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Novartis are un scop care este extrem
de important pentru lume - reimaginarea
medicinei pentru îmbunătățirea
și prelungirea vieții oamenilor.
Descoperim și dezvoltăm tratamente
revoluționare și găsim noi modalități
de a le oferi cât mai multor oameni. Per total,
munca noastră afectează viața a aproape
un miliard de oameni în fiecare an și avem
un impact extraordinar asupra umanității.
Nu lucrăm doar pentru îmbunătățirea lumii
medicinei – o reimaginăm. Compania noastră
se străduiește să extindă literalmente
granițele înțelegerii umane, să găsească noi
modalități de tratare a bolilor, să îmbrățișeze
știința și tehnologia informatică, să ofere
acces în moduri pe care nici o companie
de medicamente nu le-a mai utilizat până
acum și multe altele. Și facem totul pe fundalul
unei lumi în continuă schimbare, complexe
și interconectate.
Un scop ca al nostru, pe măsura acestor
ambiții îndrăznețe, ne cere să facem lucrurile
altfel. Lumea are, pe bună dreptate, cele mai
mari așteptări de la compania noastră și numai
printr-un angajament față de etică profund
și practicabil putem consolida și menține
încrederea acordată de societate.
Acesta este motivul pentru care suntem
mândri să vă împărtășim noul nostru Cod
de Etică. Creat împreună cu asociații noștri

pentru a reflecta contextele foarte diferite
în care funcționăm pe tot globul, noul nostru
Cod va servi drept ghid pentru luarea deciziilor
pentru a ne ajuta pe toți să ne orientăm
în situații complexe sau neclare. Este conceput
pentru a stimula conversații semnificative
legate de etică și, cel mai important, pentru a
ne ajuta pe toți să facem ceea ce este corect.
Vă încurajăm să studiați noul nostru Cod
de Etică, să vorbiți despre acesta cu colegii
dvs. și, cel mai important, să reveniți la acesta
atunci când căutați calea corectă în orice
faceți, indiferent dacă pare un lucru de mare
sau de mică importanță.
În fond, Novartis nu înseamnă clădirile,
structurile și procesele noastre, ci oamenii
noștri. Înseamnă noi toți. Dacă dăm cu toții
viață Codului de Etică și îl folosim pentru
a ne ghida activitatea individuală, vom crea
încredere de durată în relația cu societatea –
iar eforturile noastre de reimaginare
a medicinei vor transforma sănătatea lumii.

Vas Narasimhan

Joerg Reinhardt

Director executiv în numele
Comitetului Executiv

Președinte al Consiliului
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Să faci ce este corect
Uneori, a face ceea ce este corect este
mai ușor de spus decât de făcut. Există
momente în care cu toții avem nevoie
de ajutor pentru a avea certitudinea
că facem alegeri bune.
Acesta este Scopul Codului nostru
de Etică.
Acesta definește cine suntem, ce anume
susținem și principiile pe care ni le asumăm.
Pe scurt, explică angajamentele noastre
de a face ceea ce este corect și ne ajută
să facem alegeri bune.
În timp ce scopul nostru – de a reimagina
medicina pentru a îmbunătăți și a prelungi
viața – ne îndrumă valorile și ne definește
cultura de inspirație, curiozitate și autonomie,
principiile noastre etice ne orientează
în deciziile zilnice și ne garantează
că acționăm cu integritate.

CODUL DE ETICĂ | 4

Principiile noastre etice
Fii
deschis

Fii
cinstit

Fii
îndrăzneț

Fii
răspunzător

Ascult
activ ideile sau
preocupările?

Acționez
cu un scop clar?

Susțin
cu răspundere
ceea ce cred?

Îmi asum
responsabilitatea
pentru propriile
decizii?

Mă întreb
care este impactul
deciziilor mele?

Evit
să fac rău?

Pun
pacienții pe
primul loc?

Îi tratez
pe alții așa cum
mi-ar plăcea să
fiu tratat?

Apreciez
perspectiva
celorlalți?

Iau
atitudine?

Am
un efect pozitiv?

Îmi pun
echipa mai
presus de mine?

One Novartis
Exclusiv pentru uzul companiei
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Cum ne ajută
principiile etice?
Principiile etice ne susțin
pentru a lua decizii bune.

Fii deschis

Acestea se bazează pe o serie de întrebări
simple pe care ni le putem pune cu toții
pe măsură ce parcurgem procesele
de luare a deciziilor. Aplicați-le
la angajamentele noastre pentru a ne
contesta gândirea și modurile de lucru.

Fii îndrăzneț

Atunci când avem nevoie de o reflectare
mai profundă, cadrul etic de luare
a deciziilor ne va ajuta să aplicăm aceste
principii etice, ne va ghida spre alegerea
corectă și ne va permite să continuăm
să facem ceea ce este corect.
Când ne gândim la standardul
de comportament pe care îl așteptăm
de la noi înșine și de la ceilalți în cadrul
societății Novartis, trebuie să ne reamintim
valorile și principiile noastre etice. Trebuie
să ne asigurăm că respectăm legile
și reglementările locale ale piețelor
în care operăm.

Fii cinstit

Fii răspunzător
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Acces la medicamente
Bunăstarea animalelor
Combaterea corupției
Antitrust și concurență
echitabilă

Angajamentele noastre
În această secțiune,
oferim o sinteză
a angajamentelor
noastre.
Vă explicăm de ce aceste domenii
sunt importante și modul în care aceste
angajamente ne ajută să ne prezentăm
ca partener de încredere.
Angajamentele sunt un punct de referință
pentru noi toți și oferă claritate cu privire
la comportamentele pe care ne așteptăm
să le vedem de la noi înșine și de la
ceilalți. Principiile etice și cadrul de luare
a deciziilor vă vor ghida în aplicarea
acestor angajamente și vă vor ajuta
să faceți ceea ce este bine.

Inteligență artificială
Continuitatea activității
și gestionarea crizelor
Conflicte de interese
Respectarea reglementărilor
vamale și comerciale
Utilizarea datelor
Diversitate și incluziune
Siguranța medicamentelor
Sustenabilitate ecologică
Practici echitabile
de angajare
Integritatea financiară
Sănătate și siguranță
Drepturile omului
Securitatea informațiilor
și cibernetică
Tranzacții pe baza
informațiilor privilegiate
Practici profesionale
Activități de cercetare
și dezvoltare
Activitatea de lobby
responsabil
Managementul riscului
de către terți
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Acces la medicamente
Angajamentul nostru

De ce contează

Să oferim mai multe dintre
medicamentele noastre mai
multor oameni, oriunde s-ar afla.

Multe persoane încă nu au acces
la medicamente și asistență medicală
de bază. Pe măsură ce dimensiunea
și complexitatea problemelor din lumea
asistenței medicale continuă să crească,
dorim să ne extindem impactul pe care
îl avem în satisfacerea nevoilor populațiilor
de pacienți defavorizați.

Vom integra sistematic strategiile de acces
în modul în care cercetăm, dezvoltăm
și furnizăm toate noile medicamente
la nivel global.

Bunăstarea animalelor
Angajamentul nostru

De ce contează

Rafinarea, reducerea sau
înlocuirea studiilor pe animale,
oriunde este posibil.

Bunăstarea animalelor din studiile Novartis
este o preocupare principală pentru motive
de etică, acuratețe, încredere și aplicabilitate
a studiilor științifice. Bunăstarea animalelor
este o condiție necesară pentru o bună
știință.

Vom menține cele mai înalte standarde în
ceea ce privește bunăstarea animalelor în
toate studiile noastre pe animale, în timp ce
ne străduim să oferim medicamente sigure,
eficiente și transformatoare pentru milioane
de pacienți din întreaga lume.

Combaterea corupției
Angajamentul nostru

De ce contează

Să nu tolerăm nici o formă de mită
sau corupție.

Pentru a îmbunătăți accesul la medicamente,
trebuie să combatem corupția. Acesta
erodează încrederea atât în guverne, cât și în
companii și reduce accesul la serviciile
publice, inclusiv la sănătate și educație.

Nu vom da, nu vom oferi și nu vom promite
să oferim nimic de valoare și nici nu vom
accepta, nu vom solicita și nu vom fi de acord
să primim nimic de valoare în scopul influențării
necorespunzătoare a nici unei decizii.
Nu vom folosi terții pentru a comite acte
de luare de mită sau corupție.
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Antitrust și concurență echitabilă
Angajamentul nostru

De ce contează

Să ne angajăm în concurență echitabilă
și bazată pe meritele produselor noastre.

Concurența stimulează inovația și duce
la o mai mare gamă de opțiuni de produse
de calitate superioară la prețuri competitive,
în beneficiul pacienților și societății.

Nu ne vom angaja în acorduri sau conduite
care împiedică sau limitează concurența
în mod ilegal. Suntem mândri să concurăm
numai pe baza meritelor produselor noastre.

Inteligență artificială
Angajamentul nostru

De ce contează

Să implementăm sisteme de inteligență
artificială (AI) într-un mod transparent
și responsabil.

AI poate ajuta Novartis să extindă accesul
pacienților, să îmbunătățească experiența
clienților, să stimuleze automatizarea, să
furnizeze analize predictive și să detecteze
posibile comportamente incorecte. De
asemenea, are potențialul de a fi utilizat pentru
a îmbunătăți viteza și acuratețea diagnosticului,
a protocoalelor de tratament, a descoperirii
medicamentelor, a dezvoltării medicamentelor,
a monitorizării și îngrijirii pacienților, precum
și alte aplicații care vor îmbunătăți viața
pacienților și vor optimiza ecosistemul medical.

Vom avea grijă ca utilizarea sistemelor
de AI să aibă un scop clar, care respectă
drepturile omului și este corect, veridic,
onest și adecvat pentru contextul vizat.

Continuitatea activității și gestionarea crizelor
Angajamentul nostru

De ce contează

Să asigurăm furnizarea neîntreruptă
a produselor și serviciilor cheie
pentru pacienți.

Medicamentele noastre salvează
și prelungesc viața oamenilor. Pacienții,
asociații și compania noastră se bazează
pe furnizarea continuă a produselor noastre.

Vom lua toate măsurile de precauție
rezonabile pentru a proteja pacienții,
asociații, activele și compania
de incidente perturbatoare.
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Conflicte de interese
Angajamentul nostru

De ce contează

Să ne asigurăm că judecata noastră
de afaceri nu este influențată
de interese personale.

Pentru a menține încrederea și credibilitatea
tuturor părților noastre interesate, trebuie
să ne asigurăm că luăm decizii care sunt
în interesul companiei Novartis.

Vom divulga și gestiona conflictele de
interese potențiale, percepute sau reale.

Respectarea reglementărilor vamale
și comerciale
Angajamentul nostru
Să respectăm reglementările vamale,
controalele de export și legile privind
sancțiunile comerciale.
Ne vom asigura că nu tratăm cu persoane
sau companii care au fost plasate de guverne
pe listele de sancțiuni. Vom respecta
regulamentele și legile care reglementează
distribuția și utilizarea produselor noastre
pe piețele pe care alegem să operăm.

De ce contează
Respectarea reglementărilor vamale,
a controalelor la export și a legilor privind
sancțiunile comerciale ne permite să livrăm
medicamentele noastre în timp util pacienților
care au nevoie de acestea, creând
încredere în societate.

Utilizarea datelor
Angajamentul nostru

De ce contează

Să utilizăm în mod responsabil
datele cu caracter personal care
ni se încredințează.

Utilizarea responsabilă a datelor ne ajută să
menținem încrederea reciprocă cu părțile
interesate, și anume asociații, pacienții,
cadrele medicale și societatea. Aceasta
ne garantează că vom avea acces
în continuare la tipul de date de care avem
nevoie pentru a inova și a opera.

Vom respecta principiile noastre privind
confidențialitatea datelor și ne vom asigura
că furnizorii noștri externi de servicii
se angajează, de asemenea, să aplice
aceste principii.
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Diversitate și incluziune
Angajamentul nostru
Să creăm un mediu divers și
inclusiv, care să trateze toți asociații
cu demnitate și respect.
Ne vom educa oamenii cu privire incluziune
și vom oferi tuturor asociaților oportunități
egale de a contribui la compania noastră
și de a avansa în carieră.

Vom asculta diferite comunități cu o mentalitate
de învățare, pentru a face tot ce putem pentru
a contribui la construirea unei lumi mai sigure
și mai inclusive.
De ce contează
Atitudinea de includere față de toți oamenii
ne ajută să generăm idei noi, să stimulăm
inovația, să înțelegem părțile interesate
și să fim mai aproape de pacienți.

Siguranța medicamentelor
Angajamentul nostru

De ce contează

Să urmăm procese stricte
de monitorizare și evaluare
a siguranței în fiecare etapă
a duratei de viață a produsului.

Siguranța medicamentelor și tratamentul
pacienților la nivel mondial este de importanță
critică. Medicamentele și tratamentele pot
avea efecte potențial nedorite. Raportarea
respectivelor evenimente adverse este
esențială pentru a lua măsuri adecvate
pentru a proteja siguranța pacientului.

Vom raporta evenimentele adverse în termen
de 24 de ore de la descoperire către
Departamentul pentru Siguranță Novartis
și reclamațiile de calitate către Asigurarea
Calității, apoi vom comunica în mod transparent
riscurile medicamentelor și dispozitivelor
noastre autorităților de reglementare.

Sustenabilitate ecologică
Angajamentul nostru

De ce contează

Să reducem impactul asupra mediului
al activităților și produselor noastre
de-a lungul duratei lor de viață.

Ca membri ai societății, trebuie să protejăm
mediul pentru generațiile viitoare.

Vom face eforturi pentru un efect pozitiv
asupra climei, prin reducerea amprentei
noastre de carbon, a deșeurilor și a
consumului de apă și prin utilizarea eficientă
a resurselor naturale.
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Practici echitabile de angajare
Angajamentul nostru

De ce contează

Să creăm un loc de muncă sigur,
în care toți asociații noștri au șanse
egale de succes.

Practicile corecte de angajare aduc beneficii
tuturor asociaților noștri, precum și societății,
și oferă baza indispensabilă pentru a susține
angajamentul nostru pentru drepturile omului.

Nu vom tolera discriminarea, hărțuirea,
represaliile, intimidarea sau insulta. Apreciem
contribuțiile tuturor asociaților noștri și îi
încurajăm să se exprime și să își exprime
liber opiniile lor într-un mod profesionist.

Integritatea financiară
Angajamentul nostru

De ce contează

Să furnizăm în timp util informații
financiare exacte și complete pentru
acționarii noștri și piețele financiare.

Supravegherea și răspunderea corectă
a activelor Novartis ne ajută să ne îndeplinim
obligațiile financiare, legale și de reglementare,
asigurându-ne că rămânem un partener
de încredere.

Menținem controale eficiente asupra
raportării financiare pentru a asigura
o înregistrare completă și precisă
a tranzacțiilor noastre financiare.

Sănătate și siguranță
Angajamentul nostru

De ce contează

Să protejăm și promovăm sănătatea
și siguranța asociaților, contractorilor,
vizitatorilor, pacienților și comunităților
în care ne desfășurăm activitatea.

Pentru a reimagina medicina, este esențială
menținerea unui loc de muncă sănătos, sigur
și ecologic pentru asociații, contractorii,
vânzătorii și vizitatorii noștri. Grija pentru
oamenii noștri le permite să ajute la îngrijirea
pacienților noștri.

Asigurăm un proces riguros pentru
identificarea și atenuarea riscurilor pentru
sănătate și siguranță și promovăm cele mai
bune practici de sănătate și siguranță.
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Drepturile omului
Angajamentul nostru

De ce contează

Să ne desfășurăm activitatea într-o
manieră care să respecte drepturile
și demnitatea tuturor oamenilor.

Respectarea drepturilor omului este o obligație
etică și o oportunitate de schimbare
transformatoare în viața oamenilor.

Ne vom strădui să prevenim, să combatem
și să remediem impactul negativ asupra
drepturilor omului la toate locurile noastre
de muncă, în operațiunile de afaceri
și în comunitățile în care lucrăm.
Vrem să protejăm oamenii contra abuzurilor
din partea celor mai puternici.

Securitatea informațiilor și cibernetică
Angajamentul nostru

De ce contează

Să ne protejăm datele și tehnologia
și să ne asigurăm că informațiile sunt
păstrate în siguranță împotriva furtului,
pierderii, abuzului și divulgării.

Accesul la informații corecte este esențial
pentru realizarea viziunii noastre. În același
timp, avem obligația de a proteja informațiile
pacienților și partenerilor noștri.

Ne asumăm responsabilitatea pentru
informațiile și tehnologia pe care le gestionăm.

Tranzacții pe baza informațiilor privilegiate
Angajamentul nostru

De ce contează

Să nu ne implicăm în tranzacții pe baza
informațiilor privilegiate.

Publicul și investitorii noștri trebuie să poată
avea încredere că facem afaceri în mod
integru. Utilizarea informațiilor privilegiate
pentru câștig personal sau pentru a recomanda
unei alte persoane să cumpere sau să vândă
acțiuni Novartis sau titlurile de valoare ale
oricărei alte companii cu care facem afaceri
creează un mediu denaturat pentru investitori.

Nu vom abuza de informații privilegiate sau
alte informații nepublice care ar putea avea
impact asupra prețului acțiunilor Novartis sau
asupra acțiunilor oricărei alte companii
cu care facem afaceri.
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Practici profesionale
Angajamentul nostru

De ce contează

Să menținem standarde înalte
de conduită etică în afaceri.

Interacțiunea etică și operarea cu integritate
au un impact profund asupra găsirii de noi
modalități de a extinde accesul pacienților
la tratamentele noastre și de a construi relații
bazate pe încredere cu societatea.

Ne angajăm la aceleași standarde înalte
de conduită etică în afaceri oriunde facem
afaceri. Vom respecta principiile noastre P3,
care ne ajută să ne ghidăm în deciziile
de zi cu zi.

Activități de cercetare și dezvoltare
Angajamentul nostru

De ce contează

Să facem cercetare și dezvoltare
pentru motivele corecte.

Pacienții, asociații, acționarii, partenerii
din domeniul medical și societatea trebuie
să poată avea încredere că efectuăm
cercetări în mod etic și cu integritate.
Fără încrederea lor, eforturile noastre
de reimaginare a medicinei vor fi compromise.

Vom respecta drepturile, siguranța și demnitatea
persoanelor și comunităților, vom proteja
integritatea științifică și vom face eforturi pentru
a promova practica medicinei. Ne vom asigura
că toate datele și informațiile pe care le creăm
sau de care răspundem sunt adevărate,
corecte și echitabile. Nu facem declarații
false sau înșelătoare.

Activitatea de lobby responsabil
Angajamentul nostru

De ce contează

Să transmitem informații bazate
pe realitate într-un mod transparent
și să ținem seama de perspectivele tuturor
părților interesate relevante.

Contribuțiile la dezvoltarea de politici
benefice pentru societate creează încredere.
Datele și informațiile furnizate factorilor
de decizie le permit să ia decizii mai bine
informate pentru a ajuta la îmbunătățirea
rezultatelor pacienților.

Ne vom implica în discursul public
pe probleme de natură socială și politică
legate de misiunea noastră de reimaginare
a medicinei și de capacitatea noastră
de a oferi inovații revoluționare.
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Managementul riscului de către terți
Angajamentul nostru

De ce contează

Să colaborăm cu terți care operează
într-o manieră care să fie în concordanță
cu valorile și principiile noastre etice.

Succesul nostru depinde de parteneri
puternici, de încredere și cu o bună reputație.
Aceștia ne ajută să construim un climat
de încredere cu toți factorii interesați,
respectând aceleași standarde.

Vom selecta părțile cele mai potrivite pentru
afacerea și societatea noastră pe baza unor
criterii obiective, care să demonstreze
competența și integritatea lor, precum
ș alte merite relevante. Ne vom strădui să
ne asigurăm că, pe parcursul relației noastre,
terțul continuă să respecte aceleași standarde.

Dacă dăm cu toții viață Codului de Etică
și îl folosim pentru a ne ghida activitatea
individuală, vom crea încredere de durată
în relația cu societatea.
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Responsabilitățile noastre
Răspunderi
Respectarea angajamentelor noastre
va necesita abilități de conducere din
partea fiecăruia dintre noi. Cu toții
suntem responsabili personal pentru
aderarea la Codul nostru de Etică
Novartis, precum și la politicile companiei
Novartis, normele și legile locale. În caz
de incertitudine avem datoria de a solicita
sfaturi de la biroul local de Etică, risc
și conformitate sau de la orice altă
funcție de sprijin sau de asigurare.

protecția informațiilor cu caracter
personal. Se vor lua măsurile necesare
pentru a proteja confidențialitatea
raportorului și a altor asociați implicați
în anchetă.
Fiecare reclamație este luată în serios.
Orice asociat care ridică o problemă
potențială de conduită incorectă, ajută
sau furnizează informații în timpul unei
investigații, sau acționează în alt mod
cu bună credință în interesul companiei
Novartis va fi protejat împotriva
acțiunilor de represalii.

Încălcări
Încălcările acestui Cod de Etică, precum
și a politicilor, liniilor directoare sau
legislației noastre locale vor duce
la acțiuni reparatorii, corective sau
disciplinare, mergând inclusiv până
la desfacerea contractului de muncă.
Este o obligație pentru fiecare dintre
noi să raportăm către biroul SpeakUp
incidente reale sau presupuse
de conduită incorectă. Novartis
garantează nerecurgerea la represalii
și confidențialitatea, în măsura în care
este posibil legal, pentru rapoarte de
bună credință despre astfel de încălcări.
Biroul SpeakUp și funcțiile de investigare
aferente vor trata orice problemă
în conformitate cu principiile stabilite
de Politica Novartis globală privind

Aplicabilitate
Prezentul Cod de Etică Novartis a fost
aprobat de Consiliul de Administrație
al Novartis AG în 23 aprilie 2020. Acesta
va fi pus în aplicare de către toți afiliații
Novartis cu începere de la 1 septembrie
2020. Se aplică tuturor operațiunilor
și asociaților grupului Novartis. Înlocuiește
Codul de conduită Novartis din 1 iulie 2011.
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Când ne-am propus să creăm Codul nostru
de Etică, am solicitat sprijinul colegilor din
compania Novartis din întreaga lume pentru
a ne asigura că acest cod va fi semnificativ,
inspirator și, cel mai important, util pentru
toată lumea.
Aceasta este mult mai mult decât o politică
și mai mult decât un document – este
o colecție de voci care își asumă
angajamentele pe care ni le luăm pentru
a construi încredere cu societatea.
Mulțumim numeroșilor asociați care
au ajutat la modelarea Codului nostru
de Etică. Contribuțiile dvs. au demonstrat
că, împreună, suntem hotărâți să facem
ceea ce este corect. Acest Cod vă aparține
dvs. și tuturor asociaților din Novartis.
Fiecare dintre noi răspunde pentru a se
asigura că acest Cod se află în prim planul
procesului de luare a deciziilor și este
folosit frecvent la stimularea
conversațiilor deschise și oneste.

Code of
Created by our people, for our people

Desigur, departamentul nostru de Etică,
risc și conformitate și toate celelalte funcții
de asistență și asigurare sunt aici pentru
a vă ajuta, așa că vă rugăm să continuați
să cereți ajutor de fiecare dată când aveți
nevoie de mai mult sprijin.
Klaus Moosmayer
Director de Etică, risc și conformitate
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