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Un mesaj din partea  
președintelui director executiv
Stimați angajați Fortive,

odată cu lansarea companiei Fortive, avem o oportunitate incredibilă de a crea o activitate 
nouă, unică, pornind de la o bază solidă. Un principiu esențial al succesului pe care l-am 
înregistrat în trecut este angajamentul nostru neclintit în direcția integrității și a activităților 
profesionale bazate pe etică. Ne-am angajat să facem ceea ce este corect. Pe lângă angajații 
noștri talentați, portofoliul nostru extraordinar de produse și angajamentul nostru privitor la 
sistemul de activitate Fortive, respectarea celor mai înalte standarde de etică este esențială 
pentru viitorul nostru. 

Fiecare dintre Valorile Fortive ilustrează modul în care ne desfășurăm activitatea cu 
integritate. „Construim echipe extraordinare pentru a obține rezultate extraordinare” 
include noțiunea de a genera o performanță ieșită din comun, într-un mediu ireproșabil, 
bazat pe respect. „Succesul clienților inspiră inovațiile noastre” afirmă faptul că deciziile 
noastre se vor concentra întotdeauna pe calitate. Noi, toți cei 24.000 de angajați, urmăm 
motto-ul „Kaizen este modul nostru de viață”, angajându-ne astfel să urmăm și să aplicăm 
principiul optimizării continue. Și, în cele din urmă, „Concurăm pentru acționari” subliniază 
faptul că factorii interesați - acționarii, clienții și colegii noștri angajați - doresc să fie asociați 
cu o companie care promovează cele mai înalte standarde de integritate.

Principiul fundamental rămâne simplu: să acționăm cu onestitate și corectitudine în 
toate activitățile derulate în numele Fortive. Totuși, nu este întotdeauna ușor să aplicăm 
acest principiu în mediul complex al afacerilor internaționale și legislativ în care lucrăm. 
Următoarele Standarde de conduită Fortive oferă îndrumări referitoare la conduita dvs. 
profesională și personală, însă nu pot anticipa fiecare situație posibilă. Puteți apela la multe 
persoane și aveți la dispoziție multe resurse atât în cadrul Fortive, cât și în compania dvs.: 
managerul dvs., departamentele Juridic și conformitate, Resurse umane, Audit intern, echipa 
de conducere și linia noastră telefonică sunt aici pentru a vă ajuta. Raportați problemele! 
Dorim să aflăm impresiile dvs. 

Întotdeauna ne vom confrunta cu provocări - termene limită, indici de cuantificare, o „cale 
mai simplă” - și trebuie să fim suficienți de puternici pentru a face față acestor presiuni. 
Angajamentul nostru față de etică și cultura noastră a integrității trebuie să se manifeste în 
fiecare produs pe care îl fabricăm, în fiecare interacțiune pe care o avem unii cu ceilalți, cu 
clienții și cu furnizorii noștri și în fiecare oportunitate de afaceri pe care o creăm. Clienții și 
partenerii noștri de afaceri așteaptă acest lucru din partea noastră. Acționarii noștri ne-o 
impun. Acesta este modul în care noi lucrăm.

Echipele extraordinare acționează cu integritate. Cultura integrității și a conformității Fortive 
este susținută și consolidată de fiecare dintre dvs., prin eforturile zilnice pe care le faceți 
pentru a acționa corect, onest și în conformitate cu toate legile aplicabile. Vă mulțumim 
pentru efortul depus.

Jim Lico
Președinte și 

director executiv
Mai 2016
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Construim echipe extraordinare pentru a obține  
rezultate extraordinare
•  Suntem o echipă implicată de oameni, care creează tehnologii esențiale pentru a rezolva cele mai importante 

provocări din lume. 

•  Ne dezvoltăm pe noi înșine și echipele noastre, soluționând provocările care ne oferă oportunitatea de a 

învăța și de a accelera progresul. 

• Căutăm soluții axate pe fapte pentru cauzele de bază și nu încercăm să găsim vinovați. 

•  Ne asumăm responsabilitatea pentru rezultatele noastre și le obținem într-un mod non-politic și  

non-birocratic. 

•  Avem un nivel înalt de integritate și de respect pentru ceilalți. 

Valorile noastre
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Succesul clienților ne inspiră să inovăm
• Calitatea este întotdeauna pe primul loc!

• Creativitatea și diligența noastră fac să evolueze produsele, serviciile și procesele clienților noștri. 

•  Ne imaginăm, dezvoltăm și realizăm oferte inovatoare pentru a optimiza activitățile și pentru a progresa  

în cunoaștere. 

• Încurajăm ideile care ies din șabloane, indiferent dacă sunt ample sau mai punctuale. 

• Vocea clientului dirijează modul în care gândim.

Kaizen este modul nostru de viață 
• Suntem pasionați de găsirea unei căi mai bune. 

•  Prin angajamentul nostru în direcția optimizării continue, combinăm forța unei companii solide cu o viziune 

de inovatori. 

• Sistemul de activitate Fortive (FBS) este centrul culturii noastre. 

• FBS ne oferă numeroase instrumente pentru a crește și a ne dezvolta.

•  Procesele robuste și repetabile generează o calitate, o prestație și un cost de nivel superior, care depășesc 

așteptările clienților noștri.

Concurăm pentru acționari
•  Direcționăm capitalul în zonele în care poate fi cel mai eficient, la nivel intern și extern, pentru a răspunde  

cerințelor pieței. 

•  Profiturile sunt importante deoarece atrag și rețin pe termen lung factorii interesați loiali, care sunt atât 

acționari, cât și angajați.
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Introducere
Pentru a asigura reușita Fortive este esențial ca fiecare angajat din fiecare companie Fortive să 
acționeze cu cel mai înalt nivel de integritate și în conformitate cu toate legile și politicile aplicabile. 
Standardele de conduită Fortive exprimă această așteptare fundamentală și oferă îndrumări specifice 
privind modul în care se poate răspunde la întrebările obișnuite despre integritate și conformitate, 
ce apar în decursul activității normale a companiei Fortive. Standardele de conduită  se referă de 
asemenea la alte resurse care sunt la dispoziția tuturor angajaților, pentru a soluționa numeroasele 
întrebări despre integritate și conformitate ce pot apărea și care nu au primit un răspuns specific în 
Standardele noastre de conduită.
 
Luarea de decizii profesionale în mod corect, cu integritate și în conformitate cu toate legile și politicile 
aplicabile ne ajută să păstrăm încrederea pe care ne-au acordat-o diverșii factori interesați - acționarii, 
clienții, furnizorii, partenerii de afaceri și comunitățile în care lucrăm - și pune bazele succesului nostru 
de viitor.
 
Câteva definiții ce trebuie reținute în timp ce citiți Standardele noastre de conduită:
„Fortive”, „compania Fortive” sau „companiile Fortive” se referă la corporația Fortive și la fiecare dintre 
filialele corporației Fortive din întreaga lume, indiferent dacă sunt filiale directe sau filiale indirecte. 

„Angajați” înseamnă toate persoanele angajate de companiile Fortive (inclusiv cadrele de conducere) 
și, dacă acționează în numele companiilor Fortive, directorii companiilor Fortive.
 
Standardele de conduită aplicate de Fortive pot fi revizuite la anumite intervale de timp. Puteți găsi 
întotdeauna cea mai recentă versiune pe Fortive Connect.
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Aplicabilitatea Standardelor noastre de conduită 
Standardele noastre de conduită se aplică tuturor angajaților din toate companiile Fortive de la nivel mondial. Angajaților 
li se poate solicita să certifice faptul că au citit, au înțeles și vor respecta Standardele noastre de conduită, însă Standardele 
se aplică indiferent dacă angajatul a certificat sau nu aceste lucruri. De asemenea, le solicităm agenților, reprezentanților, 
antreprenorilor independenți, consultanților, furnizorilor, partenerilor de afaceri și altor persoane care susțin activitatea 
noastră să acționeze cu aceleași niveluri de integritate și conformitate precum cele impuse angajaților în Standardele noastre 
de conduită.

Contradicțiile dintre Standardele noastre și Politicile 
companiei Fortive sau legislația aplicabilă
Companiile Fortive își desfășoară activitatea pe tot mapamondul și intră sub incidența a numeroase legi diferite. Companiile 
Fortive își emit de asemenea propriile lor politici pentru a se adapta condițiilor locale. Dacă o prevedere legislativă intră în 
contradicție cu Standardele noastre de conduită sau cu o politică a companiei Fortive, sau dacă le oferă angajaților drepturi 
sau protecții suplimentare, atunci respectiva lege trebuie respectată, iar angajații afectați au dreptul la acele drepturi sau 
protecții suplimentare. Dacă o politică a companiei Fortive intră în contradicție cu Standardele noastre de conduită, trebuie 
să respectați Standardele noastre de conduită și nu politica companiei Fortive. Obiceiurile sau practicile de afaceri locale care 
intră în contradicție cu Standardele noastre de conduită sau cu o politică a companiei Fortive nu sunt permise (decât dacă 
sunt impuse prin legislația locală).

Modul în care soluționăm problemele și 
raportăm încălcările - exprimarea opiniilor!
Standardele noastre de conduită și alte politici Fortive răspund la numeroase întrebări obișnuite legate de integritate și 
conformitate , cu care este posibil să vă confruntați în timpul activității dvs. de fiecare zi. În momentul în care analizați o 
problemă legată de integritate sau conformitate, indiferent dacă implică propriile dvs. decizii sau cele ale unui alt angajat, 
consultați Standardele noastre de conduită și alte politici Fortive, pentru a găsi îndrumările necesare. Dacă aveți în 
continuare incertitudini, discutați problema cu superiorul dvs. imediat, cu un manager de nivel mai înalt, cu un membru al 
departamentelor de Resurse umane sau Juridic din cadrul companiei dvs. Fortive sau cu orice membru al departamentelor de 
Resurse umane , Juridic sau Audit intern ale corporației Fortive.
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Dacă considerați că este posibil să se fi produs sau să se producă o încălcare a legii sau a Standardelor noastre de conduită sau a unei alte 
politici Fortive, raportați problema! Raportați încălcarea sau potențiala încălcare către superiorul dvs. imediat sau în următoarele moduri:

• către un alt manager sau superior din cadrul companiei dvs. Fortive
• către departamentul de Resurse umane sau Juridic din cadrul companiei dvs. Fortive
• către orice membru al departamentului de Audit intern al corporației Fortive
• către departamentul de Resurse Umane sau Juridic al corporației Fortive
• folosind Linia de asistență Fortive pe probleme de integritate și conformitate, disponibilă la fortive.ethicspoint.com
• către orice membru al Consiliului de administrație al corporației Fortive

Toți angajații sunt încurajați să adreseze întrebări atunci când nu sunt siguri cu privire la o problemă de integritate sau conformitate 
și au obligația de a raporta imediat orice încălcări efective sau potențiale ale legii, ale Standardelor noastre de conduită sau ale altei 
politici Fortive, numai dacă nu se specifică altfel în legislația locală. Aducând la cunoștința conducerii încălcările sau nelămuririle dvs., 
ajutați Fortive să asigure și să mențină cele mai înalte niveluri de integritate și conformitate și ajutați la consolidarea fundamentelor 
succesului nostru de viitor. Iată alte câteva aspecte importante ce trebuie reținute cu privire la raportarea încălcărilor:

• angajații nu vor raporta niciodată încălcările către persoanele implicate în încălcare.
• dacă comunicați o problemă și aceasta nu este rezolvată, ar trebui să o comunicați printr-o altă abordare.
• furnizarea de informații false cu bună știință sau în mod necugetat poate genera măsuri disciplinare, care pot include rezilierea 

contractului de muncă (în conformitate cu legile aplicabile și cu condiţiile din contractul de muncă).

Rapoartele către Linia de asistență Fortive pe probleme de integritate și conformitate pot fi transmise anonim, dacă acest lucru este permis 
de legislația aplicabilă. Totuși, vă rugăm să rețineți că păstrarea anonimatului dvs. poate limita capacitatea Fortive de a derula o anchetă 
completă. Prin urmare, vă încurajăm să oferiți informații detaliate, inclusiv să vă comunicați identitatea, atunci când transmiteți un raport. 

Investigarea situațiilor de încălcare raportate și 
consecințele acestora
Toate încălcările legii, ale Standardelor noastre de conduită sau ale altor politici Fortive care au fost raportate vor fi investigate. 
Angajații responsabili de încălcările respective vor face obiectul unor acțiuni disciplinare adecvate circumstanțelor și conforme cu 
legislația aplicabilă, care pot include rezilierea contractului de muncă. În funcție de natura incidentului, persoanele implicate pot de 
asemenea să facă obiectul urmăririi pentru infracțiuni civile sau penale.
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Nu tolerăm represaliile
Când este vorba despre problemele de integritate și conformitate, rețineți întotdeauna că tăcerea nu ne ajută - dimpotrivă, 
ne afectează grav. Din acest motiv, trebuie ca fiecare dintre noi să încurajeze crearea unui mediu în care toți angajații să se 
simtă confortabil atunci când solicită îndrumări despre întrebările privind integritatea și conformitatea și când raportează 
cu bună-credință încălcări suspectate sau cunoscute ale legii, ale Standardelor noastre de conduită sau ale altor politici 
Fortive. Transmiterea unui raport cu „bună-credință” înseamnă că puneți la dispoziție toate informațiile pe care le dețineți și că 
raportați cu onestitate, indiferent dacă investigarea ulterioară a raportului dvs. dezvăluie sau nu o abatere comportamentală 
reală. Dacă considerați că ați fost victima represaliilor pentru că ați raportat cu bună-credință o situație, contactați una dintre 
resursele menționate în secțiunea „Modul în care soluționăm problemele și raportăm încălcările”. 

Vă rugăm să rețineți că orice angajat care recurge la represalii în urma unei sesizări va face obiectul unor acțiuni disciplinare 
adecvate circumstanțelor și conforme cu legislația aplicabilă, care pot include rezilierea contractului de muncă.

Cerințe suplimentare impuse managerilor  
și persoanelor cu funcții de conducere
Angajații care sunt manageri sau superiori ierarhici ai altor angajați sunt lideri Fortive și se așteaptă să fie ei înșiși un model de 
aplicare a Standardelor de conduită, prin vorbele și acțiunile lor, oferind un exemplu demn de urmat pentru ceilalți angajați. 
Dacă sunteți manager sau superior ierarhic, trebuie: 

• să nu treceți niciodată cu vederea comportamentele ilegale, încălcările Standardelor noastre de conduită, încălcările 
politicilor aplicabile ale companiei Fortive sau alte comportamente ale oricărui angajat pe care îl conduceți și care nu 
îndeplinesc așteptările noastre înalte cu privire la integritatea și conformitatea angajatului.

• Asigurați-vă că angajații pe care îi conduceți cunosc Standardele noastre de conduită, politicile relevante ale companiei 
Fortive și importanța unei culturi puternice a integrității și a conformității.

• Asigurați un mediu de lucru în care angajații să se simtă confortabil discutând despre Standardele noastre de conduită, 
despre legile aplicabile și despre politicile companiei Fortive sau exprimându-și îngrijorările. 

• Comunicați cu promptitudine orice problemă privind integritatea sau conformitatea care vă este supusă atenției de un 
angajat cu privire la o persoană superioară ierarhic din Fortive, pentru a întreprinde acțiuni sau a vă asigura personal că 
problema este investigată obiectiv și soluționată în mod adecvat.

• Nu persecutați niciodată un angajat care raportează cu bună-credință o problemă legată de un comportament inadecvat efectiv 
sau suspectat și aplicați măsurile disciplinare adecvate împotriva oricărei persoane care persecută sau permite persecuțiile.
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Construim echipe extraordinare 
pentru a obține rezultate extraordinare 
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Respectarea colegilor noștri angajați
În cadrul Fortive ne-am angajat să ne tratăm colegii angajați cu respect, demnitate și corectitudine. Pentru a materializa acest 
deziderat, menținem un mediu de lucru pozitiv, unde discriminarea și hărțuirea nu sunt tolerate. De asemenea, respectăm 
toate prevederile dreptului muncii.
 
Indiferent de locația geografică, toate deciziile luate cu privire la angajați trebuie să fie fundamentate exclusiv pe calificările 
profesionale, fără a lua în considerare caracteristici precum rasa, culoarea, originea națională, religia, genul, vârsta, starea 
civilă, dizabilitățile, statutul de veteran, situația cetățeniei, orientarea sexuală sau identitatea de gen. Hărțuirea de orice fel nu 
va fi permisă în niciun sediu al companiei Fortive. Deși definiția legală a hărțuirii poate diferi de la o țară la alta, pentru Fortive 
„hărțuirea” include orice comportament neavenit îndreptat împotriva unei alte persoane, care creează un mediu de lucru 
intimidant, ostil sau ofensator. Este important de reținut că hărțuirea poate fi fizică, verbală sau scrisă și se poate realiza în 
persoană sau prin alte metode, spre exemplu prin e-mail. Hărțuirea nu trebuie neapărat să fie de natură sexuală. Comportamentele 
potențial ofensatoare includ avansuri sexuale, remarci depreciative pe criterii rasiale sau comentarii negative ori glume despre 
subiecte precum rasă, religie, etnie sau orientare sexuală. Companiile Fortive nu vor tolera aceste comportamente, indiferent dacă 
respectivele comportamente sunt ilegale în conformitate cu legislația locală din țara în care se produc.

De asemenea, companiile Fortive trebuie să respecte toate legile aplicabile privind salariile și programul de lucru din zonele 
în care angajează personal, asigurându-se că practicile corecte de angajare sunt recunoscute la nivel global. De asemenea, 
companiile Fortive nu vor angaja copii și nu vor utiliza munca forțată și nu vor lucra în cunoștință de cauză cu orice furnizor 
sau partener de afaceri care recurge la aceste practici. 

Toți angajații trebuie să susțină existența unui mediu de lucru pozitiv prin intermediul unei comunicări atente și profesionale. 
Trebuie să evităm exagerările, remarcele derogatorii, ghicitorile sau caracterizările inadecvate ale persoanelor sau activităților 
în e-mailuri, în notele interne, în memorandumuri, în rapoartele formale și în orice alte comunicări și înregistrări.

Aplicarea acestor principii în viața de zi cu zi îmbunătățește calitatea locului nostru de muncă. Ne asigurăm astfel că atragem 
o varietate de angajați talentați, cu capacități, experiență și caracteristici, care promovează succesul Fortive. 

Dacă luați cunoștință de o situație care poate încălca oricare dintre aceste principii, exprimați-vă preocupările adresându-vă 
resurselor menționate în secțiunea „Modul în care soluționăm problemele și raportăm încălcările”. Rețineți faptul că Fortive nu 
permite represaliile împotriva oricărui angajat care raportează cu bună-credință o problemă.
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Respectarea colegilor noștri angajați înseamnă de asemenea și respectarea intimității fiecăruia. În calitate de angajați, oferim 
adesea informații cu caracter personal către companiile noastre Fortive, precum informații de contact și informații privind 
beneficiile. Companiile noastre Fortive păstrează informații cu caracter personal despre fiecare dintre noi, spre exemplu 
informațiile privind salarizarea. Fiecare dintre noi are responsabilitatea de a proteja și a respecta informațiile private, cu caracter 
personal, ale colegilor noștri angajați în conformitate cu toate legile aplicabile, inclusiv cu legile locale privind confidențialitatea 
și protecția datelor. Dacă munca dvs. implică accesul la acest tip de informații confidențiale, trebuie să aveți grijă să le protejați și 
să le folosiți numai astfel cum va fi necesar pentru a vă îndeplini atribuțiile profesionale. Orice solicitări legate de locul de muncă, 
spre exemplu verificarea referințelor, trebuie adresate departamentului dvs. de Resurse Umane. Pentru mai multe informații, vă 
rugăm să consultați Politica privind securitatea informațiilor cu caracter personal disponibilă pe Fortive Connect.

În ultimele săptămâni, în departamentul Ioanei s-au intervievat candidați pentru un post vacant. Ea știe că 
compania sa Fortive este disperată să găsească cât mai curând posibil o persoană pentru ocuparea acestui post 
vacant. L-a auzit din întâmplare pe managerul ei făcând glume despre rasa unuia dintre candidați și despre genul 
altuia. Este aproape sigură că acesta glumea, însă este îngrijorată că glumele lui ar putea fi discriminatorii și că din 
acest motiv el nu a angajat niciuna dintre aceste persoane. Ce ar trebui să facă ea?

Pentru a menține cea mai bună forță de muncă, angajații din toate companiile Fortive trebuie să  
aplice principiul diversității și să primească toate persoanele calificate, indiferent de rasă sau gen sau de  
alte caracteristici protejate. Glumele managerului Ioanei creează un mediu de lucru neprietenos 
 și pot indica faptul că ia decizii de angajare pe baza caracteristicilor extraprofesionale. Ioana ar trebui să îi 
comunice îngrijorările sale uneia dintre resursele menționate în secțiunea „Modul în care soluționăm problemele 
 și raportăm încălcările”.

Recunoașterea și comunicarea  
conflictelor de interese
Un „conflict de interese” se produce atunci când interesul privat al unui angajat interferează într-un mod oarecare sau doar 
pare a interfera cu interesele companiei Fortive. Se poate produce o situație conflictuală atunci când un angajat întreprinde 
acțiuni sau are interese care îi îngreunează desfășurarea în condiții obiective și eficiente a muncii sale în cadrul companiei 
Fortive. Conflictele de interese pot apărea și atunci când un angajat sau un membru al familiei acestuia primește beneficii 
personale necuvenite ca rezultat al funcției sale în cadrul companiei Fortive. Angajații nu au permisiunea de a lucra pentru 
compania lor Fortive în orice funcție sau de a participa la orice decizii care implică un conflict de interese, decât dacă 
conflictul a fost comunicat managerului angajatului și acesta a stabilit că angajatul poate lucra/participa, iar angajatul aplică 
orice proceduri speciale solicitate de către manager pentru a gestiona conflictul respectiv.

Orice conflict de interese care implică un vicepreședinte sau un alt angajat de nivel mai înalt al companiei Fortive trebuie 
comunicat consilierului general al corporației Fortive sau directorului executiv (CEO) pentru asistență în stabilirea faptului 
dacă situația implică un conflict de interese real sau potențial și a măsurilor de întreprins.

Următoarele secțiuni oferă îndrumări suplimentare privind situațiile obișnuite de conflict de interese.
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Relațiile cu furnizorii și clienții
Vă aflați într-o situație de conflict de interese dacă dvs. sau un prieten ori un membru al familiei dvs. aveți un interes financiar 
într-o companie care vinde către Fortive sau cumpără de la aceasta. Interesul dvs. sau al prietenului ori al membrului familiei 
dvs. vă poate descuraja să realizați cea mai bună tranzacție pentru compania dvs. Fortive. Dacă vă aflați într-o astfel de 
situație de conflict, nu puteți continua să lucrați într-o funcție din cadrul companiei Fortive și nu puteți participa la deciziile 
luate în cadrul companiei Fortive care vor implica compania în care dvs. sau prietenul ori membrul familiei dvs. dețineți un 
interes, decât dacă îi comunicați conflictul managerului dvs. și dacă respectivul conflict poate fi eliminat.
 
Vă prezentăm câteva exemple de acest tip de conflicte de interese:
 
• Soția unui angajat va primi un comision dintr-o vânzare a unei proprietăți către o companie Fortive.
• Angajatul selectează un furnizor în cadrul căruia membrul familiei angajatului deține funcția de asociat, director, cadru de 

conducere sau angajat.
• Angajatul negociază un contract de distribuție cu un distribuitor care i-a împrumutat bani angajatului.
• Angajatul este o persoană angajată, un cadru de conducere sau un proprietar al unui furnizor sau client care colaborează 

cu compania Fortive a angajatului.

Vă rugăm să rețineți că nu reprezintă un conflict de interese situația în care angajatul are o relație financiară cu o companie 
listată public la bursă și care colaborează cu o companie Fortive, în măsura în care interesul angajatului este limitat la 
deținerea de titluri de valoare tranzacționate public (precum acțiuni ordinare sau acțiuni preferințiale) care reprezintă mai 
puțin de două procente din clasa de acțiuni aplicabile și/sau împrumuturile contractate în derularea obișnuită a activității 
companiei publice și în condițiile comerciale standard (precum credit ipotecar pentru locuință contractat la o bancă care 
lucrează cu Fortive).

Soțul Veronicăi este președintele unei companii private care se oferă să vândă materii prime unei companii 
Fortive. Compania lui are o reputație foarte bună și oferă prețuri foarte scăzute. Veronica nu este responsabilă 
de realizarea selecției, însă face parte din echipa care evaluează toți furnizorii potențiali. Veronica crede în mod 
sincer că compania soțului ei este cel mai bun furnizor și nu vrea să îi pericliteze șansele de a câștiga contractul. 
Trebuie să dezvăluie acest lucru drept conflict de interese?

Da, Veronica trebuie să îi dezvăluie managerului său aceste informații. Relația personală a Veronicăi o poate 
împiedica să rămână obiectivă și nepărtinitoare în activitatea ei profesională. Trebuie să își înștiințeze managerul 
cu privire la această relație și să se retragă imediat din orice componentă a procesului decizional legat de 
compania soțului ei.
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Relațiile cu concurenții
În timp ce sunt angajați ai unei companii Fortive, angajații nu pot accepta oferte de lucru din partea unor companii externe 
care concurează cu o companie Fortive. De asemenea, angajații nu pot înființa sau susține societăți care concurează sau 
intenționează să concureze cu o companie Fortive. Dacă luați cunoștință de o astfel de situație, trebuie să o raportați uneia 
dintre resursele indicate în secțiunea„Modul în care soluționăm problemele și raportăm încălcările”, numai dacă legislația locală 
nu prevede altfel.

Relațiile cu angajații
Un conflict de interese există atunci când un angajat are o relație personală care influențează sau pare a influența deciziile de 
activitate. De exemplu, reprezintă un conflict de interese situația în care un angajat este superiorul unui membru al familiei 
imediate sau are membri ai familiei imediate care îi sunt subordonați indirecți, numai dacă situația nu a fost comunicată și 
aprobată și numai dacă nu s-au urmat cerințele de atenuare a consecințelor acestei relații. „Membrii familiei imediate” se 
referă la soț/soție, parteneri domestici, copii, copii vitregi, părinți, părinți vitregi, frați, rude prin alianță și orice alte persoane 
care sunt înrudite cu noi sau care locuiesc în aceeași casă cu noi.

Avantaje personale necuvenite
Reprezintă de asemenea o situație de conflict de interese aceea în care angajatul acceptă un avantaj personal de la o entitate 
externă în virtutea funcției pe care o deține în cadrul Fortive (de ex. un discount special sau un alt beneficiu pentru angajat sau 
pentru membrul familiei angajatului și care nu este disponibil publicului general) sau în care angajatul beneficiază direct în urma 
unei tranzacții cu o companie Fortive, precum primirea unui împrumut sau a unei garanții din partea unei companii Fortive.

Rețineți: existența unui conflict de interese real sau potențial nu reprezintă în mod necesar o încălcare a Standardelor noastre 
de conduită. Totuși, continuarea lucrului în cadrul companiei dvs. Fortive, în orice funcție, sau participarea la orice decizii 
care implică respectivul conflict de interese fără a-l dezvălui reprezintă o încălcare a principiilor noastre. Dacă bănuiți că v-ați 
putea afla într-o situație de conflict de interese, trebuie să comunicați imediat respectiva situație managerului dvs.

Lanțul nostru de distribuție și alți parteneri de 
afaceri fac parte din echipe extraordinare
Relația noastră cu partenerii din lanțul de distribuție și cu alți parteneri de afaceri este extrem de importantă pentru succesul 
nostru. Căutăm parteneri de afaceri care să ne împărtășească valorile și le solicităm ca și ei, la rândul lor, să aplice standardele 
noastre atunci când lucrează cu Fortive. Așteptările noastre de la furnizorii noștri sunt prevăzute în Codul de conduită al 
furnizorului Fortive.

Protejați întotdeauna secretul și securitatea informațiilor confidențiale primite de la furnizorii noștri și de la alți parteneri 
de afaceri. Aceasta include informații confidențiale despre entități externe pe care le putem afla de la furnizorii noștri sau 
de la alți parteneri de afaceri. Nu comunicați niciodată aceste informații către orice alte entități externe și nu le comunicați 
niciodată unui coleg angajat care nu are nevoia profesională de a le cunoaște. 
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Atunci când un partener de afaceri nu se ridică la înălțimea așteptărilor noastre, el pune în joc reputația Fortive. Este 
important să protejăm reputația Fortive raportând orice acţiune a unei entități externe care poate părea ilegală sau lipsită de 
integritate în raport cu activitatea noastră. Dacă suspectați sau observați că un partener de afaceri extern  se implică sau pare 
a se implica în astfel de comportamente, trebuie să raportați imediat acest lucru către managerul dvs., numai dacă legislația 
locală nu prevede altfel.

Echipele extraordinare acționează cu integritate
În cadrul Fortive, echipele extraordinare câștigă jucând conform regulilor. O parte a jocului conform regulilor constă în a 
recunoaște situațiile în care aveți autoritatea de a acționa și în care aveți nevoie de aprobare înainte de a acționa. Rețineți 
următoarele reguli atunci când stabiliți când și dacă să întreprindeți o acțiune:

• cadrele de conducere ale corporației Fortive sunt singurii angajați abilitați să semneze documente sau să își exercite 
autoritatea în numele corporației Fortive sau să autorizeze alte persoane să facă aceasta.

• fiecare companie Fortive dispune de procese de contractare concepute pentru a ajuta la protejarea fiecărui activ al 
companiei Fortive și pentru a oferi controlul adecvat, necesar pentru a ne derula activitatea în mod eficient. În cadrul 
acestor procese, este posibil ca o autoritate bine definită pentru stabilirea prețurilor și a altor termeni și condiții 
contractuale să fi fost delegată anumitor divizii și anumitor niveluri de conducere. Dreptul de semnătură și dreptul de a 
cheltui fonduri poate fi limitat și alocat numai anumitor funcții sau persoane. Asumarea unor angajamente profesionale în 
afara acestor procese, prin tranzacții colaterale sau în alt mod, nu este acceptată.

• Orice remunerație sau acțiune de angajare care aduce beneficii directe unui angajat necesită o aprobare de nivel secundar, 
ceea ce înseamnă că managerul managerului angajatului trebuie să aprobe acest lucru înainte de întreprinderea acțiunii. 
Exemple de remunerații sau de decizii de angajare care fac obiectul aprobării de nivel secundar includ o majorare 
a salariului de bază al angajatului, oferirea sau majorarea valorii stimulentelor primite de angajat și angajarea sau 
promovarea unui angajat.

Dacă vreodată aveți îndoieli în privința autorității pe care o dețineți pentru a semna un document sau pentru a întreprinde o altă 
acțiune în numele unei companii Fortive, nu acționați până ce nu puteți să stabiliți clar limitele autorității dvs. de a acționa sau 
până ce nu primiți aprobarea de a acționa din partea unui angajat care este autorizat să întreprindă acțiunea respectivă.

Fiecare angajat trebuie să aibă o relație corectă cu clienții, furnizorii și concurenții Fortive și cu ceilalți colegi angajați. Niciun 
angajat nu trebuie să obțină avantaje necuvenite de pe urma unei persoane prin manipulare, ascunderea de informații, 
abuzul de informații privilegiate, prezentarea denaturată a unor aspecte importante sau orice alte practici neloiale. 
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Succesul clienților ne  
inspiră să inovăm

Respectarea drepturilor de proprietate 
intelectuală  ale altor entități
Companiile Fortive respectă drepturile de proprietate intelectuală ale entităților externe. Orice materiale aparținând 
entităților externe și care sunt utilizate în orice activitate profesională a companiei Fortive, la nivel intern sau extern, trebuie 
folosite numai în baza unei autorizații valabile sau a altui drept conferit prin lege care să reglementeze respectiva utilizare. 
Dacă aveți îndoieli cu privire la dreptul companiei Fortive de a utiliza orice materiale ale unei entități externe, solicitați 
îndrumări din partea departamentului Juridic al companiei dvs. Fortive sau al corporației Fortive.

Redirecționați orice solicitări pe care le primiți despre brevete ale entităților externe, drepturi de autor, secrete comerciale, 
invenții sau alte  aspecte legate de proprietatea intelectuală a unor entități externe către departamentul Juridic al companiei 
Fortive sau al corporației Fortive. 
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Concurența loială
Companiile Fortive depun toate eforturile pentru a-și depăși concurenții și a câștiga cotă de piață, însă vom face aceste lucruri 
aplicând numai practici loiale, conforme cu legile privind concurența aplicabile în diferitele state ale lumii. Legile privind 
concurența variază de la o jurisdicție la alta, însă scopul lor este același. Aceste legi protejează și păstrează o piață liberă 
care oferă produse și servicii de înaltă calitate, la prețuri corecte. Toate companiile Fortive și toți angajații trebuie să respecte 
aceste legi - numite uneori legi „antitrust”, „anti-monopol” sau „privind concurența” - oriunde ne desfășurăm activitatea.

Există anumite situații pe care trebuie să le evităm pentru a respecta aceste legi. Mai întâi de toate, nu trebuie niciodată să 
discutați informații despre prețuri cu concurenții. Aceasta se aplică chiar și discuțiilor informale. De asemenea, nu trebuie 
să încheiați niciodată acorduri, formale sau informale, orale sau scrise, pentru a împărți piața, clienții sau teritoriile cu un 
concurent. Nu discutați despre boicotarea clienților, a furnizorilor sau a concurenților. Dacă un concurent vă implică în oricare 
dintre aceste tipuri de discuții, opriți imediat conversația, raportați situația către superiorul dvs. și documentați-vă acțiunile 
pentru a vă proteja atât pe dvs., cât și compania Fortive. Rețineți: aceleași reguli se aplică și evenimentelor organizate în 
cadrul asociațiilor profesionale. Indiferent de cadru, chiar și impresia de stabilire a unei înțelegeri poate genera riscuri 
semnificative pentru compania Fortive.

Legile privind concurența loială nu ne interzic să aflăm cât mai multe posibil despre concurenții noștri. Totuși, nu trebuie 
niciodată să obținem aceste informații în mod ilegal sau incorect. De exemplu, nu putem angaja un membru al personalului 
concurentului în scopul de a obține de la el informații confidențiale și nu putem să îi solicităm unui angajat nou să dezvăluie 
informații confidențiale despre un angajator anterior. Nici nu îi putem solicita unei persoane să dezvăluie informațiile pe care 
nu este autorizată să ni le comunice. Dacă anterior ați lucrat pentru o altă organizație, nu dezvăluiți unei companii sau unui 
angajat Fortive informațiile confidențiale ce îi aparțin fostului dvs. angajator.
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Jamal a participat de curând la un târg în calitate de reprezentant al companiei Fortive. În timpul cinei de la 
finalul conferinței, reprezentanta unui concurent i-a menționat lui Jamal faptul că societatea ei intenționează 
să-și majoreze prețurile din cauza presiunilor existente în domeniu. Compania Fortive din care face parte Jamal 
se confruntă cu aceleași presiuni. Ar fi în regulă ca Jamal să discute planurile de preț ale companiei sale Fortive cu 
reprezentanta concurentului?

Nu. Nu putem discuta niciodată despre prețuri cu unul dintre concurenții noștri. Aceasta se aplică atât în privința 
aflării practicilor de stabilire a prețurilor sau planurilor concurentului (altele decât cele care sunt deja informații 
publice), cât și în privința dezvăluirii propriilor noastre planuri privind prețurile. Imediat ce ați realizat că un 
concurent începe să abordeze acest tip de subiect, trebuie să întrerupeți discuția, chiar dacă acest lucru înseamnă 
să plecați în timpul mesei. Raportați-i imediat managerului dvs. ceea ce s-a întâmplat și documentați-vă acțiunile.

Publicitate și marketing corecte și veridice
Companiile Fortive s-au angajat să ofere informații corecte și precise în momentul în care prezintă avantajele produselor 
noastre. Prin urmare, atunci când discută despre produsele, serviciile și prețurile noastre, angajații trebuie să afirme numai 
lucruri adevărate și exacte.

Angajații implicați în funcții care au legătură cu publicitatea sau marketingul trebuie să cunoască și să asigure conformitatea 
cu toate legile aplicabile ce reglementează activitățile de publicitate și marketing din locurile în care sunt comercializate și 
promovate produsele noastre.
 
Angajații din domeniul medical sau stomatologic trebuie să fie deosebit de vigilenți, din cauza numeroaselor reglementări 
care se aplică activităților de marketing în aceste industrii.
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Folosirea sistemelor computerizate și a altor 
tehnologii aparținând companiei ca instrumente 
pentru inovare în toate aspectele activității noastre
Sistemele computerizate și aplicațiile și tehnologiile conexe care îi aparțin companiei Fortive sunt puse la dispoziție pentru 
realizarea scopului profesional al companiei Fortive. Acestea sunt instrumente care să ne stimuleze inovarea și eficiența. 
Trebuie să protejăm aceste sisteme și aplicații, precum și datele stocate pe ele, împotriva avarierii, modificării, furtului, fraudei 
și accesului neautorizat.

Pentru scopuri personale puteți utiliza între anumite limite accesul la internet și aplicațiile de comunicare electronică puse 
la dispoziție de compania Fortive, precum e-mailul sau mesageria instantanee, în măsura în care această utilizare limitată nu 
interferează cu performanța dvs. profesională sau cu utilizarea în scop profesional a sistemelor. 

Nu folosiți niciodată componente hardware, software, servicii, abonamente, aplicații sau alte tehnologii care sunt deținute, 
puse la dispoziție sau plătite de o companie Fortive în scopuri neautorizate, neprofesionale sau ilegale sau în orice scop sau 
mod care poate fi stânjenitor pentru Fortive. Aceasta înseamnă, în parte, și faptul că nu puteți folosi aceste metode pentru:

• a vizualiza, a descărca sau a transmite materiale care sunt ilegale sau abuzive sau care sunt ofensatoare, vulgare, 
pornografice sau cu conținut sexual explicit

• a comunica orice lucru care ar putea fi considerat ca reprezentând un act de hărțuire sau discriminare
• a dezvălui informații derogatorii sau confidențiale despre orice companie Fortive sau orice client al unei companii Fortive, 

partener de afaceri sau furnizor al acesteia
• a trimite sau a descărca materiale protejate prin drepturile de autor, secrete comerciale, informații privilegiate de natură 

financiară, informații privind clienții, angajații sau tacticile de marketing, date controlate la export sau materiale similare, 
fără a deține autorizația adecvată

Rețineți că sistemele noastre computerizate și dispozitivele periferice sunt proprietatea companiei Fortive. În măsura maximă 
permisă prin lege, Fortive este proprietara mesajelor, a materialelor și a datelor compuse, transmise, primite, stocate sau 
accesate prin sau pe astfel de computere și dispozitive periferice ale companiei Fortive și își rezervă dreptul de a monitoriza 
utilizarea rețelelor, a sistemelor computerizate și a dispozitivelor noastre periferice. Aceasta înseamnă că, dacă legislația 
aplicabilă nu prevede altfel, angajații nu trebuie să aibă vreo așteptare cu privire la confidențialitate în legătură cu aceste 
sisteme și materiale. Prin urmare, este cu atât mai important să respectăm cu toții Standardele noastre de conduită și politicile 
companiei Fortive în utilizarea adecvată a acestor resurse.
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Evitarea mitelor și a plăților inadecvate
Fiecare țară în care ne desfășurăm activitatea dispune de legi împotriva mitei și a corupției și în multe țări legile anti-mită se 
aplică și comportamentelor care depășesc hotarele respectivei țări. Avem obligația de a respecta toate aceste legi. Și, deoarece 
compania Fortive este o companie publică din S.U.A., acordăm o atenție deosebită aplicării cerințelor anti-mită din legea FCPA 
(legea din S.U.A. privind practicile de corupție în străinătate).

Indiferent de țară, toate aceste legi prevăd aceleași interdicții esențiale - nu avem permisiunea de a oferi, de a face sau de a da 
o mită, comisioane necuvenite sau alte plăți ilicite sau orice alt obiect de valoare unui angajat al unui client sau unui funcționar 
public pentru a facilita o vânzare, a afla informații sau a obține o autorizație guvernamentală, un permis sau o acțiune, sau 
pentru a obține orice alt tip de avantaje în afaceri. 

Nici nu îi putem permite unei entități externe, spre exemplu unui distribuitor, agent de vânzări, reprezentant, intermediar sau 
oricărei alte persoane să facă astfel de plăți în numele nostru.
 
Orice angajat care bănuiește că un alt angajat sau o altă entitate externă face aceste tipuri de plăți inadecvate sau oferă un 
obiect de valoare trebuie să raporteze imediat problema către departamentul Juridic al corporației Fortive sau unei alte resurse 
la care se face referire în secțiunea „Modul în care soluționăm problemele și raportăm încălcările”, numai dacă legislația locală 
nu prevede altfel.
 
Dacă aveți vreodată incertitudini cu privire la o situație ce implică o plată care poate încălca aceste norme sau legea, trebuie să 
solicitați consiliere înainte de a oferi, a face sau a da o astfel de plată. Pentru mai multe informații, consultați  
Politica anticorupție disponibilă pe Fortive Connect.

Oferirea și primirea de cadouri și facilități  
de divertisment
Schimbarea de mici atenții profesionale este adesea un aspect cutumiar al dezvoltării unor relații de lucru bune alături 
de clienții și furnizorii noștri sau de alți parteneri de afaceri. Totuși, trebuie să dăm dovadă de o atenție deosebită atunci 
când ne implicăm în astfel de activități. Dacă un angajat acceptă cadouri sau facilități de divertisment excesive din partea 
unui partener de afaceri, angajatul se va afla într-o situație de conflict de interese și nu mai trebuie să i se permită să fie 
responsabil de respectivul client. Dacă unui partener de afaceri i se oferă cadouri sau facilități de divertisment excesive, ni se 
pot aduce acuzații de mituire. Pentru a-i ajuta pe angajații noștri să facă față acestor riscuri am emis Politica privind cadourile și 
divertismentul, disponibilă pe Fortive Connect. Politica privind cadourile și divertismentul stabilește limitele valorii cadourilor care 
pot fi oferite sau primite și descrie și alte cerințe aplicabile oferirii sau primirii de cadouri și facilități de divertisment pentru toți 
angajații din întreaga lume. Cadourile și divertismentul trebuie întotdeauna să fie de bun gust și adecvate activității dvs. și nu 
trebuie să fie jenante pentru compania dvs. Fortive. Cadourile și divertismentul cu orientare sexuală nu sunt permise. Dacă vi se 
întâmplă să aveți incertitudini cu privire la oferirea sau primirea unui cadou sau a unei facilități de divertisment în conformitate 
cu Politica privind cadourile și divertismentul, consultați-vă managerul sau oricare dintre resursele indicate în secțiunea „Modul în 
care soluționăm problemele și raportăm încălcările”.
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Oferirea de deplasări clienților și altor  
entități externe
Uneori, cel mai bun mod în care le putem demonstra unui client sau unei entități externe calitatea noastră axată pe FBS este 
să îi aducem la un sediu al companiei Fortive, astfel încât să se convingă singuri. Dacă o companie Fortive va plăti cheltuielile 
de deplasare ale clientului sau ale entității externe, este important să aplicăm Politica privind deplasările și facilitățile de 
divertisment oferite clienților, ceea ce include completarea Formularului de aprobare a deplasării și transmiterea acestuia spre 
aprobare înainte de a ne angaja să plătim cheltuielile de deplasare ale clientului sau ale entității externe.
 
În mod normal, companiile Fortive pot aproba plata cheltuielilor de călătorie ale clientului sau ale altei entități externe dacă:

• călătoria este necesară pentru a demonstra produsele sau serviciile companiei Fortive
• aranjamentele de călătorie sunt modeste (de exemplu bilet de avion la clasa economic și cazare care să nu fie de lux)
• nu sunt planificate opriri care nu au legătură directă cu scopul profesional al călătoriei, decât dacă respectiva oprire se 

realizează pe cheltuiala invitatului și nu generează vreun cost suplimentar pentru companie
• superiorul clientului sau al reprezentantului entității externe care călătorește a fost înștiințat în prealabil despre deplasare, 

lucru justificat de preferință printr-o scrisoare în care acesta solicită ca Fortive să plătească pentru cheltuielile respective
• invitatul să nu fie supus unor restricții legale care să îl împiedice să accepte deplasarea

În măsura posibilului, plata pentru deplasare, cazare și cheltuielile de călătorie conexe trebuie efectuată de compania Fortive 
direct către compania aeriană, hotel sau alt furnizor de astfel de servicii. Dacă este absolut necesară rambursarea acestor 
cheltuieli către persoana care a făcut deplasarea, aceasta va trebui să transmită facturile și chitanțele aferente înainte de 
efectuarea plății.

Politica privind deplasările și facilitățile de divertisment oferite clienților și Formularul de aprobare a deplasării sunt disponibile pe 
Fortive Connect.

Darius, un angajat, este implicat în negocieri cu un antreprenor car dorește să își vândă serviciile companiei 
Fortive a lui Darius. Antreprenorul s-a oferit să îl invite pe Darius la masă, astfel încât să se poată cunoaște mai 
bine și să discute despre afaceri. Darius poate accepta invitația?

Probabil că da. Mesele de afaceri sunt în mod normal acceptabile, în măsura în care masa are o natură uzuală și 
nu este extravagantă și nu se poate considera că afectează capacitatea lui Darius de a lua o decizie imparțială 
pentru compania Fortive. Darius trebuie să analizeze atent situația și să ia în considerare stadiul negocierilor și 
circumstanțele invitației, precum și ce impresie ar putea crea acceptarea respectivei invitații.
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Lucrul cu clienții guvernamentali
În multe țări, guvernele sunt consumatori importanți de produse și servicii. Multe astfel de guverne au instituit legi care 
impun o serie întreagă de cerințe despre cum se pot procura aceste produse și servicii și despre modul în care trebuie să se 
comporte furnizorii care doresc să beneficieze de aceste oportunități sau care derulează aceste contracte. Cerințele exacte 
variază de la un loc la altul, la fel ca și consecințele neconformității. O lege în acest sens este legea din S.U.A. privind falsul 
în declarații, care incriminează emiterea de declarații false către un funcționar public american pentru a beneficia de un 
contract guvernamental sau de o plată din partea guvernului S.U.A. În unele țări, consecințele potențiale ale încălcării acestor 
reglementări privind contractele guvernamentale pot fi foarte semnificative pentru angajați și pentru companiile Fortive și 
pot merge de la amenzi până la pedeapsa cu închisoarea și la pierderea dreptului de a mai concura în viitor pentru acordarea 
altor contracte guvernamentale.
 
Indiferent de locația geografică a sediului dvs., dacă urmăriți ca compania dvs. Fortive să lucreze cu guvernul sau dacă sunteți 
responsabil de derularea unui contract cu guvernul pe care l-a obținut compania dvs. Fortive, aveți responsabilitatea de a 
cunoaște și de a urma toate legile aplicabile privind achizițiile și contractele guvernamentale. Indiferent de ce anume prevăd 
legile în locația dvs., trebuie să respectați aceste principii fundamentale:

• participați întotdeauna la achiziții guvernamentale cu maximum de integritate și onestitate; 
• nu încercați niciodată să câștigați un contract guvernamental oferind un obiect de valoare unui funcționar public 

 sau unei rude ori unei persoane asociate unui funcționar public;
• nu încercați niciodată să obțineți informații în mod nepermis pentru a-i oferi companiei Fortive un avantaj concurențial 

necinstit într-o procedură de achiziții guvernamentale;
• comunicările scrise sau orale pe care le transmiteți oficialilor și agențiilor guvernamentale  trebuie să fie veridice și exacte;
• păstrați toate evidențele necesare. 

Respectarea controalelor comerciale 
internaționale
Companiile Fortive își fabrică produsele în Statele Unite, în Uniunea Europeană, în China și în multe alte țări. Companiile 
Fortive își vând produsele în aceste țări și în multe altele. Aceasta înseamnă că, în ziua de astăzi, o companie Fortive obișnuită 
este supusă multor legi privind exporturile și importurile. 

Legile privind exporturile pot limita locurile către care livrăm materii prime, componente și produse finite, precum și date 
tehnice imateriale și informații de fabricație. Legile privind exporturile pot de asemenea să limiteze beneficiarii produselor 
noastre și ce utilizări finale pot avea acestea în momentul în care sosesc într-o altă țară. Limitările exacte variază, în funcție 
de produsele pe care le exportăm, de țara în care ne aflăm și de mai mulți alți factori. Înțelegerea acestor legi este necesară 
atunci când planificăm strategiile de vânzare, producție și marketing și poate avea efect asupra multor alte aspecte ale 
activității noastre. Pentru a afla mai multe despre legile privind exporturile, consultați Politica noastră privind exporturile 
disponibilă pe Fortive Connect.
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Prevenirea spălării banilor
Companiile Fortive și-au asumat angajamentul de a preveni utilizarea resurselor companiei Fortive în scopul spălării banilor. 
„Spălarea banilor” reprezintă o tentativă a unor persoane sau organizații de a ascunde veniturile obținute din activități 
infracționale făcând ca respectivele venituri să pară legitime. Este important să cunoaștem și să respectăm toate legile 
și reglementările destinate prevenirii spălării banilor. Aceasta înseamnă că trebuie să efectuăm și să primim plăți pentru 
produse și servicii numai prin intermediul practicilor de plată aprobate și documentate și trebuie să fim vigilenți și să 
analizăm cu atenție tranzacțiile neobișnuite cu clienții.

Atenție la următoarele semnale de alarmă, care pot indica o activitate de spălare a banilor:

• solicitarea de a efectua o plată către o entitate care nu este parte la o tranzacție (de ex. o entitate externă) sau care nu are 
dreptul legal de a primi o plată;

• solicitarea de a accepta o plată de la o entitate care nu este parte la o tranzacție (de ex. o entitate externă) sau care nu are 
obligația prin lege de a efectua o plată; 

• solicitarea de a accepta plăți în numerar, numai dacă nu există un sistem bancar securizat;
• solicitarea de a expedia comenzile clientului într-un mod care nu respectă procedurile standard;
• solicitarea de a derula operațiuni de schimburi valutare cu instituții neautorizate;

Legile privind importurile ne impun să declarăm în mod exact ce anume exportăm într-o țară și să plătim orice taxe vamale 
și alte impozite aplicabile respectivelor produse. Procesele și taxele specifice variază de la o țară la alta și în funcție de 
clasificarea la import a produselor importate. Valoarea taxelor de import aplicate materiilor prime și componentelor ne poate 
afecta costurile de producție și taxele de import la produsele noastre finite pot să ne afecteze marja de vânzări. O bună 
planificare a activității noastre globale ne impune să înțelegem legile aplicabile importurilor. Pentru a afla mai multe despre 
legile privind importurile, consultați Politica privind importurile de pe Fortive Connect.

Mariela este o angajată din Statele Unite. Ea lucrează la pregătirea unei vânzări către un client din Statele Unite și 
află că clientul respectiv intenționează să exporte produsele într-un alt stat. Mariela poate continua vânzarea fără 
a se informa cu privire la țara ce reprezintă destinația finală a produselor?

Nu. Mariela trebuie să obțină informații despre destinația finală din partea clientului și trebuie să se asigure 
că produsele companiei Fortive pot fi exportate către respectiva destinație, conform legii. Dacă Mariela nu 
obține aceste informații și produsele sunt expediate de client către o destinație interzisă, autoritățile de export 
americane o pot trage la răspundere pe Mariela și pe compania Fortive la care lucrează pentru  
încălcarea legilor privind exportul.
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Kaizen este modul nostru de viață
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Consolidarea și susținerea integrității și a 
conformității în cadrul Fortive
Nivelurile înalte de integritate și conformitate sunt rezultate care pot fi realizate și susținute prin aplicarea aceleiași filosofii și 
acelorași instrumente de optimizare continuă pe care le folosim în orice alt aspect al activității noastre Fortive. Atunci când în 
zona dvs. de responsabilitate identificați lacune în privința integrității sau a conformității, încercați să stabiliți cauza de bază, 
să identificați măsuri de soluționare și să îmbunătățiți continuu procesele astfel încât problemele trecute să nu se mai repete 
și problemele viitoare să fie evitate.

Consolidarea și susținerea cerințelor privind 
calitatea, siguranța și eficiența produselor  
și serviciilor
Calitatea și siguranța produselor noastre reprezintă coloana vertebrală a succesului Fortive. Sistemul de activitate Fortive 
ne permite să dezvoltăm procese solide, eficiente, repetabile care asigură o calitate superioară a produselor și a serviciilor, 
o livrare promptă și prețuri corecte care depășesc așteptările clienților noștri. Deși deservim numeroși clienți din multe 
industrii diferite din lume, una din așteptările clienților este mereu aceeași - anume, ca toate produsele companiei Fortive 
să îndeplinească cerințele juridice aplicabile referitoare la calitatea serviciilor conexe produsului, siguranță și eficiență. Prin 
urmare, toate companiile Fortive și toți angajații implicați în conceperea, dezvoltarea, producerea, testarea, etichetarea, 
ambalarea, localizarea, calificarea și certificarea produselor trebuie să se asigure că:

• produsele noastre sunt fabricate în conformitate cu toate cerințele aplicabile privind calitatea, siguranța și eficiența  
produselor și serviciilor, în locurile în care sunt produse;

• produsele noastre îndeplinesc toate cerințele privind calitatea, siguranța și eficiența produselor și serviciilor pe fiecare piață 
 pe care le comercializăm; 

• respectăm toate cerințele legate de calitate și de marcajele de siguranță ale produselor noastre și toate  
cerințele de calitate și siguranță pentru ambalare și documentare;

• înainte de a pune pe piață un nou produs sau un produs actualizat, realizăm toate înregistrările, inspecțiile, calificările 
preliminare , autorizările sau alte procese necesare privind calitatea și siguranța produselor și a serviciilor, astfel cum se 
solicită prin legislația aplicabilă;

Dacă aveți întrebări sau neclarități legate de calitatea sau siguranța produselor noastre, trebuie să le comunicați managerului 
dvs., departamentului de Calitate sau Conformitate a produselor din cadrul companiei dvs. Fortive sau oricăror alte persoane 
menționate în secțiunea „Modul în care soluționăm problemele și raportăm încălcările”.
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Asigurarea conformității produselor de 
tehnologie medicală
Unele companii Fortive produc și vând dispozitive medicale și alte produse reglementate de Administrația S.U.A. privind 
alimentele și medicamentele (FDA) și de instituțiile similare din alte țări. Cerințele de calitate, siguranță și eficiență aferente 
acestor produse sunt extinse și complexe și nerespectarea acestora poate genera pierderea cotei de piață și pierderea încrederii 
clienților noștri, ceea ce are un efect extrem de grav. Trebuie să ne asigurăm că toate aceste produse reglementate care sunt 
fabricate și comercializate de companiile Fortive respectă normele și reglementările FDA și ale altor agenții din lume referitoare 
la dispozitivele medicale. 

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Politica privind conformitate cu reglementările FDA disponibilă pe Fortive Connect.

Consolidarea și susținerea protecției mediului 
și a practicilor sustenabile de activitate
În cadrul companiilor Fortive îndeplinim sau depășim cerințele tuturor legilor. reglementărilor și autorizațiilor de mediu care 
se aplică muncii noastre. De asemenea, utilizăm practici solide de mediu pentru a asigura protejarea mediului înconjurător. 
Reglementările de mediu pot include normele aplicabile utilizării, controlului, transportului, depozitării și eliminării 
materialelor reglementate care pot ajunge în mediu prin ape reziduale, emisii în aer, deșeuri solide, deșeuri periculoase sau 
scurgeri necontrolate. Chiar și materialele nereglementate trebuie gestionate într-un mod responsabil și sustenabil. Multe 
dintre aceste materiale nereglementate pot avea impact negativ asupra mediului, dacă nu sunt manevrate corespunzător. 
Companiile Fortive s-au angajat:

• să își optimizeze în permanență performanța de mediu și operațiunile de minimizare a deșeurilor și de prevenire a poluării;
• să integreze practici solide de mediu în operațiunile de activitate aplicabile, inclusiv în achiziții și în conceperea, testarea, 

fabricarea și asistența legate de produse;
• să analizeze impactul de mediu în dezvoltarea de noi produse sau procese, în selectarea materialelor de producție și înainte 

de cumpărarea, închirierea sau vinderea unor proprietăți;
• să proiecteze, să utilizeze și să mențină centrele noastre într-un mod care să minimizeze emisiile și deșeurile;
• să promoveze utilizarea responsabilă a materialelor, inclusiv, acolo unde este posibil, reciclarea și reutilizarea materialelor.

Toți angajații trebuie să înțeleagă și să respecte reglementările de mediu în activitățile noastre de fiecare zi. Dacă munca dvs. 
implică contactul cu materiale reglementate sau dacă trebuie să luați decizii despre utilizarea, stocarea, transportarea sau 
eliminarea materialelor, trebuie să vă asigurați că materialele sunt manevrate într-un mod legal, responsabil și sigur. 

Pentru mai multe informații, consultați Politica privind mediul, sănătatea și siguranța disponibilă pe Fortive Connect.
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Asigurarea unui loc de muncă sănătos și sigur
Fiecare companie Fortive are obligația de a-i asigura fiecărui angajat un loc de muncă sigur și sănătos. În acest scop, 
companiile Fortive respectă toate legile aplicabile privind sănătatea și siguranța la locul de muncă în fiecare dintre locațiile în 
care lucrăm. Fiecare angajat are responsabilitatea de a urma toate legile și reglementările privind siguranța, precum și toate 
practicile și procedurile de siguranță ale companiei Fortive care se aplică locului nostru de muncă. Dacă luați cunoștință de 
situații sau practici periculoase sau care nu prezintă siguranță în cadrul unei companii Fortive, trebuie să raportați imediat 
acest lucru managerului sau superiorului dvs. sau uneia dintre resursele menționate în secțiunea „Modul în care soluționăm 
problemele și raportăm încălcările”. 

Ca parte a angajamentului nostru în direcția siguranței la locul de muncă, nu vom tolera acte sau amenințări cu violența  
din partea niciunei persoane. Aceasta include atât comportamente fizice concrete, cât și un limbaj amenințător sau 
intimidant. În acest scop, armele nu sunt permise în niciun moment pe proprietățile companiei Fortive. Dacă luați cunoștință 
de un comportament amenințător sau de situații de violență reale sau potențiale, raportați aceste aspecte imediat către 
managerul sau superiorul dvs. sau către una dintre resursele menționate în secțiunea „Modul în care soluționăm problemele și 
raportăm încălcările”.

Pentru a asigura sănătatea, siguranța și productivitatea fiecăruia dintre noi, drogurile ilegale nu sunt permise pe proprietățile 
deținute de companiile Fortive. Băuturile alcoolice sunt permise pe proprietățile companiilor Fortive atunci când sunt puse 
la dispoziție de companiile Fortive, spre a fi consumate cu moderație la un eveniment sponsorizat de Fortive. Dacă în timpul 
orelor de program vă aflați sub influența drogurilor ilegale sau a alcoolului, acest lucru vă poate afecta în mod periculos 
performanța și poate pune în pericol siguranța colegilor dvs. angajați. Prin urmare, acest lucru este strict interzis.

Angelo, un angajat al unei companii Fortive, observă că după o furtună puternică au început să apară scurgeri 
dintr-o zonă de tavan aflată lângă biroul său, ceea ce face ca podeaua să fie alunecoasă. Angelo șterge apa scursă 
și pune un semn de avertizare adecvat. Atunci când discută cu șefa sa Maria despre repararea acoperișului, ea îi 
spune că mentenanța clădirii nu intră în atribuțiile lui și că o face să își piardă timpul cu aceste lucruri. Ce ar trebui 
să facă Angelo?

Angelo ar trebui să raporteze imediat situația către managerul departamentul de Sănătate și siguranță la locul 
de muncă din locație. Angelo a acționat responsabil punând semne de avertizare și discutând cu managerul său, 
însă Maria nu își îndeplinește atribuțiile de a asigura un mediu de lucru sigur. Fiecare angajat trebuie să își aducă 
contribuția la menținerea siguranței locului de muncă.



28

Concurăm pentru acționari
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Protejarea reputației noastre
Corporația Fortive încearcă prin toate mijloacele să ofere informații clare și exacte către mass media, analiștii financiari și 
publicul larg. Pe lângă faptul că satisface cerințe juridice importante, acest lucru ne ajută să păstrăm încrederea acționarilor 
noștri, a potențialilor investitori și a autorităților guvernamentale de reglementare. Acest lucru, la rândul său, consolidează 
reputația corporației noastre. De vreme ce acest lucru este atât de important, numai anumite persoane au permisiunea de 
a vorbi cu presa sau cu analiștii financiari despre corporația Fortive cu privire la performanța companiilor sau a activității 
Fortive. Prin urmare, dacă primiți un telefon sau o solicitare de informații de la un reprezentant al presei sau un analist 
financiar, redirecționați solicitarea către departamentul de Relații cu investitorii corporativi al corporației Fortive. Nu 
furnizați dvs. înșivă informații. Spuneți doar că „politica Fortive prevede ca toate solicitările din partea presei să fie tratate de 
departamentul Relații cu investitorii al companiei Fortive”. Rețineți că este acceptabil ca, în decursul activităților lor normale, 
persoanele adecvate din cadrul companiilor Fortive să emită comunicate de presă și să discute cu reprezentanții mass media 
de afaceri despre produse noi, servicii noi sau premii ori distincții. 

Deși corporația Fortive desemnează persoane specifice care sunt singurii angajați ce se pot adresa anumitor categorii de 
ascultători în numele tuturor companiilor Fortive, fiecare angajat vorbește în numele Fortive în fiecare zi, în interacțiunile 
noastre unii cu ceilalți, cu clienții sau cu potențialii clienți și cu alți factori interesați. Aveți grijă să purtați aceste discuții, 
indiferent dacă sunt față în față, telefonice sau prin metode electronice, la cel mai înalt nivel de profesionalism. În special, 
rețineți că mesajele electronice (precum e-mailuri și mesaje text) sunt înregistrări permanente, transferabile, ale comunicărilor 
noastre, care pot afecta negativ reputația Fortive dacă sunt inadecvate sau neprofesionale.

În calitate de angajați, trebuie să ne abținem de la comportamente care ar putea avea un impact negativ asupra reputației 
unei companii Fortive. Angajații nu trebuie să publice informații derogatorii sau confidențiale despre o companie Fortive, 
o practică profesională a unei companii Fortive sau despre un client, partener de afaceri sau furnizor al acesteia. Aceasta 
se aplică tuturor formelor de publicare, personale și profesionale, inclusiv prin postări electronice, bloguri sau rețele de 
socializare. 
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Abținerea de la practici precum delictele  
de inițiat și comunicarea de informații 
confidențiale interne
În timpul derulării normale a activității noastre, putem afla informații importante, care nu sunt de domeniul public, despre 
compania noastră Fortive sau despre alte companii cu care lucrăm. Avem obligația de a evita delictele de inițiat, ceea ce 
înseamnă că nu trebuie să folosim aceste informații pentru a lua decizii despre cumpărarea sau vânzarea de acțiuni în scopul 
realizării de câștiguri financiare. Informațiile sunt „importante” dacă ar putea fi considerate utile de un investitor rezonabil în 
luarea deciziei de cumpărare, vânzare sau păstrare a titlurilor de valoare ale respectivei companii. Informațiile nu au caracter 
public dacă nu au fost dezvăluite publicului general și rămân non-publice timp de două zile lucrătoare integrale de la 
comunicarea informațiilor către public. Exemple obișnuite de astfel de informații importante, ce nu au caracter public, includ: 

• informații despre fuziuni, achiziții sau retragerea investițiilor
• o ofertă sau o vânzare planificate, având ca obiect titlurile de valoare ale companiei 
• acțiuni importante ale autorităților de reglementare sau litigii majore privitoare la companie
• schimbări în componența conducerii executive
• produse noi importante sau angajamente semnificative asumate față de clienți

Legile privind combaterea tranzacționării titlurilor de valoare în baza informațiilor confidențiale interzic de asemenea 
comunicarea acestor informații în exterior sau oferirea de informații importante, non-publice, unei alte persoane care le va 
folosi ca bază pentru o tranzacționare de titluri de valoare. Pentru a preveni această situație, nu dezvăluiți niciodată acest 
tip de informații - indiferent dacă se aplică unei companii Fortive sau unei alte companii - persoanelor din afara organizației 
dvs., inclusiv prietenilor sau membrilor familiei dvs. De asemenea, trebuie să evitați să discutați aceste informații cu colegii 
angajați, numai dacă nu există o necesitate profesională în acest sens. De asemenea, anumiți angajați sunt supuși unor așa-
numite „perioade de interdicție”, în cadrul cărora nu li se permite să se implice în tranzacții cu titluri de valoare Fortive și pot 
de asemenea să facă obiectul unor cerințe de preaprobare înainte de a putea tranzacționa.
 
Pentru mai multe informații, consultați politica noastră privind tranzacționarea titlurilor de valoare în baza informațiilor 
confidențiale din Fortive Connect. Dacă sunteți informat că anumite persoane tranzacționează titluri de valoare în baza unor 
informații confidențiale sau transmit unor terți informații privilegiate interne, raportați imediat acest lucru către departamentul 
Juridic al corporației Fortive sau folosind linia de asistență pentru Integritate și conformitate (fortive.ethicspoint.com).
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Menținerea unor înregistrări și  
evidențe transparente
Acționarii corporației Fortive au încredere în faptul că companiile Fortive vor păstra înregistrări contabile și evidențe corecte 
și exacte. Pe baza acestor evidențe, corporația Fortive dezvăluie și transmite informații către public, iar astfel acționarii noștri 
și publicul larg își pot forma o imagine exactă despre operațiunile și situația financiară a companiei Fortive. Companiile 
Fortive folosesc de asemenea aceste înregistrări pentru a lua decizii de activitate importante. 

Pentru a avea certitudinea că situațiile noastre financiare reflectă fidel situația activelor și a tranzacțiilor noastre, trebuie ca 
fiecare dintre noi să se asigure că informațiile pe care le transmite spre a fi înregistrate de compania Fortive sunt complete, 
exacte și inteligibile. Deși obligația de a realiza înregistrări și a ține evidențele nu este principala îndatorire profesională a 
fiecărui angajat, cu toții înregistrăm informații de un anumit tip și le transmitem către compania noastră Fortive. Aceasta 
include toate informațiile pe care le oferim în documentele de salarizare, fișele de pontaj, rapoartele privind deplasările și 
cheltuielile, rapoartele de încercare a produselor, rapoartele de vânzări, înregistrările privind clienții și furnizorii și în orice alte 
înregistrări aparținând companiei Fortive. Angajații nu trebuie să falsifice înregistrări profesionale și nu trebuie să participe cu 
bună știință la crearea sau distribuirea de înregistrări profesionale frauduloase, incorecte sau înșelătoare. 

Nu trebuie să facem niciodată înregistrări false sau artificiale în evidențele companiei Fortive. De asemenea, nu trebuie să 
instituim niciodată fonduri sau active Fortive neînregistrate oficial, precum așa-numitele „fonduri nedeclarate” sau alte tipuri de 
conturi „paralele”. Orice persoană despre care se constată că este implicată în fraude financiare va fi supusă acțiunii disciplinare, 
fapt care va atrage răspunderea sa civilă și penală. Dacă suspectați sau aveți cunoștință de o acțiune ilicită legată de contabilitate 
sau de raportarea financiară, sau dacă aveți întrebări despre cum să păstrați înregistrări corecte și exacte, trebuie să contactați 
imediat una dintre resursele menționate în secțiunea „Modul în care soluționăm problemele și raportăm încălcările”.

Aceia dintre noi care au responsabilități în domeniul financiar și contabil au obligația specială de a se asigura că declarațiile 
financiare ale companiei Fortive sunt corecte, exacte, veridice și transmise la timp. Prin urmare, nu numai că trebuie să 
respectăm cerințele juridice și de reglementare aplicabile acestor rapoarte, ci trebuie de asemenea să cunoaștem și să urmăm 
toate controalele interne aplicabile. 

Angajații care au atribuții în privința elaborării declarațiilor financiare ale corporației Fortive sau a altor rapoarte transmise 
către Comisia a valorilor mobiliare și a burselor de valori (SEC) au responsabilitatea de a se asigura că aceste declarații și 
rapoarte financiare nu conțin informații false sau înșelătoare și că includ toate aspectele și informațiile necesare pentru a evita 
inducerea în eroare.

Angajații nu trebuie să oblige, să manipuleze sau să inducă în eroare contabilii externi implicați în auditarea sau analizarea 
declarațiilor financiare sau a controalelor interne ale companiei Fortive, cu scopul de a include informații înșelătoare în 
declarațiile financiare ale companiei Fortive.

Niciun angajat nu are permisiunea de a face declarații false sau înșelătoare în rapoartele financiare, rapoartele de 
monitorizare a mediului ambiant sau în alte documente transmise către sau păstrate pentru agenții guvernamentale, auditori 
externi sau interni sau autorități de certificare sau în orice alte înregistrări ale companiei Fortive. Înregistrările sau rapoartele 
inexacte, incomplete sau netransmise la timp pot genera răspunderea civilă sau penală a persoanelor implicate.

Toate contractele și alte angajamente cu efect juridic executoriu pe care le încheie o companie Fortive trebuie redactate 
într-un format scris acceptabil din punct de vedere comercial și juridic. Aceasta ajută la asigurarea acurateței înregistrărilor și 
a evidențelor Fortive.
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Gestionarea înregistrărilor și arhivarea acestora
Avem responsabilitatea de a păstra înregistrările profesionale ale companiei Fortive atât timp cât acest lucru este necesar în 
scopurile de activitate sau mai mult timp, conform prevederilor legii. Distrugeți înregistrările de activitate ale companiei Fortive 
atunci când acestea nu mai sunt necesare în scopul de activitate și odată ce au expirat toate perioadele obligatorii de păstrare.

Nu distrugeți niciodată documentele care fac obiectul unei citații sau despre care credeți că sunt relevante pentru o acțiune 
în justiție, pentru investigații interne sau externe sau pentru o acțiune a autorităților de reglementare. Dacă vi se solicită să 
distrugeți orice astfel de documente sau dacă sunteți îngrijorat că altcineva le poate distruge, contactați departamentul 
Juridic al corporației Fortive sau linia de asistență pentru integritate și conformitate (fortive.ethicspoint.com).

Protejarea drepturilor noastre de  
proprietate intelectuală
Fiecare companie Fortive investește în dezvoltarea proprietății intelectuale. Proprietatea intelectuală se referă la invenții, 
idei și lucrări originale create de angajați, care conferă un avantaj concurențial pe piață. Aceste idei și lucrări originale 
sunt lucrurile la care ne referim atunci când discutăm despre generarea unor inovații de nișă și trebuie să le protejăm de 
concurenții noștri. Unele dintre aceste idei valoroase pot fi protejate prin transmiterea documentației necesare la diverse 
agenții guvernamentale (oficiile pentru invenții) și altele prin utilizarea unor însemne speciale pe produsele noastre (însemnul 
referitor la drepturile de autor sau la marca comercială înregistrată). Unele idei sunt protejate prin faptul că sunt păstrate în 
condiții de strictă confidențialitate, nefiind niciodată comunicate entităților externe (secrete comerciale). Indiferent de ce tip 
de proprietate intelectuală creați, este important să se întreprindă acțiunile potrivite pentru a o proteja. Toți angajații care 
creează proprietate intelectuală trebuie să urmeze politicile și procesele companiei Fortive pentru a identifica și a proteja 
respectiva proprietate intelectuală. Toți angajații, chiar dacă nu produc ei înșiși proprietate intelectuală, trebuie să aibă mare 
grijă să evite dezvăluirea oricăror secrete comerciale altor persoane, cu excepția colegilor lor angajați din compania Fortive 
care trebuie să cunoască secretul comercial pentru a-și îndeplini munca în cadrul companiei Fortive.
 
Pentru mai multe informații despre întreprinderea pașilor necesari pentru protejarea drepturilor noastre de proprietate 
intelectuală, vă rugăm să consultați politica noastră Politica privind proprietatea intelectuală disponibilă pe Fortive Connect.

Protejarea activelor valoroase ale  
companiei Fortive
Ni se solicită să protejăm activele companiei noastre Fortive și să asigurăm utilizarea lor eficientă în scopuri legitime de 
activitate. Furtul, neglijența și risipa au un impact direct asupra profitabilității noastre. Activele companiei noastre Fortive 
includ activele sale fizice, informațiile confidențiale și proprietatea intelectuală, precum și oportunitățile de afaceri care 
apar în timp ce ne desfășurăm munca pentru compania noastră Fortive. Păstrarea și utilizarea eficientă a acestor active este 
crucială pentru succesul de viitor al companiei Fortive.
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Active fizice
Activele fizice deținute de Fortive includ sediile și echipamentele noastre, inventarul de produse finite, componente și materii 
prime, precum și toate celelalte bunuri corporale care se află sub controlul nostru. Aceste active fizice aparțin în ultimă 
instanță acționarilor noștri. Prin urmare, trebuie să fim atenți pentru a preveni furtul, avarierea sau însușirea necuvenită a 
acestor active și trebuie să avem grijă să folosim aceste active în mod adecvat. Nu avem permisiunea de a utiliza activele fizice 
ale companiei Fortive pentru a derula lucrări ce nu au legătură cu compania noastră.

Informații confidențiale
În decursul activității noastre în cadrul companiei Fortive, se poate întâmpla să aflăm informații confidențiale. Trebuie să 
păstrăm confidențialitatea informațiilor care ne-au fost încredințate de companiile Fortive sau de clienții ori furnizorii lor, cu 
excepția situației în care dezvăluirea este autorizată sau impusă prin lege. Informațiile confidențiale includ toate informațiile 
fără caracter public de care luăm cunoștință ca rezultat al funcției noastre în cadrul companiei Fortive, în special informațiile 
care le pot fi utile concurenților noștri sau care pot afecta negativ o companie Fortive sau clienții ori furnizorii săi, în cazul în 
care sunt dezvăluite. Exemplele obișnuite includ rezultatele noastre de vânzări, în totalitate sau per produs, listele noastre 
de clienți, prețul produselor noastre și informații despre costuri, detalii tehnice privind produsele noastre și procesele lor de 
fabricație, precum și strategiile noastre de vânzări, programul de lansare a produselor și planurile strategice de afaceri.
 
Informațiile noastre confidențiale reprezintă un activ necorporal ce trebuie protejat împotriva dezvăluirii către entități 
externe. Nu discutați informații confidențiale în locuri unde puteți fi auzit, spre exemplu în lifturi și restaurante sau în 
spații deschise din cadrul companiei dvs. Fortive, precum sala de mese. De asemenea, nu lăsați informațiile confidențiale, 
computerele, dispozitivele mobile sau alte dispozitive electronice care conțin informații confidențiale în locuri în care aceste 
informații ar putea fi compromise. Dacă este posibil, însemnați informațiile confidențiale pe suport de hârtie sau electronic cu 
marcajul „Confidențial” sau folosind o adnotare similară. Dacă nu sunteți sigur dacă anumite informații pe care le cunoașteți 
sau la care aveți acces sunt confidențiale, tratați-le ca fiind confidențiale. Nu folosiți niciodată informațiile confidențiale ale 
companiei Fortive pentru a desfășura  lucrări ce nu țin de activitatea dvs. în cadrul Fortive.

Aceste obligații continuă să se aplice și după încetarea raporturilor dvs. profesionale cu Fortive. În momentul în care părăsiți 
compania Fortive, nu trebuie să dezvăluiți sau să utilizați informații confidențiale ale companiei Fortive. De asemenea, trebuie 
să returnați toate exemplarele materialelor sau dispozitivelor care conțin informații confidențiale Fortive, aflate în posesia dvs.

Oportunități pentru corporație
Nu puteți obține foloase personale dintr-o activitate sau oportunitate investițională pe care o descoperiți în virtutea funcției 
dvs. în cadrul companiei Fortive și nu puteți comunica aceste oportunități entităților externe. Aceste oportunități îi aparțin 
companiei dvs. Fortive. În mod specific, angajații nu au permisiunea: 

• de a profita personal de oportunități pe care le descoperă în virtutea utilizării proprietății, a informațiilor sau a poziției 
companiei Fortive

• de a folosi proprietatea, informațiile sau poziția companiei Fortive în scopul obținerii de foloase personale
• de a concura cu o companie Fortive
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Angajații nu pot îndeplini funcții în Consiliul de administrație al unei întreprinderi lucrative, care nu ține de compania Fortive, 
decât dacă acest lucru este aprobat în avans de vicepreședintele executiv al corporației Fortive responsabil de compania Fortive a 
angajatului sau, în cazul unui vicepreședinte executiv al corporației Fortive, de directorul executiv (CEO) al corporației Fortive. 

În conformitate cu Secțiunea 122(17) din Legea generală privind corporațiile din Delaware, Consiliul de administrație al corporației 
Fortive a adoptat următoarea politică separată privind oportunitățile corporative ale directorilor care nu sunt angajați și care ocupă 
o funcție în Consiliul de administrație al corporației Fortive („directori externi”): corporația Fortive renunță la orice interes, așteptare 
sau oferire a unei oportunități de a se implica într-o activitate profesională de care ia cunoștință un director extern, iar directorul nu va 
avea nicio obligație de a comunica, de a oferi sau de a-i prezenta corporației Fortive o astfel de oportunitate, cu excepția cazului în care 
directorul extern ia cunoștință de respectiva oportunitate fie (i) în virtutea îndeplinirii funcțiilor sale de director al corporației Fortive 
sau în situații care ar trebui să îl facă pe directorul extern să creadă, în mod rezonabil, că persoana care oferă oportunitatea se așteaptă 
ca aceasta să îi fie oferită corporației Fortive sau unei sucursale a companiei Fortive, sau (ii) prin utilizarea de informații sau proprietăți 
ale corporației Fortive sau ale unei sucursale a acesteia, dacă oportunitatea rezultantă este una despre care directorul extern ar fi 
trebuit să aprecieze în mod rezonabil că prezintă interes pentru corporația Fortive sau pentru o sucursală a acesteia.

Activități și contribuții de natură politică  
și caritabilă
Fiecare dintre noi avem dreptul de a participa la procesele politice din țările noastre de origine. Totuși, nu putem reprezenta o 
companie Fortive la un eveniment politic și nici nu putem utiliza fondurile companiei Fortive pentru a face contribuții de natură 
politică. Putem participa la activități politice în timpul nostru liber și pe propria noastră cheltuială, iar acest lucru nu trebuie să 
interfereze cu îndatoririle noastre profesionale.

Companiile Fortive susțin mai multe asociații caritabile în comunitățile în care își desfășoară activitatea. Angajații nu trebuie să 
facă contribuții caritabile individuale folosind fondurile companiei Fortive. Orice donație caritabilă realizată de companiile Fortive 
trebuie să respecte politicile aplicabile ale companiei Fortive.

Hana primește un telefon și apoi un e-mail de la un consultant extern. Consultantul dorește să o plătească pentru 
a-i răspunde la întrebările sale despre experiența sa profesională în cadrul companiei dvs. Fortive. Consultantul 
îi spune lui Hana că poate discuta cu ea după terminarea programului de lucru, astfel încât să nu fie nevoie să își 
dedice din timpul de lucru răspunzând la aceste întrebări. Hana poate accepta oferta consultantului?

Nu, nu poate accepta această ofertă. Deși Hana va răspunde la întrebări în timpul său liber, consultantul 
dorește informații despre modul în care ea își petrece timpul la serviciu. Aceste informații reprezintă informații 
confidențiale aparținând companiei Fortive și șansa de a fi remunerat pentru ele reprezintă o oportunitate a 
corporației Fortive, așadar Hana are două motive pentru care să refuze.
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Standardele noastre de conduită nu vă conferă niciun drept contractual și nici nu modifică relația de angajare pe care o aveți 
cu compania dvs. (cu excepția situației în care Standardele noastre de conduită sunt încorporate într-un contract de angajare, 
într-un contract de muncă, într-un contract colectiv de muncă sau într-un alt acord similar aplicabil relației dvs. profesionale). 
Aveți libertatea de a demisiona voluntar din funcția dvs., în orice moment. În mod similar, compania dvs. vă poate rezilia 
contractul de muncă în orice moment considerat oportun și în interesul său, în conformitate cu legislația aplicabilă și cu 
contractul de muncă ce reglementează relația dvs. profesională. În toate situațiile în care este utilizat în Standardele noastre 
de conduită, termenul „contract de muncă” se referă nu doar la contractul efectiv de muncă, ci și la contractele colective de 
muncă sau contractele de angajare și alte acorduri similare aplicabile.

Renunțarea la standardele  
noastre de conduită
În situații extrem de limitate, corporația Fortive poate considera adecvat să renunțe la o prevedere din Standardele noastre 
de conduită. Toate renunțările impun aprobarea prealabilă scrisă a Consiliului de administrație al corporației Fortive, 
a directorului executiv sau a consilierului general, iar o renunțare în favoarea unui director sau cadru de conducere al 
corporației Fortive poate fi realizată numai de către Consiliul de administrație al corporației Fortive sau de către o comisie a 
Consiliului de administrație al corporației Fortive. Toate renunțările vor fi comunicate cu promptitudine, în măsura impusă 
prin lege sau de către Bursa de valori din New York.
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Datele de contact ale corporației Fortive
Puteți să vă adresați întrebările despre Standardele noastre de conduită departamentelor Juridic, Financiar sau de Resurse 
umane de la nivel local sau oricăruia dintre următorii angajați ai corporației Fortive.

Departamentul Juridic al corporației Fortive
Peter Underwood
Vicepreședinte executiv,  
consilier general și secretar

Jennifer Zerm
Vicepreședinte,  
director-șef de conformitate

Departamentul de Audit intern al corporației Fortive
David Wilkinson 
Vicepreședinte,  
Audit intern

Departamentul de Resurse umane al corporației Fortive
Stacey Walker
Vicepreședinte executiv,  
Resurse umane
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Politicile corporației Fortive
Pe Fortive Connect sunt disponibile multe politici care se aplică tuturor companiilor Fortive. Este întotdeauna o idee bună să 
accesați Fortive Connect și intranetul propriei dvs. companii, unde puteți consulta versiunea în vigoare a politicilor aplicabile 
dvs., în calitate de angajat Fortive.

Acestea sunt unele dintre cele mai importante politici care se aplică tuturor companiilor Fortive:

Codul de conduită al furnizorului

Politica privind comunicarea problemelor

Politica anticorupție

Politica privind cadourile și divertismentul

Politica și procedura privind deplasările și facilitățile de divertisment oferite clienților

Politica privind mediul, sănătatea și siguranța

Politica privind proprietatea intelectuală

Politica consolidată generală asociată privind securitatea (IT)

Politica privind securitatea informațiilor cu caracter personal

Politica antitrust din S.U.A.

Politica privind dreptul vamal în S.U.A.

Politica privind legile S.U.A. referitoare la controalele la export

Politica privind tranzacțiile între companii și formalitățile juridice

Politica privind administrarea sucursalelor

Politica privind raportarea formularului 8-K

Politica privind dezvăluirea (Reglementarea Departamentului Federal)

Tranzacționarea de titluri de valoare în baza unor informații confidențiale

Menționăm din nou faptul că aceste politici sunt disponibile pe Fortive Connect și, în unele cazuri, pe site-ul intranet  
al companiei dvs.
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