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SCRISOARE DIN PARTEA PREȘEDINTELUI  
ȘI DIRECTORULUI NOSTRU EXECUTIV

Stimați colegi angajați și directori,

Reputația și fundația solidă a companiei PPD se întemeiază pe un angajament ferm 

față de comportamentul legal și etic  Acest angajament este piatra de temelie  

a operațiunilor noastre de afaceri din întreaga lume, și este vital pentru succesul  

nostru viitor ca organizație de cercetare prin contract de talie mondială  

Un aspect fundamental al acestui angajament îl constituie faptul că nu tolerăm sub 

nicio formă mita și corupția  Politica noastră anticorupție și codul nostru de conduită 

furnizează componentele esențiale ale programului de conformitate al PPD care 

se bazează pe unul dintre principiile noastre definitorii: noi facem ceea ce trebuie  

Principala premisă atât a Politicii, cât și a Codului, este aceeași: este important să aderăm 

cu toții la cele mai înalte standarde etice și legale în activitatea noastră cotidiană 

Politica de față prezintă și definește cerințele și așteptările PPD cu privire la mită și  

corupție  Conține exemple care vor facilita înțelegerea  Este destinată să vă ajute  

să recunoașteți posibilele cazuri de mită și corupție, să vă ajute să acționați în mod legal și etic  

în toate situațiile, și să vă ofere instrumentele necesare pentru a adresa întrebări și a face sesizări 

Fiecăruia dintre noi îi revine responsabilitatea de a cunoaște și a înțelege această Politică, precum și importanța 

respectării tuturor legilor și reglementărilor aplicabile  

Vă mulțumim pentru angajamentul dvs  continuu față de PPD  Vă încurajez să vă mândriți cu activitatea dvs   

și să respectați în continuare cele mai înalte standarde etice 

David Simmons 

Președinte și Director executiv, PPD

POLITICA DE FAȚĂ
PREZINTĂ   

și definește cerințele și 
așteptările PPD cu privire  
la MITĂ și CORUPȚIE

   
Este destinată să vă 
ajute să recunoașteți 
posibilele cazuri de 
mită și corupție, să 

vă ajute să acționați în mod 
legal și etic în toate situațiile, 
și să vă ofere instrumentele 
necesare pentru a adresa 
întrebări și a face sesizări 

DAVID SIMMONS 
PREȘEDINTE ȘI  
DIRECTOR EXECUTIV
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CARE ESTE ANGAJAMENTUL NOSTRU?

PPD are o abordare de toleranță zero față de MITĂ  

și CORUPȚIE. Ne-am angajat să avem un comportament  

etic și legal, și să dăm dovadă de profesionalism și 

corectitudine în toate tranzacțiile și relațiile de afaceri   

Urmărim să menținem standarde etice înalte și să respectăm 

toate legile și reglementările aplicabile   

 

Principiile noastre ne ghidează: NOI FACEM CEEA CE TREBUIE.
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DE CE AVEM ACEASTĂ POLITICĂ?

Reputația companiei noastre depinde de faptul că noi toți respectăm în activitate cele mai înalte 
standarde etice și toate legile aplicabile, indiferent de postul ocupat sau de locul unde lucrăm  

Această Politică vizează în mod specific respectarea legilor privind combaterea mitei și a corupției 
care reglementează activitatea noastră  Formulează angajamentul nostru de a menține relații de 
afaceri etice și legale și oferă detalii și exemple relevante pentru domeniul nostru de activitate  

Vă va ajuta să identificați potențialele probleme și vă va oferi informațiile de care aveți nevoie 
pentru rezolvarea acestora, pentru a adresa întrebări ori a formula o sesizare  

CE ÎNSEAMNĂ 
MITA?

Mita este actul prin care o persoană 

dă sau promite să dea un lucru  

de valoare unei alte persoane,  

cu intenția de a obține un  

avantaj necuvenit  

CE ÎNSEAMNĂ 
CORUPȚIE?

Corupția este comportamentul 

necinstit, ilegal sau imoral care 

implică o persoană care deține  

putere sau autoritate 

CE ÎNSEAMNĂ 
INTEGRITATE? 

A fi integru înseamnă a acționa  

cu onestitate, în conformitate  

cu legea, cu cele mai înalte standarde 

etice și cu principiile prezentate  

în Codul de conduită PPD și în  

această Politică 
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CUI I SE APLICĂ ACEASTĂ POLITICĂ?

Această Politică este obligatorie pentru tot personalul PPD   

Se aplică tuturor activităților noastre de afaceri, la nivel global  

Sunt vizate toate persoanele care lucrează la toate nivelurile 

din cadrul întregii noastre organizații globale, inclusiv membrii 

consiliului director, ofițerii, angajații (indiferent dacă sunt angajați 

pe termen nedeterminat, pe termen determinat sau temporar), 

contractanții, persoanele care lucrează de la domiciliu, lucrătorii 

ocazionali și cei angajați prin agenții de plasare a forței de muncă, 

liber-profesioniștii, lucrătorii independenți, voluntarii și stagiarii   

În cadrul acestei Politici, acest grup de persoane va fi desemnat  

cu denumirea de PERSONAL PPD. 

Totuși, sub incidența acestei politici intră și toți terții care acționează 

pentru sau în numele PPD sau al clienților noștri, de exemplu 

distribuitorii, furnizorii, subcontractanții, partenerii din asocierile  

în participațiune, agenții, consultanții și alți reprezentanți   

Toate aceste persoane fizice și juridice sunt desemnate cu 

denumirea de PARTENERI DE AFACERI. 

 

Prevenția, detectarea, 

reportarea și investigarea 

mitei sunt responsabilități 

care ne revin tuturor 
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CUM NE CONFORMĂM  
CU ACEASTĂ POLITICĂ?

Este important ca fiecare dintre noi să-și aloce timp pentru 
a citi Politica, să se asigure că o înțelege și să o respecte în 
permanență  Politica prezintă în detaliu modul în care putem 
adresa întrebări, solicita ajutor și raporta detaliile despre cazurile 
de mită suspectate  

Tot personalul PPD are obligația de a parcurge în fiecare an un 
curs de instruire privitor la această Politică  Acesta include un 
test și confirmarea că angajatul respectă Politica  Este posibil ca 
angajaților din anumite țări sau care îndeplinesc anumite funcții 
să li se ceară să parcurgă cursuri și/sau certificări suplimentare 

POLITICA DE FAȚĂ
PREZINTĂ  

ÎN DETALIU  
modul în care putem adresa 

întrebări, solicita ajutor și 

raporta detaliile despre 

cazurile de mită suspectate 
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CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ NU NE CONFORMĂM?

Orice act de mită comportă consecințe foarte grave pentru persoana implicată, 

pentru companie și pentru orice persoană care a autorizat mita sau doar a știut 

despre ea   

+  PENTRU O PERSOANĂ — Un angajat, director sau agent al PPD poate fi urmărit  

penal în țara în care a avut loc mita, și de asemenea posibil și în SUA și Regatul Unit  

Persoana este pasibilă de amenzi consistente și de pedeapsa cu închisoarea   

Aceste amenzi nu vor fi rambursate și nu se pot face asigurări pentru ele   

Oricare angajat care nu respectă Politica de față va fi pasibil de măsuri  

disciplinare, care pot duce până la desfacerea contractului de muncă  

+  PENTRU PPD — În SUA, compania poate fi pasibilă de amenzi consistente pentru fiecare 

abatere, precum și de descalificarea din contractele guvernamentale  Este posibil ca alte 

sancțiuni să fie impuse altor companii din grupul PPD, de exemplu companiilor-mamă 

din SUA și Regatul Unit 

+  PENTRU PARTENERII NOȘTRI DE AFACERI — există o mare probabilitate ca PPD  

să înceteze relațiile de afaceri cu orice partener de afaceri implicat în mită   

De asemenea, compania parteneră de afaceri și angajații, directorii și ofițerii  

acesteia pot suporta consecințele descrise mai sus 

+  PENTRU PERSOANELE CARE AU AUTORIZAT MITA SAU AU ȘTIUT DESPRE EA —  

Rețineți, nu trebuie să dați sau să primiți mită pentru a încălca legea și Politica de  

față  Dacă știți, ar trebui să știți sau doar bănuiți că a avut loc un act de mită, sunteți 

expus riscului 
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CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ NE CONFORMĂM,  
DAR PIERDEM OCAZII DE AFACERI?

Este extrem de important ca noi toți să respectăm această Politică  
Nu trebuie să cedăm tentației din cauza loialității față de PPD sau  
a dorinței de a spori afacerile și profitabilitatea  

Nu este niciodată acceptabil să încălcăm vreuna din legile aplicabile, 
această Politică sau orice altă politică a companiei din dorința de  
a asigura un avantaj pentru PPD  

Niciun angajat, ofițer sau director nu va fi dezavantajat pentru că 
refuză să se implice într-o activitate care ar încălca această Politică, 
nici chiar dacă pierdem o ocazie de afaceri din această cauză  NE CONFORMĂM  

TOȚI CU ACEASTĂ 
POLITICĂ  

Niciun angajat, ofițer sau director 

nu va fi dezavantajat pentru că 

refuză să se implice într-o activitate 

care ar încălca această Politică,  

nici chiar dacă pierdem o ocazie  

de afaceri din această cauză   
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CUM PUTEM SĂ ADRESĂM ÎNTREBĂRI, SĂ FACEM  
SESIZĂRI ȘI SĂ AFLĂM MAI MULTE INFORMAȚII? 
Întrebările, sesizările și obținerea de informații suplimentare sunt cruciale pentru a ne concretiza angajamentul anticorupție   
Dacă doriți să discutați despre aceste aspecte, luați legătura cu oricare dintre următoarele resurse: 

+  Reprezentantul biroului juridic de la nivel corporativ

+  Consilierul juridic general al companiei 

+  Contabilul șef 

+  Persoana desemnată (persoanele desemnate) de consilierul juridic general sau de contabilul șef 

 

În cazul în care considerați că întrebările sau preocupările dvs  nu pot fi soluționate prin aceste mijloace, sau dacă vă stânjenește 
ideea de a vă adresa acestor persoane, puteți apela linia telefonică pentru Codul de conduită PPD sau puteți trimite un e-mail 
după cum urmează:

Linia telefonică este administrată de un serviciu independent, care va trata toate apelurile în confidențialitate, după cum  
permite legea aplicabilă  De asemenea, dacă solicitați acest lucru și legislația îl permite, puteți face sesizarea în mod anonim   
Conform Politicii noastre de interzicere a represaliilor, nu puteți fi tratat în mod negativ — de exemplu, prin concediere sau  
măsuri disciplinare — dacă raportați, cu bună credință și în mod legal, un delict suspectat sau o abatere de la lege sau de la 
politică, sau dacă ajutați la investigarea unui astfel de incident suspectat  

+  Apelați linia telefonică pentru Codul de conduită:

+  Din SUA și Canada, formați +1 888 898 4087

+  Din alte țări, formați +1 770 613 6324

+  Email: Corporate.Compliance@ppdi.com

https://ppdcentral.sharepoint.com/departments/Legal/Documents/External_Legal_Responsiblity_Chart%20(Feb%207%202014).pdf
https://livelink.ppdi.com/livelink/llisapi.dll/fetch/2000/10211936/10188571/10188572/04-103r01.pdf?nodeid=165481727&vernum=-2
mailto:Corporate.Compliance%40ppdi.com?subject=Anti-Corruption%20Policy


POLITICA NOASTRĂ  
CU PRIVIRE LA CORUPȚIE
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CARE ESTE POLITICA PPD?

Nu ne implicăm și nu tolerăm niciun fel de acte de corupție 
sau mită  

CE ÎNSEAMNĂ ACEASTA?

Este interzis să oferim sau să permitem oferirea VREUNUI LUCRU DE VALOARE 

în numele PPD pentru a obține UN AVANTAJ NECUVENIT. Este interzis să cerem 

și să acceptăm VREUN LUCRU DE VALOARE despre care știm sau bănuim că 

este oferit în scopul de a obține un AVANTAJ NECUVENIT din partea PPD 

Sub incidența acestei Politici intră toate interacțiunile dintre PERSONALUL PPD și:

+  OFICIALII GUVERNAMENTALI

+  CONTACTELE COMERCIALE

+  INTERMEDIARI

Cu toții trebuie să acordăm multă atenție interacțiunilor cu  

oficialii guvernamentali 

CE ESTE  
       „ORICE LUCRU  
DE VALOARE”?   
Mita poate fi în numerar sau sub formă 

de cadou, sau poate fi orice lucru care 

prezintă valoare pentru primitor,  

de exemplu un cupon valoric sau 

un card cadou, o donație către o 

organizație caritabilă aleasă de primitor, 

o bursă educațională, un împrumut, 

ștergerea unei datorii, un rabat, 

angajarea unui membru de 

familie sau posibilitatea de  

utilizare a echipamentelor  

sau proprietăților companiei   

Toate acestea pot reprezenta mită,  

dacă sunt date cu intenții necinstite   

Nu contează dacă sunt date direct  

sau prin intermediar 
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CE PLĂȚI SUNT PERMISE CONFORM ACESTEI POLITICI?

Este la fel de important să știm ce este permis și ce este interzis  În general, următoarele 

acțiuni sunt permise:

+  Achitarea directă a taxelor legitime sau a cheltuielilor de afaceri necesare către  

un organism guvernamental sau un angajator persoană juridică 

+  Rabaturile comerciale reale și reducerile în funcție de volum oferite clienților  

(cu condiția să respecte alte legi aplicabile și ca rabaturile acordate clienților care 

pot fi în proprietatea sau sub controlul guvernului, inclusiv întreprinderi de stat,  

să fie autorizate în prealabil de consilierul juridic general al companiei și de 

contabilul șef sau de persoanele desemnate de aceștia) 

+  Plățile obținute prin șantaj, în care plata condiționează siguranța personală   

Dacă există o amenințare expresă sau implicită la adresa siguranței dvs  personale, 

este permis să faceți o plată care altminteri ar fi interzisă  Totuși, trebuie să o 

raportați cât mai curând consilierului juridic general  Toate plățile de acest tip  

vor fi înregistrate corect de PPD drept plăți obținute prin șantaj 

+  Orice alte tipuri de plăți către oficialii guvernamentali sau alte persoane care sunt 

permise în mod expres de această Politică 

  
 

PERSOANE  
DESEMNATE 

Persoanele desemnate de juristul 

principal și Directorul general 

pentru contabilitate sau orice 

membri ai departamentului 

juridic sau, respectiv, financiar, 

identificate de juristul principal 

și Directorul general pentru 

contabilitate ca persoana sa 

desemnată  În cazul consilierului 

juridic, persoana desemnată 

este de obicei membrul echipei 

juridice care deține 

responsabilitatea relevantă 

conform prezentării de pe 

rețeaua intranet a PPD

https://ppdcentral.sharepoint.com/departments/Legal/Documents/External_Legal_Responsiblity_Chart%20(Feb%207%202014).pdf
https://ppdcentral.sharepoint.com/departments/Legal/Documents/External_Legal_Responsiblity_Chart%20(Feb%207%202014).pdf
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 ÎNTREBĂRI? 
Ce înseamnă avantaj necuvenit? Un avantaj necuvenit este ceva ce nu am avea 

și nu am fi avut (dacă ne-am fi comportat corect), și care este în beneficiul PPD sau al 

clienților noștri  De exemplu, ar putea fi câştigarea unui contract, obţinerea mai rapidă 

a unei aprobări de reglementare, scutirea de impozite sau vămuirea produselor în afara 

procesului vamal obișnuit 

Ce este un funcționar guvernamental? Un oficial guvernamental poate fi: 

+  Orice director sau angajat (la orice nivel ierarhic) al unui guvern sau al unui 
departament, al unei agenții sau al unui organism guvernamental  

+  Orice persoană care acționează în calitate oficială pentru sau în numele unui guvern 
sau al unui departament, al unei agenții sau al unui organism guvernamental 

+  Orice director sau angajat al unei companii sau societăți comerciale deținute integral  
sau parțial de stat

+  Orice ofițer sau angajat al unei organizații publice internaționale (vezi definiția  
mai jos)

+  Orice director sau angajat al unui partid politic sau orice persoană care acționează  
în calitate oficială în numele unui partid politic

+  Orice candidat la o funcție politică

Nu contează dacă este vorba de guvernul SUA sau al oricărei alte țări din lume   

Rețineți, de asemenea, că în numeroase țări în care ne desfășurăm activitatea,  

spitalele sunt în proprietatea statului, și prin urmare medicii și alți membri ai  

personalului de studiu (angajați ai spitalelor) sunt oficiali guvernamentali 
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ÎNTREBĂRI? 
Ce este o organizație publică internațională? Organizații public internaționale 

sunt, de exemplu, Națiunile Unite, Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional,  

Crucea Roșie, Banca Asiatică de Dezvoltare și Organizația Mondială a Sănătății   

Vă rugăm să luați legătura cu consilierul juridic general sau cu persoana desemnată  

de acesta dacă aveți întrebări cu privire la calitatea de organizație publică internațională 

a unei anumite organizații  

Ce este un contact comercial? Un contact comercial este orice persoană sau 

organizație cu care intrați în contact în decursul îndatoririlor de serviciu pentru PPD   

Sunt incluși clienții efectivi și potențiali, furnizorii, distribuitorii, subcontractanții,  

furnizorii de servicii medicale și personalul din centrele de cercetare 

 

Ce este un intermediar? Un intermediar este un terț, de exemplu un agent 

sau consultant care prestează activități în numele companiei — de pildă, o parte 

responsabilă cu plata taxelor către autoritățile statului în vederea obținerii permiselor  

sau autorizațiilor  Recursul la intermediari este o uzanță în domeniu și poate fi complet 

legal  Aspectul cel mai important este că intermediarul acționează în numele nostru,  

prin urmare putem fi considerați răspunzători pentru ilegalitățile comise de acesta 
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DAR DACĂ MI SE CERE O PLATĂ CARE POATE  
FI CONSIDERATĂ MITĂ?

Nu există nicio scuză pentru plățile necuvenite  Indiferent cine 
ne-ar putea solicita să efectuăm astfel de plăţi sau în cazul în 
care concurenţii noștri efectuează în mod obişnuit astfel de plăţi, 
trebuie să respectăm întotdeauna această Politică şi Codul nostru 
de conduită  

Dacă nu știți ce să faceți într-o anumită situație, adresați-vă 
reprezentantului juridic corporativ, consilierului juridic general 
și/sau contabilului șef sau persoanelor desemnate de aceștia, 
înainte de a acționa  Dacă vi s-a cerut să plătiţi sau să autorizaţi 
o mită sau orice plată pe care o considerați ca putând constitui 
mită, vă revine responsabilitatea de a raporta faptul oricăreia 
dintre aceste persoane 

https://ppdcentral.sharepoint.com/departments/Legal/Documents/External_Legal_Responsiblity_Chart%20(Feb%207%202014).pdf
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PLĂȚILE DE FACILITARE  
ȘI COMISIOANELE ILEGALE
Ofertele și solicitările de plăți necuvenite pot apărea în diverse moduri  Uneori poate părea  

că fac parte din activitățile normale de afaceri, ceea ce face ca identificarea lor să fie mai 

dificilă  Această situație se produce de obicei atunci când ni se cer plăți de facilitare sau 

comisioane oculte 

PLĂȚILE DE FACILITARE (zise și „de ungere”) sunt de obicei sume mici, neoficiale, pretinse  

de oficialii guvernamentali din unele țări pentru a asigura sau a accelera un proces de rutină  

De exemplu, plata a 50 USD către un vameș pentru a elibera bunurile din vamă se consideră  

a fi plată de facilitare  Totuşi, aceste tipuri de plăţi constituie mită în majoritatea țărilor şi nu 

sunt permise în baza acestei politici 

COMISIOANELE ILEGALE sunt în general plăți făcute de o companie unei persoane  

din cadrul altei companii, pentru a obține și a menține relații de afaceri  De exemplu, dacă  

un furnizor al PPD plătește unui angajat PPD ca să fie ales sau reținut drept furnizor al PPD,  

plata ar fi un comision ocult  Atât cererea, cât și primirea de comisioane oculte sunt interzise 

  
OFERTE PENTRU  
ȘI CERERI DE 
PLĂȚI 
     NEADECVATE 

Ofertele și solicitările de plăți 

necuvenite pot apărea în 

diverse moduri  Uneori poate 

părea că fac parte din activitățile 

normale de afaceri, ceea ce  

face ca identificarea lor să  

fie mai dificilă  



CADOURI ȘI DIVERTISMENT
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Cadourile, protocolul, cheltuielile de deplasare sau alte deconturi 
nu trebuie date sau primite drept recompensă sau stimulent în 
vederea unor avantaje necuvenite 

Oferirea și primirea de protocol și cadouri de mică valoare, fără caracter pecuniar, 

sunt uzanțe comerciale și, în anumite țări, există obiceiul de a oferi cadouri 

înainte de întâlniri sau cu ocazia anumitor sărbători (inclusiv oferirea de astfel  

de cadouri oficialilor guvernamentali)  Compania noastră respectă aceste 

practici  Politica noastră  NU interzice oferirea sau primirea de cadouri legitime, 

modeste, conforme uzanțelor, sau protocolul corespunzător pentru terți  

Este interzis să oferiți cadouri în numerar sau echivalent, de exemplu carduri 

cadou sau cupoane valorice, cu rare excepții impuse de uzanțe — de exemplu, 

la funeralii în Japonia  Toate cererile de exceptare trebuie aprobate în prealabil 

prin intermediul Registrului de cadouri și protocol al PPD.

Următoarele secțiuni vă vor ajuta să stabiliți ce tipuri de schimburi  

sunt acceptabile  

Politica noastră NU interzice 

oferirea sau primirea 

de cadouri legitime, modeste, 

conforme uzanțelor, sau protocolul 

corespunzător pentru terți 

http://ppdg-hr.saiglobal.com:8080/NetForms/jsf/main.jsp
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ACEST CADOU SAU GEST DE PROTOCOL 
ESTE POTRIVIT?
Dacă intenționați să oferiți sau să acceptați un cadou sau un gest de protocol, 

parcurgeți lista de mai jos  Acționați numai dacă sunteți convins că respectivul  

cadou sau protocol întrunește toate aceste criterii:

+  Valoare modestă

+  Rezonabil și uzual în aceste împrejurări

+  Oferit în mod direct și transparent, cu evitarea oricărei impresii de ilegalitate

+  Nu este motivat (nici măcar parțial) de obținerea unui avantaj necuvenit, nici  

de intenția de a influența un oficial guvernamental sau un contact comercial

+  Este de bun-gust și conform cu standardele general acceptate de curtoazie 

profesională, inclusiv cu uzanțele locale

+  Respectă legile și reglementările locale

+  Respectă politica noastră globală privind deplasările și cheltuielile 

+	 Este înregistrat și documentat corect în evidențele companiei și, dacă este cazul, 

în registrul de cadouri și protocol

+  Nu este numerar sau echivalent

https://ppdcentral.sharepoint.com/departments/travel/Policies_and_Procedures/Pages/Travel_Policies_Procedures.aspx
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REGISTRUL DE CADOURI ȘI PROTOCOL
Începând din iulie 2011, tot personalul PPD a fost obligat să consemneze cadourile și protocolul în registrul de cadouri și protocol  

Diagrama de mai jos vă va ajuta să stabiliți dacă trebuie să faceți înregistrarea sau nu  Dacă aveți întrebări sau aveți nevoie de instrucțiuni 

mai detaliate, vă rugăm consultați anexa la această Politică  Dacă nu găsiți răspuns la întrebare, vă rugăm trimiteți un e-mail la: 

PPDCintellateBusinessSystemAdmin@ppdi.com. 

Intenționez  
să dau/să ofer 
un cadou sau 

 protocol

Este pentru 
un oficial 

guvernamental?

Este asociat cu o întâlnire 
a investigatorilor, 

prin lista aprobată de 
organizatori ai întâlnirilor 

cu investigatorii

Este inscripționat  
cu sigla companiei,  

este de valoare modestă? Masa/băuturile cu 
clientul respectă 

limitele prevăzute 
de Politica privind 

deplasările?

Valoarea este  
sub 50 USD  

de persoană?

NU este nevoie să 
cereți aprobarea

Trebuie să cereți aprobarea prealabilă prin Registrul de cadouri și protocol

DA

NU

DA

NU

DA

NU

DA

NU

DA

NU

mailto:emailto:PPDCintellateBusinessSystemAdmin%40ppdi.com?subject=
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DE CE AVEM ACEST REGISTRU  
DE CADOURI ȘI PROTOCOL?

Registrul de cadouri și protocol este un instrument care ne ajută să ținem 

evidența schimburilor de protocol  Compania înțelege că de multe ori  

este greu să stabilim caracterul cuvenit sau necuvenit al unui cadou   

Registrul poate ajuta în următoarele moduri:

+  ne permite să cerem și să obținem aprobarea pentru cadourile  

și protocolul oferite și primite

+  ne protejează de acuzațiile de mită și alte  

comportamente necorespunzătoare

+  ne ajută să ținem evidențe corecte

+  creează o imagine de ansamblu a practicilor noastre privind cadourile  

și protocolul

+  cultivă o atitudine deschisă cu privire la cadouri și protocol

CUM  
   STABILESC 
VALOARE? 
Dacă ați primit un cadou a cărui 

valoare nu o cunoașteți, dați  

un preț la aprecierea dvs   

Folosiți instrumentele de care 

dispuneți, de exemplu internetul, 

pentru a stabili valoarea 

probabilă  Dacă informațiile  

se referă la un cadou sau  

un element de protocol care 

urmează a fi primit de mai multe 

persoane (de exemplu, prânzul 

la vizita de deschidere a unui 

centru), introduceți valoarea 

aproximativă pentru o persoană  
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LIMITELE VALORICE LOCALE
În unele țări, de exemplu SUA și China, există reglementări locale care limitează valoarea 

cadoului sau protocolului care poate fi primit de un oficial guvernamental  Trebuie să 

cunoașteți și să respectați regulile din țara dvs  Dacă prin registrul de cadouri și protocol 

sunteți informat că valoarea unui cadou sau element de protocol propus este prea mare, 

căutați o alternativă de valoare mai mică și cereți o nouă aprobare 

EXEMPLE DE CADOURI ȘI DIVERTISMENT 
ACCEPTABILE ȘI NEACCEPTABILE
Cheltuielile de deplasare, cazare, cadourile, mesele și protocolul la întâlnirile 

investigatorilor trebuie să fie modeste, concentrate pe scopul întâlnirii, și conforme  

cu normele locale privind beneficiile acordate furnizorilor de servicii medicale   

Cadourile și protocolul cu șanse minime de aprobare în acest context includ:

+  Cazarea la hoteluri de lux 

+  Activități cum sunt zilele de golf și traseele turistice

+  Cheltuielile de deplasare și cazare pentru membrii familiei participantului
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Nu putem accepta cadouri sau atenții din partea niciunui partener de afaceri existent  

sau potențial, cu excepția articolelor promoționale cu valoare modestă și a meselor  

de afaceri în conformitate cu indicațiile de mai sus 

Cadourile uzuale în multe țări și cu șanse mai mari de aprobare includ:

+  Prăjituri, fursecuri și bomboane cu ocazia anumitor sărbători 

+  Mic-dejun sau prânz modest pentru personalul de studiu la reuniunile de durată,  

de exemplu vizitele de deschidere a unui centru

Donațiile caritabile trebuie făcute în conformitate cu Politica de donații filantropice  

Donațiile caritabile sunt interzise dacă donația este destinată (integral sau parțial)  

să influențeze în mod necuvenit un oficial guvernamental sau un contact comercial 

Vă rugăm să vă asigurați că toate cadourile și elementele de protocol sunt aprobate  

în prealabil prin registrul de cadouri și protocol (dacă întrunesc criteriile de aprobare)  

și că sunt aprobate în prealabil de clientul relevant  În țările în care există cerințe de 

raportare cum sunt „legea Sunshine” din SUA și „legea Bertrand” din Franța, respectăm  

și procedurile corespunzătoare de raportare internă 

POLITICA DE DONAȚII 
FILANTROPICE 

Donațiile caritabile sunt 

interzise dacă donația  

este destinată (integral 

sau parțial) să exercite  

o influență necuvenită 

asupra unui oficial 

guvernamental sau a 

unui contact comercial 

DONAȚIILE CARITABILE 
TREBUIE FĂCUTE ÎN  
CONFORMITATE CU

https://livelink.ppdi.com/livelink/llisapi.dll/fetch/2000/10211936/10188571/10188572/14-100r01.pdf?nodeid=143951237&vernum=-2
https://ppdcentral.sharepoint.com/departments/Clinical%20Development/CDS_Operations/SitePayments/Pages/Transparency-Reporting.aspx
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REGISTRE CONTABILE ȘI ÎNREGISTRĂRI

PPD ține evidențe și registre contabile care reflectă cu suficiente 
detalii, corect și exact, toate tranzacțiile companiei 

PPD s-a angajat să instituie un sistem de control contabil intern, pentru a ajuta  

la respectarea acestei Politici. Aceste măsuri de control asigură că:

+  Tranzacțiile efectuate sunt autorizate de conducere, atât general cât și specific,  

iar accesul nostru la active și fonduri este limitat corespunzător  

+  Tranzacțiile efectuate sunt înregistrate astfel încât 1) respectă principiile contabile 

general acceptate și orice alte criterii impuse pentru declarațiile financiare, și 2) 

mențin evidența contabilă a activelor noastre 

+  Conturile înregistrate în bilanțul contabil sunt reconciliate cu datele contabile  

la intervale rezonabile iar acolo unde este cazul sunt comparate cu activele fizice 

+  Dacă există discrepanțe semnificative, se impun măsurile de rigoare  
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Toate plățile făcute în numele companiei trebuie justificate cu documente  

scrise corespunzătoare, inclusiv:

+  Descrierea completă a serviciilor prestate, a produselor achiziționate  

sau a pasivelor achitate

+  Aprobarea conducerii competente, în conformitate cu limitele de aprobare stabilite 

+  Data tranzacției și suma plătită

+  Natura, valoarea și modalitatea de plată cerută sau acceptată și identificarea 

beneficiarului plății (nume, funcție, afiliere etc )

+  Orice alte documente existente care justifică mai în detaliu plata efectuată

Este esențial să înregistrăm corect și complet toate activitățile noastre  În special, evidența 

cadourilor și protocolului ne va ajuta să respectăm legile privind combaterea mitei  

și corupției care ne reglementează  

https://ppdcentral.sharepoint.com/departments/Finance/policies/Pages/financial_approval_authority_matrix.aspx
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Prin urmare, această Politică: 

+  Ne interzice să deschidem și să menținem conturi sau alte surse de fonduri 

nedivulgate sau neînregistrate

+  Ne impune să anexăm chitanțe pentru toate deconturile de cheltuieli, care să reflecte 

corect cheltuiala respectivă

+  Ne interzice să introducem date false, înșelătoare sau artificiale în registrele contabile 

— indiferent de motiv

+  Ne interzice să folosim fondurile personale pentru acțiuni care ar fi altminteri interzise 

de această Politică

ESTE ESENȚIAL 
să înregistrăm corect și complet 

toate activitățile noastre   

În special, evidența 

cadourilor  

și protocolului ne va ajuta  

să respectăm legile  

privind combaterea  

mitei și corupției care  

ne reglementează  
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PARTENERII DE AFACERI ȘI  
VERIFICAREA PREALABILĂ

Ne-am angajat să ne comportăm etic și legal în relațiile  
cu partenerii de afaceri  De asemenea, ne așteptăm ca  
partenerii noștri de afaceri să se comporte etic, legal, cu 
profesionalism și echitate, și să respecte această Politică  
 

Toți partenerii noștri de afaceri sunt responsabili cu respectarea regulilor și liniilor 

directoare stabilite în această Politică și în Codul de conduită al vânzătorului, disponibile 

pe intranetul PPD și pe site-uri externe  Pentru partenerii de afaceri considerați cu risc 

crescut, avem anumite cerințe suplimentare, care condiționează relația lor de afaceri  

cu PPD  Acești parteneri de afaceri trebuie:

+  să respecte anumite prevederi contractuale—luați legătura cu echipa juridică 
pentru îndrumări

+  să se oblige să respecte această Politică și să se asigure că toți subcontractanții  
la care recurg în folosul PPD își asumă aceeași obligație

+  să completeze un chestionar privind managementul riscului—și să obțină  
rezultate satisfăcătoare

+  să obțină rezultate satisfăcătoare la verificările externe, la latitudinea 
departamentului juridic (pentru mai multe informații, vezi secțiunea  
despre verificarea prealabilă a partenerilor de afaceri)

+  să îndeplinească orice alte cerințe, stabilite de la caz  

la caz de echipa juridică

CE ESTE 
PARTENER DE       

AFACERI CU 
RISC CRESCUT?   
Orice partener de afaceri  

care interacționează cu  

oficiali guvernamentali  

sau cu furnizori de servicii 

medicale în numele PPD 

sau al clienților noștri este 

considerat a fi „cu risc crescut”  

Categoria poate include 

organizații subcontractate 

de cercetare prin contract, 

agenți vamali și planificatori 

ai întâlnirilor cu investigatorii, 

printre alții  

http://www.ppdi.com/About/Procure-to-Pay/Vendor-Code-of-Conduct
https://ppdcentral.sharepoint.com/departments/Legal/Documents/External_Legal_Responsiblity_Chart%20(Feb%207%202014).pdf
https://ppdcentral.sharepoint.com/departments/Legal/Documents/External_Legal_Responsiblity_Chart%20(Feb%207%202014).pdf
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VERIFICAREA PREALABILĂ A PARTENERILOR DE AFACERI

Este important să știm cu cine facem afaceri și ca aceste entități să demonstreze aceeași 

considerație și același angajament față de comportamentul etic  Acest lucru este 

necesar fiindcă putem fi trași la răspundere pentru comportamentul lor  Trebuie să avem 

certitudinea că fiecare partener de afaceri are aceeași atitudine ca noi  Cel mai bun mod 

de a obține această certitudine este verificarea prealabilă a partenerilor de afaceri, pentru  

a ne asigura că nu există probabilitatea să ofere sau să primească plăți (sau alte lucruri  

de valoare) care ar încălca această politică 

Personalul PPD relevant trebuie să se asigure că verificarea prealabilă se efectuează înainte 

de semnarea unui contract sau încheierea vreunei relații de afaceri cu partenerul respectiv  

Dacă intenționați să propuneți un nou partener de afaceri care va intra sau ar putea intra 

în contact cu oficialii guvernamentali sau furnizorii de servicii de sănătate în numele 

companiei sau al clienților noștri, luați legătura cu Departamentul furnizori pentru 

indicații cu privire la verificările prealabile necesare 

 
CE ESTE 
VERIFICAREA 
    PREALABILĂ?
Verificarea prealabilă înseamnă 

verificarea suficient de riguroasă a 

istoricului unei părți  În acest context, 

se referă la atitudinea și antecedentele 

partenerilor noștri de afaceri în materie 

de legalitate și etică, în special în ce 

privește mita și corupția 

https://ppdcentral.sharepoint.com/departments/Finance/Vendors/Pages/VMOperations.aspx
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CE FAC DACĂ OBSERV UN „SEMNAL DE ALERTĂ”?

Dacă dvs  sau alte persoane identifică un semnal de alertă în cursul verificării prealabile, 

sau dacă există riscuri neobișnuite sau semnificative asociate cu un anumit partener 

de afaceri potențial, pregătiți un raport scris de verificare prealabilă și transmiteți-l 

departamentului juridic  Nu acționați până când nu aveți aprobarea consilierului 

juridic general sau a persoanei desemnate de acesta 

 
ALTE  
EXEMPLE DE 
   SEMNALE DE 
ALERTĂ?
+  Antecedente de corupție

+  Răspunsuri evazive la întrebări

+  Absența politicilor și 

procedurilor interne relevante

+  Reticența sau incapacitatea  

de a furniza documente  

fiscale pentru toate  

costurile transferabile

+  Absența detaliilor din facturi sau 

formulări vagi, de exemplu „taxe 

de servicii”

+  Cererea ca plata să fie  

făcută către un terț

+  Orice activități într-o țară  

cu scor de 25 sau mai mic  

în Indexul Transparency 

International privind  

percepția corupției  

CE ESTE 
   UN SEMNAL  
DE ALERTĂ?
Un semnal de alertă este un indiciu cu privire 

la o posibilă problemă  De exemplu, dacă un 

reprezentant vă spune: „S-ar putea să avem 

nevoie de o plată în avans în numerar  Ca să ne 

asigurăm că materialele medicale trec prin vamă  

Nu vă faceți probleme, așa se procedează aici”, 

această cerere ar fi un semnal de alertă 

https://ppdcentral.sharepoint.com/departments/Legal/Documents/External_Legal_Responsiblity_Chart%20(Feb%207%202014).pdf
http://www.transparency.org/research/cpi/
http://www.transparency.org/research/cpi/
http://www.transparency.org/research/cpi/
http://www.transparency.org/research/cpi/
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ÎNCHEIEREA DE CONTRACTE CU PARTENERI 
DE AFACERI CARE PREZINTĂ RISC CRESCUT
Niciun partener de afaceri cu risc crescut nu poate lucra pentru companie înainte  

de finalizarea verificării prealabile și de semnarea unui contract scris  În plus față  

de prevederile contractuale menționate mai sus, contractul trebuie:

+  Să conțină o descriere detaliată a produselor și/sau serviciilor care urmează  

a fi furnizate

+  Să prevadă cu calendar al plăților, cu prețul fiecărui articol (care trebuie să fie rezonabil 

din punct de vedere comercial, în aceste circumstanțe)

+  Să precizeze o metodă de plată care poate fi auditată (de exemplu, virament bancar)

CE TREBUIE SĂ FAC DACĂ UN PARTENER DE AFACERI VREA  
SĂ OFERE UN CADOU SAU PROTOCOL ÎN NUMELE PPD  
SAU AL UNUIA DINTRE CLIENȚII NOȘTRI?

Mai întâi, asigurați-vă că au un exemplar din această Politică  Colaborați cu ei, pentru  

a vă asigura că respectivul cadou sau protocol este în conformitate cu Politica   

Dacă da, stabiliți dacă trebuie înregistrat în registrul de cadouri și protocol  Dacă da,  

dvs  faceți înscrierea în registru, precizând că o faceți în numele partenerului de afaceri 

CE TREBUIE SĂ FAC 
DACĂ AM 
   ÎNTREBĂRI?
Dacă nu sunteți sigur dacă un partener 

de afaceri ar putea să interacționeze 

sau va interacționa cu oficiali 

guvernamentali sau furnizori de  

servicii medicale, în numele PPD  

sau al clienților noștri, sau dacă nu 

sunteți sigur de verificarea prealabilă 

sau de cerințele contractuale, vă rugăm 

să vă adresați departamentului 

juridic  Dacă aveți alte preocupări 

importante, puteți recurge la oricare 

dintre mijloacele de raportare 

prezentate în această Politică  

https://ppdcentral.sharepoint.com/departments/Legal/Documents/External_Legal_Responsiblity_Chart%20(
https://ppdcentral.sharepoint.com/departments/Legal/Documents/External_Legal_Responsiblity_Chart%20(
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OBLIGAȚIILE PRIVIND RAPORTAREA

Luați atitudine  Dacă știți, bănuiți sau sunteți preocupat de acte  
pe care le considerați a fi mită sau corupție, VĂ RUGĂM raportați 

Considerăm că este esențial să avem un mediu în care toată lumea are libertatea de a își exprima preocupările 

fără teamă  Datorită politicii noastre de interzicere a represaliilor, puteți raporta abaterile suspectate fără teama 

de represalii  Politica interzice să fiți tratat în mod negativ — de exemplu, prin concediere sau măsuri disciplinare 

— dacă ați raportat legal și cu bună credință o suspiciune de delict sau încălcare a legii sau politicii  De aceeași 

protecție beneficiați și dacă participați la investigarea unui astfel de incident 

Dacă suspectați o abatere de la această politică, de la lege sau de la principiile etice, aveți responsabilitatea  

de a raporta informațiile respective  Puteți raporta prin oricare dintre următoarele metode: 

+  Telefonați sau trimiteți un e-mail reprezentantul juridic corporativ

+  Apel telefonic sau e-mail către consilierul juridic general al companiei 

+  Apel telefonic sau e-mail către contabilul șef 

Tratăm cu maximă seriozitate aceste sesizări  Preocupările și reclamațiile vor fi investigate corespunzător   

Deși investigațiile se fac cu discreție, este posibil să divulgăm rezultatele acestora agențiilor de aplicare a legii  

sau de reglementare, după caz 

+  Apelați linia telefonică pentru Codul de conduită:

+  Din SUA și Canada, formați +1 888 898 4087

+  Din alte țări, formați +1 770 613 6324

+  Email: Corporate.Compliance@ppdi.com

https://livelink.ppdi.com/livelink/llisapi.dll/165481727/04-103r01.pdf?func=Edit.Edit&reqp=0&nodeid=165481727&ReadOnly=True&VerNum=-2
mailto:GeneralCorporate.LegalSM%40ppdi.com?subject=
mailto:Corporate.Compliance%40ppdi.com?subject=


+  PPD are oe DE TOLERANȚĂ ZERO față de mită și corupție  

+  Cu toții avem RESPONSABILITATEA PERSONALĂ  de a ne asigura că avem  

un comportament conform cu această Politică, și că raportăm abaterile 

efective sau suspectate 

+  Nu este necesar ca MITA SĂ FIE ÎN NUMERAR  Cadourile, protocolul  

și chiar donațiile caritabile pot constitui mită în anumite situații 

+  Mita NU ESTE ÎNTOTDEAUNA DE VALOARE MARE   

Şi o invitație la masă poate fi considerată mită 

+  Recursul la un terț pentru a oferi o mită în numele nostru este tot mită  

SUNTEM PASIBILI DE ACELEAȘI CONSECINȚE, chiar dacă nu am oferit  

mita direct  

+  Mita NU IMPLICĂ ÎNTOTDEAUNA OFICIALI GUVERNAMENTALI   

Pot fi implicați furnizori, clienți și orice alte persoane care fac afaceri cu noi 

ASPECTE ESENȚIALE  
DE REȚINUT:

FACEȚI CEEA CE TREBUIE

Politica PPD Nr.: 10-103r04             Data intrării în vigoare: 1 ianuarie 2020



ANEXĂ: 
REGISTRUL DE CADOURI  
ȘI PROTOCOL

FACEȚI CEEA CE TREBUIE

Politica PPD Nr.: 10-103r04             Data intrării în vigoare: 1 ianuarie 2020



39 FACEȚI CEEA CE TREBUIEPolitica PPD Nr.: 10-103r04             Data intrării în vigoare: 1 ianuarie 2020

ANEXĂ — REGISTRUL DE CADOURI ȘI PROTOCOL
PPD are un registrul de cadouri și protocol („registrul”), care poate fi accesat prin intranet  

TOT PERSONALUL PPD TREBUIE SĂ UTILIZEZE ACEST REGISTRU, DUPĂ CUM URMEAZĂ:

1. pentru a solicita aprobare prealabilă pentru: 

(i) cadouri sau protocol pe care intenționați să le oferiți (de exemplu, prăjituri pentru a celebra o sărbătoare locală); 

(ii) cadouri sau protocol care v-au fost oferite, dar nu le-ați acceptat încă (de exemplu, o invitație din partea unui furnizor  

 de a participa la un eveniment de protocol corporativ); și

2. pentru a înregistra retrospectiv orice cadouri pe care le-ați primit (care nu au fost înregistrate în prealabil) 

Pentru următoarele ARTICOLE NU ESTE OBLIGATORIE înscrierea în registru:

1. cadouri inscripționate de valoare modestă (de exemplu, căni, tricouri sau alte materiale promoționale cu sigla unei companii)

2. cadouri sau protocol în valoare mai mică de 50 USD de persoană (altele decât cele pentru/de la oficiali guvernamentali, care trebuie consemnate  

în registru indiferent de valoare)

3. mese/băuturi cu clienții (de exemplu, în timpul întâlnirilor cu clienții) care sunt în conformitate cu politica PPD privind deplasările și cheltuielile

4. cadourile sau protocolul asociate cu întâlnirile cu investigatorii organizate prin lista aprobată de organizatorii întâlnirilor cu investigatorii

5. cadouri sau protocol pe care le-ați primit de la PPD

6. cadouri sau protocol care v-au fost oferite și pe care le-ați refuzat

7. cadouri primite de la clienți prin procesul de „Recompensare a angajaților de către sponsori” (numai în regiunile Europa, Orientul Apropiat, Africa, 

respectiv Asia-Pacific); sau aprobate în prealabil de comitetul pentru conformitate corporativă

8. cadouri caritabile sau protocol acordate în conformitate cu Politica privind donațiile caritabile

http://ppdg-hr.saiglobal.com:8080/NetForms/jsf/main.jsp#
http://livelink.ppdi.com/livelink/llisapi.dll/fetch/2000/10211936/10188571/10188572/09-104r02.pdf?nodeid=119414779&vernum=-2
https://livelink.ppdi.com/livelink/llisapi.dll/fetch/2000/10211936/10188571/10188572/14-100r01.pdf?nodeid=143951237&vernum=-2
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ETAPELE URMĂTOARE:
1. Registrul va transmite automat cererea dvs  de aprobare către un factor de decizie abilitat

2. Este posibil să vi se ceară mai multe informații — vă rugăm să răspundeți prompt

3. Aprobarea (sau altă decizie) vă va fi comunicată prim e-mail

REȚINEȚI:
1. În ce privește aprobările solicitate în prealabil, NU TREBUIE să dați sau să acceptați cadoul sau protocolul înainte de a primi aprobarea prin intermediul registrului 

2. Înregistrarea retrospectivă a cadourilor deja primite se poate face numai în împrejurări în care era imposibil să se solicite aprobarea prealabilă, de exemplu dacă un 

cadou a fost primit prin poștă sau neanunțat, sau a fost primit la o reuniune oficială unde un refuz ar fi fost nepoliticos sau jignitor pentru gazdă  În aceste cazuri,  

vi se poate cere să returnați cadoul sau să luați alte măsuri, de exemplu să-l donați unei organizații caritabile 

3. Este suficient ca evenimentele de protocol la care participă mai mulți angajați PPD să fie înregistrate o singură dată  Este responsabilitatea superiorului din grup  

să facă înregistrarea, deși are posibilitatea de a delega această sarcină 

4. Utilizarea registrului nu elimină necesitatea ca toți angajații să respecte Politica anticorupție a PPD și Codul de conduită, politica privind achizițiile și toate celelalte 

politici și proceduri interne aplicabile, precum și legislația locală 

5. Dacă observați că există cadouri sau gesturi de protocol netrecute în registru în conformitate cu aceste instrucțiuni, informați-l imediat pe consilierul juridic general 

și/sau pe contabilul șef sau pe persoanele desemnate de aceștia; alternativ, puteți apela linia telefonică confidențială pentru Codul de conduită sau vă puteți adresa 

reprezentantului pentru conformitate, după cum urmează: 

 

    PENTRU APELURI DIN SUA ȘI CANADA:  +1 888 898 4087 

    PENTRU APELURI DIN AFARA SUA:  +1 770 613 6324 

    PRIN E-MAIL:  corporate.compliance@ppdi.com 

6. Dacă aveți orice întrebări despre aceste instrucțiuni sau despre registrul de cadouri și protocol în general, vă rugăm să contactați departamentul juridic corporativ,  

consilierul juridic general al companiei și/sau pe contabilul șef 

7. Nerespectarea acestei Politici, inclusiv în ce privește utilizarea registrului conform instrucțiunilor din această anexă, va atrage măsuri disciplinare, 

mergând până la desfacerea contractului de muncă.

mailto:corporate.compliance%40ppdi.com?subject=Anti-Corruption%20Policy
https://livelink.ppdi.com/livelink/llisapi.dll/fetch/2000/10211936/10188571/10188572/14-100r01.pdf?nodeid=143951237&vernum=-2


Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne 

contactați la +1 877 643 8773 sau la +1 919 456 5600

ppdinfo@ppdi com

© 2019 Pharmaceutical Product Development, LLC  Toate drepturile rezervate   01 2019

twitter com/PPDCRO
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