Principiile de afaceri internaționale anti‐mită
şi anticorupție ale companiei Pfizer
Pfizer are politică de lungă durată, care interzice mituirea şi corupția în desfăşurarea activității
de afaceri în Statele Unite ale Americii sau în afară. Pfizer se angajează să desfăşoare afaceri cu
integritate şi să acționeze etic şi legal în conformitate cu toate legile şi reglementările aplicabile.
Aşteptăm acelaşi angajament din partea consultanților, agenților, reprezentanților sau altor
companii şi persoane care acționează în numele nostru („Asociați de afaceri”), precum
şi a acelora care acționează în numele Asociaților de afaceri (de exemplu, subantreprenori),
în legătură cu munca pentru Pfizer.

Mituirea funcționarilor guvernamentali
Cele mai multe țări au legi care interzic efectuarea, oferirea sau promiterea oricăror plăți sau
articole de valoare (direct sau indirect) unui Funcționar guvernamental, atunci când plata are
ca scop influențarea unei acțiuni sau decizii oficiale de acordare sau păstrare a unei tranzacții.
„Funcționar guvernamental” va fi interpretat în sens larg şi înseamnă:
(i)

orice funcționar guvernamental ales sau numit (de exemplu, un legiuitor sau un
membru al unui minister guvernamental);

(ii)

orice angajat sau persoană fizică ce acționează pentru sau în numele unui Funcționar
guvernamental, al unei agenții sau al unei întreprinderi care îndeplineşte o funcție
guvernamentală sau este deținută sau controlată de un guvern (de exemplu, un
specialist în sănătate angajat de un spital guvernamental sau un cercetător angajat
de o universitate guvernamentală);

(iii)

orice funcționar al unui partid politic, candidat pentru o funcție publică, funcționar sau
angajat sau persoană fizică ce acționează pentru sau în numele unui partid politic sau
al unui candidat pentru o funcție publică;

(iv)

orice angajat sau persoană fizică acționând pentru sau în numele unei organizații
internaționale publice;

(v)

orice membru al unei familii regale sau cadru militar; şi

(vi)

orice persoană clasificată în alt fel drept Funcționar guvernamental în conformitate
cu legea.

„Guvern” se referă la toate nivelurile şi subdiviziunile guvernelor (de exemplu, local, regional sau
național şi administrativ, legislativ sau executiv).
Deoarece această definiție a „Funcționarului guvernamental” este atât de largă, este probabil
că Asociații de afaceri vor interacționa cu un Funcționar guvernamental în cursul normal al
activității lor în numele Pfizer. De exemplu, medicii angajați de spitale deținute de guvern
sunt considerați „Funcționari guvernamentali”.
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Legea SUA privind practicile de corupție în străinătate („FCPA”) interzice realizarea,
promiterea sau autorizarea unei plăți sau oferirea unui articol de valoare unui unui Funcționar
guvernamental din afara SUA pentru a influența în mod inadecvat sau corupt acel funcționar
să efectueze o acțiune guvernamentală sau să ia decizia de a ajuta o companie în obținerea sau
păstrarea unei tranzacții sau în câştigarea altui avantaj necorespunzător. De asemenea, FCPA
interzice unei persoane fizice sau juridice să folosească o altă persoană fizică sau juridică pentru
a se implica în orice activități de acest tip. În calitate de companie din SUA, Pfizer trebuie să
respecte FCPA şi poate fi trasă la răspundere pentru acțiuni comise oriunde în lume de către
un Asociat de afaceri.
Principiile internaționale anti‐mită şi anticorupție care reglementează interacțiunile cu
guverne şi cu funcționari guvernamentali
Asociații de afaceri trebuie să comunice şi să respecte următoarele principii în legătură cu
interacțiunile lor cu guverne şi cu funcționari guvernamentali:
•

Asociații de afaceri şi persoanele care acționează în numele lor în legătură cu munca
efectuată pentru Pfizer nu au voie, în mod direct sau indirect, să realizeze, să promită, să
ofere sau să autorizeze efectuarea unei plăți corupte sau să ofere un articol de valoare
unui Funcționar guvernamental, pentru a influența acel Funcționar guvernamental să
efectueze orice acțiune guvernamentală sau să ia o decizie pentru a ajuta Pfizer să
obțină sau să păstreze o tranzacție. Asociații de afaceri şi persoanele care acționează în
numele sau în legătură cu munca efectuată pentru Pfizer nu au voie niciodată să
efectueze o plată sau să ofere un articol sau un beneficiu unui Funcționar
guvernamental, indiferent de valoarea sa, drept stimulent inadecvat pentru ca acel
Funcționar guvernamental să aprobe, ramburseze, prescrie sau achiziționeze un produs
Pfizer, să influențeze rezultatul unui studiu clinic sau să avantajeze în alt fel activitățile
de afaceri ale companiei Pfizer în mod inadecvat.

•

În desfăşurarea activităților legate de Pfizer, Asociații de afaceri şi persoanele acționând
în numele lor în legătură cu munca efectuată pentru Pfizer trebuie să înțeleagă şi să
respecte toate legile, reglementările sau procedurile de operare locale (inclusiv cerințele
unor entități guvernamentale, precum spitalele sau instituțiile de cercetare deținute de
guvern), care impun limitări, restricții sau obligații de divulgare asupra compensațiilor,
sprijinului financiar, donațiilor sau cadourilor care ar putea fi oferite Funcționarilor
guvernamentali. Dacă un Asociat de afaceri este nesigur în legătură cu sensul sau
aplicabilitatea oricăror limite, restricții sau cerințe de divulgare identificate cu privire la
interacțiunile cu Funcționari guvernamentali, atunci acel Asociat de afaceri trebuie să se
consulte cu persoana de contact principală din cadrul Pfizer înainte de a se implica în
interacțiuni de acest fel.

•

Asociaților de afaceri şi persoanelor acționând în numele lor în legătură cu munca
efectuată pentru Pfizer nu le este permis să ofere plăți de facilitare. O „plată de
facilitare” este o plată convențională oferită unui Funcționar guvernamental în scopul
asigurării sau accelerării unei acțiuni guvernamentale obişnuite, obligatorii. Exemple de
plăți de facilitare sunt plățile pentru accelerarea procesării licențelor, permiselor sau
vizelor, atunci când toate actele aferente sunt în regulă. În cazul în care un Asociat de
afaceri sau o persoană care acționează în numele acestuia în legătură cu munca
efectuată pentru Pfizer primeşte sau ia la cunoştință despre o solicitare sau cerere de
plată de facilitare sau de mită în legătură cu munca efectuată pentru Pfizer, Asociatul de
afaceri va raporta imediat solicitarea sau cererea persoanei principale de contact din
cadrul Pfizer, înainte de a lua orice alte măsuri.
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Mituirea comercială
Mituirea şi corupția pot apărea şi în relațiile neguvernamentale, dintre companii. Cele mai multe
țări au legi care interzic oferirea, promiterea, acordarea, solicitarea, primirea, acceptarea sau
consimțirea de a accepta bani sau alte articole de valoare în schimbul unui avantaj de afaceri
inadecvat. Exemple de comportamente interzise includ, fără a se limita la, oferirea de cadouri
scumpe, de elemente de ospitalitate excesive, de comisioane ilicite sau de oportunități de
investiție, pentru a influența în mod inadecvat achiziționarea de bunuri sau de servicii. Colegilor
Pfizer nu le este permis să ofere, să acorde, să solicite sau să primească mită şi ne aşteptăm ca
Asociații de afaceri şi persoanele acționând în numele lor în legătură cu munca efectuată pentru
Pfizer să respecte aceleaşi principii.
Principiile internaționale anti‐mită şi anticorupție care reglementează interacțiunile cu Părți
private şi cu Colegii Pfizer
Asociații de afaceri trebuie să comunice şi să respecte următoarele principii în legătură cu
interacțiunile lor cu părți private şi cu colegii Pfizer:
•

Asociații de afaceri şi persoanele care acționează în numele lor în legătură cu munca
efectuată pentru Pfizer nu au voie, în mod direct sau indirect, să realizeze, să promită, să
ofere sau să autorizeze efectuarea unei plăți corupte sau să ofere un articol de valoare
unei persoane, pentru a influența acea persoană să asigure un avantaj de afaceri ilegal
pentru Pfizer.

•

Asociații de afaceri şi persoanele care acționează în numele lor în legătură cu munca
efectuată pentru Pfizer nu au voie, în mod direct sau indirect, să solicite, să consimtă să
accepte sau să primească o plată sau alt articol de valoare drept stimulent inadecvat în
legătură cu activitățile de afaceri efectuate pentru Pfizer.

•

Colegilor Pfizer nu le este permis să primească servicii, cadouri, câştiguri suplimentare,
elemente de divertisment sau alte articole având o valoare monetară care depăşeşte
o valoare simbolică sau convențională, din partea Asociaților de afaceri şi a persoanelor
acționând în numele lor în legătură cu munca efectuată pentru Pfizer. În plus, cadourile
cu valoare convențională sunt permise doar dacă sunt primite ocazional şi în împrejurări
adecvate pentru oferirea de cadouri.

Raportarea încălcărilor suspectate sau reale
Se aşteaptă ca Asociații de afaceri şi persoanele acționând în numele lor în legătură cu munca
efectuată pentru Pfizer să îşi exprime preocupările în legătură cu posibile încălcări ale Principiilor
internaționale anti‐mită şi anticorupție sau ale legii. Raportările se pot efectua către punctul
principal de contact din cadrul Pfizer al unui Asociat de afaceri sau, dacă Asociatul de afaceri
preferă, prin e‐mail către Grupul de conformitate al Pfizer, la corporate.compliance@pfizer.com
sau telefonic, la 1‐212‐733‐3026.
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