Codul Global de Etică
Prezentare generală

Prezentare generală a Codului Global de Etică
La PPG, respectăm un standard foarte înalt de conduită în
afaceri și profesională.
Reputația noastră de companie etică și care respectă, cu
care să se facă afaceri, este un avantaj competitiv crucial.
Este responsabilitatea și angajamentul nostru să asigurăm
succesul companiei noastre pe termen lung, în beneficiul
clienților noștri, al acționarilor noștri, al angajaților, al
furnizorilor și al vecinilor noștri.
Succesul nostru depinde de capacitatea dumneavoastră de
a lua decizii care sunt în concordanță cu valorile noastre.
Codul Global de Etică încorporează valorile și așteptările
noastre fundamentale în calitate de companie etică.
Utilizați-l ca instrument pentru a vă ajuta să luați decizii
corecte și pentru a rezolva aspectele etice pe care le-ați
putea întâlni.
Ce este de așteptat să faceți
Fiți expert

Să citiți, să înțelegeți și să vă conformați Codului
nostru și legii.

Fiți responsabil

Folosiți-vă propria judecată în mod corect.
Nu faceți compromisuri privind standardele noastre.
Nu recurgeți la represalii.

Fiți onorabil

Dați exemplu prin acțiunile dumneavoastră.
Acționați cu integritate desăvârșită în tot ceea
ce faceți.

Fiți respectuos

Încurajați un mediu deschis.
Comunicați cu sinceritate și convingere.

Fiți curajos

Comunicați preocupările cu promptitudine.
Depășiți preocupările în mod corespunzător.
Luați măsurile corective corespunzătoare.

Standardele noastre etice

Țineți evidențe
exacte

Fără
mită sau
comisioane
ilegale

Respectați
legea

Urmați
politicile de
export

Dezvăluiți
conflictele de
interese

Fiți integrator și
respectuos

Concurați
corect și
deschis

Protejați
bunurile
companiei

Lucrați în
siguranță
Protejați mediul

Pentru mai multe informații privind toate aceste standarde, accesați
Codul complet lacorporate.ppg.com/Our-Company/Ethics.aspx

Luarea deciziilor în mod etic
La următoarele întrebări puteți să răspundeți „da”?
✔✔ Este legal?
✔✔ Este în concordanță cu prevederile codului?
✔✔ Reflectă valorile PPG?
✔✔ Va avea un impact adecvat asupra mea și asupra PPG?
✔✔ Ar fi în regulă dacă ar apărea la știri?

Dacă la oricare dintre următoarele întrebări răspundeți „nu”,
vă rugăm să contactați:
•

Superiorul dumneavoastră ierarhic sau următorul nivel de management

•

Managerul dumneavoastră de Resurse Umane

•

Unitatea dumneavoastră de consultanță juridică regională sau de afaceri

•

Biroul nostru de Etică și Conformitate:
•

Linia de asistență Etică PPG – Pentru a depune o cerere sau un raport
confidențial și anonim în limba dumneavoastră utilizați Linia de asistență
Etică disponibilă la ppgethics.com pentru a identifica numărul de telefon
pentru țara dumneavoastră sau pentru a transmite un raport on-line
Sunați la numărul +1.720.514.4400 pentru o convorbire cu taxă inversă
sau pentru a inversa taxele.
Sunați la numărul +1.800.461.9330 în S.U.A. și Canada (engleză).

•

E-mail chiefcomplianceofficer@ppg.com

Comunicarea cu bună credință a unei preocupări
de ordin etic sau legal este lucrul corect de făcut.
Website-ul Global de Etică și Conformitate
na.web.ppg.com/sites/ethics/en/Pages/default.aspx
Linia de asistență Etică PPG este furnizată de către
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