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Compania MSD promovează sustenabilitatea în toate activitățile comerciale și 
vizează să aplice și să respecte cele mai înalte standarde etice, sociale și de mediu. 
Suntem de acord cu faptul că partenerii de afaceri joacă un rol important în succesul 
nostru global.

În consecință, MSD încearcă să deruleze afaceri cu persoane și organizații care 
împărtășesc angajamentul nostru față de standarde etice înalte și care își 
desfășoară activitatea într-o manieră responsabilă din punct de vedere social  
și al protecției mediului.

Pentru a reitera standardele pe care ne angajam să le respectăm, compania MSD 
a dezvoltat acest Cod de conduită pentru partenerii de afaceri, care are la bază 
principiile industriei farmaceutice susținute de Inițiativa Lanțului Farmaceutic  
de Aprovizionare (PSCI), cele 10 principii ale Pactului Mondial al Națiunilor Unite  
și Valorile și standardele noastre.
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Compania MSD impune standarde înalte pentru derularea 
afacerilor în mod etic și în conformitate cu prevederile legii. 
Așteptăm același angajament din partea partenerilor noștri 
de afaceri. Acest Cod de conduită prezintă principiile de bază 
pe care partenerii noștri de afaceri trebuie să le respecte 
în interacțiunile cu MSD. Ținem cont de aceste principii în 
procesul de selecție a partenerilor de afaceri și monitorizăm 
modul în care aceștia le respectă. 

PARTENERII DE AFACERI TREBUIE...

•  Să adere ferm la principiile etice și practicile de 
afaceri în ceea ce privește munca, mediul, sănătatea, 
siguranța și sistemele de management.

•  Să integreze, să comunice și să aplice aceste principii.

•  Să își desfășoare activitatea în deplină conformitate cu 
toate legile, normele și reglementările aplicabile.

•  Să integreze principiile într-o abordare în sensul 
perfecționării continue, care să sporească performanța 
în decursul timpului.

PUNCTE CHEIE: 

Partenerii de afaceri includ persoane fizice sau organizații 
care furnizează servicii, materii prime, ingrediente active, 
componente, bunuri finite sau alte produse către compania 
MSD, filialele, asociații și diviziile acesteia.

Aceste principii nu sunt menite să înlocuiască, să suprime sau 
să intre în conflict cu nicio cerință legală sau de reglementare 
sau cu vreo obligație contractuală față de compania MSD, 
filialele, asociații și diviziile acesteia.

Depinde de fiecare partener de afaceri în parte să decidă 
modul în care alege să respecte și să demonstreze 
conformarea cu principiile și standardele în cauză, conform 
celor specificate în prezentul Cod de conduită pentru 
partenerii de afaceri. Compania MSD va avea dreptul de 
a organiza acțiuni de audit și inspecții pentru verificarea 
conformării, dacă acest lucru este specificat în contracte.

Ca parte a testării inițiale pentru selectarea unor parteneri 
de afaceri noi, compania MSD încearcă să se asigure de 
conformarea cu acest Cod de conduită, solicitându-le 
partenerilor de afaceri să completeze un chestionar de 
autoevaluare. MSD poate efectua verificări suplimentare în 
ceea ce privește conformarea solicitând o vizită la fața locului.

Detalii suplimentare legate de modul de respectare a acestor 
așteptări pot fi obținute vizitând următoarele link-uri:  
http://pscinitiative.org  
https://www.unglobalcompact.org

AȘTEPTĂRI
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La MSD, valorile și standardele noastre au reprezentat dintotdeauna baza succesului 
nostru. Considerăm că societatea și afacerile sunt susținute cel mai bine de 
comportamente și practici profesionale responsabile. Un aspect fundamental al 
acestei convingeri este înțelegerea faptului că o afacere trebuie să se desfășoare cel 
puțin în deplină conformitate cu toate legile, normele și reglementările aplicabile. 
Ținem cont de diferențele culturale și provocările asociate cu interpretarea și 
aplicarea acestor principii la nivel global, însă suntem convinși că așteptările sunt 
universal valabile.

Credem în 
dezvoltarea de relații 
reciproc avantajoase 
cu partenerii noștri 

de afaceri, bazate pe 
încredere și respect.

Ne desfășurăm 
activitatea cu 

integritate; respectăm 
toate legile, regulile 

și reglementările 
aplicabile în țara 

în care ne derulăm 
operațiunile.

Dorim să avem un 
impact pozitiv asupra 

vieților angajaților 
noștri, ale familiilor 

acestora și ale 
comunităților în care 

activăm.

Așteptăm din 
partea companiilor 
care fac parte din 

rețeaua noastră de 
parteneri de afaceri 
să acționeze la fel.
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RELAȚIILE DE MUNCĂ LIBER CONSIMȚITE

Partenerii de afaceri nu vor: (i) utiliza nicio formă de muncă 
forțată sau care nu este liber consimțită, inclusiv în baza 
unei datorii, și nici munca deținuților sau cea pe bază de 
constrângere; sau (ii) nu vor susține nicio formă de sclavie 
sau trafic de persoane. Munca trebuie să fie voluntară, iar 
angajații vor avea libertatea de a-și părăsi locul de muncă sau 
de a-și încheia contractul de muncă în orice moment. Nicio 
restricție nerezonabilă nu poate limita libertatea de mișcare 
a angajaților.

EXPLOATAREA COPIILOR ȘI ANGAJAȚII TINERI

Partenerii de afaceri nu vor angaja copii în activitatea 
derulată. Angajarea tinerilor sub 18 ani este permisă doar: (i) 
în cazul activităților nepericuloase; și (ii) atunci când aceștia 
au depășit vârsta legală de angajare din țara respectivă sau 
vârsta impusă pentru încheierea educației obligatorii.

PRACTICI PRIVIND RESURSELE UMANE

Partenerii de afaceri vor folosi doar servicii de recrutare 
(agenții) care respectă legislația locală din domeniul muncii. 
Partenerii și agențiile de recrutare care acționează în numele 
lor nu vor: (i) reține și nu vor împiedica niciodată un angajat 
să aibă acces la documentele sale de imigrare, precum 
pașaportul, permisul de lucru sau permisul de conducere; 
sau (ii) nu vor percepe de la angajați taxe de recrutare sau 
de plasare și nu le vor solicita angajaților să facă depozite 
financiare sau să participe la programe de economisire  
(cu excepția situației în care acest lucru este cerut de lege). 
La solicitarea MSD, în situația în care partenerul are angajați 
care nu au naționalitatea țării în care își desfășoară activitatea, 
acesta va asigura sau va plăti, la finalizarea perioadei  
de angajare, transportul pentru întoarcerea angajaților 
respectivi în țările de domiciliu.

DIVULGAREA DE INFORMAȚII CĂTRE ANGAJAȚI

Partenerii de afaceri nu trebuie să folosească practici de 
angajare înșelătoare sau frauduloase și le vor comunica 
angajaților toate informațiile privind principalii termenii 
și condiții ce se aplică în cazul contractului lor de muncă, 
inclusiv salarii și beneficii, locația de desfășurare a activității, 
condițiile de trai, costurile de cazare și cele asociate acestora 
(în cazul în care cazarea este asigurată sau convenită), precum 
și orice alte taxe semnificative percepute (dacă este cazul). 
În situația în care legea impune sau MSD solicită, partenerii 
trebuie să le ofere angajaților contracte scrise în limba 
maternă, care să includă minimul de informații cerut de lege.

TRATAMENTUL CORECT

Partenerii de afaceri vor asigura un mediu de lucru fără 
tratamente dure sau inumane, precum și fără orice tip de 
hărțuire sexuală, abuz sexual, pedeapsă fizică, constrângere 
de natură psihică sau fizică sau abuz verbal al angajaților. 
Partenerii trebuie, totodată, să asigure un loc de muncă 
fără acte de hărțuire sau de discriminare. Nu tolerăm 
discriminarea sau hărțuirea pe considerente legate de rasă, 
culoare, gen, vârstă, religie, origine națională, ascendență, 
etnie, dizabilitate, orientare sexuală, identitate de gen, 
exprimare a genului, informații genetice, stare socială, 
stare civilă, statutul de militar/veteran sau alte caracteristici 
personale protejate prin lege.
 

DREPTURILE DE MUNCĂ ȘI DREPTURILE OMULUI

Partenerii de afaceri trebuie să respecte 
drepturile angajaților și să îi trateze pe 
aceștia cu demnitate și respect.
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CONFIDENȚIALITATEA ȘI PROTECȚIA DATELOR

Partenerii de afaceri vor respecta oamenii în conformitate  
cu drepturile la confidențialitate și protecția datelor. 
Aceștia vor utiliza în permanență datele personale în mod 
corespunzător, în scopurile profesionale necesare și le vor 
proteja împotriva utilizării neadecvate, pentru a preveni 
vătămarea persoanelor, respectiv discriminarea, stigmatizarea 
sau alte prejudicii asupra reputației și demnității personale, 
impactul asupra integrității fizice, frauda, pierderile financiare 
sau furtul identității.

ACTELE SEXUALE CONTRA COST

Pentru angajații care desfășoară activități pentru sau în 
numele MSD sau care lucrează la proiectele sau produsele 
MSD, partenerii de afaceri vor interzice implicarea în acte 
sexuale contra cost (de exemplu solicitarea de servicii ale 
unor prostituate) în timpul activității profesionale în cadrul 
companiei, inclusiv în reuniuni cu colegi, cu clienți sau cu 
parteneri de afaceri externi.

SALARIILE, BENEFICIILE ȘI TIMPUL DE LUCRU

Partenerii de afaceri vor plăti angajații în conformitate cu 
legile aplicabile privind salarizarea, inclusiv cele legate de 
salariul minim, orele suplimentare și beneficiile obligatorii. 
Partenerii de afaceri le vor comunica din timp angajaților:  
(i) modul de stabilire a remunerațiilor; și (ii) dacă sunt 
necesare ore suplimentare și salariile plătite pentru acestea.

LIBERTATEA DE ASOCIERE

Sunt încurajate comunicarea deschisă și abordarea directă 
a angajaților (și/sau a liderilor sindicali, dacă există) pentru 
soluționarea problemelor salariale și a celor legate de locul 
de muncă. Partenerii vor respecta drepturile angajaților 
prevăzute de legislația locală, respectiv cele de asociere 
liberă, de a se alătura sau nu unui sindicat, de a-și alege 
reprezentanți și de a se alătura consiliilor de muncitori. 
Angajații vor putea comunica deschis cu conducerea în 
legătură cu condițiile de lucru, fără teamă de represalii, 
acțiuni de intimidare sau hărțuire.

DREPTURILE DE MUNCĂ ȘI DREPTURILE OMULUI

Partenerii de afaceri trebuie să respecte 
drepturile angajaților și să îi trateze pe 
aceștia cu demnitate și respect.
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Partenerii de afaceri vor asigura un mediu  
de lucru sigur și sănătos.

Partenerii de afaceri vor opera într-un mod 
eficient și responsabil din punct de vedere 
ecologic pentru a minimiza impactul negativ 
asupra mediului înconjurător. Partenerii sunt 
încurajați să conserve resursele naturale, să 
evite pe cât posibil utilizarea de substanțe 
periculoase și să se angajeze în activități 
care implică reutilizare și reciclare.

PROTECȚIA ANGAJAȚILOR

Partenerii de afaceri vor proteja angajații împotriva 
supraexpunerii la pericole chimice, biologice și fizice, precum 
și împotriva activităților solicitante din punct de vedere fizic 
la locul de muncă și în orice spațiu de locuit asigurat de 
companie.

SECURITATEA PROCESELOR

Partenerii de afaceri vor implementa programe pentru 
a preveni și diminua scurgerile catastrofale de substanțe 
chimice asociate cu operațiile și procesele desfășurate. 
Programele vor fi adaptate la riscurile unității de producție.

PREGĂTIREA ȘI INTERVENȚIA ÎN CAZ DE URGENȚĂ

Partenerii de afaceri vor identifica și evalua situațiile  
de urgență de la locul de muncă și din orice spații de locuit 
asigurate de companie și vor minimiza impactul acestora prin 
prevenire și prin implementarea unor planuri de urgență și 
proceduri de intervenție.

AVERTISMENTELE

Avertismentele legate de materiale periculoase, inclusiv 
compuși farmaceutici și materiale farmaceutice intermediare, 
vor fi disponibile pentru educarea, instruirea și protejarea  
de pericole a angajaților.

STANDARDELE PRIVIND CONSTRUCȚIILE

Partenerii de afaceri care oferă locuințe sau cazare pentru 
angajați se vor asigura că acestea respectă standardele locale 
(naționale) de siguranță privind construcțiile.

SUSTENABILITATEA ÎN DOMENIUL MEDIULUI

Se așteaptă ca partenerii de afaceri să conserve resursele 
naturale și să se angajeze în activități menite să reducă 
consumul de apă, de energie și emisiile de gaze cu efect  
de seră. Partenerii trebuie să dispună în locațiile lor de 
sisteme pentru măsurarea cantității de apă utilizate, 
a energiei consumate și a emisiilor de gaze cu efect de seră 
generate de activitatea lor.

AUTORIZAȚIILE DE MEDIU

Partenerii de afaceri vor respecta toate reglementările  
de mediu aplicabile. Se va acționa pentru obținerea tuturor 
permiselor, a autorizațiilor, a înregistrărilor de informații  
și a restricțiilor privitoare la mediu, iar cerințele operaționale 
și de raportare ale acestora vor fi pe deplin respectate.

DEȘEURILE ȘI EMISIILE

Partenerii de afaceri vor avea implementate sisteme pentru 
asigurarea manipulării, a transportului, depozitării, reciclării, 
reutilizării sau managementului deșeurilor, emisiilor 
atmosferice și deversărilor de ape reziduale. Orice deșeuri, 
ape reziduale sau emisii care ar putea avea un impact negativ 
asupra oamenilor sau mediului vor fi gestionate, controlate 
și tratate în mod corespunzător înainte de eliberarea lor în 
mediul înconjurător.

DEVERSĂRILE ȘI SCURGERILE

Partenerii de afaceri vor avea implementate sisteme pentru 
prevenirea și diminuarea deversărilor și a scurgerilor 
accidentale în mediul înconjurător.

SĂNĂTATEA, SIGURANȚA ȘI MEDIUL
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INSTRUIREA ȘI COMPETENȚELE 

Partenerii de afaceri vor dispune de un program de instruire 
care va asigura un nivel corespunzător de cunoștințe, 
aptitudini și abilități în rândul conducerii și al angajaților 
pentru a răspunde așteptărilor stabilite în acest document. 
Partenerii se vor asigura, de asemenea, că managementul 
și angajații au calificările necesare și dispun de resursele și 
autoritatea necesară pentru a răspunde acestor așteptări.

CONTINUITATEA ÎN AFACERI 

Partenerii de afaceri sunt responsabili pentru dezvoltarea și 
implementarea unor planuri corespunzătoare de continuitate 
a afacerii pentru operațiunile care susțin activitatea MSD.

PERFECȚIONAREA CONTINUĂ

Partenerii de afaceri trebuie să asigure o perfecționare 
continuă, stabilind obiective de performanță, executând 
planuri de implementare și luând măsurile necesare de 
corectare a deficiențelor identificate în urma evaluărilor, 
a verificărilor și a analizelor interne și/sau externe de 
management.

ANGAJAMENTUL ȘI RESPONSABILITATEA 

Partenerii de afaceri vor face dovada angajamentului față 
de conceptele descrise în acest document prin alocarea 
resurselor corespunzătoare.

PREVEDERILE LEGALE ȘI CERINȚELE CLIENȚILOR 

Partenerii de afaceri vor identifica și respecta toate legile, 
reglementările și standardele aplicabile, precum și cerințele 
relevante ale clienților și vor soluționa la timp și într-o 
manieră responsabilă decalajele identificate.

EVALUAREA ȘI MANAGEMENTUL RISCURILOR 

Partenerii de afaceri vor dispune de mecanisme de evaluare și 
management al riscurilor pentru toate domeniile specificate 
în cadrul acestui document.

DOCUMENTAȚIILE 

Partenerii de afaceri vor păstra documentațiile necesare 
pentru a demonstra conformarea cu aceste așteptări și 
respectarea reglementărilor aplicabile.

SELECTAREA ȘI MONITORIZAREA FURNIZORILOR 

Partenerii de afaceri vor aplica principiile enunțate în acest 
document la selectarea propriilor parteneri și furnizori. 
Partenerii trebuie să aibă sau să instituie sisteme de 
monitorizare a conformării pentru furnizori și subcontractori.

SISTEMELE DE MANAGEMENT

Partenerii de afaceri vor utiliza sisteme  
de management pentru a facilita 
îmbunătățirea continuă și conformarea cu 
așteptările impuse de aceste principii.
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INTEGRITATEA ÎN AFACERI

Partenerii de afaceri nu vor oferi, plăti sau accepta mită 
(și nu vor lăsa impresia în acest sens) pentru a influența în 
mod necorespunzător decizii sau acțiuni care au legătură cu 
activitatea MSD sau cu instituțiile guvernamentale. Partenerii 
vor derula în mod constant procese și proceduri pentru 
a preveni și identifica eventuale activități de corupție.

CONCURENȚA LOIALĂ

Partenerii de afaceri își vor desfășura activitățile în 
conformitate cu regulile concurenței loiale și puternice și cu 
legile antitrust aplicabile. Partenerii vor utiliza practici oneste 
de afaceri, inclusiv campanii publicitare exacte și corecte.

ACURATEȚEA ÎNREGISTRĂRILOR COMERCIALE

Toate registrele și evidențele financiare trebuie să respecte 
principiile contabile general valabile. Evidențele contabile 
trebuie să fie corecte din toate punctele de vedere. Totodată, 
acestea trebuie să fie lizibile, transparente și să reflecte 
tranzacțiile și plățile efective. Partenerii nu trebuie să utilizeze 
fonduri „în afara registrelor contabile” sau resurse financiare 
similare.

PROTEJAREA INFORMAȚIILOR

Partenerii de afaceri vor proteja proprietatea intelectuală 
și informațiile confidențiale ale MSD, inclusiv informațiile 
personale colectate, păstrate sau prelucrate pentru sau 
de la MSD și vor lua măsuri pentru a preveni pierderea, 
utilizarea neadecvată, furtul, accesarea, divulgarea sau 
modificarea necorespunzătoare a acestora. Acest lucru 
include și protejarea împotriva comunicării și/sau a publicării 
neautorizate a informațiilor obținute de la sau în numele 
companiei MSD. Cu excepția cazului în care sunt autorizați 
în acest sens de MSD, partenerii nu vor partaja proprietatea 
intelectuală, informațiile confidențiale ale MSD sau alte 
informații obținute cu privire la afacerile companiei MSD. 

STUDIILE CLINICE

Partenerii de afaceri implicați în numele MSD în studii clinice 
vor asigura respectarea tuturor reglementărilor aplicabile 
în țările în care studiile clinice sunt efectuate și acolo unde 
produsele MSD sunt comercializate, înregistrate și distribuite. 
Partenerii trebuie să respecte și să adere la orientările 
relevante privind bunele practici clinice (GCP) emise de 
autoritățile naționale și locale de reglementare, precum și 
la orientările publicate de Conferința internațională privind 
armonizarea - bunele practici clinice (ICH-GCP) și trebuie să 
respecte principiile etice bazate pe Declarația de la Helsinki.  
Partenerii de afaceri implicați în studii clinice trebuie să ofere 
către MSD transparență totală privind orice activități de 
studiu clinic subcontractate.

STAREA DE BINE A ANIMALELOR

Animalele vor fi tratate cu respect, minimizându-se durerea 
și stresul acestora. Testarea pe animale se va efectua după 
analizarea posibilității de înlocuire a animalelor, de reducere 
a numărului acestora sau de îmbunătățire a procedurilor 
pentru minimizarea stresului. În cazul în care acest lucru 
este posibil din punct de vedere științific și este permis de 
organele de reglementare, vor fi utilizate variante alternative.

CALITATEA PRODUSELOR

Partenerii de afaceri implicați în procesele de aprovizionare, 
fabricație, ambalare, testare, stocare și distribuire de 
materiale/produse în numele MSD vor asigura conformitatea 
cu reglementările de calitate aplicabile și cu normele GMP 
(bunele practici de producție) și GLP (bunele practici de 
laborator) pentru piețele în care produsele sunt înregistrate 
și distribuite. Documentația sau datele relevante pentru 
activitățile desfășurate, inclusiv, fără limitare, orice documente 
GMP, trebuie să fie originale, exacte, lizibile, controlate, 
recuperabile și protejate față de manipularea sau pierderea 
intenționată sau neintenționată. Partenerii vor respecta toate 
cerințele de păstrare a înregistrărilor stabilite de autoritățile 
de reglementare locale, precum și pe cele prevăzute în orice 
Acord de calitate semnat cu MSD.

PRACTICILE ETICE ÎN AFACERI

Partenerii de afaceri își vor desfășura 
activitățile în mod etic și vor acționa  
cu integritate.



CADOURILE, MESELE ȘI OSPITALITATEA

Partenerii de afaceri nu trebuie să ofere cadouri, mese sau 
ospitalitate unui angajat MSD în nicio circumstanță în care 
acest lucru ar putea influența sau ar părea că influențează 
decizia angajatului în relația cu partenerul de afaceri.

COOPERAREA CU AGENȚIILE GUVERNAMENTALE

Partenerii de afaceri vor coopera cu agențiile guvernamentale 
cu atribuții în verificarea conformității în măsura cerută 
de legislația locală (inclusiv, acolo unde este permis, prin 
asigurarea accesului rezonabil la facilitățile de producție și 
la angajați). Atunci când este necesar, partenerii vor notifica 
autoritatea competentă în cazul în care primesc informații 
credibile că un angajat, contractor sau subcontractor 
a încălcat legile locale.

IDENTIFICAREA PREOCUPĂRILOR

Partenerii de afaceri își vor încuraja toți angajații să raporteze 
preocupările sau activitățile ilegale suspectate, fără a se 
simți amenințați de represalii, fără să fie intimidați sau 
hărțuiți. Partenerii vor investiga astfel de semnalări și vor lua 
măsurile corective, dacă este necesar. Partenerii le vor furniza 
angajaților informații cu privire la modul de a raporta în mod 
confidențial preocupările și trebuie să se asigure că angajații 
care raportează sunt protejați de represalii. Acolo unde legea 
permite, vor fi puse la dispoziție canale de raportare anonime.

APROVIZIONAREA RESPONSABILĂ CU MINERALE

Partenerii de afaceri implicați în activități de producție sau 
care fac parte din lanțul MSD de aprovizionare directă cu 
materii prime trebuie să deruleze în mod constant procese 
și proceduri care să asigure aprovizionarea responsabilă cu 
minerale. Partenerii vor încerca să evite achiziționarea de 
minerale (de exemplu staniu, tantal, tungsten și aur) dacă 
din această activitate se finanțează sau beneficiază, direct 
sau indirect, grupări armate sau entități care încalcă în mod 
grav drepturile omului. La cererea MSD, partenerii trebuie să 
furnizeze informații care să indice sursa și originea mineralelor 
pe care le utilizează. 

CONFORMITATEA CU REGLEMENTĂRILE COMERCIALE

Partenerii de afaceri trebuie să accepte toate controalele 
de import și export, sancțiunile și orice alte reglementări 
comerciale din acele țări în care au loc tranzacțiile.

CONFLICTUL DE INTERESE

Partenerii de afaceri trebuie să evite interacțiunile cu orice 
angajat MSD în cazul în care interacțiunile în cauză ar putea 
intra sau ar părea că intră în conflict cu urmărirea de către 
angajatul respectiv a celor mai bune interese ale companiei 
MSD. De exemplu, partenerii nu trebuie să angajeze sau să 
efectueze niciun fel de plăți către niciun angajat MSD pe 
parcursul relațiilor de afaceri cu MSD, în afara celor rezultate 
în baza contractului cu compania. Dacă un partener sau un 
angajat al acestuia are o relație cu un angajat MSD care ar 
putea reprezenta un conflict de interese, partenerul de afaceri 
trebuie să informeze compania MSD cu privire la acest fapt.

PRACTICILE PROMOȚIONALE ȘI DE MARKETING

Toate materialele și activitățile promoționale și de marketing 
trebuie să fie în conformitate cu standarde etice, medicale și 
științifice înalte și să respecte toate legile și reglementările 
aplicabile. Atunci când interacționează cu personal medical, 
pacienți sau veterinari, toți partenerii trebuie să adere la 
standardele de conduită relevante în domeniu care li se 
aplică, precum cele ale Federației Europene a Industriei și 
Asociațiilor Farmaceutice (EFPIA), ale Federației Internaționale 
a Producătorilor și Asociațiilor din Domeniul Farmaceutic 
(IFPMA) și ale Asociației pentru Cercetarea Farmaceutică și 
Producătorii din America (PhRMA).

PRACTICILE ETICE ÎN AFACERI
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EXPRIMAREA PREOCUPĂRILOR

Partenerii de afaceri care consideră că un angajat MSD sau orice altă persoană care acționează 
în numele MSD a avut un comportament ilegal sau neadecvat, de orice natură, trebuie să 
raporteze imediat problema companiei MSD. Orice persoană sau organizație care știe sau 
suspectează că un partener de afaceri al MSD sau oricine acționează în numele acestora s-a 
angajat în activități care încalcă Codul MSD de conduită pentru partenerii de afaceri trebuie  
să raporteze companiei MSD situația prin intermediul site-ului msdethics.com. 

Instrumentul de Raportare a abaterilor de pe site-ul msdethics.com vă stă la dispoziție 
24 de ore din 24 și este deservit de personal extern, astfel încât să vă puteți păstra 
anonimatul (acolo unde acest lucru este permis de lege). După realizarea raportării,  
veți primi un număr de înregistrare și o dată la care să reveniți pentru un răspuns.  
Deși întrebările și preocupările transmise prin intermediul site-ului msdethics.com  
sunt transmise pentru analiză și răspuns către Biroul de Etică, nu vor fi comunicate  
niciun fel de informații de identificare personală fără acordul dvs.
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