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VIZIUNEA NOASTRĂ

ETICĂ ŞI 
INTEGRITATE

VALORILE NOASTRE

CALITATE MUNCĂ ÎN EChIPĂ ExCELENțĂ

Să fim lider mondial pe piața rulmenților şi a soluțiilor de transmisie mecanică a puterii,  

să ne îmbunătățim în permanență performanțele, fiabilitatea şi eficiența. 



Valorile principale de etică și integritate stau la baza funcționării 

The Timken Company şi ne întăresc angajamentul de a face 

întotdeauna ceea ce este corect.  Integritatea ne ghidează fiecare 

acțiune, în fiecare zi, pe măsură ce punem la lucru produsele, 

procesele şi  cunoștințele Timken, ajutând lumea întreagă să 

rămână în mişcare. 

Ca angajați, fiecare dintre noi are o responsabilitate față de 

colegi, clienți şi comunități, de a menține reputația de companie 

de încredere, câștigată în timp îndelungat. Angajamentul dvs. 

personal de a lucra întotdeauna cu integritate înseamnă că fiecare 

interacțiune pe care o aveți cu  părți interesate Timken ne poate 

îmbunătăți reputația și pe mai departe. 

Pe măsură ce devenim mai puternici ca oricând, vă încurajez să fiți alături de mine în sarcina noastră de a 

ne asigura că acțiunile noastre zilnice reflectă întotdeauna ceea ce are compania cel mai bun de oferit.

Cu stimă,  

Richard G. Kyle 
Preşedinte şi Director General Executiv

ANGAJAMENTUL 

de a face întotdeauna ce este corect
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Clienții, acționarii şi colegii Timken se așteaptă ca acțiunile şi deciziile 
noastre să reflecte întotdeauna reputația noastră de conduită în 
afaceri bazată pe etică şi integritate, reputație care a fost construită 
în mai bine de un secol. Ceea ce face ca noi să fim o companie 
specială este angajamentul nostru de a face ce este corect, iar aceasta 
reprezintă chiar esența noastră, ca oameni. 

Următoarele Standarde de etică în afaceri Timken, codul de conduită 
al companiei noastre, serveşte drept ghid pentru desfășurarea 
afacerilor într-un mod care ne respectă valorile şi ne consolidează 
angajamentele etice. Este sarcina noastră să ne asigurăm că deciziile 
şi acțiunile noastre în afaceri sunt întotdeauna conforme spiritului și 
literei acestei politici și a legilor în vigoare.  Chiar dacă Standardele 
nu fac referire la toate situațiile şi întrebările posibile, ele reprezintă 
o resursă valoroasă pentru furnizarea unei direcții de acțiune atunci 
când aveți întrebări sau nelămuriri. 

Ca membru al echipei Timken, dvs. jucați un rol important în menținerea principiilor de onestitate, corectitudine, 
respect și responsabilitate, iar compania contează pe dvs. să spuneți răspicat dacă observați ceva ce ne poate 
compromite standardele  ridicate. Dacă aveți indicii că au loc acțiuni sau comportamente  discutabile sau lipsite 
de etică, vă rugăm să utilizați modalitățile de raportare în materie de etică, enumerate în acest ghid, fără sa vă  
temeți de represalii. 

Astăzi, vă cer să vă reafirmați angajamentul față de valorile principale de etică şi integritate în tot ceea ce 
întreprindeți. Forța pe care compania noastră o are datorită angajamentului dvs. este monumentală și ne permite 
să continuăm să ne dezvoltăm și să prosperăm. 

Vă mulțumesc că îmi sunteți alături în transpunerea în practică a princiipilor de etică în cadrul  
The Timken Company.

Cu stimă,

Michele Abraham 

General Manager - Etică şi conformitate 

Standardele de etică în afaceri:  

Ghidul nostru pentru punerea în aplicare a principi i lor  etice 
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AŢI OBSERVAT CEVA? SPUNEŢI! 
RESURSE DE RAPORTARE A PROBLEMELOR DE ETICĂ

Nu uitaţi:

Dacă aveţi la cunoştinţă sau suspectaţi 
o conduită lipsită de etică sau ilegală, 
aveţi obligaţia de a raporta problema 
sau de a solicita îndrumare.

TTranspunerea eticii în practică se aplică modului în care îi tratăm pe alţii, în care ne facem meseria şi în care luăm decizii. Aceasta presupune, de asemenea, să interveniţi 
atunci când simţiţi că ceva nu este în regulă sau dacă aveţi o întrebare.

Raportarea motivelor de îngrijorare şi solicitarea de îndrumare: Politica uşilor deschise
Atunci când aveţi o întrebare sau un motiv de îngrijorare, discutaţi mai întâi cu un superior sau un manager în care aveţi încredere. Puteţi discuta, de asemenea, cu un 
reprezentant al departamentului local de promovare organizaţională/resurse umane.

Politica uşilor deschise a companiei noastre reflectă aşteptările noastre ca superiorii şi managerii să asculte şi să răspundă la întrebările şi motivele de îngrijorare ridicate. 
În cazul în care consideraţi întrebărilor sau motivelor dumneavoastră de îngrijorare nu li s-a acordat atenţia cuvenită, adresaţi-vă nivelurilor de conducere superioare.

Pentru a ne susţine în transpunerea eticii în practică la locul nostru de muncă, sunt disponibile următoarele resurse de raportare a problemelor de etică pentru raportarea 
motivelor de îngrijorare şi solicitarea de îndrumare:

•  Superiorul sau managerul dumneavoastră

•  Orice persoană din conducerea companiei

•   Departamentul de promovare organizaţională/resurse umane

•  Biroul de etică şi conformitate la adresa ethics@timken.com

•  Departamentul juridic la adresa lawcenter@timken.com

•   Linia de asistenţă Timken (în regim de anonimat, dacă doriţi)  
1-800-846-5363 sau la www.timkenhelpline.com

Când ar trebui să intervin?
În cadrul Timken, transpunerea eticii în practică este responsabilitatea tuturor. Pentru a 
ajuta la protejarea valorilor şi reputaţiei companiei noastre, interveniţi dacă ceva pur şi 
simplu nu vi se pare corect. Nu numai că ne aşteptăm să procedaţi astfel, ci este chiar un 
comportament acceptat şi protejat. Aceasta ne permite să ne impunem mai bine valorile 
şi să ne respectăm angajamentele unii faţă de alţii, faţă de acţionarii, clienţii, furnizorii 
noştri şi faţă de comunitate.

Standardele noastre de etică în afaceri abordează cele mai frecvente probleme de ordin 
juridic şi etic pe care le puteţi întâlni. Totuşi, acestea nu pot aborda fiecare situaţie. 
Trebuie să daţi dovadă de discernământ în fiecare caz. Dacă observaţi vreo situaţie care 
contravine standardelor menţionate sau conştiinţei proprii, trebuie să interveniţi.

Resurse de 
raportare a 

problemelor 
de etică
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Când ar trebui să intervin? Continuare

Exemple de situaţii pe care ar trebui să le raportaţi:
• Aspecte contabile şi de audit discutabile
• Cadouri sau recompense necuvenite
•  Probleme legate de mediu,  

sănătate sau siguranţă

Cum sunt gestionate raportările
Investigăm toate raportările cu promptitudine, conştiinciozitate şi corectitudine şi luăm măsurile necesare, după caz. Ne aşteptăm ca angajaţii să participe la o astfel de 
investigaţie dacă li se solicită acest lucru. Nu uitaţi că se depun toate eforturile pentru protejarea confidenţialităţii atât pe parcursul, cât şi în urma investigaţiei.

Politica privind absenţa represaliilor
Nu trebuie să vă temeţi niciodată de represalii. Compania noastră nu tolerează represaliile pentru nicio activitate protejată prin lege împotriva oricărei persoane care 
raportează o problemă cu bună credinţă. Raportarea cu „bună credinţă” presupune că informaţiile pe care le-aţi furnizat sunt complete şi exacte şi că le consideraţi 
veridice. Represaliile împotriva oricărei persoane care participă la investigaţii cu bună credinţă sunt, de asemenea, interzise. Astfel de fapte pot conduce la măsuri 
disciplinare împotriva persoanei responsabile de represalii, care pot merge inclusiv până la desfacerea contractului de muncă. În cazul în care consideraţi că aţi fost victima 
unor represalii, raportaţi imediat situaţia uneia din resursele disponibile de raportare a problemelor de etică. Orice persoană care nu raportează o situaţie cu bună credinţă 
poate face, de asemenea, obiectul măsurilor disciplinare.

Nu uitaţi, reputaţia companiei Timken este în mâinile dumneavoastră. Când aveţi dubii, daţi un telefon.

Linia de asistenţă Timken
Compania noastră recunoaşte că pot exista momente în care aţi putea fi reticenţi să vă discutaţi 
motivele de îngrijorare sau întrebările cu superiorul sau managerul dumneavoastră. Din acest motiv, 
linia de asistenţă Timken este disponibilă on-line şi prin telefon.

La linia de asistenţă Timken răspunde o parte terţă externă. Raportările efectuate la linia de asistenţă 
Timken nu sunt urmărite sau înregistrate. Vă încurajăm să vă raportaţi motivele de îngrijorare, 
comunicând cât mai multe informaţii, inclusiv numele dumneavoastră, pentru a ne permite să 
desfăşurăm o investigaţie minuţioasă. Totuşi, chiar dacă aveţi probleme în a vă face cunoscut numele, 
raportarea dumneavoastră rămâne importantă pentru noi. Prin urmare, puteţi alege să transmiteţi 
sesizarea sub protecţia anonimatului, dacă legea locală permite acest lucru. Dacă procedaţi astfel, veţi 
primi un număr de referinţă pentru a verifica starea raportării dumneavoastră. Toate raportările rămân 
confidenţiale în măsura maximă posibilă şi în conformitate cu legea locală.

Puteţi contacta linia de asistenţă Timken prin telefon sau puteţi trimite o sesizare on-line la adresa  
www.timkenhelpline.com. O listă cu numere de telefon pentru linia de asistenţă Timken este 
disponibilă la sfârşitul acestei politici.

• Conflicte de interese
•  Furt al proprietăţii companiei sau  

proprietăţii personale
• Discriminare sau hărţuire

• Ameninţări verbale sau fizice
• Probleme legate de calitatea produselor
•  Încălcări ale normelor de reglementare şi tranzacţionare 

ilegală pe baza informaţiilor din interior

AŢI OBSERVAT CEVA? SPUNEŢI! RESURSE DE RAPORTARE A PROBLEMELOR DE ETICĂ



ONESTITATE
Spunem adevărul. Dacă facem 
o greşeală, nu încercăm să o 
ascundem. Ne comportăm 
astfel încât toţi partenerii noştri 
să se poată bizui pe faptul 
că facem ceea ce spunem că 
facem. Suntem întotdeauna 
sinceri, fie că este vorba de 
întocmirea unui raport financiar, 
de răspunsul la o întrebare din 
partea auditorilor, de o discuţie 
cu un client sau de o tranzacţie 
cu un furnizor sau altă parte 
interesată. Ne abţinem de la 
orice conduită discutabilă din 
motive de etică.

CORECTITUDINE
Cumpărăm şi vindem pe 
baza meritelor noastre în 
afaceri, fără practici lipsite 
de etică. Înţelegem că 
interesele, oportunităţile şi 
informaţiile de afaceri ale 
Timken aparţin companiei 
noastre şi trebuie utilizate 
exclusiv în interesul 
Timken. Evităm conflictele 
de interese. Promovăm 
în permanenţă interesele 
legitime de afaceri ale 
Timken atunci când se 
iveşte ocazia.

RESPECT
Ne tratăm unii pe alţii cu 
demnitate. Ne desfăşurăm 
activitatea în siguranţă, 
cu responsabilitate faţă 
de mediu, şi ne respectăm 
colegii, furnizorii, 
clienţii şi comunităţile 
în care activăm.

TRANSPUNEREA ETICII ÎN PRACTICĂ  
STANDARDELE NOASTRE  
DE ETICĂ ÎN AFACERI
Standardele noastre de etică în afaceri reprezintă un cadru pentru transpunerea eticii în practică. În înţelesul acestei politici, 
„compania noastră” sau „Timken” se referă la fiecare porţiune a companiei. Aceasta cuprinde toate entităţile şi afiliaţii deţinuţi  
integral de The Timken Company.

Definirea eticii şi integrităţii
Transpunerea eticii în practică înseamnă că fiecare dintre noi trebuie să respecte următoarele principii, care definesc valoarea noastră 
fundamentală de etică şi integritate:

RESPONSABILITATE
Păzim cu sfinţenie renumele 
excepţional al Timken în ceea 
ce priveşte etica şi integritatea. 
Acţionăm responsabil, dăm 
dovadă de un bun discernământ  
şi procedăm după cum este 
necesar pentru a păstra şi 
îmbunătăţi acest renume. 
Nu aşteptăm să ne spună alţii 
ce avem de făcut. Ne respectăm 
Standardele de etică în afaceri 
şi înţelegem modul în care legea 
afectează acţiunile noastre.
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Cine este responsabil pentru?
Trebuie să acţionăm cu toţii în conformitate cu principiile stabilite în Standarde noastre de etică în afaceri. De asemenea, ne aşteptăm ca oricine 
acţionează în numele companiei noastre, inclusiv consultanţi, agenţi, furnizori şi parteneri de afaceri, să adere la standardele noastre etice. 

Performanţa angajaţilor: Competenţele noastre de conducere
Angajamentul nostru faţă de transpunerea eticii în practică se reflectă în modelul de competenţe de conducere al companiei noastre, care stabileşte 
standarde pentru performanţa angajaţilor. Comportamentele asociate cu etica, integritatea şi credibilitatea în afaceri sunt identificate 
în mod clar la fiecare nivel al ramurei de conducere drept element al competenţei „Impact profesional”.

9TRANSPUNEREA ETICII ÎN PRACTICĂ: STANDARDELE NOASTRE DE ETICĂ ÎN AFACERI



Soluţionarea dilemelor de ordin etic
Când vă confruntaţi cu o dilemă de ordin etic, puneţi-vă următoarele întrebări:

Hanna, analist Timken, lucrează în strânsă colaborare cu Aaron, un alt angajat. Deşi Hanna şi Aaron se înţeleg 
bine în general, Aaron spune din când în când câte o glumă pe care Hanna o consideră jignitoare. Ea nu doreşte 
ca relaţia lor de muncă să fie afectată, aşa că nu menţionează nimic despre glume. Totuşi, acestea au devenit 
mai frecvente şi încep să îi deranjeze şi pe alţi angajaţi. Ce ar trebui să facă Hanna?

În primul rând, Hanna ar trebui să se gândească să îi spună lui Aaron că glumele lui sunt jignitoare şi lipsite 
de profesionalism. Totuşi, Hanna s-ar putea simţi stânjenită dacă ar discuta direct cu Aaron – iar acest lucru 
este în regulă. În schimb, ea ar trebui să îl sesizeze în acest sens pe superiorul lui Aaron, informându-l că, prin 
comportamentul său, Aaron îi afectează pe ceilalţi angajaţi. De asemenea, Hanna poate contacta oricare din 
resursele de raportare a problemelor de etică pentru ajutor. Raportând problema, Hanna ajută la menţinerea 
unui loc de muncă etic şi plin de respect în cadrul Timken.

CUNOAŞTEŢI 
FAPTELE

ANALIZAŢI

REFLECTAŢI

Care sunt faptele? Asupra cui va avea 
impact decizia mea?

Am autoritatea să iau 
această decizie singur?

Este această 
acţiune corectă?

Este ea conformă  
cu standardele noastre  
de etică în afaceri?  
Respectă legea?

Decizia mea va avea  
un impact asupra 
reputaţiei companiei?

M-aş simţi jenat dacă 
familia sau colegii mei  
ar afla despre aceasta?

M-aş simţi jenat dacă 
ar apărea pe canalele 
de ştiri?

Dacă după ce v-aţi pus aceste întrebări, nu sunteţi sigur care ar fi cea mai bună cale de urmat, solicitaţi sfaturi şi 
îndrumare de la resursele noastre de raportare a problemelor de etică înainte de a continua.

TRANSPUNEREA ETICII ÎN PRACTICĂ: STANDARDELE NOASTRE DE ETICĂ ÎN AFACERI

Î:

R:
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 În cadrul Timken, transpunerea eticii în practică la locul nostru de muncă înseamnă că:
• Preţuim diversitatea şi perspectivele diferite.
•  Ne tratăm unii pe alţii cu profesionalism,  

demnitate şi respect.
• Suntem sinceri.
• Ne comportăm ca nişte buni cetăţeni corporativi.

Egalitate de şanse la angajare şi incluziune globală
Compania noastră preţuieşte o forţă de muncă globală şi diversă şi un mediu de lucru cuprinzător, care reflectă clienţii şi 
comunităţile noastre. În calitate de angajaţi, reprezentăm o diversitate de medii, niveluri de educaţie şi stiluri de gândire. 
Diversitatea noastră ne sporeşte capacitatea de a crea soluţii de produse şi afaceri inovatoare, promovând performanţe mai solide şi 
beneficii pentru acţionari.

Compania noastră asigură tratamentul egal al tuturor angajaţilor şi solicitanţilor de locuri de muncă, în funcţie de calificările, 
capacităţile, experienţele individuale şi de alte standarde de încadrare în muncă. Timken nu tolerează discriminarea pe criterii de 
rasă, religie, culoare, origine naţională, sex, vârstă, orientare sexuală, identitate de gen, handicap, statut de veteran/militar sau orice 
altă caracteristică protejată prin lege.

De asemenea, compania noastră nu tolerează hărţuirea, indiferent de locul în care se manifestă aceasta. Aceasta este interzisă la 
sediul Timken, precum şi în activităţi de afaceri din afara programului de lucru sau din afara amplasamentului, cum ar fi deplasări în 
scop profesional sau evenimente ale companiei.

În calitate de angajaţi, avem în comun responsabilitatea de a nu permite hărţuirea şi discriminarea în mediul nostru de lucru. 
Superiorii şi managerii noştri au datoria de a acţiona dacă iau la cunoştinţă un asemenea comportament. Dacă observaţi o conduită 
care poate constitui un act de hărţuire, aveţi responsabilitatea de a raporta problema superiorului sau managerului dumneavoastră 
sau oricărei alteia din resursele de raportare a problemelor de etică. 

• Protejăm mediul.
• Lucrăm în siguranţă.
•  Protejăm securitatea şi confidenţialitatea informaţiilor identificabile 

personal şi a informaţiilor confidenţiale ale companiei.

TRANSPUNEREA ETICII ÎN PRACTICĂ  
LA LOCUL NOSTRU DE MUNCĂ



Resurse suplimentare:

• Relaţiile dintre angajaţi

• Politica referitoare la hărţuire

•  Politica referitoare la 
discriminare

•  Resurse de raportare a 
problemelor de etică

Quentin se simte stingherit în preajma superioarei sale, Nancy. Nancy îi adresează adesea remarci 
indecente şi face frecvent comentarii legate de înfăţişarea sa. Quentin îi spune lui Nancy că avansurile 
ei nu sunt binevenite, însă aceasta râde şi spune că doar îl tachinează. Quentin s-a săturat să se simtă 
hărţuit, dar nu ştie ce să facă. Ar crede cineva că superioara lui acţionează astfel?

Liderii Timken trebuie să servească drept modele - motiv pentru care Quentin ar trebui să raporteze 
dacă unul dintre aceştia nu procedează astfel. Comportamentul lui Nancy este în mod clar inadecvat 
şi lipsit de profesionalism. Nu contează că este superioara sa - Quentin trebuie să raporteze cuiva 
comentariile ei. În acest caz, el ar trebui să contacteze un reprezentant al departamentului local de 
promovare organizaţională/resurse umane sau altă resursă de raportare a problemelor de etică în care 
are încredere. Quentin se poate simţi în siguranţă raportând acest act de hărţuire - Timken îl va proteja 
împotriva represaliilor.

Definirea hărţuirii
Hărţuirea include orice conduită inoportună. Aceasta creează un mediu de lucru intimidant, ofensator sau ostil sau interferează în mod abuziv cu munca unei persoane. 
Hărţuirea sexuală include avansuri sexuale nesolicitate, cereri de favoruri sexuale sau altă conduită fizică sau verbală de natură sexuală.

Hărţuirea poate lua numeroase forme, incluzând acţiuni fizice, remarci verbale şi scrise şi materiale video sau imagini.

Legile privind salariul şi programul de lucru
Respectăm pe deplin legile în vigoare privind salariul şi programul de lucru. Ne aşteptăm ca superiorii şi managerii noştri să fie 
lideri în acest domeniu de conformitate.

Pentru a ajuta compania să respecte aceste legi, angajaţii cărora li se solicită să îşi urmărească orele lucrate trebuie să ţină o 
evidenţă exactă a acestor ore.

De asemenea, superiorii şi managerii trebuie să se asigure că evidenţele orelor de lucru reflectă cu acurateţe orele 
lucrate. Aceştia trebuie să fie siguri de conformitatea companiei noastre cu toate legile şi reglementările privind 

orele de muncă suplimentare şi numărul maxim de ore de muncă şi de 
aplicarea cu bună credinţă a oricăror excepţii de la astfel de cerinţe privind 

salariul şi programul de lucru. De asemenea, superiorii şi managerii 
noştri au obligaţia de a asigura respectarea legilor privind munca 

copiilor în cadrul tuturor operaţiunile noastre globale. Aceştia 
trebuie să cunoască nu doar legile naţionale privind salariul şi 

programul de lucru, ci şi legile statale şi locale care ar putea 
afecta operaţiunile noastre.

Resurse suplimentare:

• Relaţiile dintre angajaţi

• Evidenţa angajaţilor

• Servicii juridice

•  Politica de remunerare a orelor 
suplimentare

•  Politica privind mamele care 
alăptează

•  Resurse de raportare a 
problemelor de etică

TRANSPUNEREA ETICII ÎN PRACTICĂ: LA LOCUL NOSTRU DE MUNCĂ
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Politica de mediu, sănătate şi securitate
Compania are o politică globală de desfăşurare a activităţii în deplină siguranţă şi într-un mod responsabil pentru a ne proteja 
angajaţii, furnizorii, clienţii, comunităţile în care activăm şi mediul înconjurător. Ne-am luat angajamentul de a îmbunătăţi 
continuu performanţa noastră în materie de mediu, sănătate şi securitate (EHS). Procedând astfel, vom crea un loc de muncă 
sigur şi sănătos, vom avea grijă în mod responsabil de resursele de mediu şi vom dezvolta tehnologii şi practici de afaceri 
sustenabile care contribuie la creştere şi prosperitate economică globală.

Fiecare angajat Timken este responsabil să înţeleagă şi să sprijine această politică şi următoarele obiective:
•  Să respecte toate legile, reglementările, politicile şi standardele companiei în domeniul EHS şi să impună acelaşi lucru şi 

furnizorilor noştri.
•  Să considere performanţa EHS o prioritate în cadrul planificării afacerilor şi operaţiunilor noastre şi la nivelul procesului decizional. Valorile noastre fundamentale de 

etică şi integritate ne ajută să facem ceea ce este corect.
•  Să se aştepte de la angajaţi şi contractanţi să îşi desfăşoare în permanenţă activităţile în siguranţă şi în mod responsabil. Pentru îndeplinirea acestor sarcini, noi le 

oferim sprijin prin educaţie şi instruire.
•  Să depună eforturi în identificarea şi evaluarea riscurilor şi a potenţialelor pericole care pot periclita performanţa noastră în materie de mediu, sănătate şi securitate şi să 

întreprindă rapid acţiuni corective.
•  Să sprijine sustenabilitatea mediului prin prevenirea poluării, gestionarea deşeurilor, reciclare, conservarea energiei şi inovaţii de produse care ajută la economisirea 

energiei în managementul fricţiunii şi transmisia de putere.
• Să măsoare şi să evalueze progresele noastre în direcţia atingerii obiectivelor EHS şi să le comunice în mod regulat părţilor interesate.

Ne aşteptăm ca superiorii ierarhici să asigure conducerea necesară atingerii obiectivelor noastre EHS. De asemenea, ne aşteptăm ca fiecare angajat Timken să contribuie 
la realizarea acestor obiective prin procese decizionale şi acţiuni conforme cu obiectivele stabilite. Dacă aveţi cunoştinţă de orice activităţi care contravin acestei politici, 
raportaţi situaţia superiorului, managerului dumneavoastră sau oricăreia din resursele de raportare a problemelor de etică.

Sam şi echipa sa au avut unele probleme cu degresarea unor rulmenţi ce necesitau reparare. Un furnizor îi spune 
lui Sam că le poate furniza o mostră gratuită dintr-o soluţie de degresare mult mai puternică. Sam îi răspunde că, 
potrivit politicii noastre, este necesar să se desfăşoare mai întâi o evaluare a siguranţei. Furnizorul spune că Timken 
verifică doar produsele chimice cumpărate, nu şi mostrele gratuite. Sam simte că ceva nu este în regulă. Ce răspuns 
ar trebui să-i dea furnizorului?

Sam acţionează corect - potrivit politicii noastre, este necesar să verificăm orice produse chimice înainte de a 
le utiliza, indiferent dacă acestea sunt „mostre gratuite”. Există posibilitatea ca soluţia să nu fie sigură şi este 
necesară o fişă tehnică de securitate (FTS) pentru verificarea ingredientelor produsului. Dacă produsul chimic 
s-ar vărsa sau ar provoca o vătămare unui angajat, echipele noastre de intervenţie în caz urgenţă nu ar putea 
reacţiona în mod corespunzător fără FTS. Sam trebuie să refuze mostra până când poate fi desfăşurată o 
evaluare adecvată a siguranţei.

Resurse suplimentare:

• Departamentul corporativ pentru mediu, sănătate şi securitate

•  Coordonatorul pe probleme de mediu sau securitate din fabrica dumneavoastră

• Politica globală de mediu, sănătate şi securitate

• Site-ul web cu privire la mediu, sănătate şi securitate

• Servicii medicale

• Resurse de raportare a problemelor de etică

Î:
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Violenţa la locul de muncă
Our Compania noastră şi-a luat angajamentul să ofere tuturor un loc de muncă sigur. Tratându-ne unii pe alţii cu profesionalism, demnitate şi 

respect, nu tolerăm sau nu ne angajăm în niciun tip de violenţă la locul de muncă.

Parte a menţinerii unui loc de muncă sigur şi plin de respect o reprezintă absenţa ameninţărilor sau a angajării într-un comportament 
violent, ameninţător sau intimidant. Aici este inclus comportamentul agresiv sau ostil, care generează o teamă rezonabilă de vătămare 

a unei alte persoane. Armele, inclusiv armele de foc cu permis de portarmă, nu sunt permise pe proprietatea companiei sau în timpul 
desfăşurării activităţilor companiei.

Dacă vă simţiţi ameninţat de comportamentul unei persoane, trebuie să raportaţi imediat această situaţie. Chiar pe un ton 
aparent de glumă, cuvintele sau acţiunile care vă fac să nu vă simţiţi în siguranţă trebuie raportate. Dacă dumneavoastră 
sau cineva cunoscut se află într-un pericol iminent, contactaţi imediat autorităţile locale de aplicare a legii. Apoi, raportaţi 
incidentul superiorului sau managerului dumneavoastră sau utilizaţi resursele de raportare a problemelor de etică.

Interzicerea drogurilor şi alcoolului la locul de muncă
Compania noastră preţuieşte sănătatea şi securitatea tuturor angajaţilor. Lucrul sub influenţa drogurilor sau a alcoolului 
periclitează sănătatea, siguranţa şi bunăstarea dumneavoastră. Influenţa unor astfel de substanţe vă poate expune riscului pe 
dumneavoastră şi pe cei din jurul dumneavoastră. Această situaţie poate afecta, de asemenea, capacitatea dumneavoastră de a 
vă îndeplini atribuţiile în siguranţă şi în mod eficient.

Nu putem utiliza, fi sub influenţa sau în posesia sau distribui droguri ilegale, substanţe controlate sau alcool la sediul companiei 
sau în timpul desfăşurării activităţii companiei. Acest lucru este valabil şi pentru medicamentele prescrise în mod legal, în 
cazul în care o astfel de utilizare poate afecta negativ capacitatea noastră de a ne îndeplini atribuţiile sau prezintă o ameninţare 
directă pentru noi sau alte persoane la locul de muncă. Din aceste motive, compania noastră interzice consumul de droguri şi alcool la locul de muncă. Singura excepţie la 
această politică o reprezintă consumul de alcool la evenimente profesionale autorizate. În astfel de cazuri, se poate consuma alcool în cantităţi moderate şi trebuie păstrat un 
comportament profesional.

Orice persoană suspectată a avea în posesie alcool, un drog ilegal sau o substanţă controlată în timpul programului de lucru face obiectul inspecţiei şi percheziţiei, cu sau fără 
înştiinţare. Acest lucru este valabil atunci când vă aflaţi la sediul Timken în timpul programului de lucru sau în orice locaţie în timp ce desfăşuraţi activităţi în numele Timken.

Vă încurajăm să vă anunţaţi superiorul sau managerul dacă aveţi motive să credeţi că sunt utilizate droguri ilegale, substanţe controlate sau alcool la sediul sau în timpul 
desfăşurării activităţilor Timken.

Pentru informaţii referitoare la accesarea programelor comunitare privind abuzul de droguri şi alcool, a programelor de reabilitare şi asistenţă, vă rugăm să contactaţi un 
reprezentant al serviciilor medicale sau Programul nostru de asistare a angajaţilor.

Resurse suplimentare:

•  Politica privind consumul de droguri şi alcool

•  Coordonatorul pe probleme de securitate din fabrica dumneavoastră

•  Departamentul corporativ pentru sănătate şi securitate

• Servicii medicale

• Programul de asistare a angajaţilor

• Resurse de raportare a problemelor de etică

Resurse suplimentare:

• Relaţiile dintre angajaţi

•  Coordonatorul pe probleme de securitate din fabrica dumneavoastră

•  Departamentul corporativ pentru sănătate şi securitate

• Servicii medicale

• Politica privind violenţa la locul de muncă

• Resurse de raportare a problemelor de etică

TRANSPUNEREA ETICII ÎN PRACTICĂ: LA LOCUL NOSTRU DE MUNCĂ 14
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Protecţia datelor
Ne-am luat angajamentul să protejăm securitatea şi confidenţialitatea datelor pe care ni le încredinţează oamenii. 
Aici sunt incluse datele furnizate de colegii noştri, precum şi informaţiile pe care le primim de la clienţi, furnizori şi alte 
părţi terţe cu care derulăm afaceri. 

Compania noastră respectă toate legile în vigoare privind confidenţialitatea şi protecţia datelor. Avem o responsabilitate 
comună de a proteja confidenţialitatea şi securitatea oricăror informaţii cu caracter personal colectate, stocate, prelucrate, 
transmise, partajate sau transferate. „Informaţii cu caracter personal” includ datele cuprinse în registrele noastre de personal,  
fişele medicale şi informaţiile de credit sau bancare. 

Nu trebuie să comunicaţi niciodată informaţii cu caracter personal altor persoane care nu au motive întemeiate din punct de vedere profesional de a le cunoaşte. Nu lăsaţi 
niciodată informaţii cu caracter personal despre dumneavoastră sau alte persoane – precum documente de management al performanţei, informaţii referitoare la salarii, 
deconturi sau informaţii medicale – nesecurizate pe un calculator desktop sau un smartphone sau în orice locaţie accesibilă.

Sisteme de comunicaţii electronice şi exigenţe în materie de confidenţialitate
Sistemele noastre de comunicaţii electronice sunt instrumente de afaceri esenţiale care ne ajută să lucrăm eficient şi productiv.  
Aceste sisteme includ:
• Computere
• Poştă electronică
• Mesagerie instantanee
• Internet
• Intranet
• Bloguri

Ne-am luat angajamentul să utilizăm aceste sisteme cu profesionalism şi în mod corespunzător în cadrul atribuţiilor noastre. Sistemele noastre 
de comunicaţii electronice, incluzând toate datele sau informaţiile pe care le conţin acestea, reprezintă proprietatea companiei. Atunci când 
utilizăm sistemele de comunicaţii electronice ale companiei, trebuie să ne desfăşurăm activităţile în conformitate cu Standardele noastre de etică 
în afaceri. Aici este inclusă tratarea oamenilor cu demnitate şi respect şi evitarea oricărei aparenţe de incorectitudine. 

Compania noastră recunoaşte că poate fi necesar să contactaţi un membru al familiei sau o altă cunoştinţă personală în timpul programului de lucru. Este permisă utilizarea 
rezonabilă în scopuri personale a sistemelor de comunicaţii electronice ale companiei noastre. Totuşi, o astfel de utilizare nu trebuie să interfereze cu activităţile companiei, să fie 
asociată cu vreo iniţiativă de afaceri personală sau să încalce vreo politică a companiei.

Mediile sociale pot şterge uneori linia dintre activitatea profesională şi cea personală şi includ site-urile de reţele sociale, blogurile, paginile wiki, camerele de chat şi forumurile. 
Trebuie să ne asigurăm că participarea noastră personală la mediile sociale nu creează riscuri pentru reputaţia companiei noastre, având grijă să protejăm informaţiile 
confidenţiale sau particulare. De asemenea, mediile sociale nu trebuie utilizate niciodată pentru a defăima sau hărţui alţi angajaţi, clienţi, furnizori, concurenţi sau alte persoane 
cu care derulăm afaceri. Nu uitaţi că informaţiile trimise sau primite prin intermediul oricăruia dintre sistemele de comunicaţii electronice ale companiei noastre nu sunt private. 
Activitatea poate fi monitorizată pentru a asigura utilizarea corectă a acestor resurse. Timken îşi rezervă, de asemenea, dreptul de a bloca accesul la site-uri web, precum şi 
transmiterea de e-mail-uri sau fişiere.

• Site-uri de reţele sociale
• Pagini Wiki
• Site-uri interactive
• Facsimil (fax)
• Transferuri de fişiere
• Transfer electronic de date

• Teleconferinţe audio şi video
• Mesagerie vocală
• Sisteme de telefonie
• Telefoane celulare
• Pagere
• Asistent digital personal

Resurse suplimentare:

• Politica privind comunicaţiile electronice

• Resurse de raportare a problemelor de etică

Resurse suplimentare:

• Promovare organizaţională

• Relaţiile dintre angajaţi

• Politica privind comunicaţiile electronice

• Resurse de raportare a problemelor de etică

TRANSPUNEREA ETICII ÎN PRACTICĂ: LA LOCUL NOSTRU DE MUNCĂ
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În cadrul Timken, transpunerea eticii în practică pentru clienţii noştri înseamnă că:
• Fabricăm produse care respectă standardele noastre de calitate.
• Intervenim dacă descoperim o problemă reală sau potenţială de calitate sau siguranţă a produsului.
• Derulăm relaţii comerciale echitabile cu clienţii noştri.
• Nu ne luăm decât angajamentele şi promisiunile pe care le putem respecta - şi le onorăm.
• Nu facem declaraţii false, injuste sau înşelătoare cu privire la produsele noastre sau ale concurenţilor noştri.
• Respectăm cerinţele legale şi etice aplicabile în relaţiile noastre cu clienţi din întreaga lume.

TRANSPUNEREA ETICII ÎN PRACTICĂ  
PENTRU CLIENŢII NOŞTRI 

Relaţii comerciale, promovare şi publicitate echitabile
Cooperăm în mod corect şi onest cu clienţii noştri. Îi atragem prin performanţa produselor şi serviciilor noastre şi prin capacitatea 
noastră de a ne îndeplini angajamentele luate. Ne ducem la bun sfârşit promisiunile şi ne onorăm obligaţiile contractuale.

Concurăm doar pe baza meritelor produselor şi serviciilor noastre şi le promovăm în mod corect şi onest. Aceasta înseamnă că 
nu facem declaraţii sau aluzii false sau înşelătoare cu privire la concurenţii noştri, la produsele sau serviciile acestora. Compararea 
produselor sau serviciilor noastre cu cele ale concurenţilor noştri trebuie să fie exactă şi să fie justificată de fapte.

Nu oferim clienţilor noştri - sau angajaţilor acestora - beneficii, recompense sau obiecte de valoare care pot încălca legea, politicile 
clienţilor sau practicile noastre de afaceri. Dacă oferiţi un cadou sau un serviciu de divertisment unui client, acesta trebuie să 
fie simbolic, obişnuit, rar şi legal. Dacă este făcut public, divulgarea sa nu ar trebui să cauzeze stânjeneală dumneavoastră sau 
companiei Timken.

În plus, nu utilizăm niciodată metode ilegale sau lipsite de etică pentru a colecta informaţii concurenţiale.

Resurse suplimentare:

•  Politica privind cadourile şi serviciile 
de divertisment

• Servicii juridice

• Comunicaţii

•  Resurse de raportare a 
problemelor de etică
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Calitatea produselor
Marca noastră Timken este respectată în întreaga lume. Produsele noastre sunt utilizate într-o mare diversitate de aplicaţii solicitante, iar clienţii noştri au încredere 
că le furnizăm produse de înaltă performanţă, la un nivel constant de calitate. Aceasta înseamnă că fiecare dintre noi trebuie să respecte cu conştiinciozitate 
sistemul nostru de management total al calităţii şi să acţioneze cu integritate, de la faza de proiectare până la fabricarea şi distribuirea produselor noastre.
• Asiguraţi-vă că toate produsele noi satisfac standardele adecvate ale companiei şi cerinţele solicitate de clienţi.
• Respectaţi toate specificaţiile produselor.
• Respectaţi procesele de producţie şi procedurile de control al calităţii.
•  Respectaţi toate legile, reglementările şi standardele din industrie aplicabile cu privire la produse, care reglementează  

specificaţiile produselor şi proceselor.
• Conformaţi-vă tuturor politicilor şi procedurilor de depozitare, manipulare şi transport al produselor.
• Utilizaţi sisteme de monitorizare a conformităţii produselor şi proceselor.

Suntem fiecare responsabili să raportăm motive de îngrijorare sau sugestii cu privire la standarde sau proceduri.

Resurse suplimentare:

• Vicepreşedinte - calitate

• Manageri de piaţă sau de produs

• Ingineri şefi

• Manageri de calitate la nivel de unitate

• Director – calitate globală

• Directori de producţie

• Coordonatori în materie de ambalare sau transport

• Politici şi proceduri referitoare la calitate

• Resurse de raportare a problemelor de etică

Clienţi guvernamentali
În cadrul Timken, deservim entități guvernamentale şi de stat din întreaga lume. Prețuim relațiile noastre cu aceşti clienți şi 
respectăm toate cerințele legale şi etice în vigoare. Angajații care lucrează în baza unor contracte guvernamentale trebuie să ştie 
că se aplică norme şi reglementări speciale în acest caz.

Atunci când interacționați cu autoritățile naționale, regionale sau locale, nu uitați de principiile de bază ale contractării cu 
instituțiile statului: 

• Mentineți cel mai înalt nivel de integritate în relațiile  cu angajații instituțiilor guvernamentale. 

• Asigurați onestitatea în cadrul schimburilor de informații. 

• Dezvoltați şi mențineți relații corecte cu terțe părți. 

• Promovați transparența şi corectitudinea față de concurență. 

Pentru cerințe suplimentare de conformitate aplicabile clienților guvernamentali, angajații trebuie să consulte, de asemenea, 
Standardele noastre de etică în afaceri și de punere în aplicare a principiilor etice în cadrul comunității noastre globale.

În plus, angajații care  au relații de afaceri cu funcționari naționali, regionali/statali, locali aleşi sau numiți sau alți funcționari şi 
angajați pentru a promova produse sau servicii spre vânzare către o agenție guvernamentală sau pentru a solicita asistență 
guvernamentală, precum și subvenții sau stimulente, trebuie să contacteze mai întâi Biroul pentru afaceri guvernamentale, la 
adresa govtaffairs@timken.com.

TRANSPUNEREA ETICII ÎN PRACTICĂ: PENTRU CLIENŢII NOȘTRI
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Echipa Anyei a primit de curând un subcontract guvernamental care prevede că toate produsele 
trebuie fabricate integral în ţara respectivului guvern. Anya nu crede că toate produsele noastre sunt 
conforme, însă agentul de achiziţii îi spune că guvernul nu acordă prea mare atenţie acestei cerinţe. 
Acesta continuă, spunându-i că putem utiliza un produs neconform fără ca guvernul să observe. 
Anya consideră că este incorect să se procedeze astfel. Cum ar trebui să procedeze?

Instinctul Anyei este corect - este greşit să furnizăm produse care nu respectă cerinţele prevăzute 
într-un contract sau subcontract. Dacă ne dăm cuvântul că produsul respectă cerinţa de conţinut, 
vom furniza doar un astfel de produs. Dacă nu putem furniza un produs conform, nu putem fi de 
acord să-l vindem. Anya trebuie să informeze agentul de achiziţii cu privire la acest standard şi să 
se gândească la o soluţie care să onoreze angajamentele noastre contractuale.

Clienţi guvernamentali, Continuare

Persoanele care lucrează în baza unor contracte guvernamentale trebuie să ştie că se aplică norme şi reglementări speciale în acest caz. De exemplu, comenzile şi 
contractele cu guvernele pot conţine şi alte obligaţii în afara celor întâlnite în contractele comerciale tipice. Printre aceste obligaţii, se pot număra:
• Divulgarea informaţiilor referitoare la costuri şi preţuri
• Limite ale cetăţeniei cu privire la cine poate accesa datele tehnice
• Măsuri de salvgardare şi restricţii asociate informaţiilor clasificate de securitate naţională
• Limite privind locaţiile de unde pot fi achiziţionate materii prime
• Prioritatea comenzilor pentru apărarea naţională
• Restricţii cu privire la conflictele de interese personale şi organizaţionale
• Norme asociate respectării termenelor, contabilităţii, comportamentului la locul de muncă, siguranţei şi interzicerii consumului de droguri de către forţa de muncă

Înainte de a urmări sau accepta comenzi sau contracte guvernamentale, consultaţi conducerea de vânzări Timken pentru a asigura respectarea oricăror astfel de obligaţii.

De asemenea, cei care trebuie să contacteze funcţionari naţionali, regionali/statali, locali aleşi sau numiţi sau alţi funcţionari şi angajaţi pentru a promova produse sau 
servicii spre vânzare către o agenţie guvernamentală sau pentru a solicita asistenţă guvernamentală, precum subvenţii sau stimulente, trebuie să contacteze mai întâi 
vicepreşedintele pentru afaceri guvernamentale.

Resurse suplimentare:

• Manager de conformitate pentru contracte guvernamentale

• Vicepreşedinte – afaceri guvernamentale

• Resurse de raportare a problemelor de etică

TRANSPUNEREA ETICII ÎN PRACTICĂ: PENTRU CLIENŢII NOȘTRI
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În cadrul Timken, transpunerea eticii în practică pe piaţă înseamnă că:
•  Nu discutăm cu concurenţii despre preţuri sau informaţii legate de preţuri, informaţii legate  

de oferte sau propuneri, împărţirea sau alocarea pieţelor sau relaţiile noastre comerciale cu o parte terţă.
•  Obţinem informaţii concurenţiale în mod legal şi etic.
•  Derulăm relaţii echitabile cu furnizorii şi partenerii noştri de afaceri.
•  Furnizăm informaţii veridice furnizorilor şi partenerilor noştri de afaceri.
•  Respectăm drepturile de proprietate intelectuală ale altor persoane.

Legile în materie de antitrust şi concurenţă
Credem în concurenţa liberă şi loială. Majoritatea ţărilor în care ne desfăşurăm activitatea interzic înţelegerile secrete anticoncurenţiale 
dintre concurenţi şi abuzul de poziţie dominantă (numit „monopolizare” în Statele Unite). Acestea interzic, de asemenea, acordurile 
cu clienţii şi furnizorii care impun restricţii nerezonabile asupra independenţei comerciale a acestora. Trebuie să respectăm legile 
în materie de antitrust şi concurenţă în vigoare în toate ţările în care ne desfăşurăm activitatea. Procedând astfel, asigurăm accesul 
clienţilor noştri la produse şi servicii de calitate la preţuri corecte.

Este important să evitaţi contactul cu concurenţii şi cu angajaţii acestora, cu excepţia acelor situaţii limitate în care contactele sunt în 
mod clar necesare şi într-un scop legal.

Nu se acceptă în niciun caz să discutaţi cu un concurent în legătură cu următoarele:
• Preţurile pe care le percepem pentru produsele noastre
• Condiţiile de vânzare
• Nivelul de producţie
• Alocarea pieţelor sau a clienţilor

TRANSPUNEREA ETICII ÎN PRACTICĂ  
PE PIAŢĂ



Legile în materie de antitrust şi concurenţă, Continuare

Colectarea de informaţii concurenţiale este un instrument de afaceri important. Totuşi, aceste informaţii trebuie colectate doar pe căi legale şi etice. Niciodată nu solicitaţi 
sau acceptaţi informaţii concurenţiale direct de la un concurent. În cazul încadrării unui angajat care a lucrat anterior pentru un concurent, trebuie să onoraţi orice obligaţii 
de nedivulgare pe care le poate avea respectiva persoană. Nu trebuie să acceptaţi sau să solicitaţi divulgarea de informaţii confidenţiale despre concurent de la acel anga-
jat. De asemenea, nu trebuie să recrutaţi niciodată un angajat al unui concurent cu scopul expres de a obţine informaţii confidenţiale ale concurentului respectiv. În cazul 
în care colegii, clienţii sau partenerii de afaceri deţin informaţii concurenţiale, ei trebuie să păstreze confidenţialitatea acestora şi nu le solicitaţi niciodată să vi le divulge.

Dacă lucraţi în vânzări, marketing, dezvoltare corporativă, achiziţii sau orice alt sector din cadrul Timken în care puteţi interacţiona cu concurenţii, aveţi grijă să treceţi în 
revistă şi să înţelegeţi liniile directoare antitrust ale Timken. Înainte de a încerca să impuneţi restricţii contractuale vreunui client sau furnizor care să limiteze capacitatea 
acestuia de a achiziţiona de la sau de a vinde concurenţilor noştri sau care să le îngrădească în orice alt mod libertatea comercială (de exemplu, restricţionarea preţurilor 
de revânzare sau a teritoriului de vânzare al unui client), trebuie să vă consultaţi cu serviciile juridice.

Resurse suplimentare:

• Linii directoare antitrust

• Servicii juridice

•  Resurse de raportare a problemelor de etică

20TRANSPUNEREA ETICII ÎN PRACTICĂ: PE PIAŢĂ

Recent Josue a luat prânzul cu vechiul său prieten, Rick, care este omologul pe vânzări al lui Josue de la unul 
din concurenţii Timken. Cei doi au lucrat împreună în trecut şi au hotărât să rememoreze vremurile de demult. 
Deşi la început discuţia a abordat subiecte personale, conversaţia a ajuns, în cele din urmă, la actualele lor locuri 
de muncă. Rick a început să-i spună lui Josue despre strategia de stabilire a preţurilor a companiei sale pentru 
o nouă gamă de componente de transmisie a puterii. Josue îi spune lui Rick că nu ar trebui să discute despre 
aceste informaţii. Ce altceva ar trebui să facă Josue?

Josue a procedat corect, punând punct conversaţiei. Dar lucrurile nu se opresc aici. Întrucât legile în domeniul 
concurenţei iau în discuţie până şi aparenţa unei înţelegeri secrete, Josue trebuie să îi explice clar lui Rick că 
acest subiect este interzis. Apoi, Josue trebuie să raporteze conversaţia serviciilor juridice. Informarea companiei 
noastre cu privire la astfel de incidente ne va ajuta să le gestionăm în mod corespunzător - înainte de a deveni 
probleme de mai mare anvergură.

Î:
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Relaţii echitabile cu alte persoane
Derulăm în permanenţă relaţii echitabile cu concurenţii, furnizorii noştri şi alţi parteneri de afaceri. Niciodată nu recurgem la mijloace lipsite de etică pentru a atrage 
clienţi şi dăm doar declaraţii sincere şi exacte celor împreună cu care derulăm afaceri.

Compania noastră a devenit nu doar un lider în industrie, ci şi un lider în materie de etică şi integritate, pe baza calităţii angajaţilor noştri şi a produselor şi serviciilor pe 
care le oferim. Angajamentul nostru faţă de relaţiile comerciale echitabile înseamnă că:
• Furnizăm doar informaţii corecte şi veridice furnizorilor noştri şi altor parteneri de afaceri.
• Nu denaturăm niciodată faptele pentru a obţine un avantaj competitiv.
• Nu ne angajăm niciodată în practici ilegale sau lipsite de etică ca metode concurenţiale.

Drepturile de proprietate intelectuală ale altor persoane
Respectăm drepturile de proprietate intelectuală ale altor persoane la fel cum ne aşteptăm ca şi alţii să ne respecte drepturile. Proprietatea intelectuală include secrete 
comerciale, drepturi de autor, mărci comerciale şi brevete, precum şi drepturi de desen industrial. Pentru a respecta drepturile de proprietate intelectuală, trebuie să 
urmăm regulile de mai jos:
•  Să ne onorăm obligaţiile ce ne revin în temeiul oricărui acord de nedivulgare şi să urmăm proceduri similare pentru modul în 

care ne protejăm propriile informaţii. Să utilizăm informaţiile confidenţiale ale clienţilor doar în scopul specificat de aceştia.
•  Să achiziţionăm sau să obţinem licenţă pentru toate programele software comerciale. Să nu copiem programe software 

comerciale decât dacă licenţa de software permite în mod expres copierea.
•  Să cumpărăm copii multiple ale unor reviste profesionale şi altor periodice similare. Să nu copiem porţiuni semnificative 

ale acestor materiale decât dacă a fost obţinută permisiunea prealabilă a titularului dreptului de autor.
•  Să obţinem licenţa de utilizare pentru muzică sau materiale video. Să nu utilizăm CD-uri sau DVD-uri 

comerciale cu muzică sau materiale video în timpul desfăşurării activităţii Timken fără a obţine în prealabil o 
licenţă sau altă permisiune din partea titularului dreptului de autor.

•  Să solicităm şi să obţinem permisiune înainte de a utiliza mărcile comerciale sau logo-urile altor companii.

Resurse suplimentare:

• Comunicaţii

• Avocatul pentru proprietate intelectuală

• Servicii juridice

• Resurse de raportare a problemelor de etică

Resurse suplimentare:

• Resurse de raportare a problemelor de etică

TRANSPUNEREA ETICII ÎN PRACTICĂ: PE PIAŢĂ
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Resurse suplimentare:

• Politici financiare

• Vicepreşedinte – audit intern

• Director financiar

În cadrul Timken, transpunerea eticii în practică pentru acţionarii noştri înseamnă că:
• Menţinem evidenţe financiare care sunt exacte, complete şi emise în timp util.
•  Menţinem un sistem de controale interne suficient pentru a aduce asigurări rezonabile că toate tranzacţiile şi accesul la 

patrimoniul companiei se realizează doar în conformitate cu autorizarea conducerii.
•  Cooperăm cu auditori interni şi externi, în cadrul unor investigaţii interne şi a unor anchete guvernamentale.
•  Respectăm liniile directoare privind păstrarea evidenţelor.
•  Protejăm patrimoniul companiei noastre şi nu îl utilizăm pentru câştigul nostru personal.
•  Evităm conflictele de interese.
•  Oferim şi primim cadouri cu bună credinţă şi fără intenţia de a influenţa o decizie de afaceri.

Evidenţe contabile exacte şi complete
Acţionarii noştri, colegii şi publicul depind de informaţiile noastre financiare pentru a lua decizii de afaceri. De asemenea, potrivit 
legilor şi reglementărilor, suntem obligaţi să menţinem registre şi evidenţe exacte.

Fiecare dintre noi avem responsabilitatea de a ne asigura că evidenţele companiei reflectă în mod corect şi exact toate tranzacţiile 
şi transferurile activelor noastre într-un mod suficient de detaliat. Nu amânaţi niciodată introducerea unui articol contabil necesar 
şi nu introduceţi articole contabile false sau artificiale în oricare dintre registrele sau evidenţele companiei, indiferent de motiv. 
De asemenea, nu vă angajaţi niciodată şi nu sprijiniţi niciun act care determină apariţia unui articol contabil nejustificat în 
mod corespunzător.

Plăţile vor fi aprobate şi efectuate doar în scopurile descrise în documentaţia de justificare a cheltuielii. Nu aprobăm sau efectuăm 
plăţi care urmează să fie utilizate în orice alt scop decât cele descrise în documentul de justificare a plăţii.

TRANSPUNEREA ETICII ÎN PRACTICĂ  
PENTRU ACŢIONARII NOŞTRI

• Inspector

• Servicii juridice

• Resurse de raportare a problemelor de etică
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Cooperare cu auditorii, răspunsuri la solicitările externe
Periodic, managerii noştri, auditorii sau guvernul ne pot solicita să le furnizăm informaţii. Trebuie să ne luăm angajamentul că vom da curs cu seriozitate acestor cereri. 

Ni se solicită să cooperăm pe deplin şi să comunicăm deschis cu auditorii noştri interni şi externi. Auditorii solicită acces deplin şi nerestricţionat la personal, unităţi, 
evidenţe şi alte informaţii pentru a-şi putea desfăşura activitatea. Aceasta înseamnă că nu trebuie să încercăm niciodată să controlăm sau să influenţăm fluxul liber de 
informaţii în timpul procesului de audit.

Reţineţi că nu sunteţi obligaţi să obţineţi permisiunea înainte de a discuta cu auditorii pe parcursul verificărilor. Managerii nu trebuie să interogheze angajaţii cu privire la 
interacţiunea acestora cu auditorii în contextul verificărilor. În cazul în care consideraţi că anumite documente sunt ascunse, distruse sau modificate în orice mod, trebuie 
să raportaţi motivul dumneavoastră de îngrijorare utilizând oricare din resursele noastre de raportare a problemelor de etică.

În cazul în care primiţi o cerere privind informaţii ale companiei din partea unei părţi externe, contactaţi serviciile juridice.

Raportare şi comunicare publică
Întrucât compania noastră este tranzacţionată public, trebuie să depunem rapoarte şi alte documente la Comisia pentru valori mobiliare şi burse de valori (Securities and 
Exchange Commission - SEC) şi la Bursa de valori din New York. De asemenea, este important să ne exprimăm într-un singur glas clar şi coerent. Din acest motiv, doar 
purtătorii de cuvânt autorizaţi ai companiei pot emite comunicate de presă. Acelaşi lucru este valabil pentru alte declaraţii publice care includ informaţii financiare şi de 
altă natură referitoare la afacerile, situaţia financiară şi rezultatele operaţiunilor companiei noastre.

Avem responsabilitatea de a ne asigura că orice informaţii din rapoarte şi documente publice, inclusiv din cele depuse sau prezentate la SEC, sunt complete, corecte, 
exacte, prompte şi inteligibile. Fiecare din noi, inclusiv directorul general executiv, directorul financiar şi conducerea superioară a companiei noastre, are un rol în stabilirea 
şi menţinerea unor controale şi proceduri de divulgare adecvate şi eficiente. Prin urmare, trebuie să furnizăm în permanenţă  
informaţii sigure şi exacte şi să sprijinim şi în alte privinţe practicile adecvate de divulgare.

Dacă vi se solicită să furnizaţi, să verificaţi sau să certificaţi informaţii, procedaţi într-un mod complet, 
corect şi punctual.

Chiar şi în absenţa unei cereri specifice, asiguraţi-vă că raportaţi conducerii dumneavoastră orice 
informaţii despre care credeţi că ar trebui avute în vedere pentru divulgare în rapoartele  
Timken către SEC.

Dacă primiţi o cerere din partea unui analist sau a unui membru al mass-mediei, transmiteţi-o 
departamentului de comunicaţii.

Resurse suplimentare:

• Resurse de raportare a problemelor de etică

• Director financiar

• Resurse de raportare a problemelor de etică

Resurse suplimentare:

• Comunicaţii

• Relaţii cu investitorii

TRANSPUNEREA ETICII ÎN PRACTICĂ: PENTRU ACŢIONARII NOŞTRI



Informaţii interne
Acţiunile companiei noastre sunt tranzacţionate public la Bursa de valori din New York. În calitate de angajaţi Timken, putem avea acces la sau putem lua cunoştinţă de 
informaţii referitoare la compania noastră care nu au fost încă făcute publice. Aceste informaţii sunt numite „informaţii esenţiale non-publice” sau „informaţii interne” şi 
sunt strict reglementate de legile federale şi statale.

Exemple de informaţii esenţiale non-publice includ:
• Informaţii referitoare la schimbările intervenite în conducerea superioară
• Planuri legate de fuziuni, achiziţii sau separări divizionale
• Litigii în curs sau iminente
• Rezultatele financiare înainte de a fi făcute publice
• Dezvoltarea de noi produse

În orice moment este posibil să nu cumpărăm sau să vindem acţiuni ale companiei, atunci când ne aflăm în posesia unor informaţii esenţiale non-publice referitoare 
la compania noastră. Aceasta se aplică atât acţiunilor companiei noastre, cât şi acţiunilor companiilor cu care derulăm afaceri. Nu trebuie să utilizăm niciodată aceste 
informaţii pentru a recomanda cumpărarea sau vânzarea acţiunilor companiei altor persoane. De asemenea, anumiţi angajaţi se confruntă cu limitări în ceea ce priveşte 
tranzacţionarea de acţiuni ale companiei în timpul „ferestrelor” de după publicarea profiturilor trimestriale ale companiei. Aceşti angajaţi sunt notificaţi în fiecare trimestru.

Resurse suplimentare:

• Politica privind tranzacţionarea acţiunilor

• Resurse de raportare a problemelor de etică

Resurse suplimentare:

• Politica de păstrare a registrelor

• Servicii de birou

• Servicii juridice

• Resurse de raportare a problemelor de etică

Păstrarea evidenţelor
Ne-am luat angajamentul să ne menţinem evidenţele în conformitate cu toate cerinţele legale şi de afaceri. Toate evidenţele trebuie să fie păstrate sau distruse potrivit 
politicii noastre de păstrare a registrelor.

În unele cazuri, documentele pe care le deţinem pot avea legătură cu investigaţii, procese civile sau alte proceduri în curs sau iminente. Aceste documente trebuie 
păstrate şi nu pot fi modificate sau distruse. Dacă primiţi un aviz potrivit căruia este posibil să deţineţi documente care fac obiectul unui ordin juridic de păstrare, urmaţi 
instrucţiunile din avizul referitor la ordinul de păstrare. Nu distrugeţi documentele identificate.
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Resurse suplimentare:

• Comunicaţii

• Servicii juridice

Patrimoniul companiei
Avem fiecare responsabilitatea de a proteja activele Timken. Acestea includ unităţile, echipamentele, materialele, proprietăţile, tehnologia şi informaţiile noastre.

Compania noastră oferă acces la numeroase active, atât corporale, cât şi necorporale. Aceste active trebuie utilizate doar în scopuri proprii companiei. Totuşi, compania 
noastră recunoaşte că pot apărea situaţii în care este necesar să contactaţi un membru al familiei sau o altă persoană în timpul programului de lucru. Prin urmare, este 
permisă utilizarea rezonabilă în scopuri personale a sistemelor de comunicaţii electronice ale companiei noastre. Această utilizare nu trebuie:
• Să interfereze cu activităţile companiei
• Să fie asociată cu vreo iniţiativă de afaceri personală
• Să încalce în orice alt mod această politică sau orice altă politică a companiei

Orice utilizare în scopuri personale a sistemelor de comunicaţii electronice şi resurselor companiei trebuie să fie „incidentală”, conform definiţiei din politica privind 
comunicaţiile electronice.

Informaţiile confidenţiale şi particulare ale Timken reprezintă unul dintre cele mai importante active ale companiei noastre. „Informaţiile confidenţiale şi particulare” 
includ, în general, informaţii fără caracter public care, în cazul divulgării, ar putea fi avantajoase pentru concurenţii noştri. Exemplele includ date tehnice, de proiectare 
sau de proces specifice, informaţii referitoare la preţuri, planuri de afaceri, planuri de achiziţii sau parteneriate, practici legate de proiecte, liste de clienţi şi furnizori. 
Avem responsabilitatea comună de a menţine în permanenţă securitatea acestor informaţii.

Marca comercială Timken şi alte mărci comerciale şi identificatori de marcă deţinuţi de companie pot fi utilizate doar în conformitate cu politica de marcă a Timken.

Jillian şi Marc lucrează împreună în cadrul Timken şi sunt, de asemenea, prieteni pe Facebook. Din când 
în când, cei doi schimbă comentarii atunci când au o zi de muncă stresantă, însă cea mai mare parte 
a conversaţiei are caracter personal. Totuşi, Marc observă într-o seară că Jillian a postat o informaţie 
actualizată referitoare la un contract în desfăşurare. Ea a scris, „Pe punctul de a încheia tranzacţia vieţii 
mele!” şi a inclus numele potenţialului client. Marc nu crede că este în regulă acest lucru, însă nu vrea să-i 
spună lui Jillian cum să acţioneze în viaţa ei personală. Marc ar trebui să nu se implice?

Nu. Deşi Jillian poate vorbi liber despre viaţa ei personală, ea are o datorie faţă de Timken - şi faţă de 
colegii şi clienţii săi - de a păstra confidenţialitatea informaţiilor primite ca parte a sarcinilor sale la locul 
de muncă. Făcând publice aceste informaţii într-un spaţiu public, Jillian se expune pe sine şi expune şi 
compania Timken unui risc. Dacă cineva ar efectua o tranzacţie pe baza acestor informaţii, ea 
şi compania Timken ar putea fi trase la răspundere pentru tranzacţionare ilegală pe baza 
informaţiilor din interior. Marc ar trebui să o încurajeze pe Jillian să şteargă 
aceste detalii de pe pagina sa de profil şi să anunţe superiorul sau 
managerul acesteia.

TRANSPUNEREA ETICII ÎN PRACTICĂ: PENTRU ACŢIONARII NOŞTRI

• Politica privind comunicaţiile electronice

• Resurse de raportare a problemelor de etică
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Conflicte de interese
În cadrul angajamentului nostru de a acţiona în interesul companiei noastre, trebuie să evităm în permanenţă conflictele de interese. Un conflict de interese intervine 
în cazul în care interesele sau acţiunile noastre private interferează – sau pot chiar să pară doar că interferează – în vreun fel cu interesele companiei noastre. În mod 
frecvent, conflictele apar în situaţii precum:
• Schimburi de cadouri şi servicii de divertisment,
• Derularea de afaceri cu sau supravegherea membrilor de familie sau a prietenilor,
• Participarea la interese de afaceri externe sau la un loc de muncă în afara companiei noastre,
• Obţinerea de avantaje personale din oportunităţile corporative pe care compania noastră ar putea fi interesată să le urmărească.

Avem datoria de a ne exercita responsabilităţile cu un grad maxim de respect și loialitate faţă de compania noastră. În îndeplinirea acestei datorii, trebuie să evităm 
situaţiile care dau naştere unor conflicte reale sau potenţiale, în care acţiunile sau loialităţile noastre sunt împărţite.

Dacă responsabilităţile dumneavoastră de la locul de muncă includ achiziţionarea sau închirierea de materiale și servicii în numele Timken, trebuie să acţionaţi în mod 
obiectiv. Nu acceptaţi sau solicitaţi niciodată vreun beneficiu din partea unui furnizor sau potenţial furnizor care ar părea să vă compromită discernământul.

Pentru a prezerva interesul companiei noastre, niciodată nu trebuie:
• Să deţinem un interes financiar semnificativ în afacerile unuia dintre clienţii, concurenţii sau furnizorii companiei noastre,
• Să încheiem tranzacţii personale cu clienţii sau furnizorii noștri în alte condiţii decât cele aflate, în general, la dispoziţia publicului sau a angajaţilor companiei noastre,
• Să investim în afacerile clienţilor, furnizorilor sau concurenţilor care nu sunt tranzacţionate public,
•  Să acordăm sau să primim un împrumut sau un credit de la oricare din clienţii, concurenţii sau furnizorii companiei sau de la un administrator, director sau angajat al 

unui client, concurent sau furnizor, în alt cadru decât pe durata desfăşurării activităţii companiei noastre,
•  Să ne angajăm în orice alte activităţi fără legătură cu compania în timpul programului nostru de lucru sau să utilizăm materiale sau echipamente ale companiei în alte 

locuri de muncă sau activităţi.

Resurse suplimentare:

• Politica privind conflictul de interese

• Servicii juridice

• Resurse de raportare a problemelor de etică
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Oferirea și primirea de cadouri și servicii de divertisment
Pe piaţă, cadourile și serviciile de divertisment sunt expresii de politeţe menite să creeze un bun fond comercial între companii. Acestea promovează relaţii de muncă pozitive 
între compania noastră şi clienţii, distribuitorii şi furnizorii noştri. Totuşi, pot apărea conflicte dacă sunt oferite cadouri cu intenţia de a influenţa o decizie de afaceri.

În general, putem oferi sau accepta articole promoţionale normale, mese ocazionale sau alte articole neexprimate în numerar de valoare comercială minimă. Totuşi, nu 
este acceptabil să oferim sau să primim cadouri, favoruri sau servicii de divertisment dacă, procedând astfel, s-ar crea sau ar părea că se creează o obligaţie. De asemenea, 
nu trebuie să oferiţi cadouri, favoruri sau servicii de divertisment aşteptând un gest de reciprocitate. Oferirea sau acceptarea de mită, cadouri necuvenite, excesive sau 
repetate sau alte beneficii este interzisă în permanenţă, chiar dacă este acceptabilă conform uzanţelor locale.

Dominic lucrează în strânsă legătură cu mai mulţi furnizori Timken. Unul dintre aceşti furnizori a organizat 
recent o ieşire pe un teren de golf în semn de apreciere a clienţilor. În urma unei trageri la sorţi, Dominic a 
câştigat o vacanţă de o săptămână în Hawai. Este corect ca acesta să accepte?

Este important ca Dominic să discute despre aceasta cu superiorul sau managerul său înainte de a accepta. 
În funcţie de numărul de reprezentanţi ai clienţilor care au participat şi de modul în care s-a desfăşurat 
tragerea la sorţi, premiul ar putea fi acceptabil. Totuşi, dacă acceptarea premiului va afecta discernământul 
şi relaţiile lui Dominic cu acest furnizor, se creează un grav conflict de interese. Acelaşi lucru este valabil 
dacă premiul afectează în mod negativ imaginea Timken - în special în ochii altor furnizori.

Nu puteţi cere sau solicita cadouri sau servicii sau pretinde contribuţii din partea clienţilor, furnizorilor sau altor parteneri de afaceri pentru 
dumneavoastră sau pentru Timken, cu excepţia organizaţiilor caritabile pe care le sprijină compania. Gândiţi-vă la următoarele orientări 
atunci când oferiţi şi primiţi cadouri şi servicii de divertisment. Acestea trebuie:
• Să fie în concordanţă cu practica de afaceri acceptată
• Să aibă valoare simbolică
• Să aibă bun gust
• Să fie rare
• Să nu fie solicitate
• Să nu vă stânjenească pe dumneavoastră sau compania dacă sunt făcute publice
• Să nu fie sub formă de numerar sau echivalente de numerar

Dacă vi se oferă un cadou necuvenit, trebuie să îl refuzaţi. Dacă un astfel de refuz v-ar putea stânjeni pe  
dumneavoastră sau compania, puteţi accepta cadoul, dar raportaţi imediat acest lucru superiorului sau  
managerului dumneavoastră, precum şi serviciilor juridice pentru a vă ajuta să stabiliţi calea de acţiune adecvată.

Î:

R:

Resurse suplimentare

• Resurse de raportare a problemelor de etică

TRANSPUNEREA ETICII ÎN PRACTICĂ: PENTRU ACŢIONARII NOŞTRI
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Resurse suplimentare:

• Politica privind importurile

• Politica privind exporturile

• Conformitate în schimburile comerciale globale

   - Autorităţi vamale

   - Cereri de licenţe de import şi export

   -  Certificate de origine NAFTA, declaraţii  
notariale ale producătorului, certificate  
ale programelor de liber schimb

   -  Transporturi reţinute în baza unui ordin  
de reţinere din motive de conformitate

•  Site web privind schimburile comerciale globale 
şi conformitatea

• Ghiduri de referinţă documentară

• Resurse de raportare a problemelor de etică

În cadrul Timken, transpunerea eticii în practică în cadrul comunităţii globale înseamnă că:
• Ne furnizăm produsele şi serviciile noastre în conformitate cu legile comerciale internaţionale.
• Derulăm afaceri pe baza meritelor noastre şi nu ne angajăm în practici comerciale corupte, precum mita sau extorcarea.
• Participăm la consolidarea comunităţilor noastre.

Controale ale exporturilor
Ne furnizăm produsele şi serviciile în ţări din întreaga lume. Drept urmare, activităţile noastre sunt reglementate de legile 
comerciale internaţionale. Aceste legi, inclusiv legile şi reglementările privind exporturile, sunt stabilite de la o ţară la alta. 
Acestea sunt similare în multe privinţe datorită mai multor organizaţii şi tratate internaţionale. De fapt, multe din legile şi 
reglementările în materie de exporturi şi importuri sau vamale tind să fie similare în ţările în care îşi desfăşoară activitatea 
Timken. Este important să cunoaştem şi să respectăm aceste legi în toate activităţile noastre comerciale.

Avem responsabilitatea să respectăm legile locale din ţările în care ne desfăşurăm activitatea. Fiind o companie americană, 
trebuie să respectăm, de asemenea, o serie de legi ale SUA în cadrul operaţiunilor noastre din afara Statelor Unite. Parcurgeţi 
următorii paşi pentru a respecta legile comerciale internaţionale:
• Utilizaţi sistemul nostru de planificare a resurselor întreprinderii (ERP) pentru tranzacţiile comerciale.
• Derulaţi tranzacţii comerciale pe principiul deplinei concurenţe, în care părţile acţionează independent.
• Asiguraţi-vă că documentaţia este exactă, completă şi transparentă.
• Cunoaşteţi-vă şi validaţi-vă tranzacţia.

Informaţii suplimentare cu privire la următoarele subiecte sunt disponibile pe TimkeNET:
• Selectarea părţilor supuse restricţiilor
• Produse controlate la export (muniţii)
• Programe de scutire de taxele vamale (NAFTA)
• Ţara de origine
• Clasificări ale importurilor şi exporturilor
• Utilizarea sistemului ERP şi Tradesphere

• Întrebări frecvente şi liste de contacte

TRANSPUNEREA ETICII ÎN PRACTICĂ  
ÎN CADRUL COMUNITĂŢII GLOBALE



Embargouri, sancțiuni și liste ale „părţilor interzise”
În afară de legile în materie de importuri şi exporturi, compania noastră intră, de asemenea, sub incidenţa legilor şi regulamentelor care ne interzic să derulăm afaceri în 
anumite ţări şi cu anumite entităţi şi persoane care pot avea legături cu terorismul sau activităţi ilegale similare. În prezent, ţările în care nu putem derula afaceri — în 
mod direct sau indirect — sunt Iranul, Cuba, Siria, Coreea de Nord şi Sudanul. De asemenea, trebuie evitate ţările plasate de guvernul SUA sub un embargou asupra 
armelor, în care nu pot fi furnizate produse sau servicii militare. În sfârşit, sunt menţinute mai multe liste ale „părţilor interzise”, care ne arată cu cine nu putem derula 
afaceri. Aceste liste sunt modificate zilnic şi sunt disponibile pe site-ul web privind schimburile comerciale globale şi conformitatea.

Înainte de expediere, consultaţi-vă cu managerul dumneavoastră de export local sau cu managerul pentru schimburi comerciale globale şi conformitate pentru informaţii 
suplimentare cu privire la sistemele noastre de afaceri şi filtrarea tranzacţiilor pe baza acestor liste.

Boicoturi
Întrucât Timken este o companie americană, trebuie să respectăm legile şi reglementările din SUA care interzic boicoturile neautorizate de Statele Unite. Un „boicot” 
survine atunci când o persoană, un grup sau o ţară refuză să deruleze afaceri cu anumite persoane sau ţări. Dacă primiţi sau credeţi că este posibil să fi primit o solicitare 
de boicot, notificaţi imediat serviciile juridice. 

Legislaţia Statelor Unite ne interzice să participăm la practici comerciale restrictive sau boicoturi impuse de guverne străine împotriva anumitor altor ţări sau împotriva 
oricăror cetăţeni sau companii ale SUA. Legea prevede că trebuie să raportăm anumite solicitări pentru a respecta cerinţele referitoare la boicoturi. Dacă aveţi cunoştinţă 
de una sau mai multe solicitări de activităţi interzise, notificaţi imediat managerul pentru schimburi comerciale globale şi conformitate. Neraportarea acestor cereri sau 
solicitări Biroului SUA pentru conformitate în materie de boicoturi poate atrage după sine sancţiuni severe, aşadar, vă rugăm să vă asiguraţi că raportaţi orice activitate 
suspectă serviciilor juridice.
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Resurse suplimentare:

• Politica privind boicoturile

• Manager – schimburi comerciale globale şi conformitate

• Resurse de raportare a problemelor de etică

Resurse suplimentare:

•  Site web privind schimburile comerciale globale şi conformitatea

•  Manager - schimburi comerciale globale şi conformitate

•  Referinţe documentare – Embargouri şi sancţiuni – obţinute de la managerul 
pentru schimburi comerciale globale şi conformitate (Canton, Ohio)

• Resurse de raportare a problemelor de etică

TRANSPUNEREA ETICII ÎN PRACTICĂ: ÎN CADRUL COMUNITĂŢII GLOBALE
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Nu putem mitui un funcţionar 

guvernamental pentru a obţine sau 

menţine afaceri sau pentru a dobândi 

un avantaj necuvenit. Trebuie să 

menţinem evidenţe financiare care 

să reflecte cu exactitate utilizările 

fondurilor noastre şi un sistem solid  

de controale contabile interne.

Corupție și mită
În cadrul angajamentului nostru faţă de valoarea fundamentală de etică şi integritate este faptul că nu ne angajăm sau participăm niciodată la activităţi comerciale 
corupte, inclusiv mită. Aproape fiecare ţară în care derulăm afaceri a adoptat legi anti-mită sau anti-corupţie. Trebuie să respectăm toate aceste legi. Acestea includ Legea 
SUA privind practicile corupte în străinătate (FCPA), care se aplică tuturor unităţilor şi filialelor noastre din întreaga lume.

Nu putem oferi, promite, acorda sau autoriza oferirea unui obiect de valoare, în mod direct sau indirect, niciunei persoane în scopul obţinerii unui avantaj comercial necuvenit.

Legile anti-corupţie sunt, în general, mai stricte atunci când este vorba de funcţionari guvernamentali. Funcţionarii guvernamentali intră sub incidenţa legilor şi 
reglementărilor anti-mită şi de etică locale, care pot limita cadourile, serviciile de divertisment şi alte articole de valoare pe care le pot accepta aceştia. Este important 
să nu întreprindem nicio acţiune care să încalce aceste legi sau reglementări. Pentru o explicaţie mai detaliată a persoanelor care ar putea fi clasificate drept funcţionari 
guvernamentali, vă rugăm să consultaţi ghidul cu întrebări frecvente al Legii privind practicile corupte în străinătate.

În cazul interacţiunii cu anumiţi funcţionari guvernamentali, ni se poate solicita să efectuăm plăţi de facilitare. „Plăţile de facilitare” sunt sume modice de bani sau 
cadouri, oferite, în general, angajaţilor guvernamentali de nivel inferior. Acestea sunt efectuate pentru a facilita efectuarea unei acţiuni guvernamentale de rutină, cum 
ar fi procesarea unei cereri de permis, licenţă sau alt document oficial. Majoritatea ţărilor interzic plăţile de facilitare, iar Timken le autorizează foarte rar. Dacă întâlniţi o 
situaţie în care se solicită o plată de facilitare, trebuie să obţineţi aprobarea prealabilă a serviciilor juridice înainte de a efectua plata. Singura excepţie de la această politică 
este reprezentată de situaţia în care sănătatea sau securitatea unei persoane este în pericol. În acest caz, nu este necesară aprobarea prealabilă, iar plata trebuie raportată 
cât mai repede serviciilor juridice. Plăţile vor fi aprobate şi efectuate doar în scopurile descrise în documentaţia de justificare a cheltuielii. În cazul în care este necesară 
auditarea internă şi externă, se aşteaptă o cooperare deplină.

TRANSPUNEREA ETICII ÎN PRACTICĂ: ÎN CADRUL COMUNITĂŢII GLOBALE
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Politica anti-mită a companiei noastre trebuie respectată indiferent de valoarea monetară a articolului propus sau prevăzut a fi oferit. Nu putem utiliza fonduri personale 
sau bani de la părţi terţe pentru a ne sustrage cerinţelor politicii noastre sau ale legii.

Ne-am luat angajamentul să respectăm legile anti-mită şi ne aşteptăm ca partenerii noştri de afaceri să procedeze la fel. Prin urmare, desfăşurăm evaluări diligente înainte 
de a angaja o parte terţă precum un agent de vânzări sau de a încheia o tranzacţie, precum o fuziune sau o achiziţie. Dacă angajaţi un agent de vânzări, contactaţi serviciile 
juridice pentru asistenţă în cadrul acestui proces. Un nivel mai ridicat de diligenţă este necesar în cazul intermediarilor sau al consultanţilor terţi, care pretind că au o anumită 
influenţă asupra funcţionarilor guvernamentali sau despre care credeţi că vor exercita o influenţă necuvenită în vederea câştigării unui contract guvernamental.

Compania noastră menţine un sistem de controale interne. Aceste controale oferă asigurări rezonabile că toate tranzacţiile şi accesul la patrimoniul companiei se 
realizează exclusiv în conformitate cu autorizaţia conducerii. În sfârşit, fiecare dintre noi avem responsabilitatea de a ne asigura că evidenţele companiei reflectă în mod 
corect şi exact toate tranzacţiile şi transferurile activelor noastre într-un mod suficient de detaliat. Nu introduceţi niciodată articole contabile false sau artificiale în oricare 
dintre registrele sau evidenţele companiei, indiferent de motiv. Nu vă angajaţi şi nu sprijiniţi niciun act care să conducă la introducerea unui astfel de articol contabil. 
Respectând aceste linii directoare, ne asigurăm că Timken continuă să îşi desfăşoare activitatea la cele mai înalte standarde de etică şi integritate.

Resurse suplimentare:

• Ghidul cu întrebări frecvente al Legii privind practicile corupte în străinătate

• Resurse de raportare a problemelor de etică

Vanessa lucrează în vânzări în cadrul Timken şi prezintă o propunere unei companii de stat din afara Statelor 
Unite. Persoana sa de contact i-a sugerat că o plată în numerar va asigura propunerii sale un grad mai mare 
de atenţie. Aceasta i-a spus că o contribuţie personală de 800 de dolari va asigura aproape garantat succesul 
Timken în câştigarea contractului. Vanessa nu doreşte să îşi rişte integritatea, dar chiar are nevoie de acest 
contract. Poate efectua plata atât timp cât nu utilizează fondurile Timken?

În niciun caz. Reputaţia competitivă a companiei noastre este importantă, însă nu cu preţul integrităţii 
noastre. Un angajat al unei întreprinderi de stat este considerat funcţionar şi orice plăţi acordate acestei 
persoane pentru a influenţa o decizie de afaceri sunt strict interzise de politica companiei şi de lege. 
Vanessa nu trebuie să efectueze o astfel de plată, nici măcar din fondurile proprii. Trebuie doar să încerce 
să câştige contractul în mod corect şi legitim. De asemenea, ea trebuie să contacteze serviciile juridice 
pentru a documenta solicitarea de plată.

Î:

R:
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Resurse suplimentare:

• Vicepreşedinte - afaceri guvernamentale şi relaţii comunitare

• Resurse de raportare a problemelor de etică

Contribuţii politice
Deciziile luate în cadrul sistemelor politice din întreaga lume pot afecta semnificativ compania noastră, angajaţii şi acţionarii noştri. Ca atare, avem o responsabilitate 
colectivă de a fi implicaţi activ în procesul politic. Ocazional, compania noastră poate adopta diferite poziţii cu privire la probleme politice şi efectua lobby pleda în numele 
intereselor şi obiectivelor noastre în ţările în care ne desfăşurăm activitatea. Totuşi, participarea noastră la procesul politic este întotdeauna legală şi etică.

Compania noastră ne încurajează pe noi toţi să ne implicăm în procesele politice în carul comunităţilor în care trăim şi ne desfăşurăm activitatea. Cu toate acestea, nu 
putem utiliza resursele sau activele companiei pentru activităţi politice personale. De asemenea, compania noastră nu oferă rambursarea contribuţiilor politice personale.

Nu se pot efectua, în mod direct sau indirect, contribuţii din fonduri Timken pentru niciun candidat politic sau nicio organizaţie politică decât dacă acest lucru este permis 
de legislaţia SUA şi aprobat de consilierul juridic general. Sunt permise contribuţii din fondurile companiei pentru sprijinirea unor teme, însă toate aceste contribuţii 
trebuie aprobate de consilierul juridic general şi de vicepreşedintele pentru afaceri guvernamentale.

În plus, compania noastră menţine  reguli stricte cu privire la activităţile de lobby. „Activităţile de lobby” pot avea loc în cazul contactării oricăror funcţionari federali, 
statali, districtuali, municipali aleşi sau numiţi sau a altor funcţionari sau angajaţi pentru a influenţa legislaţia, reglementările, activităţile de punere în aplicare sau 
programe, proiecte şi stimulente speciale în numele Timken. Iniţial, trebuie să contactaţi vicepreşedintele pentru afaceri guvernamentale cu privire la cerinţele de 
înregistrare. Toate activităţile de lobby ale Timken şi contactele semnificative cu personalul guvernamental trebuie coordonate împreună cu vicepreşedintele pentru afaceri 
guvernamentale.
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ANGAJAT
RESPONSABILITĂŢI
Conformitatea cu standardele noastre de etică în afaceri
Suntem renumiţi drept o companie etică, deoarece ne-am luat angajamentul de a proceda corect în toate situaţiile. Angajamentul nostru 
faţă de valoarea fundamentală de etică şi integritate şi faţă de transpunerea eticii în practică este consolidat de angajamentul nostru faţă 
de Standardele noastre de etică în afaceri, politicile companiei şi legile şi reglementările ţărilor în care ne desfăşurăm activitatea.

Încălcarea oricărei politici a companiei sau a legii poate atrage după sine consecinţe grave. Acestea includ măsuri disciplinare, care 
merg inclusiv până la desfacerea contractului de muncă, şi posibilă răspundere civilă sau penală. Compania noastră îşi rezervă dreptul 
de a administra măsuri disciplinare ca răspuns la acte de conduită neprofesională. Toţi directorii şi managerii Timken sunt responsabili 
pentru punerea în aplicare a acestei politici şi pentru a asigura cunoaşterea şi respectarea de către angajaţi a liniilor sale directoare. 
Toţi angajaţii, directorii şi agenţii Timken au responsabilitatea de a respecta integral această politică. Consilierul nostru juridic general 
deţine responsabilitatea finală pentru interpretarea acestei politici.

Deşi afirmaţiile cuprinse în această politică se referă la numeroase tipuri de conduită în afaceri considerate, în general, incorecte, acestea 
nu specifică în mod expres fiecare tip de eroare profesională. Niciun document individual nu poate face acest lucru. Prin urmare, dacă 
aveţi întrebări sau nelămuriri sau nu sunteţi sigur dacă o acţiune pe care aţi observat-o sau în care v-aţi angajat reprezintă o eroare 
profesională, vă rugăm să vă adresaţi oricăreia dintre resursele de raportare a problemelor de etică aflate la dispoziţia dumneavoastră.

Modificări în curs sau viitoare
Periodic, pot avea loc modificări ale Standardelor noastre de etică în afaceri sau ale altor politici ale companiei. Toate actualizările politicii 
vor fi publicate pe site-ul de intranet al companiei noastre. Fiecare dintre noi este responsabil să înţeleagă şi să respecte în permanenţă 
această politică. Vă rugăm să vă acordaţi timp pentru a consulta eventualele actualizări pe măsură ce acestea sunt puse la dispoziţie.

Orice modificare a acestor Standarde de etică în afaceri va fi evaluată de comitetul de guvernanţă corporativ şi de numire al consiliului 
de administraţie al companiei noastre şi va fi făcută publică dacă şi după cum se prevede prin lege sau prin normele burselor de valori.

Solicitarea de derogări
În cazul în care consideraţi că este necesară sau adecvată o derogare de la această politică, incluzând, fără limitare, orice conflict de 
interese potenţial sau real, puteţi înainta o cerere de derogare şi motivele cererii consilierului juridic general.

Orice derogare de la această politică pentru membrii conducerii executive şi directori poate fi efectuată doar de consiliul de administraţie 
sau de comitetul de guvernanţă corporativ şi de numire al consiliului şi va fi făcută publică neîntârziat în conformitate cu legea în vigoare 
şi cu normele Bursei de valori din New York.

Informaţii şi resurse suplimentare
Pentru mai multe informaţii referitoare la subiecte legate de etică şi conformitate, vizitaţi site-ul web privind Transpunerea eticii în 
practică de pe pagina principală TimkenNET (urmaţi link-ul cu Resurse de etică şi Linia de asistenţă Timken).
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INFORMAŢII DE 
CONTACT

Persoane de contact pentru etică şi conformitate
Departamentul de etică şi conformitate este o resursă valoroasă pentru instruirea în materie de etică şi conformitate, asistenţă în 
rezolvarea problemelor de etică şi raportarea incidentelor. Vă rugăm să trimiteţi un e-mail la adresa ethics@timken.com sau să sunaţi la 
234-262-7025 pentru îndrumări sau pentru raportarea unei probleme.

Numere de telefon ale liniei de asistenţă Timken
Linia de asistenţă Timken este disponibilă on-line şi prin telefon pentru raportarea motivelor de îngrijorare sau întrebărilor. La linia 
de asistenţă răspunde o parte terţă externă şi se va asigura confidenţialitatea tuturor raportărilor în măsură maximă posibilă. Pentru 
mai multe informaţii despre contactarea liniei de asistenţă, a se vedea Linia de asistenţă Timken la pagina 7.

ARGENTINA
0800-555-4288-800-846-5363

0800-288-5288-800-846-5363

AUSTRALIA 
Telstra 1-800-881-011-800-846-5363

Optus 1-800-551-155-800-846-5363

BRAZILIA
0-800-891-03808

CANADA 
800-846-5363

ChINA
10-800-711-0640
10-800-110-0584

REPUBLICA CEhĂ
800-142-847

FRANŢA
0-800-90-5354

hONG KONG
800-96-1111-800-846-5363
800-93-2266-800-846-5363  
 

UNGARIA
06-800-011-11-800-846-5363

INDIA 
000-117
800-846-5363

ITALIA 
800-172-444-800-846-5363
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JAPONIA
KDDI  
001-010-1-800-846-5363

COREEA
00-798-11-004-0083

LUxEMBURG
800-201-11-800-846-5363

MExIC
01-800-288-2872-800-846-5363  
001-800-462-4240-800-846-5363

POLONIA
0-0-800-111-1632

ROMâNIA
0808-03-4288-800-846-5363

RUSIA 
În Moscova
755-5042-800-846-5363 
În alte localităţi 
8^10-800-110-1011-800-846-5363 
sau 8^10-800-120-1011-800-846-
5363

SINGAPORE
800-011-1111
800-846-5363

AFRICA DE SUD
001-800-846-53-63

SPANIA
900-99-0011-800-846-5363 

TAIwAN
00-801-102-880-800-846-5363

TURCIA
0811-288-0001-800-846-5363

MAREA BRITANIE
0808-234-6354

STATELE UNITE
1-888-732-1439
1-800-846-5363

VENEZUELA
0-800-225-5288-800-846-5363

VIETNAM
1-800-846-5363

SITE wEB
www.timkenhelpline.com

VĂ RUGĂM SĂ REŢINEŢI:

Dacă nu reuşiţi să intraţi în legătură 
cu linia de asistenţă Timken 
utilizând numerele de telefon 
principale enumerate pentru locaţia 
dumneavoastră, formaţi  
1-800-846-5363.
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Echipa Timken își folosește cunoștințele pentru a îmbunătăți fiabilitatea și performanța  echipamentelor 

de pe diverse piețe  din întreaga lume. Compania proiectează, produce și vinde componente mecanice , 

inclusiv rulmenți, angrenaje, lanțuri și produse și servicii conexe transmisiei puterii mecanice.
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