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Câteva cuvinte din partea preşedintelui
şi directorului nostru general
Bombardier s-a repoziţionat ca o companie de aviaţie
comercială pură, cu obiective clare: să ofere o valoare
excepţională clienţilor săi și performanţe financiare previzibile
acţionarilor săi printr-o forţă de muncă foarte angajată și
incluzivă. Ne concentrăm eforturile pe aducerea aceleiași
performanţe excepţionale care a definit aeronava noastră în
fiecare aspect al companiei noastre și în fiecare interacţiune
cu clienţii.
Pentru a realiza acest lucru, trebuie să ne străduim să fim
o organizaţie care este cu adevărat centrată pe oameni și
clienţi; care preţuiește performanţa, excelenţa operaţională
și spiritul de echipă. O companie transparentă și autentică în
orice moment și la orice nivel.
Acest Cod de etică („Codul”) este foaia noastră de parcurs
pentru a pune în practică aceste valori. Succesul nostru
comun depinde de alegerile individuale corecte pe care le
facem fiecare dintre noi în fiecare zi. O singură alegere greșită
făcută de o singură persoană poate dăuna reputaţiei întregii
noastre companii. De aceea, este atât de important ca noi
toţi să respectăm cu stricteţe acest cod și să ne reafirmăm

angajamentul de a acţiona cu cele mai înalte principii etice în
tot ceea ce facem.
Câștigăm încrederea clienţilor noștri oferindu-le experienţe
excepţionale. Dar le câștigăm respectul făcând acest lucru
cu integritate personală și profesională. Prin exemplificarea
principiilor enunţate în Cod, vom promova o cultură a
succesului, în care persoanele talentate doresc să lucreze; în
care furnizorii sunt onoraţi să ne aibă drept clienţi; și în care
clienţii au încredere că ne vom îndeplini angajamentele.
Contez pe dvs. să împărtășiţi și să trăiţi valorile Codului nostru
de etică și să ajutaţi compania noastră să obţină un succes
durabil.

Éric Martel
Președinte și director general
CODUL DE ETICĂ BOMBARDIER

3

Cine trebuie
să urmeze
Codul?
CODUL NOSTRU DE ETICĂ, care
stabilește standardele globale pentru
afacerea și activităţile noastre, se
aplică tuturor membrilor comunităţii
Bombardier, inclusiv Consiliului de
administraţie, conducerii și angajaţilor
de la fiecare nivel, în fiecare ţară și în
fiecare entitate juridică a companiei
Bombardier (inclusiv asocieri în
participaţie la care Bombardier are
un interes majoritar/de control).
De asemenea, conducerea și angajaţii
trebuie să respecte în permanenţă
toate politicile, directivele și procedurile
companiei Bombardier. Se așteaptă ca
furnizorii, furnizorii de servicii și consultanţii
companiei Bombardier să respecte Codul
de conduită al furnizorilor companiei atunci
când au de a face cu sau acţionează în
numele companiei Bombardier.
4
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Cum este
reglementat
Codul?
BIROUL DE ETICĂ ȘI CONFORMITATE AL
COMPANIEI BOMBARDIER a implementat
o structură de conducere pentru a se
asigura că principiile acestui Cod sunt
respectate, promovate și gestionate în
mod eficient în întreaga organizaţie.
Biroul de etică și conformitate
supraveghează eforturile companiei
Bombardier de a promova un mediu de
lucru etic și practici de afaceri la cele mai
înalte standarde etice.

Toţi angajaţii Bombardier care
deţin funcţii de conducere au
responsabilitatea de a asigura
distribuirea, înţelegerea și
respectarea Codului în mod
activ în cadrul echipelor lor.
CODUL DE ETICĂ BOMBARDIER
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Angajamentul
faţă de Cod
Ca angajat al companiei
Bombardier, aveţi datoria
de a respecta Codul, indiferent
de funcţia sau locaţia dvs.
Dacă sunteţi nou angajat, trebuie
să citiţi Codul și să semnaţi o
confirmare că l-aţi înţeles și că
v-aţi angajat să îl respectaţi. În
fiecare an, membrilor desemnaţi
de conducere li se cere să semneze
o confirmare că au citit și înţeles
Codul și să indice dacă sunt
conștienţi de orice încălcare
a prevederilor Codului.

Fundatia
Codului

Cultura noastră
În calitate de angajaţi Bombardier, suntem
ghidaţi de cinci principii importante care
reprezintă fundamentul culturii pe care o
construim împreună.
Chintesenţa acestor principii este
integritatea; este firul comun dintre toate
preocupările noastre, asigurându-ne că avem
cel mai înalt nivel de standarde etice care
duc la succesul durabil pe termen lung al
companiei noastre:

Respectarea legii
În calitate de companie internaţională, Bombardier are relaţii de afaceri
în multe ţări din întreaga lume. Acesta înseamnă că trebuie să respecte
legile și reglementările din mai multe jurisdicţii, inclusiv naţiuni,
provincii, state, municipalităţi și organisme internaţionale, aplicabile
întreprinderilor și operaţiunilor noastre. Atunci când legile locale permit
ceva care este interzis de Cod, Codul nostru prevalează întotdeauna.
Dacă vă confruntaţi cu un conflict între legile unei ţări în care
compania Bombardier face afaceri și acest Cod, sau dacă aveţi
nevoie de clarificări în ceea ce privește legea aplicabilă, contactaţi un
reprezentant al Serviciilor juridice sau Biroul de etică și conformitate.

 untem o organizaţie centrată pe oameni
S
și clienţi
 preciem performanţa și ne onorăm
A
angajamentele faţă de acţionari
 xcelenţa operaţională este fundamentală
E
pentru ADN-ul companiei noastre și face
parte integrantă din tot ceea ce facem
Lucrăm împreună cu un spirit de echipă
 untem transparenţi și autentici în orice
S
moment și la orice nivel al organizaţiei

Menţinerea celei mai ample iniţiative
de sustenabilitate din lume
Compania Bombardier este semnatară a Pactului mondial al ONU, și neam angajat să promovăm în mod activ cele 10 principii fundamentale care
se refera la drepturile omului, munca, mediul și combaterea coruptiei, prin
strategiile noastre corporative și în toate operează toţi angajaţii să respecte
aceste principii de bază.

CODUL DE ETICĂ BOMBARDIER
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Responsabilitatile
noastre

Ce trebuie să facă angajaţii
Ce trebuie să facă angajaţii:
A
 cţionaţi în mod etic;
V
 ă îndepliniţi rolul în atingerea
obiectivelor companiei Bombardier,
în timp ce luaţi decizii în conformitate
cu prevederile Codului — fără
compromisuri;
Vă familiarizaţi cu Codul;
C
 ereţi consultanţă: consultaţi-vă cu
superiorul sau unul dintre contactele
companiei Bombardier de la pagina
14 dacă aveţi întrebări despre Cod sau
Programul de Etică și Conformitate al
companiei Bombardier;

Participaţi la orice instruire obligatorie
online sau în clasă asupra eticii și
conformităţii;
Vorbiţi: aflaţi cum să raportaţi o
potenţială încălcare a Codului,
raportaţi toate posibilele încălcări și
asistaţi la orice investigaţii interne; și
Vă abţineţi să acţionaţi într-un mod
care contravine esenţei acestui Cod
și care ar putea fi dăunător pentru
reputaţia companiei Bombardier.

CODUL DE ETICĂ BOMBARDIER
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Ce trebuie sa faca
conducerea
Noi considerăm că modelele
de comportament etic încep
cu conducerea. În plus faţă de
responsabilităţile angajaţilor
enumerate anterior, managerii
companiei Bombardier trebuie
să fie, de asemenea, modele și să
demonstreze standarde etice înalte
care respectă spiritul acestui Cod.
Fiecare manager este responsabil
să asigure că nicio încălcare a
legilor, directivelor interne sau a
prezentului Cod nu apare în zona
sa de responsabilitate.

Ca manager al companiei Bombardier, se așteaptă de la dvs. să:
SĂ VĂ ASUMAŢI RĂSPUNDEREA:
cunoașteţi Codul în detaliu și să-l
promovaţi în mod activ la locul de muncă
și în echipa dvs;

 VĂ ASIGURAŢI că angajaţii dvs.
participă la orice instruire obligatorie
online sau în clasă asupra eticii și
conformităţii;

C
 ONDUCEŢI PRIN EXEMPLU: acţionaţi
ca un model de conduită etică;

FIŢI VIGILENT în prevenirea,
detectarea și răspunsul la orice
încălcări ale Codului;

C
 REAŢI un mediu de lucru care să
reflecte conţinutul și spiritul Codului;
C
 OOPERAŢI CU Biroul de etică și
conformitate al companiei Bombardier
pentru a distribui Codul angajaţilor
dvs. și să vă asiguraţi că l-au citit,
înţeles și au semnat confirmarea după
cum se solicită;
S
 PRIJINIŢI ÎN MOD ACTIVE Biroul
de etică și conformitate al companiei
Bombardier în implementarea măsurilor
și activităţilor legate de Cod și de
Programul de etică și conformitate al
companiei Bombardier;

ÎI PROTEJAŢI de represalii pe cei care
raportează încălcări;
DECIDEŢI, împreună cu resursele
adecvate, măsurile disciplinare
adecvate în caz de abateri și vă
asiguraţi că sunt aplicate pentru a
rezolva problema; și
SOLICITAŢI SPRIJIN ADECVAT
din partea Biroului de etică și
conformitate sau de la orice altă
resursă relevantă atunci când aflaţi de
orice încălcare a Codului sau a legii
aplicabile.

CODUL DE ETICĂ BOMBARDIER
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Alte politici
şi proceduri
ale companiei
Bombardier
Toate politicile emise de Bombardier sunt
supuse acestui Cod. Aveţi obligaţia de a
respecta toate politicile care vi se aplică,
în plus faţă de conţinutul acestui Cod.
Dacă există vreo discrepanţă între Cod și
o politică, Codul prevalează întotdeauna.

Orice echipă sau departament
care vrea să emită o nouă politică
sau directivă trebuie mai întâi să
contacteze Biroul pentru Politici
al companiei Bombardier
(policy_office@bombardier.com)
pentru a primi aprobarea scrisă
și a se asigura o coordonare
la nivel global.

12
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Raportarea
potenţialelor
încalcari ale Codului

Cooperarea în
evaluările şi
invesţigatiile interne

Ca angajat al companiei Bombardier, aveţi
datoria de a raporta posibile încălcări ale
legii, ale prezentului Cod sau ale oricărei
alte politici a companiei Bombardier la
una dintre următoarele resurse: superiorul
dvs., un partener de afaceri de la Resurse
Umane, un reprezentant al Serviciilor
juridice, Ambasadorul local de Etică
și conformitate sau Biroul de etică și
conformitate. Dacă preferaţi să rămâneţi
anonim, trebuie să utilizaţi
sistemul de raportare confidenţial
al companiei Bombardier.

Angajaţii companiei Bombardier, precum
și orice reprezentant care acţionează
în numele companiei Bombardier trebuie
să coopereze pe deplin la toate evaluările
și investigaţiile interne, atunci când
este necesar.

Indiferent ce metodă alegeţi, toate
rapoartele sunt tratate cu maximă
confidenţialitate. Când înaintaţi un
raport sau investigaţi cu bună credinţă
posibilele încălcări ale Codului sau căutaţi
îndrumare cu privire la modul în care să
gestionaţi presupuse încălcări, puteţi face
acest lucru fără teamă de represalii.

Sancţiuni
pentru încălcări
Trebuie să respectaţi legile și
reglementările fiecărui sistem juridic
care se aplică dvs. și muncii dvs.; în caz
contrar, puteţi fi tras la răspundere.
Angajaţii care nu respectă legea se
expun atât personal, cât și compania
Bombardier la proceduri penale sau
civile. Nerespectarea Codului sau a legilor
relevante poate duce la măsuri disciplinare
care sunt proporţionale cu încălcarea,
până la desfacerea contractului de muncă,
pe lângă sancţiunile impuse de lege.

CODUL DE ETICĂ BOMBARDIER
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Pe cine să contacţati
Biroul de etică şi
conformitate
Puteţi contacta Biroul de etică și
conformitate în oricare dintre următoarele
moduri:
Prin poștă
Bombardier Ethics
and Compliance Office
400, Côte-Vertu Road West,
Dorval, Quebec
Canada H4S 1Y9
Telefonic
+1 (514) 861-9481
Prin e-mail
compliance.office@bombardier.com

14
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Sistemul de raportare Ambasadori
al companiei
Ambasadorii acţionează ca reprezentanţi
locali ai Eticii și conformităţii în locaţia lor.
Bombardier
Puteţi depune un raport confidenţial și
anonim prin sistemul de raportare online
al companiei Bombardier. Sistemul
este disponibil 24 de ore pe zi, 7 zile pe
săptămână, 365 de zile pe an!

Aceștia vă stau la dispoziţie pentru sfaturi
și îndrumări, sau pentru a ajuta cu orice
întrebări legate de etică și conformitate.
Au fost selectaţi pentru motivaţia,
încrederea și angajamentul lor de a
promova un mediu de lucru etic.

Online prin intermediul site-ului
web securizat
Telefonic: numere de telefon gratuite
sunt disponibile pe site-ul web

PUTEŢI AFLA CINE ESTE
AMBASADORUL LOCAL
VIZITÂND INTRANETUL SAU
PRIN CĂUTAREA POSTERELOR
ÎN ZONA LOCAŢIEI DVS.

Şanse egale
de angajare

Promovarea unui
loc de munca
sanatos si durabil

Obiectivul Bombardier este de a promova
un mediu profesional care apreciază o forţă
de muncă diversă și inclusivă. Compania
Bombardier își tratează toţi angajaţii în mod
corect, etic, cu respect și cu demnitate.
Compania Bombardier oferă șanse egale
de angajare indiferent de vârstă, sex,
orientare sexuală/identitate, dizabilitate,
rasă, culoare, religie, limbă, etnie, ţara de
origine, familie sau starea civilă, sau orice alt
motiv protejat prin lege și va respecta legile
și reglementările din fiecare ţară în care își
desfășoară activitatea în conformitate.

Hărţuire
Compania Bombardier se angajează să
ofere un loc de muncă sănătos și durabil,
fără hărţuire, inclusiv toate formele
de abuz sexual, fizic și psihologic. Ca
angajat, aveţi dreptul la, și se așteaptă
să susţineţi, un mediu de lucru pozitiv,
armonios și profesional.

CODUL DE ETICĂ BOMBARDIER
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Ce ar trebui să fac?
Î: Colegul meu mi-a vorbit de sus deseori
în ultima vreme. E ciudat, pentru că nu
se poartă așa cu altcineva. M-a atacat
personal tot mai mult și chiar începe să
mă afecteze. Toată lumea din echipa
mea îl place și crede că reacţionez
exagerat. Nu știu ce trebuie să fac...
R: Dacă situaţia începe să vă afecteze
mediul de lucru și bunăstarea, ar
trebui să vorbiţi cu cineva. Discutaţi cu
superiorul dumneavoastră despre ce
se petrece. De asemenea, puteţi apela
la Partenerul de afaceri de la Resurse
Umane, contacta Biroul de etică și
conformitate sau folosi sistemul de
raportare al companiei Bombardier.
Toate cazurile sunt tratate cu cel mai
înalt nivel de confidenţialitate. Nu
trebuie să vă simţiţi inhibat de nicio
teamă de represalii, deoarece compania
Bombardier are o politică de toleranţă
zero faţă de represalii.

16
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Sănătate şi securitate
HĂRŢUIREA este definită ca fiind
orice comportament, fie verbal,
non-verbal sau prin orice alt mijloc
de comunicare, care denigrează
sau arată ostilitate sau aversiune
faţă de un individ sau un grup de
indivizi cu scopul sau efectul de a:
Crea un mediu de lucru
intimidant, ofensator sau
ostil; sau

Compania Bombardier se preocupă de
sănătatea și siguranţa angajaţilor săi la
locul de muncă, precum și de protecţia
mediului („HSE”), o responsabilitate
socială corporativă fundamentală. Ne vom
strădui întotdeauna să fim un lider global
în furnizarea unei culturi HSE preventive.
Pentru a vă proteja propria siguranţă
precum și pe cea a colegilor și a altor
comunităţi, vi se solicită să acţionaţi cu
scopul de a:

Interfera în mod nerezonabil
cu performanţa de lucru a
unui individ.

Crea un mediu de lucru intimidant,
ofensator sau ostil; sau

Hărţuirea nu include exercitarea
rezonabilă a autorităţii manageriale.

Interfera în mod nerezonabil cu
performanţa de lucru a unui individ.
De asemenea, trebuie să vă angajaţi
să nu lucraţi sub influenţa niciunei
substanţe care v-ar putea afecta judecata
sau interfera cu realizarea efectivă și
responsabilă a atribuţiilor dumneavoastră.
Toată lumea trebuie să se comporte
într-un mod responsabil atunci când
vine vorba de sănătatea și siguranţa
sa, precum și de sănătatea și siguranţa
colegilor și a publicului general. .

Ce ar trebui să fac?

Mediu

Ce ar trebui să fac?

Î: S unt nou la compania Bombardier și
colegul care mă pune în temă mi-a spus
azi că ar trebui să arunc substanţele
foarte toxice în coșul de gunoi obișnuit din
apropierea staţiei noastre de lucru. cand
l-am întrebat de ce, mi-a spus că este mai
convenabil așa și că nu prea contează.
Mi-e teamă că acest lucru ar putea fi
potenţial periculos, nu doar pentru colegii
mei, ci și pentru mediul înconjurător.

Ne străduim continuu să îmbunătăţim
performanţele de mediu ale activităţilor,
produselor și serviciilor noastre, prin
aplicarea unei abordări „a unui ciclu de viaţă
total”, pornind de la etapele de concepţie
iniţială și design al proiectelor noastre.

Î: Suntem sub presiune pentru a livra
produsul la care lucrăm conform
planificării. Eu și echipa mea am găsit o
modalitate de a respecta termenul limită,
dar ar fi nevoie să sărim peste o serie
de proceduri de siguranţă. Echipa mea
este foarte experimentată, deci credem
că nu ar fi o problemă. Este OK să
accelerăm procesul pentru beneficiul
companiei Bombardier?

R: Acest tip de comportament este cu
siguranţă împotriva ţodului nostru etic și
ar putea încălca legile și reglementările de
mediu. Ar trebui să-i spuneţi colegului că
nu vă simţiţi confortabil să faceţi ceea ce
a spus el și să informaţi imediat superiorul
dumneavoastră și echipa locală HSE. De
asemenea, puteţi apela la Biroul de etică
și conformitate sau folosi sistemul de
raportare al companiei Bombardier.

Compania Bombardier a adoptat
standarde, proceduri, măsuri de urgenţă
și sisteme de management pentru a
se asigura că operaţiunile noastre sunt
gestionate în condiţii de siguranţă, în
mod ecologic și sustenabil. De asemenea,
respectăm toate legile de mediu relevante
în ţările în care avem o reprezentanţă locală.

R: Nu - nu trebuie să riscaţi niciodată
siguranţa dvs. sau a celorlalţi pentru
a respecta un termen limită, chiar
dacă sarcinile implicate sunt de rutină.
Procedurile de siguranţă sunt menite să
vă protejeze pe dvs., precum și compania
și clienţii noștri. Nu ezitaţi să apelaţi la
echipa locală HSE pentru sprijin în crearea
unei soluţii care este atât sigură, cât și
eficientă. Siguranţa este întotdeauna
pe primul loc!

CODUL DE ETICĂ BOMBARDIER
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Safeguarding
our property

18

Proprietatea
companiei

Proprietatea
intelectuală

Trebuie să utilizaţi proprietatea companiei
Bombardier numai pentru scopuri de
afaceri legitime. Compania Bombardier
se așteaptă ca toţi angajaţii să aibă grijă
de proprietatea companiei și să nu o
expună la pierdere, deteriorare, utilizare
necorespunzătoare sau furt.

Proprietatea intelectuală cuprinde mărci
comerciale, nume de domenii, brevete,
proiecte industriale, drepturi de autor
și secrete comerciale. Aveţi datoria de
a proteja proprietatea intelectuală a
companiei Bombardier, la fel cum aveţi
obligaţia de a o respecta pe a altora.
Supuse legislaţiei aplicabile, orice invenţii
sau descoperiri făcute de angajaţi în cursul
activităţii lor sunt proprietatea companiei
Bombardier. Proprietatea intelectuală
cuprinde informaţii confidenţiale; prin
urmare, este acoperită de liniile directoare

CODUL DE ETICĂ BOMBARDIER

de nedivulgare a informaţiilor prevăzute în
secţiunea „Protecţia datelor și informaţiilor
confidenţiale” din acest Cod.

Protecţia datelor
şi informaţiilor
confidenţiale
Exemple de informaţii confidenţiale sunt
informatiile financiare, planurile strategice,
proprietatea intelectuală, informaţii cu
privire la licitaţii, informaţii cu caracter
personal despre angajaţi, documentele
legale și informaţii cu privire la clienţi și

furnizori. Nu divulgaţi informaţii confidenţiale nimănui altcuiva decât persoanelor
cărora le sunt destinate, decat dacă sunteţi autorizat sau vi se cere prin lege să
faceţi acest lucru. Aceasta include informaţii confidenţiale furnizate de către
furnizori și clienţi. Sunteţi obligat să păstraţi o astfel de confidenţialitate în
orice moment, chiar și după ce aţi părăsit statutul de angajat la Bombardier. De
asemenea, trebuie să manifestaţi precauţie, pentru a evita utilizarea incorectă sau
divulgarea informaţiilor confidenţiale din neatenţie. Aceasta include: :
 ăstrarea documentelor și fișierelor
P
pe suport electronic și pe hârtie
care conţin informaţii confidenţiale
într-un loc sigur și folosirea de
parole și alte măsuri pentru a
proteja informaţiile confidenţiale;
N
 ediscutarea chestiunilor
confidenţiale acolo unde ar putea
fi auzite, de exemplu, în locuri
publice cum ar fi lifturi, holuri,
restaurante, avioane și taxiuri;
M
 anifestarea prudenţei atunci

când se discută chestiuni
confidenţiale la telefoane mobile
sau alte dispozitive mobile;
T
 ransmiterea documentelor
confidenţiale prin mijloace
electronice, cum ar fi prin e-mail,
numai atunci când este rezonabil să
consideraţi că acest lucru se poate
face în condiţii de siguranţă; și
E
 vitarea copierii inutile a
documentelor confidenţiale.

În timp ce compania Bombardier va face întotdeauna eforturi pentru a proteja
confidenţialitatea tuturor comunicărilor de afaceri, interne sau externe cu terţe
părţi, trebuie să fiţi întotdeauna conștient, mai ales atunci când comunicaţi în
scris, că pot exista cazuri în care comunicarea dvs. ar putea fi necesar să fie pusă
la dispoziţia terţelor părţi, cum ar fi autorităţile de reglementare sau agenţiile de
aplicare a legii în contextul investigaţiei și/sau litigiilor.

Confidenţialitatea
datelor
Confidenţialitatea datelor protejează
datele cu caracter personal, care
sunt orice fel de informaţii care pot
identifica personal sau evidenţia un
individ. Ar trebui să prelucraţi acest
tip de date numai atunci când este
necesar și în scopuri legitime de afaceri.
De asemenea, vă invităm să citiţi
Declaraţia de confidenţialitate
a companiei Bombardier.
Ca organizaţie globală, suntem de
asemenea angajaţi să desfășurăm
afaceri într-un mod care respectă
toate legile aplicabile privind protecţia
datelor și reglementările din fiecare
ţară în care ne desfășurăm activitatea
și să ne asigurăm că sunteţi protejat
atunci când datele dvs. personale sunt
colectate, prelucrate și stocate.
Dacă aveţi orice întrebări cu privire
la confidenţialitatea datelor, trimiteţi
un e-mail la:
dataprivacy@aero.bombardier.com
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Acţionarea cu
profesionalism în
comunicările noastre

Reţelele de socializare

Ce ar trebui să fac?

Niciodată nu trebuie să exprimaţi în mod
deschis o opinie personală (fie ea pozitivă
sau negativă) în numele companiei
Bombardier pe orice platformă de reţele
de socializare. Numai purtătorii de cuvânt
autorizaţi ai companiei Bombardier sunt
autorizaţi să reprezinte în mod public
compania. În plus, nu trebuie să creaţi
niciun tip de blog în numele companiei
Bombardier decât dacă sunteţi autorizat să
faceţi acest lucru de către Departamentul
de Comunicare al companiei Bombardier.

Î: Eu și echipa mea începem să lucrăm la
un nou produs. Aș dori să documentez
producţia de la început până la sfârșit
și să creez un video profesionist despre
„cum se face”, pe care aș vrea să-l postez
pe blogul meu. Sunt un mare fan a ceea
ce facem, astfel încât materialul video ar
conţine numai lucruri pozitive. Este OK?

Ca emitent public cu acţiuni cotate la bursă,
compania Bombardier este guvernată de
norme stricte privind informarea. Reţelele
de socializare nu reprezintă locul pentru a
discuta informaţiile proprietare, fără caracter
public și confidenţiale ale companiei. Fiţi
întotdeauna atent la confidenţialitate atunci
când publicaţi ceva online.

Niciodată nu postaţi sau împărtășiţi
conţinut sau comentarii care sunt
discriminatorii, ofensatoare sau neadecvate
pe reţelele de socializare. Întotdeauna fiţi
conștient de realitatea utilizării reţelelor
de socializare: orice este împărtășit este
permanent și global ca accesare.
Pentru mai multe detalii, vă rugăm
să consultaţi Principiile reţelelor de
socializare ale companiei Bombardier.
Dacă aveţi întrebări legate de reţelele de
socializare, trimiteţi un e-mail la
social.media@bombardier.com.

R: Trebuie să apelaţi mai întâi la echipa
dvs. locală de comunicare pentru
recomandări înainte de a merge mai
departe cu această idee. Aţi putea
împărtăși din neatenţie informaţii
confidenţiale sau sensibile prin
intermediul materialului dvs. video,
ceea ce ar fi împotriva codului nostru
de etică. Numai purtătorilor de cuvânt
autorizaţi ai companiei Bombardier li se
permite să împărtășească cu publicul
informaţii și imagini ale produselor
noastre, la sediile noastre.
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Ce ar trebui să fac?
Î: A
 m observat recent oameni care scriu pe
reţelele de socializare despre Bombardier.
Ceea ce spun aceștia este ofensator și eu
știu că nu e adevărat. Pot să le spun că se
înșală? Ar trebui să mă identific ca angajat
al companiei Bombardier pentru a avea mai
multă credibilitate?

nu sunteţi de acord. Puteţi dezvălui legătura

R: Dacă apare o astfel de situaţie, puteţi să nu fiţi
de acord în mod respectuos cu acea persoană.
În principiu, este bine să răspundeţi doar o
singură dată. Amintiţi-vă să fiţi atent, politicos
și respectuos faţă de opinia altora, chiar dacă

online. Protejarea informaţiilor confidenţiale

dvs. cu Bombardier, dar asiguraţi-vă că vă este
clar că părerile și opiniile dumneavoastră nu
reprezintă opiniile oficiale ale companiei. Și nu
uitaţi că multe dintre proiectele, contractele
și metodologiile noastre nu sunt informaţii
publice și nu ar trebui să fie împărtășite
și proprietare este responsabilitatea tuturor.
Dacă întâlniţi un comentariu negativ despre
Bombardier, puteţi raporta oricând echipei
noastre care se ocupă de reţele de socializare.

Comunicările
cu ceilalţi
Trebuie să fiţi sincer, direct și etic în
comunicarea cu ceilalţi, și să nu induceţi
niciodată în eroare în mod intenţionat
colegii sau terţe părţi care interacţionează
cu Bombardier. Toţi angajaţii trebuie să se
comporte cu alţii într-un mod respectuos
și profesional prin utilizarea unui limbaj
adecvat, profesional, atât în comunicările
scrise, cât și verbale.
22
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Comunicările publice
Comunicarea cu mass-media, comunitatea
de investitori și regulatorii reprezintă
responsabilitatea purtătorilor de cuvânt
desemnaţi în cadrul companiei Bombardier.
Dacă primiţi o solicitare de la oricare dintre
aceste grupuri, trebuie să îi îndrumaţi spre
un purtător de cuvânt autorizat.

Media
bombardier.com/en/media
Investitori
investors@bombardier.com

Dacă aveţi orice întrebări sau nelămuriri cu privire la securitatea cibernetică, trimiteţi un e-mail la: cybersecurity@bombardier.com

Securitate cibernetică
Trebuie să protejaţi în mod activ
informaţiile despre compania Bombardier
prin asigurarea securităţii cibernetice
în toate activităţile dvs. De asemenea,
trebuie să înţelegeţi și să respectaţi
standardele Serviciilor Informatice (IS)/
Tehnologiilor Informaţionale (IT) ale
companiei Bombardier și să respectaţi
principiile securităţii cibernetice prezente
în conștiinţa noastră și programul de
educaţie. Dacă sunteţi martor la orice
incident de securitate cibernetică, aveţi
datoria să-l raportaţi prompt.

Ce ar trebui să fac?
Î: Am primit azi, mai devreme, un e-mail
care părea un pic ciudat. Știu că nu ar fi
trebuit, dar am dat click pe link-ul care
era în conţinutul e-mailului, iar acum
sunt îngrijorat de faptul că aș fi putut
compromite securitatea reţelei noastre.
Ce ar trebui să fac?

R: N
 eraportarea problemei suficient de
repede poate pune în pericol compania
Bombardier. Ar trebui să contactaţi
imediat echipa de securitate cibernetică.
Cu cât reacţionăm mai repede la aceste
ameninţări, cu atât mai mare șansa de a
preveni orice daune grave.
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Ce ar trebui să fac?
Î: Fratele meu și cu mine începem o
mică afacere de peisagistică. Eu
mă voi ocupa de contabilitate și de
publicitate în timpul meu liber. Suntem
abia la început, astfel că nu avem încă
niciun calculator sau software. Este
OK să folosesc computerul meu de la
Bombardier în afara orelor de program
pentru a lucra la noua noastră afacere?
R: Chiar dacă le utilizaţi în afara orelor de
program, resursele IT ale companiei
Bombardier nu trebuie să fie utilizate
în scopuri personale, în special pentru
a lucra la o afacere personală. Cand
aveţi dubii, puteţi solicita întotdeauna
supervizorul dvs. sau Biroul de etică și
conformitate pentru ghidare.

24
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Faceţi

Nu faceţi

Configuraţi parole puternice
(8-12 caractere) care nu pot fi
ușor de ghicit.

Nu uitaţi: parolele sunt
personale și confidenţiale și nu
trebuie să fie împărtășite.

Blocaţi-vă întotdeauna
staţia de lucru (
+ L), atunci
când părăsiţi biroul.

 u lăsaţi dispozitive
N
nesupravegheate și expuse
riscului de a fi pierdute sau furate.

Întotdeauna fiţi atent în
jurul dvs. și aveţi grijă să
nu împărtășiţi informaţii
confidenţiale din neatenţie.

 u instalaţi software neautorizat
N
și nu modificaţi configuraţia
echipamentelor companiei
Bombardier deoarece acest lucru
poate compromite securitatea.

 aportaţi imediat mesaje sau
R
activităţi suspecte la echipa
de securitate cibernetică.
Puneţi întrebări. Când aveţi
dubii, contactaţi echipa de
securitate cibernetică.

Nu dezvăluiţi informaţii
personale sau ale companiei
Bombardier către persoane sau
părţi neautorizate.
 u deschideţi e-mail-uri și nu daţi
N
clic pe link-uri sau lansaţi fișiere
atașate, dacă aveţi cea mai mică
îndoială cu privire la siguranţa lor.

Utilizarea
resurselor IT
ale companiei
Bombardier
Trebuie să utilizaţi resursele IT
ale companiei Bombardier, inclusiv
sistemele de e-mail și internet, numai
în scopuri de afaceri, în sprijinul
activităţilor companiei Bombardier.
Orice altă utilizare a resurselor noastre
IT nu este autorizată. Reţineţi
că e-mailurile sunt susceptibile
de a fi interceptate și de a crea
o înregistrare permanentă.
Toate resursele IT utilizate în scopuri
de afaceri trebuie să fie deţinute,
închiriate sau licenţiate de către
compania Bombardier, cu excepţia
cazului în care se aprobă altfel de către
Bombardier. Pot fi conectate, în mod
direct sau indirect, numai dispozitive
aprobate ale terţilor la resursele IT
ale companiei Bombardier (cum ar fi
calculatoare sau unitati de reţea).

Ce ar trebui să fac?
Î: T ocmai am cumpărat un program software
grozav pentru computerul meu de acasă.
Îmi place și m-ar ajuta să-mi fac treaba
mai repede. Dat fiind că am achiziţionat
deja licenţa, este OK să o instalez pe
computerul meu de la Bombardier?
R: Instalarea software-ului dvs. personal ar fi
împotriva politicii companiei Bombardier.
De fapt, nu trebuie să instalaţi softwareul de acasă sau din orice altă sursă pe
computerul dvs. de la serviciu fără a
obţine mai întâi aprobarea companiei
Bombardier. Nu permitem aceasta
pentru a preveni instalarea virușilor, dar
și pentru că software-ul are reguli stricte
privind drepturile de autor, care sunt
diferite pentru uz individual și corporativ.
Instalarea software-ului personal de pe
computerul dvs. de la serviciu ar putea fi
considerat piratare, iar software-ul piratat
este echivalent cu furtul, fapt pentru care
compania Bombardier ar fi răspunzătoare.

Susţinerear
practicilor
de afaceri
sănătoase

Legile privind valori
mobiliare şi tranzacţiile bazate
pe informaţii privilegiate
Cu puţine excepţii, este ilegal pentru oricine care are informaţii
importante, non-publice despre o companie publică să
cumpere, să vândă sau să tranzacţioneze valori mobiliare
ale acelei companii sau să transmită informaţii importante
confidenţiale către oricine altcineva.
Informaţii importante non-publice sunt definite ca fiind orice
informaţii, în general necunoscute publicului, referitoare la
o companie, care, dacă sunt divulgate, ar putea influenţa
investitorii sau ar afecta preţul de piaţă al acţiunilor companiei.
Exemple de acest tip de informaţii includ:
Informaţii financiare nepublicate, inclusiv rezultatele
financiare trimestriale sau anuale care nu au fost încă
dezvăluite publicului;
Contracte semnificative noi, produse, brevete sau servicii,
sau pierderi semnificative de contracte sau de afaceri;
 chimbări în consiliul de administraţie sau în conducerea
S
executivă, inclusiv plecarea CEO, CFO, COO sau a președintelui
companiei (sau persoanelor din funcţii echivalente); și
 chiziţii semnificative sau cedări de bunuri, proprietăţi
A
sau interese de asocieri în participaţie.

Prin urmare, dacă aveţi orice cunoștinţe
despre informaţii importante, care
nu sunt publice, despre companie,
este interzis să tranzacţionaţi valori
mobiliare ale companiei Bombardier
până când informaţiile nu sunt pe
deplin dezvăluite publicului și a trecut
o perioadă rezonabilă de timp pentru
ca informaţiile să fie difuzate pe scară
largă prin intermediul unui comunicat de
presă. Valorile mobiliare includ acţiuni
comune (cum ar fi acţiunile Bombardier
din clasa B), acţiuni preferenţiale sau
obligaţiuni. În mod similar, dacă aveţi
cunoștinţe despre informaţii importante,
care nu sunt publice, despre terţe părţi,
cum ar fi clienţi, vânzători și furnizori, este
interzis să tranzacţionaţi valori mobiliare ale
acelui terţ până când informaţiile nu sunt pe
deplin dezvăluite și nu a trecut o perioadă
de timp rezonabilă. În conformitate cu
Politica de dezvăluire a informaţiilor
companiei Bombardier, informaţiile nu vor
fi considerate ca fiind „publice” până la
expirarea unei perioade de două zile de
tranzacţionare complete după ce informaţia
este pusă la dispoziţia publicului larg.

În niciun caz nu trebuie să vă angajaţi în
activităţi de acoperire sau în nicio formă de
tranzacţii de opţiuni tranzacţionate public
ale valorilor mobiliare Bombardier, sau în
nicio altă formă de derivate referitoare la
valori mobiliare Bombardier, inclusiv opţiuni
de vânzare și cumpărare. De asemenea,
niciodată nu trebuie să vindeţi valori
mobiliare Bombardier pe care nu le deţineţi
(o „vânzare în lipsă”).
Din moment ce poate fi extrem de dificil să
faceţi distincţia între informaţiile care sunt
„importante”, după cum s-a definit anterior,

Este ABSOLUT INTERZIS SĂ
TRANSMITEŢI INFORMAŢII
IMPORTANTE NEDEZVĂLUITE
(cunoscute ca „ponturi”) despre
compania Bombardier către oricine,
inclusiv consilierilor profesionali
externi, alţi angajaţi ai Bombardier
sau membri ai familiilor acestora,
cu excepţia cazului în care acest
lucru face parte din cursul necesar
al afacerii Bombardier.

și informaţii care nu sunt importante, și
pentru a evita apariţia unor posibile încălcări
a deontologiei, ca angajat, sunteţi obligat să
respectaţi următoarele reguli:
În orice moment, evitaţi recomandarea
cumpărării sau vânzării de valori mobiliare
ale Bombardier Inc. către terţe părţi.
 acă, în calitate de angajat, doriţi să
D
cumpăraţi, să vindeţi sau să faceţi
tranzacţii cu valori mobiliare ale
Bombardier Inc. pentru dvs. sau în alt
mod, Bombardier recomandă să faceţi
acest lucru numai în timpul unei „ferestre
de tranzacţionare” (chiar dacă nu sunteţi
personal în temă cu orice informaţii
importante, care nu sunt publice), cu
excepţia tranzacţiilor efectuate în temeiul
și în conformitate cu un plan automat de
achiziţie de valori mobiliare sau un plan
automat de dispoziţie de valori mobiliare
(Plan automat) în vigoare. Consiliul de
administraţie al companiei Bombardier
a stabilit în prezent ca „ferestrele de
tranzacţionare” să fie fiecare perioadă
de 25 de zile calendaristice, începând cu
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a cincea zi lucrătoare de la publicarea
rapoartelor financiare trimestriale sau
anuale ale Bombardier Inc.
În orice moment, chiar și în această
perioadă de 25 de zile, nu puteţi
face tranzacţii cu valori mobiliare ale
Bombardier Inc. dacă sunteţi informat
despre, sau aveţi acces la orice informaţii
importante care nu sunt publice, după
cum au fost definite anterior (și, într-un
astfel de caz, numai după expirarea unei
perioade de două zile de tranzacţionare
complete, după ce informaţia este pusă
la dispoziţia publicului larg), sau dacă
Bombardier Inc. a furnizat o notificare
către angajaţii săi în cadrul politicii
sale corporative privind dezvăluirea
informaţiilor sau în alt mod în care
tranzacţionarea de valori mobiliare
Bombardier este interzisă.
Pentru a evita posibilele conflicte
accidentale cu această politică
de dezvăluire a informaţiilor, este
recomandat ca, în afara oricărui plan de
cumpărare de acţiuni sau Plan automat,
nicio persoană din interior, angajat sau
consultant să lase restantă orice vânzare
sau cumpărare cu un broker.
28
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Anti-corupţie
În toate jurisdicţiile, corupţia este
considerată o infracţiune și se pedepsește
conform legilor naţionale și internaţionale
anticorupţie relevante, inclusiv cu
închisoarea. În niciun caz nu ar trebui ca
dvs. sau orice terţă parte care acţionează
în numele companiei Bombardier să vă
angajaţi în orice formă de corupţie care
implică funcţionari publici sau o parte
privată. Compania Bombardier respectă
toate legile și reglementările în vigoare
anticorupţie din ţările în care operează,
inclusiv Legea privind corupţia funcţionarilor
publici externi (Canada), Legea privind mita
(Marea Britanie) și Legea privind practicile
de corupţie externe (SUA).

CORUPŢIA este abuzul de
putere pentru câștig personal.
Corupţia poate:
 i pasivă (acceptare sau
F
cerere) sau activă (oferire
sau acordare);
 ua multe forme diferite, cum
L
ar fi mita, plăţi secrete sau alte
comisioane ilicite, sau alte plăţi
ilegale sau inadecvate; și
Implica diverși actori, cum ar fi
persoane fizice, companii, oficiali
guvernamentali sau agenţi.

Cadouri şi divertisment
Trebuie să evitaţi oferirea sau primirea
de cadouri sau de divertisment dacă
acestea sunt menite să influenţeze în mod
necorespunzător judecata și acţiunile
destinatarului sau pot fi percepute ca
făcând acest lucru. În plus, cadourile și
divertismentul nu trebuie să fie niciodată
acceptate sau oferite atunci când sunt
interzise de legile sau reglementările locale
sau de politicile organizaţiei destinatarului
sau donatorului.

Niciodată nu trebuie să acceptaţi sau
oferiţi cadouri, divertisment sau orice
avantaje de la/către funcţionari publici,
care sunt în contradicţie cu legile și
reglementările în vigoare sau alte politici
ale companiei Bombardier. Mai mult,
orice încercare de către terţe părţi de a
influenţa în mod necorespunzător angajaţii
companiei Bombardier prin oferirea de
cadouri și beneficii către aceștia, membrii
lor de familie sau cercul apropiat trebuie
să fie, de asemenea, raportate imediat,
prin intermediul sistemului de raportare
al companiei Bombardier sau la oricare
dintre resursele menţionate la pagina 14.

Ce ar trebui să fac?
Î: T ocmai am primit un cadou de la un
furnizor despre care știu că nu-l pot
accepta. ţe ar trebui să fac?
R: Consultaţi-vă cu superiorul dvs. și, dacă
este posibil, returnaţi cadoul furnizorului
și explicaţi politicos politica noastră. În
cazul în care returnarea cadoului nu este
o opţiune, plasaţi-l într-o zonă comună
unde poate bucura pe toată lumea. De
asemenea, puteţi apela la Biroul de etică
și conformitate pentru sfaturi.

UN CADOU poate fi orice plată, gratuitate, recompensă, cadou, beneficiu sau avantaj (monetare
sau de altă natură), care este oferit sau primit, cum ar fi bunuri, echipamente, reduceri personale,
numerar, gratuităţi, stocuri sau acţiuni. Divertismentul este considerat orice formă de amenitate
socială, inclusiv călătorii, cazare sau o invitaţie care este oferită sau primită, cum ar fi mese, sejururi la
hotel, călătorii cu avionul sau bilete la evenimente sportive, culturale sau sociale.
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Ce ar trebui să fac?

Donaţii, sponsorizări şi cereri de fonduri

Î: O
 rganizăm un eveniment corporativ, în
timpul căruia vom servi o masă completă
și vom oferi divertisment pentru oaspeţii
noștri. Știu că urmează să participăm la
o licitaţie pentru o întreprindere publică
locală, și m-am gândit că ar fi o idee bună
să invităm o parte dintre reprezentanţii
lor să participe la evenimentul nostru.
Este permis acest lucru?

Niciodată nu promiteţi, oferiţi sau
primiţi donaţii sau sponsorizări dacă
acestea sunt menite să influenţeze
în mod necorespunzător judecata
destinatarului sau pot fi percepute ca
făcând acest lucru. Nu trebuie solicitate
donaţii sau sponsorizări, nu trebuie
oferite sau date direct funcţionarilor
publici, soţilor acestora, familiei sau
cercului apropiat.

R: În acel context, oferirea de cadouri, mese
sau divertisment funcţionarilor publici nu
este acceptabilă. Cele mai multe ţări au
legi prin care interzic sau restricţionează
funcţionarii publici să primească cadouri
și divertisment. Invitaţia dvs. ar putea fi
percepută ca mită. Oferirea de mită poate
constitui un act criminal.

Este strict interzis să comunicaţi direct
cu furnizori, clienţi sau parteneri pentru
a solicita donaţii, sponsorizări, cadouri
sau orice formă de sprijin financiar
pentru un eveniment organizat în
beneficiul companiei Bombardier sau a
angajaţilor săi fără aprobarea prealabilă
din partea Șefului de achiziţii.

Frauda
Frauda este utilizarea abuzivă sau penală a activelor companiei sau a dispozitivelor
de comunicare, cu scopul de a înșela în mod intenţionat, inclusiv prin omisiuni
importante, terţe părţi sau compania pentru câștiguri financiare sau alt câștig
personal. Angajaţii sau terţe părţi care fac afaceri cu Bombardier și care se angajează
în activităţi frauduloase vor înceta relaţia lor de muncă sau de afaceri cu compania
Bombardier și se expun la urmărire penală și civilă.

Conflicte de interese

Spălarea de bani

Ce ar trebui să fac?

Un conflict de interese este orice situaţie
sau aranjament în care activităţile
dvs. personale sau interesele intră în
conflict cu responsabilităţile dvs. faţă de
compania Bombardier. Trebuie să evitaţi
conflictele de interese, fie că sunt reale sau
percepute, în îndeplinirea sarcinilor dvs.

Compania Bombardier întreţine relaţii
cu terţe părţi numai dacă activităţile lor
de afaceri sunt în conformitate cu ceea
ce este prescris de lege și activelor lor
financiare și numerarul provin din surse
legitime. Cu toţii avem obligaţia de a
respecta cu stricteţe normele legale privind
combaterea spălării de bani, inclusiv
raportarea comportamentului suspect de
către terţe părţi cu care ne desfășurăm
activitatea. Trebuie să respectaţi
toate regulile aplicabile în legătură cu
înregistrarea și contabilitatea tranzacţiilor
în numerar și altor tranzacţii și contracte.

Î: Tocmai s-a eliberat un post în
echipa mea și știu că sora mea ar fi
perfectă pentru job. Este inteligentă,
muncitoare și are multă experienţă în
acest domeniu. Pot să o angajez?

Dacă vă aflaţi în situaţia sau sunteţi
martor la un conflict de interese real sau
potenţial, aveţi datoria de a dezvălui
prompt problema conducerii companiei,
unui reprezentant al Serviciilor juridice sau
Biroului de etică și conformitate, cât mai
curând posibil.

R: Angajarea surorii dvs. ar fi un conflict
de interese. Nu trebuie să interveniţi
în procesul de angajare a unei rude
apropiate, iar un membru al familiei
nu trebuie să vă fie subordonat. Dacă
sora dvs. este interesată de o carieră la
Bombardier, puteţi să o recomandaţi
pentru alte posturi, prin procesul
nostru de recomandare formală.

Registre şi evidenţe
Registrele și evidenţele companiei Bombardier trebuie să fie întotdeauna complete,
corecte și precise, și să respecte toate cerinţele legale de raportare și contabilitate.
Susţinute de sisteme de control intern ale companiei Bombardier, acestea ar trebui să
reflecte cu acurateţe și pe deplin toate activele, pasivele, tranzacţiile și evenimentele,
și să fie în conformitate cu principiile contabile relevante. Întotdeauna trebuie să
gestionaţi, stocaţi și arhivaţi registrele și evidenţele, atât tipărite, cât și electronice, în
conformitate cu politicile stabilite și cerinţele legale.
CODUL DE ETICĂ BOMBARDIER
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Afaceri responsabile
cu terţe părţi

Ce ar trebui să fac?
Respectarea legislaţiei
privind concurenţa
Compania Bombardier respectă legislaţia
privind concurenţa și legile antitrust,
oriunde își desfășoară activitatea.
Niciodată nu trebuie să folosiţi sau să
contribuiţi la practici care restricţionează
în mod ilegal concurenţa, cum ar fi:
F
 ixarea preţului;
Împărţirea pieţei (de exemplu,
alocarea de produse, servicii, clienţi
și/sau teritorii);
C
 omunicarea datelor privind preţurile
(de exemplu, oferte de preţ pentru
produse și servicii);

Î: S ăptămâna trecută, am participat la o
conferinţă specifică industriei și un alt
participant a lăsat alături documente
confidenţiale referitoare la o licitaţie la care
participă și compania Bombardier. Conferinţa
a avut loc într-o ţară în care nu există nicio
lege privind concurenţa. Ce aș risca dacă
m-aș uita la documente și aș folosi conţinutul
pentru a îmbunătăţi oferta noastră și aș crește
șansele noastre de a câștiga licitaţia?
R: Informaţiile conţinute în acele documente nu
sunt publice și nu au fost obţinute printr-un
canal oficial. Chiar dacă legile concurenţei
nu pot fi puse în aplicare în anumite
jurisdicţii, legile concurenţei și reglementările

B
 oicoturi de grup ale furnizorilor sau
prestatorilor de servicii;
 articiparea într-un cadru abuziv sau
P
conspirativ in stabilirea standardelor
din industrie, cu scopul de a
discrimina concurenţii; ;
 xcluderea accesului la resurse (inclusiv
E
neconcurenţa sau nesolicitarea de
resurse umane);

 rice comportament monopolist,
O
complotator sau conspirativ, care are
drept scop reducerea concurenţei,
inclusiv activităţile de trucare a
ofertelor; sau
Spionaj industrial.

internaţionale au o acoperire globală și
se aplică Bombardier ca o organizaţie
globală. Luarea documentelor sau utilizarea
informaţiilor pe care le-aţi descoperit ar fi
considerată anti-concurenţială. Prin urmare,
aţi putea suporta consecinţe legale pentru
această decizie, inclusiv închisoare. Acest tip
de comportament lipsit de etică și practicile de
afaceri incorecte contravin Codului nostru de
etică. Pe lângă consecinţele personale, trebuie
să luaţi întotdeauna în considerare și impactul
deciziei dvs. asupra companiei Bombardier și a
reputaţiei sale.

Dacă observaţi sau aflaţi
despre orice comportament
anti-concurenţial al unui
angajat al companiei
Bombardier sau orice terţă
parte care face afaceri cu
Bombardier, trebuie să
informaţi imediat Biroul de
etică și conformitate.

CODUL DE ETICĂ BOMBARDIER
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Vama, controlul
exporturilor
şi respectarea
embargoului
Compania Bombardier respectă toate
legile și reglementările aplicabile privind
controlul exporturilor și cel vamal în ţările
în care își desfășoară activitatea, precum
și sancţiunile economice existente.
În niciun caz, vânzarea sau alte transferuri
sau re-transferuri de produse, servicii
sau tehnologii nu pot fi făcute dacă
nu respectă controlul exporturilor,
embargourile, sancţiunile economice
sau legile și reglementările vamale
aplicabile. O atenţie deosebită trebuie să
fie acordată pentru a evita tranzacţiile cu
sau dezvăluirea de informaţii persoanelor
străine sau entităţilor supuse unor
restricţii de control al exporturilor.

34

CODUL DE ETICĂ BOMBARDIER

Guverne şi activităţi
de lobby
Dată fiind natura sa internaţională și
diversificată, compania Bombardier
este supusă unei mari varietăţi de legi
și reglementări naţionale și locale.
Compania Bombardier și angajaţii săi
trebuie să respecte toate obligaţiile
legale și contractuale în interactiunea
cu diferitele guverne și agenţii de
reglementare. Dvs. și orice terţă
parte care interacţionează cu oficiali
guvernamentali sau alţi reprezentanţi ai
guvernului și care negociază contracte
în numele companiei Bombardier
sunteţi responsabili pentru cunoașterea
și respectarea tuturor legilor și
reglementărilor aplicabile, inclusiv cele
referitoare la activităţi de lobby.

Activităţi politice
Ca angajat al Bombardier, aţi putea,
sub incidenţa legilor aplicabile, să vă
angajaţi în activităţi politice legitime,
atâta timp cât sunt desfășurate în timpul
dvs. liber și fără a utiliza proprietatea
și resursele companiei Bombardier. Aţi
putea urmări să candidaţi la alegeri
sau o funcţie politică, dar trebuie să vă
informaţi superiorul sau Biroul de etică și
conformitate pentru a discuta impactul
implicării dvs. asupra îndatoririlor dvs. în
cadrul companiei Bombardier. V-aţi putea
exprima opiniile cu privire la aspectele
publice sau comunitare de importanţă,
dar trebuie să fie clar în orice moment
că punctele de vedere exprimate nu sunt
cele ale companiei Bombardier.
Compania Bombardier și angajaţii săi
respectă toate legile și regulamentele
care reglementează contribuţiile politice
în fiecare jurisdicţie în care compania
Bombardier își desfășoară activitatea.

