divulgarea unui conflict de interese

situaţii jenante. Este posibil să aveţi nevoie de aprobare pentru a accepta

Utilizaţi formularul nostru online sau contactaţi direct

cadouri sau activități de divertisment care depăşesc o anumită valoare pe
parcursul unui an calendaristic, aşa că asiguraţi-vă că verificaţi practicile

PMI 14-C: Interacţiunea cu
oficiali guvernamentali şi
parteneri de afaceri.
Activitate politică

PMI sau pragurile locale relevante.

Departamentul pentru Conformitate şi Etică. Cu excepţia
situaţiilor în care consideraţi că este vorba de o chestiune
care trebuie să rămână confidenţială, trebuie să vă
informaţi superiorul.
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RESPONSABILITĂŢILE PRIVIND
LANŢUL DE APROVIZIONARE

Responsabilităţile privind lanţul de APROVIZIONARE
Ce facem

Cum facem

Ce trebuie să reţinem

Suntem dedicați creșterii pe
termen lung.

Vom continua să ne reducem amprenta de carbon. Ne-am
fixat obiective anuale, pe cinci ani şi pe douăzeci de ani, care

Lucrăm cu furnizori care împărtăşesc angajamentul nostru faţă
de conformitate şi integritate. Reputaţia şi compania noastră sunt

vizează reducerea amprentei de carbon a lanţului nostru de

influenţate de persoanele pe care le alegem să colaboreze în lanţul

Atingerea obiectivului creşterii

aprovizionare. Iniţiativele noastre privesc sustenabilitatea în

nostru de aprovizionare şi de modul în care îşi desfăşoară activitatea

pe termen lung depinde de

producţia agricolă, inclusiv despădurirea, consumul de energie

partenerii şi furnizorii noştri. Atunci când selectaţi un furnizor nou

dezvoltarea durabilă a lanţurilor

şi de apă, reciclarea şi emisiile de CO2. Facem cunoscute anual

sau reevaluaţi un furnizor existent, asiguraţi-vă că acesta înţelege

noastre de aprovizionare interne

informaţii despre progresul nostru.

principiile noastre şi fiţi atenţi la orice aspect care ar putea compromite
standardele noastre.

şi externe. Reducem impactul

resurselor naturale de care

Întreprindem acţiuni pentru a elimina exploatarea prin
muncă a copiilor, munca forţată şi alte abuzuri legate
de muncă din lanţul nostru de aprovizionare. Nu tolerăm

depindem.

exploatarea prin muncă a copiilor sau munca forţată şi nu

activităţilor noastre asupra mediului
şi promovăm sustenabilitatea

angajăm copii şi nici nu folosim munca forţată în compania
Acordăm atenţie şi depunem eforturi

noastră. Colaborăm cu agricultorii cu privire la bunele practici

pentru a răspunde îngrijorărilor

de producţie agricolă pentru a îmbunătăţi sustenabilitatea

privind exploatarea prin muncă a

culturilor lor. Solicităm agricultorilor să pună în aplicare

copiilor şi munca forţată. Aceste

cerinţele cuprinse în Codul nostru de bune practici în

acţiuni îmbunătăţesc atât rezultatele

agricultură. Programul nostru de donaţii caritabile contribuie

noastre de afaceri, cât şi viaţa

la crearea de oportunităţi pentru comunităţile rurale.

oamenilor din comunităţile în care

aflaţi mai multe

ne desfăşurăm activitatea.

Codul PMI de bune practici
în agricultură

Ne aşteptăm ca furnizorii noştri să implementeze
Principiile noastre de Gestionare Responsabilă a
Resurselor într-o manieră profesională şi transparentă.
PMI se angajează să îşi desfăşoare activitatea în conformitate
cu principiile recunoscute pe plan internaţional privind
drepturile omului, managementul de mediu, integritatea

PMI 8-C: Protecţia mediului,
sănătatea, siguranţa şi
securitatea în muncă

în afaceri şi lupta împotriva corupţiei. Credem că eforturile

PMI 12-C: Contribuţii caritabile

de consolidare a relaţiilor de afaceri şi vor crea valoare pentru

depuse împreună cu furnizorii noştri de a stabili un lanţ de
aprovizionare mai sustenabil vor oferi numeroase oportunităţi
companiile noastre.

Principiile PMI de gestionare
responsabilă a resurselor
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Responsabilitățile
superiorilor ierarhici

Responsabilitățile superiorilor ierarhici
Cultura organizației noastre ne influențează acțiunile.
Mulţi factori contribuie la crearea culturii corporatiste. De exemplu, modul în care lucrăm în echipă, reputaţia noastră în materie de
sinceritate, corectitudinea organizaţiei, respectul faţă de colegi şi consumatori, percepţia asupra politicilor corporatiste, presiunea din
partea concurenţei şi chiar şi zvonurile, toate acestea contribuie în sens pozitiv sau negativ la cultura noastră corporatistă. Persoanele
cărora compania le încredinţează supravegherea celorlalţi au o responsabilitate specială pentru modelarea culturii noastre corporatiste
şi a mediului de lucru al echipelor pe care le conduc.

Aceste persoane cunosc și înțeleg acest Ghid și Principiile și Practicile PMI care se aplică postului lor.

Toţi superiorii
ierarhici trebuie
să se asigure că
echipele lor:

Aceste persoane înțeleg că aplicarea acestui Ghid și a Principiilor și Practicilor PMI este echitabilă și
consecventă.
Aceste persoane se simt libere să ia atitudine cu privire la probleme de conformitate şi etică şi se aşteaptă
ca îngrijorările lor să fie ascultate de companie.
Angajații noștri înţeleg că dăm dovadă de integritate în activitatea noastră, acţionând cu onestitate,
corectitudine şi respect.

Păstrează o cultură adecvată, ceea ce este o sarcină mult mai dificilă decât simpla comunicare a unor reguli angajaţilor. Mai presus de toate,
necesită un autentic spirit de conducere. Arătați ce înseamnă integritatea în acţiune. Câştigaţi încrederea echipelor dumneavoastră discutând subiectele din
acest Ghid. Adresaţi întrebări, ascultaţi ceea ce au de spus şi acţionaţi în consecinţă.

Supravegherea altor persoane necesită curaj. Consecvenţa şi credibilitatea merg mână în mână. Reţineţi că a fi lider nu înseamnă să mulţumiţi
majoritatea sau să liniştiţi un membru al echipei deosebit de dificil; înseamnă să-i inspiraţi pe ceilalţi să vă urmeze, creând un spirit al comunităţii şi lansând
provocări constructive.

Dacă cineva raportează o potenţială conduită neadecvată, nu uitaţi că îşi face datoria de angajat şi că trebuie să fie tratat cu respect. Vă rugăm
să nu investigaţi personal. Contactaţi imediat Departamentul pentru Conformitate şi Etică pentru a permite companiei să ia măsuri obiective de remediere a
problemei.

Încrederea trebuie să fie reciprocă. Dacă credeţi că superiorii dumneavoastră ar trebui să contribuie mai mult la construirea culturii noastre de
conformitate şi etică, spuneţi acest lucru superiorilor sau altor colegi.
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APLICABILITATE ȘI EXONERAREA DE RĂSPUNDERE
Acest Ghid conține dispoziții obligatorii care se aplică tuturor angajaților, funcționarilor și directorilor PMI
și tuturor celor care desfășoară activități în numele nostru. Abaterile de la acest Ghid sau de la Principiile și
Practicile de Conformitate pot conduce la acțiuni disciplinare, inclusiv la concediere.
Nu se va efectua nicio renunțare la nicio prevedere a acestui Ghid fără aprobarea Consiliului de Administrație.
Acest Ghid se aplică companiei Philip Morris International Inc. și filialelor sale directe și indirecte, denumite
împreună Philip Morris International, PMI sau compania.
© Philip Morris International Management SA
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