Codul de conduită Valorile și standardele noastre
Baza succesului nostru

Ediția a 4.2

Compania noastră
Încă de la început, povestea MSD a fost ghidată de dorința de a face ceea ce trebuie. George Merck a subliniat
acest principiu definitoriu în 1950 când a afirmat: „Încercăm ne aducem mereu aminte că medicamentele
sunt destinate oamenilor.” Astăzi ducem mai departe tradiția de a inova în laboratoarele noastre, căutând
să obținem un randament pozitiv și sustenabil al investițiilor și rămânând totodată neclintiți în angajamentul
nostru de a acționa cu etică și integritate fără compromis.
Chiar dacă vorbim multe limbi și reprezentăm multe culturi, suntem uniți în dorința noastră de a produce
medicamente de ultimă oră cu onestitate și integritate. Valorile și standardele noastre sunt cele care ne fac
să fim MSD. Ele sunt baza succesului nostru.

„Încercăm să ne aducem mereu
aminte că medicamentele
sunt destinate oamenilor,
nu profitului. Profiturile sunt
o consecință, iar dacă reținem
acest lucru, ele nu încetează
niciodată să apară.”
— George W. Merck, 1950
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Ceea ce facem contează
Scopul nostru
Folosim puterea științei moderne pentru a salva și a îmbunătăți vieți în întreaga lume.

“ Ghidați de scopul nostru de
a salva și de a îmbunătăți
vieți în întreaga lume, valorile
și standardele noastre sunt
fundamentale pentru succes.
Codul nostru de conduită și
cultura noastră determină
modul în care ne prezentăm,
modul în care luăm decizii și
ceea ce reprezentam noi ca si
companie si comunitate”.
— Rob Davis
CEO and President
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La fel și modul în care procedăm
Ne-am angajat să protejăm interesele
persoanelor interesate – oamenii
și comunitățile ale căror vieți sunt
afectate de ceea ce facem noi.
Pacienții și clienții noștri

Acționarii noștri

În fiecare zi, produsele noastre ating vieți. Pentru noi acest
lucru este un privilegiu și nu precupețim nici un efort pentru a
identifica cele mai importante nevoi ale clienților și pacienților
noștri. Ne dedicăm resursele pentru a satisface acele nevoi și
pentru a câștiga încrederea acestora în fiecare zi.

Acționarii noștri ne încredințează banii lor câștigați cu greu.
În schimb, aceștia așteaptă o conducere bună și onestă a
corporației, informații corecte și la timp despre performanță
și dezvăluiri clare în toate rapoartele și comunicările publice.

Angajații noștri
Cunoștințele, imaginația și aptitudinile angajaților noștri
sunt motoarele inovației noastre. În calitate de angajator, ne
străduim să creăm un mediu de lucru care inspiră încredere,
incluziune și respect, fiind propice gândirii inovatoare și
invențiilor de excepție.

Furnizorii și distribuitorii noștri
Fără încredere, o relație de afaceri este pozitivă în măsura în
care ultima tranzacție a fost pozitivă. Ne apreciem furnizorii și
încercăm să-i tratăm întotdeauna cu onestitate, corectitudine
și respect. În schimb, așteptăm ca ei să împărtășească valori
și standarde care se aliniază cu ale noastre.

Comunitățile și societatea noastră
Comunitățile noastre sunt vecinii noștri, iar ei au încredere
în noi pentru a fi buni cetățeni corporativi. Suntem mândri
să susținem o gamă largă de programe sociale, de sănătate
și de sustenabilitate a mediului înconjurător. Respectăm
toată legislația, regulile și reglementările aplicabile activității
noastre comerciale.
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Valorile și standardele noastre ne unesc
Ele reprezintă esența caracterului nostru în calitate de companie.
Ele sunt cele care fac din compania noastră una de încredere.
Ele ne ghidează deciziile și acțiunile.

Pacienții pe primul loc

Etică și integritate

Cu toții avem responsabilitatea de a furniza produse
și servicii de calitate înaltă. Aspirația noastră este să
îmbunătățim sănătatea și starea de bine a oamenilor
și animalelor din întreaga lume și să lărgim accesul la
medicamentele și vaccinurile noastre. Toate acțiunile
noastre trebuie evaluate din perspectiva responsabilității
noastre față de cei care utilizează sau au nevoie
de produsele noastre.

Suntem dedicați celor mai înalte standarde de
etică și integritate. Suntem responsabili față de
clienții noștri, concurenții, distribuitorii și furnizorii
noștri, față de acționari și față de comunitățile
pe care le deservim în întreaga lume. Când ne
achităm de responsabilități, nu facem rabat de la
profesionalism și etică. Interacțiunile noastre
cu toate segmentele societății trebuie
să fie transparente și să reflecte aceste
standarde înalte.
STANDARDE

Respect față de oameni

Politicile noastre care
ne ghidează
Ne conduc pe o cale
principială spre
o companie demnă
de încredere

Capacitatea noastră de a excela
depinde de integritatea, cunoștințele,
imaginația, abilitățile, diversitatea și spiritul
de echipă al angajaților noștri. În acest scop,
ne străduim să creăm un mediu de lucru bazat pe
respect reciproc, incluziune și responsabilitate.
Răsplătim angajamentul și performanța și suntem
receptivi la necesitățile angajaților noștri și ale
familiilor acestora.

Inovația și
excelența științifică

Ne dorim cel mai înalt nivel de excelență
științifică și inovație. Cercetarea noastră se
ghidează după angajamentul de a îmbunătăți
sănătatea și calitatea vieții. Ne străduim să identificăm
cele mai stringente necesități ale pacienților și
clienților și, prin inovație continuă, să le satisfacem.

Valorile și standardele noastre sunt fundamentale pentru succesul nostru.
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Politicile noastre
Politicile noastre corporative reprezintă
standarde de conduită în relațiile cu părțile
interesate. Utilizăm aceste politici pentru a ne
ghida în deciziile cu care ne confruntăm zi de zi.
01 Siguranța pacienților
Ne străduim să ne asigurăm că pacienții și clienții noștri
au încredere în siguranța și eficiența produselor noastre.

02 Calitatea produselor
Produsele noastre sunt disponibile atunci când oamenii
au nevoie de ele, la o calitate în care pot avea încredere.

03 Cercetare
Cercetarea noastră se ghidează după angajamentul
de a proteja sănătatea oamenilor și animalelor, precum
și calitatea vieții.

04 Relații cu clienții, marketing
și practici de afaceri
Noi furnizăm informații corecte și echilibrate despre
produsele noastre și nu ne angajăm în activități care să
avantajeze sau să influențeze necorespunzător clienții noștri.

05 Prevenirea mitei și a corupției
Nu promitem, nu oferim, nu plătim, nu cerem și nu
acceptăm niciun lucru de valoare pentru a influența în mod
necorespunzător deciziile sau acțiunile cu privire la activitatea
noastră comercială.

06 Relații cu achizitorii și furnizorii
Recunoscând faptul că furnizorii noștri joacă un rol important
în succesul nostru global, stabilim relații cu cei care furnizează
valoarea cea mai mare și cu cei care împărtășesc angajamentul
nostru față de calitate, preț, livrare, servicii, diversitate,
reputație și practici etice de afaceri.

07 Antitrust și concurență loială
Concurăm agresiv, însă corect, pentru a promova piețele
deschise și opțiunile clientului pe baza meritelor produselor
și serviciilor noastre și pe baza reputației noastre pentru
onestitate și afaceri corecte.

08 Politica de comerț global
Acționăm responsabil pentru a transporta produse și servicii
peste granițe în conformitate cu reglementările comerciale
locale și internaționale care guvernează operațiunile noastre.

09 Integritate financiară
În calitate de persoane responsabile, noi considerăm
că transparența și integritatea financiară sunt vitale
pentru protejarea activelor noastre, asigurând succesul
misiunii noastre și succesul în viitor și sporind încrederea
persoanelor interesate.

10 Conflictele de interese
Recunoaștem și dezvăluim situații ce pot părea că ne
compromit hotărârile comerciale sau că ne influențează în mod
necorespunzător activitățile comerciale, și dacă este necesar,
implementăm mijloace de control pentru a minimiza riscul.

11 Tranzacționarea în baza
unor informații privilegiate
Nu întreprindem acțiuni care subminează încrederea
investitorilor, precum tranzacțiile cu informații privilegiate
ce aparțin MSD și partenerilor săi de afaceri sau dând „ponturi”
ce ar putea influența în mod necorespunzător deciziile cu
privire la investiții.

12 Dezvăluirea de informații despre MSD
Ne-am angajat să fim deschiși și să furnizăm o transparență
corespunzătoare cu privire la modul în care funcționăm, pentru
a păstra încrederea părților interesate.

13 Administrarea și protecția informațiilor
Protejăm și utilizăm standarde etice înalte la colectarea,
utilizarea, administrarea și protecția corespunzătoare a
informațiilor cu drept de proprietate a Companiei noastre,
precum și a informațiilor ce ne-au fost încredințate de
alte persoane.

14 Respect pentru sănătatea și
siguranța mediului înconjurător
Ne angajăm să asigurăm un mediu lucru în siguranță și sănătos
pentru angajații noștri, minimizând impactul operațiunilor
noastre asupra mediului înconjurător și în parteneriat
cu furnizorii noștri care ne împărtășesc în angajamentul
în ceea ce privește siguranța și responsabilitatea față de
mediul înconjurător.

15 Raportarea și tratarea
comportamentelor necorespunzătoare
Dăm posibilitatea Companiei să soluționeze potențialele
comportamente necorespunzătoare și să-și protejeze reputația
comunicând atunci când observăm ceva necorespunzător și nu
vom tolera represalii împotriva niciunei persoane care ridică o
problemă sau furnizează informații în cadrul unei investigații.

16 Managementul substanțelor controlate
Susținem utilizarea de substanțe controlate în scopuri
medicale, științifice și comerciale corespunzătoare, menținând
în același timp un sistem închis de distribuție care să asigure
mijloace de control corespunzătoare în legătură cu achiziția,
producția, transportul, stocarea, utilizarea, distribuirea și
eliminarea acestora.

17 Resurse umane globale
Promovăm o cultură bazată respect reciproc, demnitate și
integritate, în care atragem și dezvoltăm angajați din diverse
domenii, foarte talentați și implicați, care sunt încurajați să
genereze performanțe excelente.

18 Îngrijirea și utilizarea animalelor
Tratăm corect toate animalele din grija noastră și le utilizăm în
cercetare numai atunci când nu există alternativă valabilă din
punct de vedere științific.

19 Contribuții caritabile și voluntariat
Suntem agenți ai schimbării pozitive în îmbunătățirea
îngrijirii sănătății la nivel global, promovând educația,
abordând probleme sociale extrem de arzătoare prin
contribuții caritabile și susținerea voluntariatului angajaților.
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Decizii bazate pe valori
Valorile și standardele noastre, precum și politicile noastre abordează multe dintre
situațiile normale care apar la locul de muncă. Însă nu pot să abordeze toate
circumstanțele posibile și nu înlocuiesc bunul simț.

Când vă confruntați cu o provocare,
întrebările următoare vă pot ajuta să
decideți ce ar trebui să faceți.

Întrebați-vă...

Raportați abaterile

Este posibil ca decizia sau conduita
mea să vătămeze pe cineva sau ceva?

Protejați reputația pe care am câștigat-o, aceea de
companie care acționează cu integritate și raportați orice
conduită care ne-ar putea periclita reputația.

Va încălca conduita mea încrederea
clienților, pacienților, acționarilor sau
a altor persoane interesate?
Sunt dispus să fiu tras la răspundere pentru
această decizie sau acțiune dacă apare în
mass-media?

În cazul în care constatați sau suspectați conduita greșită
a angajaților, lipsa de etică sau activitatea ilegală, adresațivă managerului dvs., unui alt responsabil din cadrul
companiei (de ex., din departamentele de conformitate,
juridic sau resurse umane) sau, în măsura permisă de
lege, Raportați la msdethics.com pentru răspunsul la
întrebările dvs. sau soluționarea preocupărilor privind
confidențialitatea, fără teamă de represalii.

Știu sigur că acțiunea propusă de mine este
în conformitate cu litera și spiritul politicilor
companiei noastre, precum și cu legile și cu
reglementările aplicabile?
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Ceea ce facem contează
Salvăm și îmbunătățim viețile

La fel și modul în care procedăm
Etică și integritate fără compromis
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