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We are committed to active involvement in the local communities around 
our hotels and corporate offices. That means being a valued, responsible 
community partner by ensuring that our business objectives enhance the 
quality of life in the community. 

Ne angajăm să ne implicăm activ în viața comunităților locale din jurul 

hotelurilor și reprezentanțelor noastre. Acest lucru înseamnă să fim un 
partener valoros și responsabil, care se asigură că obiectivele de afaceri 

îmbunătățesc calitatea vieții la nivel de comunitate. 

The aim of our community investment is to support global efforts that 
represent the business goals of IHG and which make a positive difference 
to the communities in which we operate. The activities we support must be 
aligned with our corporate values, 'Winning Ways', and our Code of Ethics 
and Business Conduct. 

Scopul investiției noastre în comunitate este de a susține eforturile la 
nivel global pentru îndeplinirea obiectivelor companiei IHG, cu efect 
pozitiv pentru comunitățile în care ne desfășurăm activitatea. Activitățile 
pe care le sprijinim trebuie corelate cu valorile companiei, cu deviza 
„Winning Ways” și cu Codul de etică și conduită în afaceri. 

Who we support Pe cine sprijinim 

At a corporate level, we focus on: La nivel de corporație, ne concentrăm pe: 

 The environment – we understand our responsibility to respect the 

environment and manage its impacts for the benefit of the 
communities in which we operate (e.g. energy, waste and water 
savings) 

 Protecția mediului – înțelegem că suntem responsabili pentru 

respectarea mediului și gestionarea impactului asupra acestuia în 
beneficiul comunităților din care facem parte (de ex. energie, 

reziduuri și reducerea consumului de apă).

 Local economic opportunity – we support the development of 

sustainable opportunities in the community, especially in terms of 
education and skills training to enhance employment opportunities in 
the hospitality industry, predominantly through the IHG Academy

 Oportunități economice la nivel local – sprijinim dezvoltarea unor 

oportunități sustenabile la nivel de comunitate, mai ales în ceea ce 
privește educația și perfecționarea în vederea creșterii șanselor de 
angajare în domeniul hotelier, în special prin intermediul 
programului IHG Academy. 

 Disaster relief – through our IHG Shelter in a Storm Programme we 

are committed to helping provide disaster relief when natural and 
man-made disasters affect our hotels and the local communities 
surrounding them. 

 Ajutor în caz de calamitate – prin intermediul programului IHG 

Shelter in a Storm, ne angajăm să oferim ajutor în caz de 
calamitate, atunci când calamități naturale sau provocate de mâna 

omului afectează hotelurile noastre și comunitățile din jurul
acestora. 

Community partnerships Parteneriate la nivel de comunitate 

In choosing which community organisations to support, primary 
consideration is given to requests that meet the following criteria: 

Atunci când alegem entitățile din cadrul comunității pe care dorim să le 
sprijinim, acordăm prioritate solicitărilor care respectă următoarele 
criterii: 

 exhibit a clear purpose and defined need in one of IHG's three areas 
of focus 

 demonstrează un scop clar și cerințe bine definite într-una din ariile 
de interes IHG; 

 recognise innovative approaches in addressing the defined need  au o abordare inovatoare în urmărirea obiectivelor stabilite; 

 demonstrate an efficient organisation and detail the organisation's
ability to follow through on its proposal 

 explain clearly the benefits to IHG and our hotel communities.

 dau dovadă de o organizare eficientă și detaliază posibilitatea 

organizației de a atinge scopul urmărit;

 explică foarte clar avantajele pentru IHG și pentru comunitățile din 
jurul hotelurilor. 

At local level, our approach is to encourage our local managers and 
employees to use this policy as a common sense guide in deciding what is 
right for their community, while ensuring that all decisions conform to our 
Code of Ethics. 

La nivel local, abordarea noastră este să încurajăm managerii și 
angajații să utilizeze această politică ca ghid atunci când decid ce este 
potrivit pentru comunitatea locală, asigurându-se în același timp că toate 
deciziile respectă Codul de etică. 

Our approach to charitable giving Strategia privind donațiile caritabile 

Contributions are only made to organisations with verifiable charity status 
and whose ethical principles are consistent with our Code of Ethics and 
who align to one of our three focus areas. 

Contribuțiile sunt acordate numai organizațiilor care au un statut caritabil 
ce poate fi verificat, principii de etică în conformitate cu Codul nostru de 
etică și care se încadrează într-una dintre cele trei arii de interes ale 
companiei noastre. 

We do not support organisations that discriminate on the basis of race, 
religion, creed, gender, age, physical challenge or national origin. In 
addition, we will not generally provide contributions to: 

Nu acordăm sprijin organizațiilor care fac discriminări în funcție de rasă, 

religie, credință, sex, vârstă, aspect fizic sau origini. În plus, în mod 
obișnuit, nu acordăm contribuții: 

 individuals  persoanelor fizice;

 religious organisations  organizațiilor religioase; 

 general operating support for hospitals and health care institutions  instituțiilor de asistență generală pentru spitale și ocrotirea 
sănătății; 

 capital campaigns  pentru campanii de strângere de fonduri;

 endowment funds  pentru fonduri de ajutorare;

 conferences, workshops or seminars not directly related to our 
business interests 

 pentru conferințe, ateliere sau seminarii care nu au legătură directă 
cu interesele noastre de afaceri; 

 multi-year grants; only the first year of multi-year requests will be 
assured, with support in subsequent years dependent upon annual
evaluation 

 pentru burse pe mai mulți ani: putem acorda burse numai pentru 
primul an, urmând ca ajutorul acordat în anii următori să depindă 
de evaluarea anuală; 

 political donations of any kind.  pentru donații politice de orice natură.
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Review structure and process Structura și procesul de analiză 

 Corporate donations are governed by the Steering Group of the 
Corporate Responsibility Team (CRT) 

 Donațiile la nivel de corporație sunt coordonate de Grupul operativ 
din cadrul Echipei pentru responsabilitate corporativă (CRT). 

 The CRT draws on staff input to guide our 'Supporting our 
Communities' policy 

 CRT se bazează pe inputul primit din partea angajaților, pentru a 
coordona politica privind „Sprijinirea comunității”. 

 The CRT recommends an annual budget for approval by the 
Executive Committee, sets policies, guidelines, criteria and strategic 
direction, and approves all contributions with Executive Committee 
oversight. 

 CRT recomandă un buget anual care trebuie aprobat de Comitetul 
executiv, stabilește politici, linii directoare, criterii, direcții strategice 

și aprobă toate contribuțiile, sub supravegherea Comitetului
executiv. 


