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Stimați colegi,

Noi, angajații companiei Newpark, am fost dintotdeauna și vom continua să fim dedicați promovării 

tehnologiei, oferind, în același timp, produse și servicii adaptate cerințelor clienților noștri. 

Integritatea, onestitatea și etica în toate acțiunile noastre reprezintă o componentă esențială a 

succesului constant al companiei noastre. Integritatea este una dintre valorile noastre de bază și 

rămâne temelia pe care este clădită afacerea noastră. Acest cod reflectă cerința fundamentală ca 

angajații și persoanele asociate companiei Newpark să aibă un comportament aflat sub semnul celei 

mai înalte integrități în tot ceea ce fac. 

Pentru a fi în acord cu mediul aflat într-o permanentă schimbare în care ne desfășurăm activitatea, 

vă prezentăm Codul de etică și conduită profesională Newpark („codul”). Codul reprezintă varianta 

actualizată, care înlocuiește Manualul corporativ de conformitate și etică profesională. Considerăm 

că această versiune actualizată exprimă mai clar și mai direct toate valorile noastre de bază și toate 

așteptările noastre. Codul reflectă, de asemenea, faptul că Newpark își desfășoară activitatea la nivel 

global și că angajații noștri intră sub incidența legislației din numeroase țări. În afară de aceasta, angajații 

noștri se confruntă cu dileme de natură etică în numeroase culturi diferite. Cu toate că aspectul și textul 

codului pot diferi, principiul călăuzitor rămâne aceleași: Integritatea nu trebuie niciodată sacrificată de 

dragul rezultatelor.

Codul stabilește standardele generale privind conformitatea, aspectele de natură juridică și cele de 

natură etică valabile în cadrul relațiilor noastre cu clienții, cu partenerii din exterior și cu colegii noștri. 

Ideea de bază a codului este aceea că trebuie să vă folosiți discernământul și să procedați în mod 

corect, indiferent dacă o anumită situație este sau nu tratată în mod explicit de acest cod. Trebuie să 

punem cu toții umărul pentru a apăra în permanență reputația companiei, atât în chestiunile majore, 

cât și în cele minore, respectând standardele juridice în vigoare, acționând în mod etic și luând decizii 

profesionale concordante cu politicile și cu valorile noastre. Uneori, în cadrul interacțiunilor noastre 

profesionale, putem întâlni diferite situații, la care răspunsul corect nu este clar. În aceste situații, 

resursele suplimentare, inclusiv acest cod, oferă principii călăuzitoare fundamentale.

Fiecare dintre noi avem obligația să ne desfășurăm activitatea profesională în concordanță cu cele mai 

înalte standarde de etică ale companiei Newpark și cu prevederile legii. Personal, doresc să subliniez 

cât de important este pentru fiecare dintre noi să respectăm aceste standarde de etică în activitatea 

profesională desfășurată în cadrul companiei Newpark în întreaga lume. Pentru a asigura respectarea 

continuă a acestor standarde înalte pe care le-am stabilit, cer fiecăruia dintre dvs. să-și rezerve timpul 

necesar pentru a studia noul cod și pentru a se familiariza cu cerințele acestuia. Avem cu toții datoria 

să înțelegem și să respectăm cerințele stabilite în acest cod și avem cu toții obligația să intervenim 

și să luăm măsuri, dacă observăm că ceva contravine valorilor și principiilor noastre. Bunul nostru 

renume în ceea ce privește etica și onestitatea activităților noastre este fundamental pentru succesul 

companiei Newpark. 

Vă mulțumesc pentru angajamentul și pentru perseverența dvs. în ceea ce privește respectarea 

celor mai înalte standarde de conduită onestă și etică.

Cu considerație,

Paul Howes, președinte și CEO

MESAJ TRANSMIS DE PAUL HOWES
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ALEGERILE DUMNEAVOASTRĂ DETERMINĂ 
SUCCESUL NOSTRU 
Fără dumneavoastră nu ne-am putea desfășura activitatea. Sunteți mai mult decât un angajat; 
sunteți ochii și urechile noastre pe pământ. Ne reprezentați în fața clienților, veniți cu idei noi, 
care ne ajută să creștem, și faceți zilnic alegeri care au un impact direct asupra viitorului Newpark.

Anumite alegeri sunt mai dificile decât altele și, indiferent de cât timp activați în domeniu, știm 
că unele răspunsuri nu sunt întotdeauna evidente. Iată de ce am întocmit acest Cod de etică și 
conduită profesională („codul”). Priviți-l ca pe începutul unei conversații despre luarea unor decizii 
bune. Acesta conturează multe dintre legile și principiile care indică ce ar trebui să facem și cu 
cine trebuie să luăm legătura dacă avem vreodată întrebări sau preocupări cu privire la etica sau 
conformitatea în cadrul Companiei.

Ne așteptăm ca angajații și partenerii noștri de afaceri să 
acționeze întotdeauna într-un mod cinstit și etic. Compania 
noastră susține un angajament neclintit de a acționa potrivit 
valorilor noastre de bază, Integritate, Respect, Excelență, și 
Responsabilitate, prin care clienții noștri beneficiază de cele 
mai bune produse și servicii pe care le putem oferi și că dvs. aveți 
experiența unui loc de muncă sigur, în care puteți progresa. 

Cum să folosiți codul
Vă recomandăm să utilizați codul ca pe o resursă importantă. 
Nu putem crea câte o regulă pentru fiecare lege și regulament, 
astfel că vă încurajăm să dați dovadă de discernământ în 
desfășurarea activităților. Dacă un anumit lucru nu pare să fie 
potrivit, probabil că nici nu este.

Codul subliniază câteva politici ale Companiei și include 
referințe la politica integrală. Pentru informații suplimentare 
referitoare la politicile incluse în Cod, citiți integral politica 
(care se găsește pe Newpark Well (sau intranet)). Pentru 
întrebări suplimentare:

• puteți lua legătura cu lua legătura cu departamentul care 
răspunde de politică; sau

• puteți lua legătura cu lua legătura cu una dintre Resursele 
pe probleme de etică și conformitate enumerate la 
finalul acestui document.

Dacă aveți întrebări cu privire la conținutul Codului sau 
la politicile care stau la baza acestuia, vă încurajăm să 
îi puneți întrebări managerului dvs., reprezentantului 
departamentului de Resurse Umane de pe plan local, 
Departamentului Juridic, sau puteți lua oricând legătura cu 
Linia telefonică de urgență pentru probleme de etică. 

Avem încredere că vă veți face auzit atunci când vă preocupă 
ceva. Sunteți un jucător esențial pentru succesul nostru, iar 
noi ne aflăm aici pentru a vă susține în luarea unor decizii 
etice, care sunt bune pentru dvs. și pentru Companie.

Cui i se aplică acest cod 
Acordăm importanță unei conduite legale și etice, indiferent 
despre cine este vorba. Iată de ce acest cod este valabil 
pentru toată lumea – toți angajații și funcționarii din cadrul 
companiei, al filialelor noastre, al companiilor afiliate și al 
societăților mixte în care deținem un pachet majoritar de 
acțiuni (pe care le vom denumi „Newpark” sau „Compania”). 
De asemenea, Newpark se așteaptă de la agenți, de la 
consultanți și de la alți terți parteneri și reprezentanți în 
afaceri, care desfășoară activități în numele companiei 
Newpark, să acționeze într-un mod care să reflecte 
standardele cuprinse în acest cod.

Care sunt consecințele încălcării 
codului?
Respectarea acestui cod este obligatorie. Tratăm cu foarte 
multă seriozitate conformarea la acest cod. Orice posibile 
încălcări raportate vor fi investigate temeinic. Nerespectarea 
prevederilor codului poate avea consecințe grave, care 
variază de la luarea unor măsuri disciplinare, până la, inclusiv, 
încetarea contractului de muncă și poate chiar răspunderea 
civilă sau penală.
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PROCESUL DECIZIONAL ETIC

Codul nostru explică toate standardele 
pe care trebuie să le cunosc?
Codul nostru încearcă să surprindă multe dintre situațiile pe 
care le veți întâlni în activitățile comerciale și oferă indicații ce 
trebuie aplicate cu discernământ. Totuși, nu este posibil ca fiecare 
situație cu care ne confruntăm să fie cuprinsă în codul nostru. 
Newpark are, de asemenea, politici și proceduri care oferă mai 
multe detalii cu privire la standardele specifice din codul nostru. În 
anumite cazuri, aceste politici și proceduri pot fi specifice legislației 
și reglementărilor de pe plan local și pot fi mai stricte decât 
standardele din acest cod, iar dumneavoastră va trebui să urmați 
acele standarde mai stricte.

Ce trebuie să fac dacă legile și 
uzanțele de pe plan local diferă?
Fiind o organizație care activează pe plan global, Newpark se 
supune legilor și regulamentelor din țările în care desfășurăm 
operațiuni. Fiind o companie cu sediul central în Statele Unite ale 
Americii, cu acțiuni tranzacționate la Bursa de Valori de la New York, 
angajații noștri din întreaga lume se supun, de asemenea, deseori 
legilor din S.U.A., indiferent de locul în care desfășoară operațiuni. 
Dumneavoastră și orice persoană care lucrează în numele nostru 
trebuie să respectați legile cărora li se supune activitatea noastră, 

precum și standardele specificate în acest cod, chiar dacă legile sau 
uzanțele de pe plan local permit, poate, un standard mai scăzut. 
Dacă legile sau uzanțele de pe plan local impun un standard mai 
ridicat, trebuie să respectați standardul mai ridicat.

Dacă se întâmplă vreodată să vă confruntați cu o situație în 
care poate exista un conflict între legile aplicabile în două 
sau mai multe țări, este esențial să vă consultați imediat cu 
Departamentul Juridic, pentru a înțelege modul corespunzător 
de a soluționa conflictul.

Dacă „Da”, nu continuați

Nu corespunde valorilor și angajamentelor 
noastre în ce privește etica în afaceri??
Poate afecta negativ siguranța produsului 
sau calitatea produsului??
Este ilegal??
Poate afecta negativ părțile interesate sau 
partenerii noștri de afaceri??

Pot apărea situații în care modul corespunzător de acțiune poate să nu fie clar. Punându-vă o serie de 
întrebări cu privire la acțiunea dvs., puteți ajunge să luați o decizie bună și etică:

Va aduce atingere în ce privește Newpark 
și pe dumneavoastră ca persoană??

Pe lângă conformarea la acest cod, 
angajații, agenții, consultanții și furnizorii 
Newpark Drilling Fluids S.p.A. și ai 
subsidiarelor sale trebuie să respecte  
Suplimentul la codul de etică și 
conduită profesională al Newpark 
Drilling Fluids S.p.A..

ATENȚIE

!
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INTEGRITATE 
ÎN FIECARE ZI
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VALORILE NOASTRE

Integritatea reprezintă temelia a ceea ce suntem și a ceea ce reprezentăm. Ea este cea 
care ne ajută să ne clădim încrederea și respectul în toate relațiile noastre de afaceri. La 
Newpark, niciodată nu sacrificăm integritatea de dragul rezultatelor.

Să acționăm 
cinstit, etic și 
responsabil în 
toate aspectele 
activității noastre.

INTEGRITATE ÎNSEAMNĂ: 

Evităm conflictele de 
interese
În desfășurarea activităților Newpark, ne așteptăm ca toți 
angajații noștri să acționeze corect și cinstit în toate relațiile și 
să ia decizii de afaceri bazându-se pe ce este mai bun pentru 
Companie. Deciziile de afaceri trebuie să fie libere de conflicte 
de interese. Niciodată, angajații:

• Nu vor face uz de poziția sau de influența lor, pentru a 
obține beneficii personale necuvenite;

• Nu vor folosi informațiile Newpark pentru a obține avantaje 
personale; și

• Nu vor profita de informații privilegiate pentru a obține 
câștiguri personale.

Este important să înțelegeți ce poate genera un conflict 
de interese și să știți când să faceți cunoscut un conflict de 
interese sau un potențial conflict de interese pentru a fi 
analizat și pentru a se lua măsurile corespunzătoare. 

Deși codul nu poate aborda toate tipurile de conflicte de 
interese, există câteva tipuri de relații care pot genera 
loialități în cadrul competiției.

RELAȚII PERSONALE
Nu vă este permis să supravegheați o rudă apropiată 
(în calitate de angajat) sau să supravegheați relația 
de afaceri a Companiei cu o rudă apropiată sau cu o 
companie deținută sau operată de o rudă apropiată, de 
exemplu un consultant, agent, vânzător, furnizor, sau 
un alt partener de afaceri. În plus, nu puteți participa, 
în numele companiei, la procesul de selecție a unui 
angajat, vânzător, furnizor, sau a unui alt partener extern 
de afaceri, care este rudă apropiată sau companie 
deținută sau operată de o rudă apropiată. Pentru 
informații suplimentare cu privire la politica companiei 
referitoare la relațiile personale, consultați Politica 
privind nepotismul.
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RELAȚIILE FINANCIARE
O relație financiară poate genera un conflict de interese dacă 
dvs., sau o rudă apropiată, dețineți o participație la un concurent, 
client sau la orice alt partener de afaceri, cum ar fi un furnizor 
sau distribuitor al Newpark. Dacă dețineți o participație la o 
companie cu capital privat, sau dacă aveți o participație de 
peste 1% la o companie deținută majoritar, listată la o bursă 
de valori de renume, care este concurent, client sau un alt 
partener de afaceri al Companiei, trebuie să comunicați acest 
lucru în scris supervizorului dvs. sau unui Reprezentant al 
departamentului de Resurse Umane pentru a fi analizat. 

LOCURI DE MUNCĂ ȘI ACTIVITĂȚI EXTERNE
Locurile de muncă externe, consultanța sau alte servicii prestate 
la un concurent, furnizor sau distribuitor al Newpark vor crea 
aproape de fiecare dată un conflict de interese. În anumite situații, 
desfășurarea de activități externe pentru o persoană sau pentru 
o organizație care nu are relații de afaceri cu Compania noastră 
poate crea, de asemenea, un conflict de interese, dacă interferează 
cu responsabilitățile de la locul de muncă din cadrul Newpark. 
Dacă aveți întrebări cu privire la existența unui potențial conflict 
de interese în ce privește un loc de muncă extern, trebuie să dați 
dovadă de discernământ și să vă consultați cu supervizorul dvs.

ÎNDEPLINIREA ATRIBUȚIILOR ÎN CADRUL 
UNUI CONSILIU
Deși există momente în care îndeplinirea atribuțiilor în cadrul 
unui consiliu al unei alte companii poate avea un caracter 
corespunzător, există anumite situații în care atribuțiile într-un 
consiliu extern creează de fiecare dată un conflict de interese 
sau un potențial conflict de interese. Spre exemplu, nu vă este 
permisă niciodată îndeplinirea unor atribuții în cadrul Consiliului 
unuia dintre concurenții, clienții, furnizorii sau distribuitorii noștri.

OPORTUNITĂȚI LA NIVELUL COMPANIEI
În cazul în care luați cunoștință de o potențială oportunitate de 
afaceri, care considerați că prezintă interes pentru Companie, nu 
trebuie să profitați de oportunitatea respectivă pentru a obține 
avantaje personale sau beneficii pentru o altă persoană sau 
companie. Un exemplu de oportunitate pentru companie ar fi 
dacă dvs. sau o rudă apropiată ați licita la un proiect la care știți 
că Newpark se gândește să liciteze sau dacă semnați un contract 
de închiriere pentru o proprietate pe care știți că Newpark este 
interesată să o achiziționeze sau să o închirieze. 

În sensul prezentei politici, „rudă apropiată” înseamnă soț/soție, 
partener, părinți, frați/surori, copii și orice alte rude care locuiesc 
în aceeași locuință și orice altă relație de familie, care poate 
genera aspectul unui conflict.

ȘTIAȚI CĂ... 

Aveți obligația de a comunica potențialele conflicte de interese 
atunci când acestea apar? Astfel, permiteți analizarea situației de 
către Companie, pentru a ne asigura că interesele noastre sunt 
protejate într-un mod care nu restricționează în mod excesiv 
interesele și activitățile noastre externe. 

Comunicarea unui potențial conflict de interese nu înseamnă că nu 
veți putea face ceea ce vă propuneți să faceți. Comunicarea unui 
potențial conflict de interese realizează o comunicare deschisă, 
pentru a ne asigura că se poate lua o decizie bazată pe informații 
cu privire la un potențial conflict de interese al Companiei. 

Trebuie evitate activitățile care pot avea aspectul unui conflict 
de interese, indiferent dacă există sau nu un conflict real de 
interese. Dacă aveți îndoieli, optați întotdeauna pentru varianta 
precaută atunci când este vorba de comunicarea oricărui 
potențial conflict de interese care prezintă interes pentru 
managerul sau resursa internă corespunzătoare a Companiei. 
Dacă aveți întrebări suplimentare despre conflictul de interese, 
sau despre modul în care le puteți comunica, puteți consulta 
Resursele în materie de etică și conformitate.
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INTEGRITATE ÎNSEAMNĂ: 

Concurăm echitabil
Punem preț pe practicile comerciale echitabile. Nu numai 
că acesta este lucrul corect, este și impus de lege. Acest 
lucru înseamnă respectarea tuturor legilor concurenței care 
se aplică activității noastre din întreaga lume. Deși legile 
concurenței diferă în întreaga lume, acestea sunt consecvente 
în ce privește obiectivul de a proteja procesul concurențial, 
interzicând anumite comportamente anti-concurențiale. 

Vi se cere să înțelegeți legile concurenței aplicabile locului 
dvs. de muncă. Consecințele încălcării legilor concurenței 
sunt foarte grave și pot include amenzi pentru Companie și 
condamnarea la închisoare a persoanelor implicate. 

ACORDURI ÎNTRE COMPETITORI
Majoritatea legilor concurenței interzic anumite tipuri de 
acorduri, inclusiv înțelegerile verbale sau neoficiale dintre 
competitori. Pentru a evita încălcarea acestor legi, cel mai 
bun mod de acțiune constă în evitarea oricăror discuții cu 
concurenții cu privire la prețuri sau cu privire la orice problemă 
ce afectează prețurile sau piețele. 

Dacă participați la întâlniri ale asociațiilor comerciale: asigurați-vă 
că înțelegeți clar regulile referitoare la discuțiile cu concurenții 
cu care vă puteți întâlni în cadrul participării la întâlniri. Dacă 

orice participant începe să discute despre informații comerciale 
confidențiale (de ex. preț, piețe, planuri viitoare de afaceri etc.), 
încheiați imediat discuția și solicitați sfatul Departamentului 
Juridic legat de ce puteți face mai departe.

MONOPOLIZARE
Deși trebuie să încercăm în permanență să obținem o cotă 
bună de piață prin vânzarea de produse superioare, furnizând 
servicii mai bune și folosindu-ne resursele în cel mai eficient 
mod, nu este niciodată permisă obținerea sau menținerea 
ilegală a unei poziții dominante pe piață.

RELAȚII CU FURNIZORII ȘI CU CLIENȚII
De asemenea, acționăm echitabil în relația cu furnizorii și cu 
clienții noștri. Nu facem comentarii false despre concurenții 
noștri la clienți și trebuie să evităm înțelegerile cu furnizorii 
și cu clienții noștri, care restricționează concurența în mod 
necorespunzător. 

Dacă aveți orice întrebări cu privire la modul în care se 
aplică legile concurenței la locul dvs. de muncă, vă rugăm să 
consultați Politica antitrust și privind legea concurenței 
sau contactați Departamentul Juridic.

Există anumite situații în care acordurile 
cu concurenții sunt legale, cum este cazul 
în care Compania cumpără sau vinde de la 
concurenți. Înainte de a purta orice discuții cu 
un concurent, cu privire la acest tip de acord 
sau cu privire la orice altă problemă, trebuie 
să luăm legătura cu Departamentul Juridic 
pentru a obține îndrumări.

ATENȚIE

!
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INTEGRITATE ÎNSEAMNĂ:

Nu permitem mita și corupția
Manifestăm toleranță zero în ce privește mita și corupția și 
respectăm toate legile aplicabile din Statele Unite și din toate țările 
în care desfășurăm activități. Ne așteptăm ca furnizorii noștri, 
distribuitorii și alți parteneri de afaceri sau reprezentanți să dea 
dovadă de același angajament. Există legi pentru combaterea 
corupției în multe țări în care desfășurăm activități, precum 
Regatul Unit, Italia și Brazilia.

Fiind o companie cu sediul central în Statele Unite Legea privind 
faptele de corupție în străinătate („FCPA”) reglementează 
modul în care desfășurăm activități în întreaga lume și interzice 
mituirea funcționarilor publici din străinătate. Termenul „funcționar 
public din străinătate” are un sens amplu și include orice persoană 
care acționează în calitate oficială pentru sau în numele oricărui 
guvern, minister sau agenție din afara SUA; de asemenea, orice 
angajat al unei întreprinderi sau al unei societăți comerciale de 
stat, precum și candidații la o funcție politică din afara SUA. FCPA le 
impune, de asemenea, companiilor, să țină registre și evidențe care 
reflectă în mod corect și echitabil tranzacțiile acestora și impune 
instituirea unor măsuri adecvate de control financiar, pentru a 
susține conformitatea cu aceste prevederi.

Legea Regatului Unit privind darea sau luarea de mită 
(„UKBA”) și alte legi aplicabile se extind dincolo de interacțiunile 
noastre cu funcționarii publici din străinătate și interzic orice tip de 
mită, inclusiv mita într-un cadru comercial.

Niciodată nu trebuie să oferiți, să efectuați sau să autorizați plata 
unor sume de bani sau a oricărui articol de valoare pentru a vă 
asigura un avantaj comercial. Acest lucru se aplică indiferent de 
locul în care ne desfășurăm activitatea și indiferent de ce spune 
cultura de pe plan local că este normal sau acceptabil. Exemplele de 
comportament inacceptabil includ (dar nu se limitează la acestea):

• Oferirea sau acceptarea unui comision de facilitare;

• Oferirea sau acceptarea de sume de bani; 

• Oferirea sau acceptarea de cadouri, călătorii sau activități de 
divertisment, care depășesc valoarea nominală sau acceptată în 
mod obișnuit;

• Oferirea de donații caritabile sau politice unui funcționar public 
în scopul asigurării unui tratament echitabil; sau

• Angajarea membrilor de familie ai funcționarilor publici, în scopul 
obținerii unui avantaj comercial.

Nu trebuie să oferiți sau să acceptați nimic de valoare pentru a 
asigura un avantaj comercial direct (dumneavoastră) sau indirect, 
prin terțe părți (agenți, parteneri de afaceri, subcontractanți etc.).

Tratăm mita și corupția foarte serios. Încălcarea legilor privind 
darea și luarea de mită va avea drept rezultat măsuri disciplinare, 
până la și inclusiv încetarea contractului de muncă. În plus, 
aceste încălcări pot avea drept rezultat sancțiuni penale și civile, 
atât pentru Companie, cât și pentru angajați individual. Aceste 
sancțiuni pot include amenzi semnificative și condamnarea la 
închisoare a celor implicați. Dacă aveți îndoieli sau întrebări, nu 
mergeți pe ghicite. Consultați Politica privind combaterea 
mitei și a corupției, Ghidul privind combaterea mitei și a 
corupției, sau luați legătura cu Departamentul Juridic.

Deoarece legile de combatere a dării și 
luării de mită se extind la acțiunile pe care 
agenții și terțele părți le întreprind în numele 
nostru, trebuie să fiți deosebit de atenți la 
angajarea și la colaborarea cu agenții și cu 
terțele părți, care vor reprezenta Newpark. 
Trebuie să respectați procedurile interne 
pentru aprobarea agenților și a terțelor 
părți înainte de a deschide orice discuții 
referitoare la angajare sau la colaborare. 
Așteptările noastre referitoare la încheierea 
și administrarea relațiilor cu terțele părți 
sunt discutate mai amănunțit în secțiunea 
Agenți și reprezentanți a codului (care se 
găsește la pagina 14). Dacă aveți întrebări 
despre politicile Companiei despre aprobarea 
agenților și a terțelor părți, luați legătura cu 
Departamentul Juridic. 

ATENȚIE

!
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INTEGRITATE ÎNSEAMNĂ: 

Dăm dovadă de discernământ 
în ce privește cadourile și 
cheltuielile de protocol.

CADOURI
Uneori este potrivit să oferiți cadouri sau să acceptați cadouri 
de la clienți, furnizori sau distribuitori în cadrul comercial. Spre 
exemplu, un mic semn de apreciere a unei relații bune de lucru 
(cum ar fi un gest de bunăvoință în timpul sezonului sărbătorilor 
sau pentru a celebra un eveniment special) este de multe 
ori acceptabil, dacă se conformează practicilor rezonabile de 
afaceri. Cel mai important principiu de care trebuie să ținem 
cont când vine vorba de oferirea sau de acceptarea de cadouri 
este că trebuie să dăm dovadă întotdeauna de discernământ. 
Deși ar fi imposibil să oferim reguli specifice cu privire la fiecare 
tip de cadou posibil cu care v-ați putea întâlni, vă recomandăm 
să respectați indicațiile de mai jos atunci când vă gândiți să 
oferiți sau să acceptați cadouri într-un cadru comercial.

Anumite cadouri sunt acceptabile aproape de fiecare dată

• Puteți oferi și accepta cadouri care au valoare mică sau minimă. 
Printre exemplele de cadouri mici care sunt potrivite se găsesc 
pixurile, cănile, tricourile, calendarele și alte articole promoționale.

Anumite cadouri nu sunt acceptabile în nicio situație

• Niciodată nu puteți oferi sau accepta numerar. 

• Niciodată nu puteți oferi sau accepta un cadou în schimbul 
atribuirii unei afaceri sau al unor termeni favorabili de 
vânzare sau de cumpărare. Cu alte cuvinte, nu puteți oferi 
cadouri sub formă de mită și nu puteți accepta mită.

• Întotdeauna trebuie să respectați politica clienților noștri și 
a altor parteneri de afaceri, privind cadourile. Asigurați-vă că 
vă interesați care este politica companiei clienților noștri și a 
altor parteneri, privind cadourile, înainte de a oferi un cadou.

• Niciodată nu puteți oferi sau accepta un cadou necorespunzător, 
sau care ar crea o imagine nefavorabilă Companiei. Trebuie ca 
de fiecare dată să dați dovadă de discernământ cu privire la ce 
ar constitui un cadou necorespunzător. 

• Niciodată nu puteți oferi sau accepta un cadou ilegal.

ȘTIAȚI CĂ... 
„Plățile de facilitare” sunt mici plăți 
oferite funcționarilor publici, pentru a 
grăbi funcțiile de rutină, nediscreționare? 
Exemplele comune includ (dar nu se 
limitează la acestea): 

• Înmatricularea autovehiculelor;

• Obținerea de vize;

• Finalizarea procedurilor vamale;

• Accelerarea eliberării autorizațiilor; sau 

• Oferirea protecției poliției. 

Dacă anumite legi permit aceste tipuri 
de plăți în situații limitate, legile altor 
țări în care ne desfășurăm activitatea, 
inclusiv Regatul Unit și Brazilia, le interzic. 
Angajații Newpark nu pot efectua plăți 
de facilitare, indiferent de valoarea lor.1

1  Singura excepție de la această regulă o constituie 
cazurile de amenințări iminente la sănătatea sau la 
bunăstarea oricărui angajat sau a oricărui membru 
al familiei sale. Dacă vi se solicită, sau dacă resimțiți 
presiunea de a efectua o plată de facilitare, luați 
imediat legătura cu Șeful Departamentului Juridic. 
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PROTOCOL
Trebuie ca de fiecare dată să dați dovadă de discernământ atunci 
când vă gândiți dacă să oferiți o invitație de protocol unui client, 
furnizor, distribuitor sau unui alt partener de afaceri, sau să 
acceptați o astfel de invitație de la aceștia. Protocolul trebuie să 
aibă un caracter rezonabil și obișnuit și nu trebuie niciodată să 
creeze o imagine nefavorabilă Companiei. Spre exemplu, o masă 
la un restaurant cu prețuri moderate, în scopul unei discuții de 
afaceri reprezintă, în general, o formă acceptabilă de protocol. 

Întrebați-vă, de fiecare dată, dacă un anumit lucru pare 
potrivit, înainte de a oferi un cadou sau o invitație la un 
protocol. Rețineți că nu trebuie să acceptați o ofertă sau un 
cadou sau o invitație de protocol dacă:

• Intenția oricăreia dintre părți (a persoanei care oferă sau a 
persoanei care acceptă) este de a influența rezultatul unei 
decizii de afaceri;

• Există o așteptare de a primi ceva de valoare în schimb; sau

• Depășește limitele acceptate ale practicilor comerciale.

Pentru informații mai detaliate, consultați Politica privind 
raportarea cheltuielilor de călătorie, de protocol și 
de afaceri și Politica Newpark privind cadourile de 
afaceri. Pentru întrebări și îndrumări suplimentare, consultați 
Departamentul Juridic.

INTEGRITATE ÎNSEAMNĂ: 

Lucrăm cu cei mai buni 
parteneri de afaceri, care 
împărtășesc angajamentul 
nostru față de o conduită 
profesională etică 

VÂNZĂTORI ȘI FURNIZORI
Relațiile cu vânzătorii și cu furnizorii, bazate pe încredere, 
respect și pe un angajament comun față de conduita 
profesională etică sunt esențiale pentru succesul companiei 
noastre. Putem furniza cele mai bune produse și servicii, 
în parte datorită relației noastre solide cu vânzătorii și cu 
furnizorii. Le cerem vânzătorilor și furnizorilor aceleași 
standarde de conduită profesională etică pe care ni le 
impunem nouă și ne așteptăm ca aceștia să acționeze în 
mod etic și în conformitate cu legile aplicabile, precum și cu 
principiile descrise în acest cod. 

Ne angajăm să achiziționăm doar acele piese și produse care 
provin dintr-un lanț de furnizare fără conflicte, pentru a evita 
utilizarea mineralelor provenind din țări cu conflicte finanțate 
(de ex. Republica Democrată Congo sau RDC) și ne așteptăm 
ca furnizorii noștri să respecte același standard. 

Dacă bănuiți sau știți că oricare dintre vânzătorii sau furnizorii 
noștri nu acționează conform principiilor noastre, aveți 
datoria de a raporta acest lucru la Resursa de etică și 
conformitate corespunzătoare. 

Înainte de a oferi cadouri, călătorii sau 
orice tip de protocol unui funcționar 
public, trebuie să obțineți aprobarea 
Departamentului Juridic.

ATENȚIE

!
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AGENȚI ȘI REPREZENTANȚI 
În anumite situații, angajăm terțe părți care să ne ofere suport 
în desfășurarea activităților. Aceste relații pot fi complexe. 
Considerăm că orice terță parte este autorizată să reprezinte 
sau să acționeze în numele Companiei ca Agent sau ca 
Reprezentant. Orice partener de afaceri, care reprezintă sau 
interacționează în numele Companiei cu un funcționar public, 
cum ar fi un consultant care oferă servicii de marketing, de 
îndeplinire a formalităților vamale, de transport de marfă 
sau de altă natură, este considerat agent sau reprezentant. 
Ne așteptăm ca agenții și reprezentanții să respecte aceleași 
valori pe care le așteptăm din partea angajaților noștri. 
Înțelegerile privind comisioanele sau tarifele se pot realiza 
doar cu companiile sau cu persoanele care deservesc un 
scop comercial legitim. Aceste înțelegeri nu pot fi încheiate cu 
nicio firmă la care un funcționar public sau un angajat este 
cunoscut sau suspectat de interese, în cazul în care Newpark 
desfășoară activități sau poate dori să desfășoare activități cu 
agenția de stat la care funcționarul public sau angajatul este 
conectat. Newpark își remunerează agenții sau reprezentanții 
în mod transparent. Acest lucru înseamnă că plata nu se 
va efectua niciodată în numerar și că se va efectua la biroul 
comercial al agentului sau al reprezentantului din țara în care 
se află (nu la un birou din străinătate sau într-un cont bancar 
din străinătate). Orice propunere de exceptare de la această 
politică se va înainta în scris de către Președintele de Divizie 
în scopul aprobării de către Șeful Departamentului 
Juridic și de către Directorul Financiar Executiv.

Ori de câte ori angajăm sau încheiem afaceri cu un agent sau 
un reprezentant, trebuie să investigăm caracterul și reputația 
fiecărui reprezentant propus, pentru a determina caracterul 
corespunzător al acestora, înainte de a încheia un contract cu 
ei. Orice contract nou de reprezentare sau de distribuție sau 
orice reînnoiri ale acestor contracte se vor înainta în prealabil 
în scopul analizării de către Departamentul Juridic. 

În cazul în care poziția dvs. vă ajută să 
selectați terțe părți, nu uitați că trebuie să 
luăm deciziile corect și obiectiv. Atunci când 
selectați terțele părți, selectați de fiecare dată 
partea terță care îndeplinește cel mai bine 
necesitățile Newpark, pornind de la aspecte 
imparțiale, inclusiv:

• Prețul,

• Calitatea,

• Serviciul clienți,

• Seriozitate și

• Angajamentul în ceea ce privește conduita 
etică.

Nu trebuie să permiteți niciodată ca 
prejudecățile sau interesele personale să vă 
afecteze decizia.

ATENȚIE

!
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INTEGRITATE ÎNSEAMNĂ: 

Respectarea Legilor 
comerciale internaționale și cu 
caracter transnațional
Desfășurăm operațiuni în mai multe părți ale lumii. Multe țări 
au legi și reglementări specifice, care restricționează exportul 
și importul anumitor produse, servicii și tehnologii. De 
asemenea, există legi care restricționează relațiile noastre de 
afaceri cu anumite țări și cu anumite persoane. Consecințele 
nerespectării acestor legi sunt grave, iar acei angajați care 
sunt responsabili de activitățile comerciale ale Newpark 
trebuie să înțeleagă și să respecte aceste legi. Capacitatea 
noastră de a ne continua activitatea pe plan global depinde de 
conformitatea cu toate legile comerciale aplicabile.

LEGILE PRIVIND CONTROLUL 
COMERȚULUI
Fiind o companie globală, trebuie să respectăm toate legile 
și reglementările aplicabile privind importul și exportul și să 
fim conștienți de țara de origine a articolelor exportate și 
importate, inclusiv restricțiile privind cerințele de autorizare. 
Importurile și exporturile efectuate în numele Companiei 
trebuie să respecte toate reglementările comerciale aplicabile. 
Guvernul Statelor Unite menține măsuri stricte de control 
privind exportul bunurilor, al serviciilor și al datelor tehnice 
din Statele Unite și privind re-exportările din alte țări. Regulile 
referitoare la exporturi pot fi complexe și se modifică frecvent. 
Dacă aveți întrebări, indiferent de moment, trebuie să luați 
legătura cu Departamentul Juridic.

Atunci când se lucrează cu furnizorii de activități comerciale, 
trebuie să ne conformăm și trebuie să ne înțelegem furnizorii 
și modul în care ne vor furniza serviciile, inclusiv modul în care 
vor fi transportate bunurile.

AUTORIZAȚII DE EXPORT ȘI 
CLASIFICAREA PRODUSELOR
Fiind o companie care exportă produse și servicii în întreaga 
lume, răspundem de respectarea anumitor cerințe de 
autorizare și clasificări ale produselor menținute de diferite țări 
în care desfășurăm activități. Regulile pot fi ample și complexe. 
Toate unitățile operaționale care participă la importul și 
exportul de produse și servicii trebuie să înțeleagă în mod 
corespunzător cerințele și clasificarea produselor și serviciilor 
implicate. Compania are la dispoziție resurse care ne ajută la 
îndeplinirea acestor cerințe. Dacă aveți orice întrebări legate de 
clasificarea sau de alte cerințe privind orice tip de produse sau 
servicii, luați legătura cu Departamentul Juridic.

CONFORMAREA CU LEGISLAȚIA DE 
COMBATERE A BOICOTURILOR 
Fiind o companie cu sediul central în Statele Unite, Newpark 
se supune legilor, reglementărilor și politicilor care interzic 
participarea Companiei noastre la boicoturi economice 
internaționale ale anumitor persoane sau țări. Respectăm 
în permanență legislația Statelor Unite privind combaterea 
boicoturilor. Având în vedere faptul că legile Statelor Unite de 
combatere a boicoturilor sunt serioase, dacă primiți o solicitare 
de participare la un boicot, nu trebuie să vă conformați 
solicitării și trebuie să informați Departamentul Juridic 
imediat, astfel încât să se poată lua măsuri corespunzătoare. 
Acordați atenție nu doar solicitărilor evidente de participare 
la un boicot, ci și solicitărilor anumitor companii care se 
interesează de activitățile noastre comerciale din alte țări. 
Aceste solicitări pot apărea în multe tipuri de documente de 
rutină, cum ar fi scrisorile de credit sau cererile de autorizare.
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COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR ȘI 
LUPTA ÎMPOTRIVA TERORISMULUI
Spălarea banilor reprezintă desfășurarea sau încercarea 
de a desfășura o tranzacție financiară, știind că tranzacția 
are rolul de a tăinui sau de a deghiza, integral sau parțial, 
natura, locația, sursa, proprietatea sau controlul procedurilor 
activității ilegale specificate. De asemenea, cuprinde 
utilizarea de fonduri legitime, pentru a susține infracțiunile și 
terorismul. Ne desfășurăm activitatea respectând pe deplin 
legile și reglementările privind combaterea spălării banilor 
și toate legile și reglementările care interzic desfășurarea 
de activități teroriste și acte subversive pentru democrație. 
Interzicem utilizarea resurselor Companiei pentru finanțarea 
și desfășurarea oricăror activități ilegale, inclusiv a oricăror 
activități care își propun să îndeplinească obiectivele teroriste.

Relațiile de afaceri pot fi stabilite doar cu clienți, angajați, 
parteneri și furnizori care desfășoară activități comerciale 
legitime și ale căror câștiguri se obțin din surse legitime. 
Compania a stabilit reguli și proceduri, pentru a asigura 
identificarea corespunzătoare a clienților și selecția 
corespunzătoare și evaluarea furnizorilor sau a partenerilor 
cu care se lucrează. Asigurați-vă că v-ați familiarizat cu aceste 
reguli și proceduri.

Dacă există preocupări referitor la tranzacții neobișnuit de 
mari, sau care par suspecte, sau întrebări referitoare la spălarea 
banilor în general, acestea trebuie direcționate către Directorul 
Financiar Executiv sau către Departamentul Juridic.
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INTEGRITATE ÎNSEAMNĂ: 

Respectăm regulile privind 
tranzacționarea cu titluri de 
valoare
Legile privind titlurile de valoare stabilesc că este ilegal ca 
oricine deține informații cu caracter material din interior despre 
o companie să cumpere sau să vândă titlurile sale de valoare 
(inclusiv acțiuni, obligațiuni și opțiuni) sau să ofere „ponturi” 
de investiții altor persoane. Conform legii și potrivit politicilor 
noastre, nu trebuie să tranzacționați niciodată titluri de valoare 
Newpark sau titluri de valoare ale oricărei alte companii, în baza 
unor informații cu caracter material din interior despre Companie 
sau despre operațiunile noastre, despre care aflați prin munca 
prestată la Newpark. Această politică nu se aplică achizițiilor 
periodice de acțiuni comune Newpark potrivit Planului de 
achiziție de acțiuni de către angajați, deși se aplică vânzării 
de opțiuni pe acțiuni și vânzării de acțiuni comune, achiziționate 
conform planului de achiziții de acțiuni.

Conform legii și conform acestei politici, nu puteți distribui 
sau oferi „ponturi” despre informații cu caracter material din 
interior altor persoane (inclusiv unui membru de familie, coleg 
de serviciu sau prieten). Acest lucru include faptul că nu trebuie 
să recomandați niciodată ca aceștia să cumpere sau să vândă 

titluri de valoare atunci când dumneavoastră nu vi se permite să 
vă implicați personal în tranzacții, deoarece aveți informații cu 
caracter material din interior. 

Sunteți responsabil de tranzacțiile membrilor de familie sau ale 
persoanelor din locuința dvs., inclusiv ale celor care se consultă cu 
dvs. și se supun influenței sau controlului dvs.

La Newpark, noi credem că este nepotrivit și necorespunzător 
ca angajații noștri să se implice în tranzacții speculative cu 
titlurile noastre de valoare. Drept urmare, nu trebuie să 
vă implicați în tranzacții pe termen scurt, vânzări în lipsă, 
tranzacții cu titluri de valoare derivate (inclusiv opțiuni put 
și call) și operațiuni de acoperire referitoare la acțiunile 
Newpark. De asemenea, nu vă încurajăm să achiziționați titluri 
de valoare Newpark în marjă. 

Potrivit legii și politicii noastre, aceste obligații continuă să se 
aplice tranzacțiilor pe care le desfășurați cu titlurile noastre 
de valoare după încetarea relațiilor dvs. de muncă. Dacă 
dețineți informații cu caracter material care nu sunt făcute 
cunoscute publicului, la încetarea relațiilor de muncă nu puteți 
tranzacționa titlurile noastre de valoare, până când informația 
respectivă nu devine publică, sau până când nu mai are 
caracter material.

Pentru informații suplimentare, luați legătura cu 
Departamentul Juridic. 

ȘTIAȚI CĂ... 
Informațiile din interior, cu caracter material, fac referire 
la informațiile care nu sunt publice, pe care un investitor 
rezonabil ar putea să le considere importante pentru a 
decide în ce privește cumpărarea sau vânzarea unui titlu de 
valoare? Printre exemple se numără:

• Informații despre rezultatele obținute sau estimate sau 
cu privire la poziția financiară;

• Modificări semnificative la nivelul operațiilor;

• Discuții despre tranzacții majore, cum ar fi achiziții 
sau dispoziții, atribuiri sau anulări ale unor contracte 
majore;

• Dezvoltarea de noi produse sau servicii; și

• Schimbări de strategie, litigii majore și modificări în 
conducerea de rang superior.

Nu uitați această regulă generală: dacă un anumit lucru 
pe care îl învățați vă face să tranzacționați acțiuni sau 
alte titluri de valoare, informația probabil că are caracter 
material.
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RESPECT PENTRU
TOȚI CEI PE CARE
ÎI ÎNTÂLNIM
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VALORILE NOASTRE

Când este vorba de forța de muncă, acordăm importanță promovării unui loc de muncă în care 
angajații noștri să se trateze unii pe alții cu demnitate și respect. Extindem aceleași principii și la 
interacțiunile noastre cu clienții, cu furnizorii și cu comunitățile asupra cărora avem un impact. 

Operațiuni 
echitabile și 
deschise cu 
angajații, clienții, 
furnizorii și cu 
comunitatea.

RESPECT ÎNSEAMNĂ: 

Un mediu pozitiv, fără 
hărțuire

LOC DE MUNCĂ FĂRĂ HĂRȚUIRE
Știm că vă descurcați cel mai bine atunci când vă simțiți 
susținut și în siguranță, motiv pentru care acordăm 
importanță faptului că mediul dvs. de lucru trebuie să fie 
în permanență unul în care nu există hărțuire. Compania 
interzice hărțuirea sau intimidarea de orice fel și se 
așteaptă ca toate persoanele cu care lucrăm, inclusiv 
vânzătorii, furnizorii și alți parteneri de afaceri să susțină 
acest angajament. Acest lucru include (fără a se limita 
însă la) hărțuirea pe următoarele motive:

• Origine rasială,

• Culoarea pielii,

• Sex,

• Religie,

• Naționalitate,

• Vârstă,

• Informații genetice,

• Invaliditate fizică sau mentală,

• Orientare sexuală, sau

• Orice altă trăsătură protejată prin legea aplicabilă.
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Compania tratează problema hărțuirii foarte serios. Dacă se 
constată că o persoană s-a angajat într-un act de hărțuire 
sau a trecut cu vederea un act de acest fel, vom lua măsuri 
și persoana respectivă își va primi pedeapsa. Toți cei de la 
Newpark au răspunderea de a-și raporta preocupările legate 
de hărțuirea la locul de muncă. Rețineți că această Companie 
interzice comportamentul răzbunător, sub orice formă, în ce 
privește orice persoană care raportează cu bună credință 
hărțuirea sau discriminarea. Dacă aveți întrebări, consultați 
politicile locale de resurse umane sau luați legătura cu 
Reprezentantul de Resurse Umane. 

UN LOC DE MUNCĂ FĂRĂ VIOLENȚĂ
Interzicem orice formă de violență și amenințările cu violența 
împotriva colegilor, a vizitatorilor, a oricăror altor persoane din 
locațiile noastre sau care intră în contact cu angajații noștri. 
Dacă sunteți martori sau dacă aflați despre acte de violență 
sau amenințări cu violența, care afectează locul de muncă, 
acest lucru trebuie raportat fără întârziere.

Pentru a menține un loc de muncă fără violență, utilizarea 
sau deținerea de arme sau contrabanda este strict interzisă 
în spațiile Newpark, în măsura maximă permisă de legea 
aplicabilă. Legea aplicabilă în ce privește armele poate diferi în 
funcție de locație. Toți angajații au răspunderea de a înțelege 
politica Companiei, aplicabilă la locația lor de lucru. 

ȘTIAȚI CĂ... 

Hărțuirea se poate manifesta în multe 
feluri? Printre acestea se regăsesc cuvinte 
sau atitudini care afectează randamentul 
în muncă al unei alte persoane sau care 
creează un mediu de lucru stresant și ostil. 
Exemplele includ (dar nu se limitează la 
acestea):

• Comentarii, glume sau avansuri sexuale 
nedorite sau ofensatoare;

• Afișarea sau distribuirea unor imagini, 
e-mailuri sau texte inadecvate; sau

• Terorizarea sau orice alt act de intimidare.

Rețineți că hărțuirea nu trebuie să aibă 
caracter sexual și nu trebuie să se producă 
între un manager și un subordonat. 
Orice persoană al cărei comportament 
necorespunzător afectează capacitatea dvs. de 
a vă desfășura activitatea poate fi un hărțuitor 
- indiferent dacă este vorba de un supervizor, 
coleg, sau chiar de cineva care nu este angajat, 
cum ar fi un furnizor sau un executant. Dacă 
nu vă simțiți în largul dvs., nu ezitați să vă 
faceți auzit.

ATENȚIE

!
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DIVERSITATEA ȘI PRACTICILE 
REFERITOARE LA CONDIȚIILE 
ECHITABILE DE MUNCĂ
Newpark este un angajator care oferă oportunități egale. 
Suntem dedicați atragerii și păstrării celor mai bune persoane 
și încurajării unui mediu deschis și de încredere - dându-ne 
fiecăruia dintre noi posibilitatea de a contribui la potențialul 
nostru deplin de a îndeplini nevoile clienților noștri. Realizăm 
mai mult atunci când persoane de diferite formații și având 
diferite talente și idei colaborează într-un mediu în care toată 
lumea își poate aduce contribuția și își poate exploata pe 
deplin talentele.

Acest lucru înseamnă că respectăm toate legile și 
reglementările de pe plan local, de stat și federale cu privire 
la muncă, în toate țările în care desfășurăm activități. 
Interzicem toate formele de discriminare ilegală și realizăm 
toate ajustările rezonabile pentru dizabilitățile și credințele și 
practicile religioase ale angajaților. 

Pentru informații suplimentare consultați politicile locale 
de resurse umane sau luați legătura cu Reprezentantul de 
Resurse Umane.

PLATFORMELE SOCIALE
Doar angajații autorizați pot utiliza platformele sociale în scopuri 
comerciale Newpark. Dacă folosiți platformele sociale în viața 
personală, aveți grijă să nu asociați perspectivele sau părerile 
dvs. cu Newpark. Dați dovadă de discernământ și respectați 
aceste principii atunci când comunicați în viața dvs. personală:

• Nu uitați să protejați în permanență informațiile 
confidențiale ale Companiei, ale colegilor dvs., precum și 
ale clienților și ale partenerilor de afaceri. Nu împărtășiți 
niciodată planurile referitoare la viitorul Companiei, 
la produsele sale, precum și la informațiile financiare, 
secretele comerciale și orice alte informații care nu au fost 
puse la dispoziția publicului. 

• Fiți transparent în ce privește identitatea dvs. Dacă pot 
apărea confuzii, exprimați clar faptul că orice comentarii 
pe care le faceți reprezintă părerile dvs. personale și că nu 
vorbiți în numele Companiei.

• Evitați remarcile sau afirmațiile discriminatorii care ar putea 
fi în mod rezonabil percepute ca răutăcioase, obscene, 
amenințătoare sau intimidatoare, sau care îi discreditează pe 
colegii dvs., clienții noștri sau partenerii noștri de afaceri.

Dacă aveți întrebări, consultați Politica privind platformele 
sociale sau una dintre Resursele pentru etică și conformitate.

O parte a promovării unui mediu sigur de 
muncă include menținerea locului de muncă 
fără alcool și droguri ilegale. Contravine 
politicii Companiei să lucrați sub influența 
alcoolului sau a drogurilor (legale sau ilegale). 
De asemenea, contravine politicii Companiei și 
legii să deținem, să utilizăm, sau să transferăm 
droguri ilegale sau alte substanțe cât timp ne 
aflăm pe proprietatea Companiei sau cât timp 
desfășurăm activități în numele Companiei. 

Dacă aveți întrebări, consultați Politica privind 
armele și contrabanda sau unul dintre 
Reprezentanții SSM.

ATENȚIE

!
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RESPECT ÎNSEAMNĂ: 

Protejăm informațiile despre 
angajați
Tratăm confidențialitatea cu foarte multă seriozitate. 
Trebuie să protejăm informațiile confidențiale ale 
fiecăruia dintre noi. Uneori trebuie să colectăm și să 
păstrăm anumite informații cu privire la angajații, clienții 
și furnizorii noștri, însă vom colecta doar informațiile 
care sunt impuse de legile aplicabile din Statele Unite 
și din toate țările în care desfășurăm activități. Vom 
pune aceste informații doar la dispoziția angajaților 
autorizați, care trebuie să folosească informația pentru 
a ne desfășura operațiunile. Ne așteptăm ca angajații 
autorizați, care au acces la informații personale private, să 
dea dovadă de discernământ și de discreție atunci când 
gestionează informațiile conform politicilor Companiei, 
în ce privește confidențialitatea datelor personale. Dacă 
aveți întrebări, consultați Politicile IT sau una dintre 
Resursele pentru etică și conformitate.

ȘTIAȚI CĂ... 
Exemplele de informații personale, care 
se pot supune legilor de pe plan local 
și global cu privire la confidențialitatea 
datelor, includ (fără a se limita însă la):

• Adresele de domiciliu și numerele de 
telefon,

• Numerele de asigurări sociale,

• Informații bancare,

• Rezultatele verificării antecedentelor 
penale,

• Date medicale sau

• Rezultatele controalelor privind 
consumul de droguri. 
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RESPECT ÎNSEAMNĂ: 

Susținem protecția 
drepturilor omului 
Suntem dedicați desfășurării activităților noastre într-
un mod care respectă drepturile omului și demnitatea 
oamenilor și ne așteptăm ca vânzătorii și furnizorii noștri 
să împărtășească aceleași principii peste tot unde își 
desfășoară activitatea. 

ȘTIAȚI CĂ... 
„Drepturile omului” se referă la 
drepturile fundamentale, libertățile 
și standardele de tratament care li 
se cuvin tuturor oamenilor? Legile 
diferitelor țări pot fi diferite, însă 
principiile universal acceptate 
referitoare la drepturile omului includ: 

• Interzicerea utilizării de muncă 
forțată sau involuntară;

• Interzicerea utilizării muncii prestate 
de copii (Interzicem exploatarea 
prin muncă a lucrătorilor având 
vârsta sub 15 ani și le interzicem 
tuturor angajaților care au vârsta 
sub 18 ani să se implice în orice 
muncă periculoasă sau care prezintă 
probabilitatea de a avea un impact 
negativ asupra dezvoltării lor fizice 
sau mentale);

• Interzicerea aplicării de pedepse 
fizice lucrătorilor; 

• Respectarea dreptului angajaților de 
a se organiza și de a realiza negocieri 
colective potrivit legilor locale și 
practicilor consacrate;

• Respectarea tuturor legilor și 
reglementărilor aplicabile privind 
compensația; și 

• Interzicerea discriminării pe motive 
de origine rasială, religie, vârstă, gen, 
naționalitate, etnie sau orientare 
sexuală.

Dacă aveți suspiciuni sau cunoașteți 
cazuri de abuz al drepturilor omului, 
în cadrul operațiunilor noastre sau 
realizate de unul dintre vânzătorii sau 
furnizorii noștri, aveți datoria de a 
raporta acest lucru supervizorului dvs. 
sau Resursei de etică și conformitate.
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EXCELENȚĂ ÎN 
FIECARE ZI

 Codul de etică și conduită profesională Newpark



VALORILE NOASTRE

Dăm dovadă de excelență în toate aspectele muncii noastre, în relația cu toți cei pe care îi întâlnim: clienți, 

acționari, furnizori, colegi, parteneri și comunități.

Performanță de 
top, inovație și 
calitate în tot ceea 
ce facem.

EXCELENȚĂ ÎNSEAMNĂ: 

Furnizarea de produse și 
servicii de calitate clienților 
noștri
Filozofia noastră privind calitatea reprezintă atingerea 
excelenței în ce privește îndeplinirea nevoilor clienților 
noștri, dezvoltând o cultură a companiei prin care se 
depun eforturi continue pentru a îmbunătăți calitatea 
produselor și a serviciilor și procesele strategice de 

afaceri care susțin livrările către aceștia. Ne dezvoltăm 
toate produsele și serviciile gândindu-ne la clienții noștri. 
Obiectivul nostru constă în depășirea standardelor și 
menținerea unei culturi concentrate asupra îmbunătățirii 
continue și asupra administrării procesului important 
pentru activitatea noastră. Cu toții avem răspunderea de 
a ne asigura că produsele cu care lucrăm și serviciile pe 
care le furnizăm îndeplinesc aceste standarde. În cadrul 
acestui angajament, cu toții trebuie să implementăm și 
să respectăm procesele eficiente și să încurajăm dialogul 
deschis cu clienții noștri. Dacă aveți întrebări, consultați 
una dintre Resursele pentru etică și conformitate. 
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RESPONSABILITATE
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VALORILE NOASTRE

Credem că, pentru a avea succes pe termen lung, trebuie să fim cu toții responsabili unii față de ceilalți, față 

de clienții noștri, față de Companie și față de comunitățile noastre. Responsabilitatea înseamnă a ne asuma cu 

adevărat acțiunile și îndeplinirea rolului nostru pentru a asigura succesul Newpark.

Dăm dovadă de 
discernământ 
și ne asumăm 
responsabilitatea 
acțiunilor noastre.

RESPONSABILITATE ÎNSEAMNĂ: 
Ne pasă de sănătatea, 
securitatea și mediul 
angajaților, al clienților și al 
vecinilor noștri
Angajamentul în ce privește sănătatea, securitatea și 
mediul reprezintă o parte importantă a culturii noastre: 
este esențial pentru tot ceea ce facem și pentru 
modul în care operăm. Suntem dedicați obiectivelor 
de prevenire a poluării, a rănirilor și a îmbolnăvirii, 

prin respectarea legilor și a regulamentelor relevante. 
Există multe legi și reglementări privind sănătatea și 
securitatea, care se aplică activității noastre. Pe lângă 
legile care reglementează fabricarea și producția, există 
legi ce reglementează manipularea, depozitarea și 
transportul de materie brută, produse și deșeuri.

Compania noastră a dezvoltat politici, proceduri și 
programe de instruire, pentru a contribui la respectarea 
legilor și reglementărilor și la experimentarea unui mediu 
sănătos, solid și sigur de către angajați, clienți și vecini.
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SĂNĂTATE ȘI SECURITATE
Credem că siguranța are o importanță foarte mare și că 
siguranța reprezintă responsabilitatea fiecăruia dintre noi. 
Menținerea unui mediu de lucru sigur și sănătos depinde în 
mare măsură de angajamentul dvs. personal în ce privește 
siguranța dvs. și siguranța altora. Rețineți:

• Respectați procedurile de sănătate și securitate ale 
Companiei și respectați în permanență politicile de sănătate 
și securitate aplicabile. 

• Fiți întotdeauna conștient de mediul ambiant.

• Raportați imediat orice probleme care fac referire la 
sănătate și securitate.

• Nu participați niciodată la o sarcină sau la un proiect pentru a 
cărui realizare nu vă simțiți calificat sau suficient de instruit. 

• Aveți autoritatea și responsabilitatea de a opri lucrarea unui 
coleg, antreprenor, sau a unui vizitator în cazul în care observați 
un comportament care considerați că nu prezintă siguranță.

Credem într-o comunicare deschisă cu angajații, pe probleme 
de sănătate și securitate. Dacă aveți orice preocupări sau 
sugestii de îmbunătățire referitoare la sănătate și securitate, 
vă încurajăm să le aduceți în atenția managerului dvs. sau în 
atenția reprezentantului SSM. Dacă aveți întrebări, consultați 
Politicile privind sănătatea, securitatea și mediul 
(„SSM”) individuale ale Reprezentantului SSM. 

MEDIUL ÎNCONJURĂTOR
Obiectivul nostru este de a oferi produse și servicii care 
oferă o performanță superioară, reducând, în același timp, la 
minim impactul asupra mediului. Căutăm să protejăm mediul 
și să susținem ecosistemele în care funcționăm. Pentru a 
îndeplini acest obiectiv, suntem dedicați funcționării în strictă 
conformitate cu toate legile aplicabile în materie de mediu 
și cu cerințele noastre stricte și să aducem îmbunătățiri 
continue sistemelor noastre de management SSM. Dacă 
responsabilitățile dvs. de la locul de muncă au legătură 
cu legile și reglementările referitoare la mediu, trebuie să 
respectați politicile noastre interne și să raportați problemele 
de neconformitate către conducere. În plus, atunci când 
sunteți autorizat în acest sens, trebuie să înaintați în timp 
util informații complete și corecte ca răspuns la aceste legi, 
reglementări și autorizații.

Dacă aveți orice întrebări, consultați Reprezentantul SSM.

RESPONSABILITATE ÎNSEAMNĂ: 

Un impact pozitiv asupra 
comunității

IMPLICAREA COMUNITĂȚII
Credem în importanța cultivării relațiilor pozitive prin 
susținerea comunităților din jurul nostru. Ne încurajăm 
angajații să participe la comunitățile locale și să ofere din 
fondurile proprii organizațiilor de caritate. Însă, înainte de a 
folosi fondurile Companiei în scopul efectuării de contribuții 
caritabile, angajații trebuie să primească aprobare din 
partea resursei corespunzătoare a Companiei, conform celor 
detaliate în Politica privind contribuțiile caritabile. Dacă 
aveți întrebări, consultați una dintre Resursele pentru etică 
și conformitate.

ACTIVITĂȚILE POLITICE
Deși încurajăm participarea angajaților la procesul politic, 
trebuie să ne asigurăm că separăm întotdeauna activitățile 
politice de activitățile de lucru. Nu vă este permisă niciodată 
utilizarea resurselor Companiei pentru a susține activitățile 
politice personale, nici nu vă este permis să lăsați să se creadă 
că poziția dvs. politică este o poziție susținută de Newpark. 
Sunt momente când Compania poate efectua contribuții 
politice sau se poate implica în activități politice corporative 
prin agenți de lobby înregistrați sau prin Comitete de Acțiune 
Politică. Deoarece aceste activități sunt strict reglementate 
de către stat, vă puteți implica în activitatea politică în numele 
Companiei doar dacă activitățile dvs. sunt autorizate în mod 
specific de către Șeful Departamentului Juridic.
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RESPONSABILITATE ÎNSEAMNĂ: 

Protejarea activelor 
companiei noastre și 
comunicarea într-un mod 
responsabil și productiv
Protejarea activelor companiei noastre, inclusiv a activelor 
fizice și financiare, precum și a activelor noastre intelectuale și 
informaționale, constituie o responsabilitate importantă pentru 
noi. Ca principiu general, rețineți că activele companiei trebuie 
utilizate exclusiv în scopul desfășurării activităților comerciale.

INFORMAȚIILE CONFIDENȚIALE
Informațiile confidențiale și proprietare reprezintă un 
activ important pentru Newpark. Considerăm că orice 
informație care nu a fost comunicată public este o informație 
confidențială. Trebuie să fiți foarte atenți ori de câte ori lucrați 
cu sau discutați informații care sunt considerate confidențiale.

Angajații nu trebuie să comunice sau să utilizeze informații 
confidențiale în niciun alt scop decât pentru a-și îndeplini 
îndatoririle în cadrul companiei, în baza unei necesități de a 
cunoaște respectivele informații. În plus, nu vă este permisă 
comunicarea de informații confidențiale unei persoane din 
afara Companiei, dacă nu ați primit aprobare în acest sens de 
la Președintele de Divizie, cu excepția comunicărilor pe care le 
puteți avea cu agențiile guvernamentale federale, de stat sau 
locale, în contextul unei obligații legale sau al unei alte situații 
prevăzute prin lege. Această obligație este valabilă pe întreaga 
durată a angajării în cadrul Newpark și chiar și ulterior. 

Dacă aflați despre orice informație proprietară sau 
confidențială despre un furnizor, client sau partener de 
afaceri, în cadrul desfășurării activității dvs., trebuie să 
vă asigurați că respectați aceleași principii care se aplică 
protejării informațiilor confidențiale ale Companiei. Angajații 
nu trebuie să încerce să obțină informații confidențiale de la 
nicio terță parte - furnizori, vânzători, clienți sau concurenți - 
fără a lua în prealabil legătura cu Departamentul Juridic.

ȘTIAȚI CĂ... 

Probabil că întâlniți informații 
confidențiale tot timpul în desfășurarea 
activității dvs.? Câteva exemple de 
informații confidențiale includ (dar nu se 
limitează la acestea):

• Software-ul pentru calculator, 
sisteme, baze de date, documentație 
și alte date;

• Date financiare (inclusiv investiții, 
profit, prețuri, costuri și evidențe 
contabile);

• Planuri de achiziție, liste de furnizori, 
sau prețuri de achiziție;

• Informații tehnice cu privire la 
procese, formulări și tehnici;

• Programe de marketing, publicitate, 
vânzare și strategii;

• Informații despre achiziții și cesiuni;

• Informații referitoare la personal 
(inclusiv evidențe legate de 
compensație, recrutare și instruire)

• Planuri strategice de afaceri,

• Liste de consumatori și de furnizori;

• Sisteme, programe sau proceduri; 
sau

• Informații fără caracter public, 
care pot fi utile pentru concurenții 
Newpark, sau dăunătoare pentru 
Newpark sau pentru clienții săi, în 
cazul în care sunt comunicate.
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COMUNICĂRILE COMERCIALE
Ne așteptăm ca angajații noștri să dea dovadă de 
discernământ în cadrul comunicării pe plan intern și cu clienții 
și furnizorii noștri. În cadrul comunicărilor în cadrul și în afara 
Companiei, trebuie să fiți atenți să nu faceți declarații false sau 
care induc în eroare despre Companie, despre colegii dvs., sau 
despre furnizorii noștri. Trebuie să presupuneți în permanență 
că tot ceea ce scrieți poate fi văzut, în mod accidental, de un 
public mai larg. Dacă sunteți nesigur în ce privește trimiterea 
unui e-mail, puneți-vă întrebarea cum v-ați simți dacă toți cei 
pe care îi cunoașteți l-ar citi.

Toate clarificările sau solicitările de informații din exterior 
trebuie să fie transmise prin canalele de comunicare 
corespunzătoare. Este extrem de important să oferim 
în permanență informații transparente și faptic corecte 
despre Newpark publicului, în media, precum și persoanelor 
interesate, funcționarilor publici și agențiilor de stat. Pentru 
a se asigura că transmitem un mesaj consecvent și corect, 
Compania a autorizat anumiți angajați să vorbească în numele 
Companiei. În consecință, solicitările de această natură 
trebuie transmise Președintelui Diviziei care va transmite 
apoi cererea către resursa corespunzătoare din companie. 
Luați legătura cu una dintre Resursele pentru etică și 
conformitate, în cazul în care aveți întrebări. 

UTILIZAREA SISTEMELOR INFORMATICE
Este esențial să utilizați în permanență sistemele informatice 
ale Companiei în mod responsabil. Utilizarea responsabilă 
a computerului și a internetului joacă un rol important în 
protejarea activelor informaționale ale Companiei. În general, 
sistemele informatice ale Companiei trebuie utilizate exclusiv 
în scopuri comerciale.

Sunt momente în care utilizarea sistemelor Companiei în scop 
personal poate fi corespunzătoare, atât timp cât dați dovadă de 
discernământ și nu lăsați ca utilizarea în scop personal să interfereze 
în ce privește responsabilitățile dvs. de la locul de muncă. Cu toate 
acestea, lucrul acesta poate varia în funcție de locația în care vă 
desfășurați activitatea, căreia i se pot aplica restricții mai specifice, 
astfel că trebuie să revizuiți Politicile IT de pe plan local.

Sunt câteva principii de urmat ori de câte ori utilizați sistemele 
Companiei. 

• Nu utilizați niciodată sistemele companiei pentru a vă angaja în 
activități care sunt ilegale, necorespunzătoare sau care nu se 
conformează Politicilor IT ale Companiei.

• Nu descărcați niciodată programe neautorizate sau dispozitive 
pe calculatorul dvs. și nu vizitați site-uri web neautorizate.

• Nu uitați să fiți extrem de atent atunci când aveți de-a face cu 
informații confidențiale. 

Dacă aveți întrebări, consultați Politicile IT ale Companiei, 
publicate pe Newpark Well (sau pe intranet) sau discutați cu un 
reprezentant al Departamentului IT. 

!
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RESPONSABILITATE ÎNSEAMNĂ: 

Crearea și menținerea unor 
evidențe comerciale corecte
Suntem dedicați respectării bunelor practici și a procedurilor 
referitoare la evidențe și informații în desfășurarea activității 
noastre. Respectarea legilor și a reglementărilor privind 
gestionarea evidențelor ne ajută să ne protejăm reputația în 
ce privește onestitatea și transparența. Acest lucru înseamnă:

• Păstrarea de evidențe comerciale corecte;

• Gestionarea evidențelor cu atenție; 

• Crearea, menținerea și eliminarea evidențelor conform 
ghidurilor specifice evidențiate în politicile Newpark;

• Menținerea informațiilor care sunt necesare pentru 
investigațiile, litigiile Companiei și pentru alte acțiuni 
speciale;

• Niciodată nu se vor modifica, tăinui sau falsifica evidențele 
Companiei; și

• Dacă observați o eroare sau o greșeală într-o anumită 
evidență, aveți răspunderea de a o raporta.

Dacă aveți întrebări, consultați Politicile și procedurile 
privind evidențele și informațiile de pe plan local (dacă 
este cazul), sau luați legătura cu Departamentul Juridic. 

INSTITUIREA UNOR CONTROALE 
INTERNE SOLIDE
Avem obligația de a institui și de a menține un sistem solid de 
măsuri interne de control, care ne oferă posibilitatea de a raporta 
anumite informații financiare și comerciale publicului și organelor 
de reglementare, într-un mod corect, integral și la timp. Evidențele 
corecte ajută Compania să acționeze în mod responsabil. Cu 
toții suntem responsabili să ne asigurăm că înregistrările noastre 
financiare și toate evidențele comerciale sunt juste și corecte.

De asemenea, avem răspunderea de a menține un grad de 
detaliere rezonabil, precum și de a păstra toată documentația 
justificativă. Dacă se întâmplă vreodată să descoperiți o eroare 
într-o evidență financiară sau dacă vă preocupă faptul că o 
evidență financiară a fost modificată în mod intenționat, trebuie 
să raportați acest lucru imediat la Directorul Financiar sau la un 
Reprezentant Intern al Departamentului de Audit.

Dacă aveți orice întrebări sau preocupări cu privire la 
corectitudinea sau integralitatea oricăror alte evidențe comerciale, 
trebuie să le raportați fără întârziere la managerul dvs., sau să 
folosiți orice alte Resurse pentru etică și conformitate.

Este important să fiți atenți atunci când 
creați și gestionați evidențe ale Companiei 
în operațiunile zilnice de la locul de muncă. 
Asigurați-vă că toate comunicările dvs. - inclusiv 
e-mail-urile - sunt riguroase și că nu pot fi 
înțelese greșit. Familiarizați-vă cu programul 
Companiei de păstrare a documentelor, astfel 
încât să înțelegeți ce tipuri de evidențe trebuie 
să păstrați, cât timp trebuie să le păstrați și 
cum să eliminați evidențele de care nu mai 
aveți nevoie. De asemenea, rețineți că multe 
evidențe fizice și electronice sunt permanente 
și nu pot fi șterse sau distruse. 

ATENȚIE

!
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RESPONSABILITATE ÎNSEAMNĂ: 

Colaborarea în situațiile de 
audit, investigații sau litigii 
ale companiei
În cazul unui audit, al unei investigații sau al unui litigiu 
al Companiei, angajații companiei, partenerii de afaceri 
și orice terțe părți ce acționează în numele companiei 
trebuie să colaboreze pe deplin, în felul următor:

• Colaborarea cu Departamentul Juridic pentru a 
răspunde la litigiile sau solicitările înaintate de stat sau 
de alte agenții externe; 

• Exprimarea adevărului în cadrul răspunsurilor la un 
audit sau la o investigație; și

• Nu se vor modifica sau distruge în niciun caz evidențele 
ca răspuns la un litigiu, o investigație sau audit.

Lipsa colaborării în cadrul auditurilor, al investigațiilor și 
al litigiilor companiei poate genera măsuri disciplinare, 
inclusiv încetarea relațiilor de muncă.
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CONCLUZIE
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CÂND TREBUIE SĂ MĂ FAC AUZIT?
A pune întrebări și a semnala preocupările dvs. reprezintă două dintre cele mai importante responsabilități 
pe care le aveți în calitate de angajat Newpark. Trebuie să fim cu toții vigilenți, pentru a recunoaște și pentru 
a evita un comportament ilegal și lipsit de etică. Atunci când raportați preocupări și când puneți întrebări, 
ajutați Compania să prevină posibile conduite necorespunzătoare, deseori înainte ca acestea să aibă loc. Vă 
încurajăm să puneți întrebări și să semnalați preocupările dvs. înainte ca acestea să devină probleme.

Compania poate disciplina angajații care nu raportează o conduită necorespunzătoare cunoscută sau 
suspectată, sau care fac declarații despre care știu că sunt false. Măsurile disciplinare includ posibilitatea 
încetării contractului de muncă.

Există câteva moduri în care puteți pune o întrebare sau înainta un raport despre conformitate și etică 
la Newpark. Ori de câte ori puneți o întrebare sau înaintați un raport, vom face tot posibilul să ne asigurăm că 
informațiile pe care le furnizați rămân confidențiale, în măsura în care acest lucru este posibil. 

RESURSE PENTRU ETICĂ ȘI 
CONFORMITATE
Deși de multe ori cel mai bine este să începeți de la managerul sau 
supervizorul dvs., puteți folosi oricare dintre următoarele Resurse 
pentru etică și conformitate:

• Șeful Departamentului Juridic sau un avocat din 
Departamentul Juridic: pentru orice problemă referitoare la 
cod, cerință legală sau conduită necorespunzătoare din punct 
de vedere etic;

• Directorul Financiar sau un Reprezentant al 
Departamentului de Audit Intern: pentru probleme legate 
de evidențele contabile, măsurile de control contabil intern sau 
probleme de audit; sau

• Vicepreședintele de Resurse Umane sau Reprezentantul 
Departamentului de Resurse Umane: pentru toate 
problemele referitoare la încadrarea în muncă.

• Linia de asistență pentru probleme de etică: Deși vă 
încurajăm să discutați direct cu una dintre resursele sus-
menționate, trebuie să vă simțiți în largul dvs. să puneți întrebări 
sau să vă exprimați preocupările, folosind linia companiei 
de asistență pentru probleme de etică. Atunci când puneți o 
întrebare sau raportați o situație prin linia de asistență pentru 
probleme de etică, veți avea opțiunea de a face acest lucru sub 
rezerva anonimatului. Raportările către Linia de asistență 
pentru probleme de etică se pot realiza în fiecare zi a 
săptămânii și la orice oră, ziua sau noaptea. 

Pentru detalii privind modul în care puteți lua legătura cu Linia 
telefonică de urgență pentru probleme de etică, vă rugăm să 
consultați Posterul cu linia de asistență pentru probleme de etică 
din locația dvs., care va specifica adresa web și numerele de telefon 
de pe plan local pentru locația dvs. În plus, puteți găsi informații 
despre Linia telefonică de urgență pentru probleme de etică pe 
Pagina de conformitate de pe site-ul web al Companiei.

CE SE ÎNTÂMPLĂ DUPĂ CE IAU 
LEGĂTURA CU LINIA DE ASISTENȚĂ 
PENTRU PROBLEME DE ETICĂ?
Aveți posibilitatea de a înainta sesizări prin Linia de asistență 
pentru probleme de etică, apelând numărul local și discutând 
cu un operator extern, care va înregistra sesizarea dvs. în 
sistem, sau puteți, de asemenea, să vizitați site-ul web al Liniei 
de asistență pentru probleme de etică și să înaintați o sesizare 
online. Aveți posibilitatea de a vă lăsa datele de contact sau de 
a înainta o sesizare sub rezerva anonimatului. Dacă vă lăsați 
datele de contact, este posibil ca un angajat al Companiei să vă 
țină la curent în mod direct, referitor la sesizarea înaintată de 
dumneavoastră. Compania analizează toate sesizările înaintate 
prin Linia de asistență pe probleme de etică.
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SUNTEȚI PROTEJAT DE REPRESALII
Interzicem cu strictețe represaliile împotriva angajaților 
care își raportează preocupările și declarațiile referitoare 
la conduita necorespunzătoare. La Newpark, ne 
mândrim cu o cultură care vă susține ori de câte ori 
aveți întrebări sau preocupări. Represaliile se pot 
manifesta sub multe forme și apar atunci când angajații 
sunt tratați diferit, nefavorabil, după ce își exprimă 
preocupările. La Newpark nu vom permite ca munca 
dvs. să fie afectată nefavorabil ca urmare a faptului 
că ați semnalat o îngrijorare sau pentru că ați furnizat 
informații în cursul unei investigații.

INTEGRITATEA NU TREBUIE 
NICIODATĂ SACRIFICATĂ DE DRAGUL 
REZULTATELOR. 
Rețineți: comportamentul unui singur angajat poate 
afecta în măsură semnificativă reputația câștigată cu 
greu, atât a persoanei, cât și a Companiei. Sperăm că 
prezentul Cod și toate politicile la care se face trimitere în 
cadrul lui vă sunt de ajutor pentru a lua decizii care dau 
dovadă de discernământ în desfășurarea activităților dvs. 
pentru Companie. Dacă aveți orice întrebări cu privire la 
politicile de etică și conformitate ale Companii, nu ezitați 
să contactați oricare dintre Resursele pentru etică și 
conformitate la care se face referire în acest cod. 

RESURSE SUPLIMENTARE 
Newpark Well:

http://info.newpark.com/compliance

Site-ul web extern al companiei:

http://www.newpark.com/interests/investors/corporate-
governance/governance-documents

Portalul de instruire online:

http://www5.integrityatwork.net/integrity/logon/c_
logons/IICen/logon.asp
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CERTIFICARE ȘI CONFIRMARE
Subsemnatul, confirm prin prezenta că am primit, am citit și am înțeles Codul de etică și conduită 
profesională Newpark („Codul”) și, prin semnarea acestui document, certific faptul că voi acționa în 
mod etic, în conformitate cu valorile de bază ale companiei, precum și cu Codul companiei Newpark și cu 
celelalte politici și proceduri la care face trimitere acest cod. Înțeleg că este obligația mea să urmez politicile, 
practicile și recomandările prevăzute în acest Cod și că respectarea acestora este o condiție a continuării 
contractului meu de muncă.

Înțeleg că acest cod este conceput ca un ghid al politicilor și al practicilor companiei Newpark privind 
desfășurarea activităților de afaceri în mod etic. Înțeleg că politicile companiei prevăd detalii suplimentare și 
că acestea sunt disponibile la cerere.

Înțeleg că Newpark poate modifica în orice moment politicile prezentate în acest cod.

Înțeleg că modificările la politicile existente vor fi disponibile pe rețeaua de intranet a companiei („The Well”, 
disponibilă la http://info.newpark.com/compliance), sau că pot solicita un exemplar al politicilor curente 
de la superiorul meu, de la Departamentul de resurse umane sau de la Departamentul juridic.

Semnătura:

Numele cu litere de tipar:

Data:

Locul de muncă:
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SEDIUL CENTRAL AL COMPANIEI

9320 Lakeside Blvd., Suite 100

The Woodlands, TX 77381

281.362.6800 newpark.com


