
Etica
Puterea de a face afaceri corect

Ghidul de Etică



Alegerea

Prin înţelegerea informaţiilor 
prezentate în acest ghid şi prin 
aplicarea acestora ori de câte ori este 
nevoie, faceţi o alegere deliberată de 
a ne apăra moştenirea îndelungată de 
integritate, în timp ce contribuiţi în 
mod real la succesul nostru viitor.

Succesului
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Directorilor, membrilor din conducere şi angajaţilor: 
Cele mai bune întreprinderi globale sunt decisive. Posedând un simţ clar al 
viziunii şi misiunii lor, acestea îşi stabilesc scopuri ambiţioase şi le urmăresc. 
Succesul este deliberat.

În acelaşi mod, Eaton şi-a câştigat reputaţia globală pentru integritate făcând din 
etică o prioritate. Nutrim valorile corecte şi demonstrăm ce înseamnă a acţiona 
cu integritate şi a face afaceri corect.

Drept rezultat, reputaţia companiei Eaton ca fiind o întreprindere extrem de etică 
a devenit o caracteristică puternică, care ne distinge de alte întreprinderi. 
Continuând să îndeplinim marile aşteptări pe care ni le asumăm, protejăm o parte 
importantă din ceea ce ne face să avem succes în ochii clienţilor, ai furnizorilor şi 
ai angajaţilor. 

Compania Eaton se angajează să se asigure că aveţi informaţiile, îndrumarea şi 
instrumentele necesare pentru a înţelege şi a susţine standardele etice ale Eaton 
la locul de muncă, chiar dacă practicile sau circumstanţele locale pot umbri acea 
decizie. Acest Ghid de etică reprezintă o parte importantă a acestui angajament. 
Abundând în exemple clare şi concrete şi cu îndrumare practică, ghidul defineşte 
şi susţine standardele noastre privind comportamentul etic în interacţiunile de zi 
cu zi cu ceilalţi colegi şi cu acţionarii.

La Eaton, noi considerăm că modul prin care ne atingem rezultatele reprezintă 
o măsură importantă a succesului nostru. A face afaceri corect reprezintă baza
mărcii Eaton şi un pilon central al modului în care ne construim reputaţia pe 
piaţă. Prin înţelegerea informaţiilor prezentate în acest ghid şi prin aplicarea 
acestora ori de câte ori este nevoie, faceţi o alegere deliberată de a ne apăra 
îndelungata moştenirea de integritate, în timp ce contribuiţi în mod real la 
succesul nostru viitor.

Craig Arnold 
Preşedinte şi director executiv
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Noi înţelegem că abilitatea noastră de a ne îndeplini 
scopurile referitoare la performanţă depinde de 
faptul ca fiecare dintre noi să îmbrăţişeze valorile 
noastre fundamentale:

Valorile Eaton

Orientarea către client — Clientul reprezintă punctul central în tot ceea ce facem.

Oamenii — Considerăm că oamenii noştri sunt cea mai valoroasă resursă pe 
care o avem.

Încrederea — Ne încredem în capacitatea celorlalţi de a face lucrul corect.

Respectul  — Ne tratăm reciproc cu respect şi consideraţie.

Demnitatea — Respectăm mândria şi stima de sine a celorlalţi.

Integritatea — Suntem oneşti şi etici.
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Sănătatea şi securitatea
Ne angajăm să asigurăm starea de 
bine a tuturor angajaţilor.

Excelenţa
Ne străduim să fim cei mai buni.

Responsabilitatea
Ne respectăm angajamentele luate.

Incluziunea
Apreciem diferenţele individuale.

Comunicarea
Comunicăm deschis şi onest.

Credinţa noastră este că putem atinge „Excelenţa 
prin oameni”, creând şi susţinând un loc de muncă cu 
performanţe înalte. Noi capacităm performanţa 
superioară prin Filozofia Eaton, care pune în practică 
valorile noastre fundamentale în responsabilităţile 
faţă de celălalt, faţă de întreprindere, faţă de clienţi şi 
faţă de acţionari.

Salariu
Oferim salarii şi beneficii competitive.

Învăţarea
Învăţăm, creştem şi ne schimbăm fără 
încetare.

Inovarea
Apreciem ideile noi.

Angajamentul
Suntem implicaţi în munca noastră şi 
ne-am luat angajamentul să creăm 
viitorul companiei Eaton.

Mediul înconjurător şi 
comunităţile
Ne străduim să îmbunătăţim mediul 
înconjurător şi comunităţile în care 
locuim.

7



Corporaţia Eaton cere ca toţi directorii, membrii din 
conducere şi angajaţii Eaton, filialele şi afiliaţii 
(„Eaton”) să respecte principiile fundamentale ale 
comportamentului etic care sunt menţionate în acest 
document în îndeplinirea sarcinilor care le revin.

etică
Codul de
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 1.  Respectarea legii — Noi respectăm şi ne supunem legilor, regulilor şi 
regulamentelor care se aplică companiilor noastre în lume.

 2.  Integritatea înregistrării şi raportării rezultatelor noastre 
financiare — Noi menţinem în mod corespunzător evidenţe exacte şi 
complete ale activităţilor financiare, precum şi ale altor activităţi şi 
comunicăm rezultate financiare şi alte informaţii materiale, care sunt 
complete, corecte, la timp si uşor de înţeles. Am creat un sistem de 
controale interne cu scopul de a păstra integritatea înregistrărilor şi a 
informaţiilor noastre.

 3.  Respectarea drepturilor omului — Noi respectăm drepturile omului 
şi cerem furnizorilor noştri să facă la fel.

 4.  Livrarea calităţii — Noi ne angajăm să producem servicii şi produse de 
calitate.

 5.  Concurenţă etică — Noi câştigăm avantaj competitiv prin performanţă 
superioară. Noi nu ne angajăm în practici comerciale necinstite sau ilegale.

 6.  Respectarea diversităţii şi practici corecte de angajare — Noi 
ne luăm angajamentul să respectăm diversitatea culturală a forţei de muncă, 
prin practici care oferă acces egal şi tratament corect tuturor angajaţilor pe 
bază de merit. Noi nu tolerăm hărţuirea sau discriminarea la locul de muncă.

 7.  Evitarea conflictelor de interes — Noi evităm relaţiile sau 
comportamentul care ar putea compromite judecata sau crea conflicte 
aparente sau reale între interesele noastre personale şi loialitatea noastră 
pentru Eaton.  Noi nu folosim poziţia noastră în Eaton să obţinem profituri 
inadecvate pentru alţii sau pentru noi înşine. Noi nu ne angajăm în activităţi 
sau iniţiem relaţii care concurează cu Eaton.

 8.  Protejarea bunurilor şi a informaţiilor — Noi folosim proprietatea 
lui Eaton, informaţiile şi oportunităţile oferite pentru scopurile de afaceri ale 
lui Eaton şi nu pentru uz neautorizat. Noi menţinem cum se cuvine 
confidenţialitatea informaţiilor şi a datelor despre angajaţi încredinţate nouă 
de către Eaton sau alţii.

 9.  Acţionarea cu integritate — Noi nu oferim sau acceptăm mită, sprijin 
bănesc sau cadouri sau distracţii necuvenite. Noi ne angajăm în practici de 
afaceri care sunt consecvente cu etica şi valorile noastre.

10.  Vânzarea către guverne — Noi ne conformăm cu legile, regulile şi 
regulamentele speciale care se referă la contractele cu guvernul şi la relaţiile 
cu personalul guvernului.

11.  Contribuţii politice — Noi nu facem contribuţii din partea lui Eaton 
candidaţilor politici sau partidelor, nici chiar atunci când sunt legale.

12.  Mediul înconjurător, sănătatea şi securitatea — Noi ne angajăm 
să devenim un lider global în apărarea sănătăţii şi a securităţii angajaţilor 
noştri şi în protejarea mediului înconjurător.
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Raportarea — În conformitate cu legile locale, orice persoană poate să 
raporteze personal sau anonim orice problemă de etică sau de violare a legii 
efectivă sau potenţială, incluzând orice problemă financiară, privind contabilitatea, 
impozitul sau mita la Biroul de etică şi conformitate.  Confidenţialitatea va fi 
păstrată într-o măsură care permite o investigare adecvată.

Raportările pot fi făcute prin poştă normală, prin e-mail sau prin telefon, după 
cum este prezentat mai jos:

• Poştă normală — Trimiteţi scrisorile la:

 VP, Ethics and Compliance
 Eaton Corporation
 1111 Superior Ave.
 Cleveland, Ohio  44114 USA

• E-mail — Trimiteţi e-mailurile la Ethics@eaton.com sau utilizaţi formularele 
web localizate pe site-ul web Etică globală, accesibil prin JOE (Intranetul 
Eaton), sau pe site-ul web extern al Eaton.

• Telefon — Contactaţi linia de ajutor pentru etică şi integritate financiară 
apelând 800.433.2774 din SUA sau din Canada. Din toate celelalte ţări, apelaţi 
numărul listat pe posterul dvs. local privind etica sau pe site-ul web al Etică 
Globală de pe JOE. Linia de ajutor este gratuită, iar un reprezentant vă oferă 
asistenţă multilingvistică 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână.

• Sprijin multilingvistic — Dacă doriţi, puteţi folosi limba dvs. maternă ca să vă 
exprimaţi îngrijorarea la una din aceste adrese, iar noi vom traduce scrisoarea 
sau emailul dumneavoastră.

Eaton nu permite răzbunarea împotriva oricărui angajat care raportează o 
problemă etică, legală sau financiară şi nu va lua măsuri disciplinare împotriva 
niciunui angajat care raportează ceva cu bună credinţă.
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Responsabilitatea personală

Fiecare director, membru din conducere sau angajat are responsabilitatea 
personală să citească, să cunoască şi să respecte principiile conţinute în acest 
Cod de etică. În conformitate cu legile locale, respectarea acestor principii este o 
condiţie de angajare, iar nerespectarea lor poate duce la măsuri disciplinare care 
includ şi concedierea.

Comitetul de conducere va preciza sau desemna personalul managerial adecvat 
care va stabili măsurile care trebuie luate în cazul violării Codului de etică. Aceste 
măsuri trebuie să fie rezonabile pentru a împiedica încălcările şi pentru a promova 
responsabilitatea pentru aderenţa la Codul de Etică.

În conformitate cu legile locale, fiecare director, membru din conducere sau 
angajat are datoria să aducă la cunoştinţa Eaton orice activitate care, după părerea 
lui/ei, violează aceste principii. Raportările pot fi făcute atât supraveghetorului sau 
unui alt membru din conducere, cât şi Biroului de etică şi conformitate, după cum 
s-a specificat mai sus. Încălcările potenţiale pot fi de asemenea raportate la 
preşedinţii comitetelor de revizie sau de guvernare ale comitetului de conducere 
sau direct, către întregul comitet de conducere, printr-o scrisoare în atenţia 
vice-preşedintelui Etică şi conformitate, care va înainta raportul.
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Introducere

Scopul acestui Ghid de etică este să ajute toţi 
angajaţii lui Eaton din toată lumea să ştie şi să se 
respecte Codul de etică în îndeplinirea sarcinilor de 
serviciu care le revin. Nu a fost conceput cu intenţia 
să cuprindă toate problemele de etică, ci să vă dea 
îndrumări generale în luarea deciziilor de afaceri 
etice şi să vă îndrepte spre sursele de ajutor puse la 
dispoziţia dumneavoastră. Cereţi supraveghetorului 
dumneavoastră sau accesaţi JOE, intranetul Eaton, 
pentru a citi textul integral al politicilor companiei la 
care se face referire în acest ghid.



Cine trebuie să se conformeze Codului de etică?
Angajaţii lui Eaton din toată lumea
Fiecare director, membru din conducere sau angajat (la care o să ne referim în 
acest ghid cu termenul colectiv de „angajaţi”) are responsabilitatea personală să 
citească, să cunoască şi să respecte principiile conţinute în acest Cod de etică.

Filialele, afiliaţii şi alte  
entităţi juridice
Filialele, afiliaţii şi alte entităţi juridice 
pe care Eaton le deţine total sau 
parţial vor avea obligaţia să respecte 
Codul de etică. De exemplu, orice 
societate mixtă e unde Eaton deţine 
mai mult de 50 de procente din 
acţiuni trebuie să se conformeze cu 
principiile Codului nostru de etică. 
Entităţile juridice în care Eaton deţine 
10 procente sau mai mult din acţiuni, 
dar nu are putere de control vor fi 
solicitate să respecte Codul de etică 
sau un cod de conduită similar.

Terţe persoane

Atunci când este relevant, Codul de 
etică al lui Eaton se aplică în mod egal 
indivizilor sau contractorilor care sunt 
angajaţi să presteze servicii pentru sau 
în numele lui Eaton. Aceasta include 
toţi muncitorii sezonieri, cum ar fi 
contractori independenţi, consultanţi 
de afaceri, persoane oferind servicii 
sau muncitori de la agenţii.

Noi cerem furnizorilor noştri să 
respecte Codul de conduită al 
furnizorilor Eaton. 

Nu permitem terţelor părţi să facă în 
numele nostru un lucru care nouă ne 
este interzis să-l facem.

 Întrebare

Î. Ce se întâmplă dacă unele 
dintre părerile mele personale 
nu sunt în concordanţă cu 
principiile etice ale Eaton?

R. Scopul companiei Eaton nu este 
de a vă schimba părerile 
personale. Cu toate acestea, ne 
aşteptăm ca dumneavoastră să 
folosiţi principiile etice ale Eaton 
pentru a vă modela conduita când 
faceţi afaceri din partea Eaton.  
Dacă aveţi nelămuriri cu privire la 
capacitatea de a vă ridica la 
înălţimea acestor aşteptări, 
discutaţi această problemă cu 
supraveghetorul dumneavoastră 
sau contactaţi Biroul de etică şi 
conformitate.
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1Respectarea legii

Noi respectăm şi ne supunem legilor, regulilor şi 
regulamentelor care se aplică companiilor noastre 
în lume.



Respect

Responsabilitatea voastră personală
Ca angajaţi ai lui Eaton aveţi obligaţia să respectaţi toate legile şi regulamentele 
guvernamentale care vi se aplică oriunde facem afaceri. Presiuni percepute din 
partea supraveghetorului sau cereri datorate condiţiilor de afaceri nu sunt o scuză 
pentru nerespectarea legilor. Sunteţi responsabili să puneţi întrebări şi să vă 
exprimaţi îndoielile pe care le aveţi despre o propunere de a acţiona într-un 
anumit fel la supraveghetorul vostru sau Biroul de etică şi conformitate.

Controlul comerţului internaţional import şi export
Eaton respectă toate legile aplicabile din S.U.A. sau alte legi naţionale, 
regulamente şi restricţii referitoare la importul şi exportul de produse, servicii, 
informaţii sau tehnologie. Nerespectarea acestor regulamente poate constitui o 
infracţiune iar pedepsele pentru nerespectarea lor pot include amenzi pentru 
Eaton şi închisoare pentru oricare angajat responsabil. Sunteţi responsabili să ştiţi 
legile care aparţin de dumneavoastră şi de sectorul dumneavoastră de muncă, 
care pot include şi legi ale unei alte ţări.

Legi şi practici locale
Deoarece Eaton este o corporaţie din SUA, trebuie să respecte legile din SUA. 
Eaton trebuie să respecte de asemenea legile ţărilor în care facem afaceri. Legile 
unei anumite ţări pot afecta modul în care facem afaceri într-o altă ţară. Când 
faceţi afaceri pentru Eaton, este important să înţelegeţi nu doar legile locale care 
vi se aplică în ţara dvs., ci şi modul în care puteţi fi afectat(ă) de legile altor ţări. 
Dacă întâlniţi un conflict între aceste legi sau constataţi că legile locale şi 
afacerile sau practicile sociale intră în conflict cu aceste legi, cereţi ajutor.
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Exemple

Incorect 
Un angajat descoperă că un client 
falsifică procentajul conţinutului 
local al pieselor Eaton pentru a 
respecta cerinţele 
guvernamentale. Angajatul nu 
face nimic deoarece nu doreşte 
să piardă afacerea clientului.  

O funcţionară de la transporturi 
observă că un produs Eaton 
destinat a ajunge într-o ţară străină 
conţine o tehnologie care este 
restricţionată conform legilor 
locale de control al exportului. Ea 
nu găseşte nicio indicaţie conform 
căreia s-a obţinut licenţa de 
export necesară pentru acea 
tehnologie. Ea nu pune la îndoială 
transportul, permiţând plecarea.

Corect
Un manager descoperă că un 
transport va fi deviat de la o ţară 
de destinaţie permisă la o ţară află 
sub sancţiune, contrar legilor SUA 
de control al exportului şi opreşte 
transportul.

Defectarea echipamentului 
ameninţă întârzierea transportului 
produselor către un client 
important. O soluţie ar fi mutarea 
producţiei într-o altă fabrică Eaton, 
dar acest lucru necesită o 
aprobare anterioară din partea 
clientului, precum şi din partea 
birourilor locale vamale şi fiscale. 
Chiar dacă livrarea este întârziată 
cu o săptămână, managerul 
fabricii se asigură că echipa sa a 
obţinut aprobările necesare 
înainte de a muta producţia.

 Întrebări

Î. Suspectez că un distribuitor expediază piese Eaton într-o ţară care cred 
că se află sub sancţiune sau sub embargo în ceea ce priveşte legile 
exportului. Ce ar trebui să fac?

R. Expedierea de produse în ţări care se află sub sancţiune sau embargo, chiar 
şi printr-un distribuitor, poate fi ilegală conform legilor privind exportul ale 
multor ţări în care Eaton face afaceri. Regulile care guvernează aceste 
transporturi sunt foarte complexe, iar stabilirea faptului dacă un transport 
este legal necesită o analiză atentă a tuturor faptelor. În cazul în care nu ştiţi 
sigur dacă produsele Eaton sunt expediate către o ţară supusă sancţiunilor 
sau embargoului sau înainte de a efectua orice tranzacţie care poate implica 
o ţară supusă sancţiunilor sau embargoului, contactaţi imediat 
departamentul juridic pentru ajutor.

Î. Uneori, standardele şi politicile noastre sunt mai stricte decât legile locale 
din ţara mea. De ce trebuie să depăşim ceea ce prevede legea locală?

R. Eaton se angajează să facă afaceri corect, ceea ce înseamnă că facem lucrul 
corect chiar dacă acesta este mai restrictiv decât legile locale sau chiar dacă 
obiceiurile sau practicile de afaceri locale permit un alt tip de abordare.
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2 Integritatea 
înregistrării şi 
raportării rezultatelor 
noastre financiare

Noi menţinem în mod corespunzător evidenţe 
exacte şi complete ale activităţilor financiare, 
precum şi ale altor activităţi şi comunicăm rezultate 
financiare care sunt complete, corecte, la timp si 
uşor de înţeles. Am creat un sistem de controale 
interne cu scopul de a păstra integritatea 
înregistrărilor şi informaţiilor noastre.
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Acurateţe

Angajaţii trebuie:

19

• Să se asigure că registrele financiare, evidenţele şi declaraţiile pentru care ei 
sunt responsabili reflectă cu acurateţe tranzacţiile şi sunt în conformitate cu 
principiile de contabilitate cerute şi cu sistemul de controale interne de la Eaton.

• Să nu falsifice în nicio împrejurare niciun document sau să denatureze 
adevărata natură a oricărei tranzacţii. 

• Să urmeze politicile de păstrare a evidenţelor de la Eaton.



 Întrebări

Î. Care ar fi câteva exemple de evidenţe ale afacerii?
R. Evidenţele afacerii pot fi documente electronice sau pe hârtie, dintre care 

enumerăm:
• Fişele de pontaj;
• Rapoartele de testare;
• Rapoartele privind mediul, securitatea şi sănătatea ocupaţională;
• Datele privind veniturile şi costurile;
• Rapoartele financiare;
• Rapoartele de cheltuieli;
• Informaţiile privind produsul;
• Rapoartele de calitate şi
• Evidenţele calificărilor educaţionale sau ale istoricului experienţei 

profesionale.

Î. Ce consecinţe pot rezulta din raportarea nesinceră a informaţiilor 
companiei?

R. Transmiterea de informaţii false privind calitatea, testarea, inventarul, starea 
financiară sau alte asemenea rapoarte poate duce la sancţiuni disciplinare, care 
pot include şi concedierea. Acest tip de conduită poate dăuna reputaţiei noastre 
şi poate duce la răspunderea civilă sau penală a angajatului sau a companiei.

Î. Unul dintre colegii mei a raportat nişte rezultate false ale unor teste 
importante, ceea ce ar putea duce la defecţiuni serioase ale produsului.  
Cum pot să ridic această problemă fără să-mi stric relaţia cu colegul meu?

R. În funcţie de circumstanţe, managerul dumneavoastră sau Biroul de resurse 
umane trebuie să investigheze ceea ce s-a întâmplat fără să divulge 
implicarea dumneavoastră. Dacă nu vă simţiţi confortabil să aduceţi 
problema la cunoştinţa managerilor locali, puteţi raporta îngrijorările dvs. la 
Biroul de etică şi conformitate.

Î. Noul meu coleg nu are experienţa pe care a prezentat-o în scrisoarea sa 
de intenţie. Când l-am întrebat de ce a făcut acest lucru, mi-a spus că a 
exagerat puţin cu experienţa profesională pentru a primi slujba. El 
consideră că nu asta e important, atâta vreme cât îşi face treaba bine. E 
corectă această abordare?

R. Nu. Angajaţii care îşi exagerează experienţa profesională sau îşi falsifică 
datele privind educaţia pot fi supuşi unor sancţiuni disciplinare, care pot 
include şi concedierea. Angajaţii care îşi falsifică experienţa profesională pot 
falsifica la fel de bine şi alte documente. Pe lângă aceasta, nu este corect 
faţă de celelalte persoane care au candidat pentru acea slujbă.

Î. Unul dintre colegii mei m-a rugat să aprob o factură pentru servicii care 
nu au fost efectuate. Ce ar trebui să fac?

R. Dacă aprobaţi această factură ştiind că nu am primit aceste servicii, atunci 
aţi făcut un raport fals. Dacă se efectuează o plată ca urmare a aprobării 
dumneavoastră, atunci acest lucru poate fi considerat furt. Vorbiţi cu colegul 
dumneavoastră despre aceste probleme. Dacă nu vă simţiţi confortabil să 
faceţi acest lucru, contactaţi-vă managerul, directorul financiar local sau 
Biroul de etică şi conformitate pentru a afla cum trebuie să procedaţi.
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Exemple

Incorect 
Pentru a-şi îndeplini ţintele de 
vânzări, un manager de fabrică îi 
cere unui revizor să înregistreze o 
vânzare mare în ultima zi a 
trimestrului, deşi comanda nu a 
fost expediată decât două zile mai 
târziu.

O reprezentantă de vânzări trece 
chitanţe false în raportul ei de 
cheltuieli pentru mese la care nu 
a participat.

Un angajat află că un client 
ameninţă că va da compania în 
judecată deoarece produsul este 
defect şi şterge toate mesajele 
acestuia care cereau rezultatele 
testării produsului.

Un manager de vânzări îi plăteşte 
familiei unui client vizita la Disney 
World şi înregistrează costurile 
călătoriei ca şi cheltuieli pentru 
dezvoltarea produsului.

Corect
Managerul îi cere unui angajat să 
modifice detaliile unui raport 
privind un accident. Angajatul nu 
se simte confortabil să facă acest 
lucru şi cere sfatul altui manager.  

Un angajat nou descoperă că, în 
mod regulat, colegii săi falsifică 
orele lucrate de pe pontajele lor şi 
este îngrijorat că această practică 
este bine cunoscută şi acceptată 
în fabrică.  Nu se simte confortabil 
să abordeze problema cu 
managerii lcoali, aşa că se decide 
să contacteze Biroul de etică şi 
conformitate pentru a discuta 
această practică. 

Când o angajată indică o greşeală 
importantă într-un raport de 
inventar, managerul acesteia 
recunoaşte greşeala, îi 
mulţumeşte că i-a arătat-o şi 
trimite raportul corectat.

O angajată află că un client ia 
deciziile de achiziţionare bazându-
se pe specificaţiile produsului 
dintr-un manual al produsului 
depăşit. Ea îl înştiinţează imediat 
pe acesta de eroare.
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Respectarea 
drepturilor omului 

Noi respectăm drepturile omului şi cerem furnizorilor 
noştri să facă la fel.

3

22



Ca  cetăţean al lumii şi membru responsabil al societăţii, Eaton respectă 
demnitatea indivizilor, nevoile comunităţii noastre şi vulnerabilitatea mediului 
înconjurător. Eaton crede de multă vreme în responsabilitatea socială colectivă, 
care este o valoare centrală a felului în care noi ne conducem afacerile. 

Drepturile omului
Recunoaştem faptul că multe organizaţii şi comisii independente au propus 
instrumente de bază privind drepturile omului pe plan internaţional, precum 
United Nations Global Compact (Pactul Global al Naţiunilor Unite), Universal 
Declaration of Human Rights (Declaraţia Universală a Drepturilor Omului), 
International Covenant on Civil and Political Rights (Pactul Internaţional privind 
Drepturile Civile şi Politice) şi International Covenant on Economic, Social and 
Cultural Rights (Pactul Internaţional privind Drepturile Economice, Sociale şi 
Culturale). Aceste instrumente respectă, în general, principiile conform cărora 
afacerile trebuie să respecte şi să susţină drepturile omului prezentate şi nu 
trebuie să participe la abuzuri îndreptate împotriva drepturilor omului. La Eaton, 
aceste principii importante sunt integrate în valorile noastre fundamentale şi 
guvernează modul în care ne comportăm în fiecare zi precum şi ceea ce cerem 
furnizorilor noştri. De asemenea, suntem membri şi participăm cu mândrie la 
Global Reporting Initiative (Iniţiativa de Raportare Globală), care este unul dintre 
cele mai utilizate cadre de raportare privind performanţa în domeniul drepturilor 
omului, muncii, mediului înconjurător, anti-corupţiei şi cetăţeniei corporative.

Munca cu copii
Noi nu folosim munca copiilor. Noi definim copil orice persoană sub vârsta de 16 
ani. Dacă legea locală este şi mai restrictivă decât politica noastră, o să ne 
conformăm cu legea locală. Cu toate acestea, chiar dacă legea locală ne-ar 
permite să angajăm persoane mai tinere de 16 ani, nu îi vom angaja.

Muncă forţată
Noi interzicem folosirea oricărei forme de muncă forţată sau sub contract de 
ucenicie, sclavie sau servitute.

Salariu
Noi oferim salarii şi beneficii care îndeplinesc sau depăşesc cerinţele legale şi 
sunt competitive cu standardele salariale din ţările în care facem afaceri.

Incluziune
Noi ne angajăm în practici care rezultă în incluziunea tuturor angajaţilor şi care 
promovează oportunităţi de angajare egală pentru persoanele calificate. Noi ne 
străduim să menţinem o atmosferă de lucru în care fiecare dintre noi, indiferent 
de provenienţa culturală, sex, rasă, culoare, religie, etnicitate, vârstă, 
naţionalitate, orientare sexuală, identitate de gen, invaliditate, nivel sau poziţie, să 
poată să îşi atingă potenţialul maxim şi să simtă că este important în fiecare zi.

Demnitate23



Mediul de lucru
Noi folosim filozofia Eaton să ne exprimăm credinţa în excelenţa prin oameni 
bazându-ne pe credinţa fundamentală că toţi angajaţii doresc să contribuie cu ce 
au mai bun şi să facă ceea ce este corect. Ne bazăm politicile, practicile şi 
deciziile pe următoarele principii filozofice fundamentale:

• Ne angajăm să asigurăm starea de bine a tuturor angajaţilor.
• Încercăm să fim cei mai buni în ceea ce facem.
• Apreciem diferenţele individuale.
• Comunicăm deschis şi onest.
• Oferim salarii şi beneficii competitive.
• Învăţăm, creştem şi ne schimbăm fără încetare.
• Apreciem ideile noi.
• Suntem implicaţi în munca noastră şi ne-am luat angajamentul să creăm 

viitorul companiei Eaton.
• Încercăm să îmbunătăţim mediul înconjurător şi comunităţile noastre.

Noi credem că toţi angajaţii trebuie să se trateze unul pe celălalt şi pe toţi ceilalţi 
cu care au relaţii de muncă cu demnitate şi respect.

Noi ne angajăm să menţinem un mediu de lucru lipsit de influenţele substanţelor 
controlate neautorizate, drogurilor ilegale, tutunului şi alcoolului. 

Noi oferim angajaţilor noştri un mediu de lucru bazat pe încredere unde ei sunt 
liberi să pună întrebări, să ofere feedback, să raporteze probleme şi să fie 
implicaţi activ în procesul de luare a deciziilor. 

În cazul în care angajaţii sunt reprezentaţi de sindicate şi/sau comitete ale 
întreprinderii, Eaton respectă legile locale când negociază cu reprezentanţii 
acestora.

Furnizori
Noi cerem furnizorilor noştri să respecte Codul de conduită al Furnizorilor Eaton.

Cetăţenie
Noi sprijinim comunităţile în care muncim şi unde locuim. Ca şi buni cetăţeni de 
afaceri, noi dorim să îmbunătăţim calitatea vieţii prin sprijinirea educaţiei, sănătăţii 
şi a serviciilor către oameni, dezvoltarea comunităţii şi alte iniţiative locale 
relevante acolo unde facem afaceri, şi prin sprijinirea implicării voluntare a 
angajaţilor noştri în astfel de iniţiative.
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 Întrebări

Î. Clienţii şi furnizorii noştri întreabă uneori dacă Eaton susţine United 
Nations Global Compact (Pactul Global al Naţiunilor Unite) şi alte 
instrumente ale drepturilor omului. Ce ar trebui să răspund?

R. Oferiţi-le un exemplar al Ghidului de etică sau spuneţi-le să acceseze site-ul 
nostru web extern pentru o copie electronică a ghidului. Dacă vi se cere să 
răspundeţi la un sondaj de opinie referitor la aceste probleme, cereţi sfatul 
departamentului juridic.

Î. Nu mă simt confortabil când supraveghetorul de secţie spune bancuri 
cu caracter etnic şi naţionalist. Ce ar trebui să fac?

R. Ideal ar fi să-i spuneţi supraveghetorului că glumele sale nu vă fac plăcere şi 
să-i cereţi să se oprească. Dacă nu vă simţiţi confortabil să faceţi acest lucru, 
ridicaţi problema la Biroul de resurse umane.

Î. Cum beneficiază Eaton de diversitate?
R. Succesul nostru depinde de capacitatea noastră de a atrage cei mai buni 

oameni din fondul de talente global şi multicultural. Apreciind diferenţele 
individuale, noi beneficiem de perspective unice care duc la idei inovatoare 
şi decizii mai bune.

Î. Partenerul nostru din societatea mixtă cu capital de stat nu este de 
acord cu candidatele de sex feminin pe care le recomandăm pentru 
funcţii operaţionale cheie. Pe viitor, credeţi că ar trebui să nu mai 
recomandăm femei în aceste funcţii?

R. Nu. Excluderea femeilor dintre candidaţi va da impresia că suntem de acord 
cu discriminarea. Prezentând în continuare cei mai buni candidaţi pe baza 
meritului lor, noi ne consolidăm angajamentul de a angaja cei mai buni 
oameni, indiferent de sexul acestora.
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Î. Noul meu manager mă intimidează, iar uneori mă umileşte în faţa 
colegilor. Poate că ăsta e stilul ei, dar mie îmi scade moralul. Ce pot face?

R. Dacă simţiţi că nu sunteţi tratat într-o manieră profesionistă, discutaţi cu 
managerul dumneavoastră despre felul în care comportamentul său vă 
afectează moralul. Dacă nu vă simţiţi confortabil să faceţi acest lucru, aduceţi 
problema la cunoştinţa unui alt manager sau la Biroul de resurse umane.

Î. Am motive să cred că unul dintre furnizorii noştri cheie îşi tratează 
prost angajaţii, supunându-i unor condiţii de lucru periculoase. Ar 
trebui să-mi fac probleme?

R. Reputaţia noastră de a face afaceri corect poate suferi din cauza acţiunilor 
partenerilor noştri de afaceri. Raportaţi-vă îngrijorarea managerului 
dumneavoastră pentru ca Eaton să poată stabili ce acţiune să urmeze. 
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Exemple

Incorect 
Angajaţii îl ridiculizează pe un 
coleg datorită orientării sale 
sexuale.

O angajată primeşte un salariu 
mai mic decât colegul său doar 
pentru că este femeie. 

Corect
O femeie candidează pentru o 
poziţie de tehnician maşini-unelte, 
care a fost dintotdeauna ocupată 
de bărbaţi. Femeia este angajată 
în această slujbă numai pe baza 
calificărilor sale.  

Se descoperă că unul dintre 
furnizori foloseşte copii pentru a 
fabrica piese pentru Eaton. Eaton 
schimbă furnizorul, deşi costurile 
sunt mai mari.



Livrarea calităţii

Noi ne angajăm să producem servicii şi produse  
de calitate.

4
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Excelenţă

Calitatea este temelia angajamentului nostru faţă de clienţii noştri şi este 
esenţială pentru abilitatea noastră de a concura. Angajamentul nostru pentru 
calitate înseamnă că:

• Noi facem calitatea o prioritate în munca noastră zilnică şi ne concentrăm 
eforturile pe îmbunătăţire continuă.

• Noi proiectăm, achiziţionăm şi fabricăm produsele noastre să 
îndeplinească sau să depăşească angajamentele noastre faţă de clienţii 
noştri.

• Noi ne livrăm serviciile concentrându-ne pe inovaţie şi pe nevoile 
clientului.

• Noi ne asigurăm că toate inspecţiile şi testările sunt realizate şi toate 
documentele aferente sunt complete, exacte şi corecte.

• Noi proiectăm produsele noastre să îndeplinească toate standardele şi 
regulamentele guvernamentale aplicabile şi efectuăm teste în mod 
regulat pentru a ne asigura de o conformitate permanentă.

• • Noi ne angajăm pentru scopul suprem de a nu avea niciun defect şi 
nicio eroare.  

• • Noi suntem responsabili individual pentru respectarea politicilor, 
practicilor şi procedurilor de calitate care se aplică muncii noastre.

• practices and procedures that apply to our work.

 Întrebări

Î. Un furnizor recheamă piese dintr-un transport anterior deoarece 
acestea nu sunt conforme specificaţiilor. Produsele care conţin aceste 
piese au fost deja expediate, dar supraveghetorul meu spune că nu 
trebuie să ne înştiinţăm clienţii deoarece este problema furnizorului. 
Mie nu mi se pare corect, dar nu ştiu dacă ar trebui să spun ceva. Ce ar 
trebui să fac?

R. Dacă aveţi vreo îngrijorare referitoare la o problemă de siguranţă sau de calitate 
a produsului, nu o ţineţi pentru dumneavoastră.  În timp ce toţi suntem 
responsabili pentru acţiunile noastre personale, angajamentul nostru comun 
pentru integritate înseamnă că trebuie să luăm poziţie când avem o îngrijorare 
sau când ni se cere să facem ceva ce noi considerăm că nu este corect. 

Î. Cum pot fi răspunzător de calitate când există atâta presiune pentru a 
face tot ce este posibil pentru a expedia produsul la timp?

R. Reputaţia noastră pentru calitate este foarte importantă. Deşi toţi trebuie să 
facem tot posibilul pentru a ne respecta termenele limită, aceasta nu 
înseamnă că ne aşteptăm să riscaţi sau să nu asiguraţi calitatea 
corespunzătoare. Dacă simţiţi că există această presiune, vorbiţi cu 
supraveghetorul dumneavoastră sau cu managerul de calitate din locaţia 
dumneavoastră. Dacă nu vă simţiţi confortabil să faceţi acest lucru, 
contactaţi Biroul de etică şi conformitate.
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Exemple

Incorect 
Un manager de mărfuri care 
lucrează la un proiect de 
aprovizionare observă că un 
furnizor propus nu are un punctaj 
satisfăcător la evaluarea necesară 
referitoare la sistemul de calitate.  
Fiind vorba de un termen limită, el 
ignoră omisiunea şi adaugă 
furnizorul pe lista de furnizori 
aprobaţi.

Un muncitor din producţie 
observă că un dispozitiv pentru 
eliminarea erorilor cerut de client 
nu funcţionează. El îşi contactează 
supraveghetorul, dar i se spune că 
dispozitivul nu e foarte important. 
Fără prea multă tragere de inimă, 
angajatul se întoarce la lucru, iar 
producţia continuă.

Corect
Unui angajat i se cere să sară 
peste paşii din procesul de 
aprovizionare globală pentru a 
adăuga rapid un furnizor nou. 
Înainte de a acţiona, şi fără teamă 
de represalii, angajatul îl întreabă 
pe managerul local de calitate şi 
pe cel al lanţului de aprovizionare 
dacă acest lucru este în regulă.

Un supraveghetor observă că 
inventarul pentru un anumit şurub 
e pe terminate. Un şurub puţin 
mai mic cu aceeaşi dimensiune a 
filetului este folosit la o linie de 
producţie alăturată. Cunoscând 
importanţa produsului pentru 
client, supraveghetorul le cere 
inginerilor de produs şi de calitate 
responsabili de această linie să 
evalueze utilizarea şurubului mai 
scurt, să se decidă asupra unei 
testări relevante pentru validare şi 
să completeze documentele de 
schimbare a producţiei înainte de 
a folosi celălalt şurub în producţie.
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Concurenţă etică

Noi câştigăm avantaj competitiv prin performanţă 
superioară. Noi nu ne angajăm în practici comerciale 
necinstite sau ilegale.

5
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Angajaţii care lucrează în marketing, vânzări, cumpărări şi achiziţii trebuie să fie în 
mod special conştienţi de legile competiţiei şi alte legi comerciale şi regulamente. 
Acest lucru se aplică de asemenea la cei care sunt membri ai asociaţiilor de 
comerţ sau ai grupurilor de evaluare şi stabilire a standardelor în industrie.

Tratamentul etic al competitorilor
Angajaţii trebuie să evite:

• Să discute cu un competitor: preţuri, costuri, producţie, capacitate, 
produse şi servicii, practici de licitaţie, teritorii de vânzări, canale de 
distribuţie, furnizori, clienţi şi alte probleme de afaceri care nu sunt de 
domeniu public;

• Să folosească tactici care elimină competiţia pe pieţele de desfacere 
unde compania este lider, care includ vânzarea sub preţul marginal şi alte 
practici prădalnice care au efectul de a elimina competiţia;

• Să folosească, sau să ceară altui partener să folosească, mijloace improprii 
pentru a obţine secretele de afaceri ale competitorului, care includ furtul, 
luarea, reproducerea sau folosirea înşelătoriei pentru a le obţine;

• Folosirea cu bună ştiinţă a secretelor de afaceri ale competitorului; şi
• Vânzarea negativă, discreditarea competitorilor şi lansarea de zvonuri 

nefondate.

Fără consultarea departamentului juridic al Eaton şi fără autorizare specifică de la 
nivelul de management adecvat, angajaţii nu au voie:

• Să negocieze cu competitorii cu privire la posibile fuzionări, achiziţii, 
formarea de societăţi mixte sau cumpărare în comun, marketing sau 
extinderea acordurilor;

• Să facă evaluări care includ competitorii;
• Să participe alături de competitori în activităţi de stabilire a standardelor 

în industrie sau ale asociaţiilor de comerţ; sau
• Să schimbe informaţii cu competitorii.

Tratamentul etic al clienţilor
În afara cazului în care au aprobare prealabilă de la departamentul juridic al lui 
Eaton, angajaţii nu au voie:

• Să ceară unui client să revândă sau să închirieze un produs sau un 
serviciu Eaton la sau peste un anumit preţ;

• Să lege vânzarea sau închirierea unui produs sau serviciu Eaton de 
cumpărarea sau închirierea altui produs sau serviciu Eaton;

• Să se angajeze într-un aranjament exclusiv cu un client;
• Să limiteze teritoriul clienţilor în care ei pot revinde sau închiria produsele 

şi serviciile lui Eaton;
• Să limiteze clienţii către care un produs sau un serviciu poate fi revândut; sau
• Să facă discriminări între clienţi competitori în privinţa preţurilor şi 

rabaturilor oferite pentru bunuri asemănătoare.

Onestitate
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 Întrebări

Î. Pot candida la o poziţie de la competitori pentru a afla despre noile 
lor produse?

R. Nu, obţinerea de informaţii secrete privind produsul prin ascunderea 
intenţiilor reale nu este corectă şi poate fi chiar ilegală.  Adunarea de 
informaţii disponibile în mod public despre produsele concurenţei noastre 
este o variantă corectă când este realizată într-un mod legal şi profesional. 
Dacă aveţi întrebări referitoare la modalitatea prin care puteţi aduna astfel de 
informaţii de afaceri, contactaţi departamentul jJuridic pentru sfaturi.

Î. Un angajat al unui potenţial client nou s-a oferit să-i plaseze companiei 
Eaton o comandă mare dacă sunt de acord să-i livrez acasă un 
generator. Nu vreau să pierd afacerea sau comanda.  Ce ar trebui să fac?

R. Nu-i daţi generatorul! Aceasta reprezintă o formă de mituire, este ilegală în 
majoritatea ţărilor şi este împotriva politicii Eaton anti-corupţie. Amintiţi-i 
angajatului despre beneficiile de a face afaceri cu Eaton şi gândiţi-vă dacă nu 
există alte persoane din echipa clientului care ar putea decide că oferta 
noastră este cea mai bună.

Î. Unul dintre colegii mei face uneori afirmaţii false despre produsele 
concurenţei în faţa clienţilor. El pretinde că clienţii ştiu că el 
exagerează pentru a realiza vânzarea, dar eu nu mă simt confortabil. 
Ce ar trebui să fac?

R. Mai întâi, amintiţi-i colegului că una dintre modalităţile prin care construim 
relaţii de lungă durată este respectul comun şi încrederea. Noi câştigăm 
afaceri prin performanţă superioară şi prin faptul că suntem oneşti când ne 
prezentăm produsele. Dacă nu vă simţiţi confortabil să-i spuneţi aceste lucruri 
colegului, atunci vorbiţi cu managerul dvs. sau cu Biroul de resurse umane.

Î. Am o relaţie bună cu nişte prieteni care lucrează la competitorii noştri. 
E vreo problemă dacă avem discuţii ocazionale despre ceea ce se 
întâmplă pe piaţă?

R. Evitaţi discuţiile sau activităţile cu prietenii care pot fi privite ca 
necorespunzătoare sau care ar putea duce la presupuneri de activităţi 
anti-competitive. Conversaţiile despre afaceri cu competitorii pot fi privite ca 
acorduri dintre competitori pentru a lucra competitorii pe la spate.

Î. Vecinul meu tocmai a fost dat afară de la unul dintre marii noştri 
competitori. Pot să-i pun întrebări despre produsele lor, acum că nu mai 
lucrează la ei?

R. Înainte de a pune întrebări, asiguraţi-vă că vecinul dumneavoastră înţelege 
că nu-i cereţi informaţii secrete sau care sunt protejate de un contract de 
confidenţialitate cu fostul angajator.
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Tratamentul etic al furnizorilor
În afara cazului în care au aprobare prealabilă de la departamentul juridic al lui 
Eaton, angajaţii nu au voie:

• Să lege cumpărarea unui produs sau serviciu de o vânzare reciprocă a 
unui produs sau serviciu;

• Să se angajeze într-un aranjament exclusiv cu un furnizor; sau
• Să formeze orice fel de grup de cumpărare colectivă.



Exemple

Incorect 
Un manager aprobă un acord cu 
doi competitori privind creşterea 
de preţ care va fi oferită clienţilor.  

Un angajat nou de la Eaton îşi 
foloseşte fosta parolă pentru a 
intra pe site-ul web al fostului său 
angajator pentru a vizualiza date 
confidenţiale.

Corect
Un manager de marketing 
participă la o întâlnire a asociaţiei 
de comerţ, iar discuţia se 
îndreaptă spre cum se pot 
controla preţurile pe piaţă. El 
anunţă că discuţia nu este 
potrivită şi părăseşte încăperea .

Un maşinist nou, de la un 
competitor, care dă interviu pentru 
Eaton, îşi descrie munca la un 
produs nou care poate fi util.  
Maistrul îi cere să păstreze 
informaţiile competitorului pentru el.
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Respectarea 
diversităţii şi practici 
corecte de angajare

Noi ne luăm angajamentul să respectăm diversitatea 
culturală a forţei de muncă prin practici care oferă 
acces egal şi tratament corect tuturor angajaţilor pe 
bază de merit. Noi nu tolerăm hărţuirea sau 
discriminarea la locul de muncă.

6
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Noi folosim valorile Eaton să ne exprimăm credinţa în excelenţa prin oameni.

Noi oferim un mediu de lucru care să îi cuprindă pe toţi şi care respectă 
diferenţele individuale şi apreciază perspectivele unice care duc la idei inovatoare 
şi la decizii mai bune. 

Noi credem că toţi angajaţii trebuie să se trateze unul pe celălalt şi pe toţi ceilalţi 
cu care au relaţii de muncă cu demnitate şi respect.

Noi ne angajăm în practici care promovează oportunităţi de angajare egală pentru 
persoanele calificate.

Noi ne străduim să menţinem o atmosferă de lucru în care fiecare dintre noi, 
indiferent de provenienţa culturală, sex, rasă, culoare, religie, etnicitate, vârstă, 
naţionalitate, orientare sexuală, identitate de gen, invaliditate, nivel sau poziţie, 
poate să îşi atingă potenţialul maxim şi să simtă că este important în fiecare zi.

Incluziune
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 Întrebări

Î. Supraveghetorul meu pare să îi favorizeze pe colegii mei deoarece au 
aceeaşi religie. Ce ar trebui să fac?

R. Ar fi ideal să aduceţi problema la cunoştinţa supraveghetorului 
dumneavoastră, dar dacă nu vă simţiţi confortabil să faceţi acest lucru, 
vorbiţi cu managerul dumneavoastră local de resurse umane.

Î. Se zvoneşte că unul dintre contabilii din departamentul nostru a fost 
promovat după ce l-a ajutat pe managerul nostru să ascundă o greşeală 
mare. Vi se pare corect?

R. Nu, nu ni se pare, dar poate fi doar un zvon. Dacă banuiţi cu bună credinţă 
că managerul dumneavoastră a acţionat de manieră necorespunzătoare, 
contactaţi Biroul de resurse umane sau un alt manager local în legătură cu 
îngrijorarea dvs. Nu veţi face obiectul unei răzbunări.

Î. Prietena mea este angajată la o altă companie multinaţională într-o 
funcţie similară cu a mea şi ea pretinde că eu nu sunt îndeajuns de bine 
plătit. Cum pot şti dacă acest lucru este adevărat? 

R. Este posibil ca prietena dumneavoastră să nu ia în calcul întregul pachet 
salarial. Dacă aveţi întrebări despre salariu, discutaţi cu managerul 
dumneavoastră.

Î. Managerul meu cere echipei noastre să realizeze scopuri de calitate şi 
de participare lunară. Asta nu se numeşte hărţuire?

R. Nu. În timp ce ne aşteptăm ca managerul dumneavoastră să vă trateze 
profesionist, cerinţa sa de a îndeplini scopuri de performanţă într-un mod 
corect şi consecvent nu se numeşte hărţuire.
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Exemple

Incorect 
O femeie nu este luată în 
considerare pentru o poziţie 
deoarece este logodită, iar religia 
sa nu îi permite să continue să 
lucreze după căsătorie. 

O fabrică a contractat serviciile 
sale de curăţenie unei companii 
mai mici. Managerul fabricii 
suspectează că unii dintre 
angajaţii cu curăţenia nu lucrează 
legal în ţară, dar nu face nimic în 
acest sens. 

Există relaţii proaste între angajaţii 
dintre două ţări vecine. Un 
manager de resurse umane evită 
să angajeze oameni din una dintre 
ţări deoarece ar putea crea 
probleme la locul de muncă. 
Legile locale nu interzic deciziile 
de angajare bazate pe 
naţionalitate.

Un supraveghetor aude nişte 
angajaţi care folosesc expresii 
urâte referitoare la originea etnică 
a unor colegi şi le ignoră.

Corect
O persoană cu un handicap fizic 
evident candidează pentru o 
slujbă şi este luată în considerare 
datorită calificărilor sale.  

O supraveghetoare este 
promovată la funcţia de manager 
de fabrică pe merit, deşi câţiva 
bărbaţi îşi exprimaseră 
dezaprobarea privind 
subordonarea faţă de o femeie.

Doi angajaţi merg la Biroul de 
resurse umane pentru a raporta 
că au observat un alt angajat care 
făcea gesturi de ameninţare către 
un alt coleg. Resursele Umane îl 
anunţă pe angajatul în cauză că 
actele de violenţă, ameninţările 
sau comportamentul ameninţător 
nu vor fi tolerate, iar angajatului îi 
sunt aplicate măsuri disciplinare. 

Un manager dezvăluie Biroului de 
resurse umane că are o relaţie 
amoroasă cu un coleg de la 
Eaton. Ei discută dacă relaţia 
creează un conflict de interes 
aparent sau real şi dacă este 
necesar ca obligaţiile să fie 
regândite sau dacă fiecare parte 
trebuie mutată într-o altă poziţie.
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Noi evităm relaţiile sau comportamentul care ar putea 
compromite judecata sau crea conflicte aparente sau 
reale între interesele noastre personale şi loialitatea 
noastră pentru Eaton. Noi nu folosim poziţia noastră 
în Eaton să obţinem profituri inadecvate pentru alţii 
sau pentru noi înşine. Noi nu ne angajăm în activităţi 
sau iniţiem relaţii care concurează cu Eaton.

7Evitarea conflictelor  
de interes 
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41
Relaţii

Un conflict de interese apare atunci când interesele dumneavoastră personale 
sau conduita compromit, sau par să compromită, abilitatea dumneavoastră de a 
acţiona în interesul lui Eaton. Chiar dacă o astfel de decizie este corectă, este 
improbabil că oamenii o vor crede. Este foarte important să evitaţi situaţiile care 
pot avea un impact negativ asupra loialităţii dumneavoastră faţă de Eaton. 
Conflictele de interes nu sunt întotdeauna neechivoce, iar situaţiile individuale 
variază.  În continuare o să vorbim despre câteva tipuri comune de conflicte.

Lucru pentru o altă companie
Deşi s-ar putea să nu creeze un conflict de interes, orice muncă pe care o 
prestaţi pentru o altă companie sau prin afacerea proprie în afara orelor de 
serviciu trebuie să fie complet separată de munca de la Eaton şi trebuie să nu 
afecteze performanţa slujbei dumneavoastră. Pentru majoritatea slujbelor de 
supraveghere sau funcţii profesionale la Eaton, se înţelege că angajaţii noştri vor 
petrece toate orele de lucru muncind pentru Eaton şi nu lucrând în cumul de 
posturi la un alt patron. Înainte de a lua în considerare o altă slujbă, obţineţi 
aprobarea prealabilă de la supraveghetorul dumneavoastră.

Lucru pentru un furnizor sau client
Este un conflict de interese să lucraţi pentru un furnizor sau un client al lui Eaton, 
fie ca angajat, consultant sau în orice altă capacitate.

Concurenţă împotriva lui Eaton
Nu aveţi voie să intraţi în afaceri sau activităţi care concurează cu orice afacere 
sau activitate Eaton, fie ca angajat, consultant sau în orice altă capacitate.

Deţinerea de acţiuni în alte companii
Angajaţii nu au voie să deţină, direct sau indirect, un interes financiar în nici unul 
dintre clienţii, furnizorii sau competitorii lui Eaton deoarece acel interes ar putea 
cauza, sau să pară a cauza, un conflict de interese cu Eaton. Din aceste motive, 
interesul financiar este definit ca deţinerea a mai mult de un procent din titlurile 
de valoare/valoarea capitalului altei companii. Dacă aveţi îndoieli despre felul în 
care o investiţie ar putea fi percepută, discutaţi cu şeful dumneavoastră.
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Folosirea de informaţii din interiorul companiei pentru vânzare 
sau cumpărare de acţiuni
Angajaţii cu acces la informaţii confidenţiale nu au voie să folosească sau să dea 
altcuiva informaţiile cu scopul de a fi folosite la vânzarea sau cumpărarea de 
acţiuni. Folosirea de informaţii care nu sunt de domeniu public pentru obţinere de 
beneficii financiare este ilegală şi lipsită de etică în acelaşi timp, şi vă poate pune 
pe dumneavoastră şi pe alţii sub incidenţa pedepselor civile şi penale, inclusiv 
amenzi şi închisoare.

Prietenii şi familia
Un conflict de interese poate să apară dacă dumneavoastră, soţul/soţia 
dumneavoastră, o rudă sau prieteni apropriaţi de la serviciu lucrează pentru sau au 
interese financiare într-un furnizor sau potenţial furnizor al lui Eaton, un client sau 
potenţial client sau un competitor al lui Eaton. De asemenea, reprezintă un conflict 
de interese angajarea de către dumneavoastră a unei rude sau a unui prieten 
apropiat pentru a lucra la Eaton în orice functie. Până şi apariţia unui conflict de 
interese trebuie evitată.  Dacă aveţi o rudă sau un prieten care lucrează pentru un 
furnizor, client, potenţial client sau competitor, anunţaţi-l pe supraveghetorul vostru 
pentru ca problemele potenţiale să poată fi discutate şi evitate.

Membru în comitete de conducere
Niciun angajat nu poate fi membru în comitetele de 
conducere sau comitete asemănătoare la orice 
companie pentru-profit cu excepţia filialelor sau 
afiliaţilor Eaton fără aprobarea expresă a preşedintelui 
şi directorului executiv al lui Eaton. Numirile în 
comitetele de conducere a filialelor lui Eaton se fac 
pe bază de recomandare. Nu este necesară 
aprobarea preşedintelui pentru angajaţii care sunt 
membri în comitetele organizaţiilor non-profit sau ale 
organizaţiilor comunitare. Angajaţii pe care îi 
interesează protejarea răspunderii lor pentru serviciile 
pe care le oferă comitetelor organizaţiilor non-profit 
sau ale organizaţiilor comunitare sunt sfătuiţi să-l 
contacteze pe vice preşedintele executiv sau pe 
consilierul juridic general.

Oferirea/acceptarea de cadouri către/de 
la clienţii sau furnizorii Eaton
Cadourile neadecvate sau de valoare substanţială 
sau distracţia către/din partea clienţilor sau 
furnizorilor Eaton pot crea un conflict de interes. Citiţi 
Politica Eaton privind cadourile şi distracţia pentru o 
îndrumare specifică şi pentru obligaţiile de raportare.
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Nu uitaţi:

Nu este neapărat 
nevoie de un 
conflict de 
interese pentru 
ca o problemă să 
apară. Simpla 
apariţie a unui 
conflict trebuie 
evitată. Dacă nu 
sunteţi siguri ce 
puteţi şi ce nu 
puteţi face în 
acest domeniu, 
cereţi ajutor.

▲!



 Întrebări

Î. Acum că am o slujbă minunată la Eaton, membrii familiei mele se 
aşteaptă să-i ajut şi pe ei să se angajeze la Eaton. Se bazează pe mine 
şi o să-i jignesc dacă le spun că ei nu pot candida. Ce ar trebui să fac?

R. Succesul lui Eaton depinde de capacitatea sa de a atrage cei mai buni oameni. 
Explicaţi-le membrilor familiei dumneavoastră că ei pot candida pentru poziţii 
la Eaton, dar că dumneavoastră nu puteţi influenţa decizia de angajare şi nu 
puteţi să-i favorizaţi sau să-i supravegheaţi în nicio calitate. Ei au aceleaşi 
şanse ca toţi ceilalţi pentru a fi luaţi în considerare pentru angajare.

Î. M-am căsătorit cu o femeie a cărei familie deţine un pachet important 
de acţiuni la unul dintre competitorii noştri. Această înseamnă că 
trebuie să-mi dau demisia de la Eaton?

R. Nu, nu trebuie.  Discutaţi situaţia cu supraveghetorul dumneavoastră pentru 
a putea evita potenţialele probleme.

Î. În timpul negocierilor pentru o comandă mare cu preşedintele unui 
furnizor, acesta face aluzie la faptul că, dacă îl ajut să câştige afacerea 
cu Eaton, îmi va oferi o poziţie în compania sa, cu maşină şi o creştere 
substanţială de salariu. Refuz politicos şi îi explic că noi ne alegem 
furnizorii pe bază de merit şi că acceptarea ofertei sale ar fi neadecvată. 
Ar trebui să spun cuiva ceea ce s-a întâmplat? 

R. Da, spuneţi-i supraveghetorului dumneavoastră imediat pentru a evita 
impresia că aţi fost influenţat de ofertă şi pentru ca Eaton să îşi regândească 
poziţia în legătură cu acest furnizor.
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Exemple

Incorect 
Un manager aprobă cumpărarea 
de alimente pentru o cină a 
companiei de la restaurantul soţiei 
sale fără să spună nimănui despre 
posibilul conflict de interese. 

Un supraveghetor îl angajează pe 
ginerele său să lucreze direct 
pentru el.

Un angajat fondează o companie 
care este în concurenţă cu Eaton.  

Un angajat participă la o şedinţă 
confidenţială, află că Eaton 
plănuieşte să cumpere o 
companie, iar apoi cumpără 
acţiuni la acea companie.

Corect
Soţia unui manager al lanţului de 
aprovizionare este angajată de 
către un furnizor. Managerul 
dezvăluie posibilul conflict de 
interese, fiind luate măsurile 
adecvate.  

Un asistent administrativ vede o 
schiţă a raportului trimestrial al 
Eaton. Asistentul nu spune 
nimănui ce scria în raport.

Un supraveghetor nu doreşte să 
ia decizii de angajare în ceea ce-l 
priveşte pe nepotul său şi se 
asigură că nepotul, dacă va fi 
angajat, nu va lucra în 
departamentul său. 

După ce a fost promovată ca şef 
de echipă, o angajată îi dezvăluie 
supraveghetorului său că are o 
relaţie amoroasă cu un coleg 
astfel încât problemele potenţiale 
pot fi discutate şi evitate.
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Protejarea 
bunurilor şi a 
informaţiilor

Noi folosim proprietatea lui Eaton, informaţiile şi 
oportunităţile oferite pentru scopurile de afaceri ale 
lui Eaton şi nu pentru uz neautorizat. Noi menţinem 
cum se cuvine confidenţialitatea informaţiilor şi a 
datelor despre angajaţi încredinţate nouă de către 
Eaton sau alţii.

8
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Exemple

Incorect 
Un operator de utilaje adună 
rebuturi de la utilajul său pentru 
a-l duce acasă pentru uz personal. 

Un angajat îi împrumută maşina 
companiei unui vecin.  

Angajaţii folosesc uneltele de 
sudare pentru a-şi ajuta 
managerul să-şi repare maşina de 
tuns iarba.

Corect
Un angajat îi reaminteşte unui 
coleg nou regulile de securitate a 
muncii şi îi arată cum trebuie să-şi 
depoziteze uneltele într-un loc 
sigur. 

Când îl aude pe un angajat 
ameninţându-l pe un coleg, 
supraveghetorul contactează 
Biroul de securitate şi resurse 
umane local. 

Un angajat aude zvonuri că unii 
angajaţi ar colecta rebuturi pentru 
a le revinde comercianţilor locali 
de fier vechi El discută această 
problemă cu supraveghetorul său.

Bunuri fizice
Dumneavoastră aveţi responsabilitatea să contribuiţi la apărarea şi păstrarea 
proprietăţii lui Eaton şi să o protejaţi împotriva pierderilor, furturilor şi a folosirii 
necorespunzătoare. Printre bunurile lui Eaton se află proprietăţi fizice cum sunt 
instalaţii, echipamente, scule de mână, furnituri de birou şi calculatoare.

Dumneavoastră apăraţi bunurile fizice ale lui Eaton prin:
• Folosirea lor în mod corespunzător la lucru şi protejarea lor atunci când nu 

sunt folosite, de exemplu prin păstrarea sculelor de mână într-un loc sigur 
la serviciu;

• Folosirea cartelelor electronice de acces numai acolo unde sunteţi autorizaţi;
• Anunţarea obiectelor pierdute sau furate la serviciul de pază local; şi
• Anunţarea la serviciul central de pază al companiei a oricăror activităţi 

infracţionale sau ameninţări, cunoscute sau suspectate, împotriva lui Eaton, 
a angajaţilor săi sau a bunurilor sale.

Încredere
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Computere şi alte sisteme de informaţii 
Eaton încurajează folosirea de mijloace electronice de comunicaţii pentru a 
distribui informaţii, a comunica eficient şi a face schimb de idei. Exemple de 
mijloace electronice de comunicaţii includ: poşta electronică (Internet sau intern), 
telefon, căsuţe vocale, afişare de mesaje în panourile de ştiri electronice, mesaje 
pe chat prin Internet, video conferinţe, faxuri şi postările pe site-urile de 
socializare.

Comunicaţiile electronice la Eaton sunt destinate activităţilor de afaceri. Uzul 
personal ocazional este permis atâta timp cât nu afectează performanţa de lucru 
a angajatului sau a altei persoane, nu încarcă în mod excesiv sistemul electronic 
de comunicaţii al lui Eaton sau nu violează în alt fel politicile privind comunicaţiile 
electronice, drepturile de autor digitale sau mediile de socializare.  

Angajaţii nu trebuie să-şi împărtăşească identificatoarele de utilizator şi nici să nu 
permită accesul neautorizat la calculatoarele, reţelele, datele sau sistemele Eaton 
al oricărei persoane care nu este angajată la Eaton.  

Aici sunt câteva exemple de violări ale politicilor Eaton de comunicaţii electronice, 
drepturi de autor digitale sau medii de socializare:

• Comunicarea este făcută într-o manieră hărţuitoare, jignitoare, obscenă 
sau ameninţătoare;

• Promovarea de bunuri şi servicii care nu sunt în legătură cu afacerile lui 
Eaton;

• Solicitare de orice fel;
• Crearea sau transmiterea de e-mailuri în lanţ;
• Falsificare;
• Folosirea comunicaţiilor electronice în scopuri ilegale;
• Comunicarea de informaţii confidenţiale ale companiei, cum ar fi schiţele 

unui nou produs sau listele de preţuri, către părţi neautorizate;  
• Împărtăşirea sau stocarea de informaţii confidenţiale ale companiei, cum 

ar fi anunţurile financiare sau de achiziţii, pe bunuri sau site-uri web 
neautorizate;  

• Descărcarea sau stocarea de pornografie pe bunurile Eaton;
• Instalarea de programe software fără licenţă sau care nu au fost 

aprobate sau de medii digitale (fişiere audio sau video) fără licenţă pe 
bunurile Eaton;

• Comunicarea şi împărtăşirea de informaţii prin instrumentele peer-to-peer;
• Conectarea de hardware sau dispozitive neautorizate la reţeaua sau la 

sistemele de e-mail ale Eaton.

Deoarece mediile de socializare şi alte instrumente de comunicare continuă să 
evolueze, angajaţii sunt încurajaţi să consulte politicile privind comunicaţiile 
electronice şi mediile de socializare ale Eaton din când în când, pentru îndrumare 
cu privire la ceea ce este adecvat.
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Exemple

Incorect 
Un angajat foloseşte un 
calculator al Eaton pentru a 
descărca o versiune neautorizată 
a pachetului Microsoft Office fără 
să consulte mai întâi 
departamentul IT.

Un angajat postează informaţii 
despre o achiziţie propusă pe un 
site de socializare.  

O angajată transmite mai departe 
un e-mail care conţine numele şi 
salariile angajaţilor către contul 
său de e-mail personal.

Corect
După ce o angajată primeşte un 
e-mail în lanţ de la colegii ei, ea 
le reaminteşte de Politica privind 
comunicaţiile electronice. 

Un angajat, care copia informaţii 
financiare confidenţiale de la 
Eaton pe calculatorul de acasă 
pentru a lucra acasă, află că nu 
este permis acest lucru şi 
renunţă la această practică.

 Întrebări
Î. Pot împărtăşi fişiere folosind o reţea peer-to-peer pe calculatorul meu 

de la Eaton?
R. Nu, împărtăşirea fişierelor pe o reţea peer-to-peer este foarte riscantă 

deoarece expune calculatorul la un risc potenţial de pierdere a 
confidenţialităţii şi a altor comenzi. Pierderea acestor comenzi vă expune 
calculatorul şi reţeaua Eaton la breşe în confidenţialitate, la disfuncţionalităţi 
ale sistemului, la furt şi la alte activităţi ilegale care ar putea duce la 
răspunderea atât a dumneavoastră, cât şi a companiei.

Î. Am folosit o unitate flash pentru USB pentru a stoca prezentarea unui 
client când am mers într-o călătorie de afaceri şi apoi am pierdut 
unitatea. Ce ar trebui să fac?

R. Discutaţi ceea ce s-a întâmplat cu supraveghetorul dumneavoastră pentru a 
determina dacă trebuie să înştiinţaţi clientul despre pierderea de informaţii.

Î. În timp ce sunt în vacanţă, pot să-mi las soţia să-mi folosească 
calculatorul Eaton pentru a-şi accesa e-mailurile?

R. A-i permite unei alte persoane accesul la calculatorul dumneavoastră Eaton, 
chiar pentru a-şi accesa e-mailurile, îi oferă acesteia acces la orice fişier şi 
e-mail pe care îl aveţi pe calculator, iar aceasta nu este o idee bună. 
Gândiţi-vă bine şi aveţi în vedere riscurile când luaţi asemenea decizii.

Î. După ce am povestit pe o cameră de chat externă cum generatorul meu 
de urgenţă de la Eaton m-a ajutat în timpul unei pene de curent 
recente,  am fost contactat de un ziar local pentru a-mi spune povestea. 
E în regulă?

R. Asiguraţi-vă că cei de la ziar ştiu că sunteţi angajat la Eaton şi că vă exprimaţi 
opinia personală despre generator. Este important de reţinut că în era 
electronică actuală postarea unor informaţii pe aviziere electronice de 
internet şi comentarea acestora pe o cameră de chat care nu aparţine Eaton, 
este ca şi cum ai vorbi cu presa. Dacă faceţi un comentariu, pozitiv sau 
negativ, referitor la Eaton sau produsele sale pe mediile de socializare 
personale, trebuie să vă identificaţi ca fiind angajat al Eaton şi să spuneţi clar 
că aceste păreri vă aparţin. Consultaţi Politica Eaton privind mediile de 
socializare sau funcţia sa pentru comunicaţii externe pentru îndrumare.
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Exemple

Incorect 
Din curiozitate, un supraveghetor 
se uită pe biroul unui subordonat.

Doi manageri discută problema 
medicală a unui angajat în sala de 
mese.

Corect
Un angajat observă o evaluare a 
performanţei lăsată pe copiator şi 
o returnează proprietarului fără să 
o citească.

Un manager nou contactează 
Biroul de resurse umane pentru a 
discuta modalitatea cea mai bună 
de a manipula datele personale.

Confidenţialitatea datelor şi protejarea  
informaţiilor referitoare la angajaţi
Eaton se angajează să respecte confidenţialitatea angajaţilor săi. Este politica 
companiei ca informaţiile şi datele personale care sunt transmise, stocate sau 
procesate să fie protejate de dezvăluirea neautorizată sau neintenţionată, fiind 
folosite doar în scopuri legitime ale afacerii şi manipulate în conformitate cu 
legea. Eaton dispune de măsuri de securitate şi de proceduri de control asupra 
accesului pentru a se asigura că datele personale sunt accesibile doar celor care 
au răspundere directă dintr-o anumită funcţie şi care trebuie să le cunoască. 
Eaton recunoaşte faptul că multe ţări în care operează au legi specifice de 
confidenţialitate a datelor privind tratarea datelor personale, iar Eaton se 
angajează să le respecte.

Confidenţialitatea angajaţilor
Angajaţii au un drept fundamental la confidenţialitate cu privire la spaţiul lor fizic 
de muncă, cum ar fi dulapuri, compartimente, birouri, încăperi, fişete şi cutii cu 
unelte, şi la informaţiile personale care pot fi stocate pe dispozitivele lor 
electronice care aparţin companiei, cum ar fi telefoanele şi calculatoarele.  Cu 
toate aceastea, Eaton îşi rezervă în mod expres dreptul de a inspecta bunurile 
personale ale angajaţilor în momentul intrării sau după intrarea pe proprietatea 
companiei şi de a căuta pe toată proprietatea companiei, în conformitate cu 
politicile şi standardele interne şi cu legile locale.
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Informaţii despre drepturile de proprietate
Informaţiile despre drepturile de proprietate trebuie tratate cu grijă. Aceasta 
include drepturile de proprietate intelectuală a lui Eaton cum sunt:

• Procese şi formule;
• Mărci înregistrate;
• Secrete şi cunoştinţe de afaceri; 
• Material cu drepturi de autor;
• Planuri de afaceri, marketing sau de serviciu;
• Idei tehnice şi de construcţii;
• Sisteme, inclusiv Sistemul de afaceri Eaton;
• Proiecte şi desene;
• Baze de date interne;
• Dosare ale personalului;
• Informaţii cu privire la salarii; şi
• Date şi rapoarte financiare nepublicate.

Folosirea şi dezvăluirea neautorizată de informaţii despre drepturile de proprietate 
a lui Eaton este interzisă şi poate fi ilegală sau poate fi guvernată de diferite legi 
sau regulamente privind confidenţialitatea.

Înmagazinaţi şi protejaţi informaţiile sensibile şi oferiţi-le doar atunci când este 
nevoie dar preveniţi accesul, folosirea sau îndepărtarea lor neautorizată.

Acordaţi aceeaşi grijă informaţiilor despre drepturile de autor ale terţilor (de 
exemplu, brevete, mărci înregistrate, secrete de afaceri şi drepturi de autor) 
pentru a evita acuzaţii că Eaton şi-a însuşit pe nedrept, a încălcat sau a 
întrebuinţat greşit informaţiile.
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Exemple

Incorect 
În timp ce se găseşte într-un tren 
aglomerat, un angajat vorbeşte la 
telefonul mobil dând detalii 
despre un proiect confidenţial al 
unui nou produs. 

Lucrând acasă, un inginer de la 
Eaton face o îmbunătăţire la un 
produs Eaton şi prezintă în secret 
ideea unuia dintre clienţii Eaton.

Corect
Un angajat vine cu o idee pentru 
economisirea energiei la fabrică. 
Ideea este luată în considerare şi 
implementată.

Un supraveghetor îi reaminteşte 
unei noi angajate să nu se 
folosească de informaţiile 
confidenţiale ale fostului 
angajator pentru a-şi îndeplini 
obligaţiile la Eaton.

 Întrebare

Î. Nu de mult, a avut loc o deversare la fabrică, ceea ce a făcut ca atenţia să 
fie îndreptată asupra noastră în comunitate. Vecinul meu lucrează la ziarul 
local şi m-a rugat să îi povestesc ce s-a întâmplat. Ce ar trebui să fac?

R. Fiţi politicos, dar spuneţi-i că există persoane desemnate ca purtători de 
cuvânt care îl vor contacta pentru a-i oferi informaţii. Spuneţi-i managerului 
fabricii pentru a putea discuta cu departamentul de comunicare despre cum 
să răspundă
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Acţionarea cu 
integritate   9

Noi nu oferim sau acceptăm mită, sprijin bănesc sau 
cadouri sau distracţii necuvenite. Noi ne angajăm în 
practici de afaceri care sunt consecvente cu etica şi 
valorile noastre.
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Legile anti-corupţie

Eaton se angajează să respecte legile anti-corupţie care interzic mita, sprijinul 
bănesc sau alte acte de corupţie pentru a obţine sau a menţine afacerea sau 
pentru a obţine avantaje necuvenite. Majoritatea ţărilor au implementat aceste 
legi. În anumite cazuri, precum U.S. Foreign Corrupt Practices Act (Legea SUA a 
practicilor străine corupte) şi U.K. Bribery Act (Legea anti-mită din Marea 
Britanie), aceste legi se aplică comportamentului Eaton în toată lumea. Ambele 
interzic mita plătită de către angajaţii Eaton şi de către orice persoană sau 
companie care acţionează în numele lui Eaton oriunde Eaton face afaceri.

Legile anti-corupţie consideră o infracţiune să plăteşti, să oferi sau să dai un lucru 
valoros unui funcţionar al guvernului, unui partid politic sau unui candidat pentru 
un post în guvern şi, în anumite cazuri, unei companii sau persoane private, 
pentru scopul corupt de a le influenţa acţiunile sau deciziile. Nerespectările 
acestor legi pot supune Eaton şi pe angajaţii Eaton la răspunderea penală sau 
civilă sau la ambele, inclusiv la pedepse cu închisoarea sau la plata de amenzi şi 
penalităţi substanţiale.

Mita, sprijinul bănesc sau alte forme de 
plată corupte sunt interzise în toată lumea

Este interzis în toate împrejurările ca angajaţii lui 
Eaton să ofere, să dea, să solicite sau să primească 
orice formă de mită, sprijin bănesc necuvenit sau 
alte plăţi corupte către sau de la orice persoană sau 
organizaţie, inclusiv organizaţii guvernamentale, 
funcţionari ai guvernului, companii private sau 
angajaţi ale acestora.  

Această interdicţie împotriva mitelor, sprijinului 
bănesc necuvenit şi a altor plăţi corupte se aplică în 
toată lumea - fără nicio excepţie şi fără a ţine seama 
de niciun obicei, practici locale sau condiţii 
competitive. De asemenea, aceasta se aplică în mod 
egal agenţilor de vânzări, reprezentanţilor, 
consultanţilor, distribuitorilor şi altor parteneri de 
afaceri care acţionează în numele lui Eaton, precum 
şi societăţilor mixte. Toţi partenerii de afaceri, inclusiv 
reprezentanţii, consultanţii, brokerii, contractorii, 
furnizorii, societăţile mixte sau afiliaţii sau oricare 
intermediar sau agent care acţionează în numele 
Eaton trebuie să respecte legile anti-corupţie în 
vigoare în timp ce fac afaceri în numele Eaton.

Consultaţi Politica 
globală anti-
corupţie pentru 
îndrumare 
suplimentară.

55Onoare

▲!



 Întrebări
Î. Sunt implicat în multe afaceri cu o companie care este în proprietatea 

guvernului. Angajaţii acestei companii sunt consideraţi a fi funcţionari 
ai guvernului?

R. Da. Definiţia termenului de funcţionar al guvernului este largă şi include şi 
angajaţii din întreprinderile din proprietatea guvernului. Consultaţi Politica 
anti-corupţie pentru definiţia completă.

Î. Am auzit un zvon conform căruia unul dintre agenţii noştri s-ar fi 
angajat în practici de afaceri corupte, dar nu ştiu nimic sigur. Ce ar 
trebui să fac?

R. Acordaţi atenţie zvonurilor sau presupunerilor referitoare la comportamentul 
neadecvat al agenţilor noştri. Eaton ar putea răspunde pentru conduita lor, 
chiar dacă n-am aprobat-o sau nu ştiam de ea. Este important să investigaţi 
integritatea agenţilor propuşi înainte de a face afaceri cu ei. Contractele 
noastre scrise cu agenţii trebuie să ne ofere puterea de a le verifica 
activităţile, de a le confirma conformitatea cu legile şi de a le anula 
contractul dacă se angajează în practici de afaceri corupte. Contactaţi 
departamentul juridic pentru îndrumare despre cum să procedaţi.

Î. Aş dori să angajez un consultant pentru a oferi servicii într-o ţară în 
care corupţia este foarte răspândită. Cum să mă asigur că acest 
consultant ne va susţine etica şi valorile în timp ce va face afaceri în 
numele Eaton?

R. Înainte de a angaja consultanţi terţă parte, Eaton îşi ia toate măsurile 
rezonabile pentru a le evalua competenţele, talentul şi resursele de care au 
nevoie pentru a-şi îndeplini obligaţiile şi pentru a se asigura că vor acţiona cu 
integritate în timp ce fac afaceri în numele Eaton. Contactaţi departamentul 
juridic pentru îndrumare înainte de a angaja un consultant sau o terţă parte 
pentru a face afaceri în numele Eaton.

Î. Ce este mita?
R. Mita se constituie din bani sau orice altceva de valoare (cum ar fi servicii sau 

cadouri) oferiţi sau daţi imoral şi ilegal pentru a influenţa judecata sau 
comportarea unei terţe părţi sau pentru a obţine un rezultat sau o acţiune dorită.

Î. Ce este sprijinul bănesc necuvenit?
R. Sprijinul bănesc necuvenit este un fel special de mită.  Reprezintă bani, 

onorarii, comisioane sau orice altceva de valoare care sunt oferite pentru a 
obţine sau a recompensa ilegal un tratament favorabil asociat unui contract, 
proiect sau unei alte acţiuni comerciale.  Un exemplu de sprijin bănesc 
necuvenit ar fi dacă un furnizor ar fi de acord să-i plătească unui angajat al 
Eaton o parte din banii pe care furnizorul îi primeşte de la Eaton în schimbul 
acordării contractului acelui furnizor.

Î. Un reprezentant al unui client a fost de acord să facă parte dintr-un 
contract de furnizare pe termen lung, dar numai dacă suntem de acord 
să îi oferim clientului, ca rabat, un procent din preţul de achiziţie, la 
fiecare 1.000 de piese comandate. Ştiu că sprijinul bănesc necuvenit 
este incorect, dar este acceptabil să fiu de acord cu rabatul? 

R. Sunt ocazii în care putem oferi unui client drept rabat o parte din preţul de 
achiziţie, în funcţie de volumul de achiziţie, cu condiţia ca rabatul să fie 
admis de legea locală, să fie stipulat corect şi plătit direct companiei cliente 
şi nu reprezentantului individual al companiei. Dacă clientul vă cere să-i plătiţi 
o parte din preţul de achiziţie lui personal în schimbul oferirii afacerii, aceasta 
ar reprezenta un sprijin bănesc necuvenit şi nu ar fi adecvat. Contactaţi 
departamentul juridic în legătură cu aceste probleme dacă nu sunteţi sigur 
că sunt adecvate.
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Exemple

Incorect 
Eaton achiziţionează acţiuni la o 
companie dintr-o ţară în care 
corupţia este foarte răspândită fără 
o analiză sau luare în considerare a 
practicilor de afaceri ale companiei 
sau a reputaţiei sale pentru 
onestitate.  

Un manager îi cere unui furnizor de 
servicii de reparaţie şi mentenanţă 
să-i repare casa la un preţ scăzut în 
schimbul unor evaluări 
satisfăcătoare ale acestuia.

Corect
După mai multe luni de negociere 
costisitoare şi de durată între un 
manager de vânzări al Eaton şi un 
contractor guvernamental impor-
tant, Eaton primeşte un contract. 
Înainte de semnarea contractului, 
un membru din echipa contractoru-
lui îi cere mită managerului de 
vânzări. Managerul îşi contactează 
imediat supraveghetorul, precum şi 
departamentul juridic pentru îndru-
mare. Managerul se întoarce la 
persoana care i-a solicitat mita şi 
refuză oferta. Ea scoate în evidenţă 
angajamentul lui Eaton de a face 
afaceri corect şi îi aminteşte per-
soanei de beneficiile calităţii, tehno-
logiei şi ale capacităţilor de servicii 
oferite de Eaton. Managerul îşi 
reafirmă angajamentul de a semna 
contractul, fără plată, însă. Contrac-
tul este semnat. 

Un furnizor îi oferă unui angajat al 
lanţului de aprovizionare Eaton o 
plată în bani gheaţă pentru a grăbi 
procesul de aprobare al furnizorului. 
Angajatul lanţului de aprovizionare 
Eaton refuză oferta politicos şi 
raportează imediat încercarea de 
mituire supraveghetorului său.

Î. Mi s-a cerut să ofer o excursie la un parc tematic în schimbul unei 
comenzi a clientului. Am refuzat politicos şi am primit comanda. Mai 
trebuie să raportez acest lucru cuiva?

R. Da, e bine să vă informaţi supraveghetorul când se întâmplă acest lucru 
pentru a evita orice probleme ulterioare cu clientul.

Î. Va renunţa Eaton la o oportunitate de afaceri dacă aceasta riscă să ne 
distrugă reputaţia?

R. Da, va renunţa. Reputaţia noastră pentru integritate este prea importantă pentru 
a o risca pentru o oportunitate de afaceri, oricât de semnificativă ar fi aceasta.
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Cadouri şi distracţie
Cadourile de afaceri şi distracţia modestă sunt folosite de obicei pentru a facilita 
bunăvoinţa şi a întări relaţiile cu furnizorii, clienţii şi alţi parteneri de afaceri. Ştiind 
acest lucru, Eaton a stabilit o Politică globală privind cadourile şi distracţia pe care 
angajaţii trebuie să o respecte când oferă sau acceptă cadouri, distracţie sau 
călătorii. Este foarte important ca angajaţii să respecte această politică când fac 
afaceri sau când se angajează în discuţii despre afaceri cu funcţionari ai 
guvernului şi angajaţi ai entităţilor care sunt proprietatea statului.

Oferirea sau acceptarea de cadouri
În general, angajaţii Eaton pot oferi sau accepta cadouri atât timp cât acel cadou 
este legal şi:

• Nu creează impresia şi obligaţia că cel care oferă cadoul are dreptul la un 
tratament preferenţial;

• Nu ar stingheri pe Eaton sau pe partenerul de afaceri dacă ar fi dezvăluit 
public; 

• Se conformează cu cerinţele stabilite de către conducerea locală, dacă 
există; şi

• Este aprobat şi prezentat, aşa cum prevede Politica globală privind 
cadourile şi distracţia.

 Întrebări

Î. Mi se permite să accept un cadou la o ceremonie?
R. Vi se permite să acceptaţi cadouri la o ceremonie atâta timp cât cadoul nu 

poate fi prezentat ca mită sau plată şi încalcă nicio lege. Pot exista momente 
când, la o ceremonie, primiţi un cadou care s-ar putea să fie neadecvat 
conform Politicii globale Eaton privind cadourile şi distracţia, dar pe care ar fi 
foarte nepotrivit sau jignitor să îl refuzaţi. Dacă primiţi un asemenea cadou, 
raportaţi imediat cadoul managerului dumneavoastră pentru a putea discuta 
răspunsul adecvat.

Î. Este corect să-i cer unui furnizor să mă ducă să joc golf sau alte sporturi?
R. Nu este corect să cereţi cadouri, gratuităţi, favoruri sau alte elemente de 

care să beneficiaţi personal, indiferent de valoare.

Oferirea de cadouri funcţionarilor guvernului sau 
angajaţilor unor entităţi care sunt proprietatea 
statului se supune unor legi şi regulamente 
complexe.  Angajaţii care lucrează cu funcţionarii 
sau angajaţii guvernului trebuie să respecte 
Politica globală privind cadourile şi distracţia.
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Exemple

Incorect
O angajată participă la o petrecere 
de după serviciu găzduită de un 
furnizor Eaton, unde 
câştigă două bilete de avion 
dus-întors pentru Hawaii. Angajata 
nu dezvăluie premiul primit 
supraveghetorului ei şi foloseşte 
biletele.

Corect 
Un manager de fabrică ar dori să 
ofere un cadou unui funcţionar al 
guvernului cu ocazia pensionării 
acestuia. Managerul contactează 
biroul funcţionarului şi află că 
există o limită financiară privind 
valoarea cadourilor pe care acesta 
le poate accepta. Managerul de 
fabrică cumpără un produs micuţ 
cu emblema Eaton pe el de la 
magazinul companiei, care se 
găseşte în limita financiară 
admisă.

Nu este corect să oferiţi sau să acceptaţi:
• Cadouri în bani gheaţă sau echivalentul banilor gheaţă;
• Cadouri care sunt interzise de către legile în vigoare;
• Cadouri oferite ca mită, beneficii sau sprijin bănesc necuvenit;
• Cadouri despre care ştiţi că sunt interzise de către organizaţia 

partenerului de afaceri; şi
• Cadouri oferite sub formă de servicii sau alte beneficii care nu 

sunt pecuniare.
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Î. Lucrez în lanţul de aprovizionare şi am dezvoltat o relaţie apropiată 
cu unul dintre furnizori. Ştiind că fiul meu a venit acasă de la 
facultate, furnizorul s-a oferit să-l angajeze pe perioada verii. Trebuie 
să refuz oferta?

R. Da. Din două motive. În primul rând, oferta de angajare este un beneficiu 
care ar putea fi considerat drept cadou şi ar putea crea impresia că furnizorul 
are dreptul la tratament preferenţial din partea dumneavoastră. În al doilea 
rând, dacă în viitorul apropiat, îi acordaţi furnizorului o afacere nouă, aţi putea 
da impresia că el a primit afacerea în schimbul angajării fiului 
dumneavoastră.

Î. Îmi renovez baia de acasă singur, iar unul dintre contractorii Eaton s-a 
oferit să-mi dea numărul său de cont pentru a obţine o reducere la 
materialele de construcţii. Având în vedere că e vorba de o muncă de 
acasă, pot să folosesc reducerea oferită de contractor?

R. Reducerile sunt echivalentul banilor gheaţă care reprezintă cadouri 
inacceptabile conform politicii.



Exemple

Incorect
Un furnizor se oferă să îl ducă cu 
avionul pe un angajat al Eaton la 
fabrica sa pentru a corecta 
problemele recurente de calitate. 
Furnizorul îi oferă angajatului o 
escală de două zile cu toate 
cheltuielile plătite în Las Vegas 
pentru a se revanşa pentru 
problemele de calitate apărute.

Corect
Invitaţi şi însoţiţi un client la cină 
şi la teatru pentru a sărbători 
finalizarea unui proiect.

Distracţie
Angajaţii care se găsesc în postura de a oferi sau de a accepta distracţie trebuie 
să fie familiarizaţi cu Politica globală Eaton privind cadourile şi distracţia şi cu 
legile aplicabile. Distracţiile care îi implică pe angajaţii Eaton trebuie:

• Să nu aibă caracter frecvent şi să respecte Politica globală privind 
cheltuielile de călătorie;

• Să fie de bun gust şi să aibă loc la o locaţie adecvată pentru afaceri;
• Să fie rezonabilă şi adecvată în contextul ocaziei de afaceri;
• Să nu fie mită, beneficiu sau sprijin bănesc necuvenit ori ceva ilegal;
• Să nu creeze impresia că Eaton sau partenerul de afaceri are dreptul la 

un tratament preferenţial; şi
• Să fie aprobată şi prezentată aşa cum prevede Politica globală Eaton 

privind cadourile şi distracţia.

 Întrebări

Î. Însoţirea clientului meu la un eveniment sportiv poate fi consideratăun 
cadou sau o distracţie conform Politicii privind cadourile şi distracţia? 

R. Dacă îl însoţiţi pe client, acest lucru va fi considerat distracţie. Dacă îi daţi 
biletele clientului, acestea vor fi considerate cadou. În ambele cazuri, şi 
cadoul şi distracţia sunt acoperite de Politica privind cadourile şi distracţia.

Î. Aş vrea să merg cu una dintre clientele mele la un concert clasic, dar 
am înţeles că firma acesteia nu îi permite distracţia peste 20 de euro. 
Dacă este de acord să meargă, pot merge cu ea la concert?

R. Dacă valoarea biletelor este peste 20 de euro, nu este corect să o duceţi la 
concert. Nu oferiţi cadouri sau distracţie când ştiţi că sunt interzise de către 
organizaţia celui care le primeşte.
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Instrumentul de dezvăluire şi de 
raportare a cadourilor
Pentru a oferi transparenţă referitor la practicile 
privind cadourile şi distracţia în cadrul Eaton, 
anumite cadouri, forme de distracţii şi călătorii 
trebuie dezvăluite prin Instrumentul de dezvăluire şi 
raportare a cadourilor, un instrument online care 
poate fi accesat prin JOE.

 Întrebări

Î. Cum dezvălui cadourile şi activităţile de 
distracţie dacă nu am acces la 
Instrumentul de dezvăluire şi raportare a 
cadourilor?

R. Spuneţi-i managerului dumneavoastră care 
este responsabil de adunarea şi raportarea 
acestor informaţii prin instrumentul de 
dezvăluire.

Î. Poate un supraveghetor să stabilească 
cerinţe pentru angajaţii săi care să fie mai 
dure decât cele din Politica privind 
cadourile şi distracţia?

R. Da.

Oferirea de distracţie şi 
călătorii funcţionarilor 
guvernului sau 
angajaţilor unor entităţi 
care sunt proprietatea 
statului se supune unor 
legi şi regulamente 
complexe.  Angajaţii 
care lucrează cu angajaţii 
sau funcţionarii 
guvernului trebuie să 
respecte Politica globală 
privind cadourile şi 
distracţia.

Nu este corect să oferiţi 
sau să acceptaţi 
niciodată următoarele 
forme de distracţie:

• Distracţie „pentru 
adulţi” sau orice tip 
de eveniment care 
implică nuditate sau 
comportament vulgar, 
chiar dacă acest tip de 
distracţie este 
acceptabil din punct 
de vedere cultural;

• Distracţie pe care 
partenerul de afaceri 
nu are voie să o ofere 
sau să participe la ea; 
şi

• Distracţie care este 
interzisă de 
managementul local 
sau de legea 
aplicabilă.
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10 Vânzarea  
către guverne

Noi ne conformăm cu legile, regulile şi 
regulamentele speciale care se referă la 
contractele cu guvernul şi la relaţiile cu 
personalul guvernului.
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Angajaţii care sunt implicaţi în activităţi de marketing, de vânzări şi care 
contractează sau lucrează în proiecte alături de un guvern trebuie:

• Să se asigure că documentele sunt păstrate în conformitate cu cerinţele 
speciale ale guvernului;

• Să respecte procesele de contabilitate care includ (dar nu sunt limitate la) 
procesele care asigură că datele referitoare la costuri şi preţuri sunt actuale, 
exacte, complete, prezentate corect, documentate şi păstrate în dosare 
corespunzătoare;

• Să ceară antreprenorilor, reprezentanţilor de vânzări, distribuitorilor şi 
contractorilor independenţi să respecte legile şi regulamentele;

• Să cunoască şi să respecte politicile şi procedurile lui Eaton referitoare la 
contractele cu guvernul şi la felul în care să facă afaceri cu personalul de la 
guvern; şi

• Să evite să facă substituiri pentru bunuri şi servicii contractate şi să devieze 
de la cerinţele contractului fără aprobare scrisă de la un funcţionar autorizat 
al guvernului.

Nerespectarea cerinţelor contractului cu guvernul poate duce la consecinţe foarte 
grave pentru Eaton şi angajaţii implicaţi. Aceste consecinţe pot include sancţiuni 
civile şi/sau penale şi pot interzice companiei Eaton să lucreze în viitor pe baza 
contractelor guvernamentale.

Contracte cu guvernul
Multe guverne federale, statale şi locale din toată lumea au legi şi regulamente 
specifice de aprovizionare. Angajaţii trebuie să respecte legile şi regulamentele în 
vigoare în cazul tuturor contractelor cu guvernul.

Integritate

Un guvern poate aplica reguli 
speciale de comportament care pot 
fi diferite sau mai dure decât 
practicile comerciale acceptabile. 
Următoarele domenii necesită 
atenţie specială:

• Marketing;
• Contabilitate;
• Păstrarea evidenţelor;
• Raportarea şi/sau 

certificarea;
• Lanţul de aprovizionare; şi
• Calitatea.

Câteva activităţi care necesită aderenţă 
strictă la reguli specifice sunt:

• Contabilitatea costurilor;
• Propuneri şi proceduri de licitaţie;
• Stabilirea preţurilor;
• Evitarea conflictelor de interese 

organizaţionale;
• Oferirea de cadouri sau de distracţii 

funcţionarilor guvernamentali;
• Discutarea de angajări potenţiale cu 

actualii şi/sau foştii funcţionari 
guvernamentali;

• Schimbarea comenzilor;
• Ţinerea evidenţei fişelor de pontaj; 
• Respectarea obligaţiilor 

contractuale; şi
• Manipularea informaţiilor secrete.
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Atunci când Eaton foloseşte furnizori sau 
antreprenori pentru îndeplinirea obligaţiilor 
contractuale cu guvernul, angajaţii lui Eaton care 
sunt implicaţi sunt responsabili pentru comunicarea 
tuturor cerinţelor guvernamentale speciale acelor 
furnizori şi antreprenori. Pe lângă aceasta, Eaton se 
angajează să selecteze doar acei furnizori sau 
antreprenori care acţionează într-o manieră care 
respectă liniile directoare prezentate aici.

Angajaţii Eaton şi orice altă persoană sau companie 
care acţionează în numele Eaton oriunde Eaton face 
afaceri trebuie să ştie că, pe lângă de respectarea 
legilor propriei lor ţări, ei trebuie de asemenea să 
respecte anumite legi americane care au „efect 
extrateritorial”. Aceste legi includ U.S. Foreign 
Corrupt Practices Act (Legea SUA a practicilor 
străine corupte), legi SUA referitoare la informaţii 
secrete şi legi SUA de control a exportului. De 
exemplu, o filială a lui Eaton din Marea Britanie care 
produce piese de schimb pentru produse în legătură 
cu apărarea SUA trebuie să se supună legilor SUA 
exact ca şi corporaţia de bază.

Relaţii cu personalul de la guvern
Guvernele naţionale şi locale în general interzic sau limitează strict cadourile, 
distracţia, favorurile sau călătoriile oferite sau primite de către personalul 
guvernului. Consultaţi Politica globală Eaton privind cadourile şi distracţia pentru 
îndrumare înainte de a oferi cadouri, distracţie, favoruri sau alte cheltuieli sau 
donaţii în scop caritabil unui funcţionar al guvernului.

Dacă slujba dumneavoastră implică afaceri cu guvernul, sunteţi responsabil să 
ştiţi şi să respectaţi legile şi regulamentele aplicabile. Dacă nu sunteţi siguri care 
legi vi se aplică, contactaţi departamentul juridic al Eaton.

Consultaţi Politica 
globală Eaton 
anti-corupţie.
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 Întrebări

Î. Dacă cred că am nevoie de instruire suplimentară pentru contractele cu 
guvernul, ce ar trebui să fac?

R. Ne dăm seama că aceasta este o zonă foarte reglementată şi complexă. 
Totuşi, ne aşteptăm să vă asumaţi responsabilitatea pentru calitatea muncii 
pe care o efectuaţi, aşadar discutaţi cu supraveghetorul dumneavoastră sau 
contactaţi departamentul juridic dacă credeţi că aveţi nevoie de mai multă 
instruire pentru a vă îndeplini munca.

Î. Ce ar trebui să fac dacă nu sunt sigur că pot oferi distracţie, mese sau 
călătorii angajaţilor guvernamentali cu care lucrez la proiect? 

R. Nu oferiţi nimic până nu aveţi confirmarea că acest lucru este adecvat. Dacă 
aveţi nevoie de ajutor pentru a determina ce este adecvat, contactaţi 
departamentul juridic.

Î. Supraveghetorul meu mi-a cerut să semnez un certificat de 
contabilitate în absenţa sa. Nu sunt sigur că sunt autorizat să semnez 
aşa ceva. Cum ar trebui să procedez?

R. Cereţi-i supraveghetorului să vă confirme că aveţi autoritatea de a semna 
documentul. Dacă el/ea nu este sigur(ă) de acest lucru, cereţi ajutor la 
departamentul juridic. Nu trebuie să semnaţi sau să certificaţi conformitatea 
companiei cu legile şi regulamentele guvernamentale dacă nu aveţi 
autoritatea să faceţi acest lucru.

Î. Un funcţionar al guvernului recent numit în post a cerut să facă un tur 
al unităţii noastre. Numirea sa a fost foarte controversată în 
comunitatea noastră, iar vizita sa s-ar putea să nemulţumească mâna 
de lucru. Trebuie să permit vizita?

R. Adresaţi aceste solicitări vice preşedintelui senior pentru afaceri publice şi 
comunitare Eaton sau departamentului juridic.

Î. Una dintre prietenele mele se retrage din funcţia de funcţionar 
guvernamental şi ar fi o bună resursă pentru noua mea echipă de 
proiect. Să-i spun de această oportunitate?

R. Pentru a evita riscurile legale, contactaţi Biroul de resurse umane sau 
departamentul juridic înainte de o discuţie despre angajare cu un actual sau 
fost angajat al guvernului.
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Exemple

Incorect 
Eaton este luată în considerare 
pentru un mare contract 
guvernamental. Eaton îl angajează 
pe fiul persoanei care va decide 
dacă contractul se acordă lui 
Eaton.  

Companiei Eaton i se cere să 
dezvăluie informaţii privitoare la 
cost în oferta sa.  Eaton consideră 
aceste informaţii confidenţiale şi 
oferă informaţii inexacte.

Un angajat guvernamental face 
aluzie la faptul că nimeni nu ia în 
serios legile care interzic cadourile 
de la companiile care fac afaceri 
cu guvernul, aşa că un angajat 
Eaton îi oferă bilete la un 
eveniment sportiv.

Companiei Eaton i se cere să 
furnizeze guvernului produse care 
conţin un anumit procent de piese 
produse pe plan local. Eaton 
certifică că produsele sale 
îndeplinesc acest procent, deşi, în 
realitate, nu este adevărat.

Corect
Legile locale interzic cu stricteţe 
ca funcţionarii guvernamentali să 
fie invitaţi la masă de către 
furnizori. Angajaţii Eaton evită să 
ofere mese funcţionarilor 
guvernamentali. 

O cerere guvernamentală de 
oferte necesită certificări asupra 
mai multor subiecte, precum 
practicile de angajare şi de 
muncă. Angajaţii Eaton confirmă 
fiecare element înainte de a 
finaliza certificarea şi se asigură 
că au autoritatea de a semna 
certificarea, dacă este necesar. 

Înainte de a-i oferi o slujbă unei 
foste angajate guvernamentale, 
un manager Eaton contactează 
Biroul de resurse umane şi 
departamentul juridic pentru a 
verifica dacă aceasta poate lucra 
pentru Eaton în mod legal.  

Regulile de contabilitate ale 
guvernului cer ca timpul petrecut 
la contractele guvernamentale să 
fie înregistrat cu stricteţe şi 
explicat în cererile de plată. Sunt 
urmate procedurile de raportare 
adecvate.
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Noi nu facem contribuţii din partea lui Eaton 
candidaţilor politici sau partidelor, nici chiar atunci 
când sunt legale

Contribuţii 
politice 11
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Eaton nu face contribuţii de fonduri, proprietăţi sau servicii candidaţilor politici, nici 
chiar atunci când astfel de contribuţii sunt legale. Aceasta nu interzice vizite ale 
oficialităţilor la companie. De fapt, aceste vizite sunt încurajate pentru a ne asigura 
că funcţionarii de stat înţeleg problemele pe care le întâmpinăm în activităţile 
noastre. Aceasta nu interzice nici sprijinul lui Eaton în probleme de vot (cum sunt 
taxele şcolare) acolo unde ele sunt în interesul operaţiilor şi angajaţilor noştri.

Angajaţii individuali sunt încurajaţi să se implice în procesul politic şi să facă 
contribuţii personale aşa cum ei consideră potrivit. Angajaţii nu au voie să facă 
presiuni asupra altor angajaţi să facă contribuţii politice sau să sprijine un partid 
politic sau un candidat.

Angajaţii care îşi exprimă părerile cu privinţă la probleme de interes public 
(legislaţia guvernului, sau alte probleme de interes public) nu au voie să 
acţioneze, sau să dea impresia că acţionează, în numele lui Eaton, în afara cazului 
în care sunt autorizaţi să facă acest lucru de către vice preşedintele senior pentru 
afaceri publice şi comunitare al lui Eaton.

Câteva exemple de activităţi care sunt interzise de către Eaton şi pot fi ilegale:
• Folosirea maşinilor companiei sau alte bunuri ale lui Eaton de către 

organizaţii politice, candidaţi şi personalul lor în legătură cu o campanie 
politică;

• Folosirea fondurilor lui Eaton pentru cumpărare de scaune sau mese 
pentru prânzuri politice sau activităţi de adunare de fonduri; şi

• Folosirea numelui lui Eaton în literatura politică sau de campanie.

Etică
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Exemple

Incorect 
O angajată Eaton participă la o 
cină de strângere de fonduri 
pentru campania politică şi trece 
costul pe raportul de cheltuieli. 

O supraveghetoare le trimite 
e-mailuri subordonaţilor ei direcţi 
prin care le cere susţinere pentru 
unchiul ei, care candidează la 
alegerile locale. Ea îi îndeamnă să 
contribuie la campania sa.

Un politician se retrage de pe 
scena politică şi ţine o petrecere 
de adio, contribuţiile urmând să-i 
plătească datoria de la ultimile 
alegeri. Eaton cumpără o masă 
pentru ca angajaţii săi să participe.

Un manager de fabrică îi permite 
unui politican să pună un semn de 
campanie pe proprietatea Eaton.

Corect
Legile locale permite corporaţiilor 
să contribuie la campaniile 
candidaţilor politici. Eaton nu 
contribuie la acestea.

Oficialii dintr-un partid cer să facă 
un tur al unei unităţi Eaton. 
Managerul de fabrică cere 
îndrumare de la departamentul 
juridic sau de la vice preşedintele 
senior pentru afaceri publice şi 
comunitare, înainte de a răspunde 
cererii.

Managerii lui Eaton sunt pentru o 
taxă şcolară locală şi, după ce au 
verificat că este legal şi corect să 
facă acest lucru, le explicâ 
angajaţilor de ce este importantă 
pentru Eaton şi comunitate.

Un manager analizează un raport 
de cheltuieli şi observă cheltuieli 
de la un miting politic. Managerul 
respinge raportul şi vorbeşte cu 
angajatul despre politica Eaton 
privind contribuţiile politice.

 Întrebări

Î. Pot folosi maşina companiei pentru a-l transporta pe primarul nostru în 
timpul paradei anuale?

R. Nu, nu este adecvat să utilizaţi maşinile companiei pentru a susţine 
candidaţii politici.

Î. Managerul meu mi-a cerut să donez bani unui anumit candidat. Mă 
asigură că nu sunt obligat să contribui, dar mă simt strâns cu uşa. Cum 
să rezolv problema?

R. Angajaţii Eaton nu au voie să-i preseze pe alţi angajaţi pentru a susţine un 
anumit partid sau candidat politic.   Dacă nu vă simţiţi confortabil să vorbiţi 
cu managerul dumneavoastră sau cu un alt manager despre acest lucru, 
contactaţi Biroul de resurse umane sau Biroul de etică şi conformitate.
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Noi ne angajăm să devenim un lider global în 
apărarea sănătăţii şi a securităţii angajaţilor noştri şi 
în protejarea mediului înconjurător.

Mediul 
înconjurător, 
sănătatea şi 
securitatea12
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Siguranţa angajaţilor
Noi considerăm că securitatea şi sănătatea angajaţilor sunt de cea mai mare 
importanţă. Încercăm să prevenim accidentele, rănirile şi bolile profesionale şi să 
pormovăm un stil de viaţă sănătos şi sigur pentru angajaţi şi familiile lor.

Conformitatea
Avem o structură de guvernanţă globală privind Mediul, securitatea şi sănătatea 
ocupaţională (EHS) formată din oameni, politici şi procese, realizate pentru a 
asigura conformitatea, practici responsabile EHS şi raportarea proactivă a 
incidentelor şi răspunsul la acestea. Această structură se aplică atât 
operaţiunilor cât şi produselor noastre. Încercăm să  îndeplinim sau să depăşim 
cerinţele de reglementare, consecvenţi cu angajamentul Eaton de a respecta şi 
de a se supune legilor, regulilor şi regulamentelor care se aplică afacerilor 
noastre din întreaga lume. Noi lucrăm pentru a crea o cultură cu „zero" 
incidente şi pentru a ne îmbunătăţi continuu performanţa EHS prin 
implementarea sistemului de management EHS al Eaton, care stabileşte un 
singur set de standarde de performanţă EHS pentru toate unităţile noastre din 
lume. Noi folosim terţe părţi independente şi calificate pentru a ne evalua şi 
verifica metrica de performanţă EHS.

Protecţia mediului
Angajamentul nostru pentru mediul înconjurător depăşeşte conformitatea legală 
şi se extinde spre diferitele acţiuni cu scopul de a reduce urma pe care am 
lăsat-o asupra mediului prin operaţiunile, produsele şi lanţul nostru de 
aprovizionare. În operaţiunile noastre, acest angajament se reflectă în eforturile 
noastre de a preveni poluarea, de a reduce emisiile gazelor de seră şi de a păstra 
resursele naturale – eforturi încorporate în angajamentele lanţului de 
aprovizionare.  De asemenea, ne proiectăm produsele pentru mediu (luând în 
considerare materiile prime şi eficienţa energetică, de exemplu) şi încorporăm 
impactul ciclului de viaţă în designul acestora.  Împreună, aceste eforturi susţin 
modelul global de afaceri sustenabile al Eaton.

Clienţii, furnizorii şi contractorii
Noi creăm parteneriate cu clienţii, furnizorii şi contractorii noştri pentru a asigura 
conformitatea, pentru a promova siguranţa, pentru a reduce urma colectivă lăsată 
asupra mediului şi pentru a dezvolta soluţii sustenabile faţă de provocările 
mediului înconjurător şi ale managementului energiei în lume.

Protecţie
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 Întrebări

Î. Cel mai bun prieten al meu operează un motostivuitor în tura mea. 
Aseară, din greşeală, a dat peste nişte reziduuri uleioase şi le-a vărsat 
pe jos. L-am ajutat să strângă şi nimeni nu a observat. Prietenul meu a 
fost avertizat de mai multe ori să nu mai conducă neatent, iar dacă 
scurgerea va fi raportată, şi-ar putea pierde slujba. Ce ar trebui să fac?

R. Exprimaţi-vă îngrijorarea şi spuneţi-i că scurgerea trebuie raportată. Dacă nu 
va face acest lucru, raportaţi scurgerea supraveghetorului dumneavoastră, 
managerului local EHS sau departamentului juridic.

Î. Lucrez înă zonă în care trebuie să purtăm pantofi de protecţie. 
Managerul EHS spune că nu sunt bani în buget pentru pantofi. Ce ar 
trebui să fac?

R. Cereţi ajutorul managerului fabricii, persoanei de contact EHS sau 
departamentului juridic.

Î. Reparaţiile la utilajele din unitatea noastră sunt realizate de către 
contractori. Sunt operator de utilaj şi am observat că unul dintre 
contractori sare peste procedurile de protecţie ale maşinii. Ar trebui să 
spun ceva?

R. Pentru siguranţa sa, cereţi-i contractorului să se oprească din lucru. Apoi, 
raportaţi situaţia supraveghetorului dumneavoastră sau managerului EHS 
local.

Î. Unitatea noastră foloseşte un furnizor extern pentru activitatea de 
placare. I-am vizitat recent şantierul şi am văzut scurgeri de substanţe 
chimice de la fabrica lor într-un pârâu din apropiere. Am avut o relaţie 
foarte bună şi de lungă durată cu acest furnizor. Ar trebui să spun ceva?

R. Da, întrebaţi furnizorul ce e cu aceste scurgeri şi ce va face pentru a le opri. 
De asemenea, raportaţi acest lucru managerului EHS local şi 
departamentului juridic pentru a stabili cursul corect al acţiunilor.

Î. Am observat conduite în alte departamente ale fabricii care nu sunt 
sigure. Ar trebui să spun ceva?

R. Fiecare angajat este responsabil de menţinerea unui mediu de lucru sigur. 
Raportaţi orice conduită nesigură supraveghetorului dumneavoastră sau 
managerului EHS local.

Î. De ce respectăm standarde de securitate care depăşesc cerinţele locale 
când competitorii noştri respectă doar cerinţele locale?

R. Eaton îşi protejează angajaţii prin implementarea unui set de standarde 
globale privind mediul, sănătatea şisecuritatea, chiar dacă aceste standarde 
depăşesc uneori cerinţele locale.
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Exemple

Incorect 
Un operator de utilaj decide că 
este prea cald în fabrică pentru a 
mai purta ochelarii de protecţie.

Un manager porneşte o linie nouă 
de vopsire care poate polua aerul 
şi apa, dar nu obţinut autorizaţiile 
sau licenţele guvernamentale 
necesare.

Pentru a scurta timpul necesar 
finalizării unei comenzi a 
clientului, un operator de utilaj 
ignoră procedurile de protecţie ale 
utilajului.

Un manager de fabrică nu aprobă 
achiziţionarea unui echipament de 
control al poluării aerului care este 
necesar pentru conformitatea 
emisiilor, pentru a putea mări 
profitul fabricii.

Corect
Un nou operator de utilaj se 
alătură companiei. Ca parte a 
programului său de orientare, el 
primeşte instruire privind 
protocoalele despre siguranţa 
utilajelor şi echipamentul personal 
necesar de protecţie.

O angajată cade şi se răneşte în 
fabrică. Ea îl alertează pe 
supraveghetorul ei, urmează 
procesul de raportare necesar şi i 
se acordă îngrijiri medicale.

Un client interzice ca anumite 
substanţe chimice să fie 
încorporate în produsul lor sau în 
ambalajul produsului. Echipa de 
producţie lucrează cu echipa de 
inginerie a produsului şi cu lanţul 
de aprovizionare pentru a se 
asigura că substanţele chimice 
interzise nu sunt încorporate în 
produs.

Un manager de fabrică se asigură 
că procedurile de management al 
modificărilor EHS sunt respectate 
când se introduce un nou produs, 
proces, echipament sau materie 
primă în fabrică, pentru a asigura 
securitatea personalului.
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Ca angajaţi Eaton, trebuie: 
• Să citiţi, să ştiţi şi să vă conformaţi Codului de 

etică;
• Să cereţi ajutor atunci când nu sunteţi siguri dacă 

o decizie sau acţiune la care vă gândiţi este etică 
sau conformă cu legea;

• Să participaţi la formarea şi instruirea în etică şi 
conformitate; 

• Să înţelegeţi că aveţi o obligaţie să raportaţi 
prompt orice activitate care consideraţi că nu ar 
respecta Codul de etică;

• Să cooperaţi cu reprezentanţii lui Eaton în 
efectuarea investigaţiilor interne; şi

• Să vă afirmaţi responsabilitatea de a respecta 
Codul de etică atunci când vi se cere.
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În plus, dacă sunteţi supraveghetor la Eaton, se aşteaptă de la 
dumneavoastră:

• Să fiţi un exemplu în vorbă şi în faptă;
• Să promovaţi o comunicare reciprocă deschisă şi cinstită cu angajaţii 

dumneavoastră, şi să-i încurajaţi să pună întrebări şi să-şi exprime 
îngrijorarea despre problemele de etică şi să-i anunţaţi când problema a 
fost rezolvată;

• Să acceptaţi şi să sprijiniţi orice angajat care vine să discute o problemă 
sau să raporteze o potenţială violare şi să vă asiguraţi că nu există nici un 
fel de răzbunare ca urmare a sesizărilor lui;

• Să vă asiguraţi că planurile de acţiune pentru riscurile de conformitate 
sunt implementate cu promptitudine;

• Să promovaţi politicile şi procedurile Eaton, realizate pentr a preveni şi a 
detecta conduita care nu este etică şi legală; 

• Să vă asiguraţi că angajaţii sunt instruiţi şi informaţi despre politicile, 
procedurile şi riscurile de etică şi conformitate care se aplică posturilor 
lor şi

• Să certificaţi anual că subordonaţii dumneavoastră direcţi au finalizat 
formarea etică.

Consecinţe pentru violarea Codului de etică
Împotriva angajaţilor care nu respectă Codul de etică pot fi luate măsuri 
disciplinare care includ şi concedierea. Conduita interzisă de Cod poate duce şi la 
răspundere personală civilă sau penală.

Violările includ:
• Acţiuni care violează Codul;
• Să cereţi altora să violeze Codul;
• Refuzul de a coopera în investigaţiile făcute de reprezentanţii lui Eaton;
• Răzbunarea împotriva unui angajat care a raportat cu bună credinţă o 

violare sau o suspectare de violare sau pentru că a ajutat la o investigaţie 
etică, şi 

• Tăinuirea sau omiterea raportării unei activităţi care în opinia 
dumneavoastră violează Codul de etică.

Presiuni percepute din partea supraveghetorilor sau cereri datorate condiţiilor de 
afaceri nu scutesc pe nimeni de respectarea Codului de etică.



Exemplu

Incorect
Un supraveghetor descoperă că 
un angajat şi-a falsificat contul de 
cheltuieli şi nu ia nicio măsură.

Corect
Un manager se întâlneşte cu o 
angajată spre a-i mulţumi personal 
pentru că a ridicat o problemă 
serioasă de calitate, protejând 
astfel compania de o posibilă 
răspundere juridică şi de 
pierderea reputaţiei.

 Întrebare

Î. Cred că există o potenţială problemă de calitate la fabrica în care 
lucrez, dar nu sunt sigur de fapte şi dacă este o problemă etică. Mai e 
nevoie să ridic această problemă?

R. Noi dorim ca dumneavoastră să raportaţi asemenea probleme 
supraveghetorului dumneavoastră, pentru ca acesta/aceasta să poată 
corecta situaţia înainte de a se agrava. Nu dumneavoastră trebuie să 
investigaţi problema şi nici nu trebuie să ştiţi toate faptele. Noi vă cerem 
doar să aveţi intenţii bune şi oneste. În majoritatea cazurilor, supraveghetorul 
dumneavoastră vă poate ajuta să înţelegeţi toate faptele sau va lucra 
împreună cu dumneavoastră pentru a rezolva problema.
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Pe piaţa de desfacere mondială de azi este adesea 
dificil să ţii pasul cu noile provocări pe care 
organizaţia noastră le întâmpină sau să ştii cum poţi 
face faţă la toate situaţiile complexe. Nimeni nu are 
toate răspunsurile. Dar noi ştim că cele mai bune 
răspunsuri vor evolua într-o organizaţie care se 
angajează să-şi susţină etica şi valorile şi să creeze un 
mediu care sprijină un comportament etic sănătos. 
Nu ezitaţi niciodată să puneţi o întrebare, să vă 
exprimaţi îngrijorarea sau să raportaţi o conduită sau 
practici de afaceri dubioase.
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Deciziile etice bune nu sunt întotdeauna neechivoce. Răspunsurile nu sunt
întotdeauna evidente sau uşoare. Ce se întâmplă dacă aveţi de făcut o alegere 
dificilă?  Pentru a vă ajuta în luarea deciziei, vă sugerăm să revizuiţi Codul de etică 
şi acest ghid şi apoi puneţi-vă următoarele trei întrebări:

Dacă încă tot vă îndoiţi, discutaţi problema cu şeful vostru. Adesea, el sau ea 
sunt cea mai bună resursă la care puteţi apela, fiind şi cei mai familiarizaţi cu 
responsabilităţile dumneavoastră zilnice. Dacă nu vă simţiţi confortabil să ridicaţi 
problema cu supraveghetorul dumneavoastră, sau dacă aţi ridicat problema şi nu 
a fost rezolvată în niciun fel, iată alte câteva resurse disponibile:

• Un alt manager din organizaţia, regiunea sau sectoruldumneavoastră; 
• Biroul de resurse umane sau Ombuds [de consiliere] (mai ales în 

legătură cu probleme legate de locul de muncă, precum salariul, 
beneficiile, disciplina sau promovările);

• Managerii de unităţi sau de funcţii (precum calitatea sau lanţul de 
aprovizionare);

• Departamentul juridic şi
• Biroul de etică şi conformitate.

• Aş avea încredere să explic acţiunile mele supraveghetorului meu?
• Aş fi mândru să spun familiei şi prietenilor despre acţiunile mele?
• Aş fi liniştit dacă acţiunile mele ar fi relatate la ştiri?
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Cum puteţi contacta Biroul de etică şi conformitate
În conformitate cu legile locale, orice persoană poate să raporteze personal sau 
anonim orice problemă de etică sau de violare a legii efectivă sau potenţială, 
incluzând orice problemă financiară, privind contabilitatea, impozitul sau mita la 
Biroul de etică şi conformitate prin oricare dintre modalităţile de mai jos:

• Poştă normală — Trimiteţi scrisorile la: 
 VP, Ethics and Compliance
 Eaton Corporation
 1111 Superior Ave.
 Cleveland, Ohio  44114 USA

• E-mail — Trimiteţi e-mailurile la Ethics@eaton.com sau utilizaţi 
formularele web localizate pe site-ul web Etică globală, accesibil prin 
JOE (Intranetul Eaton), sau pe site-ul web extern al Eaton.

• Telefon — Contactaţi linia de ajutor pentru etică şi integritate financiară 
apelând 800.433.2774 din SUA sau din Canada. Din toate celelalte ţări, 
apelaţi numărul listat pe posterul dvs. local privind etica sau pe site-ul 
web Etică Globală de pe JOE> Linia de ajutor este gratuită, iar un 
reprezentant vă oferă asistenţă multilingvistică 24 de ore pe zi, 7 zile pe 
săptămână.

• Sprijin multilingvistic — Dacă doriţi, puteţi să folosiţi limba 
dumneavoastră maternă ca să vă exprimaţi îngrijorarea la una din aceste 
adrese, iar noi vom traduce scrisoarea sau e-mailul dumneavoastră.

La ce să vă aşteptaţi când contactaţi Biroul de etică şi 
conformitate
Orice modalitate aţi alege pentru a vă trimite raportul, problema sau întrebarea, 
puteţi să vă aşteptaţi la următoarele:

• Rapoartele, problemele şi întrebările dumneavoastră vor fi tratate cu 
seriozitate şi vor fi rezolvate cu promptitudine, discreţie şi profesionalism.

• Servicii de traducere vă vor fi oferite dacă aveţi nevoie de ele.
• Toate rapoartele sau problemele pe care le ridicaţi vor fi investigate sau, 

dacă este nevoie, trimise la Biroul de resurse umane sau la alte birouri 
interne pentru un răspuns sau rezolvare. Investigaţiile vor fi realizate cu 
promptitudine. 

• Identitatea dumneavoastră va fi păstrată confidenţială într-o măsură care 
permite o investigare adecvată.  

• Informaţiile referitoare la raportare şi la investigaţie vor fi păstrate în 
conformitate cu legile aplicabile şi vor fi făcute publice doar persoanelor 
care au nevoie să ştie aceste informaţii. 

• Potrivit legilor locale şi dorinţei dumneavoastră, vă puteţi păstra anonimi-
tatea. Dacă rămâneţi anonim(ă), locaţia şi numărul dumneavoastră de 
telefon nu vor putea fi identificate sau urmărite. Acest lucru, însă, va face 
investigaţia presupunerii şi rezolvarea tuturor problemelor dumneavoas-
tră mai dificile.

• Violările potenţiale sau conduitele necorespunzătoare, dacă sunt 
dovedite, vor fi rezolvate prin luarea de măsuri adecvate şi prompte. 
Dacă este potrivit şi avem informaţiile dumneavoastră de contact, vă 
vom informa despre decizia finală a investigaţiei.
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Eaton nu permite răzbunarea sau măsurile 
disciplinare împotriva unui angajat care cu bună 
credinţă îşi exprimă îngrijorarea, face o raportare sau 
ajută la investigarea unei raportări. Orice angajat care 
se răzbună pe un alt angajat pentru că acesta a făcut 
o raportare sau a ajutat la investigarea unei probleme 
poate fi supus măsurilor disciplinare, care pot include 
şi concedierea. Dacă simţiţi că aţi fost obiectul 
răzbunării pentru că aţi făcut o raportare sau aţi 
ajutat la o investigare etică, contactaţi-vă 
supraveghetorul, Biroul de resurse umane sau vice 
preşedintele pentru etică şi conformitate. Orice 
angajat care foloseşte din răutate linia de ajutor 
pentru a raporta informaţii false poate fi supus 
măsurilor disciplinare, care pot include şi concedierea.



 Întrebări

Î. Codul stipulează că angajaţii nu vor face obiectul unei răzbunări dacă 
fac o raportare cu bună credinţă. Ce înseamnă buna credinţă?

R. Angajaţii acţionează cu bună credinţă când consideră că furnizează informaţii 
adevărate atunci când fac raportarea. Cu alte cuvinte, au intenţii bune şi 
sincere. Aceasta nu înseamnă că trebuie să aibă dreptate. Dacă nu sunteţi 
sigur(ă) că ar trebui să faceţi raportarea, cereţi ajutorul supraveghetorului 
dumneavoastră sau al Biroului de etică şi conformitate.

Î. Sunt îngrijorat(ă) că cineva va folosi linia de ajutor pentru a face 
presupuneri false despre mine. De ce se iau în serios raportările 
anonime?

R. . Toate raportările primite prin intermediul liniei de ajutor sunt luate în serios. 
Angajaţii au nevoie de o resursă de încredere pentru momentele în care nu 
se simt confortabil să se identifice, ca de exemplu când problema îl implică 
pe supraveghetorul lor. Cu toate acestea, orice angajat care foloseşte din 
răutate linia de ajutor pentru a raporta informaţii false poate fi supus 
măsurilor disciplinare, care pot include chiar şi concedierea.

Î. Am raportat o problemă gravă la Biroul de etică şi conformitate, dar nu 
m-a contactat nimeni în legătură cu ce s-a întâmplat. De ce?

R. Dacă aţi făcut raportarea în mod anonim, e posibil să nu ştim cine sunteţi. 
Dacă ştim cine sunteţi, s-ar putea să nu vă putem împărtăşi toate 
informaţiile privitoare la rezultate datorită confidenţialităţii sau a altor 
considerente. Dacă acest lucru este important pentru dumneavoastră, sunaţi 
la linia de ajutor pentru a întreba dacă problema a fost rezolvată.

Î. Dacă am o îngrijorare, trebuie să o aduc la cunoştinţa 
supraveghetorului meu sau a unui alt manager local înainte de a suna 
la linia de ajutor sau de a contacta Biroul de etică şi conformitate?

R. La modul ideal supraveghetorul sau un alt manager local sunt cei mai în 
măsură să vă ajute cu îngrijorarea dumneavoastră. Totuşi, nu este necesar să 
discutaţi cu supraveghetorul dumneavoastră sau să urmaţi o linie strictă 
înainte de a utiliza linia de ajutor sau de a contacta Biroul de etică şi 
conformitate. 
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Informaţii specifice  
unei anumite ţări

Pe parcursul acestui ghid, am făcut referire la linia de ajutor 
ca una dintre multele resurse pe care le puteţi folosi pentru 
a obţine îndrumare sau pentru a raporta o conduită 
necorespunzătoare sau alte situaţii care pot încălca legea sau 
Codul nostru de etică sau care pot intră în conflict cu valorile 
noastre. Nu este necesar să folosiţi linia de ajutor pentru a 
vă raporta îngrijorările. 

De fapt, anumite legi locale limitează problemele pe care le 
puteţi raporta prin linia de ajutor la probleme financiare, de 
contabilitate, bancare, anti-mită sau la alte probleme grave; 
de asemenea, s-ar putea să vi se ceară să vă identificaţi de 
către reprezentantul liniei de ajutor.  Dacă aceste legi vi se 
aplică, o informare specifică ţării dumneavoastră este inclusă 
în acest ghid. Toate referinţele despre folosirea liniei de 
ajutor din acest ghid şi comunicările asociate se supun 
restricţiilor prezentate în acea informare. Dacă aveţi 
întrebări, vă rugăm să contactaţi managerul local de resurse 
umane sau Biroul de etică şi conformitate pentru clarificare.
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Pentru a demonstra că standardele de etică ale lui 
Eaton sunt atât curente cât şi de cel mai înalt nivel, 
Eaton a înfiinţat un birou pentru a superviza şi 
gestiona programul de etică şi conformitate. Biroul 
este condus de vice preşedinte pentru etică şi 
conformitate, fiind supervizat de către comitetul de 
guvernare al comitetului de conducere. Biroul se 
bazează pe angajamentul şi susţinerea tuturor 
angajaţilor, managerilor şi conducătorilor seniori 
pentru a se asigura că etica şi valorile Eaton sunt 
integrate în practicile sale de afaceri într-un mod 
consecvent în întreaga lume.

Biroul de etică  
şi conformitate
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Printre activităţile şi responsabilităţile  
acestui birou se găsesc următoarele:

• Susţinerea managerilor în 
furnizarea de formare etică şi 
de comunicări eficace, 
relevante şi bine gândite 
angajaţilor;

• Furnizarea de formare şi 
comunicări privind conformita-
tea şi supervizarea acestora;

• Evaluarea regulată şi prioritiza-
rea riscurilor de neconformita-
te faţă de legile şi politicile 
Eaton şi monitorizarea 
activităţilor pentru a controla 
aceste riscuri;

• Monitorizarea şi evaluarea 
programului de etică şi 
conformitate şi evaluarea 
periodică a eficacităţii 
programului;

• Gestionarea şi urmărirea 
problemelor de etică şi 
conformitate şi raportarea 
conform metricii cheie; 

• Oferirea de îndrumare în caz 
de probleme care pot apărea 
şi priorităţi;

• Furnizarea de canale de 
raportare confidenţiale şi 
anonime pentru angajaţi şi 
terţe părţi pentru a ridica 
probleme şi a raporta conduite 
necorespunzătoare şi violări 
ale legii, politicilor sau Codului 
de etică;

• Gestionarea raportărilor prin 
linia de ajutor;

• Supervizarea investigaţiilor 
privind etica şi modificarea 
programului de etică şi 
conformitate după cum este 
necesar şi

• Întâlnirea regulată cu comite-
tele de audit şi guvernanţă ale 
comitetului de conducere 
pentru a raporta probleme de 
etică şi conformitate şi starea 
programului.
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Note



În conformitate cu legile locale, orice persoană poate să raporteze 
personal sau anonim orice problemă de etică sau de violare a legii 
efectivă sau potenţială, incluzând orice problemă financiară, privind 
contabilitatea, impozitul sau mita la Biroul de etică şi conformitate prin 
oricare dintre modalităţile de mai jos:

• Poştă normală:    • E-mail: Ethics@eaton.com 
  VP, Ethics and Compliance
  Eaton Corporation
  1111 Superior Ave.
  Cleveland, Ohio  44114 USA

• Telefon: Linia de Ajutor este gratuită, iar reprezentanţii vă oferă asistenţă 
multilingvistică 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. Dacă ţara dvs. nu este listată 
aici (sau dacă întâmpinaţi probleme cu numerele de mai jos), vă rugăm consultaţi 
posterul dvs. local privind etica sau site-ul web Etică globală de pe JOE.

Austria* 0800.295.342
Brazilia 0800.891.4212
Canada 800.433.2774
China (Unicom) 10.800.711.1122 
China (China Telecom) 10.800.110.1046
Republica Cehă* 800.143.861
Republica Dominicană* 800.320.0821
Germania* 0800.181.9146
India 000.800.100.1499
Italia 800.789343
Mexic 001.888.667.6799
Olanda * 0800.022.2042
Polonia* 0.0.800.111.1664
Taiwan* 00801.10.4366
Marea Britanie 0808.234.9987
Statele Unite 800.433.2774

• Online: www.eaton.com/ethics

Cum puteţi contacta Biroul  
de etică şi conformitate

*E posibil ca serviciile de telefonie mobilă să nu se conecteze Dacă întâmpinaţi probleme,  
vă rugăm folosiţi o linie de telefonie fixă.

Eaton Corporation  •  1111 Superior Ave.  •  Cleveland, OH 44114
© 2011 Eaton Corporation. All rights reserved. Printed in USA.  
P30-3011 (Rev. 3/11) USA — Romanian

Informare către angajaţi


