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Valori Globale Esențiale – Context

•

De peste 20 de ani avem o creștere rapidă în diferite țări și culturi, precum și în diferite domenii de activitate și
suntem prezenți la nivel global mai mult decât oricând. Ceea ce ne unește este viziunea și scopul nostru comun: de
a crea un viitor care merită trăit. Pentru pacienți. În întreaga lume. In fiecare zi.

•

În anul 2017, Consiliul nostru de Administrație a primit feedback de la liderii din regiunile noastre de afaceri despre
faptul că un set de valori globale este esențial pentru a atinge această viziune și pentru a lucra împreună cu
succes. Bazându-ne pe diferite seturi de valori din organizație, am definit acum un set armonizat de Valori
Globale Esențiale.

•

Scopul acestor Valori Globale Esentiale este de a ne inspira, conecta și uni, precum și de a ne încuraja să
gândim și să acționăm ca o singură companie. Prin colaborare, fiind proactivi, de încredere și țintind
excelența în întreaga lume vom spori capacitatea noastră de a continua să creștem și să dezvoltăm produsele și
serviciile noastre, să avem un impact unic asupra sănătății și bunăstării pacienților și să conducem Fresenius
Medical Care către un viitor de succes.

COLABORARE

PROACTIVITATE

DE ÎNCREDERE

EXCELENȚĂ

Valori Globale Esențiale - Descriere

•

Valorile noastre Globale Esențiale au fost create bazându-ne pe valorile deja existente si transpun viziunea noastră
in munca de zi cu zi. Valorile Globale Esențiale reflectă cultura noastra corporativă si modul in care facem lucrurile.
Acestea fac parte din Codul de Etică si Conduită in afaceri si ne ghideaza atât politicile, precum si activitatea.

Colaborare

… înseamnă că știm

Proactivitate

De Încredere

… înseamnă că suntem … înseamnă că suntem
cum să lucrăm
buni în a prelua
un partener de
împreună pentru un
inițiativa si a crea un
încredere pentru
scop comun și pentru a impact prin intermediul pacienții, partenerii și
ne atinge obiectivele ca
muncii noastre
colegii noștri
o singură companie

Onestitate și Integritate

Inovare și Imbunătățire
Respect și Demnitate
Calitate

Excelență

... înseamnă că ne
preocupă continuu
calitatea și progresul
pentru a conduce
afacerea către un viitor
de succes

Introducere
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MESAJUL CONDUCERII
FRESENIUS MEDICAL CARE
În fiecare zi, noi, cei de la Fresenius Medical Care, ne
străduim să îmbunătăţim vieţile pacienţilor noştri din
lumea întreagă prin produse şi servicii superioare.
Pacienţii noştri, clienţii noştri, plătitorii, investitorii şi
organismele de reglementare aşteaptă ca afacerea
noastră să fie desfăşurată cu integritate şi în
conformitate cu legile aplicabile, iar succesul şi reputaţia
noastră continue depind de angajamentul nostru de a
acţiona în consecinţă.
Afacerea noastră este foarte reglementată şi supusă unui
număr de legi, reguli şi regulamente complexe. Noi neam angajat să creştem afacerea noastră în conformitate
cu legile aplicabile şi aşteptăm de la dvs. să urmaţi acest
Cod de Etică şi Conduită în Afaceri precum şi toate liniile
directoare şi politicile suplimentare ale Fresenius Medical
Care. Nerespectarea celor de mai sus poate expune
Fresenius Medical Care, precum şi persoanele implicate,
la amenzi, pierderea licenţei sau alte sancţiuni serioase.
Trebuie să luăm în serios conformitatea şi trebuie să
facem asta în echipă prin stabilirea, şi acceptarea
respectării unui set de principii comune.

Compania noastră nu tolerează discriminarea, hărţuirea
sau răzbunarea. Căutăm să asigurăm un loc de muncă
sigur, sănătos şi productiv pentru angajaţii şi partenerii
noştri de afaceri care ne ajută în operaţiunile noastre de
afaceri.
Aceste principii sunt întruchipate în Codul de Etică şi
Conduită în Afaceri al Fresenius Medical Care Code
(„Codul”) şi în liniile directoare şi politicile suplimentare
ale Fresenius Medical Care. Aşteptăm de la dvs. să
înţelegeţi şi să vă conformaţi cu obligaţiile şi standardele
explicate în Cod şi în toate liniile directoare şi politicile
Fresenius Medical Care. O varietate de resurse de
instruire, atât la nivelul corporaţiei cât şi la nivelul unităţii
de afaceri, sunt disponibile să ajute în acest efort.
Conformarea cu legea şi cu liniile directoare şi politicile
Fresenius Medical Care trebuie să călăuzească toate
aspectele afacerii noastre. Succesul nostru pe termen
lung va depinde de cum îndeplinim acest obiectiv. Dacă
lucrăm împreună ca o echipă şi ne sprijinim unul pe altul
în acest efort, putem să stabilim standardul în industria
noastră pentru calitate medicală, conformitate cu
reglementările şi performanţa afacerii.

WILLIAM VALLE

RICE POWELL

MICHAEL BROSNAN

HARRY DE WIT

DR. OLAF SCHERMEIER

KENT WANZEK

DR. KATARZYNA MAZURHOFSÄSS
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MISIUNEA NOASTRĂ

VIZIUNE

Fresenius Medical Care obţine standarde optime în
îngrijirea pacientului prin angajarea noastră în
dezvoltarea produselor şi terapiilor inovatoare. Poziţia
unică a Fresenius Medical Care se clădeşte pe mulţi ani
de experienţă profesională şi inovare continuă. Prin
urmare, centrul efortului cercetării şi dezvoltării noastre
este să menţinem nivelul tehnologic şi clinic necesar
pentru crearea de produse inovatoare şi terapii
îmbunătăţite. Angajaţii noştri sunt uniţi în angajamentul
de a furniza produse şi servicii de înaltă calitate şi a
aduce practici medicale şi profesionale confirmate
optime pentru îngrijirea pacientului. Ne-am angajat să
acționăm cu onestitate, integritate, respect şi demnitate
în relaţiile noastre de lucru şi de afaceri cu angajaţii
noştri şi partenerii de afaceri.

Obiectivul nostru principal este de a crea un viitor care
merită trăit în fiecare zi pentru pacienţii cu dializă din
lumea întreagă. Pacienţii cu boli de rinichi pot acum
să privească spre viitor cu mult mai multă încredere
datorită tehnologiilor şi conceptelor noastre de
tratament inovatoare. Noi le dăm un viitor, unul care le
oferă cea mai bună calitate posibilă a vieții. Noi folosim
cererea crescândă pentru metodele de dializă moderne
în avantajul nostru şi lucrăm perseverent pentru a spori
dezvoltarea Fresenius Medical Care. Împreună cu
angajaţii noştri, ne concentrăm pe urmărirea strategiilor
care să ne permită să susţinem superioritatea noastră
tehnologică. Fiind o companie integrată pe vertical, noi
oferim produse şi servicii pentru întregul lanț valoric
al dializei. Standardele medicale de cel mai înalt grad
reprezintă punctul nostru de referință. Aceasta este
obligaţia noastră faţă de pacienţii şi partenerii noştri
în sistemul de îngrijire a sănătăţii, care au încredere în
performanţa şi viitorul Fresenius Medical Care.

Valorile Noastre Esenţiale
Calitate, Onestitate şi Integritate
Inovare şi Îmbunătăţire
Respect şi Demnitate

I. Programul de Conformitate al
Fresenius Medical Care
Fresenius Medical Care (sau „Compania”) a stabilit un
program de conformitate pentru a vă ajuta în înţelegerea
şi îndeplinirea obligaţiilor dvs. legale, etice şi de
reglementare. Conformitatea este obligaţia fiecăruia, iar
contractul dvs. de muncă sau angajamentul continuu
cu Fresenius Medical Care depinde de respectarea de
către dvs. a principiilor din acest Cod, precum şi a liniilor
directoare şi politicilor aferente Fresenius Medical Care.
Iată un număr de resurse din Fresenius Medical Care şi
programul de conformitate disponibile pentru dvs.:
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i linii directoare şi politici legate de conduita corectă
în afaceri;
ii instruirea în conformitate;
iii oportunităţi pentru ridicarea problemelor de
conformitate în mod confidențial; şi
iv audituri pentru monitorizarea conformităţii la
standardele legale şi ale Companiei.

II. Aplicabilitatea Codului de Etică
şi Conduită în Afaceri
Codul de Etică şi Conduită în Afaceri al Fresenius
Medical Care („Codul”) se aplică global fiecărui
funcţionar, director, angajat, lucrător contractual
şi agent Fresenius Medical Care precum şi afiliaților
acesteia fie direcți sau indirecți, aflați în proprietate
majoritară sau sub controlul acesteia, care funcționează
oriunde în lume. Acest Cod nu reprezintă un contract de
muncă.
Acest Cod nu poate acoperi toate situaţiile sau toate
legile şi regulamentele locale aplicabile. Dacă o lege
locală intră în contradicţie cu Codul nostru, vom urma
legea locală. În oricare alte cazuri, acest Cod se aplică
în activitatea dvs. de afaceri. Dacă, de exemplu, vama
locală vă permite ceva interzis de acest Cod, dvs.
trebuie să urmaţi Codul şi să nu vă angajaţi în această
activitate. Când aveți îndoieli, cereţi ajutor.
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III. Aşteptările Noastre şi
Responsabilităţile Dvs.
DVS. SUNTEŢI RESPONSABIL(Ă) SĂ:
i acţionaţi cu integritate şi să protejaţi reputaţia
noastră;
ii citiţi, înţelegeţi şi acţionaţi în conformitate cu acest
Cod, cu liniile directoare şi politicile Fresenius
Medical Care şi cu toate obligaţiile legale şi de
reglementare care se aplică îndatoririlor dvs.; luaţi
măsuri de a preveni încălcările şi rezolvaţi orice
îndoieli pe care le aveţi despre o anumită practică
de afaceri utilizând resursele descrise în Cod;
iii raportaţi orice încălcare reală sau bănuită a legii
sau a Codului, a liniilor directoare şi a politicilor
Fresenius Medical Care. În majoritatea cazurilor,
este o idee bună să începeţi cu superiorul dvs., dar
puteţi contacta şi Directorul local sau regional de
conformitate, sau Departamentul de Conformitate
Corporativ; dacă este necesar, sau dacă doriți,
raportarea poate fi făcută anonim prin Linia de
Acţiune pentru Conformitate, deşi vă încurajăm să
vă identificaţi pentru a facilita comunicarea; şi
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iv cooperaţi cu anchetele şi procedurile de audit/
monitorizare care măsoară conformitatea Fresenius
Medical Care cu acest Cod, cu liniile directoare
şi politicile, şi conformați-vă oricăror măsuri de
corectare implementate după aceea.
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CA MANAGER SAU SUPERIOR, SUNTEŢI DE ASEMENEA RESPONSABIL SĂ:
i creaţi o cultură a conformităţii la locul dvs. de
muncă, şi să serviţi ca un exemplu acţionând la
standarde etice înalte;
ii implementaţi şi confirmaţi că subalternii dvs. înţeleg
şi aplică standardele indicate în acest Cod;
iii stabiliţi obiective şi aşteptări de performanţă
corespunzătoare cu acest Cod, cu liniile directoare
şi politicile Fresenius Medical Care, ca şi cu
obligaţiile de reglementare;
iv asiguraţi acţiuni de corectare adecvate când nu
se respectă acest Cod sau liniile directoare sau
politicile Fresenius Medical Care;
v favorizaţi un mediu propice pentru punerea de
întrebări şi rezolvați problemele de conformitate
care vin în atenţia dvs., inclusiv prin respectând
obligațiile de raportare descrise mai sus; şi

vi asiguraţi-vă că nu se vor tolera măsuri de răzbunare
împotriva oricărei persoane ce raportează cu bună
credinţă o încălcare bănuită a legii, a acestui Cod
sau a liniilor directoare ori a politicilor Fresenius
Medical Care.

IV. Documentaţia de Conformitate

Documentaţia de Conformitate vă furnizează informaţiile
necesare pentru a vă îndeplini îndatoririle într-o manieră
legală şi etică. Documentaţia noastră de Conformitate
constă în următoarele:

i Cod de Etică şi Conduită în Afaceri
Acest Cod conţine noţiunile generale despre
conformitate şi indică o schemă cuprinzătoare de
comportament acceptabil.
ii Linii Directoare şi Politici
Fresenius Medical Care a dezvoltat linii directoare
şi politici care să asigure direcţia specifică pentru
a conforma activitatea dvs. cu principiile generale
descrise în acest Cod. Liniile directoare şi politicile
sunt concepute pentru operaţii specifice în fiecare
ţară şi în conformitate cu legile locale din ţara dvs.
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Puneţi Întrebări, să Ridicaţi Preocupări
şi să Raportaţi Incorectitudini
Fresenius Medical Care aşteaptă o discuţie deschisă
despre problemele de conformitate. Adesea, a pune
o întrebare este cel mai bun mod de a hotărî dacă o
acţiune este corectă sau nu şi a asigura conformitatea
cu legile aplicabile sau cu liniile directoare şi politicile
Fresenius Medical Care.

Dacă nu sunteţi sigur(ă) că o acţiune propusă este
oportună, opriţi-vă, întrebați şi continuați numai după ce
primiți confirmarea că puteți continua.
Pentru a opri abaterile în mod permanent şi la nivelul
întregii companii, trebuie să raportaţi orice activitate
care credeţi că este ilegală sau neconformă cu liniile
directoare sau politicile Fresenius Medical Care,
utilizând procesul prezentat în acest Cod.

Cum se Utilizează Resursele de Conformitate
Când sunteţi la îndoială despre ce să faceţi, sau dacă o
acţiune este oportună, urmaţi următoarea procedură:

În luarea deciziilor în afaceri, luaţi în consideraţie
următoarele:

i RECITIȚI DOCUMENTAŢIA DESPRE
CONFORMITATE – Codul şi liniile directoare şi
politicile Fresenius Medical Care.

i Conduita promovează standarde înalte de
integritate în afaceri sau mă îndoiesc că conduita ar
putea fi legală?

ii ÎNTREBAŢI – superiorul dvs. imediat sau alt
manager.

ii Este conduita în concordantă cu acest Cod şi cu
liniile directoare şi politicile aplicabile ale Fresenius
Medical Care?

iii CONTACTAŢI – Directorul de Conformitate Local
sau Regional, sau Departamentul de Conformitate
Corporativ.
iv SUNAŢI – Linia dvs. de Acţiune pentru
Conformitate dacă sunteţi stânjenit(ă) să utilizaţi
vreunul dintre resursele de mai sus, sau preferaţi să
fiţi anonim(ă).

iii Conduita va ajuta sau va dăuna reputaţiei globale a
Fresenius Medical Care?
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V. Menținerea Conformității

PATRU ELEMENTE ESENŢIALE ALE PROGRAMULUI NOSTRU DE CONFORMITATE NE AJUTĂ SĂ
RĂMÂNEM ÎN CONFORMITATE:

1 INSTRUIREA

2 ASISTENȚĂ

Fresenius Medical Care asigură o varietate de moduri
de instruire ca să vă ajute să va efectuaţi corespunzător
sarcinile de serviciu. Instruirea noastră generală este
obligatorie pentru toţi angajaţii şi cuprinde elementele
principale din Programul de conformitate al Fresenius
Medical Care. Instruirea discută acest Cod şi vă dă
informaţii despre legi şi reglementări aplicabile în
afacerea noastră şi în ţara dvs.

Departamentul de Conformitate acordă asistență tuturor
departamentelor din Fresenius Medical Care. Dvs. ar
trebui să utilizaţi această resursă. Dacă vă confruntaţi
cu o situaţie care ridică preocupări de conformitate, vă
încurajăm să contactaţi Departamentul de Conformitate.

Multe departamente din cadrul Fresenius Medical
Care (cum sunt vânzările şi marketingul, facturarea
şi rambursările, etc.) necesită instruire suplimentară
specializată. Veţi fi anunţat(ă) dacă postul dv. necesită
această instruire suplimentară.
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3 MONITORIZARE, AUDIT ŞI
ANCHETE

4 LINIA DE ACŢIUNE PENTRU
CONFORMITATE

Fresenius Medical Care monitorizează şi auditează
activităţile sale de afaceri ca să confirme că ne
conformăm cu legea, liniile directoare şi politicile
Companiei. Când ni se aduc în atenție posibile încălcări
de conformitate, vom lua măsuri adecvate pentru
anchetarea tuturor astfel de rapoarte şi ne vom asigura
că afacerea noastră este desfăşurată în conformitate cu
toate legile aplicabile.

Aveți disponibile câteva căi de a raporta abateri
reale sau bănuite, care să satisfacă obligaţia dvs. în
conformitate cu acest Cod de a raporta către Fresenius
Medical Care încălcările potențiale de conformitate:

Ne vom îmbunătăţi continuu eforturile de conformitate.
Dacă, în ciuda tuturor eforturilor noastre, are loc un
incident de conformitate, vom reevalua politicile noastre
sau instruirea, drept consecinţă a acestor activităţi şi
vom face schimbările necesare.

ii Dacă aceste departamente de conformitate nu
rezolvă problema dvs., sau dacă nu vă simțiți
confortabil(ă) să discutaţi problema de conformitate
cu superiorul dvs. sau cu reprezentanţii
Departamentului de Conformitate, puteți contacta
Linia de Acţiune pentru Conformitate în mod
deschis sau anonim. Informaţia de contact poate
fi obţinută de la Intranetul Companiei şi va fi
distribuită prin alte mijloace potrivite.

i contactaţi superiorul dvs., pe Directorul dvs.
de Conformitate Local sau Regional, sau
Departamentul de Conformitate Corporativ;

VI. Aşteptări de Conformitate/
Consecinţe pentru Neconformitate
Se aşteaptă de la dvs. să urmaţi acest Cod, şi
liniile directoare şi politicile Fresenius Medical Care.
Conformitatea dvs. cu acest Cod, cu liniile
directoare şi politicile aplicabile la activitatea
dvs. de lucru va fi avută în vedere la evaluarea
performanţei dvs. sau la promovare.
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Dacă încălcați legea, acest Cod sau liniile directoare şi
politicile Fresenius Medical Care, veţi fi supus acţiunii
disciplinare sau corecţionale, sau altor consecinţe legale.
Acţiunea disciplinară sau corecţională poate include
consilierea verbală, încetarea sau altă măsură adecvată.

Principiile Noastre de Etică şi
Conduită în Afaceri

19
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VII. Afacerea Noastră

Succesul nostru depinde de relaţiile corecte cu pacienţii
noştri, cu medicii, cu angajaţii noştri, cu organismele
de reglementare, cu guvernul şi cu plătitorii privaţi
precum şi cu clienţii şi furnizorii. Fresenius Medical
Care s-a angajat să furnizeze pacienţilor noştri îngrijire
clinică optimă sustenabilă (vezi nr.1 mai jos) şi să fabrice
produse la standardele organismelor de reglementare
(vezi nr.2 mai jos).

1 ÎNGRIJIREA PACIENTULUI
A. PRINCIPII GENERALE
Îngrijirea clinică trebuie să fie corespunzătoare cu
politica Fresenius şi cu indicaţiile medicului. Când ne
ocupăm de pacienţi, ne aşteptăm ca dvs.
i să acţionaţi etic, corect, politicos, competent şi la
timp;
ii să faceţi numai afirmaţii referitoare la serviciile
noastre despre care ştiţi că sunt adevărate sau
aveţi informaţii corecte pe care vă bazaţi;
iii să prezentaţi în mod corect natura şi calitatea
serviciilor noastre, preţurile, termenii contractuali şi
alte informaţii;
iv să trataţi toţi pacienţii cu demnitate şi respect;
v să implicaţi pacienţii şi familiile lor în planificarea
tratamentului ori de câte ori este oportun;
vi să răspundeți corect la întrebările pacienţilor şi ale
familiilor lor;
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vii să informați un membru al conducerii unităţii dacă
vă este imposibil să răspundeți la orice întrebare
a pacientului sau familiei lui legată de îngrijirea
pacientului;
viii să răspundeți la şi să încercați să rezolvați toate
preocupările şi plângerile prompt şi temeinic; şi
ix să colaborați cu medicii ca să vă asigurați că
pacienţii sunt informaţi despre opțiunile de
tratament disponibile.

B. INFORMAŢII MEDICALE ALE PACIENTULUI
Fiind o companie de îngrijire a sănătăţii, informaţiile
pacientului sunt prezente peste tot în organizaţia
noastră. Înregistrarea, administrarea şi transmiterea
informaţilor medicale specifice pacientului trebuie să fie
făcute în conformitate cu regulile locale de protecţie a
datelor cu caracter personal/confidențialității, acordând
atenţie specială regulilor locale privind obţinerea
aprobării pacientului pentru partajarea informaţiilor
sale medicale. Protejarea confidenţialităţii informaţiilor
medicale specifice ale pacientului este o obligaţie
importantă a tuturor furnizorilor de îngrijire a sănătăţii.
Nu dezvăluiţi niciodată informații specifice pacientului
niciunei persoane neautorizate, din cadrul şi din afara
Fresenius Medical Care, care nu are dreptul legal la
aceste informaţii. Trebuie acordată atenţie acestui
principiu când sunt transmise electronic informaţii
medicale specifice pacientului.
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VII. Afacerea Noastră

C. NU INFLUENŢAŢI NICIODATĂ PACIENŢII ÎN
MOD INCORECT

în practica medicinei de către medici, inclusiv prin
oferirea de beneficii şi stimulente nepotrivite.

ESTE INTERZISĂ oferirea de „stimulente” nepotrivite
sau alte beneficii pentru a determina pacienţii să
aleagă clinica sau un produs Fresenius Medical Care
faţă de clinica sau produsul unui concurent. Astfel de
„stimulente” nepotrivite pot include:

2 CALITATE ŞI INOVARE

i rambursarea costurilor de transport;
ii exceptarea generalizată a franşizelor deductibile
şi a co-asigurării, fără o evaluare individuală a
capacității de plată;
iii reduceri la alte produse;
iv beneficii substanţiale similare; sau
v cadouri sau alte stimulente nepotrivite care pot
influenţa decizia pacientului să aleagă una din
clinicile sau produsele noastre.
D. RESPECT PENTRU RELAŢIA MEDIC-PACIENT
Suntem OBLIGAȚI să respectăm integritatea relaţiei
dintre medic şi pacient. Să evităm intervenţia nepotrivită

Calitatea şi siguranţa produselor şi serviciilor noastre
sunt baza afacerii noastre. Este obligatorie respectarea
cu strictețe a regulamentelor legale, a celor de
securitate internă şi a celor de calitate. Dvs. sunteţi
responsabil(ă) pentru asigurarea conformităţii cu aceste
principii în zona dvs. de responsabilitate.
Siguranţa pacientului este prioritară. Furnizarea de
produse şi servicii de calitate pentru pacienții noştri este
responsabilitatea fiecărei persoane din cadrul Fresenius
Medical Care. O parte importantă a îmbunătăţirii calităţii
produselor şi serviciilor este colectarea şi analizarea
evenimentelor defavorabile şi a plângerilor legate de
produse. Fresenius Medical Care foloseşte aceste
informaţii pentru a evalua produsele şi serviciile noastre.
Dvs. trebuie să înţelegeţi, să vă familiarizaţi şi să urmaţi
politica Fresenius Medical Care privitoare la raportarea
evenimentelor defavorabile şi a plângerilor de produse.
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1 ANTICORUPŢIA
A. CONFORMITATEA CU LEGILE ŞI PRINCIPIILE
ANTICORUPŢIE
Fiind o companie globală, trebuie să ne conformăm
legilor anticorupţie din multe jurisdicţii, inclusiv Legea
Statelor Unite asupra faptelor de corupție în străinătate
(„FCPA”), Legea Antimită din Marea Britanie, Codul
Penal German şi legile anticorupţie din fiecare ţară în
care activăm.
Noi cei de la Fresenius Medical Care nu tolerăm nicio
formă de corupţie, indiferent că implică un profesionist
în îngrijirea sănătăţii, oficial guvernamental sau o
persoană privată, fie că implică Fresenius Medical Care
într-o tranzacţie de vânzare sau cumpărare de obiecte
sau servicii. Ne aşteptăm ca dvs. să luaţi decizii privind
afacerile şi să vă desfăşuraţi activitatea de lucru pe baza
preţului, calităţii şi a serviciului.
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Este INTERZIS să oferiţi, să promiteţi, să autorizaţi sau
să daţi orice de valoare (inclusiv orice obiect, serviciu
sau altceva, fie sub forma unui beneficiu/favoare fie
altfel) oricărei persoane, direct sau indirect, prin părţi
terţe, cu scopul de a obţine un avantaj necuvenit, ori
să obţineți sau să mențineți afaceri. De asemenea, este
INTERZIS să solicitați, să acceptați să primiţi sau să
acceptaţi orice de valoare, în mod personal sau pentru
oricare altă persoană fizică sau juridică, cu scopul de
a obţine un avantaj necuvenit sau de a vă influența
deciziile de afaceri.
Reţineţi că chiar percepţia de corupţie poate dăuna
reputaţiei noastre sau poate declanşa o verificare
guvernamentală şi astfel ne străduim să evităm chiar
simpla aparenţă de greşeală.
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B. MOSTRE DE FORME DE CONDUITĂ INTERZISĂ
Iată mai jos unele exemple de conduite care ar putea fi
considerate corupte, şi deci sunt strict interzise.
ESTE INTERZIS:
i să daţi sau să acceptaţi orice lucru de valoare unde
natura sau valoarea avantajului nu este rezonabilă şi
potrivită cu ocazia sau cu funcția şi circumstanţele
primitorului. Este în mod deosebit nepotrivit să daţi
sau să acceptaţi un avantaj sau orice altceva de
valoare:
a. care nu are un motiv clar de afaceri, sau dacă
motivul de afaceri este depăşit cu mult de
activitatea non-afacere;
b. atât de frecvent încât darea sau acceptarea
poate fi privită ca potenţial excesivă; ori
c. într-o manieră netransparentă, în special când
sunt folosite adresa privată, contul de bancă
privat sau contul de email privat;

ii să folosiţi o parte asociată (o rudă sau un individ
cu care recipientul coabitează) pentru a da sau
accepta ceva de valoare;
iii să daţi sau să acceptaţi ceva de valoare cu intenţia
şi aşteptarea de a primi sau a da ceva în schimb;
iv să daţi sau acceptați ceva de valoare care ar
putea să limiteze sau să influenţeze obiectivitatea
sau discreţia dvs., ori să influenţeze procesul de
luare a deciziilor la angajatorul primitorului (inclusiv
o agenţie a guvernului, spital sau minister) sau
Fresenius Medical Care; ori
v să daţi ceva de valoare care nu este înregistrat
cu exactitate în registrele şi evidenţele Fresenius
Medical Care.
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C. FRESENIUS MEDICAL CARE DESFĂŞOARĂ
ACTIVITĂȚI DE AFACERI ÎN MOD TRANSPARENT
Corupţia se întâmplă adesea în secret. Persoanele
angajate în activităţi de corupţie pot încerca să-şi
deghizeze acţiunile şi să acţioneze în secret pentru a
ascunde abaterea. O măsură eficientă pentru prevenirea
corupţiei şi evitarea aparenţei de corupţie este
desfăşurarea afacerilor în mod deschis şi transparent.
Unul dintre elementele principale ale conduitei
transparente a afacerilor este documentarea
corectă. Evitați efectuarea oricăror acorduri fără o
corectă documentație scrisă. Documentația scrisă este
importantă în mod special în legătură cu funcționari
ai guvernului şi profesionişti din domeniul de îngrijire a
sănătăţii care deţin o funcție care le permite să facă sau
să influenţeze decizii în afaceri ce afectează Fresenius
Medical Care. Dacă aceşti indivizi furnizează servicii
către Fresenius Medical Care, trebuie întotdeauna să
înregistrăm în mod cuprinzător şi în scris, necesitatea
legitimă de afaceri pentru aceste servicii, motivul pentru
care au fost aleşi acei profesionişti în îngrijirea sănătăţii
sau funcționari guvernamentali şi serviciile prestate.

26

Practicile corupte pot fi deghizate prin supra-plata
partenerilor de afaceri. De exemplu, un distribuitor
poate primi comisioane excesiv de mari, sau vorbitorii
la conferinţe sau consultanţii pot primi compensaţii
excesive pentru serviciile lor. Ne aşteptăm de la dvs.
să vă abţineţi de la a încheia orice acord în numele
Fresenius Medical Care în caz că vă îndoiţi că plata
pentru partenerul de afaceri este rezonabilă din punct
de vedere comercial. Orice compensaţie acordată
fiecăruia dintre partenerii noştri de afaceri trebuie să
reprezinte o valoare de piaţă corectă.
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D. SPRIJINIREA CERCETĂRII ŞI DEZVOLTĂRII,
CONFERINŢE ŞTIINŢIFICE ŞI EDUCAŢIE
Este în interesul Fresenius Medical Care să sprijine:
i cercetarea şi dezvoltarea produselor farmaceutice,
a dispozitivelor medicale şi îmbunătăţirea
tratamentelor care sunt de interes legitim pentru
Fresenius Medical Care;
ii participarea medicilor, asistentelor, clienţilor şi a
personalului lor la evenimentele Fresenius Medical
Care sau ale terţilor care promovează cunoaşterea
ştiinţifică, progresul medical sau asigurarea eficace
a îngrijirii medicale; şi
iii evenimentele de instruire şi educaţie continuă
găzduite sau organizate de Fresenius Medical Care,
instituţii medicale sau alţi organizatori, ca asociaţii
sau organizaţii ale pacienţilor sau ale angajaţilor lor
care promovează cunoaşterea ştiinţifică, progresul
medical şi asigurarea eficace a îngrijirii sănătăţii.

În timp ce activităţi de această natură servesc un scop
important, activitatea necorespunzătoare legată de
cercetare şi dezvoltare, conferinţe ştiinţifice şi educaţie
pot avea consecinţe severe pentru cei implicaţi, ca şi
pentru Fresenius Medical Care ca companie. Dacă aveţi
îndoieli, consultaţi resursele dvs. de Conformitate.
E. DONAŢII ŞI CONTRIBUŢII
Noi, cei de la Fresenius Medical Care, ne-am angajat
să fim buni cetăţeni corporativi şi să sprijinim folosirea
resurselor noastre pentru progresul îngrijirii sănătăţii şi
a altor cauze caritabile. Facem donaţii caritabile pentru
cauze demne, în special cele în beneficiul pacienţilor cu
boli renale. Putem de asemenea să facem contribuţii
la instituţii filantropice sau organizaţii civice care oferă
servicii în comunităţi unde desfăşoară activități de
afaceri Fresenius Medical Care. Nu facem donaţii sau
contribuţii cu scopul de a obţine sau a reţine afaceri ori
de a ne asigura un avantaj incorect.
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Donaţiile şi contribuţiile necesită întotdeauna o aprobare
prealabilă. Toate donaţiile şi contribuţiile trebuie să fie
făcute în mod transparent. Fiecare ţară are o procedură
de inspectare a tuturor donaţiilor propuse. În plus, ridică
întrebări despre un potenţial conflict de interese sau
probleme de conformitate ce se pot ivi din donaţiile
caritabile.

2 ANTI-SPĂLAREA DE BANI
Spălarea de bani este definită pe larg ca angajarea într-o
tranzacţie cu proprietăţi derivate din activităţi criminale,
structurând o tranzacţie cu scopul de a evita detectarea
unei conduite penale, sau angajarea într-o tranzacţie în
promovarea unei conduite penale.
Fresenius Medical Care se angajează să se conformeze
tuturor legilor, regulilor şi reglementărilor anti-spălare de
bani aplicabile. Luăm măsurile necesare cu scopul de
a desfăşura afaceri cu parteneri de afaceri cu reputaţie
bună implicaţi în activităţi de afaceri legitime, cu fonduri
derivate din surse legitime.

3 LEGILE EMBARGOULUI ŞI
SANCŢIUNI COMERCIALE
Legile şi reglementările embargoului comercial în
general interzic companiilor situate într-o anumită ţară
să facă afaceri într-o altă ţară specifică. Pe de altă parte,
uneori o ţară declară ilegal pentru companiile care
activează în jurisdicţia ei să recunoască embargourile
stabilite de altă ţară. Activitățile internaţionale ale
Fresenius Medical Care pot să declanşeze probleme
conform sancţiunilor comerciale aplicabile şi legilor
embargoului comercial. Fresenius Medical Care
monitorizează aceste embargouri şi sancţiuni şi
implementează controale să se asigure că le respectăm.
Vă rugăm să consultaţi Departamentul Juridic cu toate
chestiunile privind aplicabilitatea embargourilor şi
sancţiunilor.
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4 CONCURENŢA LOIALĂ
Fresenius Medical Care furnizează produse şi servicii
inovatoare la un preţ corect. Noi nu participăm şi
nu tolerăm comportamentul anti-concurenţă. Este
interzis să încercați să obțineți un avantaj competitiv
pentru Fresenius Medical Care prin fraudă, tăinuire,
reprezentare falsă de fapte materiale sau prin mijloace
ilegale. Fresenius Medical Care nu încurajează furtul
de secrete comerciale şi informaţii nepublice. Este
OBLIGATORIU să evitaţi utilizarea neautorizată a
oricărei informaţii care este brevetată, protejată de legea
drepturilor de autor, privilegiată sau confidenţială.
Legile anti-trust şi alte legi care reglementează
concurenţa caută să protejeze concurenţa interzicând
conduite ce duc la declinul concurenţei sau la
discriminarea nejustificată a prețului, sau care produc
alte forţe artificiale pe piață. Legile antitrust şi alte legi
ce reglementează concurența există în aproape în
toate ţările şi se aplică conduitei la toate nivelele unei
organizaţii. În termeni generali, legea antitrust şi alte
legi care reglementează concurenţa solicită companiilor
să concureze pe o bază individuală mai degrabă decât
să se unească cu alte companii în acorduri pentru

a restricţiona concurenţa. Orice acţiuni concertate,
discuţii informale sau acorduri care intenţionează să
restrângă concurenţa sau care pot avea efectul acesta,
sunt interzise.
În plus, companiile cu o poziţie de piaţă foarte puternică
pot fi supuse unei atenții sporite, în special dacă nu
întâmpină o concurenţă substanţială pe o anumită
piaţă. O poziţie de piaţă puternică nu este incorectă
în sine, dar o astfel de poziţie de piaţă nu trebuie să
fie abuzată pentru a excludă concurenţii sau pentru a
exploata clienţii. Fresenius Medical Care nu profită în
mod incorect de o poziţie de piaţă puternică pe nicio
piaţă anume.
Consecinţele încălcării acestor legi sunt severe. Trebuie
să fiţi în mod special atenţi la întâlnirile asociațiilor
şi la târguri pentru a evita aparenţa de conduită
anticoncurenţă. Dacă vă găsiţi într-o convorbire
discutabilă, prezentați preocuparea dvs., terminaţi
discuţia şi informaţi prompt Departamentul Juridic.
Vă rugăm să consultaţi Departamentul Juridic în orice
chestiune privind aplicabilitatea legilor antitrust şi a
legilor concurenţei.
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5 CLIENŢI, PUBLICITATE ŞI
PROMOVARE
Maniera în care Fresenius Medical Care desfăşoară
activităţile de afaceri şi îşi promovează produsele şi
serviciile este foarte reglementată. Fresenius Medical
Care a dezvoltat politici specifice pentru a se asigura
că practicile de afaceri, marketingul şi activitatea
promoţională sunt conforme cu legile, regulile şi
reglementările aplicabile. Tot materialul promoţional
privind produsele şi serviciile Fresenius Medical
Care trebuie analizate şi aprobate printr-o procedură
adecvată pentru fiecare ţară. Când discutaţi produsele
şi serviciile noastre,

ESTE OBLIGATORIU:
i să fiţi întotdeauna sincer(ă), corect(ă) şi să nu
înşelaţi în descrierea produselor şi serviciilor;
ii să faceţi o descriere corectă şi echilibrată a
beneficiilor şi riscurilor;
iii să faceţi numai afirmaţii sprijinite de informaţii
clinice adecvate; şi
iv să asiguraţi că toate afirmaţiile promoţionale sunt
consecvente cu utilizările produsului aprobate şi
vizate de guvernul ţării dvs., iar conţinutul şi modul
lor de diseminare sunt conforme cu legile, regulile şi
reglementările aplicabile.
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6 REGISTRE ŞI ÎNREGISTRĂRI
CORECTE
Toate înregistrările de afaceri ale Fresenius Medical Care
trebuie să reflecte exact natura şi suma adevărată a
tranzacţiilor sau a cheltuielilor. Scopul tuturor tranzacţiilor
ale Fresenius Medical Care trebuie înregistrat prompt şi
exact în conturi adecvate. Raportarea activelor, pasivelor,
veniturilor şi cheltuielilor trebuie de asemenea să fie
promptă şi exactă. Trebuie să menţinem controale
contabile interne pentru a ne asigura că evidenţele
financiare şi conturile sunt corecte.
Dvs. trebuie să păstraţi toate înregistrările pe suport de
hârtie şi electronic în conformitate cu legislația aplicabilă
privitoare la păstrarea datelor şi politicile Fresenius
Medical Care privitoare la administrarea înregistrărilor,
inclusiv perioadele de păstrare aplicabile.

ESTE INTERZIS:
i să creaţi, să înaintaţi sau să aprobaţi nicio înregistrare
falsă sau inexactă în legătură cu afacerile Fresenius
Medical Care, sau
ii să încercaţi să evitați o politică sau un control
financiar sau contabil al Fresenius Medical Care.
Aceste interdicții se aplică chiar dacă credeţi că conduita
dvs. va fi în cele din urmă benefică pentru Fresenius
Medical Care.
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7 PRACTICILE DE FACTURARE
Toate facturările pentru produse şi servicii trebuie să fie
adevărate, corecte şi complete. Acestea trebuie să fie
conforme cu cerinţele legale şi contractuale aplicabile.
Cererile pot fi înaintate numai pentru serviciile care au
fost comandate corect şi furnizate în realitate. Înregistrări
corecte trebuie să fie disponibile pentru a se documenta
că toate serviciile au îndeplinit aceste standarde, inclusiv
documentarea necesităţii medicale conform cu liniile
directoare şi politicile Companiei.

8 RĂSPUNSUL CORECT LA
SOLICITAREA DE INFORMAŢII
Răspundem corect la toate auditurile, inspecţiile şi
anchetele guvernului. Dacă vă confruntaţi cu o solicitare a
guvernului care nu se încadrează în responsabilităţile dvs.,
contactaţi-vă imediat superiorul pentru îndrumare. Vă
rugăm să contactaţi imediat Departamentul Juridic după
primirea oricărei solicitări neobişnuite de la orice agenţie
guvernamentală sau reprezentanţii acesteia, cum ar fi
citaţii, mandate sau cereri de interviu.
Dacă dvs. credeţi că documente sau informații, sunt
ascunse, modificate, falsificate sau distruse, trebuie
să raportaţi imediat acest lucru la Directorul Local
sau Regional de Conformitate, la Departamentul de
Conformitate Corporativ, Departamentul Juridic sau prin
Linia de Acţiune pentru Conformitate.
Dacă orice reprezentant al unei agenţii care aplică legea
vă abordează în afara incintei Fresenius Medical Care în
legătură cu Fresenius Medical Care sau cu locul dvs. de
muncă la sau orice angajament cu Fresenius Medical
Care, informaţi imediat Juristul companiei responsabil
pentru regiunea dvs., dacă acea agenţie nu v-a interzis
prin lege să nu comunicaţi această abordare.
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9 COMUNICAREA CU PRESA

11 ACTIVITĂŢI POLITICE

O comunicare deschisă şi onestă este o necesitate
pentru menţinerea încrederii pacienţilor noştri, clienţilor,
acţionarilor şi părţilor interesate. Fresenius Medical Care
poate garanta o comunicare consecventă, deschisă şi
onestă, numai dacă orice declaraţie sau informaţie către
presă este aprobată în prealabil fie de Departamentul
de Relaţii Publice sau de Departamentul Relaţiilor cu
Investitorii. Dacă primiţi o solicitare din partea presei
pentru informaţii legate de Fresenius Medical Care,
trimiteţi cererea la managerul unităţii dvs.

Procedurile noilor legi şi reglementări, care afectează
zona noastră de afaceri, sunt complexe şi diverse.
Fresenius Medical Care se va conforma cu legea
privitoare la implicarea sa în oricare din aceste
proceduri. Activităţile coordonate de Fresenius
Medical Care sunt potrivite, iar Fresenius încurajează
participarea în activităţi sponsorizate de Fresenius.
În plus, este important ca activităţile dvs. politice
individuale să rămână separate de activitatea Fresenius
Medical Care. În acelaşi timp, Fresenius Medical Care
nu doreşte să se interfereze cu activităţile dvs. politice
private cât timp dvs.

10 CONFIDENŢIALITATEA
INFORMAŢIILOR
Fresenius Medical Care colectează, procesează sau
utilizează numai informaţii personale de la pacienţi,
angajaţi, clienţi, furnizori şi alte persoane afectate, in limita
legii aplicabile, dacă este necesar pentru scopuri de afaceri,
clinice sau pentru angajare. Fresenius Medical Care tratează
astfel de informaţii personale ca strict confidenţiale şi le
protejează în conformitate cu legea aplicabilă. Se aşteaptă de
asemenea din partea angajaţilor Fresenius Medical Care să
raporteze prompt pierderea, furtul sau deteriorarea aparatelor
companiei sau aparatelor ce conțin informații ale companiei.

i vă asiguraţi că activităţile dvs. politice personale nu
sunt, şi nu par să fie, legate de angajarea dvs. la şi
angajamentele dvs. cu Fresenius Medical Care; şi
ii Nu utilizaţi timpul, proprietatea ori echipamentul
companiei pentru activitatea dvs. politică personală
care nu este legată de activităţile coordonate de
Fresenius Medical Care.

IX. Integritatea personală

1 CONFLICTE DE INTERESE
Sunteți obligat(ă) să acţionaţi numai în interesul Fresenius
Medical Care în timpul activităţii dvs. de lucru. Trebuie
să evitaţi conflictele de interese. Un conflict de interese
există când interesele dvs. personale se interferează, sau
pot să se interfereze în mod rezonabil, cu interesele de
afaceri ale Fresenius Medical Care. Se aşteaptă de la dvs.
să vă informaţi superiorul despre orice interes personal
care ar pune în pericol obiectivitatea şi profesionalismul
dvs. în prestarea activităţii dvs., în special:
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i Dacă doriţi să fiţi implicat(ă) într-un alt loc de muncă
secundar sau într-o afacere care este legată de
afacerile Fresenius Medical Care, sau legată de
oricare vânzător sau client al Fresenius Medical Care,
trebuie să dezvăluiţi planurile dvs. şi, dacă nu este
interzis de lege, să solicitaţi o aprobarea prealabilă
de la Departamentul dvs. de Resurse Umane.
ii Dacă sunteți angajat(ă) pe o funcție de recrutare,
supraveghere sau management, trebuie să nu
angajaţi şi să nu direcționați afaceri unei rude, soţiei/
soţului sau unei persoane cu care locuiţi în aceeaşi
locuință, nici să participaţi la procedurile de angajare
sau de direcționare de afaceri oricăreia dintre aceste
persoane. Apelaţi la Departamentul de Resurse
Umane pentru îndrumare.
iii Un interes financiar mai mare de 1% din capitalul
unui client, vânzător, furnizor sau concurent trebuie
să fie aprobat în prealabil de superiorul dvs.
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2 UTILIZAREA OPORTUNITĂŢILOR
CORPORATIVE PENTRU CÂŞTIG
PERSONAL
Orice oportunitate de afaceri pe care o întâlniți în
derularea afacerilor în numele Fresenius Medical Care
aparţine Companiei şi nu dvs.
ESTE INTERZIS:
i să folosiţi proprietăţile şi informaţiile Fresenius
Medical Care sau funcția dvs. la Fresenius Medical
Care pentru a obține beneficii sau avantaje
personale ori pentru a obține beneficii sau avantaje
pentru o terță parte;
ii să înfiinţaţi o afacere concurentă sau să acţionaţi
în alt fel ca un concurent al Fresenius Medical
Care, sau să înfiinţaţi propria dvs. afacere folosind
avantajele funcției dvs. la Fresenius Medical Care;
sau

iii să utilizaţi orice oportunitate sau posibilitate de
afaceri, sau să vă angajaţi în orice alt fel într-o
activitate care v-ar determina să deveniți concurenţi
ai Fresenius Medical Care sau care v-ar da
posibilitatea dvs. sau unei terțe părți să profitați
de o oportunitate de afaceri ce aparține Fresenius
Medical Care.

3 TRANZACȚII BAZATE PE
INFORMAȚII PRIVILEGIATE
Acțiunile companiei Fresenius Medical Care sunt
tranzacționate pe două burse. Legile valorilor mobiliare
aplicabile Fresenius Medical Care stabilesc că este ilegal
pentru oricine care deține informații privilegiate despre o
companie să efectueze tranzacții cu valorile mobiliare ale
acelei companii. „Informaţia privilegiată” este informaţia
ce nu este disponibilă în mod normal pentru public
şi care, dacă ar fi cunoscută, ar influenţa probabil o
decizie de investiţie sau ar putea influenţa preţul valorilor
mobiliare ale companiei (în sus sau în jos). Exemple de
informaţii privilegiate includ:
i achiziţii sau fuziuni majore/strategice planificate;
divizări; cumpărări sau vânzări de bunuri materiale;
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ii începerea, încheierea sau rezilierea de contracte cu
clienţi şi furnizori;
iii riscuri de insolvenţă;
iv previziuni care deviază semnificativ de la rezultatele
financiare din trecut sau aşteptările de piaţă;
v restanţe ale marilor debitori;
vi schimbări planificate în manageriat sau în consiliul
director;
vii dezvoltarea de produse noi;
viii răspundere materială pentru produse sau mediul
înconjurător; litigii materiale; măsuri de restructurare
care au un efect material asupra activităților viitoare de
afaceri; şi
ix schimbări în manageriatul la nivel înalt sau în
componența consiliului.
În activitatea dvs. zilnică la sau în numele Fresenius
Medical Care, este posibil să aflați informații materiale
nepublice privind compania sau chiar unul dintre partenerii
ei de afaceri cu acțiuni tranzacționate la bursă. Este posibil
să aflați informații privilegiate prin intermediul funcției dvs.
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sau pur şi simplu văzând un document pe biroul unui coleg
sau auzind întâmplător o conversaţie în birou. Folosirea
unor astfel de informaţii pentru beneficiul dvs. financiar sau
transferul unor astfel de informații unei alte persoane pentru
beneficiul financiar al acesteia (şi astfel, probabil şi al dvs.)
este interzisă şi ilegală.
Dacă aveţi cunoştinţă de informaţii privilegiate despre
Fresenius Medical Care sau despre unul dintre partenerii
noştri de afaceri, este interzis să comunicaţi aceste
informaţii cuiva din afara companiei (sau chiar din cadrul
companiei), dacă nu sunt legate direct de sau necesare
pentru desfăşurarea activităţilor de afaceri legitime ale
companiei şi în conformitate cu politicile Fresenius Medical
Care.
În plus, dacă aveţi cunoştinţă de unele informaţii privilegiate,
este interzis să vindeţi sau să cumpăraţi valori mobiliare
ale unei astfel de companii, inclusiv printr-un prieten sau
membru de familie sau să recomandaţi altcuiva să vândă
sau să cumpere astfel de valori. Numai după ce informaţia
privilegiată a fost făcută publică şi diseminată pe scară
largă, ca de exemplu printr-un anunț public, pot fi luate în
considerare aceste tranzacţii. Dacă aveţi întrebări despre
acest aspect, contactaţi Departamentul Juridic.
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X. Locul de muncă

Fresenius Medical Care încearcă să menţină un loc
de muncă sigur, asigurat, productiv, respectuos şi
nediscriminatoriu, care apreciază contribuţia fiecărei
persoane implicate în activitățile noastre de afaceri.
Fresenius Medical Care încearcă să asigure un mediu
de lucru liber de orice fel de discriminare, inclusiv
hărţuirea verbală sau fizică sau intimidarea de către
superiori, colegi, vânzători, consultanţi, vizitatori sau
clienţi ai Fresenius Medical Care. Noi nu tolerăm
hărţuirea sau intimidarea sub nicio formă. De asemenea,
noi nu tolerăm conduita violentă sau abuzivă, inclusiv
abuzul verbal sau fizic de către orice angajat, pacient,
client sau vizitator în desfăşurarea afacerilor Fresenius
Medical Care.

1 PROTECŢIA LUCRĂTORULUI
Fresenius Medical Care acordă protecției lucrătorilor
prioritatea cea mai ridicată. Fresenius Medical
Care condamnă folosirea muncii forţate şi a muncii
exploatatoare a copiilor. Nu vom tolera nicio încălcare a
acestor principii de către furnizori.

2 POLITICA DE NERĂZBUNARE
Este INTERZIS ca dvs. să hărţuiţi sau să pedepsiţi
un angajat sau altă persoană care raportează sau
intenţionează să raporteze o încălcare, sau o încălcare
bănuită a legii, a acestui Cod sau a liniilor directoare şi
a politicilor Fresenius Medical Care. Dacă dvs. credeţi
că aţi fost hărţuit sau pedepsit pentru raportarea sau
intenția de a raporta o încălcare reală sau potenţială,
raportați acest lucru Directorului Local sau Regional
de Conformitate, Departamentul de Conformitate
Corporativ, Departamentul local de Resurse Umane sau
la Linia dvs., de Acţiune pentru Conformitate.

3 MEDIU, SĂNĂTATE ŞI
SIGURANŢĂ
Căutăm să asigurăm un loc de muncă sigur, sănătos
şi productiv pentru angajaţii şi partenerii noştri de
afaceri care ne ajută în activitățile noastre de afaceri.
Ne aşteptăm ca dvs. să luaţi toate precauţiile necesare
pentru evitarea rănirii sau vătămării dvs., a colegilor dvs.
de muncă sau a oricărei alte persoane. Este important
ca dvs., să vă informaţi superiorul despre orice condiţii
şi practici nesigure de muncă sau răniri.
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4 NEDISCRIMINARE

vi stare civilă,

Fresenius Medical Care nu permite discriminarea în
angajare sau la locul de muncă bazată pe:

vii cetăţenie,

i sex (inclusiv schimbare de sex),
ii rasă, origine etnică sau culoare,
iii naţionalitate sau origine naţională,
iv religie sau credinţă,
v vârstă,

Pentru detalii vedeți politicile aplicabile.

viii dizabilitate,
ix orientare sexuală,
x statut de veteran; sau
xi orice altă consideraţie
discriminatorie ilegală.
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5 ALCOOL ŞI DROGURI ILEGALE
Folosirea alcoolului şi a drogurilor ilegale pune în pericol
sănătatea şi siguranţa dvs. ca şi sănătatea şi siguranţa
pacienţilor, clienţilor şi colegilor de muncă. Lucrul sub
influenţa acestor substanţe este strict interzis. Dacă
bănuiţi că un coleg este intoxicat sau se află sub
influenţa alcoolului sau a drogurilor ilegale, ori utilizează
greşit medicamentele recomandate de medic, trebuie
să raportaţi situaţia superiorului dvs.

6 LICENŢE, CERTIFICĂRI ŞI ALTE
PERMISE
Adesea, îndatoririle de lucru la Fresenius Medical Care
necesită ca dvs. să deţineţi o licență (de ex. licență de
infirmieră), un certificat (de ex. certificat de tehnician
de dializă) sau alte acreditări profesionale. Sunteţi
responsabil(ă) pentru obţinerea tuturor acreditărilor
necesare pentru exercitarea muncii dvs. Trebuie să
raportaţi superiorului dvs. dacă vreuna dintre acreditările
necesare este expirată sau revocată.
În unele ţări, agenţiile guvernamentale pot exclude
anumite persoane de la participarea la activităţi de
îngrijirea sănătăţii. Dacă sunteţi anunţat(ă) că dvs.
sunteţi exclus(ă) de la participarea la orice program al
guvernului, trebuie să vă informaţi superiorul.

XI. Bunurile Fresenius Medical Care

1 PROTECŢIA ŞI UTILIZAREA
CORECTĂ A PROPRIETĂŢILOR
ŞI BUNURILOR FRESENIUS
MEDICAL CARE
Proprietăţile şi bunurile Fresenius Medical Care pot
fi utilizate în scopuri de afaceri legitime legate de
Companie. Proprietăţile Fresenius Medical Care includ:
i materiale medicale;
ii echipament de lucru (de ex. calculatoare, internet,
email, telefoane mobile), inclusiv pentru uz personal
autorizat aprobat în conformitate cu politicile
aplicabile ale Fresenius Medical Care;
iii rechizite, materiale şi servicii de birou; şi
iv înregistrările şi fondurile Fresenius Medical Care
indiferent de format.
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Nu trebuie să aveţi nicio aşteptare de confidențialitate
de niciun fel când folosiţi orice proprietate a Fresenius
Medical Care în S.U.A., şi nici în alte ţări dacă acest
lucru este conform legilor locale aplicabile. Sunteţi
responsabil(ă) să vă asiguraţi că proprietăţile Fresenius
Medical Care nu sunt utilizate greşit, risipite, vătămate,
pierdute sau furate. Dacă nu sunteţi autorizat(ă),
nu trebuie să luaţi sau să folosiţi proprietăţile sau
informaţiile Fresenius Medical Care în beneficiul sau
pentru câştigul dvs. personal. Nu trebuie să daţi unor
părţi terţe niciuna din proprietăţile Fresenius Medical
Care, decât dacă sunteţi autorizat(ă) să faceţi acest
lucru într-o tranzacţie legitimă de afaceri.
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2 CONFIDENŢIALITATE,
INFORMAȚII IN PROPRIETATE ŞI
SECURITATEA IT
Toate documentele şi toate informaţiile despre
operaţiunile interne ale Fresenius Medical Care
trebuie să fie tratate în mod confidenţial. Informaţiile
confidenţiale includ toate informaţiile strategice
nepublice, financiare, şi tehnice sau de afaceri ale
Fresenius Medical Care, ca şi toate secretele de afaceri
şi comerciale ale partenerilor de afaceri ai Fresenius
Medical Care.
ESTE INTERZIS:
i să vorbiţi cu părţi terţe despre proiecte, detalii
tehnice sau alte informaţii confidenţiale, sau să le
permiteți accesul la astfel de informaţii în orice alt
fel;
ii să răspândiți secrete comerciale sau de companiei
ale partenerilor noştri de afaceri;

iii să transcrieți sau să faceți vreo copie a informațiilor
pentru alte scopuri decât cele operaţionale; sau
iv să accesaţi informaţii care nu sunt legate de
activităţile dvs. proprii.
ESTE OBLIGATORIU:
i să tratați informaţiile confidenţiale cu grijă maximă,
în special în locuri publice, ca trenuri, autobuze,
avioane etc.;
ii să luaţi măsuri de protejare a calculatorului dvs. sau
a altor instrumente electronice împotriva utilizării
neautorizate, a accesului sau modificării softwarelui; să păstraţi confidenţialitatea corespondenţei
poştale şi a telecomunicaţiilor; şi
iii să acordaţi atenţie specială aspectelor de
confidenţialitate ale IT, cum sunt protejarea datelor
şi securitatea datelor.

XI. Bunurile Fresenius Medical Care

Aceste obligaţii se aplică atât în timpul orelor de lucru
cât şi în afara acestora, indiferent dacă informaţiile
sunt desemnate în mod special ca fiind „confidenţiale”
sau „restricţionate”. Obligaţiile dvs. de confidenţialitate
rămân în vigoare chiar dacă raportul dvs. de muncă
la Fresenius Medical Care încetează, dacă nu este
specificat contrariul într-o lege aplicabilă.

3 SOCIAL MEDIA
Social media formează o parte importantă a lumii
afacerilor de astăzi, iar importanţa ei este în creştere.
„Social media” se referă la mijloacele de interacţiune
între oameni, prin care aceştia creează, împărtăşesc,
schimbă şi comentează între ei despre diferite subiecte
în comunităţi şi reţele virtuale. Social media include
reţele sociale (de ex. Twitter, Facebook, LinkedIn),
bloguri, wiki-uri şi site-uri de streaming video (de ex.
YouTube).
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ESTE INTERZIS:
i să discreditaţi Fresenius Medical Care;
ii să folosiţi social media pentru orice activitate
clinică sau în legătură cu pacientul, dacă acest
lucru nu este prevăzut sau autorizat în mod special
de Fresenius Medical Care pentru desfăşurarea
afacerii;
iii să folosiţi social media pentru activităţi de afaceri
(de ex. pentru recrutare sau activităţi de relaţii
publice) fără aprobarea prealabilă de la superiorul
ori managerul dvs.; sau
iv să dezvăluiţi vreo informaţie legată de clienţi.
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ESTE OBLIGATORIU:
i să fiţi onest(ă), corect(ă) şi respectuos(oasă) când
folosiţi social media;
ii să vă exprimaţi opiniile şi comentariile dvs. proprii
online, folosind numele propriu, nu numele
Fresenius Medical Care, sau orice element de
identificare al companiei, cum ar fi o adresă de
email sau o adresă poştală de la Fresenius Medical
Care, dacă nu sunteţi autorizat să faceţi altfel; şi
iii să reţineţi că postările, atât personale cât şi
profesionale, pot fi asociate până la urmă cu
Fresenius Medical Care, chiar dacă nu este
dezvăluită afilierea dvs. cu Fresenius Medical Care.

4 PROPRIETATEA INTELECTUALĂ
Proprietatea intelectuală este esenţială pentru succesul
nostru economic şi succesul partenerilor noştri de
afaceri şi al clienţilor noştri. Dvs. trebuie să protejaţi
proprietatea noastră intelectuală, inclusiv orice brevete,
mărci comerciale, copyright-uri, secrete comerciale,
cunoştințe sau know-how tehnic şi ştiințific şi expertiza
dezvoltată în cursul afacerii noastre.
Ne aşteptăm ca dvs. să respectaţi şi proprietatea
intelectuală a altora. Dacă dvs. copiaţi sau vă însuşiţi
în mod necorespunzător proprietatea intelectuală
a altcuiva fără autorizare, dvs. şi Fresenius Medical
Care puteți să fiţi supuşi unor amenzi semnificative şi
pedepse penale.

Contact Information

Fresenius Medical Care
Compliance Action Line
www.fresenius.ethicspoint.com
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