Codul de etică AstraZeneca
Valori, Comportamente și Politici

Codul nostru de etică definește valorile pe care le avem la locul de muncă și ne ghidează
comportamentele în ceea ce privește furnizarea de medicamente care schimbă viața

NE BAZĂM PE ȘTIINȚĂ
• Sunt dornic de cunoaștere și îmi dezvolt în mod proactiv cunoștințele în acest domeniu
• Sunt creativ în munca mea cu partenerii și colaboratorii

PUNEM PACIENȚII PE PRIMUL LOC
• Sunt mândru să lucrez pentru pacienți și îi iau în considerare în fiecare decizie pe care o iau
• Sunt dornic să înțeleg nevoile pacienților și mă comport în consecință

JUCĂM PENTRU A CÂȘTIGA
• Sunt hotărât să iau deciziile corecte pentru a câștiga
• Eu formez echipe performante care colaborează cu întreaga organizaţiei

FACEM LUCRURILE ÎN MOD CORECT
• Sunt responsabil de acțiunile mele și de succesul AZ
• Spun adevărul și mă asigur că toate acțiunile noastre urmează valorile organizaţiei noastre

AVEM SPIRIT ANTREPRENORIAL
• Sunt curajos, rezistent și îmi asum riscuri inteligente
• Acționez urgent și simplific modul de lucru

POLITICI GLOBALE
• Activitatea noastră științifică

• Locul nostru de muncă

• Interacțiunile noastre

• Sustenabilitatea noastră

POLITICA GLOBALĂ A ASTRAZENECA: ACTIVITATEA NOASTRĂ ȘTIINȚIFICĂ

DE CE ESTE IMPORTANTĂ
Știința se află în centrul tuturor lucrurilor pe care le facem; aceasta reprezintă temelia afacerii noastre și a valorilor
noastre. Forțăm limitele științei pentru a descoperi inovații care să transforme și să mențină sănătatea.
Fiind lideri în domeniul științei, îmbunătățim viața pacienților din întreaga lume.

CUM REALIZĂM ACEST LUCRU
Oriunde ne desfășurăm activitatea, ne implicăm în cercetări inovatoare, dezvoltare și producție la standarde înalte
de etică și integritate. Respectăm legile, regulamentele, codurile, orientările și standardele de bună practică privind
siguranța, calitatea, cercetarea și bioetica pentru a furniza o activitate care nu este doar legală, ci și justificată din
punct de vedere etic.
• S untem dedicați siguranței pacienților și implementăm măsuri de control pentru a asigura siguranța, eficacitatea
și calitatea produselor noastre pe tot parcursul ciclului lor de viață.
• Identificăm, raportăm și abordăm probleme care afectează oamenii, produsele sau procesele, inclusiv
evenimentele adverse, pentru a asigura corectitudinea profilurilor de siguranță.
• Respectăm procedurile relevante privind consimțământul informat și protejăm datele cu caracter personal.
• P
 roiectăm programe clinice care să maximizeze potențialele beneficii pentru grupurile noastre țintă de pacienți,
reducând, în același timp, riscurile.
• S usținem principii precum Declarația de la Helsinki, Convenția privind diversitatea biologică și aderăm la
Protocolul de la Nagoya.
• R
 ealizăm investigații utilizând probe biologice umane, inclusiv, prin excepție, celule stem embrionare umane și
alte țesuturi fetale, pentru a putea înțelege bolile, pentru a îmbunătăți diagnosticarea și a dezvolta noi tratamente.
• D
 epunem toate eforturile în sensul utilizării în siguranță și al împiedicării răspândirii materialelor modificate
genetic, inclusiv ale celulelor umane și animale, ale animalelor și ale altor organisme.
• A
 nalizăm cu atenție folosirea animalelor în cercetare și aplicăm un standard mondial unic. Aplicăm regula celor
3R (Replacement-Reduction-Refinement [Înlocuire-Reducere-Perfecționare]) și suntem transparenți în legătură cu
activitatea noastră. Nu folosim maimuțe mari sau primate capturate în sălbăticie.
Înregistrăm studiile noastre clinice și observaționale, publicăm rezultatele studiului pe site urile de comunicare a
rezultatelor și depunem eforturi de bună credință în vederea publicării rezultatelor noastre în jurnale specializate, cu
evaluare inter pares; și facem toate acestea cu promptitudine, pentru a ne demonstra transparența.
• Facem publice rezultatele studiilor chiar dacă sunt acestea nefavorabile pentru noi.
• Î n cadrul comunicării de informații științifice obiective și semnificative despre studiile noastre respectăm liniile
directoare ale bunelor practici privind publicarea și recomandările ICMJE, fără însă a compromite proprietatea
intelectuală.
Sprijinim cercetarea științifică sponsorizată extern pentru progresul științei și pentru a contribui la dezvoltarea unor
medicamente mai bune pentru pacienți, nu pentru a promova produsele noastre.
Ne considerăm responsabili pentru calitatea și derularea activității științifice realizate în numele nostru de către terți.

POLITICA GLOBALĂ A ASTRAZENECA: INTERACȚIUNILE NOASTRE

DE CE ESTE IMPORTANTĂ
Furnizarea următoarei generații de medicamente este condiționată de abordarea de către noi a direcțiilor în care ne
conduce știința. Progresele științifice care au efecte importante se bazează pe integritate în fiecare etapă a dezvoltării
și la fiecare nivel al companiei.
Menținerea integrității și respectarea valorilor noastre în toate interacțiunile pe care le avem ne protejează activitatea
științifică, ne promovează reputația și atrag încrederea publicului.

CUM REALIZĂM ACEST LUCRU
Conducem fiecare aspect al afacerii noastre cu integritate, onestitate și transparență oriunde ne desfășurăm
activitatea.
• R
 efuzăm să tolerăm mita sau orice altă formă de corupție, chiar dacă pierdem afaceri. Nu influențăm în mod
necorespunzător deciziile altora și nu permitem să fim influențați în mod necorespunzător, prin schimbul de bani,
favoruri sau al oricăror alte elemente de valoare. Evităm și orice activitate care ar putea numai să ofere impresia
unei influențări necorespunzătoare.
• N
 e asigurăm că interesele și relațiile noastre personale nu generează conflicte de interese și nu par să influențeze
oricât de puțin judecata noastră profesională.
• R
 espectăm și protejăm confidențialitatea prin colectarea, utilizarea, păstrarea, transmiterea și/sau divulgarea
datelor cu caracter personal în mod corect, transparent și sigur.
• Nu permitem sclavia modernă sau traficul de persoane în activitatea noastră.
• Nu permitem tranzacționarea pe baza informațiilor privilegiate.
• Concurăm pe piață în mod corect și legal.
• Ne respectăm obligațiile privind controalele comerciale.
• Participăm în mod responsabil la politicile publice și la activitățile politice.
• Alegem să fim transparenți în mod prompt cu privire la interacțiunile și plățile noastre.
• Nu facilităm și nu aprobăm evaziunea fiscală.
• Nu denaturăm cine suntem.
• P
 romovăm standardele noastre de integritate în orice situație, fără a permite, solicita sau facilita altora să se
angajeze în comportamente interzise în numele nostru.
Comunicăm sincer și în mod responsabil despre afacerea noastră.
• C
 omunicările și activitățile noastre promoționale și non-promoționale sunt riguroase, nu induc în eroare, sunt
corecte, echilibrate și susținute de dovezi științifice.
• Promovăm numai produsele aprobate și numai în scopurile pentru care a fost decisă utilizarea lor.
• E ducăm profesioniștii din domeniul sănătății cu privire la riscurile și beneficiile produselor noastre, astfel încât
aceștia să poată lua cea mai bună decizie de tratament pentru fiecare pacient.
• Colaborăm cu pacienții pentru a le cunoaște nevoile și a le putea îndeplini.
• Suntem activi în mod responsabil pe rețelele sociale și în alte comunități online.
Colaborăm doar cu terți calificați care au un angajament față de etică și integritate în concordanță cu al nostru și
numai atunci când avem cu adevărat nevoie de aceștia. Plătim corect și numai pentru munca pe care o depun.

POLITICA GLOBALĂ A ASTRAZENECA: LOCUL NOSTRU DE MUNCĂ

DE CE ESTE IMPORTANT
Ne propunem să oferim un loc minunat pentru desfășurarea activității, un loc unde oamenii se simt respectați,
sprijiniți și în siguranță, astfel încât angajații noștri diferiți, cu talente unice să fie liberi să genereze inovație. Apreciem
echipele puternice, pasionate de forțarea limitelor științei.
Menținerea locului de muncă drept un mediu de afaceri securizat sprijină și protejează oamenii, activele și reputația
companiei, reducând pierderile și întreruperile activității.

CUM REALIZĂM ACEST LUCRU
Promovăm o cultură a diversității, respectului și a oportunităților egale, în care succesul individual depinde numai de
capacitatea personală și de contribuția în cadrul companiei.
• Î i tratăm pe ceilalți cu corectitudine, integritate, onestitate, curtoazie, atenție, respect și demnitate, indiferent de
sex, rasă, naționalitate, vârstă, orientare sexuală sau alte forme de diversitate.
• Promovăm un mediu incluziv, în care orice persoană își poate atinge potențialul maxim.
• L uăm decizii privind recrutarea, angajarea, recompensarea, dezvoltarea și promovarea bazate doar pe abilități,
experiență, comportament față de ceilalți, performanță în muncă și potențial demonstrat în legătură cu locul de
muncă.
• Dezvoltăm abilitățile angajaților și susținem orice persoană în vederea atingerii potențialului propriu.
Ne bazăm pe o comunicare deschisă și curajoasă pentru a menține ritmul accelerat al activității aliniat la valorile
noastre și pentru a ne asigura că soluționăm problemele și învățăm din greșelile noastre.
• A
 cceptăm responsabilitatea pentru identificarea și raportarea oricărui comportament suspectat a fi incompatibil
cu valorile sau politicile noastre, astfel încât compania noastră să poată continua să deservească pacienții. Putem
raporta în mod anonim dacă simțim nevoia să face acest lucru.
• Raportăm cu bună-credință preocupările pe care le avem și nu tolerăm represaliile.
Promovăm și menținem un mediu de lucru sigur, sănătos și securizat.
• U
 tilizăm sisteme de management eficiente în domeniul securității, sănătății și mediului SHE (Safety, Health,
Environment) pentru a identifica și gestiona riscurile și pentru a menține performanțe înalte în aceste domenii.
• C
 olaborăm numai cu cei care acceptă standarde în domeniul securității, sănătății și mediului conforme cu ale
noastre.
Folosim în mod optim activele companiei și protejăm integritatea proprietății noastre, inclusiv a tehnologiei și a
sistemelor, pentru a ne dezvolta activitatea științifică.
• Gestionăm activele în mod eficient și concret, astfel încât compania să beneficieze de întreaga lor valoare.
• G
 estionăm și raportăm riscurile la adresa activelor companiei, ale angajaților sau pacienților săi, pentru a proteja
oamenii, compania și valoarea acțiunilor.

POLITICA GLOBALĂ A ASTRAZENECA: SUSTENABILITATEA NOASTRĂ

DE CE ESTE IMPORTANTĂ
Activăm în domeniul creării și furnizării de tratamente medicale într-un mod care promovează sănătatea și asigură
viitorul companiei, al societății în general și al planetei noastre.
Viziunea și misiunea noastră de a furniza valoare durabilă depind de luarea deciziilor de zi cu zi care susțin existența
noastră pe termen lung ca o companie demnă de încrederea publică.

CUM REALIZĂM ACEST LUCRU
Respectăm legile, regulamentele, codurile, orientările și standardele care ni se aplică în fiecare aspect al afacerii
noastre, oriunde ne desfășurăm activitatea.
• Î n cadrul valorilor, politicilor și cursurilor noastre de pregătire susținem în mod clar că respectarea legii și
comportamentul etic reprezintă responsabilități fundamentale, ne-negociabile pentru noi toți și pentru toți cei
care acționează în numele nostru.
Implementăm măsuri de control solide, de natură financiară, de reglementare și operațională.
• Nu tolerăm frauda și vom lua toate măsurile rezonabile pentru a nu deveni o victimă în acest sens.
• Documentăm deciziile noastre de afaceri și considerentele aferente în mod sincer și complet.
• Utilizăm sisteme de control pentru a identifica și gestiona riscurile și pentru a menține performanțe înalte.
• Avem planuri de a menține procesele critice în cazul unui eveniment semnificativ.
• Menținem corectitudinea actelor și registrelor companiei.
Ne desfășurăm activitatea într-un mod responsabil în ceea ce privește mediul înconjurător.
• A
 cționăm în sensul reducerii la minim a dependenței de resurse naturale și a impactului asupra acestora și pentru a
promova sustenabilitatea din punct de vedere al mediului.
• A
 cționăm în sensul reducerii la minim a impactului produselor noastre asupra mediului, de la descoperirea până
la distrugerea lor.
Acționăm pentru a îmbunătăți sănătatea și calitatea vieții și pentru a promova valoarea științei.
• E xplorăm modalități de îmbunătățire a accesului la asistență medicală și a experienței pacientului pentru a
răspunde diverselor nevoi ale pacientului și familiei și pentru a oferi beneficii durabile pentru sănătate.
• F acem donații caritabile și alte contribuții în scopuri științifice, educative sau caritabile pentru a susține sănătatea
sau sistemele de sănătate, educația medicală sau științifică, progresele în cercetarea medicală sau științifică și
ajutoarele în caz de dezastre
• S copul nostru este de a proteja pacienții de pericolele medicamentelor care se comercializează ilegal, colaborând
cu parteneri din întreaga lume pentru a stopa astfel de activități.

De ce este important Codul de etică?
Avem un Cod de etică pentru a comunica valorile și principiile pe care trebuie să le aplicăm în mod consecvent, atunci când
reprezentăm AstraZeneca în fiecare zi, la fiecare loc de muncă și în fiecare țară în care ne desfășurăm activitatea.
Codul nostru și obligațiile globale complementare ne oferă instrumente pentru a funcționa cu respectarea legilor,
regulamentelor și a codurilor din domeniu, precum și a liniilor directoare și standardelor care ni se aplică în întreaga
lume. Respectăm propriul Cod și obligațiile menționate, chiar și pe piețele unde regulile pot fi mai puțin stricte. Deoarece
obligațiile globale pe care le avem reprezintă baza pentru standardele noastre în ceea ce privește comportamentul etic,
obligațiile locale și cele ce revin unităților de afaceri pot fi diferite de cele de mai sus doar atunci când sunt mai stricte.
Ca urmare a aplicării Codului și respectării obligațiilor complementare (denumite împreună „Codul”), oferim beneficii
ienților și altor părți interesate. Obținem succesul în mod responsabil. Câștigăm și păstrăm încrederea. Suntem mândri de
locul în care lucrăm.

Cine trebuie să respecte Codul?
Noi toți. Suntem cu toții responsabili în ceea ce privește respectarea Codului. Managerii sunt, totodată, responsabili
pentru a-și ajuta echipele să îl înțeleagă și să îl aplice. Alegem să lucrăm numai cu terți ale căror standarde etice sunt
în concordanță cu ale noastre, astfel încât standardele înalte ale AstraZeneca să fie menținute în contextul oricărei
activități întreprinse în numele nostru.

Cum anume luăm decizii utilizând Codul?
Codul nostru nu poate acoperi toate situațiile și nu poate înlocui judecata corectă. Acesta ne oferă informații astfel
încât să putem decide pentru noi înșine. Dacă aveți dificultăți în luarea unei decizii, întrebați-vă • De ce iau această decizie?
• R
 espectă ea valorile și principiile AZ?
• N
 e-ar plăcea mie și managerului meu să citim despre ea în știrile de mâine?
Dacă aveți vreo întrebare legată de Codul nostru, întrebați. Managerul dumneavoastră și partenerii din
departamentele de conformitate, juridic și RU vă stau la dispoziție pentru a vă oferi asistență.

Ce se întâmplă dacă ceva nu merge bine?
Atât oamenii, cât și companiile, învață din greșeli. Dacă vedeți sau suspectați că ceva nu este corect, raportați
îngrijorările dumneavoastră. Cu toții avem dreptul și datoria de a ne spune opinia, astfel încât compania să poată
corecta greșelile și să poată învăța din ele. AZ nu tolerează represaliile împotriva celor ce raportează astfel de aspecte
cu bună-credință. Compania va investiga toate rapoartele privind nerespectarea Codului și va lua măsuri disciplinare
adecvate, care, în funcție de circumstanțe, pot include chiar încetarea contractului de muncă.
Pentru a efectua o raportare, discutați mai întâi cu managerul dumneavoastră. Dacă acest lucru nu vă este la
îndemână, contactați reprezentanții dumneavoastră din departamentele resurse umane, juridic sau de conformitate.
Dacă preferați să contactați pe cineva din afara unității în care vă desfășurați activitatea sau a companiei de
marketing, utilizați oricare din resursele enumerate mai jos. Vor fi depuse toate eforturile pentru protejarea
confidențialității. Puteți efectua o raportare anonimă dacă legislația locală permite acest lucru.
AZethics

AZethics.com sau telefon (găsiți mai jos numerele de telefon)
Din Regatul Unit: 0800 0328483
Din Statele Unite: 866 993 8442

Din China (Regiunea de Sud): 10-800-120-1239
Din China (Regiunea de Nord): 10-800-712-1239

	Pentru alte țări, consultați AZethics.com pentru numerele locale de telefon. În cazul în care nu puteți accesa
internetul sau dacă țara dvs. nu este inclusă în listă, sunați la numărul + 1 503 748 0641. Spuneți centrului telefonic de
asistență că sunteți angajat al AstraZeneca și precizați ce limbă preferați.
AZethics este administrată de un terț independent în numele AstraZeneca.

E-mail

GlobalCompliance@astrazeneca.com

Adresă poștală

 lobal Compliance, AstraZeneca PLC, 1 Francis Crick Avenue, Cambridge Biomedical Campus,
G
Cambridge CB2 0AA Regatul Unit

