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Credem în a face diferența. În a construi, a proteja, a deservi oameni și 
comunități punând oamenii pe primul loc și făcând în continuare ceea ce 
trebuie. Etica a fost și va continua să fie un element de bază al companiei 
noastre. Am lucrat neîncetat pentru a construi încrederea cu membrii 
echipei, cu clienții, acționarii și comunitățile în care trăim și muncim.

Pe măsură ce continuăm să avansăm pe pozițiile noastre globale și de lider 
pe piață, este esențial să operăm într-o manieră etică și responsabilă — 
 de fiecare dată, întotdeauna. Vă rugăm să utilizați Codul de etică și 
conduită al corporației Oshkosh — The Oshkosh Way — pe post de ghid și să 
fiți un participant activ în susținerea valorilor ce exemplifică cu adevărat 
ideologia noastră Oamenii pe primul loc.

Wilson R. Jones 
Președinte și Director Executiv

Un mesaj de la CEO-ul nostru

The Oshkosh Way l Codul nostru de etică și conduită  
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Cine suntem și ce 
prețuim

Valorile noastre

La Oshkosh credem în progresul lumii din jurul nostru. In construirea, 
deservirea și protejarea oamenilor și comunităților. Ne unește un scop 
comun: acela de a face diferența în viețile oamenilor. Valorile noastre 
reprezintă sistemul de credințe care asigură alinierea comportamentelor 
noastre cu scopul pe care îl avem și ne motivează să facem o muncă 
excepțională pentru oameni excepționali.

PUNEM OAMENII PE PRIMUL LOC

• Tratăm oamenii așa cum trebuie să fie tratați.

• Asigurăm protecția oamenilor, atât a celor din structurile noastre cât și a celor 
care folosesc produsele noastre.

• Ne pasă de bunăstarea emoțională, fizică și financiară a oamenilor noștri.

• Sărbătorim ceea ce ne face pe fiecare dintre noi unici.

• Prețuim cuvintele și ideile altora.

•  Respectăm impactul pe care îl avem unul asupra celuilalt, asupra oamenilor pe 
care îi deservim și asupra comunităților din întreaga lume.

FACEM CEEA CE E CORECT

• Facem ceea ce e corect, în modul corect și din motive corecte.

• Ne asumăm răspunderea pentru acțiunile noastre.

• Ne facem auziți și împărtășim gândurile și preocupările noastre.

• Ne ținem promisiunile.

• Respectăm mediul: atât cel în care lucrăm cât și planeta pe care ne bazăm.

PERSEVERĂM

•  Forțăm limitele tehnologiei și ingineriei pentru a aduce valoare clienților noștri și 
celor care se bazează pe noi.

• Facem imposibilul pentru a face diferența în fiecare zi.

• Suntem curajoși și hotărâți.

• Ne străduim să depășim obstacolele și să ne atingem obiectivele.

SUNTEM MAI BUNI ÎMPREUNĂ

• Acceptăm idei diferite de ale noastre.

• Ne bazăm pe diversitate pentru a aduce inovație.

• Creăm un mediu care oferă susținere și incluziune pentru toată lumea.

•  Lucrăm împreună indiferent de zonele geografice, platforme, oficii și funcții, 
pentru a contribui la atingerea potențialului maxim al companiei noastre.
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Un angajament comun 

Știm ce înseamnă să trăim viața în stil Oshkosh 

Credem în importanța creării unor produse incredibile… în a munci dincolo de 
dragul muncii… în a face diferența în viețile și comunitățile din întreaga lume.

Suntem conștienți că desfășurând munca noastră importantă în modul 
corect — The Oshkosh Way — ne permite să onorăm moștenirea etică și 
să aducem o contribuție în viețile membrilor echipei noastre, clienților, 
acționarilor și comunităților.

Codul nostru de etică și conduită („Codul”) ne arată că 

Tot ceea ce facem la Oshkosh este conceput având oamenii în prim plan… 
inclusiv prezentul Cod. 

Este ghidul nostru în luarea unor decizii corecte și făcând afaceri în mod 
corect. Pune în evidență scopul nostru, valorile și ideologia Oamenii 
pe primul loc și ne ajută să facem față situațiilor etice de zi cu zi. De 
asemenea, ne îndrumă către oameni, politici și resurse în ceea ce privește 
răspunsurile la întrebări și ajutor referitor la probleme.

„NIMENI NU ÎȘI PROPUNE SĂ FACĂ UN LUCRU GREȘIT. DE OBICEI SE ÎNTÂMPLĂ 
ÎNCET, TACIT ȘI FĂRĂ O ATENȚIE COMPLETĂ. ÎNȚELEGÂND ȘI TRĂIND ÎN STIL 
OSHKOSH NE ÎNCURAJĂM PE NOI ȘI DECIZIILE NOASTRE ZILNICE SĂ SE 
ALINIEZE CU DIRECȚIA CORECTĂ.” 
- Un membru al echipei din Riyadh, Arabia Saudită

Suntem cu toții responsabili

Directorii, funcționarii, membri echipei, contractanții, stagiarii, consultanții 
și agenții Corporației Oshkosh („Oshkosh”) și toate structurile, 
reprezentanțele și filialele din întreaga lume trebuie să citească și să 
respecte Codul. 

De asemenea, ne așteptăm ca furnizorii, vânzătorii și alți parteneri terți 
să respecte aceleași standarde înalte ca și noi și să acționeze în spiritul 
Codului. 

Încrederea și reputația se pot pierde cu o singură decizie greșită

Nu pierdem niciodată din vedere faptul că încrederea, construită timp de 
mai bine de un secol, poate fi pierdută cu o singură decizie greșită. De 
aceea, oricine încalcă Codul și politicile noastre, precum și legea, se poate 
confrunta cu acțiuni corective, până la și inclusiv terminarea raportului de 
muncă cu Oshkosh. 
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Responsabilitățile noastre

Ne asumăm un angajament

Cu toții avem responsabilitatea de a trăi și munci în Stilul Oshkosh. Toată 
lumea, de la orice nivel Oshkosh, are obligația de a:

•  Modela și aplica valorile noastre de bază. Folosim valorile noastre ca și 
ghid în fiecare zi. Respectăm Codul și politicile noastre, precum și legile 
din țările în care operăm, și îi ajutăm pe ceilalți să facă același lucru. Dacă 
avem întrebări sau nu suntem siguri cu privire la ce să facem, cerem 
ajutorul liderului nostru, departamentului de Resurse umane și Echipei 
globale de etică și conformitate.  

•  Semnala. Știm că este nevoie de curaj pentru a semnala ceva. Dacă 
observăm sau suspectăm că cineva nu respectă valorile noastre, vom 
raporta lucrul acesta. De asemenea, cooperăm pe deplin și onest în 
orice investigație cu privire la o conduită incorectă. A raporta nu este 
întotdeauna ușor, însă este întotdeauna cel mai corect lucru. 

•  Nu face niciodată compromisuri cu privire la integritate. Ne asigurăm 
că nu există nicio diferență între ceea ce spunem și ceea ce facem. Nu 
permitem ca presiunea succesului să ne determine să facem lucruri care 
știm că sunt greșite. Dacă nu ne putem desfășura afacerea în mod legal 
și etic, renunțăm. 

Avem așteptări și mai mari de la cei care conduc membrii echipei

Liderii au responsabilități suplimentare și dau tonul în ceea ce privește 
modul în care se desfășoară activitatea. Aceia dintre noi care sunt lideri 
pentru alții, sunt obligați să: 

•  Încurajeze valori etice puternice. Acest lucru înseamnă să ofere o 
perspectivă clară asupra ceea ce înseamnă un lucru corect și îndrumare 
referitor la modul în care pot fi susținute valorile noastre de bază în 
fiecare zi.

•  Deschidă ușile noastre… pentru a crea un mediu în care membrii echipei 
să se simtă confortabil să vină la noi cu întrebări sau probleme. Ascultăm 
cu atenție problemele acestora și îi îndrumăm, conform Codului ca 
resursă.

•  Acționeze. Lucrăm pentru a soluționa problemele rapid. Raportăm 
imediat orice comportament care încalcă Codul și politicile noastre, 
sau legea. Dacă nu suntem siguri când și unde să raportăm problemele, 
vom cere ajutorul liderului nostru, departamentului de Resurse umane 
sau Echipei globale de etică și conformitate. Nu recurgem niciodată 
la represalii și nu permitem celorlalți să riposteze împotriva oricărei 
persoane care își împărtășește preocuparea cu bună credință.

A împărtăși o preocupare cu bună credință înseamnă că persoana crede în mod onest că 
există o încălcare a Codului și politicilor noastre sau a legii.

CE ÎNSEAMNĂ „BUNĂ CREDINȚĂ”?

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/55824/index.html
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Luăm deciziile în mod corect  

Luăm decizii care sunt în conformitate cu valorile noastre… însă uneori 
calea cea dreaptă nu este evidentă. În aceste situații, poate fi util să ne 
întrebăm: 

Dacă răspunsul la toate întrebările este „da”, vom ști că cel mai probabil 
este în regulă să mergem mai departe. Însă dacă răspunsul la oricare dintre 
întrebări este „nu” sau „nu sunt sigur”, ne oprim și căutăm îndrumare 
apelând la Cod, la liderul nostru, la departamentul de Resurse umane sau la 
Echipa globală de etică și conformitate. Consultați pagina de resurse utile 
pentru date de contact. 

RESPONSABILITĂȚILE NOASTRE

Acest lucru este legal?1.
Este permis de Codul și politicile noastre?2.
Reflectă valorile noastre de bază și ideologia Oamenii pe primul loc?3.
Ne-am simți bine în legătură cu asta dacă ar fi mediatizat?4.
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Solicitarea de asistență / Semnalare 

Punem întrebări. Împărtășim preocupările noastre.

A acționa în mod corect înseamnă a fi proactiv. Există o varietate de 
resurse la dispoziția noastră dacă avem întrebări sau dacă dorim să 
ridicăm o problemă referitor la ceva ce ni se pare greșit. Împărtășind 
probleme, putem conlucra pentru a găsi soluții care vor aduce îmbunătățiri 
pentru Oshkosh. Putem apela la:

• Liderul nostru sau un alt lider

• Resurse umane

• Echipa globală de etică și conformitate

• Linia de asistență pentru probleme de etică

Indiferent cui îi sunt adresate, toate întrebările vor primi răspuns prompt, 
iar problemele vor fi abordate și investigate la fel de prompt.

Linia de asistență pentru probleme de etică

Accesibilă prin telefon sau web, Linia de asistență pentru probleme 
de etică permite membrilor echipei și altora să pună întrebări sau să 
își împărtășească preocupările 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână. 
Există traducători disponibili, iar oricine contactează Linia de asistență 
o poate face în mod anonim. Informațiile furnizate prin intermediul Liniei 
de asistență sunt documentate în detaliu și transmise Echipei globale de 
etică și conformitate pentru a fi investigate și soluționate.  

Află mai multe

Politica fără represalii

Fără represalii

Oshkosh dorește ca oamenii să se simtă confortabil atunci când fac o 
semnalare, știind că ceea ce fac este corect. Compania noastră interzice 
cu desăvârșire represaliile împotriva oricărei persoane care raportează cu 
bună credință sau ajută la investigarea unei eventuale probleme. 

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/55824/index.html
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Diversitate și antidiscriminare

În spatele fiecărui produs pe care îl construim se află o rețea pasionată 
de membri ai echipei cu diferite idei, experiențe, contexte și perspective. 
Aceste diferențe nu ne separă, ne fac mai puternici. Suntem mai buni în 
rezolvarea problemelor. Suntem mai buni în ceea ce privește inovația. 
Suntem mai buni în a întâmpina nevoile gamei noastre de clienți diferiți. 

Împreună, sărbătorim diversitatea noastră, prețuim contribuțiile fiecărui 
individ și promovăm o cultură a incluziunii. 

De asemenea, sărbătorim realizările și considerăm că toată lumea în 
cadrul Oshkosh trebuie să aibă șanse egale pentru a reuși. Interzicem 
discriminarea persoanelor în funcție de sex, rasă, culoare, vârstă, religie, 
dizabilitate, naționalitate, statut de veteran, orientare sexuală, identitate/
modificare/exprimare de gen, statut familial, cetățenie, informații genetice 
sau sarcină și respectăm legile privind angajarea din locațiile în care ne 
desfășurăm activitatea.

CE SE ÎNTÂMPLĂ ÎN CAZUL ÎN CARE SUSPECTEZ 
FAPTUL CĂ O COLEGĂ A FOST ELIMINATĂ DINTR-UN PROIECT IMPORTANT 
DEOARECE URMEAZĂ SĂ AIBĂ UN COPIL?

CONTACTEAZĂ RESURSELE UMANE SAU ECHIPA GLOBALĂ DE ETICĂ ȘI 
CONFORMITATE PENTRU A RIDICA PROBLEMA.

The Oshkosh Way în acțiune  
Conversații semnificative frecvente

Liderii de la Oshkosh joacă un rol esențial în grija pe care o poartă membrilor echipei și 
promovează un mediu de incluziune în care oamenii se pot dezvolta, pot crește și își pot 
atinge potențialul. Liderii noștri fac asta ascultând, păstrând o mentalitate deschisă și 
având conversații semnificative frecvente cu membrii echipei lor.
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Află mai multe

Egalitate de șanse în materie de angajare și Politica de acțiune afirmativă

Tratarea 
membrilor echipei, 

partenerilor de 
afaceri și clienților 

cu respect 

1.
Ascultarea și 

păstrarea unei 
mentalități deschise 
cu privire la puncte 
de vedere diferite

2.
Consolidarea 

încrederii prin 
feedback onest și 

colaborare frecventă 

3.

3 MODALITĂȚI PRIN CARE PROMOVĂM UN MEDIU DE INCLUZIUNE

DIVERSITATE ȘI ANTIDISCRIMINARE
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Un loc de muncă unde nu există 
hărțuire
Promovăm un loc de muncă pozitiv, care pune pe primul loc oamenii, unde 
fiecare individ este tratat cu demnitate, iar hărțuirea nu este niciodată 
acceptată. Indiferent sub ce formă sau dacă experimentăm personal 
hărțuirea sau vedem că este exercitată asupra altcuiva, sloganul nostru 
este „nu aici”. 

Semnalarea acestui fapt încurajează respectul la locul de muncă, un loc 
de muncă unde oamenii pot colabora, contribui și excela. Dacă observăm 
sau suspectăm o hărțuire, acționăm și ne împărtășim preocuparea, știind 
că Oshkosh interzice orice formă de represalii împotriva oricărei persoane 
care acționează cu bună credință. 

Este o conduită nedorită față de o altă persoană, creând un mediu de muncă intimidant, 
ostil sau ofensator. Include comportamente precum intimidarea fizică sau verbală, glume 
necorespunzătoare, calomnii rasiale, înjurături, atingeri neplăcute sau avansuri sexuale și 
postarea sau distribuirea de imagini obscene. 

CE ÎNSEAMNĂ „HĂRȚUIRE”?

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/55824/index.html
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UN LOC DE MUNCĂ UNDE NU EXISTĂ HĂRȚUIRE 

CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ AM AUZIT UN MEMBRU AL ECHIPEI 
SPUNÂND O GLUMĂ NECORESPUNZĂTOARE?

SEMNALEAZĂ ȘI ADU-I LA CUNOȘTINȚĂ FAPTUL CĂ ACEST TIP DE GLUME 
NU ESTE ACCEPTAT AICI. DACĂ O VORBĂ AR PUTEA OFENSA SAU RĂNI PE 
CINEVA, NU O SPUNEM.

HĂRȚUIREA POATE…

Cu toții suntem responsabili pentru promovarea Oshkosh unde nu există 
hărțuire.

Lua forma unui comportament 
abuziv sau intimidant

Fi de natură sexuală și cu 
trimitere către același sex sau 
sexul opus

Fi fizică, vizuală sau verbală 

Avea loc oriunde

Avea loc în email-uri, texte sau 
pe social media

Fi provocată de către, sau 
îndreptată către, membrii 
echipei, clienți sau parteneri 
de afaceri

Află mai multe

Prevenirea hărțuirii și Politica de raportare

Politica fără represalii

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/55824/index.html
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Drepturile omului

Angajamentul nostru referitor la „oamenii pe primul loc” este valabil pentru 
fiecare locație. Acest lucru înseamnă că respectăm și protejăm drepturile 
omului și promovăm metode corecte de angajare oriunde facem afaceri. 
Considerăm că fiecare persoană este liberă să aleagă dacă dorește să 
muncească sau nu; interzicem munca infantilă, munca forțată, sclavia și 
traficul uman. 

De asemenea, considerăm că fiecare persoană are dreptul la un salariu 
echitabil, la condiții de muncă sigure și sănătoase și la libertatea de a-și 
exercita drepturile legale de asociere și negociere colectivă.

Așteptăm același lucru de la furnizorii și partenerii noștri de afaceri. Ne 
străduim să lucrăm doar cu cei care ne împărtășesc angajamentul de a 
promova drepturile omului pentru toți oamenii. De asemenea, ne asigurăm 
că cei din lanțul nostru de aprovizionare acționează în mod responsabil, 
efectuând o verificare în ceea ce privește selectarea furnizorilor lor.

CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ, ÎN TIMPUL UNEI VIZITE LA UNUL 
DINTRE FURNIZORI, AM OBSERVAT CĂ UNII ANGAJAȚI ERAU FOARTE TINERI 
ȘI PĂREAU CĂ LUCREAZĂ FOARTE MULTE ORE?

RAPORTAȚI IMEDIAT ACTIVITATEA SUSPECTĂ ECHIPEI NOASTRE GLOBALE 
DE ETICĂ ȘI CONFORMITATE.

Află mai multe

Codul de conduită al furnizorului

Politica privind drepturile omului

Politica privind mineralele provenite din zone de conflict

The Oshkosh Way în acțiune  
Ce să observăm

Observăm și semnalăm situații privind drepturile omului, inclusiv:

Angajați care:

• Par a fi neobișnuit de tineri

• Par a fi agitați sau le este frică

•  Prezintă semne de igienă sau sănătate 
precară

• Nu sunt liberi să plece conform dorinței lor

Un mediu de lucru unde:

•  Există o securitate neobișnuită, cum ar 
fi bare la ferestre sau garduri cu sârmă 
ghimpată

• Lipsește echipamentul de protecție 
personală

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/55824/index.html
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Confidențialitatea datelor

Oricine a fost victima unei încălcări a datelor personale poate atesta: 
confidențialitatea contează. De aceea respectăm confidențialitatea 
membrilor echipei, clienților și partenerilor de afaceri și avem grijă să 
păstrăm datele personale ale acestora în siguranță. 

Mediul nostru digital global se schimbă rapid, iar multe țări și localități 
adoptă noi reglementări de confidențialitate. Vom respecta toate legile 
privind confidențialitatea datelor în locurile în care ne desfășurăm 
activitatea pentru a colecta, stoca, utiliza, distribui, transfera și elimina 
datele personale în mod responsabil. Datele personale înseamnă date 
confidențiale și avem același standard ridicat pentru a le proteja. Utilizăm 
datele numai în scopuri legitime de afaceri, colectăm doar ceea ce este 
necesar pentru a face treaba și le împărtășim numai cu persoane, din 
interiorul sau exteriorul Oshkosh, care sunt autorizate să le vadă.

Este vorba de orice date ce ar putea fi folosite pentru a identifica pe cineva, fie direct sau indirect. 

CE ÎNSEAMNĂ „DATE PERSONALE”?

CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ CINEVA A LĂSAT O LISTĂ CU NUMELE ȘI 
DATELE DE NAȘTERE ALE MEMBRILOR ECHIPEI PE COPIATOR?

DUCEȚI-O IMEDIAT LA RESURSE UMANE.

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/55824/index.html
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CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

EXEMPLE DE DATE PERSONALE INCLUD …

În cazul în care considerăm că a existat o încălcare sau divulgare care 
încalcă politicile noastre sau legea, vom semnala imediat. Acesta este 
lucrul potrivit și trebuie să ne asigurăm că îndeplinim orice obligație legală 
de a raporta încălcarea către autorități în timp util.

Numele unei persoane

Date bancare sau cu privire la 
carduri de credit

O adresă poștală, de email 
sau IP

Informații cu privire la 
sănătate sau beneficii

Un număr de telefon

Informații cu privire la plată 
sau performanță

Află mai multe

Clasificarea și gestionarea Politicii cu privire la informațiile confidențiale și privilegiate

Politica de utilizare acceptabilă

Politica privind datele personale de identificare (DPI)

Politica privind confidențialitatea datelor

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/55824/index.html
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Sănătate, siguranță și securitate

Suntem pasionați de siguranță și de păstrarea unui loc de muncă fără risc 
de vătămare. Cu toții avem responsabilități individuale, însă garantarea 
unui loc de muncă sigur este o responsabilitate pe care o împărtășim cu 
toții. Așadar, respectăm toate legile, politicile și reglementările aplicabile 
în domeniul sănătății și securității și oferim toată educația necesară. 
De asemenea, ne asigurăm că oricine ne vizitează locațiile cunoaște și 
respectă cerințele noastre privind siguranța. 

Desigur, un loc de muncă sigur nu este numai unul în care nu există risc de 
vătămare, ci de asemenea un loc unde nu există amenințări, violență și arme, 
acestea fiind interzise pe proprietatea companiei. Ne menținem locațiile 
în condiții de siguranță și securitate respectând politicile și procedurile 
noastre privind securitatea fizică. Suntem atenți la ceea ce se întâmplă în 
jurul nostru și raportăm prompt orice persoană necunoscută sau activitate 
suspectă.

The Oshkosh Way în acțiune  
Avem grijă unul de celălalt

Starea de bine și grija unul față de celălalt este o parte importantă a ideologiei noastre 
Oamenii pe primul loc. Oferim membrilor echipei oportunități de a participa la programe și 
activități concepute pentru a ajuta la obținerea unei stări de bine, fie că aceasta reprezintă 
obiective financiare, emoționale sau fizice.

De asemenea, oferim un Program intens de asistență pentru angajați (PAA) care ajută membrii 
echipei și familiile acestora să aibă o stare emoțională bună. Aceasta poate fi o resursă importantă 
întotdeauna, însă în special în timpul unor perioade dificile. Suntem atenți și, atunci când observăm 
că un membru al echipei poate avea nevoie de ajutor, îl ghidăm în direcția corectă.

CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ AM OBSERVAT CĂ O BANDĂ DE PE 
LINIA MEA NU FUNCȚIONEAZĂ ÎN MOD CORESPUNZĂTOR?

ÎN CAZUL ÎN CARE NU AVEȚI PREGĂTIREA NECESARĂ PENTRU A EFECTUA 
ACEASTĂ REPARAȚIE, ANUNTAȚI ECHIPA DE MENTENANȚĂ, CHIAR DACĂ 
PARE A FI CEVA CE POATE FI REMEDIAT UȘOR.

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/55824/index.html
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SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ ȘI SECURITATE

Nu ne ignorăm 
îndatoririle

Avem grijă unii 
de alții

NOI ÎNTOTDEAUNA…

NOI NICIODATĂ…

Respectăm politicile 
noastre

Respectăm 
practicile de 
muncă în siguranță

Raportăm vătămările 
legate de desfășurarea 
muncii, precum și 
pericolele la locul de 
muncă sau condițiile 
nesigure

Nu ignorăm semnele 
de avertizare afișate

Nu preluăm sarcini de 
pentru care nu s-a 
primit formare

Nu uităm să folosim 
echipamentul 
personal de protecție

Află mai multe

Program de asistență pentru angajați (PAA)

Politica corporativă privind siguranța

Politica de testare a drogurilor și alcoolului

Politica de prevenire a violenței la locul de muncă

Politica privind interzicerea posesiei de arme la locul de muncă

„IMT ȘI THE OSHKOSH WAY PROMOVEAZĂ SIGURANȚA ȘI VALORILE FAMILIEI, 
OFERIND ANGAJAȚILOR INSTRUMENTELE PENTRU A FI ÎN SIGURANȚĂ ATÂT LA 
LOCUL DE MUNCĂ CÂT ȘI ACASĂ.” 
- Un membru al echipei din Garner, Iowa

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/55824/index.html
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Activități caritabile și contribuții

Când vine vorba de susținerea comunităților, suntem primii care ridică 
mâna. La nivel corporativ, la nivel de segment, la nivel de echipă și la nivel 
personal, aplicăm viziunea noastră pentru a aduce îmbunătățiri lumii în fața 
actelor cotidiene din comunitățile în care trăim și muncim.

Ca și companie, Fundația Oshkosh Corporation și segmentele noastre 
de afaceri se unesc cu organizații locale și de pe glob pentru a susține o 
varietate de inițiative, oferind înapoi pentru a face diferența. 

Membrii echipei nu numai că susțin inițiativele corporative ale Oshkosh, 
dar își oferă voluntar propriul timp, abilitățile și resursele pentru a susține 
cauzele de care sunt pasionați. Împreună, mergem mai departe de sfera de 
ajutor și transformare, totul face parte din ideologia Oamenii pe primul loc.

The Oshkosh Way în acțiune  
Oferind înapoi în mod corect

Susținem cauze în mod corect prin:

•  Obținerea de aprobări înainte de a folosi resursele Oshkosh, inclusiv timp și fonduri

•  Refuzul de a da sau de a accepta donații caritabile în schimbul unor favoruri de afaceri sau 
avantaje

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/55824/index.html
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Oferirea în mod 
voluntar a timpului 
și talentului nostru 

1.
Parteneriatul cu alte 
organizații cum ar fi 

United Way și Habitat 
for Humanity

2.
Sprijinim cauzele 

legate de industrie 
care îi sprijină pe 

cei ce folosesc 
produsele noastre, 

pentru a face 
diferența

3.

3 MODALITĂȚI PENTRU A CONSTRUI COMUNITĂȚI MAI PUTERNICE

Află mai multe

Politica de voluntariat a angajaților

ACTIVITĂȚI CARITABILE ȘI CONTRIBUȚII
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Facem ceea 
ce e corect
Calitatea și siguranța produsului

Parteneri de afaceri 

Afaceri guvernamentale 

Conflicte de interese

Cadouri și divertisment 

← 22 →
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Calitatea și siguranța produsului

De peste 100 de ani investim în furnizarea de produse de înaltă calitate 
și sigure. Clienții noștri au încredere că produsele și tehnologiile noastre 
nu numai că sunt cele mai bune din industrie, însă sunt, de asemenea, 
concepute pentru a oferi siguranță. În fiecare zi muncim pentru a le păstra 
încrederea. 

Pentru a face acest lucru, urmăm procese și proceduri stricte. Acest lucru 
ne permite să ne îndeplinim sau să depășim propriile standarde interne, 
precum și cerințele stabilite de legi, reglementări guvernamentale și 
standarde industriale. De asemenea, căutăm în mod constant moduri în 
care putem aduce inovație fără a sacrifica calitatea sau siguranța. Brandul 
nostru este promisiunea noastră - dorim ca orice produs care poartă 
numele Oshkosh să fie de încredere, performant și excepțional.

The Oshkosh Way în acțiune  
Sistemul nostru de management al calității

Dispunem de un sistem complet de management al calității care asigură satisfacția 
clienților. Implementând  o planificare avansată a calității produselor, putem identifica 
potențiale probleme. Consiliile de revizuire a acțiunilor corective ce aparțin de fiecare 
segment de afaceri ne ajută apoi să abordăm și să rezolvăm orice probleme.

„VALORILE DE BAZĂ ALE OSHKOSH SUNT ÎNCORPORATE ÎN PRODUSELE 
NOASTRE, CEEA CE FACE CA MĂRCILE NOASTRE SĂ FIE RESPECTATE LA NIVEL 
GLOBAL.” 
- Un membru al echipei din Beijing, China

CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ UN NOU MEMBRU AL ECHIPEI A 
SUGERAT SĂ SĂRIM PESTE VERIFICAREA CALITĂȚII PENTRU A FI SIGURI CĂ 
NE ÎNCADRĂM ÎN TERMENUL LIMITĂ DE PRODUCȚIE?

EXPLICAȚI-I DE CE NU FACEM NICIODATĂ COMPROMISURI ÎN CEEA CE 
PRIVEȘTE VALORILE NOASTRE SAU STANDARDELE DE CALITATE DE LA 
OSHKOSH. 

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/55824/index.html
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Parteneri de afaceri

Furnizorii, contractorii, distribuitorii și toți partenerii noștri care reprezintă 
compania sunt o extensie a familiei Oshkosh, iar acțiunile acestora, atât 
cele etice, cât și cele lipsite de etică, pot avea un impact asupra calității 
produselor noastre, asupra siguranței clienților noștri și a încrederii 
asociate cu numele Oshkosh. De aceea, avem grijă cu cine colaborăm și ne 
asociem cu cei care ne împărtășesc valorile. 

De asemenea, ne bazăm deciziile de aprovizionare pe un proces riguros 
și pe criterii obiective, cum ar fi calitatea, prețul, serviciul și înregistrarea 
livrării. Apoi, stabilim așteptări clare și monitorizăm în mod activ 
activitatea acestora pentru a ne asigura că partenerii noștri își respectă 
obligațiile contractuale și angajamentul față de valorile noastre. Codul 
nostru de conduită al furnizorului stabilește așteptările pe care le avem 
în ceea ce privește rețeaua noastră de parteneri de afaceri și îi ajută pe 
aceștia să îndeplinească standardele noastre înalte.

Ne asociem cu Echipa globală de etică și conformitate pentru a ne 
asigura că este efectuată o verificare corespunzătoare pentru toți 
partenerii de afaceri

1.
Ne asigurăm că partenerii de afaceri cunosc și respectă politicile 
noastre anti-mită și anti-corupție2.
Evităm orice comportament care ar putea sugera riscul apariției 
unui conflict de interese3.
Ne asigurăm că furnizorii înțeleg faptul că cerințele din contractele 
noastre guvernamentale devin obligatorii și pentru ei4.
Protejăm datele confidențiale și proprietatea intelectuală a 
partenerilor noștri de afaceri și ne asigurăm că și aceștia o 
protejează pe a noastră

5.

5 MODALITĂȚI PRIN CARE CONSTRUIM PARTENERIATE PUTERNICE

Află mai multe

Codul de conduită al furnizorului

CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ DESCOPĂR CĂ UNUL DINTRE 
DISTRIBUITORI A FOST IMPLICAT ÎNTR-O TENTATIVĂ DE MITĂ?

ANUNȚĂ IMEDIAT LIDERUL, DEOARECE ACȚIUNILE ACESTUIA AR PUTEA 
AVEA IMPACT ASUPRA REPUTAȚIEI OSHKOSH.

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/55824/index.html
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Afaceri guvernamentale

Suntem onorați să servim guvernele naționale, regionale și locale. Suntem 
conștienți că sprijinirea clienților guvernamentali înseamnă că facem o 
diferență în viața oamenilor și a comunităților pe care aceștia le susțin. 

A fi un contractant guvernamental reprezintă un privilegiu, precum și o 
mare responsabilitate. Câștigăm acest privilegiu în fiecare zi asigurându-
ne că avem la cunoștință și respectăm toate cerințele complexe aplicabile 
acestei munci. De asemenea, avem mare grijă în ceea ce privește 
informațiile confidențiale ale clienților guvernului nostru. 

The Oshkosh Way în acțiune  
Conformitatea privind achizițiile

Respectăm politicile, procesele, reglementările și legile privind achizițiile din țările în care 
ne desfășurăm activitatea. În Statele Unite, acest lucru include:

• Regulamentul federal privind achizițiile (FAR)

•  Suplimentul privind Regulamentul federal privind achizițiile în domeniul apărării (DFARS)

•  Legea cu privire la datele despre costuri și prețuri oneste, anterior sub denumirea de 
Legea cu privire la onestitatea în actul negocierilor (TINA)

CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ AM OBSERVAT CĂ O COMANDĂ A 
FOST ÎNREGISTRATĂ ÎN PROIECTUL GREȘIT?

ASIGURAȚI-VĂ CĂ ESTE CORECTĂ ÎNAINTE DE A FI TRIMISĂ. 

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/55824/index.html
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NOI ÎNTOTDEAUNA…

NOI NICIODATĂ…

Utilizăm date actuale, 
precise și certificate 
privind costurile și 
prețurile

Nu căutăm informații cu 
privire la selectarea sursei, 
a ofertei sau propunerii 
contractantului

Furnizăm informații exacte 
și veridice (în oferte, devize, 
facturi, rapoarte și alte 
certificări, declarații și 
comunicări)

Nu încercăm să obținem 
sau să utilizăm informații 
neautorizate cu privire la 
competitorii noștri

Protejăm informațiile 
confidențiale și pe cele 
declarate proprietate a 
guvernului

Nu încălcăm regulile când vine 
vorba de angajarea unor membri 
ai echipei guvernamentale 
actuale sau anterioare — 
contactăm Echipa juridică de 
apărare înainte de a intra în orice 
discuții

AFACERI GUVERNAMENTALE

Contactați Echipa de securitate în materie de probleme industriale sau 
a Echipa juridică pentru probleme în domeniul apărării pentru mai multe 
informații sau referitor la orice întrebări sau dubii.

Află mai multe

FAR/DFARS

Legea cu privire la datele despre costuri și prețuri oneste, anterior sub denumirea de 
Legea cu privire la onestitatea în actul negocierilor (TINA)
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Conflicte de interese

În calitate de membri ai echipei, avem responsabilitatea de a face ceea ce 
este corect pentru compania noastră. Orice activitate, interes sau relație 
externă care ne afectează capacitatea de a lua decizii corecte și obiective 
pentru Oshkosh ar putea reprezenta un conflict de interese. Chiar și 
percepția unui conflict poate eroda încrederea. Dacă acțiunile noastre 
(sau acțiunile membrilor familiei noastre) i-ar face pe ceilalți să pună la 
îndoială motivele sau loialitatea noastră față de Oshkosh, le evităm.

Conflictele de interese nu sunt întotdeauna ușor de identificat, însă există 
anumite situații în care acestea apar de obicei. Cunoașterea și evitarea 
acestor situații este cea mai bună modalitate de a evita un conflict. 

Uneori, chiar dacă suntem atenți, pot apărea conflicte. În aceste cazuri, 
semnalăm imediat potențialul conflict, sau apariția unui posibil conflict, 
liderului nostru și echipei globale de etică și conformitate, astfel încât să 
putem colabora pentru a-l aborda, gestiona sau elimina.

Ar putea această 
situație să 

interfereze cu 
responsabilitățile 
mele la Oshkosh?

1.
Ar putea să afecteze 

deciziile pe care le iau 
pentru Oshkosh?

2.
Este posibil ca 

ceilalți (din interiorul 
sau exteriorul 

Oshkosh) să vadă 
acest lucru ca un 

conflict?

3.

NU SUNTEȚI SIGUR? 

În încercarea de a decide dacă o situație ar putea reprezenta un conflict, trebuie să ne punem 
întrebarea: 

Dacă răspunsul la oricare dintre întrebări este „da” sau „nu sunt sigur,” ar putea exista un 
potențial conflict, așadar vom solicita ghidare înainte de a acționa.

CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ SOȚIEI MELE I-A FOST OFERITĂ O 
POZIȚIE LA UNUL DINTRE CONCURENȚII NOȘTRI?

PREZENTAȚI IMEDIAT POTENȚIALUL CONFLICT DE INTERESE LIDERULUI 
VOSTRU ȘI ECHIPEI GLOBALE DE ETICĂ ȘI CONFORMITATE. 

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/55824/index.html
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SITUAȚII ÎN CARE POT APĂREA CONFLICTE ÎN MOD NORMAL…

Aveți o relație de 
raportare directă cu 
familia sau prietenii

Faceți uz de bunurile, 
proprietatea sau 
informațiile Oshkosh 
pentru a susține un interes 
personal 

Dvs., familia dvs. sau 
un prieten apropiat are  
interese financiare într-o 
companie care cumpără sau 
vinde de la/către Oshkosh

Profitați dvs. de o 
oportunitate care aparține 
Oshkosh 

Dvs., familia dvs. sau un prieten 
apropiat deține sau lucrează 
pentru un concurent sau o 
companie care lucrează (sau 
dorește să lucreze) pentru 
Oshkosh

Faceți parte din consiliul 
de administrație al unei 
companii, iar acest lucru 
interferează cu obligațiile dvs. 
față de Oshkosh 

CONFLICTE DE INTERESE

Nu este posibil să enumerăm fiecare potențial conflict de interese; cel 
mai bine este să fiți întotdeauna transparent și să dezvăluiți orice situație 
despre care nu sunteți sigur Echipei globale de etică și conformitate.

Află mai multe

Politica privind conflictele de interese

Politica cu privire la anti-mită și anti-corupție

Politica privind cadourile și divertismentul
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Cadouri și divertisment 

Cadourile, divertismentul, ospitalitatea și favorurile pot reprezenta un 
conflict de interese, dacă ne afectează obiectivitatea sau dacă dau 
celorlalți această impresie. Dorim întotdeauna să evităm situațiile care fac 
să pară că deciziile noastre de afaceri au fost influențate de orice ni s-ar fi 
oferit sau am fi acceptat. 

De aceea Oshkosh are în vigoare reguli care descriu ce este potrivit... și ce 
nu. Respectarea acestor reguli este cea mai bună modalitate de a evita 
nu numai conflictele ci și apariția unor situații necorespunzătoare, și de a 
păstra încrederea clienților și partenerilor noștri de afaceri. 

Ne asigurăm că orice este oferit sau primit este nominal ca valoare 
și este documentat în mod corespunzător. Semnalăm orice oferte 
necorespunzătoare. De asemenea, suntem conștienți în orice situație, 
că o ofertă de orice valoare care este făcută pentru a câștiga o afacere 
sau un avantaj de afacere, chiar dacă este în conformitate cu politicile 
noastre, este greșită (vezi secțiunea anti-mită și anti-corupție).

Este un cadou sau o ofertă de divertisment care nu este luxoasă și nu a fost oferită 
frecvent. Rețineți că divertismentul aferent afacerilor, care nu este extravagant, este 
acceptabil. De exemplu, puteți participa la o partidă obișnuită de baseball de sezon dacă 
un furnizor dorește să vă invite ca oaspete. Cu toate acestea, dacă furnizorul vă oferă doar 
biletele la meci, acesta este un cadou și probabil inacceptabil.

În general, membrii echipei nu pot accepta cadouri de peste 100 USD de la cineva care are 
sau dorește să aibă un raport de afaceri cu compania noastră. 

CE ÎNSEAMNĂ „NOMINAL”?

CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ MĂ AFLU LA O CINĂ DE AFACERI LA 
UN RESTAURANT FOARTE SCUMP ȘI UNUL DIN FURNIZORI SE OFERĂ SĂ 
PLĂTEASCĂ MASA?

RĂSPUNDEȚI ÎN MOD POLITICOS „NU, MULȚUMESC.” ACCEPTÂND MASA 
GRATUITĂ AR PUTEA PĂREA CĂ FURNIZORUL VĂ CUMPĂRĂ DECIZIILE DE 
AFACERI ȘI AR ÎNCĂLCA POLITICILE NOASTRE.
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ORICE OFERIM TREBUIE…

ORICE ACCEPTĂM TREBUIE…

Să fie rezonabil 

Să nu depășească niciodată 
amabilitățile obișnuite ale 
unei afaceri

Să susțină un scop de 
afaceri legitim

Să nu fie numerar sau 
echivalent de numerar (cum ar 
fi carduri cadou, bonuri valorice 
sau vouchere)

Să nu încalce politicile celui 
care primește

Să nu fie acordate în timpul 
unei achiziții sau decizii de 
contractare

CADOURI ȘI DIVERTISMENT 

Lucrați cu un angajat al guvernului? Nu uitați că poate include 
orice persoană angajată de o instituție guvernamentală (pompieri, 
municipalități, școli de stat, etc.). Regulile referitor la ceea ce putem 
acorda și accepta sunt foarte stricte - nu oferim nimic de valoare 
personalului guvernamental decât dacă avem aprobarea în prealabil 
din partea Echipei juridice de apărare sau a Echipei globale de etică și 
conformitate.

Află mai multe

Politica privind conflictele de interese

Politica privind cadourile și divertismentul

Politica cu privire la anti-mită și anti-corupție
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Perseverăm
Anti-mită și anti-corupție

Concurență loială

Utilizarea abuzivă a informațiilor privilegiate 

Afacere globală

Activități politice și de lobby 

← 31 →
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Anti-mită și anti-corupție

Dacă ceva nu pare în regulă, probabil că nu este. Mita poate însemna o 
plată în numerar. Însă poate avea și alte forme, de asemenea. Practic, 
orice lucru de valoare oferit în schimbul unui avantaj neloial reprezintă mită 
și este interzisă de politicile noastre și de lege.

Câștigăm afaceri pe baza calității produselor noastre și pasiunii oamenilor 
noștri. Nu oferim mită niciodată și nu permitem altora să mituiască pentru 
noi. Procesul nostru de verificare ne ajută să ne asigurăm că terții cu care 
suntem parteneri își desfășoară activitatea în mod corect.  

Numerar sau echivalente de 
numerar - cum ar fi carduri 
cadou, cecuri, împrumuturi și 
opțiuni pe acțiuni

O oportunitate de afaceri sau o 
ofertă de muncă, inclusiv stagii

Cadouri, mese, călătorii sau 
distracții care nu corespund 
directivelor noastre

O favoare Donații caritabile sau politice Tratament preferențial în 
cadrul unei oferte sau termeni 
favorabili într-un contract

O MITĂ POATE FI SUB FORMA…

„PENTRU A FI CUNOSCUTĂ DREPT UNA DINTRE CELE MAI ETICE COMPANII DIN 
LUME, ESTE CLAR PENTRU TOATĂ LUMEA UNDE NE POZIȚIONĂM ÎN PRIVINȚA 
PROBLEMELOR DE ETICĂ DE LA ÎNCEPUT, CEEA CE NE AJUTĂ SĂ REDUCEM 
SITUAȚIILE CIUDATE.” 
- Un membru al echipei din Dubai, Emiratele Arabe Unite

Află mai multe

Politica cu privire la anti-mită și anti-corupție

Politica privind cadourile și divertismentul

Avertismente privind corupția

The Oshkosh Way în acțiune  
Plăți de facilitare

Nu efectuăm plăți de facilitare. Acestea sunt plăți modice efectuate în afara proceselor 
normale pentru a accelera acțiuni guvernamentale de rutină, cum ar fi:

• Obținerea de vize

• Vămuire

•  Asigurarea protecției 
poliției sau pompierilor

• Obținerea de permise
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Concurență loială

Încercările de a restricționa o concurență deplină și corectă nu sunt 
doar neloiale, ci sunt și ilegale. Dacă ne aflăm vreodată în situația în care 
conversația se îndreaptă către un subiect sensibil din punct de vedere 
competitiv, o oprim, lăsând să se înțeleagă că discuția este inadecvată. 
Apoi, ne îndepărtăm de situație și raportăm imediat incidentul liderului 
nostru. 

Cu toții beneficiem de o piață înfloritoare. Concurența permite clienților 
să beneficieze de produse inovatoare, de o gamă de opțiuni și prețuri 
competitive. De aceea țări din întreaga lume au adoptat legi (denumite de 
obicei legi „antitrust” sau „concurenței”) care interzic comportamentul 
anticoncurențial, iar noi le respectăm oriunde ne desfășurăm activitatea. 

De asemenea, facem ceea ce este corect când vine vorba de colectarea 
informațiilor concurențiale. Unul dintre avantajele noastre competitive 
este reputația noastră etică și angajamentul nostru de a face afaceri în 
Stilul Oshkosh.

The Oshkosh Way în acțiune  
Comportament anticoncurențial

Evităm comportamentul anticoncurențial. Nici măcar nu discutăm cu concurenții 
subiecte precum divizarea afacerii, boicotarea anumitor furnizori sau clienți sau 
stabilirea prețurilor. Nu împărtășim detalii despre ofertele și devizele noastre cu 
concurenții sau nu încercăm să obținem detalii despre ofertele și devizele concurenților 
noștri. De asemenea, nu facem afirmații false referitor la produsele concurenților noștri.

CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ UN CONCURENT MĂ ABORDEAZĂ ÎN 
CADRUL UNUI TÂRG DE INDUSTRIE ȘI SUGEREAZĂ SĂ CĂDEM DE ACORD ÎN 
A LICITA NUMAI PENTRU ANUMITE CONTRACTE?

ABANDONAȚI CONVERSAȚIA IMEDIAT ȘI RAPORTAȚI LIDERULUI DVS.
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Căutați informații prin intermediul resurselor publice  
(website-uri externe, rapoarte anuale, broșuri de marketing, 
sondaje industriale)

1.
Fiți întotdeauna onești atunci când spuneți pentru cine lucrați2.
Nu plătiți pe nimeni pentru informații care nu sunt publice3.
Nu apelați la înșelătorii pentru a obține informații concurențiale4.
Nu căutați informații despre concurenți la persoane care au lucrat 
anterior sau încă lucrează pentru concurență 5.

5 MODALITĂȚI ÎN CARE COLECTĂM INFORMAȚII DESPRE 
CONCURENȚĂ ÎN MOD CORECT

Află mai multe

Politica privind concurența loială

CONCURENȚĂ LOIALĂ
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Utilizarea abuzivă a informațiilor 
privilegiate 
Uneori, în cadrul muncii pe care o desfășurăm pentru Oshkosh, este 
posibil să auzim sau să vedem informații despre compania noastră sau 
companiile cu care lucrăm, care nu sunt cunoscute publicului. Cunoașterea 
acestor informații ne face „privilegiați”, iar utilizarea acestor informații 
pentru a cumpăra, vinde sau deține acțiuni sau titluri de valoare se 
numește „utilizare abuzivă a informațiilor privilegiate”. Utilizarea abuzivă a 
informațiilor privilegiate este ilegală. Transmiterea acestor informații către 
alții, astfel încât aceștia să poată face comerț este, de asemenea, ilegală.

Ne aflăm într-o poziție de încredere atunci când vine vorba despre 
protejarea informațiilor materiale, private („privilegiate”). De aceea este 
important să înțelegem tipurile de informații considerate privilegiate și să 
nu le comercializăm niciodată sau să mituim pe alții să o facă. Respectând 
politicile noastre și perioadele stabilite referitor la orice lipsă de divulgare, 
respectăm legea și păstrăm informațiile protejate împotriva utilizării sau 
dezvăluirii ilegale. „Material” înseamnă informațiile pe care un investitor le consideră importante în luarea 

unei decizii pentru a cumpăra și vinde acțiuni. 

„Privat” înseamnă informații care nu au fost încă publicate în afara companiei noastre 
(printr-un comunicat de presă, de exemplu).

CE ÎNSEAMNĂ CUVINTELE „MATERIAL” ȘI „PRIVAT”?

CE SE ÎNTÂMPLĂ ÎN CAZUL ÎN CARE CUNOSC ANUMITE 
INFORMAȚII DESPRE OSHKOSH DEOARECE SUNT UN MEMBRU AL ECHIPEI?

NU UITAȚI CĂ SUNTEȚI UN OM „DIN INTERIOR” ȘI ASIGURAȚI-VĂ CĂ NU 
COMERCIALIZAȚI SAU MITUIȚI PE ALȚII ÎN ACEST SENS REFERITOR LA 
INFORMAȚII.

Produse sau servicii noi Fuziuni sau achiziții 
propuse

Pronosticuri ale câștigurilor 
sau pierderilor viitoare

Câștigul sau pierderea unui 
client sau furnizor major

Modificări ale echipei de 
conducere executivă

Procesele aflate pe rol

EXEMPLE DE INFORMAȚII DIN INTERIOR INCLUD INFORMAȚII 
CARE NU AU FOST ÎNCĂ PUBLICATE DESPRE… 

Află mai multe

Politica privind utilizarea abuzivă a informațiilor privilegiate
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Afacere globală

Abilitatea de a livra produsele noastre peste tot în lume este un privilegiu 
pe care ni-l asumăm. Pentru a ne păstra capacitatea de a desfășura 
afaceri peste granițe, respectăm regulile. Semnalăm încălcarea regulilor, 
chiar dacă este vorba de o eroare de documentare inadvertentă. 

Fiecare dintre noi are responsabilitatea de a înțelege și de a respecta legile 
comerciale, reglementările și restricțiile din țările în care ne desfășurăm 
activitatea. De asemenea, avem responsabilitatea de a ne asigura 
că cei din lanțul nostru de aprovizionare procedează la fel. Cerințele 
sunt complexe și în continuă schimbare, dar împreună ne asigurăm că 
respectăm toate legile aplicabile și ne păstrăm reputația de companie care 
face afaceri în mod corect.

The Oshkosh Way în acțiune  
Embargouri comerciale și boicoturi

În calitate de companie cu sediul social în SUA, nu facem afaceri cu țările care fac obiectul 
unor sancțiuni economice privind Statele Unite sau a altor embargouri comerciale aplicabile.

De asemenea, nu participăm la boicoturi nesancționate de Statele Unite. Direcționăm orice 
solicitare de a respecta un boicot (sau solicitări de a furniza informații cu privire la boicot) 
către Grupul global de servicii partajate de control la export.

CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ OBSERV CĂ UNUL DINTRE BROKERII 
NOȘTRI VAMALI A REVENDICAT ÎN MOD INCORECT SCUTIREA DE TAXE 
PENTRU CÂTEVA DINTRE LIVRĂRILE PRODUSELOR NOASTRE?

ASIGURAȚI-VĂ CĂ SITUAȚIA ESTE REMEDIATĂ.
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AFACERE GLOBALĂ

Asigurați-vă că tot ce importăm sau exportăm este clasificat 
în mod corespunzător în funcție de țara de origine, destinație, 
numărul listei de control și utilizarea finală/utilizatorul final

Obțineți orice licență necesară, documentați cu exactitate toate 
tranzacțiile și păstrați toate înregistrările necesare

Nu puneți pe piață, nu vindeți sau nu vă asociați cu țări, organizații 
sau persoane care sunt restricționate sau sancționate

Monitorizați partenerii de afaceri, nu ignorați comportamente care 
ar putea fi ilegale

1.

2.

3.

4.

4 LUCRURI PE CARE LE PUTEM FACE

Află mai multe

Politici și proceduri ITAR/EAR

FAR/DFARS

Politica privind vizitatorii externi
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Activități politice și de lobby

Oshkosh încurajează membrii echipei să joace un rol activ în comunitățile 
în care trăiesc și lucrează. Cu toate acestea, este important să păstrăm 
activitățile politice personale separat de activitatea noastră la Oshkosh. 
Lucrăm în mod direct cu guvernele în fiecare zi, ceea ce înseamnă că 
trebuie să fim și mai dedicați în a ne angaja în politică și activități politice 
în mod legal și etic. În calitate de indivizi, participăm la procesul politic 
în timpul nostru liber, pe cheltuiala noastră, folosind resursele proprii. 
Îmbrățișăm ideea că fiecare dintre noi are dreptul la propriile opinii politice 
și are responsabilitatea de a respecta drepturile altora.

Oshkosh nu acordă contribuții politice și nu va rambursa membrii echipei 
pentru contribuțiile pe care ei le fac. Compania noastră are un comitet 
de acțiune politică prin care membrii echipei pot susține cauze politice 
care afectează în mod direct compania, produsele sau industria noastră. 
Participarea la Comitetul de acțiune politică al angajaților din cadrul 
Oshkosh (OCEPAC) este complet voluntară și strâns reglementată de 
Comisia Electorală Federală.

NOI ÎNTOTDEAUNA…

NOI NICIODATĂ…

Ne asigurăm că 
activitățile noastre 
politice sunt legale și în 
conformitate cu politicile 
Oshkosh

Nu vom exercita presiune 
asupra membrilor echipei, 
vânzătorilor sau clienților 
pentru a contribui sau 
pentru a sprijini activitățile 
noastre politice

Vom comunica faptul că 
suntem angajați Oshkosh și 
vom exprima clar că opiniile 
noastre nu le reprezintă pe 
cele ale companiei

Nu vom contacta legislatorii 
sau angajații guvernului pentru 
a influența o atribuire de 
contracte pentru Oshkosh

Vom contacta Vicepreședintele 
Senior al Relațiilor cu Guvernul 
înainte de a discuta cu 
legislatorii despre legislația 
care afectează Oshkosh

Nu vom folosi numele 
Oshkosh pentru a promova un 
partid, candidat sau cauză, 
cu excepția cazului în care 
suntem autorizați pentru a 
face acest lucru

Află mai multe

Politica de lobby

CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ SORA MEA CANDIDEAZĂ PENTRU 
O FUNCȚIE POLITICĂ ȘI ÎMI CERE SĂ DISTRIBUI BROȘURI ALE CAMPANIEI 
COLEGILOR MEI?

SPUNEȚI-I „NU” DEOARECE ACTIVITĂȚILE POLITICE PERSONALE TREBUIE 
SĂ SE DESFĂȘOARE SEPARAT DE ROLUL DVS. ÎN CADRUL OSHKOSH.
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Suntem 
mai buni 
împreună
Date confidențiale

Bunuri fizice și electronice

Evidențe stricte 

Comunicări responsabile

Sustenabilitate și mediu înconjurător

← 39 →
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Date confidențiale

Pasiunea noastră pentru inovație face lumea să se miște. Pentru a 
continua să proiectăm și să construim produse care pun la încercare 
limitele actuale, protejăm datele noastre confidențiale și pe cele 
încredințate nouă de către partenerii și clienții noștri.

Ne asigurăm că știm care sunt informațiile considerate confidențiale, le 
clasificăm și le catalogăm în mod corespunzător, și le împărtășim numai 
cu aceia care sunt autorizați să le vadă și au nevoie de ele pentru propria 
afacere. În cazul în care nu suntem siguri cum să clasificăm informația, 
verificăm cu proprietarul de date.

Protejăm informațiile ce se află în proprietatea companiei noastre 
împotriva utilizării, distribuirii, modificării sau ștergerii neautorizate. 
Solicităm tuturor terților să semneze acorduri de confidențialitate înainte 
de a împărtăși informații cu ei, iar noi vom împărtăși numai ceea ce este 
necesar pentru a ne atinge obiectivele. De asemenea, avem grijă unde 
împărtășim informația, deoarece discuțiile despre date confidențiale în 
locuri publice (cum ar fi restaurante, aeroporturi și lifturi) pot fi auzite de 
alții din afara Oshkosh. Acest lucru ne-ar putea afecta avantajul competitiv 
și ar putea deteriora reputația noastră de lider în industrie.

Este colecția de gânduri creative, idei și procese din spatele produselor noastre. Include 
brevete, date tehnice, drepturi de autor, mărci comerciale și secrete comerciale. Avem 
obligația de a ne proteja proprietatea intelectuală și de a respecta proprietatea intelectuală 
a altora. Obținem întotdeauna autorizațiile și acordurile de licență necesare, și folosim în 
mod corespunzător mărcile comerciale, drepturile de autor, logo-urile și modelele.

CE ÎNSEAMNĂ „PROPRIETATE INTELECTUALĂ”?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ O PRIETENĂ CARE ÎȘI DESCHIDE O 
NOUĂ AFACERE ÎMI CERE LISTA CLIENȚILOR OSHKOSH CARE AR PUTEA FI 
INTERESAȚI DE SERVICIILE ACESTEIA?

SPUNEȚI-I CĂ NU-I PUTEȚI DA ACEASTĂ INFORMAȚIE DEOARECE ESTE 
PROPRIETATEA OSHKOSH.
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INFORMAȚIILE CONFIDENȚIALE 

Află mai multe

Clasificarea și gestionarea Politicii cu privire la informațiile confidențiale și privilegiate

Ghid privind clasificarea datelor

Planuri de marketing, liste de 
clienți și liste de furnizori

Planuri de cercetare 
și dezvoltare 

Schițe de producție, 
concepte și procese

Date de achiziții Strategii de stabilire 
a prețurilor 

Informații financiare  
nepublicate

EXEMPLE DE DATE CONFIDENȚIALE INCLUD…

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/55824/index.html


The Oshkosh Way l Codul nostru de etică și conduită ← 42 →

RESURSE UTILETRĂIM CONFORM VALORILOR NOASTRE– 

GÂNDURI DE CONCLUZIONARE

VALORILE 

NOASTRE DE BAZĂ

UN MESAJ DE LA PREȘEDINTELE 

ȘI CEO-UL NOSTRU

VIAȚA NOASTRĂ 

ÎN STIL OSHKOSH

FACEM CEEA 

CE E CORECT

PERSEVERĂM SUNTEM MAI 

BUNI ÎMPREUNĂ

PUNEM OAMENII 

PE PRIMUL LOC

Bunuri fizice și electronice

Oshkosh furnizează bunuri fizice (cum ar fi mobilier, echipamente și 
consumabile de birou), precum și bunuri electronice (cum ar fi hardware, 
software și acces la internet) pentru a ne ajuta să ne facem treaba. Avem 
obligația de a fi buni administratori ai acestor resurse, folosindu-le în modul 
în care trebuie să fie utilizate și protejându-le de daune sau pierderi. 

Folosim bunurile companiei pentru afacerile companiei. Este permisă 
utilizarea ocazională a bunurilor din motive personale, însă înțelegem că 
această utilizare trebuie să fie doar ocazională și nu trebuie să interfereze 
niciodată cu responsabilitățile noastre la Oshkosh. Ne protejăm bunurile și 
respectăm bunele practici privind securitatea cibernetică, precum și cea 
fizică, astfel încât fiecare membru al echipei din fiecare locație să aibă tot 
ce are nevoie pentru a-și desfășura munca în cel mai bun mod.

The Oshkosh Way în acțiune  
Responsabilitățile noastre privind securitatea informațiilor

Răspundem rapid pentru a implementa noi controale de securitate necesare. Avem mereu 
în vedere și analizăm implicațiile privind securitatea pentru tot ceea ce facem.

CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ AM AUZIT DESPRE UN SOFTWARE 
GRATUIT CARE AR PUTEA FI DE FOLOS ECHIPEI MELE ÎN GESTIONAREA 
PROIECTELOR?

RESPECTAȚI TOATE CERINȚELE TEHNOLOGICE CORESPUNZĂTOARE ȘI 
PROCESELE DE AUTORIZARE PENTRU A VĂ ASIGURA CĂ NU REPREZINTĂ UN 
RISC PENTRU DISPOZITIVELE ȘI SISTEMELE OSHKOSH.
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Creăm parole puternice și le 
stocăm în mod corespunzător

Partajăm parole sau alte 
controale de acces cu oricine 
sau nu reutilizăm parolele de 
lucru în afara companiei

NOI ÎNTOTDEAUNA…

O BUNĂ SECURITATE CIBERNETICĂ ÎNSEAMNĂ…

NOI NICIODATĂ NU…

Utilizăm un browser, email, text 
sau telefon pentru a ne asigura 
că atașamentele sunt atașate 
și comunicăm cu partea dorită

Facem clic pe  fișiere sau 
link-uri ce ar putea pune 
sistemele noastre în pericol

Accesăm rețelele noastre 
cu dispozitive autorizate, 
inclusiv stocarea

Ignorăm sau ștergem 
activități suspecte

Folosim numai software și 
aplicații autorizate

Dăm spre împrumut, 
împrumutăm de la alții, vindem 
sau oferim bunuri tehnologice, 
cu excepția cazului în care 
suntem autorizați să facem 
acest lucru

Semnalăm orice utilizare 
necorespunzătoare sau abuz 
asupra sistemelor noastre

Amânăm raportarea bunurilor 
pierdute sau deteriorate

BUNURI FIZICE ȘI ELECTRONICE

Află mai multe

Politica de utilizare acceptabilă
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Evidențe stricte 

Ne-am câștigat reputația operând în mod onest, transparent și cu 
integritate. Ne menținem această reputație monitorizând controalele 
noastre interne, păstrând arhive exacte, furnizând documentație 
justificativă și obținând aprobări, atunci când este necesar, precum și 
semnalând în cazul în care suspectăm o eroare. Este mai bine să fim 
proactivi și să ne corectăm greșelile decât să nu spunem nimic atunci când 
știm că ceva nu este în regulă.

Păstrarea unei evidențe precise este responsabilitatea tuturor. Acest 
lucru este valabil fie atunci când completăm  foaia de pontaj, când 
trimitem un raport de cheltuieli, când facem o propunere, când pregătim o 
prognoză  financiară sau când creăm orice altă „evidență”. 

Păstrarea corectă a evidenței înseamnă, de asemenea, respectarea 
politicilor noastre referitoare la păstrarea, protejarea, stocarea și eliminarea 
datelor; respectăm programele noastre de păstrare și nu vom elimina 
niciodată informații care ar putea fi necesare pentru o procedură legală.

The Oshkosh Way în acțiune  
Precizie în toate  rapoartele noastre financiare

Integritatea evidențelor și registrelor noastre contabile este esențială pentru succesul nostru 
viitor și pentru a putea păstra încrederea clienților, partenerilor de afaceri și investitorilor.

Ne-am angajat să păstrăm  integritatea financiară. Ne asigurăm că toate rapoartele sunt 
complete, corecte, exacte, elaborate în timp util și inteligibile. De asemenea, asigurăm 
conformitatea și cooperăm în audituri, investigații și anchete guvernamentale, oferind 
informații veridice, exacte și complete.

„STILUL OSHKOSH ÎMI OFERĂ O ÎNȚELEGERE MAI CLARĂ ȘI GHIDARE ATUNCI CÂND 
TREBUIE SĂ DECID DACĂ CHELTUIELILE RAPORTATE SUNT REZONABILE SAU NU.  
ÎMI PLACE.”  
- Un membru al echipei din Tianjin, China

Ne asigurăm că evidențele 
noastre reflectă în mod precis 
și corect toate tranzacțiile

Trecem în evidență fonduri 
neînregistrate „neoficiale” sau 
„dubioase” 

NOI ÎNTOTDEAUNA…

NOI NICIODATĂ NU…

Atribuim costuri codului 
de cont corespunzător și 
perioadei corecte de timp

Falsificăm sau catalogăm 
greșit evidențe care se referă 
la afacerea noastră

Urmărim și raportăm 
activități suspecte, cum ar fi 
depozite mari de numerar sau 
transferuri neobișnuite de 
fonduri între o țară și alta 

Trecem peste autoritatea 
noastră, nu semnăm 
documente sau nu autorizăm 
plăți decât dacă suntem 
delegați să facem acest lucru

Află mai multe

Politica de gestionare a evidențelor

Politica de reconciliere a contului

Manualul CAPP
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The Oshkosh Way în acțiune  
Utilizarea responsabilă a social media

Angajamentul nostru de a comunica în mod responsabil se extinde la activitatea noastră 
de social media. Ne asigurăm că opiniile personale pe care le exprimăm online pot fi 
identificabile ca fiind ale noastre și nu vom posta ceva ce s-ar înțelege a fi hărțuire sau 
discriminare, sau încălcarea confidențialității datelor Oshkosh sau a partenerilor de afaceri.

Comunicări responsabile

Fiecare cuvânt despre compania noastră, fie el rostit, scris sau răspândit 
în spațiul cibernetic, are un impact asupra reputației și mărcii noastre. 
Ne asigurăm că mesajele pe care le trimitem sunt clare, precise și 
consecvente. Adresăm întrebări și solicităm informații persoanelor care 
sunt autorizate de Oshkosh să vorbească în numele companiei. 

Cu excepția cazului în care suntem desemnați drept purtător de cuvânt, 
direcționăm întrebările din partea publicului, autorităților de reglementare 
și altora, către resursa corespunzătoare. Uneori (în interesul protejării 
Oshkosh), putem fi tentați să ne oferim ajutorul, să oferim informații 
despre noi sau să lămurim lucruri, însă bazați-vă întotdeauna pe experții în 
comunicare. Aceștia se vor asigura că vorbim cu o singură voce.

PENTRU CONTACT

Solicitări mass-media Echipa globală de branding și comunicare

Solicitări analist sau investitor Relații cu investitorii

Invitații la discursuri sau prezentări în numele 
Oshkosh

Echipa globală de branding și comunicare

Află mai multe

Politica privind Social Media

CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ O PERSOANĂ DIN MEDIA MĂ 
CONTACTEAZĂ ȘI ÎMI PUNE O ÎNTREBARE DESPRE OSHKOSH?

RUGAȚI-I SĂ CONTACTEZE ECHIPA NOASTRĂ GLOBALĂ DE BRANDING ȘI 
COMUNICARE.

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/55824/index.html
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Sustenabilitate și mediul înconjurător

Considerăm că sustenabilitatea depășește responsabilitatea noastră în 
ceea ce privește mediul. Este o mentalitate, un mod de a gândi despre 
planeta noastră și impactul nostru asupra acesteia, atât ca și companie, 
cât și ca persoane, în fiecare acțiune pe care o întreprindem. Promovăm 
responsabilitatea și asumarea în ceea ce privește mediul. Inovăm cu grijă 
pentru a livra produse care să asigure siguranța și sănătatea celor care se 
bazează pe ele și comunităților acestora. 

Respectăm toate legile, politicile și procedurile care ni se aplică referitor 
la mediu și am implementat un Program de Evaluare a Conformității privind 
Mediul (eCAP) în locațiile noastre. Recunoaștem că sustenabilitatea este o 
responsabilitate comună. 

Ne asumăm răspunderea personală în a contribui la reducerea 
deșeurilor și emisiilor1.
Căutăm oportunități pentru a economisi energie în locațiile 
noastre, pentru procese și vehicule2.
Eliminăm în siguranță toate deșeurile, reutilizând și reciclând ori 
de câte ori este posibil3.
Împărtășim ideile noastre — Premiile de Excelență Oshkosh (OEA) 
oferă o oportunitate nu numai pentru inovație, ci și în construirea 
unei lumi mai sustenabile 

4.
Raportăm orice incident cu privire la mediu (sau posibilitatea unui 
incident) către Echipa de mediu 5.

5 LUCRURI PE CARE LE PUTEM FACE

Află mai multe

Politica de protecție a mediului

Politica de management a energiei

Raport de sustenabilitate corporativă

Codul de conduită al furnizorului

CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ AM IDEI DESPRE MODUL ÎN CARE 
RESURSELE LOCAȚIEI ÎN CARE LUCREZ POT FI ECONOMISITE MAI BINE?

CONTACTAȚI PE CINEVA DIN ECHIPA DE MEDIU.

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/55824/index.html
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„ORI DE CÂTE ORI AM DUBII, MĂ ÎNTORC LA ETICĂ ȘI ÎMI FOLOSESC BUSOLA 
INTERIOARĂ. MĂ VA GHIDA ÎN MOD CORECT.”  
- Un membru al echipei din Hoofddorp, Olanda

Angajamentul nostru în a face ceea ce este corect stă la baza scopului 
nostru, făcând o diferență în viața oamenilor. Străduindu-ne să trăim 
în stilul Oshkosh și demonstrând zilnic valorile noastre, avem un impact 
pozitiv asupra vieții colegilor noștri, clienților, acționarilor, partenerilor de 
afaceri și comunităților noastre. 

Echipa globală de etică și conformitate are întotdeauna plăcerea să vă 
ajute referitor la orice întrebări pe care le-ați putea avea cu privire la 
prezentul Cod și la modul în care îl puteți aplica în activitatea dvs. de zi cu 
zi. Vă rugăm să citiți și să consultați deseori Codul nostru, permițându-i 
să fie un ghid valoros atunci când luați decizii privind afacerile. Pe măsură 
ce continuăm să creștem și să ne dezvoltăm, rămâneți întotdeauna 
fideli valorilor noastre și amintiți-vă că fiecare decizie pe care o luați ne 
afectează imaginea și drumul. 

Vă mulțumim pentru angajamentul dvs. față de Oshkosh și față de Codul 
nostru de etică și conduită.

Trăim conform valorilor noastre —  
Gânduri de concluzionare de 
la Echipa globală de etică și 
conformitate

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/55824/index.html
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Resurse utile

CONTACT DATE DE CONTACT

Resurse umane My Oshkosh

Echipa globală de etică și conformitate complyspace@oshkoshcorp.com

Linia de asistență pentru probleme de etică Linia de asistență în probleme de etică

Grupul global de servicii partajate de control  
la export

dmartell@oshkoshcorp.com

Oficiul global de securitatea a informațiilor giso@oshkoshcorp.com

Vicepreședintele Senior în materie de Relații 
guvernamentale

thawkins@oshkoshcorp.com

Echipa de siguranță corporativă jhavlik@oshkoshcorp.com

Ofițer privind confidențialitatea jdavis@jlg.com

Echipa globală de branding și comunicare marketing@oshkoshcorp.com

Relații cu investitorii investors@oshkoshcorp.com

Echipa de mediu environmental@oshkoshcorp.com
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Un portofoliu de mărci de top.  
O afacere unificată.
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