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We support and protect human rights wherever we can. As a responsible 
company with operations in nearly 100 countries and territories, we 
believe that strong ethics and good business go hand in hand and we are 
committed to complying with the laws and regulations of the countries and 
jurisdictions in which we operate. 

Sprijinim și protejăm drepturile omului, ori de câte ori avem ocazia. În 

calitate de companie responsabilă, cu operatori în aproape 100 de țări și 
teritorii, considerăm că etica de înaltă ținută și conduita corectă în 

afaceri sunt complementare și ne angajăm să respectăm legile și 
reglementările în vigoare în țările și jurisdicțiile în care ne desfășurăm 
activitatea. 

  
To demonstrate our commitment in this area we: 
 

Pentru a demonstra angajamentul nostru în aceste domenii: 

 support the protection of human rights, particularly those of our 
employees, the parties we do business with and the communities 
where we operate 

 susținem activ drepturile omului, în special pentru angajații și 
colaboratorii noștri, precum și pentru comunitățile în care 

nedesfășurăm activitatea; 

 respect our employees' rights to voluntary freedom of association, 
under the law 

 respectăm dreptul de liberă asociere al angajaților noștri, în 
conformitate cu legile în vigoare; 

 provide a safe and healthy working environment  oferim un mediu de lucru sigur și sănătos; 

 do not support forced and compulsory labour or the exploitation of 
children 

 nu încurajăm munca forțată și exploatarea copiilor; 

 support the elimination of employment discrimination and promote 
diversity in the workplace 

 încurajăm eliminarea discriminării și promovăm diversitatea la locul 
de muncă; 

 provide our employees with remuneration and tools for growing their 
careers, and take their wellbeing into consideration 

 le oferim angajaților noștri remunerații și instrumente pentru 
dezvoltarea carierei și ținem cont de nevoile acestora; 

 promote fair competition and do not support corruption  promovăm competiția corectă și nu încurajăm corupția; 

 conduct our business with honesty and integrity in compliance with 
applicable laws 

 ne derulăm activitatea cu onestitate și integritate, în conformitate cu 
legile în vigoare; 

 develop and implement company procedures and processes to 
ensure we comply with this policy. 

 dezvoltăm și implementăm proceduri și procese la nivel de 
companie, pentru a respecta această politică. 


