
Codul nostru de 
etică și conduită 
în afaceri



Flex este o companie clădită 
pe relații, iar încrederea este 
piatra de temelie a oricărei 
relații. Construim pe baza acestei 
încrederi, acționând întotdeauna 
cu deplină integritate.

Valorile noastre sunt formate 
de angajamentul față de 
transparență, responsabilitate, 
respect și incluziune.

Revathi Advaithi
Director executiv Flex
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i. Scrisoare din partea Președintelui Consiliului de Administrație și a Directorului executiv

La Flex, tratăm cu seriozitate conformitatea și etica. Acesta este motivul pentru care Codul nostru de etică și condu-
ită în afaceri („Codul”) este atât de important pentru Companie și pentru angajații noștri. Respectarea legii și integri-
tatea în tot ceea ce facem sunt o componentă esențială a identității noastre.

Codul are rolul de a garanta că fiecare dintre noi – indiferent de poziția deținută – respectă cele mai înalte standar-
de etice în fiecare aspect al activității sale. Deși Codul nu poate acoperi toate provocările cu care este posibil să ne 
confruntăm la locul de muncă, ne ajută să identificăm problemele, să cunoaștem mai bine politicile Flex și să acțio-
năm cu integritate în tot ceea ce facem.

Fiecare angajat, funcționar și director din cadrul Flex trebuie să cunoască, să înțeleagă și să respecte atât Codul, cât 
și procedurile și politicile conexe la care se face trimitere în Cod. Ne așteptăm la acest lucru și ne bazăm pe el în tot 
ceea ce facem: atunci lucrăm împreună, când interacționăm cu clienții, în relația cu acționarii, în colaborarea cu 
partenerii de afaceri și atunci când contribuim la comunitățile noastre.

Trebuie să ne folosim judecata atunci când luăm decizii care ne afectează activitățile de afaceri. De asemenea, tre-
buie să adresăm întrebările pe care le avem. Nu trebuie să existe nicio reținere privind raportarea cu promptitudine a 
oricărui comportament sau aspect care pare să contravină Codului sau politicilor noastre; de fapt, în unele circum-
stanțe aveți obligația de a raporta ce ați observat.

Angajamentul nostru față de valorile cheie, față de spiritul de conducere și de cultura integrității ne va ajuta să reu-
șim să ne menținem poziția de companie competitivă, solidă și durabilă.

Vă mulțumesc pentru că faceți alegerile corecte în fiecare zi și asigurați astfel succesul Companiei noastre.

Revathi Advaithi
Director executiv

Michael Capellas
Președintele Consiliului director
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Cine trebuie să respecte Codul de etică și 
conduită în afaceri al Flex?
Toți angajații, funcționarii și membrii consiliului de administrație al Flex și 
al subsidiarelor și filialelor aflate sub controlul acesteia au obligația de a 
înțelege și a respecta Codul. De asemenea, ne așteptăm ca partenerii, 
contractanții, consultanții, furnizorii, lucrătorii temporari, distribuitorii și 
reprezentanții de vânzări ai Flex să respecte Codul.

Aplicare
În calitate de companie globală, recunoaștem provocările asociate 
cu derulării activității la nivel mondial. Numeroase legi au aplicare 
internațională; cu toate acestea, întotdeauna avem grijă să respectăm 
legislația din țările în care ne desfășurăm activitatea, precum și diversele 
obiceiuri locale. Ne-am angajat să ne asigurăm că fiecare acțiune pe 
care o întreprindem respectă în totalitate legea – și concordă cu etica 
noastră. Dacă respectarea politicilor Flex dă naștere unor conflicte cu 
legislația sau reglementările locale, angajații trebuie să discute despre 
preocupările lor cu Departamentul juridic al Flex.
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1
Luarea unor 
decizii etice
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1.1 Luarea unor decizii etice
Dacă aveți o întrebare despre o anumită chestiune sau nu sunteți sigur în legătură cu o acțiune, o conduită, o cerere sau o condiție, puneți-vă întrebările 
din diagrama de mai jos și urmați indicațiile. În cazul în care credeți că o cutumă sau o lege din țara sau regiunea dvs. diferă de Codul de etică și conduită 
în afaceri, adresați-vă Departamentului juridic pentru consiliere. De asemenea, puteți raporta o problemă în condiții de anonimat, utilizând  Linia de 
asistență pentru etică, administrată de o terță parte independentă („Linia de asistență pentru etică”), pe care Flex o pune la dispoziție în parteneriat, sau 
puteți utiliza oricare dintre celelalte resurse de raportare din Secțiunea 1.2 a acestui Cod.

Întrebați-vă:

Este legal?

Respectă politica Flex?

Dă senzația că este lucrul corect care 
trebuie făcut?

V-ați simți în largul dvs. dacă acțiunea 
dvs. ar fi raportată în presă?

Nu.
Nu realizați  
acțiunea.

Nu sunt sigur.
Dacă nu sunteți sigur, 
solicitați clarificări din 
partea managerului 
dvs. sau utilizați una 
dintre Resursele 
noastre de raportare. 
(A se vedea pagina 
următoare.)

Da.
Dacă răspunsul 
la toate aceste 
întrebări este 
„Da”, PUTEȚI realiza 
activitatea.
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1.2 Luați atitudine: Adresând întrebări și 
raportând preocupările
La Flex, recunoaștem cât este de important este să luăm atitudine și 
încurajăm pe toată lumea să se exprime. Acest lucru înseamnă să avem 
curajul de a pune o întrebare despre ceva ce nu pare a fi în regulă sau în 
cazurile în care nu știți sigur care sunt politicile, procedurile sau obligațiile 
legale ale Flex.

Ne așteptăm ca angajații noștri să ia atitudine și să pună întrebări sau 
să raporteze eventualele preocupări. Procedând astfel, protejați Flex, 
marca noastră și unitățile noastre și vă aduceți aportul la îmbunătățirea 
operațiunilor noastre și la prevenirea eventualelor abateri de conduită.

Consultați și Politica privind avertizorii de integritate în contabilitate și audit.

De fiecare dată când aflați despre o conduită efectivă sau propusă 
care poate încălca legislația, reglementările sau acest Cod, trebuie să 
raportați situația respectivă folosind una dintre resursele de raportare 
prezentate în acest Cod. De asemenea, orice abatere de la politicile 
Companiei care nu este menționată în Cod trebuie să fie raportată prin 
intermediul acestor resurse.

1.3 Resursele noastre pentru raportare
Oferim mai multe modalități de a formula sesizări și a primi asistență, de la 
Linia de asistență pentru etică până la Politica ușilor deschise.
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Linia de asistență  
pentru etică
Flex asigură o Linie de asistență 
pentru etică ce le permite angajaților, 
funcționarilor, directorilor și partenerilor de 
afaceri să își exprime preocupările fără a se 
teme de represalii. Linia de asistență pentru 
etică este disponibilă 24 de ore pe zi, șapte 
zile pe săptămână, având la dispoziție 
servicii de traducere. Raportările pot fi 
făcute în condiții de anonimat.

Flex nu tolerează represaliile. Dacă aveți 
o întrebare legată de o politică sau o 
procedură a Flex sau dacă vă îngrijorează 
o conduită sau o acțiune propusă, vrem 
să aveți toată libertatea de a contacta 
pe cineva, de exemplu un manager 
Flex, un membru al echipei noastre de 
etică și conformitate, oricare jurist din 
Departamentul juridic, oricare manager de 
Resurse umane etc., pentru a comunica 
întrebările sau preocupările dvs. Dacă nu 
vă simțiți în largul dvs. abordând pe cineva 
în acest mod, trebuie să folosiți Linia de 
asistență pentru etică, pentru a transmite în 
mod anonim ceea ce vă preocupă.

Flex tratează cu seriozitate toate sesizările, 
va analiza și va investiga fiecare problemă, 
în funcție de caz.

Oricare manager
Managerii sunt persoanele cu 
angajați în subordine, care 
supervizează activitatea noastră 
și servesc drept lideri și modele de 
comportament în cadrul Companiei. 
În numeroase cazuri, aceștia sunt 
prima și cea mai bună resursă care 
oferă asistență.

Flex promovează un mediu 
caracterizat prin deschidere și 
respect, iar Politica noastră a ușilor 
deschise îi încurajează pe angajați să 
ia legătura cu un manager – oricare 
manager – dacă au întrebări sau 
preocupări.

Dacă întrebarea sau preocuparea îl 
vizează pe Manager sau dacă ezitați 
să vorbiți cu managerul dvs. direct, 
vă puteți adresa altui manager, 
fie din domeniul dvs., fie din afara 
acestuia; puteți lua legătura cu 
Directorul local de Resurse umane, 
cu oricare membru al Echipei de 
etică și conformitate sau puteți utiliza 
oricare dintre celelalte resurse pentru 
raportare puse la dispoziție. Toate 
aceste persoane și mijloace vă stau 
la dispoziție pentru a vă ajuta!

Directorii de conformitate
Directorii de conformitate sunt experți 
specializați în fiecare dintre domeniile 
noastre de conformitate esențiale – Antitrust, 
Anticorupție, Protecția mărcilor, Informații 
confidențiale, Guvernanță corporativă 
și valori mobiliare, Confidențialitatea 
datelor, Mediu, Finanțe, IT global, Comerț 
global, Sănătate și siguranță, Securitate IT, 
Proprietate intelectuală, Angajare și relații de 
muncă, Aspecte medicale de reglementare, 
Achiziții și Fiscalitate.

Fiecare director de conformitate are 
responsabilitatea de a se asigura că 
respectăm politicile, procedurile și 
legislația aplicabilă din aceste domenii de 
conformitate.

Acești directori de conformitate sunt resurse 
la care puteți apela dacă aveți întrebări 
referitoare la domeniile lor de specializare, 
dacă vreți să faceți o sesizare sau dacă 
aveți o întrebare sau preocupare generală 
legată de conformitate. La rândul lor, aceștia 
se asigură că desfășoară la timp investigații 
minuțioase și că toate problemele sunt 
abordate corect.

O listă actualizată  cu toți directorii de 
conformitate și datele lor de contact este 
disponibilă pe Website-ul de conformitate.
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Directorul pentru etică și 
conformitate
Directorul pentru etică și conformitate al Flex 
are responsabilitatea de a superviza Programul 
nostru de etică și conformitate și de a se asigura 
că Flex respectă toate legile și reglementările 
aplicabile, precum și propriile politici și proceduri. De 
asemenea, Directorul pentru etică și conformitate 
ține legătura cu acționarii și raportează trimestrial 
către Președinții de afaceri, Sponsorii executivi 
și Comisia de audit cu privire la programul de 
conformitate și aspectele semnificative.

Andy Powell este 
Vicepreședintele nostru 
executiv și Director 
general pentru etică și 
conformitate.

Pentru a afla mai multe 
despre Andy, despre 
Programul nostru de 
etică și conformitate și 

despre Departamentul nostru juridic, vizitați Pagina 
departamentului juridic

Dacă aveți o întrebare sau o preocupare, vă puteți 
adresa direct, fără rețineri, oricăruia dintre liderii 
noștri de încredere, inclusiv Directorului pentru etică 
și conformitate sau oricărui membru al Echipei 
pentru etică și conformitate corporativă.

Resurse umane
Departamentul de Resurse umane 
(RU) oferă asistență angajaților Flex 
în domenii cum sunt recrutarea, 
integrarea noilor angajați, salarizare, 
beneficii, stabilirea obiectivelor, 
evaluarea performanței, cursuri de 
instruire și dezvoltare spiritului de 
conducere.

Departamentul nostru de RU vă stă 
la dispoziție dacă aveți întrebări sau 
preocupări legate de aspecte cum 
sunt salariul, beneficiile, eventuale 
preocupări legate de conflicte cu 
colegii sau cu managerii.

Managerii de RU promovează mediul 
nostru caracterizat prin deschidere 
și respect, ajutând la rezolvarea 
judicioasă și eficace a numeroase 
probleme de zi cu zi. Nu ezitați să 
cereți ajutorul responsabilului RU local, 
acesta fiind o resursă primară dacă 
aveți întrebări sau preocupări. Dacă 
nu vă poate răspunde el însuși la 
întrebări, va putea să vă îndrume spre 
cea mai bună resursă din cadrul Flex.

Pentru mai multe informații despre RU, 
vizitați Pagina de RU.

Departamentul 
juridic
Departamentul juridic al Flex este 
format din juriști și alți profesioniști 
care ajută Flex prin consiliere 
juridică specifică domeniului 
afacerilor.

Departamentul juridic este 
condus de Consilierul nostru juridic 
general, Scott Offer. Toți membrii 
departamentului ne stau la 
dispoziție pentru a ne răspunde la 
întrebări, a ne afla preocupările și 
a ne ajuta sau a ne îndruma spre 
cea mai bună resursă.

Consultați Pagina Departamentului 
juridic pentru a afla mai multe 
informații sau a contacta un jurist 
din cadrul Flex.
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Raportare la nivelul  
Uniunii Europene
Toate țările din cadrul Uniunii 
Europene (UE) au legi și reglementări 
privind confidențialitatea datelor cu 
privire la utilizarea liniilor telefonice 
de asistență ale Companiei, iar 
Flex respectă legile, normele și 
reglementările aplicabile care se 
aplică activității noastre globale.  
 
Raportul dvs. este important pentru 
noi, prin urmare, dacă linia telefonică 
Ethics Point nu este disponibilă în 
țara în care vă aflați, puteți totuși să 
transmiteți un raport prin intermediul 
site-ului web Ethics Point. 
 
Orice angajat din UE trebuie să se 
simtă liber să contacteze Ethics 
Point sau să contacteze următoarea 
adresă de e-mail: 

dataprotection@flex.com

Canale de raportare 
suplimentare
Dacă aveți neclarități, puteți 
contacta întotdeauna un membru 
al Echipei de etică și conformitate, 
al Departamentului juridic, al 
Comisiei de audit, al Consiliului 
director sau vă puteți adresa 
oricăruia dintre liderii noștri dacă 
aveți întrebări sau preocupări. 
Aceștia vă vor ajuta personal sau 
vă vor îndruma către cea mai 
potrivită resursă pentru problema 
dvs.

Linkul de mai jos poate fi folosit 
și ca resursă pentru raportare: 
Consiliul director
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1.4 Nu tolerăm represaliile.
Flex nu tolerează represaliile împotriva niciunei persoane care, cu bună 
credință, adresează o întrebare, raportează o posibilă abatere sau 
participă la un audit sau la o investigație. Represaliile includ, printre altele, 
schimbarea programului de lucru, retrogradarea sau alte consecințe 
adverse suferite de o persoană fiindcă a raportat o posibilă abatere 
de la Cod. Orice tip de represalii sau orice încercare de a afla sau de 
a divulga identitatea unui angajat care a făcut o sesizare în condiții de 
confidențialitate poate atrage măsuri disciplinare mergând până la 
desfacerea contractului de muncă.

În cazul în care considerați că sunteți supus represaliilor, raportați imediat. 

A se vedea Linia de asistență pentru etică.

1.5 Cooperăm în mod corespunzător cu cererile 
de informații venite din partea guvernului în 
condițiile legii.
Vom coopera întotdeauna cu cererile sau investigațiile legitime ale 
autorităților. Toți angajații trebuie să își informeze Departamentul juridic 
local/regional în cazul în care Compania primește o notificare din partea 
autorităților, o citație, un mandat de percheziție, o cerere de declarații 
sau altă solicitare neobișnuită de informații referitoare la activitățile 
companiei. Toate informațiile oferite autorităților trebuie să fie adevărate 
și să nu fie înșelătoare. Este interzis să modificați, să rețineți sau să distrugeți 
documente legate de o investigație și/sau supuse regimului de păstrare 
obligatorie.

Deși procesele juridice care vizează Compania trebuie să fie tratate 
conform indicațiilor de mai sus, nimic din conținutul Codului nu are 
scopul de a vă limita capacitatea de a raporta sau de a discuta cu vreo 
autoritate guvernamentală, de aplicare a legii sau de reglementare cu 
privire la suspiciunile de încălcare a legii.

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/17667/index.html


2
Integritate  
la locul  
de muncă
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La Flex, apreciem diversitatea de idei și experiențe ale angajaților noștri și 
prețuim creativitatea și capacitatea de inovare pe care le inspiră aceștia.

Ne-am angajat să ne tratăm cu respect reciproc și să creăm un loc de 
muncă sigur, sănătos, durabil și responsabil.

2.1 Procedăm întotdeauna corect.
• Luăm decizii etice.

• Respectăm Codul, politicile Flex și legea.

• Susținem și aderăm la principiile Alianței pentru Afaceri Responsabile 
(Responsible Business Alliance, RBA).

• Dacă aveți neclarități privind politicile sau procedurile Flex, puneți 
întrebări în mod proactiv.

• Aveți obligația de a raporta toate abaterile de la acest Cod, de la 
lege sau de la reglementările aplicabile. A se vedea Linia de asistență 
pentru etică.

• Trebuie să cooperați pe deplin, cu onestitate, la orice audit intern sau 
investigație internă.

• Fiecare dintre noi trebuie să cultive un mediu în care angajații nu au 
rețineri în a adresa întrebări, a-și exprima preocupările și a face sesizări 
fără teama de represalii.

2.2 Îi tratăm cu respect pe ceilalți și respectăm 
practicile echitabile în angajare și în relația de 
muncă.
• Suntem deschiși și onești unii cu ceilalți și ne tratăm cu demnitate și 

respect reciproc.

• Nu discriminăm pe nimeni pe considerente de rasă, culoare, sex, vârstă, 
naționalitate, religie, orientare sexuală, identitate de gen, dizabilitate 
sau altă caracteristică protejată prin lege.

• Depunem eforturi pentru a ne asigura că nimeni nu este supus 
niciunei forme de hărțuire sau abuz la locul de muncă, 
inclusiv intimidării și agresiunii.

• Ne străduim să creăm un loc de muncă divers, 
cu angajați din medii diferite, cu experiențe și 
perspective diferite.

• Respectăm legislația aplicabilă privind 
salarizarea și programul de lucru.

• Le oferim angajaților cel puțin beneficiile 
prevăzute de lege.

• Nu utilizăm munca minorilor, munca forțată 
sau pe datorie și respectăm o limită de 
vârstă minimă pentru angajare.

• Recunoaștem dreptul la libertatea de 
asociere al lucrătorilor noștri și considerăm că 
o comunicare deschisă și directă între lucrători 
și conducere este cel mai eficace mod de a 
rezolva problemele de la locul de muncă.

• Nu permitem represalii împotriva niciunei persoane care 
face semnalează un caz de discriminare, hărțuire sau o practică 
incorectă de angajare și muncă.

• Ne-am angajat să respectăm drepturile omului pentru toate persoanele 
din toate operațiunile noastre și din întregul lanț de aprovizionare, 
în conformitate cu Principiile directoare ale ONU privind afacerile și 
drepturile omului.

Ne așteptăm din partea partenerilor noștri de afaceri să respecte 
aceleași standarde.

Puteți găsi Politica privind diversitatea, egalitatea la angajare și 
prevenirea hărțuirii la locul de muncă și Politica privind soluționarea 
reclamațiilor/problemelor în secțiunea Resurse umane a portalului DMS.
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2.3 Recunoaștem importanța  
confidențialității datelor.
• Respectăm toate legile care protejează caracterul privat și 

confidențialitatea datelor cu caracter personal.

• Luăm măsuri adecvate pentru a gestiona corect și a proteja datele 
cu caracter personal ale angajaților față de accesul sau utilizarea 
neautorizată sau necuvenită.

• Respectăm legile și reglementările care vizează confidențialitatea 
datelor.

2.4 Oferim un loc de muncă sigur pentru 
angajații noștri.
• Sănătatea și siguranța forței de muncă reprezintă una dintre cele mai 

importante priorități ale Flex.

• Investim în spații, utilaje, echipamente, procese și oameni, pentru a le 
oferi un loc de muncă sigur angajaților noștri.

• Avem programe de protecție a muncii care să reducă și să prevină 
accidentele de muncă și bolile profesionale și îi instruim pe angajați cu 
privire la practicile de lucru sigure.

• Le interzicem angajaților să vină la serviciu sub influența substanțelor 
care ne-ar putea împiedica să ne desfășurăm activitatea în mod sigur și 
eficace.

• Interzicem cu strictețe violența și amenințările cu violența la locul 
de muncă. Promovăm o cultură a sănătății și siguranței în toate 
operațiunile noastre globale.

• Trebuie să raportați cât mai curând posibil unui manager  
orice preocupare legată de condițiile de lucru nesigure.  
Cel puțin, trebuie să raportați aceste aspecte folosind una dintre 
resursele de raportare prezentate în Secțiunea 1.2 a acestui Cod.

Puteți afla mai multe informații pe Portalul EHS DMS (Sănătatea și 
siguranța mediului).

Represaliile împotriva unui angajat care și-a exprimat cu sinceritate 
o preocupare legată de o practică de muncă sau de angajare, o 
problemă care ține de confidențialitatea datelor, un aspect legat de 
sănătate sau siguranță constituie o abatere de la Codul nostru și nu vor fi 
tolerate. Consultați și Politica privind mediul, sănătatea și siguranța.
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3
Integritate pentru 
compania noastră  
și pentru acționari

CODUL NOSTRU DE ETICĂ ȘI CONDUITĂ ÎN AFACERI  |  16



3.1 Evităm conflictele de interese.
Un „conflict de interese” apare atunci când relația personală, financiară 
sau de altă natură a unei persoane o poate împiedica pe persoana 
respectivă să acționeze în interesul Flex și poate crea impresia că sunt 
influențate în mod necuvenit deciziile luate în numele Flex.

Dacă nu sunt gestionate corect, conflictele de interese pot avea efecte 
foarte nocive pentru Companie. Chiar și impresia că ar exista un conflict 
de interese poate compromite iremediabil reputația Companiei. Trebuie 
să evitați orice activitate sau interes personal care creează sau dă 
impresia că ar crea un conflict între interesele personale și interesele 
Companiei sau care interferează în alt mod cu capacitatea dvs. de a vă 
îndeplini îndatoririle de serviciu.

Este interzis:

• Să profitați de ocaziile descoperite prin utilizarea activelor Companiei 
sau a informațiilor pe care le dețineți.

• Să utilizați activele Companiei sau informațiile din posesia dvs. pentru 
câștigul propriu sau în beneficiul unei rude sau al unui prieten.

• Să faceți concurență Companiei.

În secțiunile care urmează, vom analiza exemple de conflicte frecvente 
care pot apărea și răspunsurile adecvate la aceste scenarii:

3.1.1 Relații de familie și personale

O rudă sau un prieten apropiat este sau vrea să devină distribuitor, furnizor 
sau angajat al Flex. Trebuie să îl informați pe managerul dvs. cu privire la 
această relație și este interzis să participați la selectarea sau gestionarea 
potențialului furnizor sau angajat.

Dvs. aveți sau o rudă care o participare financiară (de exemplu, o 
cantitate semnificativă de acțiuni) la o companie care face concurență, 
are relații de afaceri sau vrea să aibă relații de afaceri cu Flex. În acest 
caz, spuneți-i imediat managerului dvs., astfel încât conflictul să poată fi 
soluționat.

Sunteți manager sau puteți influența deciziile profesionale care vizează 
o rudă, un prieten sau o persoană cu care aveți o relație romantică. În 
acest caz, spuneți-i imediat managerului dvs., astfel încât problema să 
poată fi soluționată. Atunci când există o relație personală între angajați 
aflați pe trepte ierarhice diferite în același domeniu, poate apărea un 
conflict de interese. Veți comunica existența unor astfel de relații. În plus, 
trebuie să comunicați existența oricărei relații de natură romantică la 
locul de muncă ce ar putea crea un conflict efectiv sau aparent.

Puteți consulta Politica privind relațiile la locul de muncă în secțiunea RU a 
portalului DMS.

3.1.2 Ocazii financiare, de investiții sau de afaceri

Vreți să profitați de o ocazie de afaceri sau de investiții disponibilă pentru 
Flex. În acest caz, informați-l imediat pe managerul dvs. și pe Directorul 
pentru etică și conformitate al Companiei și asigurați-vă că această 
ocazie este oferită mai întâi către Flex. Dacă Flex refuză oferta și nu există 
niciun alt conflict, iar activitatea este conformă cu politicile aplicabile ale 
Companiei, vă puteți implica în demersul respectiv.
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3.1.3 Calitatea de membru al unor consilii externe

• Vreți să aveți calitatea de director al altei organizații, cu scop lucrativ 
sau nelucrativ. În acest caz, respectați Politica privind calitatea 
angajaților de membri ai unor consilii externe, pentru a obține 
aprobarea prealabilă în scris necesară.

• Puteți consulta Politica privind calitatea angajaților de membri ai unor 
consilii externe în secțiunea Juridic a portalului DMS.

3.1.4 Al doilea loc de muncă; activități externe

Vreți să vă luați încă un loc de muncă sau să lucrați drept consultant 
pentru o societate cu scop patrimonial care concurează cu Flex, are 
relații de afaceri cu Flex sau poate deveni client al Flex. În acest caz, 
spuneți-i imediat managerului dvs., astfel încât conflictul potențial să 
poată fi soluționat. Un al doilea loc de muncă ce nu dă naștere unui 
conflict de interese și nu interferează cu îndatoririle dvs. profesionale de la 
Flex poate fi permis.

Dețineți o companie sau acțiuni ale unei companii în afara activității 
dvs. pentru Flex, iar compania respectivă concurează cu Flex, are relații 
de afaceri cu Flex sau poate deveni client al Flex. În acest caz, spuneți-i 
imediat managerului dvs., astfel încât conflictul potențial să poată fi 
soluționat.

Dacă vă aflați în oricare dintre aceste situații în care poate exista un 
conflict de interese real sau aparent, sau în altă situație similară, spuneți-i 
imediat managerului dvs. ori folosiți celelalte resurse de raportare pentru 
a comunica problema; respectați cerințele Departamentului juridic de 
a parcurge Procesul Flex de evaluare a conflictelor de interese, pentru 
ca situația să fie evaluată și rezolvată. Managerii se vor asigura că 
problemele care țin de conflictele de interese sunt comunicate unui 
director din organizația lor sau transmise direct Departamentului juridic 
sau Departamentului de etică și conformitate al Flex.

Puteți acționa numai după ce conflictul a fost analizat și aprobat în scris 
de manager și de Departamentul de etică și conformitate.

Prin divulgarea completă a posibilului conflict înainte de a acționa, ne 
ajutați să ne asigurăm că afacerile se desfășoară obiectiv, corect și cu 
respectarea politicilor Companiei. De asemenea, evitați implicarea într-un 
conflict de interese problematic, care ar putea impune măsuri disciplinare 
mergând până la desfacerea contractului de muncă.

Puteți consulta Politica și lista de verificare privind conflictele de interese în 
secțiunea Juridic a portalului DMS.

3.2 Protejăm informațiile Flex.

3.2.1 Informații confidențiale

În cadrul activității noastre, avem adesea acces sau ocazia de a folosi 
informații confidențiale despre Companie, inclusiv despre angajații 
noștri sau despre companiile cu care facem afaceri. În acest sens, 
„informații confidențiale” înseamnă informații despre Companie sau 
despre companiile cu care facem afaceri care nu sunt în general 
disponibile public și care pot fi considerate, în condiții rezonabile, ca 
fiind confidențiale, inclusiv previziunile, planurile de marketing și datele 
cu caracter personal ale angajaților, sau informații care ne-au fost 
încredințate de terți sub garanția confidențialității. Aceste informații ar 
putea fi utile pentru un concurent sau dăunătoare pentru Companie 
dacă ar ajunge în mâinile cui nu trebuie, sau Flex ar trebui să răspundă 
juridic pentru utilizarea sau divulgarea incorectă a acestor informații. 
Acestea pot include informații cu caracter privat referitoare la angajați, 
deși aveți libertatea de a divulga oricând salariul dvs. și condițiile 
contractuale ale relației de muncă dintre dvs. și Companie.
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Printre exemplele comune de informații confidențiale se numără:

• Listele cu clienți sau furnizori

• Condițiile pentru clienți sau furnizori, reducerile aplicate, date despre prețuri

• Informații financiare

• Schițe, desene, formule, secrete comerciale, invenții, cereri de brevet

• Planuri de marketing și de vânzări, lansări de produse, achiziții

• Procese de fabricație

• Datele angajaților (alții decât dvs.)

• Informații despre deliberările Consiliului director și ale Comitetului

Atât pe durata relației de muncă dintre dvs. și Flex, cât și după încetarea 
acesteia, trebuie să protejați, să apărați și să divulgați informațiile 
confidențiale numai către:

1. Colegii care au nevoie de aceste informații în scop profesional;

2. Persoanele din afara Companiei care au nevoie de aceste informații 
în scop profesional, au o obligație clară de a păstra confidențialitatea 
acestora și au semnat un acord de confidențialitate; sau

3. Persoanele care au dreptul legal la informațiile respective.

Obligația de confidențialitate nu vă interzice și nu vă limitează să divulgați 
informații confidențiale autorităților guvernamentale în legătură cu 
raportarea unor încălcări suspectate ale legii, fără obligația de a informa 
sau a înștiința Compania, deși vă recomandăm să înștiințați autoritatea 
cu privire la natura confidențială a informațiilor pe care le divulgați și 
cu privire la faptul că nu aveți voie să divulgați conținutul comunicărilor 
protejate prin secretul profesional dintre avocat și client.

Respectăm sistemul de clasificare a informațiilor confidențiale 
utilizat de Compania noastră, care ne impune să le clasificăm 
drept „Restricționate”, „Date sensibile cu caracter personal”, „Date 
confidențiale cu caracter personal”, „Numai pentru circulație internă” sau 
„Publice”.

Puteți consulta Politica privind clasificarea documentelor în vederea 
protecției datelor  în secțiunea Juridic a portalului DMS.
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3.2.2 Proprietatea intelectuală a Flex

• „Proprietatea intelectuală” include brevete, mărci comerciale, drepturi 
de autor, secrete comerciale, know-how și orice alt tip de proprietate 
personală necorporală care este creată prin efortul intelectual al 
creatorului său.

• Proprietatea intelectuală a Flex este un activ esențial al Companiei 
și se așteaptă din partea dvs. să ajutați la identificarea, păstrarea și 
protejarea proprietății noastre intelectuale.

• Compania a instituit politici și proceduri de depunere a cererilor 
de brevet pentru invențiile create de angajați – puteți discuta cu 
managerul dvs. sau cu Departamentul juridic pentru a afla mai multe 
despre acest proces.

• Este interzis să folosiți cu bună știință, fără permisiune, proprietatea 
intelectuală a terților și este responsabilitatea fiecărui angajat să 
respecte proprietatea intelectuală (inclusiv materiale protejate 
prin drepturi de autor, de exemplu programe software și informații 
confidențiale) care aparține furnizorilor, clienților, partenerilor noștri de 
afaceri, concurenților și altor terți.

• Este interzis să utilizați sau să divulgați informații confidențiale sau 
secrete comerciale care aparțin unui fost angajator, chiar dacă credeți 
că ar fi utile pentru Flex. Cereți avizul Departamentului juridic în cazul 
în care nu știți dacă aveți permisiunea de a utiliza informații care nu 
aparțin companiei Flex.

Dacă aveți întrebări sau preocupări legate de drepturile de proprietate 
intelectuală, contactați Departamentul juridic.

3.3 Acceptăm cadouri de afaceri și protocol 
numai atunci când sunt adecvate.
Este interzis să acceptați cadouri, protocol sau alte gesturi de curtoazie 
de afaceri care ar putea să influențeze sau să dea impresia că 
influențează deciziile de afaceri luate de dvs. în numele Companiei. 
Nu trebuie să cereți niciodată cadouri, protocol sau alte gesturi de 
curtoazie de afaceri din partea persoanelor care au relații de afaceri cu 
Compania. Darea și primirea unei plăți sau a unui cadou care constituie 
mită sau comision ilegal sunt interzise cu desăvârșire.

Dacă vi se oferă sau vi se dă din partea unui furnizor sau a unui client al 
Flex un lucru de valoare (de exemplu, o reducere specială la un obiect, 
bilete gratuite la un eveniment sportiv, un apartament la preț redus sau alt 
bun) care este extravagant, îndoielnic sau nu se încadrează în politicile 
Companiei, spuneți-i imediat managerului dvs., astfel încât potențialul 
conflict să fie soluționat. Managerii se vor asigura că problemele care țin 
de conflictele de interese sau posibilele cadouri sunt aduse la cunoștința 
unui vicepreședinte din organizația lor sau transmise direct Departamentului 
juridic sau Departamentului de etică și conformitate al Flex.

În mod specific, este interzis să acceptați:

• Cadouri extravagante, cadouri sub formă de împrumuturi personale, 
numerar, echivalente de numerar sau titluri de valoare.

• Împrumutul proprietăților, inclusiv case de vacanță sau echipamente 
pentru folosința proprie.

• Servicii personale prestate la un preț mai mic decât valoarea de piață.

• Rabaturi la achiziționarea de bunuri sau servicii pentru folosința proprie.

Consultați și Secțiunea 4.4 a Codului, Relațiile de afaceri cu guvernele, 
Secțiunea 5.2 Practicile de achiziții și Secțiunea 6.2 Interzicerea mitei și a 
comisioanelor ilegale.
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• Înțelegem că, deși anumite bunuri ale Flex pot fi utilizate ocazional 
în interes personal (de exemplu, telefonul se serviciu), Compania are 
dreptul, în măsura permisă de lege, la accesul, căutarea și verificarea 
tuturor comunicațiilor, datelor sau echipamentelor menținute în oricare 
dintre aceste locuri, cu sau fără acordul dvs. Nu există prezumția de 
confidențialitate a niciunui material stocat pe echipamentele deținute 
de Flex sau transmise prin sistemele Flex, acolo unde legislația locală 
permite.

• Utilizăm bunurile Companiei în mod sigur, legal și adecvat și nu le 
utilizăm pentru a descărca, a stoca sau a transmite materiale cu 
conținut sexual explicit, cu conținut insultător sau discriminator.

• Nu comunicăm numerele de identificare a utilizatorului sau parolele 
personale.

• Raportăm imediat comunicarea ilegală sau accidentală a datelor 
cu caracter personal, respectând Politica Flex privind incidentele de 
securitate a datelor.

Fiind o companie globală, Flex are nevoie ca mulți dintre noi să 
călătorească frecvent în interes de afaceri. Ne revine responsabilitatea 
de a ne asigura că respectăm Politica privind deplasările și protocolul a 
Companiei noastre și să depunem spre decontare numai acele bonuri 
fiscale care sunt direct asociate cu deplasarea de afaceri și se califică 
pentru decontare.

Puteți consulta Politica globală privind deplasările și cheltuielile pe portalul 
Deplasări Flex.

3.4 Utilizăm în mod judicios bunurile Flex.

3.4.1 Activele fizice și tehnologia

• Ni se încredințează activele Companiei, inclusiv spațiile de lucru, 
dotările, computerele, telefoanele mobile și fixe, alte echipamente, 
informații confidențiale și fondurile Companiei pe care le controlăm sau 
le administrăm.

• Respectăm, îngrijim și utilizăm corect bunurile Companiei și depunem 
eforturi de a le proteja de furt, distrugere sau abuz.

• Fiecare dintre noi are responsabilitatea de a utiliza în mod corect 
tehnologia Companiei și de a ajuta la menținerea securității sistemelor 
și protejarea acestora față de breșe de securitate a datelor sau alte 
incidente de securitate cibernetică. Menținem tot timpul în siguranță 
laptopurile și alte dispozitive și raportăm cu promptitudine pierderea sau 
furtul acestora; nu comunicăm nimănui parolele și avem grijă când ne 
conectăm la rețele Wi-Fi necunoscute sau când descărcăm software 
sau deschidem linkuri primite în e-mailuri. Trebuie să raportați imediat 
către departamentul IT orice suspiciune de acces neautorizat sau breșă 
de securitate a sistemelor sau rețelelor companiei.

• Scoatem din uz echipamentele și alte bunuri ale Companiei în mod 
legal și corespunzător și nu furăm sau utilizăm incorect bunurile și 
tehnologia.
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3.4.2 Comunicare și rețelele de socializare

Comunicăm informații clare, corecte, actuale și adecvate cu privire 
la compania și activitățile noastre, însă numai Președintele, Directorul 
executiv, Directorul financiar, Trezorierul și Vicepreședintele pentru 
marketing, comunicații, sustenabilitate sunt autorizați să comunice cu 
publicul în numele Companiei noastre. Solicitările de informații financiare 
sau de altă natură privind Compania, venite din presă, din comunitatea 
financiară, de la acționari sau de la membrii publicului trebuie să fie 
transmise unuia sau mai multora dintre acești purtători de cuvânt 
autorizați. Pentru toți ceilalți angajați este interzis să răspundă la vreo 
solicitare de informații în legătură cu Flex venită din presă, de la analiștii 
de bursă, de la investitorii actuali sau viitori sau de la alți terți, fără a avea 
aprobarea prealabilă. Acest lucru înseamnă că, dacă vă abordează 
un reporter sau un analist, sau atunci când folosiți rețelele de socializare, 
inclusiv bloguri, website-uri de socializare, platforme de partajare a 
materialelor foto/video, și camere de chat, trebuie să procedați astfel:

• Nu comunicați informații despre Companie sau despre clienții noștri.

• Obțineți aprobarea din partea Echipele pentru Rețele de socializare 
corporative și Comunicare corporativă globală înainte de a posta într-
un loc public vreo informație oficială referitoare la Compania noastră.

• Protejați bunurile Companiei noastre.

• Obțineți aprobarea prealabilă a Director executiv de  
Comunicare corporativă înainte de a permite reporterilor sau  
analiștilor să viziteze o unitate.

• Protejați informațiile confidențiale.

Puteți consulta Politica privind rețelele de socializare pe portalul 
Comunicare corporativă și de marketing și Politica privind utilizarea 
internetului pe portalul DMS. A se vedea și Secțiunea3.2.1 a Codului, 
Informații confidențiale și Secțiunea 3.6 Respectarea legislației privind 
valorile mobiliare.

3.5 Menținem registre și evidențe  
contabile corecte.
• Urmărim să creăm valoare prin obținerea unor rezultate financiare 

superioare. Trebuie să oferim întotdeauna informații financiare oneste, 
corecte și complete, cu respectarea strictă a principiilor contabile 
general acceptate („GAAP”) și să dispunem de măsuri și procese de 
control intern pentru a asigura că toate rapoartele financiar-contabile 
respectă normele aplicabile și sunt documentate corect.

• Avem responsabilitatea de a ne asigura că registrele și evidențele 
noastre contabile nu conțin înregistrări false sau înșelătoare, de 
a angaja auditori independenți și de a ne asigura că registrele și 
evidențele noastre contabile respectă cerințele legale și standardele 
contabile aplicabile.

• Nu ținem fonduri corporative nedivulgate sau neînregistrate contabil, în 
niciun scop.

• Efectuăm plăți numai atunci când există documente justificative 
adecvate, complete și corecte, precum și aprobările necesare.

În cazul în care considerați că registrele sau conturile Flex au fost 
falsificate, modificate ilicit sau distruse, contactați imediat Departamentul 
juridic sau utilizați altă resursă pentru raportare. Acest tip de activitate 
nu va fi tolerat. Puteți consulta Politica privind păstrarea documentelor 
întreprinderii pe portalul Gestionarea documentelor corporative.
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3.6 Respectăm toate legile privind  
valorile mobiliare.
• Conform deciziei conducerii, furnizăm informații la timp, complete, 

corecte, exacte și în formă ușor de înțeles pentru publicul investitor, în 
conformitate cu legile privind valorile mobiliare.

• Respectăm Regulation FD (Reglementarea privind divulgarea corectă 
de informații), care interzice divulgarea selectivă a informațiilor 
esențiale fără caracter public (de exemplu, către deținătorii de titluri de 
valoare sau către analiștii financiari).

• Acționăm cu integritate în ceea ce privește piețele mobiliare și 
am instituit o politică privind tranzacțiile privilegiate care impune 
următoarele:

- Este interzis să tranzacționați titluri Flex în condițiile în care aveți 
informații esențiale fără caracter public referitoare la Flex. Această 
interdicție vizează și tranzacțiile cu titluri de valoare ale altor companii 
cotate la bursă în legătură cu care puteți afla informații esențiale fără 
caracter public în timp ce lucrați la Flex. „Informațiile esențiale” sunt 
definite în sens larg și includ orice informație care nu a fost pusă la 
dispoziția publicului și pe care un investitor rezonabil ar considera-o 
importantă în luarea deciziei de a vinde, de a cumpăra sau de a 
păstra titluri de valoare. Orice informație despre care s-ar putea 
anticipa, în condiții rezonabile, că va afecta prețul acțiunilor este o 
informație esențială. Informațiile esențiale pot fi pozitive sau negative. 
Nu pot fi definite toate categoriile de informații esențiale dacă 
aveți îndoieli, tratați informațiile fără caracter public sau pe cele 
confidențiale ca fiind esențiale și consultați-vă cu Departamentul 
juridic înainte de a vă implica într-o tranzacție cu titluri de valoare.

-  Nu puteți comunica sau oferi „ponturi” privind 
informațiile esențiale fără caracter public unor 
persoane care pot tranzacționa acțiuni ale Flex 
(sau orice altă categorie de valori mobiliare 
tranzacționate public) pe baza informațiilor 
respective. Este interzis să cereți altcuiva să 
tranzacționeze pentru dvs., pe baza informațiilor 
respective, acțiuni ale Flex (sau orice altă categorie 
de valori mobiliare tranzacționate public).

-  Este interzis să vă implicați în tranzacții cu instrumente 
derivate, de exemplu interese sau poziții asociate 
cu prețul viitor al acțiunilor Flex, de exemplu opțiuni 
de tipul „put”, „call” sau „short sale”; este interzis să 
realizați tranzacții de hedging cu acțiunile Flex sau să 
folosiți aceste acțiuni drept garanție pentru conturi în 
marjă sau împrumuturi.

-  Dacă dețineți informații esențiale fără caracter 
public atunci când încetați raporturile de muncă în 
calitate de director, funcționar, angajat, consultant 
sau contractant al Companiei, aceste cerințe vor 
rămâne valabile până când informațiile respective 
devin publice sau nu mai au caracter esențial.

Informații suplimentare sunt disponibile în Politica privind 
tranzacțiile privilegiate din secțiunea Juridic a portalului 
DMS sau prin consultare cu Departamentul juridic.
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4.1 Ne implicăm în practici de vânzări și de 
marketing responsabile.
Avem responsabilitatea de a ne asigura că materialele noastre 
promoționale, de vânzări și de marketing conțin afirmații adevărate 
referitoare la Flex, la serviciile noastre și la produsele pe care le fabricăm.

4.2 Concurăm cu loialitate pe piață.
• Legislația antitrust și a concurenței are rolul de a încuraja și a proteja 

concurența liberă și loială. Susținem concurența puternică și nu tolerăm 
practicile de afaceri incorecte.

• Directorii, funcționarii și angajații noștri tratează corect clienții, furnizorii, 
concurenții și angajații acestora. Nu obținem avantaje incorecte prin 
manipulare, ascunderea adevărului, abuzul de informații secrete, 
denaturarea faptelor sau alte practici neloiale.

• Atunci când colectăm informații despre activitățile altora, procedăm în 
mod legal și etic.

• Nu cooperăm cu concurenții, și chiar dacă putem fi membri ai 
asociațiilor comerciale sau putem participa uneori la stabilirea reperelor 
comparative sau la alte activități similare, procedăm astfel numai cu 
acordul Departamentului juridic. În special, este interzis să discutați 
vreodată despre următoarele aspecte cu persoane din afara Flex fără 
a avea acordul Departamentului juridic:

-  Prețuri sau politica de prețuri, condiții de vânzare, costuri, planuri de 
marketing sau planuri strategice, nivelurile producției

-  Informații brevetate sau confidențiale

-  Posibile fuziuni și achiziții, societăți mixte sau alte forme de parteneriat

-  Boicoturi

-  Alocarea clienților, produselor, serviciilor, vânzărilor, materialelor sau 
teritoriilor

-  Aranjamente exclusive

-  Anumite restricții sau aranjamente condiționate cu furnizorii sau clienții

-  Any other specific terms of any agreement with a supplier or customer

Dacă aveți întrebări privind permisiunea de a comunica informațiile 
noastre sau de a folosi informații despre un concurent, cereți avizul 
Departamentului juridic. Puteți consulta Politica privind legislația antitrust și 
concurența  în secțiunea Juridic a portalului DMS.
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4.3 Protejăm informațiile și  
proprietatea terților.
• Protejăm informațiile confidențiale primite de la clienții și partenerii 

noștri de afaceri și nu comunicăm aceste informații niciunei persoane 
din Companie sau din afara acesteia care nu are dreptul legal sau 
contractual sau o necesitate legitimă de afaceri să cunoască aceste 
informații.

• Luăm măsuri proactive de a proteja informațiile și proprietățile clienților, 
furnizorilor și partenerilor noștri de afaceri.

• Utilizăm programe realizate de alte companii, dar nu facem copii 
neautorizate, nu revindem și nu transferăm software-ul fără permisiunea 
acordată prin contracte de licență aplicabile. Vă puteți aștepta ca 
Flex să vă inspecteze computerele și alte dispozitive pentru a verifica 
dacă sunt instalate numai programe aprobate și care dețin licență.

Puteți găsi Politica privind drepturile de autor pentru software, Politica 
pentru utilizatorul final și Politica Flex privind utilizarea internetului pe 
portalul IT. A se vedea Secțiunea 3.6 din Cod, Respectarea legislației 
privind valorile mobiliare.
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4.4 Acționăm cu integritate atunci când avem 
relații de afaceri cu autoritățile de stat.
• Acționăm cu onestitate atunci când lucrăm cu autoritățile de stat și 

facem verificări prealabile ale terților care interacționează aceste 
autorități în numele nostru.

• Suntem atenți la pregătirea și menținerea documentației aferente 
contractelor cu statul.

• Respectăm legile și reglementările aplicabile care vizează contractele 
cu statul; de asemenea, respectăm prevederile fiecărui contract 
încheiat cu entitățile guvernamentale. Departamentul juridic 
trebuie să verifice și să avizeze toate contractele cu entitățile 
guvernamentale.

• Este interzis să oferiți, să promiteți și să dați vreun lucru de valoare 
unui funcționar guvernamental sau unui angajat al unei societăți 
de stat sau controlate de stat sau al unei agenții de stat, pentru a 
obține sau a păstra în mod necuvenit relații de afaceri, sau pentru a 
influența în mod necuvenit o decizie referitoare la Flex; de asemenea, 
nu recurgem la niciun terț (de exemplu, consultant, mandatar 
sau partener de afaceri) care să procedeze astfel în numele Flex. 
Există legi stricte care reglementează oferirea de cadouri, inclusiv 
mese, divertisment, transport și cazare, pentru oficialii și angajații 
guvernamentali. Nu oferim cadouri sau lucruri de valoare oficialilor 
sau angajaților guvernamentali sau rudelor acestora, în legătură cu 
afacerile Companiei, fără aprobarea prealabilă a Departamentului 
juridic.

Dacă primiți o cerere de informații sau o solicitare din partea unei 
entități guvernamentale, trebuie să contactați imediat echipa juridică 
a Flex pentru a stabili cum să răspundeți. A se vedea Secțiunea 6.2 din 
Cod, Interzicerea mitei și a comisioanelor ilegale, Secțiunea 5.2 Practicile 
de achiziții și Secțiunea 3.3, Primirea cadourilor și a protocolului. Puteți 
consulta Politica anticorupție  în secțiunea Juridic a portalului DMS.
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5.1 Facem afaceri cu furnizori și parteneri de 
afaceri responsabili.
• Selectăm furnizorii în funcție de calificările și meritele acestora.

• Dezvoltăm relații solide de colaborare cu furnizorii care oferă calitate 
superioară, servicii excelente, prețuri competitive și care respectă 
contractele, legislația, confidențialitatea și standardele de etică în 
afaceri ale Companiei noastre.

• Suntem membru fondator și proactiv al Alianței pentru Afaceri 
Responsabile (Responsible Business Alliance, RBA) și le impunem 
furnizorilor noștri să se conformeze cu RBA, inclusiv în ceea ce privește 
practicile de securitate din lanțul nostru de aprovizionare.

• Ne-am luat angajamentul să achiziționăm și să utilizăm materiale 
numai din surse adecvate și autorizate în condițiile legii.

• Audităm furnizorii de servicii din lanțul nostru de aprovizionare în ceea 
ce privește conformitatea cu obligațiile contractuale și de securitate 
din programele privind Securitatea lanțului de aprovizionare.

Dacă suspectați că un furnizor se comportă într-un mod care 
contravine acestor așteptări, contactați Linia de asistență pentru etică 
sau utilizați oricare dintre resursele noastre pentru raportare prezentate 
în Secțiunea 1.2 a Codului, pentru a transmite preocuparea dvs.

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/17667/index.html


5.2 Menținem practici de achiziții echitabile.
• Flex creează valoare pentru clienți prin competență și rapiditate în 

dezvoltarea produselor, productivitate crescută, nivel de calitate 
ridicat, agilitate și costuri competitive.

• Relațiile dintre Flex și clienții, furnizorii și partenerii săi de afaceri se 
bazează pe rațiuni de afaceri solide și tratament echitabil.

• Utilizăm un proces de licitare competitiv, echitabil și transparent, iar 
practicile noastre de achiziții concordă cu politicile noastre globale de 
achiziții și cu politicile corespunzătoare din fiecare locație.

• În cadrul activităților de achiziții, nu oferim și nu dăm mită, comisioane 
ilegale sau bunuri de valoare, inclusiv cadouri sau divertisment, niciunui 
furnizor, client sau partener de afaceri, pentru a influența în mod 
necuvenit acțiunile sau deciziile destinatarului.

Dacă bănuiți că un furnizor a fost ales într-un mod care nu corespunde 
cu practicile sau politicile de achiziții ale Companiei noastre, sau dacă 
bănuiți că alegerea furnizorului s-a bazat pe favoritism, trebuie să 
contactați Linia de asistență pentru etică sau să utilizați oricare dintre 
resursele noastre pentru raportare prezentate în Secțiunea 1.2 a Codului, 
pentru a transmite preocuparea dvs.

Puteți găsi Ghidul privind practicile de achiziții, Politica privind selectarea 
și gestionarea furnizorilor, Procesul global de gestionare a deșeurilor și 
reziduurilor și Politica privind achizițiile globale și lanțul de aprovizionare pe 
portalul Achiziții globale și lanțul de aprovizionare. A se vedea și Secțiunea 
6.2 din Cod, Interzicerea mitei și a comisioanelor ilegale, și Secțiunea 3.3, 
Primirea cadourilor și a protocolului.
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Ca bun cetățean corporativ, acționăm în mod responsabil, ne 
desfășurăm operațiunile în condiții de siguranță și ne pregătim pentru 
eventualele situații de urgență. Ne aducem contribuția în comunitate 
prin faptul că susținem și încheiem parteneriate cu organizațiile cu profil 
educativ, civil sau caritabil.

6.1 Ne-am luat angajamentul privind 
protejarea mediului.
• Flex utilizează o strategie de mediu robustă pentru a asigura că ne 

concentrăm pe crearea unor produse conforme din punct de vedere 
al mediului, utilizând procese de fabricație și furnizori conformi din 
punct de vedere al mediului.

• Respectăm toate legile și reglementările aplicabile din domeniul 
mediului, pentru a proteja mediul, a conserva energia și resursele 
naturale și a preveni poluarea prin aplicarea practicilor și tehnologiilor 
de management adecvate.

• Respectăm cerințele de reglementare de la nivel global și local 
cu privire la utilizarea, stocarea, scoaterea din uz și eliminarea 
materialelor periculoase utilizate în procesele noastre de fabricație.

• Respectăm reglementările globale privind substanțele periculoase din 
produsele, materialele și componentele de care suntem responsabili.

• Ne monitorizăm propria conformitate cu aceste legi, pentru a 
ne menține statutul de cetățean corporativ responsabil în toate 
comunitățile globale în care ne desfășurăm operațiunile. În plus, 
revizuim cu regularitate practicile și procedurile pentru a răspunde 
circumstanțelor aflate în schimbare și a ne îmbunătăți permanent 
performanțele.

• Puteți găsi Raportul Flex privind durabilitatea pe portalul Cetățenie 
globală.
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• Nu cerem, nu pretindem și nu acceptăm mită sau comisioane ilegale.

• Nu oferim și nu dăm mită, comisioane ilegale și niciun lucru de valoare, 
inclusiv cadouri sau divertisment, unui furnizor, client sau partener de 
afaceri, pentru a controla în mod necuvenit acțiunile sau deciziile 
destinatarului; nu recurgem la niciun intermediar terț (de exemplu, 
mandatar, consultant, distribuitor sau partener de afaceri) pentru a 
acționa astfel în numele Flex.

„Mită” înseamnă orice lucru de valoare, inclusiv numerar, cadouri, 
divertisment sau gesturi de curtoazie de afaceri acordate cu intenția de 
a influența în mod necuvenit acțiunile sau deciziile altei persoane pentru 
a obține sau a păstra relații de afaceri sau pentru a obține un avantaj 
necuvenit în afaceri.

„Comision ilegal” înseamnă plata în bani sau în alte valori dată drept 
recompensă pentru acordarea de afaceri sau avantaje necuvenite în 
afaceri.

Puteți consulta Politica anticorupție în secțiunea Juridic a portalului DMS. 
A se vedea și Secțiunea 3.3 din Cod, Primirea cadourilor și a protocolului, 
Secțiunea 4.4, Relațiile de afaceri cu guvernele și Secțiunea 5.2, Practicile 
de achiziții.

6.2 Nu oferim și nu dăm nimănui mită sau 
comisioane ilegale.
• Interzicem toate formele de mită, comisioane ilegale și plăți 

necuvenite, pentru toate persoanele.

• Respectăm legea SUA privind actele de corupție în străinătate (Foreign 
Corrupt Practices Act, FCPA), legea din 2010 din Regatul Unit cu privire 
la mită și legislația aplicabilă privind combaterea mitei și corupției din 
țările în care ne desfășurăm activitățile.

• Este interzis să oferiți, să promiteți și să dați vreun lucru de valoare 
(de exemplu, numerar sau echivalente de numerar sau deplasări 
fără caracter de afaceri) vreunei persoane, inclusiv unui oficial 
guvernamental, pentru a obține sau a păstra relații de afaceri în mod 
necuvenit, sau pentru a influența în mod necuvenit o decizie referitoare 
la Flex; de asemenea, este interzis să recurgeți la terți colaboratori (de 
exemplu, un consultant, un mandatar sau un partener de afaceri) care 
să procedeze astfel în numele Flex.

• Oferim cadouri și divertisment rezonabile în raport cu uzanțele din 
domeniu și cu practicile specifice din fiecare țară, dar nu oferim 
cadouri și divertisment dacă acestea dau naștere sau creează impresia 
că ar da naștere unor obligații pentru persoana care le primește. Este 
interzis să dați cadouri care contravin legislației aplicabile sau politicii 
companiei destinatarului.

• Este interzis să oferiți divertisment care ar putea compromite reputația 
Companiei, inclusiv divertisment cu caracter degradant sau 
exploatator.

• Impunem ca toți terții angajați de Flex să respecte toate legile 
anticorupție aplicabile și standardele de integritate ale companiei.

• Este interzis să luați decizii de afaceri privind un furnizor, distribuitor, client 
sau alt partener de afaceri pe baza unui beneficiu personal care vă 
este oferit sau dat în mod direct sau indirect.
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6.3 Nu ne implicăm în activități de spălare de 
bani sau în activități asociate cu terorismul.
Ne-am angajat să evităm utilizarea resurselor Flex în scopul spălării de 
bani; spălarea de bani înseamnă încercarea de a ascunde sumele de 
bani provenite din activități ilegale, astfel încât fondurile respective să 
pară corecte sau legale. În acest scop, nu acceptăm plăți din partea 
niciunei entități care nu este parte la tranzacție și nu are dreptul de a 
face plăți în condițiile legii.

Nu utilizăm activele Flex pentru a ajuta terorismul sau activitățile asociate 
cu terorismul.

6.4 Obținem aprobarea înainte de a face 
donații caritabile sau politice și înainte de a ne 
implica în activități de lobby în numele Flex.
• Este interzis să utilizați fondurile Flex pentru contribuții politice, indiferent 
de tip, pentru un candidat politic sau o persoană care deține o funcție 
guvernamentală, fără a avea aprobarea prealabilă în scris. „Contribuțiile 
politice” includ plățile directe sau indirecte, împrumuturile, plățile în avans, 
depozitele, cadourile în bani sau orice serviciu. De asemenea, includ 
abonamentele, taxa de membru, biletele, achiziția de spațiu publicitar, 
plata cheltuielilor sau compensații pentru angajați pentru o organizație 
politică, un candidat sau un funcționar public.

• Puteți face orice contribuție politică la propria alegere folosind fondurile 
și timpul personal.

• Obținem aprobarea prealabilă din partea Departamentului juridic 
înainte de a ne implica în activități de lobby în numele Companiei.

6.5 Respectăm legislația privind comerțul 
internațional.

6.5.1 Importuri și exporturi

• În calitate de importator, descriem și clasificăm corect mărfurile și 
declarăm valoarea și țara de origine a acestora. De asemenea, 
respectăm legile și reglementările vamale și ale altor agenții 
guvernamentale locale privind importul.

• În calitate de exportator, respectăm legile țării din care expediem 
produsele noastre finite, componentele sau tehnologia, precum și 
legislația din Statele Unite cu privire la exporturi, indiferent de țara din 
care se efectuează transportul.

6.5.2 Boicoturi și țări restricționate

• Nu avem relații de afaceri cu țările sau persoanele interzise și nu 
cooperăm în niciun mod cu boicoturile nesancționate aplicate  
de alte țări.

Puteți găsi mai multe informații despre Conformitatea cu comerțul global 
portalul Comerț global.
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Consecințele neconformității
Fiecare dintre noi se confruntă în fiecare zi cu provocări și decizii dificile. Fiecare dintre noi are 
responsabilitatea de a lua decizii bune și a ajuta Flex să își respecte angajamentul de a acționa cu integritate 
și onestitate. Se așteaptă din partea tuturor directorilor, funcționarilor și angajaților Flex să respecte Codul 
de etică și conduită în afaceri și să coopereze în cadrul investigațiilor interne priind abaterile suspectate. 
Abaterile pot atrage consecințe pentru Flex și pentru directorii, funcționarii și angajații săi, inclusiv:

• Pierderea afacerilor, a avantajului competitiv și a locurilor de muncă.

• Măsuri disciplinare care merg până la desfacerea contractului de muncă sau a altor relații cu Compania, 
în conformitate cu legislația aplicabilă și cu politicile Companiei.

• Implicarea forțelor de aplicare a legii și alte acțiuni corective adecvate.

• Consecințele sunt aplicabile pentru orice persoană care săvârșește o abatere și orice angajat care 
autorizează abaterea, care nu ia măsuri rezonabile pentru a împiedica o abatere cunoscută, sau care 
exercită represalii asupra unei persoane care raportează cu bună credință o posibilă abatere de la Cod 
sau de la politicile noastre.

Puteți găsi Politica privind acțiunile corective, măsurile disciplinare și conduita în secțiunea „Politici și indicații 
RU” de pe portalul Resurse umane.

Flex își încurajează cu fermitate angajații să raporteze toate abaterile suspectate de la politicile companiei 
folosind resursele de raportare descrise în acest Cod. Dacă primiți informații sau aveți motive să credeți că 
Flex, un director, funcționar sau angajat, sau o persoană care acționează în numele Flex a încălcat Codul 
de etică și conduită în afaceri sau legea, trebuie să raportați cu promptitudine acest fapt prin intermediul 
resurselor de raportare prezentate în Secțiunea 1.2. După cum s-a menționat mai sus, în caz contrar puteți 
suferi consecințe grave.
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La Flex, toate acțiunile noastre se bazează pe 
o cultură a eticii, a integrității și a performanței 
superioare. Codul nostru de etică și conduită în 
afaceri este un ghid care ne ajută să procedăm 
întotdeauna corect, în toate locurile unde ne 
desfășurăm activitatea.




