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SPIRITUL L’ORÉAL
L’ORÉAL şi-a asumat misiunea de a oferi tuturor femeilor şi bărbaţilor din lume cel mai înalt nivel al inovaţiei
în cosmetică, în ceea ce priveşte calitatea, eficienţa şi siguranţa. Ambiţia noastră pentru anii următori este să
cucerim încă un miliard de consumatori din lumea întreagă, creând produse cosmetice care să răspundă nevoilor
şi dorinţelor lor infinit de variate referitoare la frumuseţe. Identitatea şi reputaţia noastră se bazează pe Valori
şi Principii etice puternice. Valorile noastre sunt Pasiunea, Inovaţia, Spiritul antreprenorial, Receptivitatea,
Aspiraţia spre excelenţă şi Responsabilitatea. Principiile noastre etice sunt Integritatea, Respectul, Curajul şi
Transparenţa.

ÎN CALITATE DE AFACERE
Strategia noastră de a fi lideri se bazează pe investiţii continue în cercetare şi dezvoltare. Datorită acestui
lucru, mărcile noastre oferă consumatorilor noştri produse inovatoare, foarte eficiente, practice şi cu o utilizare
plăcută, fiind fabricate la cele mai înalte standarde de calitate şi siguranţă. Valorile noastre de bază constau în
onestitate şi claritate: publicitatea noastră adresată consumatorilor se bazează pe fapte dovedite şi pe date
ştiinţifice. Ne angajăm în construirea unor relaţii trainice cu clienţii şi furnizorii noştri, bazate pe încredere şi
avantaj reciproc. Respectăm participanţii la mediul nostru de afaceri, inclusiv concurenţii. Activitatea noastră se
sprijină pe integritate: respectăm legile ţărilor în care acţionăm şi aderăm la cele mai bune practici de conducere
corporatistă. Menţinem cele mai înalte standarde în contabilitate şi raportare şi sprijinim lupta împotriva corupţiei.
Aducem acţionarilor valoare susţinută şi pe termen lung, prin protejarea şi utilizarea cât mai eficientă a mijloacelor
companiei. Ne dorim să atingem excelenţa şi ne provocăm constant, atât pe noi, cât şi metodele noastre.

ÎN CALITATE DE ANGAJATOR
Obiectivul nostru este crearea unui loc de muncă excelent în cadrul L’ORÉAL. Suntem conştienţi de faptul că
angajaţii sunt activele noastre cele mai de preţ. Aceştia au dreptul la un mediu de muncă sigur şi sănătos: un
mediu în care se recunosc talentul şi meritul personal, se apreciază diversitatea, se respectă intimitatea şi se ia
în considerare echilibrul dintre viaţa profesională şi cea personală. Credem că este necesar să oferim angajaţilor
noştri un mediu de lucru care să îi stimuleze, oportunităţi personale interesante şi şansa de a face diferenţa.
Incurajăm o atmosferă de deschidere, curaj, generozitate şi respect, astfel încât toţi angajaţii noştri să-şi poată
exprima întrebările, ideile şi preocupările.

ÎN CALITATE DE CETĂŢEAN CORPORATIV
RESPONSABIL
Ne aducem contribuţia la crearea unei lumi mai bune şi mai frumoase. Acordăm atenţie impactului nostru asupra
mediului înconjurător, inclusiv asupra biodiversităţii, urmărind constant reducerea acestuia: suntem hotărâţi să
nu compromitem viitorul pentru siguranţa prezentului. Aducem o contribuţie pozitivă în ţările şi comunităţile în
care suntem prezenţi şi respectăm cultura şi specificităţile locale. Ne-am angajat să respectăm drepturile omului.
Dorim să contribuim la combaterea exploatării prin muncă a copiilor şi a muncii forţate. Dorim să oprim testarea
pe animale în industria noastră, contribuind la dezvoltarea şi acceptarea unor metode alternative. Căutăm în mod
activ şi privilegiem partenerii de afaceri care ne împărtăşesc valorile şi angajamentele noastre etice.

Acesta este spiritul în care acţionăm: SPIRITUL L’ORÉAL
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CUVÂNT ÎNAINTE

DE LA JEAN-PAUL AGON
În secolul XXI, doar companiile care au încorporat etica în cultura proprie, în
strategiile şi practicile lor de zi cu zi vor fi durabile.

Ambiţia noastră este să fim una dintre companiile exemplare, la nivel international.
Programul nostru de etică este deja recunoscut şi ne plasează printre companiile
de top în acest domeniu.
Cultura noastră etică puternică reprezintă unul dintre pilonii Noului L’ORÉAL.
De aceea, trebuie să ne afirmăm cu claritate angajamentele luate de compania
noastră, în calitate de angajator şi de cetăţean corporativ.
Principiile noastre etice - Integritate, Respect, Curaj şi Transparenţă - ne vor
permite să continuăm să fim un Grup care inspiră încredere.
Codul de etică este valabil pentru noi toţi, indiferent unde lucrăm şi care este funcţia noastră: de la un nou
angajat, la un membru al comitetului de conducere şi până la Consiliul de Administratie.
Codul de etică este documentul nostru de referinţă, care ne inspiră alegerile şi ne ghidează în acţiunile de zi cu zi.
Citiţi cu atenţie acest Cod. Trăiţi-l. Împărtăşiţi-l cu ceilalti. Respectaţi-l şi asiguraţi-vă că este respectat şi de cei
din jurul dumneavoastră.
L’ORÉAL are nevoie ca fiecare dintre dumneavoastră să fie un model pentru toţi ceilalţi.
JEAN-PAUL AGON
Chairman and Chief Executive Officer
Chairman of the L’ORÉAL Foundation

DE LA EMMANUEL LULIN
Codul nostru de etică este un document actualizat in permanenta si impartasit tuturor, care tratează subiecte

esenţiale pentru cultura noastră de loialitate, încredere şi solidaritate. Scopul său este de a ne ajuta să înţelegem
ce se aşteaptă de la noi, în calitate de angajaţi ai L’ORÉAL, stabilind principiile generale, dar si oferind numeroase
exemple practice, de zi cu zi.
În afară de acest document, aveti la dispoziţie şi un site intranet dedicat
(http://ethics.loreal.wans), precum şi sesiuni de formare. Corespondenţii
de etică din fiecare ţară ne ajută să actionam în spiritul Codului.
În orice caz, etica este o datorie esenţială a fiecăruia dintre noi.
De asemenea, de mulţi ani avem tradiţia să ne reunim de Ziua Eticii.
Tot mai mulţi dintre dumneavoastră participă la acest eveniment, care reprezinta
acum o dată importanta in agenda Grupului.
 iecare angajat şi entitate trebuie să-şi desfăşoare activitatea împreună, în mod
F
deschis şi respectuos. Ideile tuturor trebuie incurajate. Trebuie să ascultăm cu
generozitate şi să împărtăşim informaţiile necesare, respectand regulile noastre
privind confidentialitatea.
Problemele de etică sunt arareori simple. Forţa noastră stă în curajul de a le aduce în discuţie. Nu ascundeţi
astfel de probleme: deschideţi subiectul şi cereţi asistenţă.
Veţi primi întotdeauna sprijin în acest proces.
EMMANUEL LULIN
Senior Vice-President and Chief Ethics Officer
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Modul nostru de lucru

DE LA COMITETUL EXECUTIV

Ne angajăm să aplicăm Codul

de Etica în activitatea noastră
zilnică. Acest lucru este deosebit
de important pentru succesul
L’ORÉAL.
Etica are aplicabilitate pentru
comportamentul tuturor angajaţilor
Grupului L’ORÉAL de pretutindeni
şi de la toate nivelurile Companiei,
fără excepţie. Aceasta acoperă toate
activităţile L’ORÉAL, de la cercetare,
inovaţie şi designul produselor
noastre, până la producţia acestora
şi marketing, de la resursele umane
la operatiuni, de la administrativ şi
finanţe la dezvoltarea durabilă, de la
comunicare şi relaţii publice la mediul
digital.
Fiecare dintre noi, în calitate de
ambasadori şi membri ai comunităţii
L’ORÉAL, ne angajăm personal să
respectăm acest Cod - în spiritul şi în
litera lui.
Trebuie sa va amintiti intotdeauna ca:
•p
 rincipiile etice precizate în acest
document nu sunt opţionale:
trebuie să le respectaţi;
• stabiliţi un exemplu: reputaţia
L’ORÉAL, încrederea tuturor
părţilor interesate, depind de
fiecare dintre noi;
• veţi fi evaluaţi nu doar pentru ceea
ce faceti, dar si pentru cum faceti.
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CUI

SE ADRESEAZĂ ACEST COD?
Codul de etică se adresează tuturor angajaţilor
Grupului L’ORÉAL şi filialelor sale din întreaga lume.
Se adresează, de asemenea, tuturor deţinătorilor de
funcţii de conducere şi membrilor Comitetelor de
conducere şi executive ale Grupului L’ORÉAL şi ale
filialelor sale din întreaga lume. În plus, Codul de etică
se adresează tuturor angajaţilor şi deţinătorilor de
funcţii de conducere ai Fundaţiei L’ORÉAL. Termenul
„L’ORÉAL”, utilizat în acest document, se referă
la toate filialele Grupului L’ORÉAL şi ale Fundaţiei

L’ORÉAL. Pentru a permite cât mai multor angajaţi
să citească acest Cod de etică în limba lor maternă,
Codul de etică este disponibil acum sub forma
a 45 de traduceri. Versiunea în limba engleză
britanică a acestui Cod este documentul de referinţă.
Codul de etică este public pe site-ul web oficial al
L’ORÉAL.

MODUL

DE UTILIZARE A CODULUI
L’ORÉAL îşi desfăşoară activitatea în multe ţări cu
o varietate mare de culturi, legi şi sisteme politice.
În calitate de afacere şi ca persoane ce îşi îndeplinesc
sarcinile de serviciu, trebuie să respectăm în
permanenţă legile şi regulamentele din ţările în
care operează L’ORÉAL.
Suntem conştienţi că unele situaţii nu sunt simple.
Etica se referă adesea la arbitrarea conflictelor de
principii. Codul nostru de etică stabileşte standardele
Grupului în multe „zone gri” unde, în afară de
prevederile de drept, este necesară şi o decizie
discreţionară.
Citiţi întregul Cod pentru a afla care sunt aşteptările
şi standardele L’ORÉAL în ceea ce priveşte etica, apoi
păstraţi-vă un exemplar pentru a-l consulta în viitor, în
cazul în care aveţi întrebări sau nelămuriri.
Desigur, niciun document nu poate anticipa şi
remedia orice situaţie care ar putea să apară. Prin
urmare, ori de câte ori vă confruntaţi cu acest tip de
decizie, puneţi-vă întotdeauna următoarele întrebări:
1. Este conformă Codului de etică?
2. Este legală?
3. E
 ste conformă cu Principiile noastre de etică Integritate, Respect, Curaj şi Transparenţă?
4. C
 um ar afecta acţiunile mele părţile interesate şi
mi-aş putea justifica decizia?
5. M
 -aş simţi confortabil dacă decizia mea ar fi făcută
publică la nivel intern sau extern?
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Dacă răspunsul la una dintre aceste întrebări este
nu sau dacă aveţi dubii, regula de aur este să cereţi
sfatul persoanelor competente (conducerii, experţilor
interni, corespondentului de etică etc.) şi să discutaţi
problema deschis înainte de a acţiona (a se consulta
şi capitolul „Mă preocupă ceva: Discuţii libere”)
Codul de etică nu înlocuieşte niciuna dintre politicile
existente şi trebuie să consultaţi în continuare regulile
şi standardele stabilite la locul dumneavoastră de
muncă. Obiectivul acestui Cod este să ofere un cadru
pentru aceste politici şi standarde, pentru a facilita
înţelegerea raţiunii fundamentale care se ascunde în
spatele lor.
L’ORÉAL realizează că acest Cod de etică nu este
exhaustiv şi conţinutul acestuia se poate schimba
periodic.
L’ORÉAL îşi rezervă dreptul de a schimba Codul
de etică în orice moment, cu sau fără notificare
prealabilă, precum şi dreptul de a lua orice măsură
considerată adecvată într-o anumită situaţie, atât
timp cât nu contravine Principiilor etice L’ORÉAL.

Modul nostru de lucru

MĂ
PREOCUPĂ CEVA
L’ORÉAL încurajează cultivarea unei atmosfere
deschise în care angajaţii să-şi exprime preocupările
lor reale.
Ne încurajăm toţi angajaţii să-şi exprime punctele
de vedere, să-şi apere opiniile şi să semnaleze
comportamentele şi solicitările inacceptabile.
Angajaţii noştri pot avea nelămuriri în privinţa
anumitor practici şi au nevoie de sfaturi şi îndrumare
în rezolvarea lor. Politica noastră este ca orice
semnalare cu privire la conduita necorespunzătoare
a Companiei, a oricărui angajat sau chiar a unei
terţe părţi cu care Compania se află în contact să
fie investigată atent, luându-se măsurile adecvate,
indiferent cine este implicat.
De obicei, raportarea unor astfel de probleme
se face prin intermediul conducerii operaţionale
sau funcţionale. De asemenea, puteţi contacta
directorul de resurse umane sau corespondentul de
etică. Puteţi avea la dispoziţie şi alte resurse în ţara
dumneavoastră, cum ar fi reprezentanţii personalului.
Directorul general al filialei dumneavoastră sau,
pentru membrii personalului corporativ sau zonal,
membrul din Comitetul executiv al Grupului în
subordinea căruia vă aflaţi, este responsabil de
asigurarea respectării Codului de etică; dacă este
nevoie, îl/o puteţi contacta.
În cazuri excepţionale, dacă preocuparea
dumneavoastră nu poate fi rezolvată prin căile
normale, puteţi contacta direct Directorul de Etică
al Grupului, prin intermediul site-ului web securizat:
www.lorealethics.com
Orice angajat care înaintează astfel de preocupări cu
bună-credinţă va fi protejat împotriva represaliilor.
Orice angajat care consideră că suferă represalii în
astfel de cazuri trebuie să raporteze imediat acest
lucru prin aceleaşi căi specificate mai sus.

„Buna-credinţă” înseamnă furnizarea de informaţii
despre care credeţi că sunt complete, adevărate şi
exacte la momentul respectiv, chiar dacă mai târziu
se dovedesc a fi greşite.
Vom asigura un proces corect în cazul unei
investigaţii, respectând principiile confidenţialităţii
şi prezumţia de nevinovăţie. Orice investigaţie va
respecta, de asemenea, şi legislaţia locală în vigoare,
în special în ceea ce priveşte un proces echitabil.
În timpul unei investigaţii referitoare la etică, este
obligatorie colaborarea deplină a tuturor persoanelor
implicate, iar toate informaţiile şi documentele
necesare trebuie furnizate imediat, la prima cerere.
Persoana implicată va fi informată cu privire la
natura alegaţiilor aduse împotriva sa. Este posibil
ca această informare să nu aibă loc imediat, dacă se
dovedeşte necesar, de exemplu, să se verifice faptele,
să se protejeze anumite dovezi sau să se contacteze
autorităţile competente.
Toate informaţiile comunicate vor fi împărtăşite numai
persoanelor care au un motiv legitim să le cunoască,
fie pentru a asigura remedierea problemei, fie pentru
a lua măsurile adecvate.
Persoana care şi-a exprimat preocuparea va
primi rezultatele investigaţiei, în măsura în care
este oportun şi în care rezultatele pot fi oferite
fără a încălca cererile legale sau alte obligaţii de
confidenţialitate.
Orice acuzaţii care se dovedesc a fi calomnioase
sau făcute cu rea-voinţă pot conduce la proceduri
disciplinare.
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CUM LUCRĂM

ÎMPREUNĂ
Ne aşteptăm ca fiecare angajat şi entitate să-şi
desfăşoare activitatea împreună în mod deschis
şi respectuos.
Se încurajează lucrul în echipă, iar atât succesele
cât şi eşecurile vor fi asumate în comun.
Scopul nostru va fi încrederea în ideile celorlalţi şi
recunoaşterea contribuţiei lor.
Vom asculta cu generozitate şi vom împărtăşi
informaţiile necesare, în conformitate cu regulile
Grupului cu privire la confidenţialitate.

Lipsa de respect, în special exprimată printr-un
discurs abuziv, gesturi nepotrivite sau remarci
rasiste, discriminatoare sau de natură sexuală, sunt
inacceptabile. Subaprecierea colegilor este, de
asemenea, contrară eticii L’ORÉAL.
În acest fel, vom cultiva în continuare loialitatea,
încrederea, solidaritatea şi respectul pentru
diferenţele culturale în întreaga noastră activitate.

RESPECTAREA

DREPTURILOR OMULUI
Ne angajăm să respectăm şi să sprijinim drepturile
omului, aşa cum sunt prezentate în Declaraţia
universală a drepturilor omului din 10 decembrie 1948
şi Principiile directoare ale Organizaţiei Naţiunilor
Unite privind drepturile omului în mediul de afaceri,
din 16 iunie 2011. Am semnat Acordul global al
Organizaţiei Naţiunilor Unite din 2003 şi sprijinim
Principiile ONU de emancipare a femeilor.

Activăm în multe ţări şi acordăm o atenţie
specială problemelor reglementate de Convenţiile
fundamentale ale Organizaţiei Internaţionale a
Muncii (interzicerea muncii infantile şi a muncii
forţate, respectarea libertăţii de asociere), promovării
diversităţii, drepturilor femeilor, respectării dreptului
persoanelor de a dispune liber de resursele lor
naturale şi dreptului la sănătate.

RESPECTAREA

LEGISLATIEI SI OBICEIURILOR LOCALE
L’ORÉAL acordă o deosebită importanţă spiritului
şi literei legilor care guvernează standardele de
calitate, sănătate şi siguranţă, dreptul muncii, mediul,
corupţia şi spălarea de bani, confidenţialitatea datelor,
obligaţiile fiscale, comunicarea exactă a informaţiilor
financiare şi nefinanciare şi concurenţa loială.
L’ORÉAL urmăreşte să împărtăşească aceste principii
cu partenerii săi de afaceri şi să se asigure că şi ei
respectă aceste legi şi reglementări.
Trebuie, de asemenea, să garantăm că, acolo unde va
fi posibil, ne vom desfăşura activitatea într-o manieră
care să ţină cont de tradiţiile sociale şi culturale ale
comunităţilor cu care intrăm în contact.
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S-ar putea întâmpla ca prevederile din acest cod
să difere de legile sau obiceiurile locale ale unei
anumite ţări. În astfel de cazuri, acolo unde legile sau
obiceiurile locale impun un standard mai înalt decât
cel prevăzut în acest Cod, legile şi obiceiurile locale
trebuie să se aplice întotdeauna. Dacă, dimpotrivă,
Codul prevede un standard mai ridicat, acesta va
avea întâietate, cu excepţia cazului în care acest
lucru are ca rezultat activităţi ilegale.

Modul nostru de lucru

RESPECTAREA ANGAJAMENTELOR NOASTRE
ÎN CALITATE DE AFACERE

„Ne dorim să atingem excelenţa şi ne
provocăm constant, atât pe noi, cât şi
metodele noastre.”
Cuprins
PAG I N A 1 0

PAG I N A 1 8

PAG I N A 2 4

PAG I N A 1 1

PAG I N A 1 9

PAG I N A 2 5

PAG I N A 1 3

PAG I N A 2 0

Siguranţa şi calitatea
produselor
Publicitatea şi
marketingul
Alegerea şi tratarea
corectă a furnizorilor

Cadourile şi activităţile
de divertisment
Mituirea şi plăţile de
facilitare
Informaţiile confidenţiale
PAG I N A 2 1

PAG I N A 1 4

Concurenţa loială

Reprezentarea companiei

Conflictele de interese

Înregistrări financiare şi
comerciale şi combaterea
spălării banilor
PAG I N A 2 6

Tranzacţionarea
frauduloasă
PAG I N A 2 7

PAG I N A 2 2
PAG I N A 1 6

Utilizarea resurselor
companiei

Intimitatea şi protecţia
datelor personale

Taxele
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În calitate de afacere

SIGURANŢA ŞI CALITATEA

PRODUSELOR

Calitatea şi siguranţa produselor au avut mereu o importanţă capitală.
Performanţa superioară, calitatea şi siguranţa produselor noastre sunt cele care dovedesc dăruirea şi respectul
pe care le avem faţă de clienţii noştri, cele care menţin încrederea acestora, clădesc reputaţia mărcilor noastre
şi asigură păstrarea poziţiei de lider a L’ORÉAL în domeniu. Ne angajăm să comercializăm produse cu o
eficacitate şi siguranţă dovedite, garantate de metode de evaluare foarte riguroase.
Fiecare angajat L’ORÉAL implicat în dezvoltarea, fabricarea, marketingul şi vânzarea produselor trebuie să
caute să atingă o calitate absolută a produsului, de la concepţie până la distribuire şi chiar şi după intrarea
produsului pe piaţă.

Trebuie să
+ Respectăm toate cerinţele legale şi de reglementare
naţionale şi internaţionale pentru a asigura
conformitatea tuturor produselor noastre;
+ Ne asigurăm că în fiecare etapă, de la dezvoltarea
la fabricarea şi distribuirea produsului, sunt aplicate
cele mai înalte standarde de igienă şi controale
stricte ale calităţii;
+ Dacă am luat la cunoştinţă o reclamaţie a unui
consumator, să îi solicităm acestuia să contacteze
departamentul competent de relaţii cu consumatorii,
iar atunci când plângerea sa pare să reprezinte o
potenţială problemă legată de sănătate sau siguranţă,
să informăm imediat directorul sau Departamentul
Internaţional de Cosmeto-vigilenta.

Trebuie să nu
- Limităm un schimb de opinii liber şi deschis cu
privire la siguranţa produselor, astfel încât să nu
fie omisă nicio problemă legată de siguranţă;
- Ignorăm nicio potenţială problemă cu privire la
siguranţa, tolerarea de către utilizatori şi controlul
calităţii produselor;
- Răspundem întrebărilor adresate de jurnalişti
(inclusiv cei din mediile de socializare) despre
produsele noastre, dacă nu avem competenţa
sau autorizarea necesară în acest scop.

Etic, sau nu?
1.1 - Lucrez pe linia de producţie. Am observat
unele produse finite defectuoase. Un utilaj ar putea
cauza probleme de calitate. Ştiu că trebuie să
oprim producţia când se întâmplă astfel de lucruri,
însă managerul meu nu a luat nicio măsură. Ştiu că
planul de producţie este foarte strâns. Trebuie să am
încredere că ştie ce face când ignoră acest lucru?
L’ORÉAL a introdus controale de calitate în fiecare
etapă din procesul de producţie pentru a garanta
produse de cea mai înaltă calitate pentru clienţii
noştri. Calitatea este pe primul loc, indiferent de
planurile de producţie. Trebuie să opriţi linia fără
nicio ezitare, să discutaţi problema cu managerul
dumneavoastră şi să încercaţi s-o rezolvaţi împreună
şi cu restul echipei, înainte de a continua producţia.
1.2 - Am primit o notă din partea unui furnizor care
afirma că un transport recent de materii prime ar
putea fi contaminat. Produsele conţinând aceste
materii prime au fost deja livrate clientului şi nu
există nicio dovadă concretă de contaminare a
produselor noastre. Avem obligaţia de a retrage
întregul lot de produse?
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În cadrul L’ORÉAL, răspundem cu promptitudine
oricărei preocupări cu privire la siguranţa produselor.
Discutaţi imediat problema cu managerul
dumneavoastră sau cu directorul local pentru
controlul calităţii.
1.3 - Tocmai am fost contactat de un consumator
care a sunat la un număr greşit de telefon. Mi-a
spus că a avut o reacţie alergică după utilizarea
unuia dintre produsele noastre. Ce ar trebui să fac?
Daţi-i consumatorului numărul serviciului competent
de asistenţă telefonică pentru consumatori şi
încurajaţi-l să îi contacteze imediat. De asemenea,
transmiteţi chiar dumneavoastră această informaţie
departamentului de supraveghere post-comercializare.
La L’ORÉAL, în urma studierii aprofundate a unei
eventuale relaţii cauzale cu produsele noastre,
câteodată decidem să ajustăm compoziţia unui
produs pentru a corecta unele efecte nedorite, chiar
dacă sunt minore, pentru a garanta clienţilor noştri că
ne pot utiliza produsele în deplină încredere.
1.4 - Familia şi prietenii mei mă întreabă adesea
care este poziţia noastră în ceea ce priveşte
testarea pe animale... nu ştiu ce să le spun. Pe cine
să abordez în această problemă?
L’ORÉAL nu mai testează pe animale niciunul dintre
produsele sau ingredientele sale, nicăieri în lume. În
plus, L’ORÉAL nu deleagă această sarcină terţilor. S-ar
putea face o excepţie numai dacă anumite autorităţi
de reglementare ne-ar impune acest lucru, din motive
ce ţin de siguranţă sau de reglementare. Dacă aveţi
întrebări pe acest subiect, puteţi contacta directorul
de relaţii publice. Reţineţi: trebuie să procedaţi cu
atenţie atunci când vorbiţi despre subiecte care
depăşesc domeniul dumneavoastră de specialitate
(a se consulta capitolul „Reprezentarea companiei”).

Pe cine puteţi contacta: Dacă vă preocupă
un aspect legat de calitatea şi/sau siguranţa
produselor, nu ascundeţi acest lucru. Discutaţi cu
managerul dumneavoastră, directorul pentru
controlul calităţii, directorul departamentului
juridic, directorul ştiinţific, directorul de resurse
umane sau corespondentul de etică; aceştia vă
vor putea ajuta şi sprijini (a se consulta şi capitolul
„Mă preocupă ceva: Discuţii deschise”).

Modul nostru de lucru

PUBLICITATEA

ŞI MARKETINGUL
Succesul produselor noastre se bazează pe caracteristicile intrinseci şi performanţa acestora. Acest principiu
este esenţial pentru câştigarea şi păstrarea fidelităţii consumatorului. Dorim să comunicăm responsabil,
respectând varietatea infinită a nevoilor şi dorinţelor referitoare la frumuseţe din lume. Nu promovăm un
model de frumuseţe unic şi de neatins.

Trebuie să

Trebuie să nu

+R
 espectăm procedurile interne de validare a
materialelor publicitare şi a afirmaţiilor, chiar
dacă acest lucru întârzie lansarea unui produs;

- Încercăm să exploatăm credulitatea, lipsa de
cunoştinţe sau lipsa de experienţă a consumatorilor;

+N
 e asigurăm că toate materialele publicitare şi
promoţionale se bazează pe performanţe dovedite
şi date ştiinţifice relevante obţinute prin evaluări,
studii de laborator sau studii privind consumatorii
realizate în conformitate cu practicile recomandate
din industria în care activăm;
+S
 ă oferim o descriere precisă, corectă şi adevărată a
produselor noastre şi a efectelor lor;
+E
 xprimăm clar scopul şi utilizarea corectă a
produselor noastre şi să ne asigurăm că acestea sunt
înţelese uşor de către consumatori;
+N
 e asigurăm că mărcile noastre promovează cât mai
multe tipuri de frumuseţe;

- Afirmăm în materialele noastre publicitare că
utilizarea produselor noastre va conferi un avantaj
profesional sau social substanţial sau că produsele
noastre sunt necesare pentru depăşirea problemelor
personale sau pentru a obţine acceptarea societăţii;
- Subminăm demnitatea umană în materialele
noastre publicitare şi să nu prezentăm stereotipuri
degradante;
- Facem publicitate pe anumite canale media sau în
asociere cu programe a căror strategie de atracţie
se bazează pe violenţă, sex, superstiţii sau instigarea
la ură împotriva altor persoane. Astfel de strategii
sunt contrare Principiilor etice L’ORÉAL;

+F
 im sensibili la posibilele reacţii ale grupurilor
religioase, etnice, culturale sau sociale faţă de
publicitatea noastră;

- Permitem apariţia copiilor în materiale publicitare
pentru produse care nu au fost testate pentru
utilizarea de către copii, cu excepţia cazului în
care în materialul publicitar se precizează clar că
produsul nu este destinat copiilor;

+A
 vem grijă ca acţiunile noastre să fie consecvente
cu Principiile noastre etice dacă promovăm produse
pentru copii şi tineri;

- Creăm materiale publicitare şi promoţii destinate
special copiilor foarte mici, cu excepţia produselor
de protecţie solară şi de igienă;

+F
 im deosebit de vigilenţi în ceea ce priveşte
condiţiile în care muncesc copiii care ar putea
să apară în materialele noastre publicitare;

- Exagerăm intenţionat afirmaţiile din comunicările
noastre, inclusiv afirmaţiile privind mediul sau
societatea;

+A
 vem grijă atunci când folosim animale în
materialele noastre publicitare: nu recurgem
la animale aparţinând unor specii protejate,
ale căror condiţii de dresaj sunt
evident inacceptabile;

- Strângem informaţii privind comportamentul
consumatorilor pentru scopuri de marketing
fără a informa mai întâi utilizatorii de pe internet
(de exemplu, utilizarea de module cookie).

+ Concepem promoţiile noastre de vânzări şi
operaţiunile de marketing direct astfel încât
consumatorii să înţeleagă clar condiţiile pe
care le oferim;
+P
 rotejăm datele personale ale consumatorilor noştri
(a se consulta capitolul despre Intimitate şi protecţia
datelor personale);
+N
 e abţinem de la remarci defăimătoare cu privire la
concurenţi (inclusiv orice declaraţii false cu privire la
produsele sau serviciile lor).
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Etic, sau nu?
2.1 - Colega mea mi-a arătat o propunere de
marketing pentru o loţiune de corp în care se
foloseşte un model tânăr extrem de slab. Cred că este
cel puţin dezagreabil şi ar putea conduce la acuzaţia
că încurajăm tinerele fete să se înfometeze pentru
a avea un corp nesănătos de slab. Mi-a spus că sunt
prea sensibilă şi că lucrarea a fost deja trimisă spre
aprobare. Ce pot să fac în această privinţă?
Publicitatea şi activitatea noastră de promovare sunt
concepute pentru a avea un impact maxim posibil
asupra audienţei dorite. Prin urmare, trebuie să ne
asumăm responsabilitatea pentru toate mesajele pe
care le comunică sau se consideră că le comunică.
Există o preocupare din ce în ce mai mare pentru
tulburările de alimentaţie printre tinerele femei şi
riscurile asociate asupra sănătăţii. Acest lucru trebuie
luat în considerare în deciziile privind campaniile
noastre publicitare. Nu colaborăm cu bună ştiinţă cu
modele mai mici de 16 ani, cu excepţia unor reclame
specifice, precum produse de protecţie solară pentru
copii, şi nici cu modele care par în mod clar să aibă
tulburări de alimentaţie gravă. Trebuie să o încurajaţi
pe colega dumneavoastră să ceară şi părerea altcuiva.
De asemenea, puteţi aduce problema în atenţia
managerului dumneavoastră.
2.2 - Într-un spot publicitar pentru un produs de
aranjare a părului, modelul urmează să poarte o
perucă din păr natural, şi îi vom şi retuşa imaginea
în Photoshop, fiindcă are coşuri pe piele. Este ceva
acceptabil, din punctul de vedere al onestităţii
afirmaţiilor noastre?
Uneori, sunt necesare unele retuşuri din perspectivă
tehnică, însă acestea nu ar trebui să aibă un caracter
înşelător în ceea ce priveşte performanţele produsului
promovat. Utilizarea unei peruci din păr natural este
acceptabilă, deoarece este vorba despre un produs
de aranjare a părului şi nu are legătură cu volumul
părului. Este important ca peruca utilizată să fie
făcută din păr natural şi să fie colorată sau aranjată cu
produsele la care se face reclamă. Totuşi, aveţi grijă
la originea părului natural folosit pentru producerea
perucilor: uneori, aceasta poate fi controversată.
2.3 - Lucrez acum la un program de marketing
pentru un produs nou. Managerul departamentului
de cercetare şi inovaţie mi-a spus că doar „reduce
ridurile”, însă managerul meu direct mi-a precizat să
specific că „elimină ridurile”. Mă preocupă faptul că
nu este în întregime adevărat. Ce ar trebui să fac?
Acţionăm în conformitate cu Codul consolidat
al Camerei Internaţionale de Comerţ privind
publicitatea şi practicile de comunicare, precum
şi cu Carta europeană şi principiile directoare
privind publicitatea responsabilă şi comunicarea
de marketing în cosmetică. Prezentarea exagerată
a produselor noastre, făcând afirmaţii excesive sau
deformate, este incorectă şi generează neîncredere
în rândul consumatorilor noştri, putând fi considerată
amăgitoare. Dacă produsul nu elimină ridurile, atunci
nu trebuie să afirmaţi acest lucru.
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2.4 - Aş vrea să includ într-un spot publicitar
informaţia că un produs nu conţine hexaclorofen,
un fapt deloc surprinzător, având în vedere că
utilizarea acestui ingredient este interzisă prin lege.
Totuşi, acest amănunt sună bine pentru clienţi. Însă
am colegi care consideră că este o afirmaţie situată
la limita eticii. Cine are dreptate?
Nu putem determina oamenii să creadă că produsele
noastre au o anumită proprietate, când această
proprietate rezultă din simpla respectare a legii. Ar
însemna să inducem consumatorii în eroare. Colegii
dumneavoastră au dreptate.
2.5 - În acest moment lucrez la un spot publicitar
plasat într-un context religios. Clienţii vizaţi de
acest spot publicitar vor aprecia, probabil, stilul
său provocator şi nu consider că spotul ar putea
jigni pe cineva în ţara mea. Totuşi, am un coleg din
străinătate care consideră că spotul este aproape
de limita eticii. Ce ar trebui să fac?
Trebuie să evaluăm spoturile noastre publicitare
nu numai din punctul de vedere al consumatorilor
direct vizaţi de acestea, ci şi din punctul de vedere al
societăţii, în general. Spoturile noastre sunt vizionate
de mult mai mulţi oameni decât cei care fac parte
din segmentul de piaţă vizat. De aceea, trebuie să
avem în vedere prezenţa noastră internaţională şi
să nu folosim subiecte care ar putea fi considerate
acceptabile într-o ţară, însă extrem de şocante într-o
altă ţară în care activăm. În cele din urmă, nu trebuie
să utilizăm imagini, simboluri sau subiecte care ar
putea fi considerate neîntemeiat jignitoare sau lipsite
de respect faţă de o anumită religie, naţionalitate,
cultură, minoritate etnică sau dizabilitate. Ideal ar fi să
se obţină o opinie obiectivă, anume prin consultarea
unui grup de experţi înainte de validarea spotului
publicitar, urmărindu-se cu atenţie difuzarea spotului.
2.6 - O marcă de renume de îmbrăcăminte pentru
copii lansează o gamă de rochii pentru fetiţe şi
doreşte să cumpere un luciu de buze pe care să
îl ofere clienţilor dacă aceştia achiziţionează o
anumită cantitate de produse. Este o oportunitate
avantajoasă, nu?
Sexualizarea prematură a copiilor mici este o problemă
dezbătută tot mai intens în ultima vreme. Deşi copiii
şi-au dorit întotdeauna să imite adulţii, în special
experimentând cu machiaj şi parfumuri, considerăm că
acest tip de comportament trebuie să rămână la nivel
de joc şi, de aceea, nu trebuie să încurajăm utilizarea
zilnică a produselor cosmetice de către tineri, cu
excepţia produselor pentru igienă şi protecţie solară.
Astfel, este de preferat să evităm orice asociere a
mărcilor noastre cu obiecte, subiecte sau evenimente
adresate copiilor. De exemplu, nu furnizăm produse
pentru concursuri de tipul „Mini Miss”.

Pe cine puteţi contacta: Dacă vă preocupă un
aspect legat de publicitate sau marketing, nu
ascundeţi acest lucru. Discutaţi cu managerul
dumneavoastră, cu directorul departamentului
juridic, cu managerul departamentului de resurse
umane sau cu corespondentul de etică; aceştia vă
vor putea ajuta şi sprijini (a se consulta şi capitolul
„Mă preocupă ceva: Discuţii deschise”).

Modul nostru de lucru

ALEGEREA

ŞI TRATAREA CORECTĂ
A FURNIZORILOR
Relaţiile L’ORÉAL cu furnizorii săi se extind dincolo de cumpărarea şi livrarea bunurilor şi serviciilor. Ele fac
parte din succesul pe termen lung al afacerii noastre. Vom fi judecaţi în funcţie de calitatea relaţiilor pe care
le avem cu furnizorii noştri. În special, va fi cercetat amănunţit modul nostru de alegere a furnizorilor şi modul
acestora de a-şi demonstra angajamentul de a face afaceri în mod responsabil.
Suntem mândri de reputaţia noastră şi anume că tratăm cu furnizorii într-un mod deschis şi de sprijin reciproc.
Aceste relaţii se bazează pe principiile de imparţialitate, corectitudine şi fidelitate, iar noi le respectăm
independenţa şi identitatea. L’ORÉAL nu va abuza de poziţia sa pe piaţă pentru a obţine un tratament preferenţial.

Trebuie să
+ Alegem furnizorii în baza unei oferte de preţ
competitive şi deschise; să ne asigurăm că toate
ofertele furnizorilor sunt comparate şi apreciate în
mod corect, fără favoritisme
+F
 im transparenţi în procesul de selecţie şi să oferim
un feedback sincer şi amabil ofertelor refuzate, pe
baza unor elemente obiective;
+N
 e asigurăm că aşteptările noastre etice sunt
înţelese şi acceptate de toţi furnizorii, indiferent
de locul în care operează;
+ Sprijinim

furnizorii în satisfacerea aşteptărilor
companiei L’ORÉAL;
+ Plătim

furnizorii la timp şi în conformitate cu
termenii stabiliţi, cu excepţia cazului în care există
motive legitime de a nu face acest lucru, de
exemplu, dacă marfa comandată nu este livrată;
+N
 e asigurăm că furnizorii noştri nu depind excesiv
din punct de vedere economic de L’ORÉAL
+P
 rotejăm informaţiile confidenţiale ale furnizorilor,
ca şi când ar fi ale noastre

Trebuie să nu
- Impunem condiţii abuzive furnizorilor noştri
(şi anume, în legătură cu termenele de plată,
datele limită…)
-C
 ontinuăm să lucrăm cu un furnizor care nu
îndeplineşte aşteptările L’ORÉAL în repetate
rânduri sau nu respectă Principiile noastre etice, în
special în ceea ce priveşte drepturile omului şi/sau
combaterea corupţiei.

Etic, sau nu?
3.1 - Încerc să găsesc un furnizor nou pentru
materialele de birou. Primul contactat oferă servicii
bune, dar la preţuri mari. Al doilea nu este chiar
aşa de bun, dar e mai ieftin (în special pentru că a
făcut o reducere substanţială, în efortul de a câştiga
contractul cu L’ORÉAL). Îi pot dezvălui primului
furnizor preţul oferit de cel de-al doilea, ca să încerc
să-l determin să scadă preţul?

3.2 - Am găsit un furnizor foarte bun, dar e la
începutul activităţii, iar L’ORÉAL este, pentru
moment, singurul său client. Îl pot folosi?
Da. Nu există niciun motiv pentru care să nu-l ajutăm pe
acest furnizor să-şi înceapă afacerea. Cu toate acestea,
trebuie să încheiaţi un contract temporar şi să informaţi
furnizorul că, până la o anumită dată, trebuie să-şi
găsească alţi clienţi. Dacă este foarte bun, acest lucru
nu ar trebui să reprezinte o problemă. Dacă la expirarea
contractului acesta nu a respectat condiţia, trebuie să
vă gândiţi la schimbarea furnizorului.
3.3 - Cineva mi-a spus în mod confidenţial că unul
dintre furnizorii noştri externi este investigat în urma
acuzaţiilor de muncă forţată. Furnizorul nu mi-a spus
nimic despre toate acestea, iar la vizitele anterioare pe
amplasamentul său nu am avut motive de îngrijorare.
Să ignor aceste zvonuri?
Nu. Trebuie să investigaţi, începând prin a-i cere informaţii
furnizorului. Dacă aveţi îndoieli, aveţi în vedere includerea
lor în programul de Audit Social al L’ORÉAL, care implică
trimiterea unui auditor extern pentru a verifica faptele
cu privire la practicile de angajare, condiţiile de lucru şi
alte aspecte. Dacă auditul scoate la iveală domenii de
îmbunătăţit, vom informa furnizorul şi vom încerca să
îl convingem să accepte un plan de acţiuni corective.
Desigur, dacă este un caz de nerespectare gravă a
standardelor noastre, despre care nu credem că o putem
remedia imediat, sau dacă furnizorul nu ameliorează
situaţia, trebuie să încheiem relaţia.
PENTRU MAI MULTE INFORMAŢII:
citiţi „Modul în care cumpărăm” şi „Furnizorii/
subcontractorii şi munca infantilă”.

Pe cine puteţi contacta: Dacă vă preocupă un
aspect legat de alegerea şi tratarea furnizorilor,
nu ascundeţi acest lucru. Discutaţi cu managerul
dumneavoastră, directorul de achiziţii, directorul
de resurse umane sau corespondentul de etică;
aceştia vă vor putea ajuta şi sprijini (a se consulta şi
capitolul „Mă preocupă ceva: Discuţii deschise”).

Îi puteţi spune primului furnizor, fără a intra în detalii,
că aţi primit o ofertă mai bună de preţ din altă parte,
însă fără să dezvăluiţi identitatea şi preţul celui de-al
doilea furnizor. În caz contrar, îi veţi da primului furnizor
informaţii confidenţiale despre concurentul său, ceea ce
nu este etic şi, în multe ţări, este ilegal.
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CONCURENŢA

LOIALĂ

Respectăm toţi participanţii din sfera noastră profesională, inclusiv concurenţii. Îi tratăm aşa cum am vrea să
ne trateze şi ei. Poziţia noastră de lider în industria cosmeticelor ne întăreşte obligaţia de a stabili un exemplu
bun în acest domeniu.
Este în interesul nostru să ne desfăşurăm activitatea într-o industrie unde practicile de afaceri sunt onorabile.
Ne uşurează munca şi consolidează încrederea consumatorilor. Împărtăşirea cu concurenţii a oricărui tip de
informaţii, cum ar fi preţul, costurile sau planurile de marketing pot duce la apariţia situaţiilor ca stabilirea
preţului, a limitelor teritoriale sau alte tipuri de manipulare şi denaturare a pieţei libere. În cele mai multe ţări,
există legi foarte stricte în acest domeniu, pe care trebuie să le cunoaştem şi să le respectăm.

Trebuie să
+ Informăm cu promptitudine superiorii direcţi dacă
am primit din neatenţie sau am folosit informaţii
care sunt proprietatea sau sunt confidenţiale
referitoare la concurenţi şi care în mod legitim
aparţin numai acestora sau unor terţi;
+ Ne abţinem de la acţionarea cu bună ştiinţă pentru
a bloca sursele de aprovizionare sau pieţele de
desfacere ale unui concurent;
+ Nu le permitem niciodată noilor angajaţi ai L’ORÉAL
să ne împărtăşească informaţii confidenţiale despre
concurenţii pentru care au lucrat;
+ Ne abţinem de la orice remarci defăimătoare cu
privire la concurenţi (inclusiv orice declaraţii false
cu privire la produsele sau serviciile lor).

Trebuie să nu
- Avem vreun tip contact cu concurenţii, în care se
discută informaţii confidenţiale;
- Determinăm clienţii sau furnizorii să încalce
contractele lor cu concurenţii;
- Stabilim aranjamente de tranzacţii exclusive (adică
contracte care să solicite unei companii să cumpere
sau să vândă numai de la/către L’ORÉAL), fără
avizul juridic prealabil;
- Strângem informaţii despre concurenţi prin mijloace
ilegale şi/sau evitând să ne identificăm clar ca
angajat L’ORÉAL atunci când strângem astfel de
informaţii;
- Impunem contracte care leagă sau pun împreună
diferite produse sau servicii (de ex. cele care solicită
unui cumpărător care vrea un produs, să cumpere şi
un al doilea produs „legat”) sau care permit rabaturi
de fidelitate fără avizul juridic prealabil;
- Influenţăm politica de stabilire a preţurilor
a clienţilor noştri.

Etic, sau nu?
4.1 - M-am întâlnit recent la o prezentare comercială
cu un reprezentant al unui concurent de-al nostru.
La un pahar de băutură în bar, mi-a menţionat că
în compania lui se va pune în curând în aplicare o
creştere de preţ pentru câteva produse cheie. Iată o
informaţie foarte utilă! Cui să îi spun, ca să profităm
din plin?
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Noi nu împărtăşim sau schimbăm informaţii cu
concurenţii, cu privire la preţuri şi oferte. Acest lucru
include politicile de tarifare, reducerile, promoţiile,
redevenţele, garanţiile şi termenii şi condiţiile de
vânzare. Dacă un concurent oferă de bunăvoie
astfel de informaţii, trebuie să încheiaţi discuţia, cu
amabilitate dar imediat, şi să vă informaţi superiorii
direcţi şi departamentul juridic. Desigur, trebuie,
de asemenea, să nu împărtăşiţi această informaţie
nimănui. Deşi schimbul poate fi neintenţionat, ar
putea crea totodată aparenţa stabilirii preţurilor
sau a ofertelor frauduloase, care nu sunt etice
şi, în majoritatea ţărilor, sunt ilegale.
4.2 - L’ORÉAL este membră a Asociaţiei Naţionale
a Profesioniştilor din Industria Cosmetică, iar
eu sunt reprezentantul L’ORÉAL în Comitetul
Comercial. După una din întâlnirile lunare ale
Comitetului, un coleg de-al meu, un reprezentant al
unui bine cunoscut concurent, a sugerat ca membrii
Comitetului să se întâlnească într-un restaurant
pentru a-şi consolida legăturile personale şi pentru
a discuta „neoficial”. Ce ar trebui să fac?
Nu acceptaţi invitaţia şi informaţi imediat
Departamentul Juridic. Avem obligaţia de a avertiza
Asociaţia cu privire la astfel de întâlniri „neoficiale”.
Nu uitaţi, contactul cu concurenţii trebuie să
rămână excepţional şi limitat la subiecte de discuţie
nespecifice, neconfidenţiale şi nestrategice. Evitaţi cu
stricteţe contactele neoficiale şi chiar evenimentele
sociale cu concurenţii. Dacă în timpul contactului
oficial „autorizat” cu concurenţii, vă daţi seama că
urmează să fie discutate probleme sensibile, părăsiţi
imediat întâlnirea şi obţineţi menţionarea în minutele
întâlnirii a faptului că aţi părăsit-o.
4.3 - Am aflat că unul dintre principalii noştri
concurenţi va lansa în scurt timp un nou produs care
ar putea avea implicaţii serioase asupra vânzărilor
şi strategiilor noastre de marketing. Avem nevoie
disperată să aflăm mai multe detalii despre acest
lucru, oricât ne-ar costa. Dată fiind importanţa
faptului, putem angaja pe cineva să caute în gunoiul
lor indicii despre strategia de lansare?
Nu. Acesta este un comportament în întregime
imoral, care ar putea prejudicia grav reputaţia noastră
de integritate. L’ORÉAL nu va fi niciodată implicată
în astfel de activităţi. Strângem informaţii despre
concurenţi numai prin mijloace legale. Astfel de
mijloace includ examinarea produselor concurenţilor
şi utilizarea surselor disponibile public, precum
broşurile promoţionale, rapoartele anuale, standurile
concurenţilor de la târguri şi datele agregate din
domeniu care nu dezvăluie informaţii specifice
companiilor.

Modul nostru de lucru
4.4 - În vreme ce vizitam un client, acesta mi-a
dat informaţii despre preţurile recomandate ale
concurenţilor mei, precum şi despre planurile lor de
lansare. Pot să îi cer şi informaţii despre când vor
ajunge în magazine aceste produse lansate?
Trebuie să nu strângeţi informaţii sensibile care nu
sunt publice (preţuri, lansări de produse, cote de
piaţă, buget de promovare etc.) despre concurenţi,
nici direct de la concurenţi, nici indirect, respectiv
prin clienţii noştri. Astfel de acţiuni reprezintă un risc
atât pentru L’ORÉAL, cât şi pentru client.
4.5 - Acum şase luni am angajat pe cineva care
lucrase pentru un concurent. Cât timp a stat acolo,
a dobândit o expertiză în cercetare incredibil de
valoroasă, într-un domeniu cheie pentru noi. Întradevăr, acea experienţă a fost unul din motivele
principale pentru care am angajat-o. Evident,
mi-am luat precauţii pentru a mă asigura că nu
dezvăluie informaţiile confidenţiale pentru noi,
dar cu siguranţă există o limită de timp, după care
îşi poate împărtăşi liber cunoştinţele? Altfel, ar
însemna să ducem la extreme toată chestiunea cu
confidenţialitatea?

PENTRU MAI MULTE INFORMAŢII:
citiţi „Modul în care concurăm”.

Pe cine puteţi contacta: Dacă vă preocupă un
aspect legat de concurenţă, nu ascundeţi acest
lucru. Discutaţi cu managerul dumneavoastră,
cu directorul departamentului juridic, directorul
de resurse umane sau corespondentul de etică;
aceştia vă vor putea ajuta şi sprijini (a se consulta şi
capitolul „Mă preocupă ceva: Discuţii deschise”).

Nu. Nu există limită de timp în protejarea informaţiilor
confidenţiale. Noua recrutată ar fi trebuit să fie
angajată pentru calităţile sale, nu pentru că a fost
angajată în trecut la concurenţă. S-ar recomanda
chiar transferul ei în alt departament, unde să nu
se simtă sub presiunea divulgării cunoştinţelor
confidenţiale şi nici tentată să facă acest lucru.
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În calitate de afacere

CONFLICTELE

DE INTERESE
În calitate de lider al pieţei de cosmetice, trebuie să fim deosebit de atenţi la conflictele de interese. Cu toţii
trebuie să evităm situaţiile în care interesele personale pot intra în conflict cu interesele L’ORÉAL.
Chiar şi aparenţa unui conflict poate păta reputaţia L’ORÉAL - dar şi pe a noastră, personală. Regula de aur
pentru rezolvarea oricărui conflict sau chiar potenţial conflict este dezvăluirea completă a tuturor faptelor.
Acest lucru permite ca totul să fie examinat cum se cuvine.

Trebuie să
+ Ne informăm superiorii direcţi în privinţa unui
posibil conflict de interese care ne-ar putea
influenţa sau ar părea că ne influenţează judecata
şi acţiunile (de exemplu, în cazul în care un
membru al familiei este angajat de un furnizor)
sau în privinţa deţinerii unei funcţii, a implicării
sau a oricărui interes financiar la orice organizaţie
care este un concurent, client, furnizor sau orice alt
partener de afaceri al L’ORÉAL, dacă funcţia din
cadrul L’ORÉAL ne permite să influenţăm relaţia
respectivă de afaceri.

Trebuie să nu
- Ascundem niciun fel de informaţie despre conflictele
de interese.

Etic, sau nu?
5.1 - O colegă de-a mea are un văr care ni s-a
alăturat, iar o veche prietenă din şcoală tocmai a
început să lucreze cu mine. Sunt puţin îngrijorată
că oamenii ar putea crede că există un conflict de
interese. Aceste politici se aplică numai membrilor
apropiaţi ai familiei - sau acoperă şi acest caz?
Răspunsul este simplu. Dacă relaţia e de aşa natură
încât să vă influenţeze obiectivitatea, atunci trebuie
să aplicaţi această politică şi să cereţi îndrumare.
Faptul că un membru al familiei sau un prieten
lucrează deja la L’ORÉAL nu are nicio legătură cu
valoarea lor proprie în calitate de candidat pentru
un loc de muncă în Companie. Dar trebuie să se facă
eforturi pentru a ne asigura că evaluarea salariului
şi a performanţei este efectuată de o persoană
independentă şi că aceste situaţii sunt monitorizate
în permanenţă, pentru a asigura obiectivitatea
şi corectitudinea pentru toată lumea.
5.2 - Am fost foarte impresionat de calitatea muncii
unui anumit furnizor al L’ORÉAL şi, în consecinţă, aş
dori să investesc în companie. Există aici un conflict
de interese?
Deşi implicarea dumneavoastră ar putea fi doar
financiară, ar putea exista un conflict de interese, în
funcţie de poziţia dumneavoastră în cadrul L’ORÉAL,
de influenţa asupra deciziilor de achiziţionare,
de valoarea investiţiei şi de importanţa pe care
o reprezintă L’ORÉAL în calitate de client pentru
compania respectivă. Singurul mod de a afla
dacă acest lucru este acceptabil este să informaţi
conducerea şi să discutaţi deschis problema.
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5.3 - Fiul meu deţine un hotel local foarte bun şi
multe companii din zonă îl frecventează pentru
prânz şi alte servicii. Ar fi o alegere evidentă
pentru evenimentul nostru. Dat fiind faptul că în
comparaţie cu alte opţiuni, raportul calitate preţ
este foarte bun, există vreun obstacol în ce mă
priveşte pentru a face o rezervare?
Date fiind preţurile competitive şi popularitatea locului,
ar fi acceptabil pentru Companie să îşi desfăşoare
activităţi acolo. Însă nu ar fi corect ca dumneavoastră
să aveţi un cuvânt de spus în această chestiune,
deoarece există un conflict de interese evident. La
fel ca în toate cazurile în care un membru apropiat
al familiei lucrează pentru un furnizor curent sau
potenţial sau pentru alt partener de afaceri, trebuie să
vă informaţi managerul direct cu privire la acest lucru.
Astfel, acesta va lua măsurile necesare pentru a nu vă
pune într-o situaţie neplăcută.
5.4 - În timpul liber sunt vicepreşedinte la Asociaţia
Naţională a Consumatorilor. Deţin acest post de
mulţi ani. Acum am aflat că Asociaţia plănuieşte
influenţarea unei schimbări a legislaţiei care ar
putea cauza probleme pentru L’ORÉAL. Ce ar
trebui să fac?
L’ORÉAL respectă intimitatea angajaţilor şi are
o opinie favorabilă despre angajaţii care îşi aduc
contribuţia în societate prin asociaţii sau organizaţii
caritabile. Însă trebuie să vă informaţi superiorii cu
privire la calitatea de membru sau implicarea în
astfel de organizaţii, atunci când credeţi că există un
conflict, sau un posibil conflict cu interesele L’ORÉAL.
Managerul dumneavoastră sau directorul de resurse
umane vă vor îndruma pentru a lua măsurile potrivite.
În acest caz, ar trebui să vă informaţi şi colegii din
Asociaţie şi să vă retrageţi din acea campanie de
influenţare.
5.5 - Soţia mea lucrează pentru unul din concurenţii
companiei L’ORÉAL. Acasă nu discutăm despre
muncă şi nu văd de ce ar fi Compania preocupată
de ce face soţia mea în viaţa ei profesională. Cu
toate acestea unii colegi mi-au sugerat că mă aflu
într-o situaţie compromiţătoare. Prin urmare, ce ar
trebui să fac?
Acest lucru ar putea crea aparenţa unui conflict de
interese. Pentru a vă proteja atât pe dumneavoastră
cât şi Compania, trebuie să informaţi conducerea şi
directorul de resurse umane. În plus, dumneavoastră
şi soţia trebuie să vă asiguraţi că informaţiile
confidenţiale sau cu caracter de proprietate ale
ambelor companii sunt protejate.

Modul nostru de lucru
5.6 - Un membru al echipei mele se întâlneşte cu
un subaltern de câteva luni. Au fost foarte discreţi
în timpul serviciului, însă în cele din urmă lumea a
aflat. Nu ştiu acest lucru oficial. A început de la tot
soiul de zvonuri. Desigur că supraveghez situaţia
ca să mă asigur că nu există dovezi de favoritism
- dar dacă se despart şi lucrurile iau o întorsătură
proastă? Ar trebui să fac ceva în această privinţă şi dacă da, ce să fac?
Este o situaţie foarte delicată. În cadrul L’ORÉAL
respectăm viaţa personală a angajaţilor şi prin urmare
nu avem nevoie şi nu vrem să ştim nimic despre
relaţiile lor intime. Cu toate acestea, avem un interes
legitim în ceea ce priveşte relaţiile lor profesionale,
respectiv atunci când o persoană este subordonată
alteia sau are o poziţie de autoritate sau control
asupra celeilalte persoane. Situaţia pe care o descrieţi
nu este adecvată, deoarece există un conflict de
interese. Un director nu-şi poate evalua obiectiv
subordonaţii dacă este implicat/implicată afectiv.
Trebuie să vă consultaţi cu managerul dumneavoastră
sau cu directorul de resurse umane pentru a discuta
cum să trataţi problema. În mod ideal, unul dintre
angajaţi ar trebui să-şi schimbe locul de muncă şi ne
vom strădui ca acest lucru să fie făcut în mod eficient,
dar cu tact. În funcţie de fapte şi împrejurări, ar putea
exista şi o problemă legată de hărţuirea sexuală.

PENTRU MAI MULTE INFORMAŢII:
citiţi politica privind „Angajarea membrilor familiei şi
a prietenilor”.

Pe cine puteţi contacta: Dacă vă preocupă
un aspect legat de conflictele de interese, nu
ascundeţi acest lucru. Discutaţi cu managerul
dumneavoastră, directorul de resurse umane
sau corespondentul de etică; aceştia vă vor
putea ajuta şi sprijini (a se consulta şi capitolul
„Mă preocupă ceva: Discuţii deschise”).

5.7 - Poate un angajat L’ORÉAL să aibă şi un blog
personal despre frumuseţe?
Pare dificil ca un angajat L’ORÉAL să participe la
acest tip de blog, deoarece acesta nu poate nici
să critice produsele noastre, din loialitate, şi nici
să critice produsele concurenţei, deoarece nu ar fi
corect. Aceste bloguri sunt de interes numai dacă
oferă opinia adevărată a consumatorilor. Nu trebuie
să ne punem în situaţii în care am putea fi criticaţi sau
acuzaţi de influenţarea vreunei dezbateri sau de lipsă
de transparenţă.
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În calitate de afacere

CADOURILE

ŞI ACTIVITĂŢILE DE DIVERTISMENT
Schimbul de cadouri şi activităţile de divertisment pot ajuta la construirea unei înţelegeri şi îmbunătăţesc
relaţiile de lucru, însă pot de asemenea să cauzeze conflicte de interese între interesele personale şi obligaţiile
profesionale. Atunci când primiţi sau oferiţi cadouri sau activităţi de divertisment, „regulile de aur” sunt
informarea completă a superiorilor direcţi, respectarea unor limite rezonabile şi chestionarea permanentă a
modului în care publicul larg percepe acest lucru.

Trebuie să
+ Ne asigurăm că toate cadourile şi activităţile de
divertisment oferite sunt potrivite şi corespund
Principiilor etice L’ORÉAL;
+ Ne asigurăm, în momentul stabilirii unei noi relaţii
de afaceri, că toate părţile cunosc regulile L’ORÉAL
cu privire la cadouri şi activităţi de divertisment. Să
aflăm în schimb care este politica partenerului de
afaceri pe aceste teme. Acest lucru ajută foarte mult
în evitarea oricăror neînţelegeri
+ Informăm imediat conducerea despre toate
cadourile sau invitaţiile primite şi, dacă este cazul,
să urmăm procedurile interne de informare;

Trebuie să nu
- Acceptăm cadouri sau activităţi de divertisment
în afară de cazul în care acestea au o valoare
simbolică;
- Acceptăm sau oferim cadouri în bani.

Etic, sau nu?
6.1 - Îi pot oferi unui client L’ORÉAL bilete la un
concert la care nu mă pot duce?
O persoană din cadrul L’ORÉAL trebuie să fie de
faţă şi să fie capabilă să deruleze relaţia cu clientul,
ca parte a oricărei astfel de ieşiri. Aceeaşi regulă
se aplică atunci când se acceptă activităţi de
divertisment din partea unui furnizor. Acest lucru
este îngăduit numai dacă activitatea de divertisment
este rezonabilă, normală şi obişnuită pentru relaţia de
afaceri, şi participă şi cel care v-a oferit-o.
6.2 - Tocmai am încheiat o afacere importantă cu
un client nou. Directorul de vânzări mi-a sugerat să
îl invit într-un club pentru a sărbători evenimentul.
M-am gândit că e o idee bună - până când am aflat
că era vorba de un club de dans erotic! Mă simt
foarte stânjenit să ofer acest tip de divertisment.
Oare sunt prea sensibil?
Divertismentul oferit clienţilor nu trebuie să fie
doar rezonabil, ci şi acceptabil. Acest tip de club nu
numai că încalcă cu mare probabilitate SPIRITUL
L’ORÉAL, dar l-ar putea stânjeni şi pe client, fără să
mai menţionăm şi alţi membri ai echipei de vânzări
care ar putea considera dezagreabil acest tip de
„divertisment”. Încurajaţi-l pe directorul de vânzări
să găsească o opţiune mai potrivită. Pe termen lung,
acest lucru se va reflecta în mod favorabil asupra
Companiei.
6.3 - Pentru a vinde nişte produse vechi, un furnizor
mi-a oferit o reducere personală de 15%. Pot să-l
accept?
Mai puţin în cazul excepţional al reducerilor agreate
cu furnizorii de către L’ORÉAL, trebuie să informaţi
conducerea cu privire la orice reducere oferită de
către un furnizor.
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6.4 - Ca parte din munca mea, organizez multe
întâlniri de afaceri, excursii şi reuniuni. Un hotel în
care închiriez des camere pentru angajaţii L’ORÉAL
mi-a oferit un weekend gratuit pentru aniversarea
nunţii părinţilor mei. Este un gest frumos. Pot să-l
accept?
Nu. Chiar dacă nu veţi beneficia personal de
cadou, acceptând oferta vă va fi greu să rămâneţi
imparţial(ă) atunci când veţi mai plănui o cazare la
hotel pentru L’ORÉAL. Chiar şi aparenţa unui astfel
de conflict de interese este inadecvată şi trebuie
evitată refuzând politicos oferta şi prezentând clar
motivele refuzului.
6.5 - Un furnizor tocmai mi-a oferit un coş mare
cu produsele sale. Ştiu că nu-l va costa mult.
Deci pot - şi ar trebui - să-l accept?
Trebuie să-i mulţumiţi furnizorului pentru
generozitate, dar să refuzaţi politicos cadoul.
Puteţi accepta numai daruri şi invitaţii cu valoare
simbolică. De exemplu, produse cu logo-ul companiei
furnizorului sau o cutie de ciocolată sunt de obicei
în regulă. Dacă vi se pare că un refuz ar periclita
relaţia, cereţi sfatul conducerii pentru a găsi un mijloc
potrivit de a trata problema.
6.6 - Negociez cu un client o creştere a spaţiului de
raft. Persoana mea de contact refuză să examineze
propunerea noastră, argumentând că unii dintre
concurenţii noştri sunt „mai drăguţi” cu el.
Am impresia că doreşte să îi dau un cadou,
dar nu mi-a cerut nimic în mod specific.
Informaţi conducerea în legătură cu dubiile avute.
Este posibil să fie necesară abordarea conducerii
clientului, pentru că este puţin probabil ca aceştia
să încurajeze un astfel de comportament în rândul
angajaţilor proprii. În orice caz, nu cedaţi tentaţiei.
O negociere sănătoasă cu clienţii are la bază calitatea
produselor noastre şi politica noastră de preţ, şi nu
capacitatea de a oferi cadouri angajaţilor lor.
PENTRU MAI MULTE INFORMAŢII:
citiţi „Modul în care cumpărăm” şi „Modul în care prevenim
corupţia”, precum şi politica locală privind cadourile şi
activităţile de divertisment.

Pe cine puteţi contacta: Dacă vă preocupă
un aspect legat de cadouri şi activităţi de
divertisment, nu ascundeţi acest lucru. Discutaţi cu
managerul dumneavoastră, directorul de resurse
umane sau corespondentul de etică; aceştia vă
vor putea ajuta şi sprijini (a se consulta şi capitolul
„Mă preocupă ceva: Discuţii deschise”).

Modul nostru de lucru

MITUIREA

ŞI PLĂŢILE DE FACILITARE
Din punctul nostru de vedere, corupţia este inacceptabilă şi nu se aliniază SPIRITULUI L’ORÉAL. Este nocivă
pentru comunităţile în care acţionăm şi dăunătoare pentru Companie. Corupţia este interzisă în toate ţările
în care activăm, în special atunci când sunt implicaţi reprezentanţi ai autorităţilor publice. Avem o politică de
toleranţă zero faţă de corupţie, incluzând aici şi „plăţile de facilitare”. Acestea sunt definite ca plăţi folosite
pentru a asigura sau a accelera acţiunile guvernamentale legale de rutină, precum emiterea autorizaţiilor sau
eliberarea mărfurilor oprite la vamă.

Trebuie să
+ Ne asigurăm că partenerii noştri de afaceri şi
intermediarii noştri sunt informaţi cu privire la
standardele noastre şi îşi asumă responsabilitatea de
a le respecta cu stricteţe atunci când ne reprezintă
într-o ţară unde riscul de corupţie este ridicat;
+ Informăm imediat managerul şi directorul general al
filialei sau, pentru membrii personalului corporativ
sau zonal, membrul din comitetul executiv al
Grupului în subordinea căruia ne aflăm, dacă luăm
la cunoştinţă orice acţiune care ar putea contraveni
politicii noastre de prevenire a corupţiei;
+ Informăm imediat directorul general al filialei sau,
pentru membrii personalului corporativ sau zonal,
membrul din comitetul executiv al Grupului în
subordinea căruia ne aflăm, dacă ne confruntăm
cu un caz de şantaj sau tentativă de şantaj, de
exemplu, solicitarea unei plăţi în bani sau bunuri
de valoare pentru a evita vătămarea imediată
a unui angajat sau reprezentant L’ORÉAL, şi să
documentăm cu rigurozitate această solicitare

Trebuie să nu
- Oferim, promitem sau dăm bani, inclusiv plăţi de
facilitare sau orice bun de valoare (cadouri, activităţi
de divertisment etc.) unui reprezentant al unei
autorităţi publice, unui partid politic sau om politic,
unui sindicat sau unei persoane implicate în relaţia
cu sindicatele;
- Oferim, promitem sau dăm bani sau orice bun de
valoare (cadouri, activităţi de divertisment etc.) unei
organizaţii caritabile sau similare, în scopul obţinerii
unui avantaj pentru L’ORÉAL de la un reprezentant
al autorităţilor publice, al unui partid politic sau
sindicat;
- Oferim, promitem sau dăm bani sau orice bun de
valoare (cadouri, activităţi de divertisment etc.)
unui angajat sau reprezentant al unei alte companii,
care ar putea determina persoana respectivă să îşi
încalce obligaţia de loialitate faţă de compania de
care aparţine;
- Acceptăm sau solicităm bani sau orice bun de valoare
(cadouri, activităţi de divertisment etc.) care ne-ar
putea determina să ne încălcăm obligaţia de loialitate
faţă de L’ORÉAL sau dacă acest lucru ar putea fi
perceput ca influenţarea unei relaţii de afaceri;

Etic, sau nu?
7.1 - Mi s-a spus că ar trebui să angajez un
„consultant” local care să mă ajute să obţin toate
autorizaţiile de care avem nevoie din partea unui
guvern străin. Acest consultant mi-a cerut un
onorariu foarte mare, spunându-mi că va folosi
banii pentru a „ajuta la derularea procesului”. De
vreme ce nu ştim unde se duc banii, este necesar să
ne facem griji în privinţa asta?
Da. Dacă bănuiţi că un agent are un comportament
inadecvat nu trebuie să plătiţi un astfel de onorariu
sau orice altă sumă, până ce nu sunteţi convinşi că nu
s-au efectuat şi nu se efectuează plăţi nepotrivite.
7.2 - Înfiinţez un nou birou, iar autorităţile locale miau cerut o mică gratificaţie înainte să ne instaleze
liniile de telefon. Să fac această plată?
Nu. Dacă plata nu reprezintă o taxă legală de
instalare, nu trebuie s-o efectuaţi.
7.3 - Sunt în curs de a livra produsele noastre unui
nou client. Un consultant care lucrează pentru acest
client m-a contactat şi mi-a spus că m-ar putea
ajuta, furnizându-mi informaţii confidenţiale despre
acest client.
Trebuie să refuzaţi această ofertă şi să informaţi
managerul direct. Probabil că va fi necesar şi să îi
spuneţi clientului dumneavoastră că un terţ încearcă
să vă vândă informaţii confidenţiale care îl privesc.
PENTRU MAI MULTE INFORMAŢII:
citiţi „Modul în care prevenim corupţia”.

Pe cine puteţi contacta: Dacă vă preocupă un
aspect legat de mituire şi plăţi de facilitare, nu
ascundeţi acest lucru. Discutaţi cu managerul
dumneavoastră, directorul departamentului de
control intern, directorul financiar, directorul
departamentului juridic, directorul de achiziţii,
directorul de resurse umane, sau corespondentul
de etică; aceştia vă vor putea ajuta şi sprijini (a se
consulta şi capitolele despre „Cadouri şi activităţi
de divertisment” şi „Mă preocupă ceva: Discuţii
deschise”).

- Apelăm la terţi pentru a duce la îndeplinire ceva
ce nu ne este permis sau nu ne permitem să facem
direct. Acest lucru înseamnă că trebuie să fim
foarte atenţi atunci când ne alegem şi monitorizăm
consultanţii, subcontractorii, agenţii şi partenerii
de afaceri.
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INFORMAŢIILE

CONFIDENŢIALE
Informaţiile sunt valoroase. Divulgarea neautorizată a informaţiilor interne poate conduce la pierderea valorii
acestora şi poate fi în detrimentul L’ORÉAL. Trebuie să ne asigurăm cu toţii că protejăm informaţiile interne,
urmând cu stricteţe regulile Grupului în acest aspect. Cei care au acces la informaţii confidenţiale care aparţin
partenerilor de afaceri au aceeaşi obligaţie, de a nu le divulga.

Trebuie să
+ Limităm divulgarea de informaţii interne numai la
persoanele care au în mod legitim nevoie de ele, în
vederea servirii intereselor L’ORÉAL;
+ Ne menţinem la curent cu regulile Grupului cu
privire la gestiunea informaţiei;
+ Asigurăm păstrarea în siguranţă a tuturor
înregistrărilor confidenţiale referitoare la angajaţi,
consumatori, clienţi şi furnizori, atât în format scris,
cât şi electronic;
+ Înainte de a împărtăşi informaţii interne unui terţ din
afara L’ORÉAL (inclusiv şi în special membrilor familiei
sau atunci când folosim mijloacele de socializare), să
verificăm ce avem dreptul să comunicăm.

Trebuie să nu
- Discutăm sau lucrăm cu informaţii interne în zonele
publice unde conversaţiile pot fi auzite, iar datele
compromise;
- Divulgăm informaţiile interne ale unui fost angajat;
- Păstrăm vreo informaţie internă (inclusiv toate
copiile materialului original) la plecarea din
L’ORÉAL.

Etic, sau nu?
8.1 - Prietenii mei mă întreabă adesea despre munca
mea la L’ORÉAL: sunt curioşi să afle ce punem în
produse şi ce lansări noi avem ascunse în mânecă.
Evident, ştiu răspunsul la multe întrebări - dar cât
de multe pot să le spun?
Orice informaţie (scrisă, pe suport electronic, verbală
sau în orice altă formă), care nu este disponibilă
publicului şi la care aveţi acces în calitate de angajat
L’ORÉAL trebuie considerată internă. Dezvăluirea unor
astfel de informaţii, chiar prietenilor de încredere, nu
este o practică corespunzătoare. Ea ar putea dăuna
intereselor L’ORÉAL.
8.2 - În ziua de astăzi trăim într-o lume în care
comunicarea este mai simplă şi mai nelimitată
datorită revoluţiei digitale. Acest lucru pune la
încercare principiile de confidenţialitate din Codul
nostru de etică.
Este adevărat că, în lumea digitală, asigurarea
confidenţialităţii devine tot mai dificilă, însă,
tocmai de aceea, este cu atât mai importantă. Este
responsabilitatea tuturor să se pună la curent cu regulile
Grupului cu privire la acest aspect, în special referitoare
la utilizarea corectă a mijloacelor de socializare şi a
tehnologiilor de informatică şi comunicare.
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8.3 - Zilele trecute am avut o întâlnire cu un posibil
client. În drumul spre sala de şedinţe am trecut prin
faţa biroului unui coleg. Uşa sa era deschisă, iar
acesta discuta cu un alt client la telefonul cu difuzor,
despre condiţiile de tarifare. Chiar când treceam
l-am auzit propunând o ofertă specială - clientul meu
auzind totul! Nu ar trebui să fie mai atent?
Cu toţii trebuie să ne luăm măsurile necesare pentru a
proteja confidenţialitatea informaţiilor, chiar şi la locul
de muncă: de exemplu, urmând politica „biroului curat”,
încuind dosarele într-un loc sigur, schimbând parolele
în mod regulat şi fiind precauţi atunci când folosim
difuzoarele. Nu se ştie niciodată cine ar putea trece şi
chiar printre angajaţii L’ORÉAL, informaţiile comerciale
sensibile vor fi comunicate numai pe baza principiului
că are acces numai cine „trebuie să ştie”.
8.4 - Un coleg de-al meu, care a părăsit L’ORÉAL,
mi-a spus că tocmai şi-a dat seama că încă mai are
documente interne L’ORÉAL acasă. Ce sfat să îi dau?
Dacă aceste documente sunt copii, trebuie să îi cereţi
să le distrugă. Dacă sunt originale, ele trebuie trimise
unui angajat L’ORÉAL autorizat să primească astfel
de informaţii. Discutaţi cu managerul dumneavoastră
pentru a vă asigura că se iau măsurile adecvate.
PENTRU MAI MULTE INFORMAŢII:
citiţi „Modul în care cumpărăm”, cu privire la relaţia
noastră cu furnizorii, şi „Modul în care concurăm”,
cu privire la relaţia noastră cu concurenţii şi clienţii.

Pe cine puteţi contacta: Dacă vă preocupă
un aspect legat de confidenţialitate, nu
ascundeţi acest lucru. Discutaţi cu managerul
dumneavoastră, directorul de resurse umane sau
corespondentul de etică; aceştia vă vor putea
ajuta şi sprijini (a se consulta şi capitolul „Mă
preocupă ceva: Discuţii deschise”).

Modul nostru de lucru

REPREZENTAREA

COMPANIEI

Reputaţia L’ORÉAL depinde de comportamentul fiecăruia dintre noi.

Trebuie să
+ Acţionăm având în minte interesele L’ORÉAL;
+ Manifestăm Principiile etice ale L’ORÉAL în
comportamentul nostru profesional şi în limbajul
nostru;
+ Ne asigurăm că nu există nicio confuzie între opiniile
sau interesele noastre personale şi acelea ale
Companiei;
+E
 vităm să ne exprimăm opinia cu privire la colegi
sau locul de muncă pe site-uri de dezvoltare
profesională (cum este LinkedIn);
+N
 e identificăm întotdeauna ca angajaţi L’ORÉAL
atunci când utilizăm mediile de socializare în cadrul
activităţii noastre profesionale;
+R
 eţinem întotdeauna faptul că nimic nu este
„secret” sau „privat” pe internet;
+N
 e asigurăm întotdeauna că orice comunicare cu
privire la L’ORÉAL sau una dintre mărcile sale a
trecut printr-o procedură de pregătire adecvată.

Trebuie să nu
- Vorbim sau scriem sau ne asumăm angajamente în
numele L’ORÉAL, cu excepţia cazului în care suntem
autorizaţi în acest scop;
- Vorbim sau scriem pe teme din afara domeniului
nostru de expertiză;
- Folosim antetul sau e-mailurile L’ORÉAL pentru a ne
exprima opiniile personale sau în scopurile afacerilor
personale.

Etic, sau nu?
9.1 - Am accesat blogul unui coleg, unde am văzut
că şi-a exprimat unele opinii personale cu privire la
conducerea L’ORÉAL. Nu menţionase că e angajat
al L’ORÉAL, dar era destul de uşor de ghicit din
alte informaţii furnizate, precum „Lucrez pentru
compania de cosmetice numărul 1 din lume”! Să
discut cu el pe această temă?
Blogurile devin un mod popular de exprimare. Atunci
când participă în bloguri, angajaţii trebuie să clarifice
faptul că îşi exprimă opiniile personale şi să-şi ia toate
măsurile de precauţie necesare pentru a se asigura că
acestea nu pot fi confundate în nicio privinţă cu cele
ale L’ORÉAL. Trebuie mai întâi să trataţi problema
cu colegul dumneavoastră, deoarece este posibil ca
acesta să nu-şi dea seama de modul în care acţiunile
sale ar putea fi contrare intereselor L’ORÉAL. Dacă
este cazul, puteţi hotărî să discutaţi problema cu
managerul dumneavoastră.

9.2 - Echipa noastră a luat parte la o conferinţă care
a avut drept urmare înnoptarea şi cina la hotelul
unde s-a desfăşurat conferinţa. Un membru al
echipei a băut mai mult decât ar fi trebuit în timpul
cinei şi a început să se comporte urât, spunând
glume proaste şi fiind agresiv cu personalul
hotelului. Ce ar trebui să-i spun în legătură cu
comportamentul său?
Deşi incidentul a avut loc seara, membrul echipei
acţiona încă în interes de serviciu. Pentru cei din jur,
el reprezenta L’ORÉAL. În mod clar, comportamentul
său nu a fost acceptabil.
9.3 - Am participat la o conferinţă internaţională şi,
în timpul cocktailului de bun-venit, am discutat cu
un alt participant la conferinţă despre activităţile
mele la L’ORÉAL. Mai târziu, în aceeaşi seară, am
realizat că tânăra care se aflase lângă noi era o
jurnalistă care scrie un articol despre conferinţă.
Cu toate că nu am făcut dezvăluiri deosebit de
confidenţiale, nu aş dori ca afirmaţiile mele să
apară pe prima pagină a ziarelor.
Atunci când vă aflaţi în public, trebuie să aveţi
întotdeauna în vedere faptul că, atunci când vă aflaţi
într-o situaţie profesională sau personală în prezenţa
unui jurnalist, orice spuneţi ar putea fi repetat.
Contactaţi directorul dumneavoastră de comunicare,
acesta va şti ce să vă sfătuiască.
9.4 - Uneori internetul pare să fie plin de informaţii
greşite despre L’ORÉAL. Nu este responsabilitatea
mea să le corectez?
Nu. Dacă există informaţii eronate care circulă public,
comunicaţi acest lucru departamentului de relaţii cu
publicul iar acesta va lua măsurile necesare, dacă
este nevoie. Dar niciun angajat nu trebuie să publice
pe internet sau în altă parte informaţii cu privire la
Companie sau o poziţie a acesteia fără a fi autorizat.
9.5 - Iau parte pentru prima dată la o întâlnire a
unei asociaţii comerciale. Ce măsuri trebuie să iau
ca să mă asigur că nu apar riscuri pentru L’ORÉAL?
Verificaţi cu directorul departamentului juridic ce fel
de informaţii pot fi discutate liber şi urmaţi cursul
online despre dreptul concurenţei. De asemenea,
se recomandă să citiţi „Modul în care concurăm”
şi „Modul în care prevenim corupţia”.

Pe cine puteţi contacta: Dacă vă preocupă un
aspect legat de reprezentarea Companiei, nu
ascundeţi acest lucru. Discutaţi cu managerul
dumneavoastră, directorul de relaţii cu publicul,
directorul de resurse umane sau corespondentul
de etică; aceştia vă vor putea ajuta şi sprijini (a se
consulta şi capitolul „Mă preocupă ceva: Discuţii
deschise”).
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INTIMITATEA

ŞI PROTECŢIA DATELOR PERSONALE
Cu toţii avem dreptul la intimitate.
L’ORÉAL se angajează să respecte confidenţialitatea informaţiilor personale ale tuturor părţilor interesate,
inclusiv angajaţi, consumatori şi parteneri de afaceri. Doar datele necesare funcţionării eficiente a L’ORÉAL
sunt colectate şi reţinute de către Companie.

Trebuie să
+ Ne asigurăm că persoanele de la care colectăm
date personale sunt informate cu privire la tipul de
informaţii pe care le colectăm, în ce scop le utilizăm
şi cum ne pot contacta dacă au întrebări;
+ Colectăm numai datele personale care ne sunt
necesare;
+ Distrugem sau corectăm orice date inexacte sau
incomplete;
+ Ne asigurăm că astfel de date se păstrează la loc
sigur;
+ În cadrul L’ORÉAL, să ne asigurăm că furnizăm
astfel de date numai persoanelor autorizate,
respectând cu stricteţe principiul că are acces
la ele numai cine „trebuie să ştie”;
+ Cerem asistenţă juridică înainte de a transfera astfel
de informaţii în afara ţării de origine;
+ Respectăm dreptul la intimitate al colegilor noştri;
+ Ne asigurăm că terţii cărora le-am putea delega
colectarea sau utilizarea datelor personale respectă
aceste principii.

Etic, sau nu?
10.1 - De ce are L’ORÉAL nevoie de acces la date
personale?
L’ORÉAL trebuie să colecteze şi să folosească date
personale pentru a răspunde diferitelor nevoi ale
angajaţilor, consumatorilor şi părţilor interesate. De
exemplu, utilizăm adresele de e-mail pentru a trimite
consumatorilor sau părţilor interesate sau candidaţilor
informaţiile de care au nevoie. De asemenea, colectăm
date personale în situaţii legate de marketing, de
exemplu, atunci când derulăm concursuri cu premii,
şi pentru baze de date CRM. Avem nevoie de date
personale despre angajaţii noştri, pentru a putea
gestiona salariul şi cariera acestora sau pentru raţiuni
juridice sau de securitate. Trebuie să colectăm date
personale atunci când decidem să lucrăm cu un nou
client sau furnizor. În cele din urmă, colectăm date
personale în timpul studiilor privind consumatorii sau
în centrele noastre de evaluare.
10.2 - În timpul unei călătorii de afaceri, mi s-a furat
valiza care conţinea un stick USB cu date personale
ale clienţilor. Din păcate, acesta nu era criptat, însă
nu văd ce ar putea face „hoţul” cu el.

- Colectăm informaţii „sensibile” (referitoare, în
special, la starea de sănătate, origine etnică,
orientare sexuală, opinii politice, religie) fără
consimţământul persoanei în chestiune sau numai
dacă legea ne-o cere;

Pierderea datelor personale poate conduce la acţiuni
în justiţie, poate deteriora reputaţia L’ORÉAL şi poate
afecta negativ persoanele ale căror date s-au pierdut.
Furtul de identitate bazat pe date personale pierdute
în acest mod devine din ce în ce mai frecvent. De
aceea, este esenţială respectarea regulilor şi a
procedurilor interne privind criptarea datelor. Ori de
câte ori este posibil, faceţi anonime datele personale
sau utilizaţi nume de cod.

- Furnizăm date personale persoanelor din afara
L’ORÉAL, cu excepţia cazului în care sunt solicitate
în mod legal sau atunci când lucrăm cu prestatori
de servicii tehnice sau dacă avem autorizarea
persoanei în cauză;

10.3 - Pentru studiile noastre de evaluare, avem
acces la date personale despre voluntarii noştri.
Anumite informaţii ar putea interesa alte companii,
care sunt dispuse să plătească pentru ele. Avem
dreptul să le vindem?

- Păstrăm aceste informaţii mai mult timp decât
este necesar pentru a îndeplini scopul legal sau
de afaceri pentru care au fost colectate;

La L’ORÉAL, ne-am luat angajamentul de a proteja
informaţiile personale pe care este posibil să le
strângem în cadrul activităţii noastre. Nu este
posibilă utilizarea acestui tip de date personale fără
a informa, mai întâi, persoanele în chestiune şi fără
acordul lor scris.

Trebuie să nu

- Accesăm sau păstrăm datele personale în afară de
cazul în care avem autorizarea corespunzătoare şi
o necesitate de afaceri clară pentru acele informaţii.

10.4 - Trebuie să transfer informaţii personale
despre consumatori către o agenţie dintr-o altă
ţară. Cui să îi cer sfatul?
Cel mai bine ar fi să contactaţi directorul
departamentului juridic. Legile diferă foarte mult
de la ţară la ţară. În plus, nu trebuie să transferăm
informaţii personale către terţi fără a ne asigura
că aceştia au semnat un angajament de a respecta
standardele noastre de protecţie a datelor personale.
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Modul nostru de lucru
10.5 - Departamentul nostru de relaţii cu
consumatorii tocmai a primit un e-mail de la
un consumator care doreşte să ştie ce informaţii
personale avem cu privire la el şi care ne cere
să le distrugem. Sunt obligat să mă supun?
Da, respectăm întotdeauna solicitările unui
consumator care nu doreşte să folosim datele sale
personale pentru scopuri de marketing şi trebuie să ne
asigurăm că listele noastre sunt actualizate periodic.
În anumite ţări, există liste pe care consumatorii se
pot întregistra dacă nu doresc ca informaţiile lor
personale să fie utilizate. Cereţi ajutorul directorului
departamentului juridic, pentru a răspunde într-o
manieră optimă cererii acestui consumator.

Pe cine puteţi contacta: Dacă vă preocupă un
aspect legat de intimitate şi/sau date personale,
nu ascundeţi acest lucru. Discutaţi cu managerul
dumneavoastră, cu directorul departamentului
juridic, directorul de resurse umane sau
corespondentul de etică; aceştia vă vor putea
ajuta şi sprijini (a se consulta şi capitolul „Mă
preocupă ceva: Discuţii deschise”).

10.6 - Aş dori să-i trimit acasă unei colege un
cadou surpriză de ziua de naştere. Am cerut
adresa ei personală de la resurse umane, dar mi s-a
spus că nu mi-o pot spune, pentru că ar însemna
„încălcarea dreptului ei la intimitate”! Nu e puţin
cam exagerat?
Nu. Răspunsul departamentului de resurse umane
este foarte potrivit - toate datele personale ale
angajaţilor trebuie să rămână strict confidenţiale.
Nu se pot face excepţii.
10.7 - L-am auzit recent din întâmplare pe
managerul meu vorbind cu cei de la resurse umane
despre o colegă şi anume că e grav bolnavă. În
timpul liber sunt voluntară la o organizaţie de
caritate care ajută oamenii cu boli grave şi aş dori
să ştiu dacă pot să fac ceva pentru a o ajuta. Pot
s-o abordez direct pe colega mea sau să vorbesc
întâi cu managerul?
Nu, nu contactaţi colega direct; în schimb, trebuie
să vă informaţi managerul sau departamentul de
resurse umane. Dacă aceştia consideră că este un
gest adecvat, vă vor contacta colega şi o vor informa.
Desigur, pentru a respecta intimitatea colegei, nu
trebuie să dezvăluiţi nimănui această informaţie.
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UTILIZAREA

RESURSELOR COMPANIEI
Resursele companiei sunt destinate susţinerii angajaţilor în atingerea obiectivelor de afaceri ale L’ORÉAL.
Întrebuinţate greşit sau risipite, resursele Companiei, inclusiv timpul angajaţilor ne afectează pe toţi şi
prejudiciază performanţa operaţională şi financiară a L’ORÉAL.

Trebuie să
+R
 espectăm şi protejăm activele Companiei pentru
a ne asigura că nu se pierd, nu se deteriorează, nu
sunt utilizate greşit sau risipite, nici împrumutate,
transferate, vândute sau donate fără autorizaţie;
+R
 ecunoaştem faptul că toate activele şi
documentele companiei aparţin L’ORÉAL.

Trebuie să nu
-U
 tilizăm activele Companiei pentru scopuri
personale. Se acceptă utilizarea limitată a
instrumentelor de comunicare precum e-mailul,
telefonul şi internetul, în măsura în care nu atrage
după sine costuri excesive şi nu interferează cu
responsabilităţile postului;
-U
 tilizăm inadecvat sistemele de calculatoare,
conturile de e-mail ale companiei şi internetul;
-U
 tilizăm active aparţinând unui terţ (fotografii,
filme, articole etc.) fără a ne asigura că L’ORÉAL
are dreptul să le utilizeze;
-P
 ermitem accesul la listele noastre de contacte/
agenda electronică profesională prin site-uri de
socializare (Facebook, LinkedIn etc.).

11.3 - Primesc mereu mesaje de e-mail cu „gluma
zilei” de la un prieten din alt departament, unele
dintre ele sunt foarte amuzante. Aş vrea să le trimit
şi colegilor, să-i fac să zâmbească în zilele de luni
dimineaţă, dar nu ştiu sigur dacă managerul meu va
fi de acord. Ce ar trebui să fac? Să abandonez ideea?
Nu trebuie să transmiteţi astfel de „glume”. Amintiţivă că nu toată lumea are acelaşi simţ al umorului. În
special, nu uitaţi că sistemele de acces la e-mail şi
internet ale Companiei nu trebuie folosite niciodată
pentru a accesa, păstra, trimite sau publica orice
material aflat în contradicţie cu SPIRITUL L’ORÉAL îndeosebi atunci când este vorba despre respectul
faţă de oameni. Aici sunt incluse, desigur, imaginile
pornografice sau sexuale explicite, conţinutul politic
sau religios, comentariile rasiste sau orice promovează
violenţa, ura sau intoleranţa.
11.4 - Pot vinde prietenilor produsele pe care le
achiziţionăm din magazinul Companiei, fără adaos
comercial? Sau le pot vinde prietenilor la preţul
pieţei?
Produsele pe care le puteţi achiziţiona din magazinul
Companiei sunt rezervate strict pentru uzul
dumneavoastră personal şi pentru uzul familiei
dumneavoastră şi nu trebuie revândute la niciun preţ.

Etic, sau nu?
11.1 - Bănuiesc că unul din membrii echipei
desfăşoară consultanţă în afaceri în timpul de
lucru în cadrul Companiei, folosind pentru aceasta
laptopul şi e-mailul puse la dispoziţie de către
Companie. L-am informat pe un prieten de la IT.
El poate accesa adresa de e-mail a respectivului
şi s-a oferit să mă ajute să fac puţin pe detectivul,
să aflu ce se întâmplă. Este în regulă?
Nu. Dacă aveţi astfel de suspiciuni, trebuie să le
comunicaţi fără întârziere managerului dumneavoastră.
Există proceduri specifice pentru a accesa conturile
de e-mail ale angajaţilor în cazul unei investigaţii de
conduită necorespunzătoare. Chiar dacă prietenul
dumneavoastră de la IT are acces la conturi, nu
trebuie să-l folosească în acest scop, fără a obţine
o autorizaţie corespunzătoare prin procedurile oficiale
ale Companiei.
11.2 - Imprimanta de acasă s-a stricat şi soţia mea
trebuie să trimită urgent un CV pentru un posibil
loc de muncă. Este în regulă dacă îl scriu şi-l imprim
la serviciu?
Puteţi folosi calculatorul pentru a scrie documente
personale, dacă acest lucru este ocazional, rezonabil,
nu interferează cu responsabilităţile postului şi are loc
în afara orelor de program.
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Pe cine puteţi contacta: Dacă vă preocupă un
aspect legat de utilizarea resurselor Companiei,
nu ascundeţi acest lucru. Discutaţi cu managerul
dumneavoastră, directorul de resurse umane
sau corespondentul de etică; aceştia vă vor
putea ajuta şi sprijini (a se consulta şi capitolul
„Mă preocupă ceva: Discuţii deschise”).

Modul nostru de lucru

ÎNREGISTRĂRI FINANCIARE ŞI COMERCIALE

ŞI COMBATEREA SPĂLĂRII
BANILOR

Avem cu toţii datoria de a ne asigura că toate registrele noastre financiare sau de alt tip sunt exacte.
Corectitudinea are o importanţă capitală într-o afacere de succes. Acesta este un factor esenţial în derularea
unei afaceri în mod legal, cinstit şi eficient. În special, este extrem de important să putem oferi acţionarilor
noştri informaţii transparente, regulate şi de încredere. În cele din urmă, trebuie să ne asigurăm că activităţile
noastre nu sunt utilizate pentru a spăla bani proveniţi din activităţi ilegale.

Trebuie să
+N
 e aducem contribuţia la menţinerea permanentă
a unor înregistrări financiare şi de afaceri exacte,
inclusiv în raportările financiare şi nefinanciare;
+P
 ăstrăm registrele în siguranţă şi să respectăm
regulile cu privire la păstrarea înregistrărilor;
+U
 rmăm procedurile de audit intern astfel încât
să putem garanta că lucrăm cu clienţi ale căror
activităţi sunt legitime şi ale căror fonduri nu provin
din activităţi ilegale;
+ Colaborăm cu auditorii financiari interni şi externi.

Trebuie să nu
- Vindem, transferăm sau înstrăinăm active L’ORÉAL
fără autorizaţie corespunzătoare şi confirmare
prin acte;
- Acceptăm tranzacţii în numerar. Dacă nu există altă
posibilitate, şi numai în limitele sumei permise de lege,
tranzacţiile în numerar trebuie să fie autorizate în mod
expres, înregistrate corespunzător şi confirmate prin acte;
- Ascundem plăţi prin intermediul terţilor.

Etic, sau nu?
12.1 - Mi s-a cerut să verific raportul de vânzări
întocmit de managerul meu pentru sfârşitul anului.
Astfel cred că am depistat o eroare pe care nimeni
altcineva nu a observat-o. Mi-e teamă s-o dezvălui,
deoarece nu vreau să-mi periclitez relaţia cu
managerul. Ce ar trebui să fac?
Motivul pentru care vi s-a cerut să verificaţi raportul
de vânzări este tocmai pentru a vă asigura că nu există
greşeli. Dacă nu faceţi cunoscut acest lucru înseamnă
că nu vă faceţi munca aşa cum trebuie şi nu serviţi
interesele companiei. Trebuie să discutaţi cu managerul
dumneavoastră despre ce aţi observat. Acesta nu are
niciun motiv să se supere; dimpotrivă, aţi procedat bine
evitând transmiterea unor informaţii inexacte.

12.2 - Viaţa poate fi foarte agitată uneori şi nu pot găsi
mereu toate chitanţele necesare pentru a-mi deconta
cheltuielile. Este în regulă dacă adaug câteva elemente
fictive cu o valoare mai mică decât cea pentru care
este necesară o chitanţă, ca să ajung la totalul care
trebuie? Nu ar fi deloc necinstit, căci eu nu aş ieşi în
câştig. M-aş asigura doar că primesc suma cuvenită.
Nu. Nu este în regulă. Înseamnă că rapoartele
de cheltuieli sunt inexacte, ceea ce duce la
evidenţă contabilă inexactă. Trebuie să vă asumaţi
responsabilitatea şi să vă căutaţi toate chitanţele, aceasta
este singura garanţie că veţi primi decontarea cuvenită.
12.3 - Un client ne-a întrebat dacă poate plăti prin mai
multe conturi, folosind o combinaţie de numerar şi
cecuri. Este în regulă? Ce ar trebui să fac?
Trebuie să fiţi foarte atenţi cu acest tip de tranzacţii.
Ar putea fi spălare de bani, un proces prin care se ascund
sau se legitimează fondurile obţinute prin mijloace
ilegale (de ex. droguri, mită, prostituţie etc.). Trebuie să
luaţi toate măsurile posibile pentru a vă asigura că este
vorba despre o tranzacţie de bună credinţă. Aceste plăţi
pot fi acceptate numai în circumstanţe excepţionale
şi după ce aţi primit aprobarea de la managerul
dumneavoastră. Printre semnalele de alarmă la care
trebuie să fiţi atenţi se numără: plăţile efectuate în altă
monedă decât cea specificată în factură; încercările de a
plăti în numerar; plăţile efectuate de o persoană care nu
face parte din contract; plăţile în şi din alt cont decât cel
folosit în mod normal în relaţia de afaceri; şi cererile de
a efectua o supraplată. În cazul în care contul nu este în
numele companiei contractante, plata trebuie refuzată.
PENTRU MAI MULTE INFORMAŢII:
despre corectitudinea în înregistrările financiare
şi comerciale şi despre combaterea corupţiei, citiţi
„Modul în care prevenim corupţia”.

Pe cine puteţi contacta: Dacă vă preocupă un
aspect legat de corectitudinea în înregistrările
financiare şi comerciale, nu ascundeţi acest lucru..
Discutaţi cu managerul dumneavoastră, cu
directorul financiar, directorul de resurse umane
sau corespondentul de etică; aceştia vă vor putea
ajuta şi sprijini (a se consulta şi capitolul „Mă
preocupă ceva: Discuţii deschise”).
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În calitate de afacere

TRANZACŢIONAREA

FRAUDULOASĂ

În timp ce L’ORÉAL nu doreşte să limiteze libertatea angajaţilor în investiţiile personale adecvate, fiecare
dintre noi trebuie să ţină întotdeauna cont de regulile cu privire la „tranzacţionare frauduloasă”.

Trebuie să
+ Fim conştienţi de faptul că utilizarea informaţiilor
privilegiate în efectuarea de investiţii ar putea
intra în sfera legilor cu privire la tranzacţionarea
frauduloasă
+ Păstrăm confidenţialitatea tuturor informaţiilor
privilegiate la care am putea avea acces, pentru
a evita orice dezvăluire accidentală.

13.3 - Îmi dau seama că eu nu pot cumpăra acţiuni
L’ORÉAL pe baza informaţiilor privilegiate. Dar
dacă aş „menţiona din întâmplare” prietenei
mele că acum ar putea fi un moment bun pentru
cumpărare... ar fi în regulă?
Nu. Ar fi la fel de inacceptabil ca şi dacă aţi cumpăra
chiar dumneavoastră. De asemenea, chiar dacă
prietena dumneavoastră nu v-ar urma sfatul, simpla
transmitere a zvonului este o încălcare a eticii şi a legii.

Trebuie să nu
- Cumpărăm sau vindem acţiuni ale L’ORÉAL sau ale
oricărei alte companii dacă în momentul respectiv
deţinem informaţii din interior;
- Dezvăluim informaţii privilegiate oricărei persoane
din afara Companiei;
- Dezvăluim informaţii privilegiate oricărei persoane
din interiorul Companiei.

Etic, sau nu?
13.1 - Nu sunt expert juridic. Ce înseamnă exact
„informaţii privilegiate”?
„Informaţiile privilegiate” reprezintă un concept definit
de lege. În termeni largi, se referă la informaţiile care
nu sunt disponibile publicului, pe care un investitor
rezonabil le-ar putea folosi ca un motiv important în
luarea unei decizii de investiţie. Astfel de informaţii pot
face referire la Grupul L’ORÉAL, la activităţile sale, la
clienţii sau furnizorii săi, sau la o altă companie cu care
Grupul L’ORÉAL este în contact. Veţi găsi informaţii
suplimentare în documentul L’ORÉAL privind codul
etic al bursei de valori.
13.2 - Tocmai am auzit că L’ORÉAL va achiziţiona
o nouă companie. Pare a fi un moment excelent
pentru cumpărarea de acţiuni la una dintre ele - sau
la ambele, de vreme ce valorile trebuie să crească
după ce se anunţă afacerea. Este în regulă să fac
acest lucru?
Nu, nu puteţi. În calitate de angajat al L’ORÉAL
probabil că veţi fi considerat „o persoană din
interior”, prin urmare nu veţi putea cumpăra
sau vinde acţiuni nici la L’ORÉAL, nici la cealaltă
companie până când tranzacţia nu se face publică.
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Pe cine puteţi contacta: Dacă vă preocupă un aspect
legat de tranzacţionarea frauduloasă, nu ascundeţi
acest lucru. Discutaţi cu managerul dumneavoastră,
cu directorul departamentului juridic, consilierul
intern pe probleme de etică a bursei de valori, sau
corespondentul de etică; aceştia vă vor putea ajuta
şi sprijini (a se consulta şi capitolul „Mă preocupă
ceva: Discuţii deschise”). Totuşi, aveţi grijă să nu
dezvăluiţi nicio informaţie privilegiată pe care aţi
putea-o cunoaşte, dacă este cazul.

Modul nostru de lucru

TAXELE
Obiectivul L’ORÉAL este să fie un bun cetăţean corporativ oriunde îşi desfăşoară activitatea. Acest lucru
înseamnă, în fapt, respectarea cu rigoare a legislaţiei fiscale şi plata integrală a tuturor taxelor locale şi
naţionale cerute de acele legi.

Trebuie să
+ Păstrăm registre şi înregistrări corecte şi
cuprinzătoare;
+ Completăm formularele fiscale.

Trebuie să nu

Pe cine puteţi contacta: Dacă vă preocupă un aspect
legat de taxe, nu ascundeţi acest lucru. Discutaţi cu
managerul dumneavoastră, cu directorul financiar,
directorul de resurse umane, corespondentul de
etică sau departamentul fiscal al Grupului; aceştia
vă vor putea ajuta şi sprijini (a se consulta şi capitolul
„Mă preocupă ceva: Discuţii deschise”).

- Permitem cu bună ştiinţă ca L’ORÉAL să se
eschiveze de la obligaţiile fiscale.

Etic, sau nu?
14.1 - M-a abordat un furnizor care mi-a spus că
are un mod invincibil de a ne ajuta să economisim
bani. S-a oferit să redirecţioneze actele pentru
achiziţionarea comenzii de sfârşit de an a bunurilor
lor printr-o ţară terţă, pentru a evita plătirea
impozitului pe valoarea adăugată (TVA) pe care
altfel ei ar trebui să ni-l factureze. Pare un plan
inteligent - să-i dau undă verde?
Nu: orice încercare de sustragere de la îndeplinirea
în întregime a obligaţiilor fiscale - acesta urmând să
fie cazul şi aici - este ilegală şi nu este etică. Bugetul
L’ORÉAL conţine resurse pentru plata tuturor
taxelor legale.
14.2 - Cred că am făcut o greşeală la completarea
unui formular fiscal acum câţiva ani, care a redus în
momentul respectiv nivelul impozitelor datorate.
Ce ar trebui să fac?
De principiu, plătim impozitele în conformitate
cu legislaţia locală şi suntem consideraţi de
încredere de autorităţile fiscale. Trebuie să discutaţi
problema cu directorul financiar sau un membru al
departamentului fiscal al Grupului, astfel încât aceştia
să poată verifica dacă există cu adevărat o greşeală
şi, dacă este cazul, să abordeze autorităţile fiscale şi
să decidă ce măsuri trebuie luate pentru a garanta că
această greşeală nu se repetă în viitor.
14.3 - Există destul de multe articole în media
despre companii care fac evaziune fiscală. S-ar
putea întâmpla acelaşi lucru şi cu L’ORÉAL?
La L’ORÉAL, plătim toate taxele datorate în toate
ţările în care activăm. Considerăm că acesta este
unul dintre modurile în care putem să aducem o
contribuţie pozitivă în ţările şi comunităţile în care
suntem prezenţi.
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RESPECTAREA ANGAJAMENTELOR NOASTRE
ÎN CALITATE DE ANGAJATOR

„Obiectivul nostru este crearea unui loc
de muncă excelent în cadrul L’ORÉAL.
Suntem conştienţi de faptul că angajaţii
sunt activele noastre cele mai de preţ.”
Cuprins
PAG I N A 2 9

Sănătatea şi siguranţa
PAG I N A 3 0

Diversitatea
PAG I N A 3 2

Hărţuirea şi intimidarea
PAG I N A 3 3

Hărţuirea sexuală
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Modul nostru de lucru

SĂNĂTATEA

ŞI SIGURANŢA
Toţi cei care lucrează cu şi pentru L’ORÉAL au dreptul la un mediu de lucru sănătos şi sigur, iar siguranţa la
locul de muncă depinde de noi toţi.

Trebuie să
+ Ne luăm toate măsurile de precauţie rezonabile
pentru a păstra un mediu de lucru sănătos şi sigur;
+ Ne asigurăm că prin acţiunile noastre nu ne punem
în pericol pe noi sau pe ceilalţi;

15.3 - În calitate de reprezentant de vânzări, conduc
deseori noaptea în oraşele mari şi în zonele rurale.
Uneori nu mă simt în siguranţă. I-am prezentat această
problemă managerului meu, însă nu a luat nicio măsură
în ceea ce mă priveşte. Trebuie să mă adresez altcuiva
din Companie?

+ Ne asigurăm că ştim cum să procedăm în caz de
urgenţă la locul de muncă;

Da, trebuie să vă consultaţi cu directorul de resurse
umane pentru a discuta posibile soluţii prin care să se
evite acest gen de situaţie.

+ Raportăm

imediat responsabilului de siguranţă
local sau conducerii orice accident, indiferent dacă
este unul minor, precum şi orice comportament,
echipamente sau elemente care pot compromite
siguranţa mediului nostru de lucru.

15.4 - Am un coleg care pare deosebit de stresat
în perioada aceasta. Am încercat să vorbesc cu
el despre asta, însă a refuzat să discute problema.
Ieri, a leşinat la lucru. Ce ar trebui să fac?

Trebuie să nu
- Ignorăm regulile Companiei cu privire la sănătate
şi siguranţă în muncă.

Etic, sau nu?
15.1 - Managerul meu spune că îşi face griji că nu
dorm destul şi mi-a sugerat să nu mai ies atât de mult
după orele de lucru. Spune că este îngrijorată că aş
putea aţipi şi apoi avea un accident. Bine, am fost
somnoroasă o dată, de două ori - dar pot să-mi fac
munca. Cu siguranţă, nu e treaba ei ce fac în afara
orelor de lucru. Nu am dreptul la o viaţă personală?
Cred că e răutăcioasă. Ce ar trebui să fac?
Modul în care vă petreceţi serile este alegerea
dumneavoastră. Dar dacă oboseala vă pune pe
dumneavoastră sau pe alţii în pericol, atunci managerul
a avut dreptate să discute problema cu dumneavoastră
- însă ar trebui să facă acest lucru cu delicateţe şi
respect pentru intimitatea dumneavoastră. Deşi
respectăm viaţa personală a angajaţilor noştri, nu se
acceptă comportamente care ar putea crea riscuri
pentru dumneavoastră sau ceilalţi colegi. Nu se fac
compromisuri în ceea ce priveşte siguranţa.

Este important să informaţi imediat departamentul de
resurse umane şi superiorul colegului dumneavoastră,
astfel încât aceştia să poată lua măsuri rapid. Dacă nu
sunteţi sigur că s-a respectat acest lucru, nu ezitaţi să
apelaţi chiar dumneavoastră la un superior.
15.5 - Tocmai am aflat că un subcontractor de-al
nostru a băut în sediul nostru. De vreme ce nu este un
angajat al L’ORÉAL, este sau nu problema mea?
Trebuie să raportaţi managerului orice comportament
care ar putea compromite siguranţa mediului nostru
de lucru sau ar putea pune în pericol pe cineva.

Pe cine puteţi contacta: Dacă vă preocupă
un aspect legat de sănătate şi siguranţă, nu
ascundeţi acest lucru. Discutaţi cu managerul
dumneavoastră, directorul departamentului de
sănătate şi siguranţă, directorul departamentului
de resurse umane, sau corespondentul de etică;
aceştia vă vor putea ajuta şi sprijini (a se consulta şi
capitolul „Mă preocupă ceva: Discuţii deschise”).

15.2 - Supraveghetorul de producţie mi-a spus să fac
o excepţie şi să dezactivez un dispozitiv de siguranţă
care încetineşte linia de producţie. Ce ar trebui să fac?
Niciodată nu trebuie să evitaţi, să deconectaţi sau să
dezactivaţi un dispozitiv de siguranţă sau un echipament
de monitorizare fără a obţine în prealabil aprobarea
unui reprezentant pentru probleme de siguranţă. Dacă
supraveghetorul de producţie insistă, trebuie să refuzaţi
şi să informaţi conducerea locaţiei şi departamentul de
resurse umane. Siguranţa este o obligaţie absolută care
nu trebuie compromisă de graficele de producţie sau din
orice alte motive.
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În calitate de angajator

DIVERSITATEA
Diversitatea talentelor personale ale membrilor echipei îmbogăţeşte creativitatea noastră şi ne permite să
concepem şi să comercializăm produse relevante. L’ORÉAL apreciază toate tipurile de frumuseţe.
L’ORÉAL este un angajator deschis, care oferă oportunităţi egale tuturor angajaţilor. Facilităm integrarea
profesională a categoriilor de persoane subreprezentate în cadrul echipei, în special a persoanelor cu
dizabilităţi şi a grupurilor sociale şi/sau etnice subreprezentate.

Trebuie să
+ Sprijinim şi promovăm angajamentul L’ORÉAL în
ceea ce priveşte diversitatea, în special în domeniile
resurse umane, marketing, achiziţii şi contribuţia în
comunitate;
+ Ne asigurăm că furnizorii, clienţii şi partenerii noştri
de afaceri sunt la curent cu politica de diversitate
din cadrul L’ORÉAL.

Trebuie să nu
- Facem discriminări şi să nu hărţuim/intimidăm
persoane din motive ca:
- sex,
- dizabilitati,
- stare civilă sau situaţie familială,
- orientare sexuală,
- vârstă,
- opinii politice şi filosofice,
- credinţe religioase,
- activitate sindicală,
- origine etnica, socială, culturală sau naţională.
Această interzicere a discriminării se aplică atât
la recrutarea personalului cât şi în toate deciziile
cu privire la formare, promovare, prelungirea
contractului şi condiţiile de lucru în general, precum
şi în relaţiile noastre cu furnizorii, clienţii, partenerii
de afaceri şi terţe părţi.

Etic, sau nu?
16.1 - Ce înseamnă exact pentru L’ORÉAL
„discriminare”? Este la fel ca definiţia dată de legile
din ţara mea, sau este diferită?
Prima regulă este că L’ORÉAL respectă legile
naţionale, prin urmare orice angajat care încalcă
legile din ţara sa cu privire la discriminare, poate
fi sancţionat. Dar pot exista ţări unde legile privind
discriminarea nu interzic anumite comportamente
pe care Compania le consideră inacceptabile. De
exemplu, L’ORÉAL se opune nu doar discriminării
directe, ci şi celei indirecte.
Discriminarea directă reprezintă orice acţiune
efectuată cu privire la locul de muncă, formare,
promovare, prelungirea contractului şi orice
alte aspecte ale vieţii active, care înseamnă
că cei afectaţi nu se bucură de tratamente
sau şanse egale.
Discriminarea indirectă este orice acţiune care,
deşi aparent neutră, îi dezavantajează în comparaţie
cu ceilalţi pe cei cu un anumit sex sau cu o anumită
vârstă, dizabilitate sau alte caracteristici.
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16.2 - Departamentul de resurse umane mi-a sugerat
să integrez o persoană cu dizabilităţi în echipa mea.
Ştiu că diversitatea este un aspect important pentru
L’ORÉAL, însă mă tem că această persoană va fi
adesea în concediu medical, ceea ce ar deranja restul
echipei, şi că aş fi obligat să acord acestei persoane un
tratament preferenţial, care va trezi invidia celorlalţi
membri ai echipei.
Acestea sunt idei preconcepute. Experienţa arată că
prezenţa persoanelor cu dizabilităţi nu schimbă relaţiile de
lucru în aspectele semnificative. Atât pentru candidaţii cu
dizabilităţi, cât şi pentru restul lumii, recrutarea se bazează
pe calificare. Unica diferenţă este verificarea sistematică
a compatibilităţii persoanei cu funcţia respectivă. Este
posibil să fie necesare unele măsuri de adaptare, însă, în
practică, acest lucru se întâmplă foarte rar.
16.3 - Un membru din echipa mea tocmai a împlinit 50
de ani. Am vrut să organizez o mică petrecere pentru a
o sărbători, însă nu a fost de acord, spunând că L’ORÉAL
nu oferă nicio perspectivă profesională persoanelor
în vârstă şi că, de aceea, nu doreşte să atragă atenţia
asupra vârstei sale. Ce ar trebui să îi spun?
Liniştiţi-o pe colega dumneavoastră şi rugaţi-o să se
întâlnească cu directorul de resurse umane pentru
a discuta despre planificarea carierei sale. L’ORÉAL
şi-a luat angajamentul de a oferi tuturor o carieră
dinamică, indiferent de vârstă, şi permite fiecărui
individ să contribuie la dezvoltarea propriei cariere.
16.4 - Unul dintre colegii mei nu a ales un furnizor care,
din punctul meu de vedere, părea să îndeplinească
toate aşteptările noastre. Având în vedere anumite
comentarii făcute de colegul meu, mă tem că ar putea
fi vorba despre naţionalitatea şi originea etnică a
furnizorului. Ce ar trebui să fac?
Orice discriminare bazată pe culoarea pielii,
naţionalitate sau origine etnică este inacceptabilă
pentru L’ORÉAL. Acestea contravin respectului pe
care îl merită fiecare. Încercaţi să discutaţi despre
acest aspect cu corespondentul pe probleme de
diversitate sau aduceţi acest aspect în atenţia
managerului direct sau a managerului de achiziţii.
16.5 - Nu mă simt confortabil atunci când aud glume
de prost gust la adresa unora dintre colegii mei care
sunt homosexuali. Ce ar trebui să fac? Să vorbesc cu
departamentul de resurse umane?
Homofobia este complet inacceptabilă. Fiecare
dintre noi are dreptul să fie respectat de ceilalţi.
Ne dorim un mediu de lucru deschis şi incluziv.
Dacă întâlniţi acest gen de problemă, încercaţi
să îi determinaţi pe cei care fac astfel de glume
să înţeleagă de ce comportamentul lor este
inacceptabil. Dacă nu reuşiţi, discutaţi cu managerul
dumneavoastră, directorul de resurse umane,
corespondentul pe probleme de diversitate
sau corespondentul de etică.

Modul nostru de lucru
16.6 - Vreau să-mi închei săptămâna de lucru cu o
întâlnire de vineri seara a echipei, ca să discutăm
despre ce se întâmplă în timpul săptămânii. Ştiu că
acest lucru creează dificultăţi pentru doi membri din
echipă care, din motive religioase, preferă să plece
devreme vinerea. Este aceasta discriminare indirectă?
Ar putea fi discriminare indirectă dacă nu aveţi un motiv
justificat să ţineţi întâlnirile vineri seara, sau dacă există şi
alte moduri de a vă atinge obiectivul. Se pare că aveţi un
motiv justificat pentru întâlnire (monitorizarea progresului
echipei şi disponibilitatea pentru nelămuriri) - dar chiar
trebuie să fie vineri seara? Nu aţi putea obţine acelaşi
rezultat ţinând întâlnirea mai devreme în cursul zilei - sau
luni dimineaţa la prima oră?

Pe cine puteţi contacta: Dacă vă preocupă un
aspect legat de diversitate, nu ascundeţi acest
lucru.. Discutaţi cu managerul dumneavoastră,
directorul de resurse umane, corespondentul
pe probleme de diversitate sau corespondentul
de etică; aceştia vă vor putea ajuta şi sprijini
(a se consulta şi capitolul „Mă preocupă ceva:
Discuţii deschise”).

16.7 - Aud întruna că diversitatea este importantă
pentru Grup. Acest lucru înseamnă că ar trebui să
angajez sau să promovez numai femei sau persoane
de etnie minoritară?
Nu, nu urmărim acest lucru. În cadrul L’ORÉAL angajările
se fac pe baza meritului, prin urmare trebuie să alegeţi
cei mai buni candidaţi pentru postul respectiv. Dar nu
uitaţi că diversitatea nu se limitează doar la femei şi
minorităţi etnice. Ea include şi alte grupuri care sunt
deseori discriminate, precum persoanele cu deficienţe,
persoanele în vârstă şi aşa mai departe.
16.8 - Dacă am în comun cu unii dintre colegii mei
aceleaşi convingeri religioase, pot să-i invit la un grup
de rugăciune?
Puteţi invita angajaţii care au aceeaşi credinţă ca şi
dumneavoastră. Totuşi, vă rugăm să respectaţi credinţa
celorlalţi. Cu alte cuvinte, vă rugăm să vă abţineţi de la
tentativa de a face prozeliţi (adică, de la tentativa de
a converti alte persoane).
16.9 - Sunt pe punctul de a pleca în concediu de
maternitate şi îmi fac griji cu privire la ceea ce se va
întâmpla atunci când mă voi întoarce şi la oportunităţile
viitoare pentru cariera mea. Cui să îi cer sfatul?
Politica L’ORÉAL este de a sprijini angajatele în timpul
concediului de maternitate. Pe lângă plata concediului
de maternitate, L’ORÉAL garantează reintegrarea
angajatelor la sfârşitul concediului, pe poziţia deţinută
anterior sau pe o poziţie echivalentă în ceea ce priveşte
statutul şi salariul. Ar trebui să discutaţi aceste aspecte
cu directorul de resurse umane înainte de a pleca în
concediul de maternitate.
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În calitate de angajator

HĂRŢUIREA

ŞI INTIMIDAREA
Fiecare dintre noi are dreptul la respect şi demnitate umană. În cadrul L’ORÉAL, acest principiu este
fundamental în modul nostru de lucru. Orice comportament sau acţiune susceptibilă să încalce acest drept şi
îndeosebi orice formă de hărţuire sau intimidare nu este acceptabilă.

Trebuie să
+ Sprijinim şi să promovăm angajamentul L’ORÉAL
cu privire la un loc de muncă lipsit de orice fel
de intimidare şi hărţuire;
+ Fim amabili: să ne tratăm colegii şi partenerii
de afaceri aşa cum am vrea să ne trateze şi ei.

Trebuie să nu
- Jignim sau hărţuim cu bună ştiinţă o altă persoană
şi să nu determinăm intenţionat o persoană să
greşească.

Etic, sau nu?
17.1 - Ce înseamnă exact pentru L’ORÉAL „hărţuire” şi
„intimidare”? Nu cred că există legi în această privinţă
în ţara mea.
Prima regulă este că L’ORÉAL respectă legile locale,
prin urmare orice angajat care încalcă legile cu privire la
hărţuire din ţara sa, poate fi sancţionat. Dar pot exista
ţări unde L’ORÉAL consideră că legile privind hărţuirea
nu interzic anumite comportamente pe care Compania
le consideră inacceptabile. În funcţie de împrejurări,
anumite comportamente pot fi considerate inadecvate,
cum ar fi:
- acţiunile cu scopul de a răni sau de a cauza neplăceri;
- determinarea intenţionată a unei persoane să
greşească;
- umilire sau intimidare;
- izolare fizică sau socială (aşa-zisul „tratament al tăcerii”).
Hărţuirea poate să apară chiar şi între colegi. Este
posibil să nu existe legi pe această temă în ţara
dumneavoastră. Însă ştiţi probabil că aceste tipuri
de comportament sunt interzise de lege, chiar dacă
nu sunt menţionate ca hărţuire sau intimidare.
17.2 - Managerul meu poate intimida foarte mult. Ştiu
că ne îndeamnă să facem eforturi pentru o muncă
de calitate, dar uneori îi umileşte grav pe oameni şi
afectează moralul întregii echipe. Pot să fac ceva în
această privinţă?
Managerul dumneavoastră trebuie să-şi îndemne
şi să determine echipa să obţină calitatea pe care
o dorim în cadrul L’ORÉAL. Acest lucru implică şi
criticarea sau comentarea performanţei membrilor
echipei. Însă, un director trebuie de asemenea să-şi
trateze membrii echipei cu respect şi să acţioneze cu
delicateţea cuvenită. Dacă simţiţi că nu sunteţi trataţi
în mod profesional, încercaţi să discutaţi cu managerul
dumneavoastră. De asemenea, vă puteţi consulta cu
directorul de resurse umane. Un mediu de lucru propice
se poate obţine numai prin sprijinul şi implicarea tuturor
- manageri şi angajaţi deopotrivă.
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Pe cine puteţi contacta: Dacă vă preocupă
un aspect legat de hărţuire şi intimidare, nu
ascundeţi acest lucru.. Discutaţi cu managerul
dumneavoastră, directorul de resurse umane sau
corespondentul de etică; aceştia vă vor putea
ajuta şi sprijini (a se consulta şi capitolul „Mă
preocupă ceva: Discuţii deschise”).

Modul nostru de lucru

HĂRŢUIREA

SEXUALĂ
Fiecare dintre noi are dreptul la respect şi demnitate umană. În cadrul L’ORÉAL, acest principiu este
fundamental în modul nostru de lucru. Orice comportament sau acţiune susceptibilă să încalce acest drept şi
îndeosebi orice formă de hărţuire sexuală nu este acceptabilă.

Trebuie să
+ Sprijinim şi să promovăm angajamentul L’ORÉAL
cu privire la un loc de muncă lipsit de orice fel de
hărţuire sexuală;
+ Ne abţinem de la orice fel de hărţuire sexuală, atât
intern, cât şi extern, în raport cu terţe părţi cu care
intrăm în contact în mediul profesional.

Trebuie să nu
- Continuăm un comportament despre care ni s-a
spus că este nedorit.

18.3 - Am o întâlnire cu un client, iar acesta profită
de orice ocazie ca să mă atingă şi face adesea
comentarii despre cum arăt şi despre cum ar cumpăra
mai mult de la noi dacă aş ieşi la cină cu el. Este
vorba despre un client, nu de un alt angajat L’ORÉAL,
aşadar nu sunt sigură că L’ORÉAL va lua vreo măsură
în această privinţă.
Trebuie să vorbiţi cu managerul dumneavoastră sau
cu directorul de resurse umane. Politica L’ORÉAL este
să garanteze că angajaţii săi nu sunt supuşi la hărţuire
sexuală, inclusiv în relaţia cu partenerii de afaceri.

Etic, sau nu?
18.1 - Ce înseamnă exact pentru L’ORÉAL „hărţuire
sexuală”? Este la fel ca definiţia dată de legile din ţara
mea, sau este diferită?
Prima regulă este că L’ORÉAL respectă legile locale,
prin urmare orice angajat care încalcă legile din ţara
sa cu privire la hărţuirea sexuală, poate fi sancţionat.
Dar pot să existe ţări unde L’ORÉAL consideră că
legile privind hărţuirea sexuală nu interzic anumite
comportamente pe care Compania le consideră
inacceptabile. În funcţie de împrejurări, un anumit
comportament, datorită gravităţii sau frecvenţei, poate
fi considerat inadecvat, cum ar fi:
- Contact fizic, e-mailuri, glume, priviri sau alte gesturi,
comentarii, invitaţii sau solicitări de natură sexuală,
nedorite sau inadecvate;
- Distribuirea sau afişarea unor documente, postere,
obiecte etc. de natură sexuală;
- Condiţionarea avansării în carieră sau a oricărui
beneficiu legat de angajare pe baza activităţii sexuale
sau romantice.
Hărţuirea sexuală poate afecta atât bărbaţii, cât şi
femeile. Ea poate avea loc la sediul L’ORÉAL sau în
orice alt spaţiu în care ne desfăşurăm activitatea.

Pe cine puteţi contacta: Dacă vă preocupă
un aspect legat de hărţuirea sexuală, nu
ascundeţi acest lucru. Discutaţi cu managerul
dumneavoastră, directorul de resurse umane sau
corespondentul de etică; aceştia vă vor putea
ajuta şi sprijini (a se consulta şi capitolul „Mă
preocupă ceva: Discuţii deschise”).

18.2 - La o petrecere cu echipa, una dintre
colegele mele a simţit că managerul nostru avea
un comportament inadecvat faţă de ea, în ceea
ce priveşte limbajul trupului şi comentariile sale.
Însă îi e teamă să vorbească deschis, pentru a nu
fi considerată o puritană şi pentru a nu-şi pune în
pericol cariera. Ce ar trebui să fac în această privinţă?
Trebuie să vă încurajaţi colega să discute direct cu
managerul dacă acest lucru nu o stânjeneşte. În caz
contrar, poate discuta problema cu directorul de resurse
umane. În cazul în care colega nu ia nicio măsură, atunci
dumneavoastră trebuie să comunicaţi ce vi s-a spus
la departamentul de resurse umane - chiar dacă nu
cunoaşteţi toate faptele sau nu aţi observat personal
hărţuirea. Este deosebit de important să punem
capăt comportamentelor jignitoare înainte să devină
incontrolabile.
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RESPECTAREA ANGAJAMENTELOR NOASTRE ÎN
CALITATE DE CETĂŢEAN CORPORATIV RESPONSABIL

„Ne aducem contribuţia la crearea unei
lumi mai bune şi mai frumoase.”
Cuprins
PAG I N A 3 5

Activităţile politice şi
campaniile de influenţare
PAG I N A 3 6

Administrarea ecologică
PAG I N A 37

Contribuţia adusă comunităţii
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Modul nostru de lucru

ACTIVITĂŢILE POLITICE

ŞI CAMPANIILE DE INFLUENŢARE
L’ORÉAL nu face contribuţii pentru partide politice, politicieni sau instituţii asociate acestora. Totuşi,
L’ORÉAL, în calitate de lider în industria cosmeticelor, consideră că este de datoria sa să acţioneze proactiv şi
să participe la procesul public de luare a deciziilor în ţările în care activează.
L’ORÉAL respectă dreptul angajaţilor săi de a participa personal în procesul politic - atâta vreme cât se
asigură că, făcând acest lucru, nu reprezintă Compania.

Trebuie să
+S
 pecificăm clar că nu reprezentăm L’ORÉAL
în niciun fel, atunci când participăm personal
la activităţi politice;
+ Informăm managerul dacă participarea noastră
la activităţi politice ne-ar putea împiedica să ne
îndeplinim obligaţiile la L’ORÉAL sau ar putea crea
confuzie între opiniile noastre politice personale
şi acelea ale L’ORÉAL (a se consulta capitolul
„Conflictele de interese”)
+R
 espectăm cu stricteţe regulile L’ORÉAL referitoare
la cadouri şi activităţi de divertisment şi la
prevenirea mituirii (a se consulta capitolul „Mituirea
şi plăţile de facilitare”).

Trebuie să nu
- Utilizăm fondurile şi resursele Companiei (inclusiv
timpul de lucru în cadrul Companiei, telefoanele,
hârtia, e-mailul sau alte active ale Companiei)
în efectuarea sau sprijinirea activităţilor politice
personale;
- Considerăm locul de muncă o tribună politică;
- Permitem altora să creadă că L’ORÉAL sprijină
activităţile noastre politice personale;
- Intrăm în discuţii cu reprezentanţi ai autorităţilor
publice sau ai partidelor politice cu privire la
reglementările locale sau internaţionale, fără
autorizarea explicită a directorului general al filialei
sau al unităţii şi cu obligaţia de înregistrare în
evidenţa grupurilor de influenţă, dacă există.

Etic, sau nu?
19.1 - Lucrez ca voluntar pentru un candidat local
ale cărui politici se aseamănă foarte mult cu
valorile L’ORÉAL. Pot folosi copiatorul ca să fac
câţiva fluturaşi?

19.3 - Vreau să candidez la o funcţie politică din
oraşul meu. Intenţionez să menţionez pe afişele
de campanie că lucrez la L’ORÉAL.
Acest lucru nu este adecvat, deoarece s-ar putea
considera că L’ORÉAL vă sprijină implicit candidatura.
19.4 - Ce înseamnă, de fapt, o campanie de
influenţare? Atunci când auzi despre aşa ceva
în media, nu întotdeauna pare a fi ceva bun.
O campanie de influenţare se referă la implicarea
în procesul public de luare a deciziilor în ceea
ce priveşte reglementările care ar putea afecta
activităţile noastre, implicare menită să ajute factorul
de decizie să înţeleagă modul în care respectivele
reglementări ne pot afecta. Dacă suntem de părere
că astfel de reglementări ar putea fi dăunătoare,
exprimăm public acest lucru şi încercăm să limităm
efectele lor. L’ORÉAL comunică periodic care este
punctul său de vedere şi care sunt autorităţile publice
şi instituţiile cu care şi prin intermediul cărora ia parte
la această dezbatere, respectând cu stricteţe toate
legile relevante aplicabile.
19.5 - Este permis ca angajaţii să îşi exprime opiniile
şi angajamentele politice la locul de muncă?
L’ORÉAL respectă dreptul angajaţilor săi de a participa
personal în procesul politic, însă locul de muncă nu
este locul potrivit pentru discuţii legate de politică.

Pe cine puteţi contacta: Dacă vă preocupă un
aspect legat de activităţile politice sau campaniile
de influenţare, nu ascundeţi acest lucru. Discutaţi
cu managerul dumneavoastră, directorul de
resurse umane sau corespondentul de etică;
aceştia vă vor putea ajuta şi sprijini (a se consulta şi
capitolul „Mă preocupă ceva: Discuţii deschise”).

Nu. Nu folosiţi timpul sau resursele de orice tip ale
Companiei pentru a vă sprijini activităţile politice.
19.2 - Managerul meu direct m-a întrebat dacă nu
vreau să fac o donaţie campaniei de primar a fiicei
sale. Este în regulă?
Nu. Chiar dacă managerul nu face presiuni asupra
dumneavoastră, o astfel de solicitare, oricât de
inocentă, este inadecvată şi poate fi coercitivă.
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În calitate de cetăţean corporativ responsabil

ADMINISTRAREA

ECOLOGICĂ

L’ORÉAL respectă mediul înconjurător şi urmăreşte minimizarea impactului său asupra mediului. Obiectivul
nostru este comunicarea deschisă atât a realizărilor din acest domeniu, cât şi a provocărilor.
Multe din activităţile pe care le implică introducerea pe piaţă a produselor noastre au un impact direct asupra
mediului înconjurător. Este responsabilitatea fiecăruia dintre noi să încercăm să reducem acest impact cât mai
mult posibil. Fiecare pas, cât de mic, contează.

Trebuie să
+ Aplicăm angajamentul L’ORÉAL cu privire
la procesele ecologice;

PENTRU MAI MULTE INFORMAŢII:
cu privire la politica L’ORÉAL referitoare la administrarea
ecologică, citiţi documentul „Obiective pentru 2020: să
împărtăşim frumuseţea cu toată lumea”

+ Favorizăm utilizarea materiilor prime regenerabile
şi dezvoltarea ambalajelor ecologice;
+ Analizăm modul în care comportamentul nostru,
din toate aspectele activităţii, influenţează mediul
înconjurător, astfel încât să reducem această
influenţă cât mai mult posibil: de exemplu, reducând
deplasările inutile, economisind apa şi energia şi
evitând producerea de deşeuri. Când deşeurile sunt
inevitabile, trebuie să ne asigurăm că materialele
sunt reciclate sau eliminate în mod responsabil.
Chiar şi gesturile mici, cum ar fi separarea deşeurilor
alimentare din zonele cu cantine ale Companiei
pot face diferenţa;
+ Luăm toate măsurile necesare pentru a preveni
şi a opri încălcarea politicii L’ORÉAL cu privire
la mediul înconjurător;
+ Raportăm imediat toate împrăştierile sau scurgerile
neobişnuite în aer sau apă, managerului sau
directorului pentru sănătate şi siguranţă.

Trebuie să nu
- Ignorăm regulile Companiei privind administrarea
ecologică.

Etic, sau nu?
20.1 - Dispozitivul de control al poluării de pe o piesă
esenţială din echipamentul de producţie este defect.
Tocmai am aflat că va dura trei zile până să obţinem
piesele necesare pentru a-l repara. Ne putem permite
să oprim producţia când avem un număr uriaş de
comenzi pe care trebuie să le realizăm?
Nu avem de ales. Angajamentul nostru cu privire la
bunele practici referitoare la mediul înconjurător are
prioritate faţă de obţinerea de profituri pe termen
scurt sau faţă de respectarea graficelor de producţie.
Echipamentul nu trebuie pus în funcţiune fără controlul
necesar al poluării. Trebuie să vă preveniţi superiorii
direcţi pentru a vă ajuta să găsiţi o soluţie.
20.2 - De vreme ce respectăm legile locale, de ce
trebuie să urmăm standardele L’ORÉAL cu privire la
mediul înconjurător, dacă ne situează în dezavantaj
faţă de concurenţă?
Angajamentul L’ORÉAL cu privire la mediul înconjurător
depăşeşte sfera unei simple respectări a legii.
Dacă aveţi impresia că există probleme legate de
competitivitatea afacerii, discutaţi-le cu managerul
dumneavoastră.
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Pe cine puteţi contacta: Dacă vă preocupă un
aspect legat de administrarea ecologică, nu
ascundeţi acest lucru.. Discutaţi cu managerul
dumneavoastră, directorul departamentului de
sănătate şi siguranţă, directorul departamentului
de resurse umane, sau corespondentul de etică;
aceştia vă vor putea ajuta şi sprijini (a se consulta şi
capitolul „Mă preocupă ceva: Discuţii deschise”).

Modul nostru de lucru

CONTRIBUŢIA

ADUSĂ COMUNITĂŢII
L’ORÉAL este un participant responsabil în societate, un bun vecin şi un cetăţean implicat, angajat în
comunităţile în care face afaceri. Ne încurajăm angajaţii să joace un rol activ în comunitate.

Trebuie să
+ Înţelegem că filantropia este un angajament pe
termen lung. Toate acţiunile, indiferent de mărimea
lor, trebuie abordate cu un plan clar de dezvoltare
a parteneriatului de-a lungul timpului.

Trebuie să nu
- Angajăm L’ORÉAL în acţiuni care nu reflectă Principiile
noastre etice şi strategia de filantropie a Grupului;
- Obligăm angajaţii sau partenerii de afaceri să
doneze cadouri sau fonduri pentru proiectele
filantropice sprijinite de L’ORÉAL.

PENTRU MAI MULTE INFORMAŢII:
cu privire la contribuţia adusă de L’ORÉAL comunităţii,
citiţi documentul „Obiective pentru 2020: să împărtăşim
frumuseţea cu toată lumea”

Pe cine puteţi contacta: Dacă vă preocupă un
aspect legat de contribuţia adusă comunităţii,
nu ascundeţi acest lucru. Discutaţi cu managerul
dumneavoastră, directorul de resurse umane sau
corespondentul de etică; aceştia vă vor putea
ajuta şi sprijini (a se consulta şi capitolul „Mă
preocupă ceva: Discuţii deschise”).

Etic, sau nu?
21.1 - Un program filantropic din comunitatea locală, în
care sunt implicat, a întrebat dacă compania L’ORÉAL
poate să ofere produse gratuite pentru a le sprijini
cauza. Ştiu că există o cantitate mare de şampon şi
gel de duş care urmează să fie distruse pentru că au
ambalaje vechi. Aş putea aranja să le transportăm fără
să afle cineva. Pot să le dau lor?
L’ORÉAL doreşte să vă sprijine în eforturile
dumneavoastră filantropice, dacă acestea se aliniază
strategiei Companiei. Trebuie să vă informaţi
managerul, care poate aprecia dacă această cauză
filantropică se aliniază strategiei L’ORÉAL şi să
facă propunerea persoanei din ţara dumneavoastră
responsabile cu activităţile filantropice.
21.2 - Spitalul la care lucrez ca voluntar în fiecare
săptămână cere ajutorul tuturor pentru recrutarea
de noi voluntari şi ar vrea să implic mai mult compania
L’ORÉAL. Ştiu că mai mulţi colegi ar fi interesaţi.
Să vorbesc cu ei direct?
Dacă spitalul reprezintă o oportunitate în linie cu
strategia filantropică generală a L’ORÉAL, trebuie
să discutaţi cu managerul dumneavoastră pentru
a vedea dacă este posibilă angajarea Companiei întrun parteneriat cu spitalul. L’ORÉAL face eforturi să
„facă mai mult decât să ofere cecuri” şi să dezvolte
parteneriate care să combine banii cu donaţiile în
natură, dar şi cu contribuţiile angajaţilor şi în special
împărtăşirea expertizei pe care o avem pentru a-i ajuta
pe ceilalţi. Aţi putea fi sponsorul corporativ pentru
acest proiect şi să dezvoltăm împreună un program
pe termen lung.
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ROLUL

MANAGERULUI
În calitate de manager, aveţi o responsabilitate în plus, deoarece:
- sunteti un exemplu si promovati un comportament etic;
- sunteţi persoana care ia decizii în faţa unor probleme mai complexe şi dificile;
- echipa vă va cere sfatul şi ajutorul.

Cum să fiţi un exemplu

Cum să răspundeţi la întrebările echipei

Dincolo de comportamentul dumneavoastră zilnic,
care trebuie să fie exemplar, există câteva gesturi
simple pe care le puteţi face pentru a demonstra cât
de importantă este pentru dumneavoastră etica la
L’ORÉAL, anume:
- afişaţi SPIRITUL L’ORÉAL în biroul dumneavoastră;
- aveţi întotdeauna la îndemână Codul de etică;
- nu cereţi niciodată echipei şi nici măcar nu sugeraţi
că ar putea să ignore Codul de etică;
- luaţi-vă timpul necesar pentru a explica noilor
angajaţi Codul de etică;
- găsiţi ocazii de-a lungul anului (nu numai de Ziua
eticii) ca să discutaţi despre aspecte legate de etică;
- reflectaţi periodic asupra dilemelor etice care ar
putea apărea la locul dumneavoastră de muncă;
- explicaţi în detaliu competenţele etice, cum ar fi
„Actionati/conduceti manifestand sensibilitate fata
de oameni” si „Obtineti rezultate cu integritate” la
evaluările anuale ale personalului;
- imediat ce apare o astfel de ocazie, recunoaşteţi
şi apreciaţi comportamentul deosebit din punct
de vedere etic şi curajos al unui angajat.

Asiguraţi-vă că sunteţi la curent cu diferitele politici
ale Grupului privind etica. Ţine de responsabilităţile
dumneavoastră să vă asiguraţi că echipa le cunoaşte.
De asemenea, luaţi-vă timpul necesar pentru a vă
asculta angajaţii: de obicei le este dificil să vă prezinte
acest tip de întrebări.

Personalul dumneavoastră ar putea ezita să vi se
adreseze cu privire la preocupările şi întrebările
lor legate de etică. Puteţi să îi liniştiţi, spunândule adesea că sunteţi mereu disponibil(ă) pentru
a asculta problemele care îi preocupă şi reamintindule că un angajat care îşi împărtăşeşte preocuparea,
de bună credinţă, nu va suferi represalii.

Cum să includeţi etica în procesul
de luare a deciziilor
Atunci când trebuie să luaţi o decizie, consultaţi
întrebările din secţiunea „Modul de utilizare a
codului”. Reţineţi că, doar fiindcă aveţi dreptul
să faceţi ceva, nu înseamnă că acest lucru este
compatibil cu Principiile etice ale Grupului.
Dacă aţi luat o decizie din motive etice şi dacă
este în conformitate cu regulile noastre privind
confidenţialitatea, împărtăşiţi acest lucru echipei,
astfel încât membrii acesteia să poată beneficia de
cunoştinţele dumneavoastră şi să vă poată urma
exemplul.
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Dacă nu ştiţi cum să le răspundeţi la întrebări, trebuie
să îi îndreptaţi către persoana cea mai în măsură
de a le oferi sfaturi.
Ce este mai important pentru mine, în calitate
de manager: să-mi îndeplinesc obligaţiile în ceea
ce priveşte obiectivele financiare şi de afaceri, sau
cele stabilite în Codul de etică?
Cele două sunt perfect compatibile - şi aflate în legătură
directă. Lucrurile potrivite făcute pentru motivele
potrivite înseamnă mereu o afacere bună. Interesele
Companiei nu sunt niciodată servite de practici de
afaceri lipsite de etica sau ilegale.
Se aplică Principiile etice la toate nivelurile
de conducere, până la cel mai înalt nivel?
Principiile etice se aplică tuturor. Cu cât mai complexe
sunt responsabilităţile cuiva, cu atât comportamentul
său trebuie să fie mai demn de a fi luat drept exemplu.
Standardele duble ar fi inacceptabile şi contrarii eticii
L’ORÉAL.
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