
METODA OSHKOSH
CODUL DE ETICĂ ȘI STANDARDELE DE CONDUITĂ



UN SINGUR SISTEM.
O SINGURĂ ECHIPĂ.
UN SINGUR OSHKOSH.
Suntem o echipă globală și diversificată, motivată pentru a obține profituri superioare 
pentru acționarii noștri. Construim cele mai bune autospeciale și echipamente de 
acces, care sunt sigure și fiabile chiar și în cele mai periculoase și dificile condiții. 

Ne conducem și administrăm compania astfel încât să procedăm corect cu privire la 
fiecare aspect al afacerii noastre. Alegem dezvoltarea pe termen lung în detrimentul 
câștigurilor pe termen scurt. Ne menținem reputația câștigată cu greu și continuăm 
o tradiție de inovație și servicii cinstite, care au început atunci când primul nostru 
camion de tonaj greu, cu tracțiune integrală, a ieșit de pe linia de producție, în 1917.

Membrii echipei Oshkosh Corporation din toată lumea ne permit să punem în 
aplicare o gamă largă de talente, cunoștințe și perspective, pentru a ne mulțumi 
clienții și pentru a construi brandurile Oshkosh. Mult mai important decât diversitatea 
noastră este ceea ce avem în comun: valorile noastre de bază și un angajament 
mutual de a face afaceri în mod cinstit – metoda Oshkosh. În acest fel și-a primit 
numele codul nostru de conduită. 

Produsele noastre salvează vieți, protejează națiuni și dau naștere unor comunități. 
Aceasta este o responsabilitate imensă, iar noi ne-o asumăm pe deplin.
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DECLARAȚIA MISIUNII NOASTRE:

CORPORAȚIA OSHKOSH INTRĂ ÎN PARTENERIAT 
CU CLIENȚII PENTRU A OFERI SOLUȚII 
EXCELENTE CARE SĂ TRANSPORTE OAMENII 
ȘI MATERIALELE LA LOCUL DE MUNCĂ, ÎN MOD 
SIGUR ȘI EFICIENT, ÎN TOATĂ LUMEA ȘI 
FĂRĂ ÎNTRERUPERE.

STIMAȚI MEMBRI AI ECHIPEI, 
Suntem cu toții lideri. Suntem membri de bază ai unei echipe globale care se concentrează pe satisfacția 
clienților și care face ceea ce trebuie, urmand metoda Oshkosh.

Chiar dacă suntem răspandiți prin toată lumea, confruntându-ne cu provocări complexe în condiții diferite, 
fiecare dintre noi se poate baza pe valorile de bază ale companiei noastre, care ne îndrumă: onestitate, 
integritate, responsabilitate, respect și spirit civic. Împreună, acestea reprezintă busola care ne îndrumă 
Compania încă din 1917. Valorile noastre de bază, împreună cu Sistemul de lucru Oshkosh, ne determină să 
ne îmbunătățim continuu și ne ajută să ne îmbinăm aptitudinile și cunoștințele diverse într-un Singur sistem, 
O singură echipă, Un singur Oshkosh. 

Metoda Oshkosh este mai mult decât un simplu document cu principii de îndrumare și cu o sinteză a politicilor 
noastre. Este o validare a tuturor lucrurilor pe care le reprezentăm și credem că ne-am consolidat poziția de-a 
lungul deceniilor, cu rezultate demonstrate. Este un memento al faptului că spunem ceea ce gândim și facem 
ceea ce spunem. Este o promisiune față de clienții noștri, partenerii noștri de afaceri și acționarii noștri și față de 
noi înșine: indiferent cât de greu va fi, nu vom înceta niciodată să încercăm să oferim soluții superioare, 
care transportă oamenii și materialele la muncă, în mod sigur și eficient, în toată lumea și fără întrerupere.

Chiar dacă Metoda Oshkosh nu vă poate oferi îndrumări specifice, care să acopere fiecare situație în care v-ați 
putea afla, aceasta vă poate arăta direcția corectă și vă poate orienta, pentru a găsi ajutorul de care aveți 
nevoie. Fiecare dintre noi are datoria de a cunoaște și de a înțelege Metoda Oshkosh. De asemenea, 
avem obligația mutuală de a-i ajuta pe alții să susțină codul și să raporteze situațiile în care standardele înalte 
ale acestuia nu sunt întrunite. Asta fac liderii. 

Cu toții avem pregătirea, cunoștințele și resursele necesare pentru a aborda aproape orice problemă. Dar dacă 
ajungem într-o zonă gri, în care răspunsurile nu sunt clare, putem apela întotdeauna la singura resursă existentă 
încă de la început: valorile noastre de bază. Dacă le vom respecta, ne vom găsi calea, garantat.

Cu respect,

WILSON JONES
Președinte și director general executiv 
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VALORILE NOASTRE DE 
BAZĂ ȘI BRANDURILE 
NOASTRE DE TOP
Chiar dacă aptitudinile și cunoștințele pe care le avem ne transformă într-o 
echipă puternică, valorile noastre de bază – onestitatea, integritatea, 
responsabilitatea, respectul și spiritul civic – ne fac și mai puternici și ne ajută să 
rămânem pe calea cea bună. Uneori este simplu să îți dai seama de ceea ce 
este corect. Alteori, lucrurile nu sunt atât de clare. Legile, politicile și regulile ne 
pot îndruma până la un punct, dar nu pot acoperi fiecare situație. Atunci când 
drumul o ia într-o direcție neașteptată sau pare blocat, ne putem baza pe valorile 
noastre de bază, pentru a ne îndruma.

ONESTITATE
Suntem întotdeauna cinstiți cu ceilalți. Suntem sinceri în tot ceea ce întreprindem. Suntem onești și direcți cu 
toată lumea. Spunem ceea ce gândim și facem ceea ce spunem.

INTEGRITATE
Suntem sinceri cu propria persoană, cu propriile principii morale și cu valorile noastre corporatiste. Facem 
ceea ce este corect, chiar dacă nu ne privește nimeni. Facem promisiuni sincere, iar acțiunile noastre pentru 
a le realiza sunt onorabile. Susținem ceea ce este corect.

RESPONSABILITATE
Ne onorăm obligațiile și ne respectăm angajamentele pe care le luăm. Vorbim deschis și raportăm ceea ce nu 
ni se pare corect la locul de muncă, fără teama de represalii. Căutăm clarificări și îndrumări atunci când avem 
întrebări. Nu încercăm să dăm vina pe cineva, ci căutăm adevărul, pentru a ne putea îmbunătăți toate acțiunile. 

RESPECT
Îi tratăm pe ceilalți cu demnitate și corectitudine. Suntem politicoși și amabili cu ceilalți, indiferent de situație. 
Apreciem diversitatea forței noastre de muncă și a lumii în care trăim. Sărbătorim caracterul unic al fiecărei persoane. 

SPIRIT CIVIC
Respectăm litera și spiritul tuturor legilor din toate țările în care facem afaceri. Ne aducem partea noastra de 
contribuție pentru ca toate comunitățile și lumea să fie locuri mai bune. Respectăm mediul înconjurător.

Valorile noastre de bază sunt corelate în Metoda Oshkosh. Acestea reprezintă fundamentul pentru standardele și 
așteptările tuturor membrilor echipei. De asemenea, ne îndrumă și permit luarea deciziilor și măsurilor corecte, 
necesare pentru satisfacția continuă a clienților, pentru urmatoarele sute de ani.



ECHIPAMENT DE ACCES
Segmentul de echipamente de acces este acoperit de JLG Industries, Inc. și Jerr-Dan 
Corporation. JLG este una dintre cele mai importante companii din lume în designul, 
producția și comercializarea de platforme aeriene de lucru, mașini telescopice pentru 
manipularea materialelor și o serie de accesorii complementare, care sporesc 
versatilitatea și eficiența acestor produse. Aceste produse sunt vândute sub brandurile 
JLG și SkyTrak® . Jerr-Dan este producător de top de echipamente de tractare și 
recuperare, inclusiv camioane de transport și autocamioane de depanare de tonaj 
mic, mediu și mare, transportoare industriale și camioane de transport pentru 
patru mașini. 

DEFENSE
Oshkosh Defense este proiectant și producător de top de vehicule tactice șenilate 
și servicii de susținere a vieții. Timp de mai multe decenii, Oshkosh a mobilizat trupele 
militare și forțele de securitate din toată lumea, oferindu-le un portofoliu complet de 
vehicule militare de tonaj mare, mediu și mic și vehicule militare cu protecție 
superioară, pentru a veni în sprijinul misiunilor clienților noștri. În plus, Oshkosh oferă 
tehnologii avansate, componente de vehicule și o gamă completă de servicii de suport 
și pregătire, pentru a optimiza promptitudinea și performanțele flotei.

SITUAȚII DE INCENDIU ȘI URGENȚĂ
Segmentul Fire & Emergency al Oshkosh Corporation este în același timp proiectant 
și producător de aparatură pentru incendii, vehicule de securitate națională, 
centre mobile de comandă și control, vehicule de comunicații prin satelit și prin radio, 
simulatoare și vehicule de stingere a incendiilor pentru salvare în aeroporturi și de 
îndepărtare a zăpezii de pe aeroporturi. Pierce, Oshkosh Airport Products, Frontline 
Communications și Kewaunee Fabrications sunt branduri care fac parte din 
segmentul Fire & Emergency.

COMERCIAL
Segmentul Commercial oferă o serie de produse sub nume de branduri precum 
McNeilus, London, Oshkosh, CON-E-CO și Iowa Mold Tooling (IMT). Printre produse se 
numără: mașini de gunoi cu încărcare frontală, posterioară și laterală; betoniere cu 
descărcare frontală și posterioară și stații de betoane portabile și staționare, 
vehicule de service și gresaj pe teren, macarale și poduri rulante extrem de 
specializate și alte dispozitive unice pentru piețele de construcții, pentru manipularea 
materialelor, pentru materiale de construcții, pentru vulcanizare, pentru distribuitor de 
echipamente, pentru lucrări publice, pentru utilități, pentru căi ferate, pentru piețele de 
deșeuri și pentru exploatările miniere din toată lumea. În plus, brandul McNeilus este 
cunoscut drept lider industrial în sisteme și servicii de gaz natural comprimat (GNC).
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O RESURSĂ PRACTICĂ

ARE IMPACT 
ASUPRA TUTUROR

AȘTEPTĂRILE ECHIPEI 
DE CONDUCERE

Operațiunile la nivel global înseamnă că trebuie să luăm în calcul legislația și normativele culturale, care pot varia 
semnificativ. Într-un mediu complex, nesigur, claritatea și consecvența sunt esențiale. Niciun document nu poate 
anticipa sau trata fiecare situație sau întrebare cu care este posibil să ne confruntăm. Dar atunci când circumstanțele 
sunt dificile și alegerile sunt neclare, Metoda Oshkosh este un instrument pe care ne putem baza. Metoda Oshkosh ne 
arată cum și de unde putem solicita ajutor, atunci când avem nevoie de el. 

Metoda Oshkosh se aplică în cazul tuturor directorilor, funcționarilor, membrilor de echipă, contractanților, personalului 
intern, consultanților și agenților Oshkosh Corporation și ai filialelor, departamentelor și afiliaților din toată lumea. 

Dacă legislația locală nu limitează o clauză și nu o contrazice în mod expres, nu există excepții de la niciunul dintre 
principiile sau cerințele din Metoda Oshkosh.

Cu toții avem responsabilitatea de a respecta Metoda Oshkosh. Acest lucru înseamnă: 
• că trebuie să onorăm și să aplicăm valorile noastre de bază, în orice moment
• că trebuie să ne respectăm angajamentele făcute unii altora, clienților, acționarilor, partenerilor de afaceri și 

comunităților în care trăim
• că trebuie să citim, să înțelegem și să aderăm la Metoda Oshkosh și că trebuie să știm cum se aplică aceasta în 

munca noastră 
• că trebuie să ne asumăm responsabilitatea pentru comportamentul nostru personal și pentru alegerile făcute la locul 

de muncă
• că trebuie să ne spunem părerea ori de câte ori vedem sau suspectăm un lucru care încalcă sau care poate încălca 

Metoda Oshkosh 
• că trebuie să conducem prin puterea exemplului, ajutându-i și influențându-i pe ceilalți în alegerile și acțiunile lor
• că trebuie să solicităm îndrumări din partea persoanei căreia îi raportăm, departamentului Resurse umane sau 

Grupului de etică și conformitate globală, ori de câte ori avem o întrebare sau o preocupare

În cazul în care avem in subordine echipe, avem responsabilități suplimentare:
• trebuie să încurajăm un mediu de lucru pozitiv, unde sunt acceptate și recompensate numai comportamentele etice 

și în conformitate cu legea
• trebuie să ne asumăm responsabilitatea pentru respectarea Metodei Oshkosh, indiferent de rol sau de vechime 

în companie 
• trebuie să fim un exemplu in respectarea Metodei Oshkosh și să sprijinim valorile noastre de bază
• trebuie să comunicăm cu regularitate importanța practicilor etice și valoarea pe termen lung a faptului că facem ceea 

ce trebuie
• trebuie să asigurăm instruirea membrilor echipei, astfel încât să își poată face munca așa cum trebuie
• trebuie să folosim analizele referitoare la performanță pentru a evalua membrii echipei cu privire la modul în care își 

ating obiectivele comerciale, în loc să verificăm, pur și simplu, dacă le-au atins
• trebuie să încurajăm un mediu de lucru deschis, ajutând membrii echipei să se simtă confortabil cu in a-si expune 

nemulțumirile, răspunzând în mod corespunzător și prompt atunci când o fac și protejându-i împotriva represaliilor
• trebuie să identificăm și să ajutăm la diminuarea riscurilor referitoare la etică și conformitate, precum și a altor 

riscuri comerciale
• trebuie să generăm un mediu de lucru sigur pentru membrii echipei noastre
• trebuie să furnizăm produse și servicii de calitate superioară pentru clienții noștri
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PUNEREA ÎN APLICARE 
A METODEI OSHKOSH01
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SPUNEȚI-VĂ PĂREREA 
ȘI SOLICITATI AJUTOR02

CUM SĂ VĂ PREZENTAȚI 
SUSPICIUNILE

CUM SĂ UTILIZAȚI LINIA 
TELEFONICĂ HELPLINE 
PENTRU ASPECTE 
REFERITOARE LA COD

ANGAJAMENTUL 
NON-REPRESALII

Nu se așteaptă nimeni să știm întotdeauna ce avem de făcut în fiecare situație. Cu toate acestea, avem datoria de a 
cere ajutor dacă ceva este neclar sau provoacă ingrijorare și trebuie să ne spunem părerea dacă vedem sau 
suspectăm o conduită care creează riscul unei încălcări de natură legală sau etică. Acest lucru poate fi făcut 
întotdeauna în mod anonim. 

Dacă doriți să raportați o suspiciune sau o potențială încălcare, aveți modalități multiple de raportare: 
• Supervizor/Manager
• Resurse Umane
• Grupul de etică și conformitate globală
• Departamentul Juridic
• Persoanele de contact identificate în politicile și procedurile corporației
• Linia telefonică Helpline pentru aspecte referitoare la Cod

Facem ceea ce trebuie pentru Compania noastră dacă vorbim deschis. Indiferent de calea pe care o alegeți, 
resursele și sistemul de asistență vă vor ajuta să vă transmiteți îngrijorarea, dar nu vă putem ajuta dacă nu faceți 
primul pas.

Linia telefonică Helpline pentru aspecte referitoare la Cod este disponibilă non-stop. Puteți adresa întrebări, 
cere ajutor și raporta potențialele încălcări. Aceasta este gestionată de un terț independent. Toate informațiile primite 
prin intermediul liniei telefonice Helpline pentru aspecte referitoare la Cod sunt confidențiale și sunt divulgate numai 
persoanelor din companie care trebuie să le cunoască. Raportarea anonimă este disponibilă în câteva țări, inclusiv în 
Statele Unite. 

Este responsabilitatea dumneavoastră să raportați suspiciunile legate de o contabilitate îndoielnică, aspecte legate 
de controalele interne de contabilitate și audit. Astfel de rapoarte vor fi transmise cu promptitudine la Comitetul de 
audit al Consiliului director.

Atunci când este prezentată o suspiciune, Grupul de etică și conformitate globală se va asigura că aceasta este 
tratată cu promptitudine, cinstit și temeinic, în conformitate cu valorile noastre și cu obligațiile noastre legale. 
Toți membrii echipei trebuie să coopereze pe deplin în cadrul oricărei anchete și oricărui audit Oshkosh, punând la 
dispoziția anchetatorilor toate informațiile pertinente pe care le dețin și păstrând în siguranță posibilele dovezi. 
Lipsa cooperării sau intervenția într-o anchetă vor reprezenta cauze pentru măsuri disciplinare. După stabilirea 
faptelor, se va lua o hotărâre. Dacă este necesar, vor fi recomandate măsuri corective, împreună cu orice măsură 
care ar putea preveni apariția altor incidente. 

Puteți apela linia telefonică Helpline pentru aspecte referitoare la Cod sau puteți trimite un raport direct pe site-ul 
web pentru aspecte referitoare la Cod, www.tnwinc.com/reportline/Oshkosh.

Oshkosh Corporation manifestă toleranță zero pentru represalii. În cazul în care prezentați, cu bună credință, 
o suspiciune referitor la o încălcare de natură legală sau etică, discriminare, hărțuire sau orice alt tip de comportament 
care se află în conflict cu politicile sau valorile noastre de bază, puteți fi siguri că preocuparea dumneavoastră va fi 
luată în serios. 

Represaliile reprezintă un delict grav, care va fi pedepsit prin măsuri disciplinare, până la și inclusiv desfacerea 
contractului de muncă al celor responsabili. Dacă simțiți represalii împotriva dumneavoastră din partea cuiva, 
contactați imediat departamentul Resurse umane sau Grupul de etică și conformitate globală.

Pentru informații suplimentare, consultați Politica noastră non-represalii.
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03 APRECIEREA 
MEMBRILOR ECHIPEI
Suntem Un singur sistem, O singură echipă, Un singur Oshkosh: diferiți, dedicați 
și creativi, lucrând împreună în Metoda Oshkosh. Ne dăm seama că misiunea 
noastră de a transporta la muncă oamenii și materialele, sigur și eficient, 
începe cu noi.

ANGAJAMENTUL NOSTRU FAȚĂ DE MEMBRII ECHIPEI
Ne-am asumat obligația de a lucra împreună ca O singură echipă, asigurând un management corect și eficient, 
precum și un loc de muncă sigur și sănătos, în același timp respectând demnitatea și intimitatea fiecărei persoane.
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PĂSTRAREA SIGURANȚEI, 
SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII 
MEMBRILOR ECHIPEI

DE CE PĂSTRĂM SIGURANȚA, SECURITATEA ȘI 
SĂNĂTATEA MEMBRILOR ECHIPEI
Membrii echipei garantează siguranța și sănătatea proprii și ale 
vizitatorilor noștri, permițându-ne să ne concentrăm pe oferirea 
unor echipamente de înaltă calitate, cu funcționare sigură, 
unor clienți care se confruntă cu condiții dificile și chiar periculoase 
în fiecare zi. Echipamentele noastre îi protejează, la fel cum ei 
protejează și au grijă de comunitățile și națiunile noastre. 
Siguranța lor depinde de noi. 

CUM PĂSTRĂM SIGURANȚA, SECURITATEA ȘI 
SĂNĂTATEA MEMBRILOR ECHIPEI
Obiectivul nostru este prevenirea rănirii tuturor membrilor echipei, 
furnizorilor, clienților și vizitatorilor. Pentru a atinge acest obiectiv, 
fiecare dintre noi își asumă responsabilitatea pentru menținerea, 
în mod proactiv, a unui mediu de lucru sigur. Aceasta înseamnă:
• că utilizăm Sistemul de management al siguranței (SMS) 
Oshkosh și să asigurăm finanțarea anuală, pentru susține 
condiții de lucru care promovează un spațiu de lucru 
fără accidente

• că lucrăm împreună pentru a proiecta produse sigure, 
conforme cu standardele

• că avem grijă unii de alții și îi împiedicăm sau îi oprim pe 
membrii echipei să lucreze în condiții nesigure

• că noi cunoaștem, practicăm cu regularitate și respectăm toate 
procedurile de management al crizei, inclusiv planurile pentru 
gestionarea dezastrelor naturale și a incidentelor de mediu

• că respectăm toate liniile directoare, politicile, legislația legate 
de siguranță și păstrăm Politicile de toleranță zero față de 
droguri, alcool, arme și violență la locul de muncă

MAI MULTE RESURSE

• Programul de asistență a angajaților (PAA)
• Politica de siguranță corporatistă
• Politica de testare pentru prezența drogurilor și a alcoolului
• Politica referitoare la violența la locul de muncă
• Politica referitoare la lipsa de arme la locul de muncă
• Manualul angajatului
• Planul de evacuare

 VALORILE ÎN ACȚIUNE
Î: Sunt șofer de motostivuitor. Medicul mi-a prescris niște 

medicamente care pot provoca somnolență. Este nevoie să 
raportez acest lucru, chiar dacă medicamentele sunt legale și 
nu mă simt moleșit?

R: Da. Este posibil să fie prea târziu atunci când veți resimți 
efectele. Consumul de medicamente la muncă – chiar dacă 
este vorba despre un medicament administrat cu rețetă – 
poate afecta raționamentul și reduce vigilența, conducând la 
accidente. Este important să vă informați supraveghetorul 
cu privire la medicamente, astfel încât să vă țină sub 
observație în mod adecvat și să vă evalueze, pentru a 
garanta siguranța tuturor.
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PROMOVAREA RESPECTULUI 
LA LOCUL DE MUNCA

DE CE SĂ PROMOVAM RESPECTUL  
LA LOCUL DE MUNCA
Fiind Un singur Oshkosh, suntem conștienți de modul în care îi 
afectăm pe alți membri ai echipei. Cuvintele și acțiunile care creează 
un mediu de lucru jignitor, turbulent sau ostil pot deteriora încrederea 
și împiedica o comunicare deschisă. Acestea pot duce la accidente 
la locul de muncă și ne împiedică să ne mulțumim clienții. 

CUM PROMOVAM RESPECTUL  
LA LOCUL DE MUNCA
Tratarea cu respect a fiecărui membru al echipei reprezintă o valoare 
de bază pe care o onorăm. Aceasta înseamnă:
• că ne tratăm membrii echipei, partenerii de afaceri și clienții cu 
respect, prin intermediul cuvintelor și acțiunilor noastre 

• că în mod regulat comunicăm prezumția ca toată lumea să fie 
tratată cu respect

• că nu tolerăm nicio formă de conduită lipsită de respect sau 
conduită nedorită, care degradează, discreditează sau 
intimidează alte persoane

• că luăm atitudine și ne asumăm responsabilitatea pentru 
raportarea conduitei lipsite de respect, chiar dacă nu suntem 
ținta directă a acesteia

MAI MULTE RESURSE

• Politica de prevenire și raportare a actelor de hărțuire

 VALORILE ÎN ACȚIUNE
Î:  Șeful ierarhic superior face comentarii în mod repetat cu 

privire la cât de tânăr și de musculos este un coleg din 
echipa mea și de multe ori îl mângâie pe umeri sau îl atinge 
fără rost. Dar atunci când am ridicat această problemă, 
colegul meu a insistat că se simte bine și că nu este nicio 
problemă. Ce trebuie să fac?

R:  Ar trebui să scrieți un raport. Chiar dacă acel coleg al 
dumneavoastră nu are nicio problemă în această privință și 
nu dorește să fie implicat, nu se poate nega faptul că acest 
comportament este necorespunzător și ar trebui raportat. 
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PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE

DE CE PROMOVĂM EGALITATEA DE ȘANSE
Atunci când toată lumea are șanse egale de reușită, reușim să 
atingem eficiența maximă pentru clienții și acționarii noștri. 
Membrii echipei noastre sunt mai mulțumiți și mai eficienți. 
Inovarea și colaborarea au de câștigat, iar recrutarea forței de 
muncă se îmbunătățește, deoarece ne crește reputația de a oferi 
un loc de muncă excelent. 

CUM PROMOVĂM EGALITATEA DE ȘANSE
Facem angajări și promovări intotdeauna pe merit. Interzicem 
orice practică de angajare care discriminează membrii echipei 
sau solicitanții unui loc de muncă, referitor la salariu, termeni, 
condiții sau beneficii la locul de muncă, pe bază de:
Rasă – Culoare – Religie – Naționalitate – Sex – Vârstă – 
Dizabilități – Statut de veteran – Stare civilă – Cetățenie – 
Principii – Orientare sexuală – Alte categorii protejate, conform 
legislației aplicabile

MAI MULTE RESURSE

• Politica de egalitate de șanse la angajare
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ACCEPTAREA DIVERSITĂȚII 
ȘI INCLUZIUNII SOCIALE

DE CE ACCEPTĂM DIVERSITATEA 
ȘI INCLUZIUNEA SOCIALĂ
Diversitatea noastră vine în sprijinul unui grad mai mare de 
satisfacție a clienților, acționarilor și angajaților. Aceasta ne 
îmbunătățește aptitudinile și ne lărgește perspectiva. Ne ajută să 
înțelegem mai bine diferențele dintre clienți și demonstrează că 
ne interesează experiența lor ca parte a comunității Oshkosh. 
Membrii echipei noastre sunt ceea ce ne diferențiază de 
concurență. Ne bazăm pe varietatea noastră mare de aptitudini și 
experiențe de viață, care ne ajută să fim pe aceeași lungime de 
undă cu clienți din toată lumea și să le satisfacem nevoile, ca Un 
singur Oshkosh.

CUM ACCEPTĂM DIVERSITATEA 
ȘI INCLUZIUNEA SOCIALĂ
Oshkosh sprijină în mod activ diversitatea și incluziunea socială la 
toate nivelurile, în toate locurile de muncă, la nivel global. 
Aceasta înseamnă:
• că încercăm să fim oglinda bazei noastre diverse de clienți 
și a comunităților în care lucrăm

• că încercăm să dezvoltăm un loc de muncă divers și bazat 
pe incluziune

• că păstrăm un mediu de lucru care încurajează învățarea 
și colaborarea

• că ne asumăm responsabilitatea pentru a ne asigura că toată 
lumea contează și că este auzită vocea tuturor

• că ne încurajăm reciproc să ne spunem părerea și să ne 
îmbunătățim continuu

MAI MULTE RESURSE

• Politica de egalitate de șanse la angajare
• Politica acțiunilor afirmative
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PROTEJAREA INFORMAȚIILOR 
DESPRE MEMBRII ECHIPEI

DE CE PROTEJĂM INFORMAȚIILE 
DESPRE  MEMBRII ECHIPEI
Oshkosh trebuie să achiziționeze, stocheze și să distribuie, 
ocazional, informații personale, pentru o bună desfașurare a  
afacerilor și pentru a-și proteja beneficiile. Respectăm intimitatea 
membrilor echipei noastre și ne străduim să prevenim divulgarea 
neautorizată a informațiilor personale ale membrilor echipei. 
Înțelegem daunele extinse pe care le poate provoca o simplă 
scurgere de informații. Acționând ca administratori ai informațiilor 
personale ale membrilor echipei noastre și tratându-le cu respect 
și responsabilitate, sporim nivelul de încredere și consolidăm 
legăturile care ne fac să fim Un singur Oshkosh. 

CUM PROTEJĂM INFORMAȚIILE 
DESPRE MEMBRII ECHIPEI
Oshkosh își face datoria de a proteja dosarele personale, medicale 
și financiare ale fiecărui membru al echipei, prin:
• aplicarea unor standarde riguroase de protecție pentru toate 
informațiile private ale membrilor echipei și păstrarea vigilenței 
față de implicațiile de securitate ale acțiunilor noastre

• achiziționarea și stocarea informațiilor membrilor echipei doar atât 
timp cât este necesar și distribuirea acestora pe baza principiului 
nevoii de a cunoaște pentru motive comerciale obiective

• respectarea procedurilor de gestionare a informațiilor de 
identificare personală (IIP)

• respectarea tuturor legilor aplicabile referitoare la confidențialitatea 
datelor și a politicilor de securitate Oshkosh

MAI MULTE RESURSE

• Politica de clasificare și gestionare a informațiilor confidențiale 
și privilegiate

• Politica utilizării acceptabile
• Procedura/Politica de gestionare a informațiilor de identificare 
personală (IIP)

 VALORILE ÎN ACȚIUNE
Î:   Unul dintre foștii membri ai echipei mele m-a sunat de curând 

și mi-a cerut adresa unui membru actual al echipei, pentru a-i 
trimite o scrisoare de mulțumire pentru că l-a ajutat să obțină 
un nou loc de muncă. Știu că au fost prieteni atunci când 
fostul membru a lucrat aici. Este în regulă să îi dau adresa?

R:  Nu, nu-i dați adresa. Nu numai că încalcă politica noastră, 
dar este și o acțiune potențial nesigură. Fostul membru al 
echipei trebuie să obțină adresa direct de la membrul curent 
al echipei.
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DE CE UTILIZĂM REȚELELE DE 
SOCIALIZARE ÎN MOD RESPONSABIL 
Orice este publicat prin intermediul rețelelor de socializare devine 
informație publică. Chiar și un articol care pune Oshkosh într-o 
lumină favorabilă ar putea fi dăunător în cazul în care conține 
informații sensibile.

Pentru a vă asigura că informațiile publice sunt precise, este important 
ca articolele legate de Companie să fie autorizate în prealabil de 
Companie, înainte de publicare. Lăsând articolele legate de 
Companie în seama echipei de comunicare Oshkosh, putem preveni 
potențialele greșeli și putem consolida relațiile cu clienții noștri, cu 
partenerii noștri de afaceri și cu comunitățile in care lucrăm.

CUM UTILIZĂM REȚELELE DE 
SOCIALIZARE ÎN MOD RESPONSABIL
Avem capacitatea de a ajunge la mii sau chiar milioane de oameni 
printr-un singur articol publicat pe rețelele de socializare, așadar 
publicăm în mod responsabil. Aceasta înseamnă:
• că nu publicăm informații despre Oshkosh, dacă nu suntem 
autorizați în mod expres să facem acest lucru

• că suntem sinceri cu privire la identitatea noastră, de membri ai 
echipei Oshkosh, și suntem clari în această privință atunci când 
ne exprimăm păreri personale

• că nu divulgăm informații confidențiale care implică Oshkosh, 
partenerii noștri de afaceri sau clienții noștri, inclusiv secrete 
comerciale, detalii despre contracte, produse care urmează a fi 
lansate, planuri de extindere, procese și formule proprietare 
și informații guvernamentale clasificate

• că nu publicăm conținut care utilizează numele Oshkosh pentru 
a susține produse sau cauze

• că ne dăm seama că ceea ce spunem online despre membrii 
echipei noastre, clienții noștri și furnizorii noștri ar putea afecta 
Oshkosh și capacitatea noastră de a ne face treaba

• că avem grijă ca activitățile noastre pe rețelele de socializare să 
nu interfereze cu responsabilitățile noastre la locul de muncă din 
cadrul Oshkosh

MAI MULTE RESURSE

• Politica referitoare la rețelele de socializare
• Politica utilizării acceptabile
• Politica referitoare la tranzacțiile bazate pe informații privilegiate

UTILIZAREA ÎN MOD RESPONSABIL 
A REȚELELOR DE SOCIALIZARE

 VALORILE ÎN ACȚIUNE
Î:   Oshkosh tocmai a câștigat un contract important. Îi pot felicita 

pe Twitter?
R:  Da, atât timp cât informația este deja publică. 
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04 SATISFACȚIA CLIENȚILOR
Suntem dedicați în a deservi și satisface clienții, deoarece proiectăm, construim și 
oferim autospeciale și echipamente de înaltă calitate. Angajamentul nostru ferm 
pentru calitate ne consolidează reputația și fidelitatea clienților.

ANGAJAMENTUL NOSTRU FAȚĂ DE CLIENȚI
Ne-am asumat obligația de a oferi produse, servicii și tehnologii sigure și de calitate superioară, la prețuri 
competitive, livrate conform promisiunilor.
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FURNIZAREA UNOR PRODUSE 
SIGURE, DE ÎNALTĂ CALITATE

DE CE FURNIZĂM PRODUSE SIGURE, 
DE ÎNALTĂ CALITATE
Clienții noștri lucrează în condiții dificile și solicitante. 
Aceștia trebuie să aibă încredere deplină în performanța și 
fiabilitatea produselor noastre. Furnizăm produse de înaltă 
calitate. Știm că astfel salvăm vieți și clienții noștri nu se 
mulțumesc cu mai puțin. 

CUM FURNIZĂM PRODUSE SIGURE, 
DE ÎNALTĂ CALITATE
Fiecare dintre noi este răspunzător pentru a garanta produse de 
înaltă calitate și siguranță, indiferent de departamentul Oshkosh 
în care lucrăm. Aceasta înseamnă:
• că ne proiectăm produsele pentru funcționare sigură, 
respectând reglementările guvernamentale și standardele 
industriale

• că avem o echipă de Siguranța produselor, care evaluează 
proiectele și materialele de suport al produsului înainte de 
lansarea acestuia

• că lucrăm împreună cu clienții pe teren, le aflăm nevoile 
exacte, vedem cum se comportă produsele noastre și 
încercăm în continuu să le îmbunătățim 

• că utilizăm un Sistem de management al calității (SMC) care 
folosește o metodă de „prevenire, control și corectare” pentru 
a asigura satisfacția clienților

• că aplicăm Planificarea avansată a calității produselor pentru 
a identifica în mod proactiv potențialele probleme și pentru a 
le gestiona, înainte de lansarea unui produs

• că apelăm la Consiliile de evaluare a acțiunilor corective la 
nivelul fiecărui segment comercial pentru a identifica și a 
gestiona sistematic orice problemă
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TRANZACȚII ȘI CONCURENȚĂ 
CINSTITE ȘI LOIALE

DE CE TRANZACȚIONĂM ȘI CONCURĂM 
CINSTIT ȘI LOIAL
Încă de la înființare am rămas loiali principiilor noastre etice. 
Credem că tranzacțiile și concurența cinstite și loiale sunt benefice 
pentru piață și pentru afacerea noastră. Clienții noștri se așteaptă 
ca noi să concurăm loial și cinstit în toate tranzacțiile noastre 
comerciale. Asigurându-ne că avem o conduită de afaceri deschisă 
și directă, construim o relație de încredere și ne consolidăm 
reputația de companie integră.

CUM TRANZACȚIONĂM ȘI CONCURĂM 
CINSTIT ȘI ONEST
În cadrul Oshkosh asigurăm tranzacțiile cinstite și concurența 
loială astfel:
• încercăm întotdeauna să facem ceea ce este corect și să ne 
păstrăm promisiuni

• evităm chiar și cea mai mică aparență de tranzacții 
necorespunzătoare cu concurența

• nu discutăm și nu încheiem înțelegeri cu concurența referitoare 
la următoarele:

• Piețe

• Teritorii

• Prețuri

• Contracte

• Oferte de licitații sau 
oferte comerciale

• Producție

• Clienți

• Costuri

• Inventar

• Capacitate

• nu boicotăm anumiți furnizori sau clienți
• nu limităm producția sau vânzarea de produse pentru a face 
prețurile să crească

• nu facem niciodată afirmații false cu privire la produsele unei 
firme concurente 

• nu distribuim niciodată detalii despre ofertele noastre la licitații și 
ofertele comerciale către persoane neautorizate și nu acceptăm 
aflarea detaliilor despre ofertele de licitație ale concurenței de la 
clienți sau din alte surse

• ne asigurăm că toate practicile noastre de vânzări și marketing 
sunt deschise, directe și complet fundamentate

• respectăm cerințele legale atunci când alegem să încheiem 
contracte cu furnizorii noștri

• încercăm să facem ceea ce este corect în toate 
tranzacțiile comerciale

MAI MULTE RESURSE

• Manualul brandului
• Manualul GPSC (achiziții globale și lanț de aprovizionare)
• Politica de integritate în achiziții

 VALORILE ÎN ACȚIUNE
Î:   Participând la o masă rotundă în cadrul WasteExpo din acest 

an, am intrat în vorbă cu o doamnă de lângă mine, director de 
vânzări al unui concurent. Conversația a ajuns la subiectul 
achiziții, iar doamna a menționat un agent de achiziții dintr-un 
oraș cu care este deosebit de dificil să negociezi. Apoi a 
început să vorbească despre ce s-ar întâmpla dacă nimeni nu 
ar mai vinde în acel oraș. Cum ar fi trebuit să răspund? 

R:  Încetați imediat conversația și raportați-vă suspiciunea. 
Expozițiile comerciale și ședințele asociațiilor sunt modalități 
importante de a învăța și de a afla ultimele noutăți legate de 
industria noastră. Cu toate acestea, interacțiunile cu 
concurența pot fi predispuse riscului de încălcare a legii 
concurenței. În această situație, conversația ar putea fi 
văzută drept încercare de a ajunge la un acord de excludere 
a unor companii de pe o anumită piață sau de a pune 
presiune pe un anume client pentru a „intra în rând”.
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COLECTAREA ÎN MOD RESPONSABIL A 
INFORMAȚIILOR DESPRE CONCURENȚĂ

DE CE COLECTĂM ÎN MOD RESPONSABIL 
INFORMAȚII DESPRE CONCURENȚĂ
Pe piața noastră globală, dinamică și stimulativă, este esențial să 
avem o idee clară despre ceea ce concurența oferă și urmărește. 
Dar, dacă astfel de informații nu sunt disponibile prin mijloace 
etice și surse publice, noi nu le vom căuta. Concurăm cu hotărâre, 
dar și cu integritate, onestitate și respect. Nici un avantaj 
competitiv nu merită să încălcăm valorile noastre de bază 
sau legea. 

CUM COLECTAM ÎN MOD RESPONSABIL 
INFORMAȚII DESPRE CONCURENȚĂ
Adunăm informații despre concurență în mod responsabil, 
etic și în conformitate cu valorile noastre, astfel:
• căutăm informații prin intermediul surselor publice, 
precum ziare, sondaje în interiorul industriei, rapoarte anuale, 
observații despre proprietatea publică și site-uri web care pot 
fi accesate public

• nu plătim niciodată pentru informații fără caracter public și nu 
folosim înșelăciunea pentru a le obține

• nu încercăm să aflăm informații despre concurență de la cei 
care solicită un loc de muncă sau de la membri ai echipei care 
au lucrat pentru concurență

• protejăm informațiile confidențiale și proprietare ale clienților 
și furnizorilor
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LUCRUL CU CLIENȚII 
GUVERNAMENTALI

DE CE NE-AM ASUMAT OBLIGAȚIA DE A LUCRA 
CU CLIENȚII GUVERNAMENTALI
Considerăm un privilegiu să lucrăm îndeaproape cu clienții 
guvernamentali la nivel național, regional și local și să le punem la 
dispoziție vehicule și echipamente de înaltă calitate, moderne și 
fiabile. Subliniem faptul că suntem conștienți de regulile complexe 
ale conlucrării cu clienții guvernamentali și protejăm foarte bine 
orice informație clasificată. Realizăm faptul că a lucra cu clienții 
guvernamentali înseamnă, de fapt, a lucra în slujba oamenilor din 
comunitatea noastră și luăm în serios responsabilitatea unui spirit 
civic solid.

CUM NE-AM ASUMAT OBLIGAȚIA DE A LUCRA 
CU CLIENȚII GUVERNAMENTALI
Angajamentul Oshkosh de a lucra cu clienții guvernamentali 
înseamnă că:
• ne familiarizăm cu legile, practicile vamale și comerciale ale 
clienților guvernamentali cu care facem afaceri

• respectăm Reglementarea Federală privind Achizițiile (FAR), 
Suplimentul Ministerului Apărării la Reglementarea Federală 
privind Achizițiile (DFARS), Reglementările Traficului 
Internațional de Arme (ITAR) din Statele Unite și alte reglementări 
din țările în care facem afaceri

• lucrăm cu atenție cu informațiile clasificate sau cu alte restricții 
speciale și apelăm la Avocatul pe probleme de apărare și/sau la 
Serviciul de securitate pe probleme de apărare, 
dacă este necesar

• nu căutăm și nu obținem „informații despre oferta de licitație sau 
oferta comercială a contractantului” sau „informații despre 
alegerea sursei” în timpul achiziției, în temeiul Legii privind 
integritatea în achiziții din S.U.A.

• evităm primirea oricăror informații neautorizate, referitoare 
la concurență

• ne asigurăm că toate propunerile, ofertele de preț, facturile, 
rapoartele testelor sau alte certificări, comunicate și declarații 
făcute în fața clienților sunt precise și sincere

• utilizăm date la zi precise și certificate referitoare la costuri sau 
la prețuri la trimiterea ofertelor, în temeiul Legii privind adevărul 
în activitățile de negociere (TINA)

• respectăm toate regulile la angajarea sau în lucrul cu membri 
actuali sau cu foști membri ai echipei guvernamentale 

MAI MULTE RESURSE
• Manualul GPSC (achiziții globale și lanț de aprovizionare)
• Politica de integritate în achiziții

 VALORILE ÎN ACȚIUNE
Î:   Cunosc o angajată guvernamentală talentată, care urmează 

să se pensioneze. Pot discuta cu aceasta, pentru a veni să 
lucreze cu noi? 

R:  Încă nu. Printre alte reguli, legislația S.U.A. ne interzice să 
discutăm cu membrii echipei guvernamentale timp de un an 
de la ultima implicare în orice acțiune în legătură cu munca 
noastră de contractare. Contactați întotdeauna Avocatul 
înainte de a începe orice fel de discuții legate de un loc de 
muncă cu un angajat actual sau fost angajat guvernamental.
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FACEM AFACERI GLOBALE 
ÎN MOD RESPONSABIL

DE CE FACEM AFACERI GLOBALE 
ÎN MOD RESPONSABIL
Ne asumăm responsabilitatea pentru cunoașterea și respectarea 
legilor și reglementărilor din țările în care operăm. Ne dăm seama 
că este un privilegiu faptul că produsele și echipamentele noastre 
sunt utilizate în toată lumea și luăm în serios acest privilegiu. Clienții 
noștri nu s-ar mulțumi cu mai puțin.

CUM FACEM AFACERI GLOBALE 
ÎN MOD RESPONSABIL
Aceasta înseamnă:
•  că evaluăm și clasificăm cu precizie mărfurile importate și 

exportate, astfel încât să plătim taxele corespunzătoare
 •  că păstrăm la zi informațiile referitoare la sancțiuni prin 

intermediul Grupului nostru global de conformitate a tranzacțiilor 
comerciale

 •  că ținem evidența listelor globale de persoane fizice, grupuri și 
organizații desemnate ca teroriste, susținătoare ale terorismului, 
traficante de droguri sau „utilizatori finali” care pot fi implicați în 
dezvoltarea de arme periculoase

 •  că respectăm întotdeauna legislația anti-boicot din Statele Unite
  •  că nu participăm la boicoturi internaționale care nu sunt 

aprobate de Statele Unite.
  •  că suntem atenți la semnele de boicot anti-israeliene din 

scrisori acreditive, contracte, invitații de participare la licitație, 
detalii despre livrare și alte documente.

 VALORILE ÎN ACȚIUNE
Î:   Unul dintre clienții noștri mi-a spus că nu acceptă produsele dacă 

au piese fabricate într-o anumită țară. Cum ar trebui să răspund? 
R:  Spuneți-i că nu puteți participa la o astfel de discuție. Chiar dacă 

nu participăm la activitatea de boicot, solicitarea în sine poate fi 
raportată. Raportați conversația la Grupul global de servicii 
mutuale pentru controlul exporturilor pentru recomandări cu 
privire la modul în care trebuie procedat.

Reglementările comerciale pot fi extrem de complicate și sunt în 
continuă schimbare. Dacă aveți întrebări sau neclarități, 
contactați Grupul global de servicii mutuale pentru controlul 
exporturilor înainte de a continua.

MAI MULTE RESURSE

• Politici și proceduri ITAR/EAR (Reglementările Traficului 
Internaț ional de Arme/Reglementăr i le pr iv ind 
Administrarea Exporturilor)

• FAR (Reglementarea Federală privind Achizițiile)
• Politica pentru vizitatori străini
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05 CREĂM VALOARE 
PENTRU INVESTITORI
Suntem motivați să producem profituri cât mai bune pentru acționarii noștri. 
Facem acest lucru prin inovare continuă, optimizarea structurii de cost și derularea 
unor strategii pentru dezvoltare durabilă. Dar creăm valoare și prin faptul că 
facem lucrurile conform Metodei Oshkosh. Acordăm prioritate valorilor noastre 
de bază și bunăstării pe termen lung a Companiei, înțelegând că toți împărtășim 
interesele, activele și, în ultimă instanță, succesele ca Un singur Oshkosh.

ANGAJAMENTUL NOSTRU FAȚĂ DE INVESTITORI
Ne angajăm în urmărirea unor obiective de dezvoltare și câștiguri corecte, aplicând principiile de alocare 
prudentă și eficientă a capitalului și menținând cel mai înalt nivel de integritate financiară.
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EVITAREA CONFLICTELOR 
DE INTERESE

DE CE EVITĂM CONFLICTELE DE INTERESE
Ne așteptăm să fim judecați în baza meritelor noastre și acordăm 
același respect și furnizorilor noștri, partenerilor noștri de afaceri și 
nouă înșine. Dacă judecata noastră este compromisă de interese 
sau priorități personale, nu ne putem atinge întregul potențial ca Un 
singur Oshkosh. În același timp, am submina valoarea acționarilor 
și reputația noastră. Dar atunci când acționăm cu integritate, 
onestitate și respect, știm unde ne aflăm – la fel și acționarii noștri.

CUM EVITĂM CONFLICTELE DE INTERESE
Evităm chiar și cele mai mici aparențe de conflicte de interese, 
în toate domeniile de afaceri, atunci când:
• aducem la cunoștință posibile conflicte personale sau pe cele ale 
colegilor noștri în fața consilierului juridic sau a Grupului de etică 
și conformitate globală.

• tratăm cu promptitudine conflictele reale sau suspectate
• raportăm o suspiciune, ne eliminăm din procesul de a decide 
modul de gestionare a situației și sprijinim orice hotărâre luată de 
consilierul juridic sau de Grupul de etică și conformitate globală.

Interesele personale ar putea intra în conflict cu cele ale 
Companiei în mai multe domenii, inclusiv: 

RUDE ȘI PRIETENI
Înțelegem că dorința de a ne ajuta familia și prietenii apropiați 
ne-ar putea afecta judecata corectă și nu luăm parte la decizii 
legate de afaceri care îi implică.
• Nu vom intra în relații directe de raportare cu prietenii apropiați, 
iubiții/iubitele sau membrii familiei.

• Nu luăm parte la decizii de angajare care îi implică.
• Aducem la cunoștință situațiile în care aceștia lucrează cu 
furnizorii, contractanții, clienții sau concurenții noștri.

I N T E R E S E  P E R S O N A L E  S A U  I N T E R E S E 
FINANCIARE ÎN FAMILIE
Luăm decizii care nu sunt influențate de perspectiva 
câștigurilor financiare pentru noi înșine sau pentru membrii 
familiei noastre. 

• Nu deținem un interes considerabil în cadrul unor firme care 
fac afaceri cu sau concurează împotriva Oshkosh (contactați 
Grupul  de etică și conformitate globală pentru definirea 
cuvântului „considerabil”).

• Aducem la cunoștință situațiile în care rudele apropiate au un 
interes considerabil sau sunt angajați în cadrul unei firme care 
face afaceri sau concurează împotriva Oshkosh.

OPORTUNITĂȚI CORPORATISTE
Folosim cunoștințele pe care le-am acumulat ca membri ai 
echipei Oshkosh, precum și resursele și activele Companiei, 
numai în beneficiul Oshkosh. 

• Evităm să folosim bunurile, informațiile sau poziția Oshkosh 
pentru câștiguri financiare din exterior.

• Împiedicăm activitățile din exterior să ne afecteze performanța 
la locul de muncă, la Oshkosh.

Refuzăm să concurăm direct sau indirect cu Oshkosh.

CADOURI ȘI DIVERTISMENT
Exprimăm în mod clar că deciziile noastre de afaceri se bazează 
exclusiv pe merite, nu pe oferirea sau primirea inadecvată de 
cadouri, activități de divertisment sau orice altceva de valoare. 

Nu dorim să dăm de bănuit că deciziile noastre de afaceri au fost 
influențate de cadouri, activități de divertisment, ospitalitate sau 
favoruri. Câștigăm încrederea clienților și partenerilor noștri de 
afaceri tratându-i cu onestitate, integritate și respect. 
Oshkosh interzice cu strictețe oferirea, solicitarea sau primirea 
oricărui tip de mită sau stimulente bănești, indiferent dacă implică 
entități publice sau private.

Pentru a evita potențialele conflicte care implică oferirea de 
cadouri și activități de divertisment:
• oferim numai mesele și activitățile de divertisment rezonabile, 
ca parte a discuțiilor noastre legate de afaceri și numai dacă 
nu încalcă politicile organizației destinatarului

• nu vom oferi cadouri cu o valoare mai mare decât cea 
nominală niciunei entități cu care facem sau încercăm să 
facem afaceri.

• ne folosim de buna judecată pentru a ne asigura că nimic din 
ceea ce oferim nu poate fi interpretat ca încercare inadecvată 
de a influența deciziile de afaceri sau de a obliga pe cineva
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• documentăm și înregistrăm în mod corespunzător toate 
cheltuielile pentru mese, divertisment și cadouri

• nu dăm și nu oferim nimic de valoare personalului 
guvernamental înainte să avem aprobarea în prealabil din 
partea departamentului Juridic

Pentru a evita potențialele conflicte care implică primirea de 
cadouri și activități de divertisment:
• nu acceptăm niciodată daruri care depășesc valoarea 
nominală care corespunde cu curtoazia obișnuită în afaceri și 
descurajăm întotdeauna furnizorii să ne ofere daruri

• acceptăm mese sau activități de divertisment numai dacă au 
valoarea nominală, sunt legate de discuții de afaceri și nu sunt 
acordate în timpul unei decizii de achiziție sau contractare

• raportăm orice oferte inadecvate de la furnizori către Grupul 
de etică și conformitate globală

• nu vom accepta numerar sau echivalente în numerar 
(de exemplu carduri cadou, carduri cu valoare stocată sau 
certificate cadou)

Legislația și normele culturale referitoare la acordarea de cadouri 
și activități de divertisment sunt diferite. Consultați Grupul de 
etică și conformitate globală dacă aveți întrebări și raportați 
către acesta orice fel de cadouri necorespunzătoare. 

În cazul în care credeți că vă confruntați cu un conflict de interese 
real sau potențial, rapotați-l către Departamentul Juridic sau la 
Grupul de etică și conformitate globală. Aprobarea scrisă din 
partea Departamentului Juridic sau a vicepreședintelui pe 
probleme de etică și conformitate este necesară pentru implicarea 
în orice fel de interese care ar putea intra în conflict cu cele 
ale Companiei.

MAI MULTE RESURSE

• Politica referitoare la conflictele de interese
• Politica referitoare la cadouri și divertisment
• Politica referitoare la anti-mită și anti-corupție

 VALORILE ÎN ACȚIUNE
Î:   Unul dintre furnizorii noștri a trimis un coș cu fructe la birou, sub 

formă de cadou. Pot accepta coșul oferit drept cadou?
R:  Da, ar trebui să îl lăsați în birou, pentru a se bucura toată lumea 

de el. 

VALOARE „NOMINALĂ” ÎNSEAMNĂ ORICE NU ESTE 
EXAGERAT SAU FRECVENT. ÎN GENERAL, NU PUTEM 
OFERI SAU PRIMI CADOURI SAU ACTIVITĂȚI DE 
DIVERTISMENT ÎN LEGĂTURĂ CU AFACERILE, CARE AU 
O VALOARE DE PIAȚĂ DE 100 DE DOLARI AMERICANI 
SAU MAI MULT.
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CREAREA, PĂSTRAREA ȘI PREZENTAREA UNOR 
REGISTRE ȘI ÎNREGISTRĂRI CONTABILE EXACTE

DE CE PĂSTRĂM ÎNREGISTRĂRI EXACTE
Ne bazăm pe înregistrări comerciale exacte, complete și accesibile 
pentru a lua decizii esențiale. Managementul adecvat al 
înregistrărilor îmbunătățește eficiența și productivitatea generale, 
protejează informațiile vitale ale organizației și asigură 
conformitatea cu reglementările. De asemenea, le oferă 
transparență investitorilor și ne protejează împotriva litigiilor, 
amenzilor și urmăririlor penale.

CUM PĂSTRĂM ÎNREGISTRĂRI EXACTE
Creăm, protejăm și folosim înregistrările noastre cu onestitate, 
integritate și responsabilitate. Aceasta înseamnă:
• că inregistrăm corect toate tranzacțiile în evidențele noastre 
contabile, inclusiv vouchere, note de plată, facturi, rapoarte de 
cheltuieli și cheltuieli salariale

• că înregistrăm toate activele, datoriile, veniturile și cheltuielile în 
timp util, conform reglementărilor, principiilor de contabilitate 
general acceptate și politicii Companiei

• că stocăm și utilizăm înregistrările în siguranță, conform 
politicilor noastre de management al înregistrărilor

• că protejăm orice înregistrări care pot avea legătură cu 
proceduri juridice

MAI MULTE RESURSE

• Manualul de management al înregistrărilor și informațiilor (MRI)
• Manualul CAPP (politici și proceduri de contabilitate)

 VALORILE ÎN ACȚIUNE
Î:    Știu că politicile noastre de management al înregistrărilor ne 

impun ștergerea anumitor înregistrări după o perioadă 
specificată de timp, dar eu mi-am păstrat toate înregistrările, 
în caz că cineva are nevoie de ele la un moment dat. 
Este în regulă? 

R:  Nu, trebuie să faceți tot ce este posibil pentru a vă încadra în 
programele noastre de păstrare a înregistrărilor. Păstrarea 
înregistrărilor pe o perioadă prea lungă poate supraîncărca 
sistemele noastre de stocare și poate supune informațiile 
sensibile sau confidențiale la riscul accesării și utilizării abuzive. 
Prin păstrarea înregistrărilor conform programului consolidați 
programul nostru de management al înregistrărilor și 
protejați Compania.
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RĂSPUNSUL LA SOLICITĂRILE VENITE 
DIN PARTEA MASS-MEDIEI, 
INVESTITORILOR SAU ANALIȘTILOR

CUM COMUNICĂM ÎN MOD 
RESPONSABIL CU PUBLICUL
Trebuie să oferim informații clare, precise și coerente despre Oshkosh 
investitorilor și publicului. În același timp, trebuie să ne protejăm 
informațiile sensibile sau brevetate, precum și pe cele ale furnizorilor 
și clienților noștri. Putem respecta aceste obligații dacă ne asigurăm 
că solicitările externe de informații sunt administrate doar de colegii 
cu autoritatea și experiența necesare pentru gestionarea lor.

DE CE COMUNICĂM ÎN MOD 
RESPONSABIL CU PUBLICUL
Răspundem la toate solicitările de informații cu integritate și spirit 
civic adecvat. Aceasta înseamnă:
• că suntem politicoși, dar fermi în a nu oferi informații despre 
Oshkosh, partenerii sau clienții noștri, dacă nu suntem autorizați 
în mod expres în acest scop

• că transmitem solicitările de informații de la mass-media către 
departamentul Comunicații corporatiste, iar solicitările de 
informații provenite de la analiști sau investitori către 
departamentul Relații cu investitorii

• că respectăm toate politicile Oshkosh cu privire la protecția 
informațiilor confidențiale

Pentru informații suplimentare referitoare la răspunderea la solicitări 
de informații provenite de la mass-media, investitori sau alte surse 
externe, contactați departamentul Comunicații corporatiste sau 
departamentul Relații cu investitorii.

 VALORILE ÎN ACȚIUNE
Î:   Unul dintre furnizorii noștri m-a întrebat dacă avem un 

sentiment pozitiv referitor la șansele noastre de a obține 
contractul pentru o comandă importantă de betoniere cu 
descărcare posterioară. Acesta dorește să știe răspunsul, 
pentru a putea începe să crească producția, ceea ce ne-ar 
putea ajuta și pe noi să livrăm la timp. Ce ar trebui să-i spun?

R:  Chiar dacă acesta este un partener de afaceri de încredere, 
cu un motiv justificat pentru a cunoaște informațiile, 
dumneavoastră nu îi puteți oferi răspunsul. Nici măcar nu 
faceți aluzii, ca să nu mai vorbim despre oferirea de indicii, 
deoarece acest lucru v-ar supune, pe dumneavoastră și 
Compania, riscului de încălcări ale legilor referitoare la 
tranzacțiile bazate pe informații privilegiate. Rugați furnizorul 
să se adreseze reprezentantului său de la departamentul 
achiziții. Acesta are resursele necesare pentru a stabili dacă 
partenerul său ar trebui să cunoască informațiile și cum să 
răspundă cel mai bine, în același timp păstrând o bună 
colaborare în afaceri.

<< INFORMAȚIILE RISCANTE NECESITĂ 
LISTE DE VERIFICARE >>

Solicitările inadecvate de informații pot sosi în orice moment, 
dintr-o varietate de surse. Fiți foarte atenți la solicitările de 
răspuns referitoare la: 
• Dezvoltarea sau livrarea produselor
• Numele clienților sau alte date despre clienți
• Furnizori
• Angajați
• Politica de preț sau costuri
• Timpi de fabricație
• Niveluri de calitate
• Tendințe comerciale generale



INFORMAȚI I  CONFIDENȚIALE ȘI BREVETATE
Protejăm cu atenție informațiile brevetate și confidențiale ale 
Oshkosh, înțelegând faptul că acestea sunt vitale pentru 
dezvoltarea noastră, pentru avantajul competitiv și pentru 
profiturile acționarilor.
Informațiile brevetate reprezintă un activ crucial pentru afacere. 
Fiecare dintre noi este administratorul și partenerul de afaceri de 
încredere al activului respectiv. Onorăm această încredere, 
protejând datele Companiei în Metoda Oshkosh.
Aceasta înseamnă:
• că identificăm informațiile confidențiale, le stocăm în siguranță 
și le protejăm împotriva accesului neautorizat

• că distribuim informațiile confidențiale numai dacă există 
necesitatea comercială de a le cunoaște, chiar și în rândul 
membrilor echipei

• că răspundem rapid la noile cerințe de securitate și suntem 
vigilenți cu privire la implicațiile referitoare la securitate pe 
care le au toate activitățile noastre

• că vom continua să protejăm informațiile Oshkosh, chiar dacă 
părăsim Compania

• că suntem răspunzători, ca proprietari ai datelor, 
pentru clasificarea corespunzătoare a tuturor documentelor 
(inclusiv e-mailuri) conform acestor linii directoare:
• Acces nelimitat – Divulgarea neautorizată nu va provoca 
nicio daună Companiei. Oricine din afara Companiei poate 
vedea aceste documente.

• Acces limitat – Divulgarea neautorizată va provoca daune 
Companiei. În baza unei necesități comerciale și a 
autorizației, aceste documente pot fi distribuite în cadrul 
Companiei, precum și furnizorilor și partenerilor de afaceri.

• Acces extrem de limitat (strict confidential) – Divulgarea 
neautorizată va provoca daune grave Companiei. În baza 
unei necesități comerciale și a autorizației, aceste 
documente pot fi distribuite unui grup restrâns de angajați al 
Companiei și de parteneri de afaceri. 

MAI MULTE RESURSE

• Politica de clasificare și gestionare a informațiilor confidențiale 
și privilegiate
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DE CE PROTEJĂM ACTIVELE COMPANIEI 
Ajutăm cu toții la crearea activelor pe care Oshkosh se bazează 
în fiecare zi. De la procese brevetate la echipamente avansate, 
până la reputația Oshkosh, de aceste active beneficiem toți 
angajații și investitorii Companiei. Acestea afectează direct 
capacitatea noastră de a reuși ca indivizi și ca O singură echipă. 
Prin urmare, suntem toți responsabili pentru protecția lor 
împotriva deteriorării, pierderii, furtului și tratamentului abuziv. 
Ne asumăm responsabilitatea de a trata aceste active ca și cum 
ar fi ale noastre, deoarece, într-un fel, chiar sunt. 

CUM PROTEJĂM ACTIVELE COMPANIEI
Protejăm toate resursele și informațiile Companiei. 
Aceasta înseamnă:

• că utilizăm activele Oshkosh numai în scopuri comerciale și 
sesizăm atunci când sunt periclitate

• că prevenim pierderea, risipirea, distrugerea, furtul și abuzul 
resurselor Companiei

• că protejăm activele furnizorilor și clienților noștri, ca și cum ar 
fi propria noastră proprietate, propria noastră infrastructură și 
propriile noastre echipamente

• că prevenim divulgarea informațiilor confidențiale sau a 
secretelor comerciale

• că nu luăm sau dăm cu împrumut, nu vindem și nu utilizăm 
activele Companiei fără autorizație

• că acordăm atenție costurilor, întotdeauna punând în balanță 
calitatea și prețul la achiziția de materiale și servicii, și că solicităm 
rambursarea numai pentru cheltuieli rezonabile legate de afaceri

• că încheiem Acorduri de nedivulgare și marcăm în mod 
adecvat informațiile confidențiale atunci când este necesar ca 
acestea să fie distribuite

MAI MULTE RESURSE

• Manualul CAPP (politici și proceduri de contabilitate)
• TINA (legea privind adevărul în activitățile de negociere)

„ACTIVELE” SE POT REFERI LA MULTE LUCRURI. 
ACESTEA SE CLASIFICĂ ÎN:
• Active informaționale, precum datele legate de activitatea 
Oshkosh

• Active financiare, precum bani, instrumente financiare sau 
orice poate fi transformat în bani (inclusiv timp)

• Active corporale acordate membrilor echipei pentru a-și 
desfășura activitatea, precum telefoane, unelte, aparatură, 
clădiri, vehicule și articole de birotică

• Active necorporale, precum idei, invenții, drepturi de autor, 
brevete, secrete comerciale și reputația noastră

PROTECȚIA ACTIVELOR 
ȘI A INFORMAȚIILOR

CONFIDENȚIAL
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CONTROALE INTERNE
Respectăm și înlesnim toate controalele interne ale Oshkosh, 
știind că acest lucru ne protejează activele și le justifică în 
mod corect.
Aceasta înseamnă:
• că programăm, folosim și menținem controalele interne care ne 
protejează activele și care asigură raportarea financiară exactă

• că înțelegem și respectăm politicile și procedurile Companiei 
referitoare la crearea și stocarea unor înregistrări la zi, exacte 
și complete

• că vom coopera pe deplin cu auditorii și în cadrul oricăror 
anchete interne

• că respectăm Legea Sarbanes-Oxley, Legea privind 
Practicile de Corupție în Străinătate (FCPA) și alte legi și 
reglementări aplicabile

MAI MULTE RESURSE
• Manualul CAPP (politici și proceduri de contabilitate)
• Manualul de păstrare a registrelor
• Matricea de autorizare și notificare a tranzacțiilor la nivel 
de corporație

• Politica de clasificare și gestionare a informațiilor confidențiale 
și privilegiate

• Politica utilizării admisibile

UTILIZ AREA ADECVATĂ A SISTEMELOR 
DE INFORMAȚI I  Ș I  COMUNICAȚI I
Ne utilizăm echipamentele și sistemele de comunicații în mod 
adecvat, asigurându-ne că activitățile noastre sunt sigure, 
profesionale și inofensive.
Aceasta înseamnă:
• că desfășurăm toate verificările de securitate, conform 
cerințelor politicilor Oshkosh

• că protejăm informațiile Companiei împotriva utilizării, 
distribuirii, modificării sau ștergerii neautorizate

• că nu utilizăm software sau aplicații neautorizate pe 
echipamentele Companiei

„INFORMAȚIILE CONFIDENȚIALE” POT FI:
• Informații sau previziuni financiare non-publice
• Planuri de marketing
• Procese, formule sau designuri de produs brevetate
• Brevete în curs de acordare și secrete comerciale
• Planuri de cercetare și dezvoltare
• Date referitoare la salarii și informații despre angajați
• Planuri de achiziții și cesiune
• Detalii referitoare la achiziții
• Strategii de preț
• Date detaliate despre prețuri și costuri
• Liste cu și informații despre furnizori
• Liste cu și informații despre clienți

• că suntem profesioniști și preventivi cu toate sistemele de 
comunicații Oshkosh, evitând conținutul obscen, inadecvat, 
dăunător, defăimător, ilegal sau inexact

• că nu distribuim parole sau alte mecanisme de control al 
accesului și că nu le stocăm în mod necorespunzător

• că limităm utilizarea în scop personal a echipamentelor și 
sistemelor Oshkosh, asigurându-ne că este ocazională și că 
nu interferează cu performanța noastră la locul de muncă

• că înțelegem că nu avem dreptul la confidențialitate la 
utilizarea echipamentelor sau sistemelor Companiei și 
realizăm că acestea pot fi inspectate în orice moment

MAI MULTE RESURSE

• Politica referitoare la rețelele de socializare
• Politica utilizării admisibile

TRANZACȚIILE BAZATE PE INFORMAȚII PRIVILEGIATE
Nu utilizăm și nu distribuim informații privilegiate dacă acest 
lucru generează un risc sau creează chiar și cea mai mică 
aparență de tranzacții ilegale cu valori imobiliare.
Respectăm acționarii și integritatea piețelor financiare. Tranzacțiile 
bazate pe informații privilegiate pot distorsiona piețele, pot dăuna 
reputației, pot genera amenzi sau chiar pot duce la privarea de 
libertate. Așadar, ne asumăm responsabilitatea pentru prevenirea 
divulgării inadecvate a informațiilor privilegiate (sau importante, fără 
caracter public). Aceasta înseamnă:

• că respectăm toate legile și reglementările referitoare la 
tranzacțiile bazate pe informații privilegiate

• că nu cumpărăm și nu vindem valori imobiliare sau nu 
vindem informații confidențiale altora atunci când avem acces la 
informații privilegiate

• că distribuim informațiile privilegiate numai membrilor autorizați ai 
echipei, pe baza principiului necesității de a cunoaște

• că oferim publicului o șansă de a înțelege informațiile privilegiate 
după lansarea acestora, înainte să efectuăm vreo tranzacție

MAI MULTE RESURSE

• Politica referitoare la tranzacțiile bazate pe informații privilegiate

INFORMAȚIILE IMPORTANTE, 
FĂRĂ CARACTER PUBLIC („PRIVILEGIATE”)
sunt informații despre orice companie care nu au fost făcute 
publice și pe care un investitor rațional le-ar considera importante 
atunci când decide să tranzacționeze valori imobiliare. Acestea 
pot include: 
• Rezultate financiare și dividende 
• Atribuirea contractelor noi
• Procese, reglementări/rezolvări sau litigii în curs de desfășurare
• Produse noi sau inițiative de marketing
• Modificări în cadrul conducerii de top
• Fuziuni sau achiziții anticipate
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COLABORAREA CU 
PARTENERII DE AFACERI
Ne străduim să avem parteneriate reciproc avantajoase cu furnizorii, contractanții 
și distribuitorii noștri. Facem eforturi suplimentare pentru a găsi parteneri care 
să împărtășească valorile noastre de bază: integritate, onestitate și spirit civic. 
Luptăm activ împotriva corupției și refuzăm să întoarcem privirea atunci când 
vine vorba despre protecția proprietății, a drepturilor și demnității altora.

ANGAJAMENTUL NOSTRU FAȚĂ DE PARTENERII DE AFACERI
Ne angajăm în tranzacții corecte și în satisfacerea mutuală a relațiilor comerciale, pe bază de încredere, 
transparență și cooperare.
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CONSTRUIREA UNOR 
PARTENERIATE PUTERNICE

DE CE CONSTRUIM PARTENERIATE PUTERNICE
Construirea de autospeciale și echipamente moderne implică 
achiziționarea unui volum mare de componente și subansamble de 
la furnizori. În același fel, vânzarea acestor echipamente către 
clienți guvernamentali și alți clienți internaționali necesită, de multe 
ori, ajutorul contractorilor, consultanților, dealerilor, reprezentanților 
independenți de vânzări, distribuitorilor și al altor parteneri de 
afaceri. Considerăm că acești terți fac parte din echipa noastră, 
ca Un singur Oshkosh. Astfel, ne așteptăm ca toți să adere la 
Metoda Oshkosh. Este nevoie ca produsele și serviciile acestora 
să întrunească propriile noastre standarde de siguranță, valoare și 
integritate. Clienții noștri se bazează pe aceste standarde.

CUM CONSTRUIM PARTENERIATE PUTERNICE
Ne alegem partenerii de afaceri prin intermediul unui proces 
riguros, dar absolut competitiv. Aceasta înseamnă:
• că ne bazăm achizițiile pe cerințe clare, specifice, de performanță 
și pe rezultate măsurabile

• că le oferim tuturor potențialilor parteneri calificați șanse egale 
în câștigarea contractelor

• că încercăm să achiziționăm produse de înaltă calitate, sigure, 
livrate la timp și care se încadrează în buget

• că suntem atenți la costuri și verificăm să nu achităm mai mult 
decât valoarea de piață corectă

• că ne așteptăm ca partenerii noștri de afaceri să se implice în 
tranzacții corecte cu noi, la fel cum și noi ne angajăm să 
procedăm la fel cu ei

• că vom evalua terții cu grijă și răspundere pentru a ne asigura 
că sunt calificați și respectabili

• că ne oficializăm relațiile în scris, astfel încât toate tranzacțiile 
să fie transparente

• că respectăm Legea privind integritatea în achiziții din S.U.A., 
Legea privind practicile de corupție în străinătate (FCPA) și 
alte legi aplicabile

MAI MULTE RESURSE

• Codul de conduită pentru furnizori
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PREVENIREA DĂRII 
DE MITĂ ȘI A CORUPȚIEI

DE CE PREVENIM DAREA DE MITĂ ȘI CORUPȚIA
Le câștigăm încrederea clienților pe termen lung, prin faptul că 
aceștia se pot baza pe membrii echipei noastre și pe produsele 
noastre inovatoare, de înaltă calitate. Nu ne angajăm în dare de 
mită sau în alte practici de corupție, indiferent de locul în care ne 
desfășurăm activitatea sau de modul în care procedează alții. 
Considerăm că aceasta nu este numai o obligație legală, ci și una 
morală. Corupția afectează comunitățile, distrugând încrederea, 
subminând legea, aducând atingere drepturilor omului și 
denaturând piețele. Valorile noastre de bază, onestitate, integritate 
și spirit civic, ne obligă să luptăm împotriva corupției. Asumându-ne 
responsabilitatea pentru aceste valori, consolidăm afacerea și 
comunitățile noastre și le ajutăm să devină mai sustenabile. 

CUM PREVENIM DAREA DE MITĂ ȘI CORUPȚIA
Oshkosh ia atitudine împotriva corupției și își desfășoară afacerile 
numai într-un mod etic. Aceasta înseamnă:
• că nu oferim, nu promitem, nu solicităm și nu dăm nimic de 
valoare unui funcționar public sau altcuiva pentru a obține un 
avantaj incorect

• că nu vom accepta mită, stimulente bănești sau cadouri 
necorespunzătoare 

• că raportăm orice indiciu de plată incorectă
• că respectăm Legea privind practicile de corupție în străinătate 
(FCPA), Legea anti-mită din Regatul Unit și legile țărilor în care 
facem afaceri

• că acționăm cu precauție și răspundere pentru a ne asigura că 
reprezentanții și agenții noștri împărtășesc angajamentul nostru 
de a lupta împotriva corupției

• că angajăm terți numai atunci când este necesar și numai dacă 
au experiența adecvată, lucrează pentru un onorariu rezonabil și 
aderă la valorile noastre de bază

MAI MULTE RESURSE

• Politica referitoare la anti-mită și anti-corupție
• Politica referitoare la cadouri și divertisment
• Semnale de alertă în cazuri de corupție

 VALORILE ÎN ACȚIUNE
Î:   Încercăm să deschidem o nouă unitate de distribuție pe o 

piață emergentă, dar emiterea autorizațiilor de construire 
întârzie. Am contactat inspectorul local, iar acesta mi-a spus 
că emiterea autorizațiilor poate fi accelerată, dacă îi fac o 
favoare. Ce trebuie să fac?

R:  Inspectorul pretinde mită. Dacă îi faceți o favoare inspectorului 
local pentru a primi autorizația, acționați împotriva politicilor 
noastre și a legii. 
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PROTEJAREA INFORMAȚIILOR 
CONFIDENȚIALE ALE ALTOR PERSOANE

DE CE PROTEJĂM INFORMAȚIILE 
CONFIDENȚIALE ALE ALTOR PERSOANE
Uneori, partenerii și clienții noștri trebuie să împărtășească 
informațiile lor confidențiale cu noi. Este posibil să fie nevoie ca 
un furnizor să distribuie planurile pentru o piesă nouă sau un 
client să expună informații militare clasificate. Atunci când alții 
ne încredințează detalii confidențiale, aceștia își expun munca 
asiduă, cercetările, speranțele, activele și, uneori, chiar viețile. 
Avem datoria de a onora această încredere, asumându-ne 
responsabilitatea pentru protejarea acestor informații.

CUM PROTEJĂM INFORMAȚIILE 
CONFIDENȚIALE ALE ALTOR PERSOANE
Ne străduim să protejăm informațiile confidențiale ale altora 
împotriva utilizării abuzive. Aceasta înseamnă:
• că nu solicităm informații confidențiale dacă acest lucru nu este 
absolut necesar

• că ne asigurăm că divulgarea se face în baza unui Acord valabil 
de nedistribuire a informațiilor confidențiale

• că ne asigurăm că informațiile sunt clasificate clar și că acestea 
nu sunt distribuite nimănui din interiorul sau exteriorul Companiei 
fără autorizație și fără necesitatea legitimă de a le cunoaște

• că utilizăm aceleași măsuri de securitate pe care le folosim 
pentru informațiile noastre confidențiale, inclusiv criptare, 
parole și mecanisme de control al accesului 

• că nu utilizăm informațiile confidențiale pe care nu ar trebui să 
le vedem – chiar și despre un concurent

• că returnăm informațiile confidențiale, dacă suspectăm că 
acestea au fost distribuite din greșeală și că vom contacta 
departamentul Juridic 

MAI MULTE RESURSE

• Politica de clasificare și gestionare a informațiilor 
confidențiale și privilegiate

• Manualul GPSC (achiziții globale și lanț de aprovizionare)
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RESPECTAREA PROPRIETĂȚII 
INTELECTUALE A ALTOR PERSOANE

DE CE RESPECTĂM PROPRIETATEA 
INTELECTUALĂ A ALTOR PERSOANE
Dată fiind valoarea comercială a propriilor idei, procese și alte 
tipuri de proprietate intelectuală (și efortul pe care îl depunem în 
crearea și protejarea acestora), trebuie să respectăm, în egală 
măsură, proprietatea intelectuală a altora. 

CUM RESPECTĂM PROPRIETATEA 
INTELECTUALĂ A ALTOR PERSOANE
Respectăm drepturile de proprietate intelectuală ale altora, inclusiv 
ale concurenței noastre. Aceasta înseamnă:
• că obținem toate autorizațiile și acordurile de licențiere necesare, 
înainte de a utiliza proprietatea intelectuală și că respectăm toți 
termenii de utilizare

• că utilizăm în mod corespunzător mărcile comerciale, drepturile 
de autor, siglele, numele și proiectele în materialele noastre de 
publicitate și marketing

• că respectăm drepturile de brevet, secretele comerciale și 
informațiile brevetate ale altora, inclusiv în timpul procesului 
nostru de cercetare și dezvoltare

• că rămânem vigilenți în identificarea și raportarea produselor 
contrafăcute, pirateriei și ale altor infracțiuni legate de 
proprietatea intelectuală

Contactați departamentul Juridic sau Grupul de etică și 
conformitate globală, dacă aveți întrebări.

MAI MULTE RESURSE

• Manualul CAPP (politici și proceduri de contabilitate)

 VALORILE ÎN ACȚIUNE
Î:  Am lucrat pentru un concurent Oshkosh și am cunoștințe 

vaste despre sistemul său electronic brevetat. Pot folosi 
acum aceste informații?

R:  Dacă vorbiți despre un subiect generic, făcut public și 
nespecific sistemului brevetat, ar putea fi posibil să aveți 
dreptul de a utiliza informațiile. Cu toate acestea, este posibil 
să încălcați legislația referitoare la proprietatea intelectuală, 
acțiune care, pe lângă faptul că nu este etică, ar putea duce 
și la o urmărire civilă sau penală. Consultați-vă cu 
departamentul Juridic înainte de a continua.
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RESPECTAREA ȘI PROTEJAREA 
DREPTURILOR OMULUI

DE CE RESPECTĂM ȘI 
PROTEJĂM DREPTURILE OMULUI
Desfășurând operațiuni la nivel global, putem aduce schimbări 
semnificative în lume. Prin faptul că ne angajăm în operațiuni numai 
cu parteneri de afaceri care respectă drepturile omului, îi ajutăm pe 
membrii echipei să continue să reușească, pe baza unor standarde 
etice înalte. Refuzăm să ne angajăm să practicăm exploatarea prin 
muncă a copiilor, munca forțată, sclavia, traficul de persoane și 
condițiile de lucru nesigure. Ne onorăm valorile de bază, ne consolidăm 
reputația și demonstrăm ce dorim să spunem prin faptul că facem cu 
toții parte din: O singură echipă, Un singur Oshkosh.

CUM RESPECTĂM ȘI 
PROTEJĂM DREPTURILE OMULUI
Suntem vigilenți în a proteja drepturile lucrătorilor din propriile 
noastre unități, precum și pe cele ale celor angajați de furnizorii și 
partenerii noștri de afaceri. Aceasta înseamnă:
• că lucrăm cu precauție și răspundere când căutăm furnizori și 
parteneri de afaceri care nu încalcă drepturile omului

• că ne așteptăm ca partenerii noștri să demonstreze înalte 
standarde etice

• că ne instruim furnizorii să nu achiziționeze minereuri provenite 
din zonele de conflict

Raportați orice suspiciuni pe care le aveți în legătură cu faptul că un 
partener de afaceri poate acționa contrar eticii la departamentul 
Juridic sau Grupul de etică și conformitate globală, indiferent dacă 
există sau nu un risc iminent pentru afacerea sau reputația Oshkosh.

MAI MULTE RESURSE

• Codul de conduită pentru furnizori
• Politica referitoare la drepturile omului
• Politica referitoare la minereurile provenite din zonele 
de conflict

 VALORILE ÎN ACȚIUNE
Î:   În timpul unei vizite într-o locație de producție a unuia dintre 

furnizorii noștri, am observat câțiva lucrători care păreau a fi 
minori. Gazda m-a asigurat că sunt mai mari decât par. 
Ce trebuie să fac?

R:  Ar trebui să vă prezentați îngrijorarea în fața Grupului de 
etică și conformitate globală, pentru ca acesta să poată 
face o anchetă.
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CONTRIBUȚIA ADUSĂ 
ÎN COMUNITĂȚI
Suntem vecini respectuoși și cetățeni care își oferă sprijinul. Suntem parteneri 
dedicați, care ascultă preocupările și caută soluții sigure, durabile. Fiind o 
companie globală, avem atât oportunitatea, cât și responsabilitatea de a aduce 
schimbări pozitive reale în lume. 

ANGAJAMENTUL NOSTRU FAȚĂ DE COMUNITĂȚI
Ne-am asumat obligația de a fi vecini responsabili și de a demonstra un bun spirit civic.
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PROTECȚIA MEDIULUI

DE CE PROTEJĂM MEDIUL 
Oshkosh s-a angajat în transportul oamenilor la muncă nu numai 
într-un mod sigur și eficient, ci și într-un mod responsabil. 
Dacă vom conserva resursele, vom fi mai eficienți și mai 
productivi la locul de muncă și în cadrul comunităților noastre. 
Prin inovarea în materie de produse, putem face cu adevărat 
diferența. Putem ajuta la formarea unei lumi mai conștiente de 
importanța mediului – locul în care muncim, în care trăim și în 
care sunt utilizate produsele noastre.

CUM PROTEJĂM MEDIUL
Promovăm responsabilizarea și gestionarea în materie de mediu, 
în orice moment. Aceasta înseamnă:
• că ne familiarizăm cu și respectăm legislația, politicile și 
procedurile de mediu care ni se aplică

• că îndeplinim sau depășim cerințele din avizele de mediu
• că ne asumăm personal răspunderea pentru a ajuta la 
reducerea deșeurilor și emisiilor

• că încercăm să găsim oportunități de conservare a energiei în 
unitățile, procesele și vehiculele noastre

• că eliminăm în mod sigur deșeurile periculoase 
• că punem în aplicare Programul de evaluare a conformității pe 
probleme de mediu (eCAP) în unitățile noastre

• că ne recondiționăm aparatura, vehiculele și echipamentele, 
pentru a economisi materia primă

• că raportăm orice incident de mediu sau risc de incident la 
Ministerul Mediului

MAI MULTE RESURSE

• Politica de protecția mediului
• Politica de management energetic
• Politica de siguranță corporatistă
• Raportul de sustenabilitate a corporației
• Codul de conduită pentru furnizori
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DE CE NE SPRIJINIM COMUNITĂȚILE
Oshkosh este companie globală cu operațiuni locale. Răspundem 
nevoilor clienților din toată lumea, în principal datorită talentelor 
pe care le atragem și sprijinului pe care îl primim din partea 
comunităților în care ne desfășurăm activitatea. Nu luăm relațiile 
bune cu comunitățile noastre ca fiind garantate. Căutăm 
oportunități pentru a contribui la dezvoltarea și succesul acestora. 
A da înapoi ceea ce primim și a îi ajuta pe alții să își atingă 
potențialul maxim reprezintă o parte esențială a Metodei Oshkosh. 

CUM NE SPRIJINIM COMUNITĂȚILE
Căutăm modalități pentru a crea oportunități pentru alții și pentru 
a contribui la o calitate mai bună a vieții. Aceasta înseamnă:
• că încurajăm voluntariatul, activitățile de îndrumare de către 
mentori, dezvoltarea profesională și activitățile caritabile

• că partajăm resursele Companiei, dacă avem autorizație 
obținută în prealabil

• că verificăm dacă activitățile caritabile în care ne implicăm 
sunt legitime

• că nu solicităm și nu primim favoruri în schimbul contribuțiilor 
caritabile și nu îi forțăm pe alții să facă contribuții caritabile

SPRIJINIREA COMUNITĂȚILOR 
NOASTRE
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PARTICIPAREA LA 
PROCESUL POLITIC

DE CE PARTICIPĂM ÎN MOD 
RESPONSABIL LA PROCESUL POLITIC
Fiecare dintre noi are dreptul de a participa la acțiuni civice și de 
a se alătura campaniilor politice. Dar trebuie să delimităm în mod 
clar implicarea noastră politică personală de Oshkosh. În caz 
contrar, activitățile noastre s-ar putea reflecta negativ asupra 
companiei Oshkosh, ar putea fi interpretate greșit ca având 
sprijinul Companiei sau, mai rău, ar putea părea activități ilegale 
de lobby. Deoarece Oshkosh lucrează direct cu clienți 
guvernamentali în fiecare zi, trebuie să fim exacți și vigilenți în a 
ne angaja legal și etic în politică, în caz contrar riscăm să 
subminăm încrederea clienților noștri și comunităților noastre și 
să ne expunem la riscuri suplimentare.

CUM PARTICIPĂM ÎN MOD 
RESPONSABIL LA PROCESUL POLITIC
Ne angajăm în procesul politic cu atenție, în calitate de cetățeni 
privați, și transparent, în calitate de firmă. Aceasta înseamnă:
• că ne facem cunoscută relația cu Oshkosh atunci când ne 
implicăm în acțiuni politice, ca indivizi, și clarificăm faptul că 
opiniile exprimate sunt ale noastre, personale

• că participăm în politică numai în numele nostru propriu și pe 
propria noastră cheltuială

• că nu contactăm legiuitorii sau angajații guvernamentali pentru 
a influența acordarea vreunui contract corporației Oshkosh

• că vom contacta vicepreședintele executiv sau departamentul 
Operațiuni cu clienți guvernamentali înainte de a discuta cu 
vreun legiuitor despre acte legislative care afectează Oshkosh

• că nu folosim numele Oshkosh pentru a promova un partid, 
un candidat sau o cauză fără aprobare prealabilă

• că știm ce fel de activități ar putea fi considerate drept lobby și 
că îndeplinim toate cerințele referitoare la raportare și alte 
cerințe legale atunci când facem lobby ca membri autorizați ai 
echipei Oshkosh

• că nu facem contribuții politice în numele Oshkosh fără 
aprobarea prealabilă din partea departamentului Juridic

Oshkosh are un comitet pentru acțiuni politice, prin intermediul 
căruia membrii echipei pot susține cauzele politice care au impact 
direct asupra Companiei, produselor sau industriei noastre. 
Participarea la Comitetul pentru acțiuni politice pentru angajații 
corporației Oshkosh (OCEPAC) este complet voluntară și strict 
reglementată de Comisia Electorală Federală. (Acest paragraf nu 
reprezintă o solicitare de donații pentru OCEPAC.)

MAI MULTE RESURSE

• Politica utilizării admisibile
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LUAREA DECIZIILOR 
CORECTE08

CUM SĂ LUAȚI 
DECIZIILE CORECTE

Ne confruntăm cu multe opțiuni, în fiecare zi. Unele alegeri sunt simple. Altele 
sunt mai complexe. De multe ori, este avantajos să avem un cadru care să ne 
ajute să facem un pas înapoi și să ne asigurăm că vă desfășurați activitatea 
conform Metodei Oshkosh.

RĂSPUNDEȚI LA ACESTE 4 ÎNTREBĂRI, ÎNAINTE DE A ACȚIONA:
1. Este legal? 

2. Este în conformitate cu politicile Companiei noastre?

3.  Este în conformitate cu fiecare dintre valorile noastre de bază: Onestitate, Integritate, Responsabilitate, 
Respect și Spirit civic?

4.  Ați fi mândru/mândră dacă ar apărea ca titlu de ziar, iar familia, prietenii și colegii ar citi despre aceasta?

Dacă vreunul dintre răspunsurile la aceste întrebări este „Nu”, nu continuați fără a discuta cu șeful ierarhic 
superior dumneavoastră sau cu Grupul de etică și conformitate globală. 
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09 SUSȚINEREA 
METODEI OSHKOSH
Recompensăm acțiunile care susțin Metoda Oshkosh, deoarece acestea 
reflectă și consolidează cultura bazată pe valori, atât de importantă pentru noi. 
Atunci când, în urma unei anchete, se stabilește că a avut loc o încălcare a 
Metodei Oshkosh sau a unei politici fundamentale, vor urma măsurile 
disciplinare corespunzătoare. Măsura disciplinară poate consta în numeroase 
acțiuni, inclusiv desfacerea contractului de muncă, rambursarea pierderilor sau 
a daunelor suferite de Oshkosh sau chiar începerea urmăririi penale. 





INFORMAȚII DE 
CONTACT

REȚELE DE SOCIALIZARE

Conceput de Curran & Connors, Inc. / www.curran-connors.com

DEPARTAMENTUL ETICĂ 
ȘI CONFORMITATE GLOBALĂ
Bettye J. Hill
Vicepreședinte, responsabil șef pe probleme de etică și conformitate
bhill@oshkoshcorp.com

Amy Thiel
Director, departamentul Etică și conformitate globală
athiel@oshkoshcorp.com

Chad Kleist
Manager de comunicații și instruire globală
ckleist@oshkoshcorp.com

SITE-UL WEB AL LINIEI HELPLINE
www.tnwinc.com/reportline/Oshkosh

TELEFONUL LINIEI HELPLINE 
(S.U.A. ȘI CANADA)
1-866-554-3844

SITE-UL WEB AL DEPARTAMENTULUI 
ETICĂ ȘI CONFORMITATE GLOBALĂ 
AL CORPORAȚIEI OSHKOSH
http://www.oshkoshcorporation.com/about/
global~ethics~compliance.html

*Contactați și departamentul local Resurse umane
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