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SCRISOARE DIN PARTEA PREȘEDINTELUI

Către toți angajații Goodyear,

De la înființarea sa, în 1898, Goodyear și-a construit reputația unei companii cu 

cele mai înalte standarde de integritate. Angajamentul nostru continuă și în 

prezent și se reflectă în Strategy Roadmap și în angajamentul nostru general de 

a ne proteja renumele.

Strategy Roadmap definește elementele-cheie care stau la baza Goodyear și descrie comportamentele 

pe care ni le impunem nouă înșine și celorlalți. Așteptările noastre privind un comportament etic sunt 

rezumate în secțiunea „Cum vom lucra: Sa actionam cu integritate. 

Manualul de conduită în afaceri al Goodyear oferă detalii privind unele dintre modurile în care angajații 

Goodyear trebuie să acționeze cu integritate. 

În calitate de angajați ai Goodyear, aveți obligația de a citi cu atenție Manualul de conduită în afaceri, 

de a vă asigura că îi înțelegeți principiile, de a citi și a înțelege politicile menționate în Manual, care se 

aplică activității dvs. și de a vă comporta în consecință. De asemenea, aveți obligația de a raporta orice 

comportamente ilegale sau ne-etice cunoscute sau suspectate ori încălcări ale acestor politici. De 

asemenea, dacă sunteți manager, ar trebui să vă asigurați că și angajații care vă sunt subordonați citesc, 

înțeleg și respectă aceste politici. Managerii trebuie să fie la dispoziția angajaților care doresc să discute 

sau să raporteze îngrijorăriși să transmită mai departe aspectele raportate, după cum este necesar. 

Accentul pus în mod constant pe un comportament etic va susține un mediu de lucru care include 

respectul reciproc și deschiderea și ne va consolida marca și reputația la nivel mondial.

Ne așteptăm ca dvs., în fiecare zi și oriunde facem afaceri, să acționați în spiritul onestității, al integrității 

și al respectului și să protejați moștenirea de peste 120 de ani a persoanelor, produselor și proceselor de 

calitate superioară ale Goodyear.

Richard J. Kramer 

Președinte și director general
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SĂ NE PROTEJĂM RENUMELE

UTILIZAREA ACESTUI MANUAL
Prezentul Manual de conduită în afaceri („Manualul”) vă va 
ajuta să înțelegeți angajamentul Goodyear de a respecta cele 
mai înalte standarde etice și legale în afaceri, să recunoașteți și 
să acționați conform acestor standarde. Manualul nu acoperă 
fiecare lege sau fiecare standard etic pentru fiecare situație cu 
care v-ați putea confrunta, însă rezumă multe dintre cerințele 
legale și etice pe care trebuie să le respectăm toți.

Manualul se aplică tuturor angajaților din grupul de companii 
Goodyear din întreaga lume, deci „Goodyear” sau „Compania” se 
referă la orice astfel de companie, iar „angajat” înseamnă fiecare 
director, funcționar sau salariat și angajat plătit cu ora, dacă nu 
se precizează altfel. În anumite situații, regulile descrise în acest 
Manual se aplică și altor persoane care lucrează în numele 
nostru sau sub îndrumarea noastră, de exemplu contractanților, 
brokerilor sau agenților.

REȚINEȚI

Acest Manual de conduită în afaceri și  

politicile descrise în el nu reprezintă un 

contract de muncă. Goodyear nu creează 

niciun drept contractual prin emiterea 

Manualului sau a politicilor.

Toate informațiile cuprinse în Manual sunt importante, 
indiferent dacă activitatea dvs. din prezent pare să fie afectată 
sau nu de o anumită temă. Goodyear vă impune să citiți și 
să înțelegeți acest Manual, să cereți ajutor în cazul în care nu 
înțelegeți ceva, să solicitați îndrumare cu privire la chestiuni și 
situații particulare și să raportați orice încălcări cunoscute sau 
suspectate care vă sunt aduse la cunoștință. 

Pentru informații sau îndrumare pe teme de conformitate și 
etică, puteți lua legătura cu:

•   Superiorul/managerul dvs.;

•   reprezentantul de resurse umane;

•   vicepreședintele pentru conformitate și etică, la  
1-330-796-6635 (GTN 446-6635); directorul pentru 
conformitate și etică, la 1-330-796-7288 (GTN 446-7288); 
sau un director regional pentru conformitate și etică  
(a se vedea Website pentru conformitate și etică:  
go.goodyear.com/ethics/ pentru informații de contact);

•   vicepreședintele pentru audit intern, la 1-330-796-3143 
(GTN 446-3143);

•   Linia de asistență pentru integritate Goodyear  
(numerele de telefon și formularul online pot fi accesate la 
www.goodyear.ethicspoint.com); sau

•   Avocatul Goodyear responsabil de business unit-ul sau 
departamentul dvs. ori Biroul Consilierului General.

Date de contact Telefon

Biroul Consilierului General, 
Goodyear Corporate

1-330-796-2408
GTN 446-2408

Consilier general partener, 
America

1-330-796-9435
GTN 446-9435

Consilier general partener, 
Asia Pacific

86-21-6132-6085
GTN 601-6085

Consilier general partener, 
Europa, Orientul Mijlociu și Africa

32-2-761-1807
GTN 669-1807
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ALTE RESURSE
În acest Manual veți găsi trimiteri la politicile Goodyear 
referitoare la temele discutate sau care furnizează mai multe 
informații privind aceste teme. În cazul în care consultați 
Manualul online, referințele la politici se realizează sub formă 
de hyperlink-uri care vă vor direcționa la politici. În cazul în care 
consultați o versiune imprimată a Manualului, puteți accesa lista 
completă a Politicilor de conformitate și etică pe pagina Politicile 
Goodyear Online (GO) la go.goodyear.com/reference/policies/. 

Consultați Manualul oricând aveți întrebări și/sau când vi 
se modifică activitatea sau situația profesională. Dacă aveți 
nevoie de informații sau de materiale suplimentare ori de 
instruire specială, vă rugăm să contactați avocatul Goodyear 
responsabil de business unit-ul sau departamentul dvs. ori 
Departamentul de conformitate și etică.

RESPONSABILITATEA DVS. -  
ANGAJAT ȘI MANAGER
RESPONSABILITATEA ANGA JATULUI
În calitate de angajat, aveți următoarele obligații:

•   A cunoaște și a respecta politicile, legile și reglementările 
care se aplică activității dvs. și Goodyear, indiferent dacă ele 
sunt precizate în prezentul Manual sau altundeva;

•   să furnizați informații complete, corecte, clare și la timp în 
rapoartele și documentele pe care Goodyear le depune sau 
le transmite autorităților guvernamentale și autorităților 
de reglementare, inclusiv Comisiei de Valori Mobiliare și 
Burse din SUA, dar nu numai acesteia, precum și în alte 
comunicări publice realizate de Goodyear;

•   să raportați ori de câte ori știți sau bănuiți că s-a produs o 
încălcare sau dacă vi se cere ori vi se recomandă să faceți 
orice lucru despre care credeți că ar putea constitui o 
încălcare; și

•   să cooperați pe deplin și în mod corect la orice evaluare 
sau investigație a unei posibile încălcări.

Respectarea politicilor și a standardelor etice ale Companiei 
este vitală pentru succesul nostru în afaceri și pentru a ne 
proteja renumele.



LUAREA DECIZIILOR ETICE - ÎNTREBAȚI-VĂ:
Nu toate situațiile sunt clare, deci o judecată corectă este esențială. Când aveți dubii, adresați-vă aceste întrebări cu privire la acțiunea pe 

care o aveți în vedere.

Dacă nu sunteți sigur cum trebuie să procedați, discutați problema cu una dintre resursele menționate.

Decizia de a 
merge mai 

departe pare 
să fie corectă.

Este legal?

Este în acord 
cu politicile 

și valorile 
companiei?

Va proteja reputația 
de companie etică a 
Goodyear?

•   Este corect să facem 
acest lucru?

•   Aș vrea să apară  
la știri?

Este în interesul 
Companiei și 
al acționarilor 

noștri?

Nu sunteți sigur? Contactați 
avocatul Goodyear pentru 
business unit-ul sau 
departamentul dvs. sau 
Departamentul de etică și 
conformitate pentru a  
primi îndrumări.

Nu sunteți sigur? Consultați 
Politicile Goodyear pe GO; 
vorbiți cu superiorul dvs.,  
cu reprezentantul dvs. de 
resurse umane, cu avocatul 
Goodyear pentru business unit-
ul sau departamentul  
dvs. sau cu Departamentul de 
etică și conformitate pentru a 
primi îndrumări.

Nu sunteți sigur? Vorbiți cu superiorul dvs., cu 
avocatul Goodyear pentru business unit-ul sau 
departamentul dvs. sau cu Departamentul de 
etică și conformitate pentru a primi îndrumări.

Nu sunteți sigur? Vorbiți  
cu superiorul dvs., cu  
avocatul Goodyear pentru 
activitatea sau funcția dvs. 
sau cu Departamentul de 
etică și conformitate pentru  
a primi îndrumări.

Dacă răspundeți ”NU” la oricare dintre aceste întrebări, acțiunea 
poate avea consecințe grave. NU FACEȚI ACEST LUCRU.

DADA DA

DA
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RESPONSABILITĂȚI SUPLIMENTARE  
PENTRU MANAGERI
Dacă sunteți manager, aveți și următoarele obligații:

•   Să conduceți prin puterea exemplului. Demonstrați-vă 
angajamentul față de standardele noastre etice înalte, prin 
cuvintele și acțiunile dvs.

•   Să comunicați șisă discutați politicile, legile 
și reglementările aplicabile. Asigurați-vă că toți 
angajații pe care îi coordonați sau îi supervizați își înțeleg 
obligațiile și respectă spiritul și litera Politicilor noastre 
de conformitate și etică, ale legii și ale reglementărilor. 
Asigurați-vă că angajații urmează toate sesiunile de 
instruire pe probleme de conformitate și etică necesare.

•   Să monitorizați și să asigurați conformitatea din 
partea angajaților. Asigurați-vă că toată lumea își asumă 
răspunderea unui comportament etic. Asigurați-vă că 
politicile și practicile noastre de afaceri sunt urmate în mod 
consecvent la nivelul întregului departament, al unității 
operaționale sau al regiunii. 

•   Să încurajați o comunicare deschisă și onestă. Fiți 
deschis și disponibil față de angajații care doresc să discute 
despre o îngrijorare , să raporteze o situație sau să adreseze 
o întrebare. Creați un mediu care încurajează întrebările 
și discuțiile privind practicile legale și de conformitate la 
toate nivelurile.

•   Să îi sprijiniți pe angajații care raportează îngrijorări. 
Tratați cu seriozitate problemele angajaților și depuneți 
eforturi pentru a le soluționa în mod prompt și eficace.

•   Să protejați confidențialitatea. Nu comunicați 
probleme și preocupări ale angajaților altor persoane care 
nu necesită în mod legitim cunoașterea acestora. Totuși, 
nu garantați nimănui confidențialitate absolută, întrucât 
Compania ar putea fi obligată să ancheteze problema 
respectivă. Vor fi luate toate măsurile rezonabile pentru a 
proteja identitatea angajatului.

•   Să raportați problemele care vă sunt aduse la 
cunoștință. Dacă angajații vă raportează probleme legate 
de comportamente discutabile sau ne-etice, aveți obligația 
de a le aduce la cunoștința departamentului competent, 
pentru a fi evaluate și anchetate. Nu puteți derula o 
anchetă pe cont propriu și nu puteți îndruma persoana 
pur și simplu către Linia de asistență. A se vedea secțiunea 
Speak Up! ( Spuneți-vă îngrijorarea!) de mai jos pentru mai 
multe detalii (p. 10).

•   Să vă asigurați că nu există represalii. Comunicați 
în mod clar politica strictă a Companiei privind absența 
represaliilor, care îi protejează pe angajații care raportează 
încălcări, în spiritul bunei-credințe, de eventuale măsuri ce 
pot fi luate împotriva lor pentru că au raportat chestiunea 
în cauză.

Pentru mai multe informații, consultați:

•  Cum să conduci cu integritate ... Ghid pentru manageri
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LISTA „NU ÎNCERCAȚI SĂ VĂ DESCURCAȚI DE UNUL SINGUR”

În cele ce urmează vom prezenta exemple de acuzații sau probleme care trebuie transmise mai departe 

pentru a fi investigate. Această listă nu este exhaustivă. Dacă aveți întrebări cu privire la măsura în care 

o problemă ar trebui transmisă mai departe, contactați avocatul Goodyear pentru business unit-ul sau 

departamentul dvs.

Aspecte legate de produse:

•   Orice nerespectare a cerințelor privind calitatea produselor

Aspecte financiare:

•   Oferirea de plăți necuvenite unui client sau primirea de astfel de plăți de la un furnizor/distribuitor de 

produse și servicii Goodyear.

•   Oferirea de mită sau a altor avantaje necorespunzătoare unui funcționar guvernamental

•   Oferirea sau acordarea de avantaje unui client, pentru a încuraja sau a recompensa achiziția de produse

•   Furt sau fraudă, de la Goodyear sau comise de către un angajat al Goodyear, de către un contractant sau 

de către o altă terță parte

•   Înregistrarea/contabilizarea necorespunzătoare a veniturilor sau a cheltuielilor

•   Raportarea eronată intenționată a înregistrărilor contabile

•   Crearea sau raportarea necorespunzătoare ori falsificarea evidențelor comerciale și financiare ale 

companiei sau a situațiilor ce trebuie depuse conform legii

•   Schimbul de informații privind prețurile sau de alte informații proprietare cu concurenții

Aspecte legate de angajați:

•   Practici sau condiții de muncă nesigure

•   Discriminare sau hărțuire sexuală

•   Violență la locul de muncă

•   Acceptarea sau oferirea de cadouri necorespunzătoare sau de divertisment

•   Utilizarea necorespunzătoare a drepturilor de proprietate intelectuală

•   Conflicte de interese

•   Încălcarea obligaților de confidențialitate, utilizarea necorespunzătoare a informațiilor cu caracter 

personal identificabile (IPI) sau alte probleme în materie de securitate cibernetică
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SPUNEȚI-VĂ ÎNGRIJORAREA!

RAPORTAREA UNEI INGRIJORARI 
Dacă aveți îngrijorări legate de un aspect de conformitate și 
etică, trebuie să raportați oricăreia dintre resursele următoare:

•   superiorul dvs.;

•  de resurse umane;

•   de etică și conformitate, directorul de conformitate și etică 
sau un director regional de conformitate și etică; 

•   vicepreședintele pentru audit intern;

•   Linia de asistență pentru integritate Goodyear  
(numerele de telefon și formularul online pot fi accesate la 
www.goodyear.ethicspoint.com);

•   Avocatul Goodyear responsabil de business unit-ul sau 
departamentul dvs. ori Biroul Consilierului General.

CUM VA PROCEDA GOODYEAR ATUNCI 
CÂND PRIMEȘTE UN RAPORT PRIN LINIA 
DE ASISTENȚĂ PENTRU INTEGRITATE? 
Fiecare raport este analizat de Departamentul de etică și 
conformitate Goodyear pentru a stabili modalitatea optimă de 
evaluare a problemei de către Companie.

Linia de asistență pentru integritate a Goodyear este operată 
de un furnizor terț, care acceptă rapoarte telefonice sau online, 
iar apoi transmite rapoartele Departamentului de conformitate 
și etică al Goodyear. Linia de asistență pentru integritate este 
disponibilă 24 de ore pe zi, în fiecare zi a anului. 

Dacă apelați la Linia de asistență pentru integritate, sunt 
disponibile servicii de traducere, la cerere. De asemenea, puteți 
trimite rapoarte online la Linia de asistență pentru integritate, 
în orice limbă.

Puteți folosi Linia de asistență pentru integritate a Goodyear 
pentru a raporta în mod anonim o posibilă încălcare. În acest caz, 
trebuie să furnizați suficiente informații despre posibila încălcare, 
pentru ca Goodyear să poată realiza o anchetă eficace. 

În anumite locații din Uniunea Europeană se pot aplica unele 
restricții privind raportarea anonimă, ca urmare a legislației 
locale privind confidențialitatea. În cazurile în care legislația 
locală interzice raportarea anonimă, puteți transmite totuși 
un raport către Linia de asistență pentru integritate sau puteți 
contacta una dintre resursele de la p. 5. 
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CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ SE ÎNCALCĂ 
LEGEA SAU POLITICA? 
După evaluarea problemei, orice angajat care:

•   încalcă sau solicită ca altcineva să încalce orice politică sau 
cerință legală a Companiei;

•   nu raportează cu promptitudine o încălcare cunoscută sau 
suspectată:

•   ascunde sau distruge dovezi sau informații legate de o 
anchetă sau de o încălcare; și/sau

•   ascunde informații, refuză să coopereze sau furnizează 
informații false în timpul unei anchete asupra unei posibile 
încălcări

va fi supus măsurilor disciplinare necesare, printre care se pot 
număra inclusiv desfacerea contractului de muncă, anularea de 
beneficii și urmărirea civilă și penală. 

Compania se angajează să administreze măsurile disciplinare și 
penalizările într-o manieră consecventă, proporțională și legală.

REPRESALIILE SUNT INTERZISE 
Goodyear interzice în mod strict orice formă de represalii 
împotriva persoanelor care:

•   raportează cu bună-credință încălcări cunoscute sau 
suspectate ale politicii sau ale legii (chiar dacă se constată 
că îngrijorările respective sunt nejustificate) sau

•   participă și cooperează în mod onest și pe deplin la o 
investigație. 

Represaliile reprezintă un comportament necorespunzător 
grav și vor fi pedepsite cu măsuri disciplinare severe, inclusiv cu 
desfacerea contractului de muncă și cu anularea beneficiilor.

În cazul în care considerați că dv. sau altă persoană ați fost 
victima unor represalii, raportați imediat acest lucru contactând 
una dintre resursele de la p. 5.

Cu toate acestea, raportarea unei situații sau cooperarea la 
o investigație nu protejează persoanele împotriva măsurilor 
disciplinare pentru propria conduită necorespunzătoare sau 
pentru propriile comportamente greșite. De exemplu, dacă 
un angajat implicat într-o schemă pentru înșelarea companiei 
raportează activitatea ilegală, el/ea nu va fi imun(ă) la măsurile 
disciplinare pentru propria sa activitate.
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RESPECTUL RECIPROC
Goodyear impune un mediu de lucru care să maximizeze 
potențialul angajaților săi și să consolideze spiritul de 
echipă la nivelul unei forțe de muncă diversificate. În 
acest scop, Goodyear are o toleranță zero pentru acțiunile 
de hărțuire și discriminare pe considerente de rasă, culoare, 
etnie, religie, naționalitate, sex (inclusiv starea de graviditate), 
orientare sexuală, identitate sexuală, vârstă, dizabilități, 
statutul de veteran, caracteristici genetice, cetățenie sau alte 
caracteristici protejate de legile in vigoare. De asemenea, 
Goodyear are o toleranță zero pentru orice formă de violență la 
locul de muncă.

REȚINEȚI

Goodyear respectă capacitățile, experiențele, 

culturile și diferențele unice ale angajaților săi. 

Recunoașterea diversității angajaților noștri 

îmbogățește mediul din cadrul companiei, 

contribuie la crearea unui avantaj de afaceri 

și constituie o componentă esențială a 

succesului nostru.

Goodyear recrutează, angajează, instruiește, remunerează, 
promovează și asigură alte condiții de angajare indiferent de 
rasa, culoarea, etnie, religie, naționalitate, sex (inclusiv starea 
de graviditate), orientare sexuală, identitate sexuală, vârstă, 
dizabilități, statutul de veteran, caracteristici genetice, cetățenie 
sau alte caracteristici protejate de legile in vigoare. Goodyear 
va lua toate deciziile în materie de muncă ce îi afectează pe 
angajați și pe solicitanți pe bază de merit, calificări și alte  
criterii profesionale. 

Goodyear este un angajator care respectă principiul egalității 
de șanse și oferă șanse egale de ocupare a  unui loc de muncă 
angajaților și candidaților calificați profesional, indiferent de 
rasă, culoare, etnie, religie, naționalitate, sex (inclusiv starea 
de graviditate), orientare sexuală, identitate sexuală, vârstă, 
dizabilități, statutul de veteran, caracteristici genetice, cetățenie 
sau alte caracteristici protejate de legile in vigoare.

Hărțuirea include comportamente care nu sunt bine-venite 
și dorite și are scopul sau efectul de a crea un mediu de lucru 
intimidant, ostil sau ofensiv.

Comportamentele, conduita sau materialele necorespunzătoare 
includ jignirile, provocările, adresarea de porecle, epitete, mesaje 
scrise cu graffitti, glume, afișe, calendare, e-mailuri, imagini sau 
alte lucruri pe care Compania le consideră necorespunzătoare. 

Această politică interzice avansurile sexuale nedorite, 
solicitările de favoruri sexuale și comportamentele 
vizuale, verbale și fizice cu caracter sexual, inclusiv 
următoarele, dar fără a se limita la acestea:

•   oferirea de avantaje profesionale în schimbul favorurilor 
sexuale;

•   recurgerea la represalii sau proferarea de amenințări după 
o reacție negativă la avansuri sexuale;

•   comportamente vizuale, precum privirile necorespunzătoare; 
gesturi cu tentă sexuală; vizualizarea, transmiterea sau afișarea 
de obiecte, imagini, desene, site-uri web sau postere cu tentă 
sexuală (inclusiv pe active furnizate de companie, cum ar fi 
dispozitivele mobile sau computerele);

•   comportamente verbale, precum formularea sau utilizarea 
de comentarii sexuale denigratoare, porecle, epitete, jigniri 
sau glume; comentarii verbale grafice la adresa corpului 
unei persoane; comentarii sexuale sau întrebări privind 
viața sexuală sau activitățile sexuale ale unei persoane; 
scrisori, e-mailuri, fotografii, desene graffitti, postări pe 
platformele de comunicare socială, site-uri web sau bilete 
obscene; și

•   comportamente fizice, precum mișcări de împiedicare sau 
blocare, atingeri sau atacuri.

Pentru mai multe informații, consultați:

•   Politica de toleranță zero

•   Politica globală privind fraternizarea la locul de muncă

•   Prevederile privind utilizarea platformelor de comunicare 

socială/internet

•   Politica privind utilizarea acceptabilă a resurselor IT
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ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI

Întrebare: Este permisă o relație amoroasă cu un alt 

angajat Goodyear?

Răspuns: Goodyear nu le interzice angajaților săi 
să aibă relații romantice sau personale consensuale. 
Totuși, aceste relații pot crea conflicte de interese și alte 
probleme. Prin urmare, angajații trebuie să raporteze 
cu promptitudine superiorului lor, Departamentului de 
resurse umane sau Departamentului juridic orice relație 
romantică sau personală cu un alt angajat, care poate 
crea sau poate părea să creeze un conflict de interese 
cu responsabilitățile sale profesionale sau cu interesele 
Goodyear. Superiorii și managerii sunt îndemnați să nu 
aibă relații romantice sau personale cu subordonații 
sau cu angajații de nivel interior. Sunt interzise relațiile 
romantice între manageri și angajații care le raportează 
sau care dețin poziții în cadrul autorității responsabile 
cu promovările sau cu deciziile salariale. Cel mai 
bun moment pentru abordarea oricăror eventuale 
probleme este înainte de începerea relației. Ca de obicei, 
comportamentul dvs. trebuie să fie ghidat de acest 
manual și de Politica globală privind fraternizarea la locul 
de muncă. 
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SĂ NE PROTEJĂM ECHIPA

SĂNĂTATEA ȘI SIGURANȚA LA LOCUL  
DE MUNCĂ
Siguranța este o valoare în fiecare unitate și pentru toți angajații 
Goodyear, ceea ce înseamnă că toți trebuie să ne asumăm în 
mod personal răspunderea pentru propria siguranță și pentru 
siguranța celor din jur. În cadrul Goodyear avem un obiectiv 
simplu și direct pentru siguranță, reflectat prin inițiativa noastră 
globală în materie de siguranță: Nimeni nu este rănit. Scopul 
nostru este ca fiecare angajat și contractant al Goodyear din 
întreaga lume să ajungă acasă teafăr în fiecare zi.

Goodyear se angajează să își exploateze unitățile în 
conformitate cu cerințele naționale, provinciale, statale și 
locale aplicabile în materie de siguranță, sănătate și mediu. 
Echipa de conducere lucrează pentru a se asigura că unitățile 
Goodyear îmbunătățesc calitatea vieții la locul de muncă și 
în comunitățile în care își desfășoară activitatea Goodyear. 
Angajații Goodyear au responsabilitatea de a contribui la o 
cultură care reduce riscul de vătămare pentru ei înșiși, pentru 
colegii lor și pentru alte persoane. Angajații nu ar trebui să 
compromită niciodată sănătatea sau siguranța nimănui, nici 
măcar pe a lor înșiși, pentru a obține producția dorită sau alte 
rezultate. Angajații trebuie să întrerupă lucrul și să raporteze 
unui manager responsabil dacă știu sau au motive să creadă 
că o situație de la locul de muncă reprezintă un pericol 
nerezonabil pentru siguranța sau sănătatea angajatului sau a 
altor persoane.

ABUZUL DE SUBSTANȚE
Goodyear se angajează să asigure un mediu de lucru sigur și 
productiv,fără alcool, droguri ilegale, medicamente care se 
eliberează pe bază de prescripție utilizate necorespunzător sau 
anumite droguri legale. 

Utilizarea necorespunzătoare, vânzarea, producerea, 
cumpărarea, transferul sau deținerea substanțelor menționate 
mai sus ori acțiunile desfășurate sub influența acestora în 
timpul lucrului pentru Companie și pe proprietatea acesteia 
sunt interzise.

În Statele Unite, pentru mai multe informații, consultați:

•   Politica privind alcoolul și drogurile ilegale

Pentru informații și politici suplimentare pentru locația dvs., vă 
rugăm să consultați reprezentantul local de resurse umane sau 
avocatul Goodyear responsabil de activitatea dvs.
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VIAȚA PRIVATĂ A ANGAJAȚILOR 
Goodyear se angajează să își desfășoare operațiunile 
comerciale la nivel mondial astfel încât să respecte cerințele 
legale aplicabile și să protejeze viața privată. Atunci când, în 
urma cerințelor legale și profesionale, Goodyear trebuie să 
obțină, să înregistreze, să prelucreze, să păstreze și să utilizeze 
Informații cu caracter personal identificabile (IPI), informațiile 
trebuie gestionate în mod corespunzător și în siguranță. 

Fiecare angajat are responsabilitatea de a recunoaște și a 
respecta caracterul sensibil și confidențial al IPI. IPI reprezintă 
orice informație referitoare la o persoană identificată sau 
identificabilă. IPI includ numele, adresa, numărul de telefon, 
adresa de e-mail, elemente de identificare online (de exemplu, 
fișiere cookie, coduri de identificare ale dispozitivelor, adrese IP 
sau etichete RFID), date privind locația, date genetice, profilul 
financiar, numărul de identificare personală (de exemplu, codul 
numeric personal sau codul de asigurări sociale) și informații 
privind cardul de credit, însă fără a se limita la acestea.
 

ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI

Întrebare: Încheiem un contract cu un nou furnizor 

de beneficii pentru angajați și va trebui să transferăm IPI ale 

angajaților către furnizor, pentru ca acesta să poată presta 

servicii pentru Goodyear. Cum gestionăm transferul de IPI 

ale angajaților către o terță parte?

 a)   le precizăm cerințele noastre în materie de protecție a 

datelor și le trimitem linkul către politicile noastre de 

confidențialitate

 b)   colaborăm cu avocatul responsabil pentru business 

unit-ul sau departamentul dvs. pentru a evalua 

capacitatea prestatorului de servicii de a proteja IPI și 

de a include dispozițiile contractuale corecte în textul 

contractului și asigurăm respectarea politicilor de 

confidențialitate ale Goodyear și a legilor aplicabile

 c)   nu permitem sub nicio formă transferul către o  

terță parte

Răspuns: Răspunsul corect este (b). Toate 
contractele care implică informații despre angajați 
ar trebui să includă dispoziții corespunzătoare 
referitoare la cerințele noastre în materie de protecție 
a datelor. Consultați avocatul pentru business unit-ul 
sau departamentul dvs. pentru a obține dispozițiile 
contractuale corecte și pentru a asigura respectarea 
legilor aplicabile. Ca practică generală, trebuie să 
limitați transferul de date doar la acele date care sunt 
necesare pentru serviciul ce urmează a fi furnizat. 
În plus, Goodyear ar trebui să efectueze în prealabil 
operațiuni de diligență pentru a se asigura că partea 
terță protejează IPI în mod adecvat.
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Politica globală privind viața privată, Politica privind viața 
privată a angajaților și Politica privind viața privată în mediul 
online ale Goodyear explică modul în care Goodyear protejează 
IPI pe care le colectează, le utilizează și le păstrează în cursul 
operațiunilor sale de afaceri.. După cum se descrie în aceste 
politici, Goodyear se va strădui să colecteze și să păstreze doar 
acele elemente ale IPI care sunt necesare în scopuri de afaceri 
și legale și se va strădui să utilizeze aceste IPI doar în moduri 
compatibile cu scopurile pentru care au fost colectate sau 
autorizate ulterior de către persoana în cauză.

Numeroase jurisdicții, inclusiv Uniunea Europeană (UE), au 
legi și cerințe specifice care reglementează modalitățile în 
care Goodyear poate colecta și procesa IPI. Angajații trebuie 
să fie familiarizați cu toate legile și politicile aplicabile privind 
confidențialitatea și să le respecte. Există obligații suplimentare 
pentru protejarea anumitor categorii de date. De exemplu, în 
Statele Unite există legi privind protecția anumitor informații 
medicale sau privind sănătatea, inclusiv cerințele HIPAA. De 
asemenea, legile UE aplică o protecție specială „datelor cu 
caracter personal sensibile”, care includ date ce dezvăluie 
originea rasială sau etnică, orientarea sexuală, opiniile politice, 
convingerile religioase, apartenența sindicală și date privind 
sănătatea (inclusiv date genetice sau biometrice). Dacă aveți 
întrebări cu privire la procedura necesară pentru colectarea 
datelor ori pentru gestionarea IPI, contactați avocatul Goodyear 
responsabil de business unit-ul sau departamentul dvs., pentru 
asistență, sau vicepreședintele pentru conformitate și etică, la 
1-330-796-6635 (GTN 446-6635), directorul pentru conformitate 
și etică, la 1-330-796-7288 (GTN 446-7288) sau un director 
regional pentru conformitate și etică.

Pentru mai multe informații, consultați:

•   Politica globală privind viața privată

•   Politica privind viața privată în mediul online

•   Politica privind viața privată a angajaților

•   Aviz privind viața privată HIPAA (SUA)

•   Politica privind utilizarea acceptabilă a resurselor IT
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SĂ NE PROTEJĂM AFACEREA ȘI ACTIVELE

AFACERI GUVERNAMENTALE ȘI 
RESPECTAREA CERINȚELOR LEGALE
Atunci când Goodyear face afaceri cu guverne și cu 
întreprinderi de stat, se aplică reguli speciale. Goodyear 
se angajează să respecte toate legile aplicabile pentru 
tranzacționarea pe piața publică și să își îndeplinească toate 
obligațiile impuse de astfel de afaceri..

ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI

Întrebare: Colaborez cu un consultant pentru 

obținerea unui contract guvernamental pentru anvelope de 

camion în Kazahstan. Comisionul consultantului este ceva 

mai mare decât cel pe care îl plătim de regulă și ne-a cerut să 

îl plătim în numerar. Ar trebui să dăm curs acestei solicitări?

Răspuns: În primul rând, consultantul trebuie 
evaluat în cadrul procesului de diligență anti-
mită al Goodyear, conform Ghidului operațional 
internațional de conformitate anti-mită. În al doilea 
rând, comisioanele ridicate și plățile în numerar sunt 
semnale de comportament suspect, care pot indica 
un comportament de corupție, mai ales dacă acționați 
într-o țară în care mita și corupția sunt frecvente. 
Semnalele de comportament suspect trebuie evaluate 
și TREBUIE eliminate de către avocatul Goodyear pentru 
business unit-ul sau departamentul dvs., înainte de a 
putea merge mai departe. Contactați avocatul Goodyear 
responsabil de business unit-ul sau departamentul dvs., 
pentru asistență. 

COMBATEREA MITEI 
Această secțiune conține o prezentare a principalelor dispoziții 
ale Politicii anti-mită. 

Potrivit Legii privind practicile de corupție în străinătate(„FCPA”), 
conform legislației Statelor Unite, următoarele acțiuni 
constituie infracțiuni:

•   oferirea, plata, promisiunea de plată sau autorizarea plății 
unei sume de bani sau a oricărui lucru de valoare oricărei 
persoane, cunoscând faptul că suma de bani sau lucrul de 
valoare va fi oferit, dat sau promis în întregime sau parțial, 
în mod direct sau indirect, unui funcționar guvernamental 
din afara Statelor Unite, în scopul obținerii sau păstrării unei 

afaceri sau al asigurării unui avantaj necuvenit. 

•   ca o companie precum Goodyear să nu aibă suficiente 
controale interne în ceea ce privește raportarea financiară.

•   falsificarea în cunoștință de cauză a registrelor și 
evidențelor societăților cotate la bursă.

REȚINEȚI

Politica anti-mită a Goodyear prevede faptul 

că niciun angajat al Goodyear nu va oferi, 

nu va plăti sau nu va promite că va plăti, în 

mod direct sau indirect, nu va autoriza plata, 

nu va primi sau nu va accepta nicio plată 

necuvenită sau niciun lucru de valoare de la 

nimeni, oriunde în lume, în scopul obținerii 

sau păstrării unei afaceri ori al asigurării unui 

avantaj necuvenit. Vom renunța la orice 

oportunitate de afaceri care poate fi obținută 

doar oferind plăți necuvenite sau ilegale, 

mită, cadouri, reduceri, comisioane ilegale sau 

stimulente similare.
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În sensul acestei politici, prin „funcționar guvernamental 
din afara Statelor Unite” se înțelege: (a) orice funcționar, 
angajat sau agent guvernamental din afara Statelor Unite 
(inclusiv membri ai forțelor armate și de poliție), al unui spital 
public din afara Statelor Unite sau al unei organizații publice 
internaționale (precum Națiunile Unite, Banca Mondială, 
Comisia Europeană etc.); (b) orice cadru al unui partid politic 
din afara Statelor Unite sau orice candidat la o funcție politică 
din afara Statelor Unite; sau (c) orice angajat sau agent al unei 
întreprinderi de stat din afara Statelor Unite. Dacă aveți întrebări 
cu privire la ceea ce constituie o „întreprindere de stat”, vă 
rugăm să consultați Glosarul de termeni pentru conformitatea 
cu Politica anti-mită. Tot mai multe jurisdicții și țări adoptă și 
pun în aplicare legi și reglementări similare privind combaterea 
mitei și a corupției, precum Brazilia, China, Franța, Kenya și 
India.

Legea britanică pentru combaterea mitei conține 
interdicții similare cu privire la mituirea funcționarilor 
guvernamentali. Pe lângă aceste interdicții, Legea britanică 
pentru combaterea mitei interzice oferirea, pregătirea și 
primirea de mită de natură comercială (mită către și de la 
persoane și entități care nu sunt funcționari guvernamentali). 

Toți angajații Goodyear trebuie să respecte toate legile 
aplicabile privind combaterea mitei și a corupției, inclusiv 
FCPA, legea britanică pentru combaterea mitei și legi similare 
adoptate în alte țări, precum și Politica anti-mită a Goodyear, 
însă fără a se limita la acestea.

Plățile necuvenite sau obiectele de valoare pot include 
următoarele, însă fără a se limita la acestea: 

•   numerar și echivalente de numerar (precum carduri sau 
vouchere cadou);

•   cadouri sau alte articole tangibile;

•   comisioane;

•   Rabaturi sau reduceri speciale;

•   comisioane ilegale;

•   comisioane de consultanță sau alte comisioane pentru 
servicii;

•   reduceri speciale;

•   o anumită formă de divertisment;

•   cheltuieli de deplasare;

•   plăți de facilitare;

•   angajare sau stagii de pregătire;

•   donații caritabile.

atunci când se știe (sau există suspiciuni) că orice parte a 
plății sau a lucrului de valoare va fi oferită unui funcționar 
guvernamental din afara Statelor Unite sau oricărei alte 
persoane, în vederea obținerii sau păstrării unei afaceri și/sau a 
asigurării oricărui avantaj necuvenit pentru Goodyear.

ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI 

Întrebare: Vă aflați la biroul vamal și vi se cere să 

plătiți taxa necesară pentru expedierea de mărfuri, dar 

angajatul biroului vamal vă cere o sumă suplimentară de 

10% cu plata în numerar și refuză să vă dea chitanță. Ce ar 

trebui să faceți? 

 a)   Plătiți și nu spuneți nimănui despre suma 

suplimentară

 b)   Folosiți fondurile obișnuite ale companiei pentru a 

plăti taxa solicitată, dar folosiți bani proprii pentru 

suma suplimentară de 10%

 c)   Vă oferiți să faceți o plată suplimentară mai mare, 

pentru a-l determina pe funcționar să vă dea chitanță 

 d)   Nu plătiți, plecați din birou și îl contactați pe avocatul 

responsabil de business unit-ul sau departamentul dvs.

Răspuns: Răspunsul corect este (d). Trebuie să 
plecați din birou și să îl contactați imediat pe avocatul 
responsabil de  business unit-ul sau departamentul dvs. 
Este posibil ca funcționarul vamal să dorească obținerea 
unei plăți de facilitare, care este interzisă conform 
politicii Goodyear.

Avocatul Goodyear pentru business unit-ul sau 
departamentul dvs. vă poate ajuta să stabiliți dacă plata 
este permisă și cum să procedați în caz contrar.
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PĂRȚILE TERȚE
Și părților terțe, precum agenții, distribuitorii, consultanții și 
consilierii (a se vedea Glosarul de termeni pentru respectarea 
Politicii anti-mită), le este interzis să ofere, să plătească, să 
promită, să autorizeze, să primească sau să accepte orice plată 
necuvenită sau orice lucru de valoare către oricine și din partea 
oricui, oriunde în lume, pentru a obține sau a păstra o afacere 
ori pentru a asigura orice avantaj necuvenit pentru Goodyear. 

Angajații Goodyear sunt obligați să se asigure că terții respectă 
Politica anti-mită, FCPA și legile locale atunci când acționează în 
numele Goodyear. Atunci când selectați sau rețineți părți terțe, 
asociații trebuie să respecte Ghidul operațional internațional 
de conformitate anti-mită a Goodyear („Ghid Operațional”. 
Anumite părți terțe, definite drept Părți terțe vizate, trebuie să 
treacă prin procesul Goodyear de verificare anti-mită înainte 
de a face tranzacții cu Goodyear. Acest proces este descris în 
detaliu în Ghidul operațional.

PLĂȚILE DE FACILITARE
„Plățile de facilitare” sunt de regulă descrise ca plăți făcute 
către funcționari guvernamentali de rang inferior, în vederea 
efectuării anumitor demersuri guvernamentale de rutină, 

nediscreționare, la care o companie are deja dreptul în temeiul 
legislației locale (cum ar fi prelucrarea corespunzătoare a 
unor documente administrative precum vizele, încărcarea/
descărcarea mărfurilor, asigurarea protecției din partea poliției 
și ridicarea sau livrarea corespondențe). Legea britanică pentru 
combaterea mitei și legile din numeroase țări interzic astfel de 
plăți de facilitare.

REȚINEȚI

PLĂȚILE DE FACILITARE SUNT INTERZISE ÎN 
TEMEIUL POLITICII ANTI-MITĂ A GOODYEAR.

EX TORCAREA SAU CONSTRÂNGEREA
Plățile efectuate sub amenințarea iminentă sau reală cu 
violență sau vătămare la adresa angajaților nu încalcă FCPA 
sau Legea britanică de combatere a mitei. Astfel, Politica 
Goodyear nu interzice plățile făcute sub amenințarea reală 
cu violență sau vătămare dacă plata este necesară pentru 
protejarea sănătății, a libertății sau a siguranței angajatului sau 
reprezentantului. În aceste situații, plata trebuie să fie mai mică 
de 100 USD; ea trebuie comunicată în scris, în termen de 48 
de ore, Consilierului General al The Goodyear Tire & Rubber 
Company și trebuie înregistrată corespunzător în registrele și 
evidențele Goodyear.
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CONTRIBUȚILE POLITICE
FCPA interzice oferirea oricărui lucru de valoare unui partid 
politic sau membru de partid din afara Statelor Unite sau unui 
candidat la o funcție politică în afara Statelor Unite, în scopul 
obținerii sau păstrării unei afaceri ori al asigurării oricărui 
avantaj necuvenit. În plus, alte legi interzic contribuțiile către 
candidații la funcții în guvernul federal al SUA sau în alte 
organisme statale sau locale, într-un partid sau comitet politic. 
O „contribuție” poate include, printre altele, oferirea timpului 
de lucru al angajaților sau permisiunea de utilizare a oricărui 
echipament sau a oricăror resurse ale companiei. Restricțiile se 
pot aplica și anumitor angajați individuali ai Goodyear. 

Politica Goodyear prevede aprobarea specifică a consilierului 
general înainte de efectuarea oricărei contribuții din fondurile 
Companiei către orice partid politic, cadru de partid sau 
comitet politic din Statele Unite sau din străinătate ori către 
un candidat la orice funcție guvernamentală federală, statală, 
provincială, locală sau o altă funcție în Statele Unite sau în 
străinătate. De asemenea, aprobarea prealabilă a consilierului 
general este necesară și pentru contribuțiile efectuate din 
fondurile Companiei pentru a sprijini orice chestiune asupra 
căreia se votează în Statele Unite, inclusiv pentru aspecte 
locale sau statale, precum obligațiunile școlare sau evaluările 
privind canalizarea sau alimentarea cu apă, dar fără a se limita 
la acestea.

Pentru mai multe informații, consultați:

•  Politica privind activitatea politică individuală

DONAȚII CARITABILE
Angajații și terții trebuie să se asigure că donațiile caritabile 
făcute în numele companiei sunt oferite numai organizațiilor 
caritabile de bună-credință, sunt utilizate în scopuri caritabile 
și nu sunt destinate altor scopuri. Toate donațiile caritabile 
trebuie înregistrate în Registrul general corespunzător al 
donațiilor caritabile, după cum se descrie în Planul de conturi 
global și în Politica contabilă globală.

ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI

Întrebare: Sunt manager de proiect pentru un 

proiect ambițios de extindere a unei fabrici. Am înregistrat 

mai multe întârzieri și suntem în urmă cu programul. 

Pentru a obține o autorizație necesară pentru a avea 

energie electrică în timp util pentru demararea producției, 

funcționarul-șef din cadrul Ministerului Energiei ne cere 

să facem o contribuție substanțială la fundația spitalului 

unde medic-șef este soția sa. Fundația spitalului este o 

organizație caritabilă merituoasă, iar managerul fabricii nu 

se opune donației. Cum trebuie să procedăm? 

Răspuns: Indiferent dacă spitalul este o organizație 
caritabilă legitimă, această solicitare se referă la 
acordarea unei donații în schimbul obținerii unui avantaj 
de afaceri pentru Goodyear și este interzisă conform 
FCPA și Politicii anti-mită a Goodyear. Contactați 
consilierul general sau avocatul pentru business unit-ul 
sau departamentul dvs., pentru mai multe informații și 
instrucțiuni.

Orice donație caritabilă sugerată sau solicitată de un funcționar 
guvernamental trebuie să fie aprobată în prealabil, în scris, 
de un consilier general partener. Documentația de aprobare 
trebuie păstrată ca parte a înregistrărilor pentru respectiva 
donație caritabilă. În plus, donațiile caritabile făcute trebuie 
să respecte toate cerințele menționate în Politica anti-mită la 
rubrica „Donații caritabile”.

Pentru politicile sau legile aplicabile în țara sau la nivelul 
business unit-ului sau departamentului in care vă desfășurați 
activitatea, contactați avocatul Goodyear responsabil de 
activitatea dvs.
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ACHIZIȚI I, ASOCIERI ÎN PARTICIPAȚIE, PARTENERIATE 
ȘI ALTE TRANZ AC ȚII  SAU INVESTIȚI I  UNICE
Achizițiile, asocierile în participație, parteneriatele și alte 
tranzacții sau investiții unice necesită efectuarea unor 
proceduri de diligență și de verificare a antecedentelor, 
adecvate acestor tranzacții. Aceste proceduri, evidențiate în 
Procedura de diligență anti-mită pentru achiziții sau asocieri 
în participație a Goodyear, trebuie obținute de la consilierul 
general sau de la orice consilier general partener. Efectuarea 
verificărilor de diligență și a antecedentelor pentru aceste 
tranzacții presupune un volum considerabil de efort și timp. 
Din acest motiv, implicarea timpurie a departamentului juridic 
este esențială.

CADOURI, DEPLASĂRI, MESE ȘI DIVERTISMENT 
OFERITE FUNC ȚIONARILOR GUVERNAMENTALI DIN 
AFARA STATELOR UNITE 
Cadouri
Conform Politicii anti-mită a Goodyear, orice cadou oferit unui 
funcționar guvernamental din afara Statelor Unite trebuie să 
îndeplinească toate criteriile menționate în Politica anti-mită, 
la rubrica „Cadouri, deplasări, mese și divertisment oferite 
funcționarilor guvernamentali din afara Statelor Unite”. Toate 
aceste cadouri trebuie înregistrate în evidențele Companiei 
folosind Registrul general corespunzător pentru cadouri.

Cadouri sau donații de anvelope
Pot exista situații în care oferirea sub formă de cadou a unor 
anvelope unei agenții sau unui departament guvernamental 
din afara Statelor Unite ar putea avea valoare promoțională sau 
ar putea fi oportună din alte motive. În plus, poate fi oportună 
donarea de anvelope (sau oferirea unei reduceri speciale 
pentru anvelope) unui departament guvernamental din 
afara Statelor Unite pentru montarea acestora pe un vehicul 
oficial folosit în scopuri demonstrative sau de testare. Toate 
aceste cadouri și donații de anvelope trebuie aprobate de 
un reprezentant al Goodyear și de către un consilier general 
partener. Anvelopele (și reducerile speciale la anvelope) nu pot 
fi oferite funcționarilor guvernamentali din afara Statelor Unite 
pentru fi folosite pe vehiculele lor personale sau pe cele ale 
membrilor familiilor lor.
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Deplasări și delegații
Pot exista situații în care este adecvat sau obligatoriu prin lege 
să se asigure deplasarea unui funcționar guvernamental din 
afara Statelor Unite, atât timp cât acest lucru se face în spiritul 
bunei-credințe, nu cu intenții de corupție sau așteptând o 
favoare, și dacă acest demers este legat de un scop comercial 
legitim și de bună-credință (de exemplu, inspectarea unei 
fabrici Goodyear pentru a obține aprobare pentru exportul de 
anvelope din unitatea în cauză). Toate aceste deplasări trebuie 
să fie aprobate în prealabil de președintele regional sau de 
reprezentantul ales pentru activitatea sau funcția în cauză și 
de consilierul general sau de un consilier general asociat, prin 
utilizarea formularului Listă de verificare privind deplasările 
pentru funcționari guvernamentali din afara Statelor Unite, 
care trebuie transmis electronic prin Global Contract Solution 
(„GCS”). În plus, deplasarea oferită trebuie să îndeplinească 
toate criteriile menționate în Politica anti-mită, la rubrica 
„Cadouri, deplasări, mese și divertisment oferite funcționarilor 
guvernamentali din afara Statelor Unite”.

Mese și divertisment
Pot exista situații în care este adecvat să fie oferite mese sau 
servicii de divertisment funcționarilor guvernamentali din 
afara Statelor Unite, cu condiția ca mesele și/sau serviciile de 
divertisment respective să fie oferite cu bună-credință, nu cu 
intenții de corupție sau așteptând o favoare, și în conformitate 
cu toate criteriile menționate în Politica anti-mită la rubrica 
„Cadouri, deplasări, mese și divertisment oferite funcționarilor 
guvernamentali din afara Statelor Unite”.

CADOURI, DEPLASĂRI, MESE ȘI DIVERTISMENT 
OFERITE FUNC ȚIONARILOR GUVERNAMENTALI DIN 
STATELE UNITE 
Cadouri oferite funcționarilor guvernamentali din 
Statele Unite
Funcționarii guvernamentali federali, statali și locali 
americani fac obiectul unor legi și reglementări speciale, care 
restricționează primirea de cadouri, mese și divertisment sau 
a altor beneficii de către aceștia. Angajații trebuie să cunoască 
și să respecte toate legile și reglementările federale, statale și 
locale cu privire la cadouri și gratuități. Orice mese, deplasări, 
cazare sau divertisment pentru angajați ai guvernului Statelor 
Unite trebuie să fie aprobate în prealabil, în scris, de către 
departamentul juridic. 

Reguli privind cadourile și deplasările membrilor 
Senatului și ai Camerei Reprezentanților
Politica Goodyear prevede respectarea, în toate privințele, a 
legilor și reglementărilor aplicabile, inclusiv a Regulamentului 
Permanent al Senatului SUA și a Regulamentului Camerei 
Reprezentanților a SUA cu privire la interdicții și restricții asupra 
cadourilor și deplasărilor, de care beneficiază membrii Senatului 
SUA și ai Camerei Reprezentanților a SUA și personalul 
acestora. Ca organizație ce apelează la agenți de lobby federali, 
Goodyear nu are voie să ofere niciun cadou, indiferent de 
valoare, membrilor sau angajaților Congresului, cu excepția 
cazului în care cadoul se încadrează în totalitate într-una dintre 
excepțiile de la interdicția de a oferi cadouri. În conformitate cu 
regulamentele, prin „cadou” se înțelege orice gratuitate, favor, 
discount, divertisment, cazare, împrumut, perioadă de grație 
sau alt lucru cu valoare monetară, și include cadouri sub formă 
de servicii, formare, transport, cazare și mese, indiferent dacă 
acestea sunt oferite în natură, prin cumpărarea unui bilet, plată 
în avans sau rambursare. 

Pentru mai multe informații, consultați:

•   Politica anti-mită

•   Ghid operațional internațional de conformitate anti-mită

•   Lista părților terțe vizate de Politica anti-mită

•   Reguli privind cadourile și deplasările membrilor Senatului și ai 

Camerei Reprezentanților

•   Procedura de diligență anti-mită pentru achiziții sau asocieri în 

participație a Goodyear

•   Listă de verificare privind deplasările pentru funcționari 

guvernamentali din afara Statelor Unite
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COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR
Goodyear se angajează să respecte pe deplin legile și 
reglementările aplicabile privind combaterea spălării banilor, 
a corupției și a finanțării terorismului în întreaga lume, iar 
Compania a implementat procedurile corespunzătoare pentru 
respectarea cerințelor de raportare aplicabile. În acest scop, 
Goodyear face afaceri doar cu clienți implicați în activități 
comerciale legitime, cu fonduri obținute din surse legitime.

Nerespectarea acestor legi ar putea supune Compania la 
sancțiuni civile și penale și ar putea afecta reputația Companiei.

Spălarea banilor constă în transformarea banilor sau a altor 
instrumente monetare, precum ordine de plată, cecuri sau 
cecuri de călătorie, obținute din activități frauduloase sau 
ilegale ale angajaților, terților, infractorilor, teroriștilor sau ale 
altor persoane, în bani sau investiții care fac ca fondurile să pară 
legitime și care împiedică depistarea sursei lor inițiale.

Acordați atenție următoarelor activități care au devenit 
asociate cu spălarea banilor: 

•   ordine de plată și cecuri de călătorie multiple sau sume 
mari de bani în numerar;

•   un client sau o altă parte terță care este reticent(ă) în a 
furniza informații complete, furnizează informații false 
sau suspecte și este înființat(ă) într-o jurisdicție off-shore, 
precum Insulele Virgine Britanice, Vanuatu, Guernsey sau 
Seychelles și/sau dorește să evite cerințele de raportare sau 
de înregistrare;

•   termeni de plată neobișnuit de favorabili sau transferuri 
neobișnuite de fonduri către sau din țări care nu au legătură 
cu tranzacția (a se vedea Plăți de ajustare, p. 27); sau

•   structurarea unei tranzacții astfel încât să se evite cerințele 
Companiei, precum derularea de tranzacții multiple sub 
pragul de raportare sau o plată de ajustare (a se vedea Plăți 

de ajustare, p. 27.).

Pentru îndrumări suplimentare privind această temă, consultați 
politicile și procedurile locale aplicabile sau contactați avocatul 
Goodyear responsabil de business unit-ul sau departamentul dvs.

Pentru mai multe informații, consultați: 

•   Combaterea spălării banilor

•   Website-ul Goodyear privind controlul tranzacțiilor externe și 

de export din SUA
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INTERDICȚIE PRIVIND PLĂȚILE  
DE AJUSTARE
Goodyear impune ca plățile să fie făcute doar către entitatea 
căreia i se cuvin și în jurisdicția în care se cuvin. De exemplu, nu 
faceți niciodată o plată către o altă persoană (chiar dacă 
este proprietarul unei organizații) decât organizația cu 
care Goodyear a făcut afaceri sau către un cont bancar 
din altă țară decât cea în care își desfășoară activitatea 
sau este înregistrată organizația ori în care au fost 
furnizate bunurile și serviciile. De asemenea, politica 
Goodyear interzice și alte „favoruri”, precum furnizarea unei 
facturi modificate sau efectuarea unei plăți în numerar care nu 
se reflectă în evidențele Goodyear.

Unele organizații pot solicita ca Goodyear să facă plăți către 
o companie afiliată sau către o terță parte din altă țară, din 
motive comerciale legitime, precum factoringul sau cesionarea 
legală a drepturilor. Orice astfel de solicitări sau alte solicitări 
neobișnuite privind acordarea de tratamente speciale sau 
excepții trebuie analizate împreună cu avocatul Goodyear 
responsabil de business unit-ul sau departamentul dvs., înainte 
de a aproba astfel de acorduri de plată. Documentația privind 
această analiză se va păstra conform cerințelor Goodyear 
privind păstrarea evidențelor de afaceri.

REȚINEȚI

Plățile de ajustare pot indica fraudă, mită, 

spălare de bani sau alte comportamente 

suspecte. Există multe alte semne de fraudă 

care vă pot indica faptul că ceva nu este în 

regulă. Acestea se numesc, uneori, „semnale de 

comportament suspect”. Printre semnalele de 

comportament suspect se numără:

•   O cultură organizațională sau un istoric de 

fraudă, comportamente necorespunzătoare 

sau îndoielnice

•   Taxe, comisioane, reduceri sau prime 

acordate/propuse excesive

•   Acorduri de consultanță care includ doar 

servicii descrise vag

•   Terțul își desfășoară activitatea în alt domeniu 

decât cel pentru care a fost angajat

•   Terțul are legături cu un funcționar 

guvernamental sau este recomandat de un 

funcționar guvernamental

•   Terțul este doar o societate de tip „cutie 

poștală” înființată într-o jurisdicție off-shore

•   Terțul refuză să promită sau să se angajeze în 

scris că va respecta FCPA, altă lege aplicabilă 

sau politica Goodyear

Pentru mai multe informații privind semnalele 

de comportament suspect, vă rugăm să 

contactați avocatul Goodyear responsabil de 

business unit-ul sau departamentul dvs. sau 

Departamentul de conformitate și etică.
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CONFLICTE DE INTERESE ÎNTRE 
GOODYEAR ȘI ANGAJAȚII SĂI
Goodyear se așteaptă ca toate acțiunile și deciziile 
angajaților săi să fie realizate în mod obiectiv și în interesul 
Companiei. Angajații nu trebuie să fie supuși vreunei 
influențe necorespunzătoare a intereselor personale sau 
extraprofesionale care ar putea să interfereze sau ar putea 
părea să interfereze cu activitatea lor în interesul Goodyear. 
Angajații nu trebuie să se afle în vreo situație în care să aibă 
vreun interes sau vreo legătură directă sau indirectă cu 
activitățile extraprofesionale legate de vreuna dintre activitățile 
Goodyear. De asemenea, ei nu trebuie să concureze cu vreo 
activitate Goodyear, nu trebuie să își aroge o oportunitate 
de afaceri care aparține de drept Companiei și nu trebuie să 
folosească proprietățile, informațiile sau poziția Companiei 
pentru obținerea de câștiguri personale.

Următoarele sunt exemple de conflicte de interese: 
•   în mod direct sau indirect, prin intermediul familiei sau 

al altor persoane, deținerea unui interes material într-o 
societate care este un concurent, client, furnizor, agent, 
contractant sau subcontractant al Goodyear sau care face 
afaceri de altă natură cu Compania; deținerea oricărei 
poziții la nivelul unei astfel de societăți, în calitate de 
director, angajat, consultant sau distribuitor ori acceptarea 
în mod direct sau indirect de plăți, servicii, împrumuturi sau 
orice alte elemente la o valoare superioară celei nominale 
de la o astfel de societate;

•   deturnarea afacerilor de la Goodyear; utilizarea poziției 
în cadrul Goodyear pentru a împiedica sau a îngreuna 
capacitatea acesteia de a concura cu alte societăți sau 
primirea unui comision, a unui cadou nepotrivit, a unei 
plăți ilegale, a unei mite, a unei plăți de facilitare sau 
obținerea unui alt profit de pe urma unei tranzacții a 
Companiei; sau

•   transferarea sau vânzarea de informații din interior sau 
acționarea în urma cunoașterii unor informații din interior, 
pentru a profita în mod personal de o oportunitate 
de afaceri sau de o tranzacție oferită de Goodyear ori 
dezvoltată de Goodyear; sau

•   deținerea unei poziții în consiliul de administrație al unui 
concurent, furnizor, contractant, agent, client al Goodyear 
sau al oricărei entități care are o relație profesională cu 
Goodyear sau concurează cu aceasta (deținerea unei poziții 
în consiliul de administrație al unei alte organizații, inclusiv al 
unei organizații caritabile sau non-profit, poate constitui un 
conflict de interese și ar trebui discutată cu managerul dvs.).
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ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI

Întrebare: Cumnatul meu este peisagist și dorește să 

liciteze pentru contractul de amenajări peisagistice de la 

fabrica unde lucrez eu. Ce ar trebui să fac?

Răspuns: În funcție de poziția dvs. în cadrul fabricii, 
poate exista un conflict de interese (de exemplu, dacă 
sunteți managerul fabricii sau directorul financiar, dacă 
lucrați la departamentul de achiziții sau dacă exercitați 
atribuții de coordonare a peisagiștilor).

De îndată ce realizați existența unui posibil conflict, 
trebuie să contactați avocatul responsabil de business 
unit-ul sau departamentul dvs. Avocatul vă va ajuta să 
stabiliți dacă există sau nu un conflict și să documentați 
situația. În plus, ar trebui:

•   să dezvăluiți aceste informații managerului dvs., 
pentru a îl/o informa cu privire la situație;

•   să vă asigurați că personalul departamentul de 
achiziții cunoaște situația înainte de atribuirea 
contractului; și

•   să vă asigurați că nu aveți nicio influență asupra 
deciziei privind alegerea peisagistului și nicio 
influență viitoare asupra oricărei decizii de a păstra 
sau de a angaja peisagistul, în cazul în care este 
aleasă firma cumnatului dvs.

Este important să evitați atât conflictul real de interese, 
cât și aparența unui conflict.

De îndată ce descoperiți un potențial conflict de interese 
cu Goodyear (de preferință înainte de crearea efectivă a 
conflictului), trebuie să raportați situația consilierului general 
sau avocatului Goodyear responsabil de business unit-ul 
sau departamentul dvs. Goodyear înțelege că situațiile 
individuale pot varia, iar Compania va evalua pe deplin și 
în mod obiectiv fiecare situație. Încălcările vor face obiectul 
măsurilor disciplinare corespunzătoare, care pot merge până la 
desfacerea contractului de muncă și anularea beneficiilor. 

Pentru mai multe informații, consultați:

•   Politica privind conflictele de interese

•   Politica privind conflictele de interese în cazul consiliului de 

administrație și al funcționarilor executivi

•   Politica globală privind fraternizarea la locul de muncă

•   Politica privind utilizarea abuzivă a informațiilor privilegiate
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ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI

Întrebare: Sunt reprezentant comercial de vânzări 

și am un fond de pensii gestionat de o terță parte. Fondul 

deține acțiuni la multe companii, inclusiv la una dintre 

principalele firme pe care le reprezint, un producător de 

echipamente originale cotat la bursă. Această situație este 

interzisă prin Politica privind conflictele de interese?

Răspuns: Dacă situația rămâne în acest stadiu, nu 
s-ar crea un conflict în temeiul Politicii Goodyear privind 
conflictele de interese. Dacă aflați informații din interior 
care ar afecta valoarea acțiunilor producătorului de 
echipamente originale, nu aveți voie să faceți tranzacții 
cu acțiunile respective și trebuie să consultați Politica 
Goodyear privind utilizarea abuzivă a informațiilor 
privilegiate, pentru informații suplimentare. 

În plus, ca reprezentant de vânzări pentru firma 
respectivă, nu puteți tranzacționa în mod activ acțiuni 
ale acelui client al Goodyear. 

De asemenea, un asociat care lucrează în domeniul 
achizițiilor nu poate tranzacționa acțiuni ale furnizorilor 
cu care face afaceri.

OFERIREA ȘI ACCEPTAREA DE  
CADOURI/DIVERTISMENT 
Cadourile de afaceri și serviciile de divertisment modeste 
sunt folosite în mod frecvent pentru stimularea bunăvoinței 
și pentru consolidarea relațiilor de lucru între asociați. Oferirea 
sau acceptarea unor mese ocazionale, a unor mici suvenire 
din partea companiei și participarea la evenimente sportive și 
culturale pot fi adecvate în anumite circumstanțe. Ar trebui să 
consultați Politica privind oferirea și acceptarea de cadouri și 
să analizați în mod rațional măsura în care un cadou, o masă 
sau un serviciu de divertisment este adecvat și să discutați cu 
managerul dvs. sau cu avocatul responsabil de business unit-ul 
sau departamentul dvs. dacă aveți dubii cu privire la caracterul 
adecvat al unui cadou, al unui eveniment sau al unei cheltuieli.

REȚINEȚI

Cadourile și serviciile de divertisment (primite, 

oferite sau acceptate) trebuie raportate prin 

Formular pentru informarea privind primirea de 

cadouri/divertisment atunci când este cazul.
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ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI

Întrebare: Un furnizor are voie să-mi plătească biletul 

de avion, cazarea la hotel sau taxa de înregistrare la o 

conferință, dacă plătește cheltuielile tuturor participanților? 

Dar dacă susțin o prezentare în cadrul conferinței, iar 

furnizorul se oferă să-mi plătească toate cheltuielile în 

schimbul acestui lucru?

Răspuns: Nu ar fi corect ca un furnizor să vă 
plătească biletele de avion, cazarea la hotel sau taxa 
de înregistrare la o conferință, pentru a vă determina 
să participați, chiar dacă suportă cheltuielile altor 
participanți. Furnizorul poate plăti taxele de înregistrare 
la conferință dacă țineți o prelegere sau o prezentare 
în cadrul acesteia. Totuși, Goodyear ar trebui să suporte 
cheltuielile de deplasare, precum biletul de avion, 
închirierea unei mașini sau cazarea la hotel. Sunt 
permise excepții în cazul în care conferința la care 
susțineți prezentarea este sponsorizată sau găzduită 
de o asociație independentă (care nu este client sau 
furnizor), precum Asociația Barourilor Americane, 
Asociația Americană de Marketing sau o instituție de 
învățământ sau de cercetare. Cazarea la hotel poate fi 
plătită de asociația sau instituția respectivă. Vă rugăm să 
vă consultați cu avocatul responsabil de activitatea sau 
funcția dvs. înainte de a accepta să susțineți prezentări la 
vreo conferință, deoarece se pot aplica și alte cerințe.

CADOURILE 
Angajații pot oferi sau primi cadouri către/de la furnizori, clienți 
sau alte persoane cu care Goodyear face sau poate face afaceri, 
în cazul în care cadoul respectă toate criteriile de mai jos: 

•   cadoul are o valoare mai mică de 100 USD; 

    superiorii dvs. de primul și al doilea nivel pot aproba un 
cadou mai mare, a cărui valoare nu depășește 250 USD; 

    pentru cadourile cu o valoare mai mare de 250 USD 
este necesară aprobarea președintelui sau a unui 
reprezentant ales și a consilierului general asociat de la 
nivel regional;

•   cadoul nu reprezintă numerar sau echivalente de numerar, 
precum certificate-cadou, carduri de cadou sau plăți 
electronice prin site-uri precum PayPal, Zelle sau WeChat 
Pay (sunt absolut interzise cadourile în numerar sau 
echivalente de numerar);

•   cadoul reprezintă o uzanță și nu ar părea extravagant, 
necorespunzător sau inadecvat pentru destinatar sau 
pentru un observator obiectiv;

•   cadoul nu impune obligații celui care îl oferă sau celui care 
îl primește; 

•   cadoul nu generează un tratament special sau de 
favoritism între cel care îl oferă și cel care îl primește; 

•   cadoul respectă toate limitele specifice suplimentare 
stabilite de conducerea locală a Goodyear;

•   cadourile oferite trebuie consemnate într-un raport de 
cheltuieli adecvat și trebuie să poată fi rambursate de către 
Goodyear; și

•   cadoul nu încalcă în alt mod politica internă a celui care îl 
oferă sau care îl primește.

REȚINEȚI

Consultați secțiunea Cadouri, deplasări, 

mese și divertisment oferite funcționarilor 

din afara Statelor Unite de la pagina 23 și 

Cadouri, deplasări, mese și divertisment oferite 

funcționarilor guvernamentali din Statele Unite 

de la pagina 25.
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REȚINEȚI

Cadourile și serviciile de divertisment oferite 

funcționarilor guvernamentali trebuie să 

respecte și secțiunile aplicabile din Politica 

anti-mită a Goodyear.

Exemple de cadouri acceptabile în general:
•   articole promoționale sau publicitare standard, precum 

pixuri, căni sau articole de îmbrăcăminte pe care este 
imprimat numele sau logoul companiei;

•   coșuri cu fructe și alte alimente; și

•   flori și plante.

Asociații nu trebuie să ceară cadouri clienților sau furnizorilor 
și trebuie să refuze sau să returneze orice cadou care nu 
respectă vreuna dintre politicile Companiei. Dacă refuzarea sau 
returnarea ar afecta o relație profesională importantă, cadoul 
trebuie să fie predat imediat consilierului general partener de la 
nivelul regiunii sau al funcției de afaceri, astfel încât acesta să ia 
măsurile oportune.

SERVICIILE DE DIVERTISMENT 
Angajații pot oferi sau accepta ocazional mese și servicii de 
divertisment către/de la furnizori, clienți sau alte persoane 
cu care Goodyear face sau poate face afaceri, în cazul în care 
serviciul de divertisment respectă toate criteriile de mai jos:

•   serviciul de divertisment reprezintă o uzanță și nu ar 
părea extravagant, necorespunzător sau inadecvat pentru 
destinatar sau pentru un observator obiectiv; 

•   serviciul de divertisment nu impune obligații celui care îl 
oferă sau celui care îl primește; 

•   serviciul de divertisment nu generează un tratament special 
sau de favoritism între cel care îl oferă și cel care îl primește; 

•   la eveniment participă și clientul sau furnizorul care oferă 
sau primește masa sau serviciul de divertisment;

•   evenimentul are loc într-un spațiu adecvat pentru discuții 
profesionale; 

•   serviciul de divertisment respectă toate limitele specifice 
suplimentare stabilite de conducerea locală a Goodyear;

•   serviciul de divertisment oferit trebuie consemnat într-un 
raport de cheltuieli adecvat și trebuie să poată fi rambursat 
de către Goodyear; și

•   serviciul de divertisment nu încalcă politica internă a celui 
care îl oferă sau care îl primește.

REȚINEȚI

Dacă vă aflați în situația de a oferi sau a 

accepta servicii de divertisment, rețineți 

următoarele principii:

•   trebuie să participați și dvs., și cel care vă 

oferă (sau care primește) serviciul;

•   valoarea serviciului de divertisment trebuie 

să fie rezonabilă; 

•   evenimentul trebuie să aibă loc într-un 

spațiu adecvat pentru afaceri; și

•   serviciul de divertisment nu trebuie să fie 

ofensator, cu tentă sexuală sau contrar 

angajamentului nostru de respect reciproc.
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ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI

Întrebare: Un furnizor m-a invitat, alături de alți lideri 

din domeniul industriei, la o partidă de golf. Pot participa?

Răspuns: Rețineți că acceptarea unui serviciu de 
divertisment adecvat din partea furnizorilor ar trebui 
să aibă loc în mod ocazional, iar furnizorul ar trebui să 
participe și el. Furnizorul nu poate suporta cheltuielile 
de deplasare sau de cazare pentru acest eveniment. 
Trebuie să respectați limitarea prevăzută de politica 
privind cadourile pentru orice articol ce ar putea fi oferit 
în timpul ieșirii. Dacă la momentul respectiv este în 
curs de negociere un contract cu furnizorul, ar trebui să 
discutați cu managerul dvs. dacă este potrivit sau nu să 
participați la eveniment. Dacă la eveniment vor participa 
și concurenți sau dacă aveți întrebări, ar trebui să vă 
adresați biroului de conformitate și etică sau avocatului 
Goodyear responsabil de activitatea sau funcția dvs., 
înainte de a accepta orice invitație.

Exemple de servicii de divertisment permise:
•   răcoritoare înaintea, în timpul sau după o întâlnire 

 de afaceri;

•   mese înaintea, în timpul sau după o întâlnire de afaceri sau 
atunci când au legătură cu afacerea în alt mod; și

•   invitații care au legătură cu afacerea, fără a fi frecvente, 
pentru a participa la activități precum evenimente sportive 
sau culturale.

Această politică nu vizează excursiile oferite drept stimulent 
sau programele de premii pentru distribuitorii Goodyear. 
Acestea trebuie analizate de avocatul Goodyear responsabil de 
activitatea sau funcția dvs., înainte de a fi oferite. 

Pentru mai multe informații, consultați:

•   Politica privind oferirea și acceptarea de cadouri

•   Formular pentru urmărirea cadourilor și serviciilor  

de divertisment

•   Politica anti-mită

•   Ghid operațional internațional de conformitate anti-mită

•  Politica privind conflictele de interese
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SPRIJINIREA FURNIZORILOR, A 
CLIENȚILOR SAU A ALTOR ENTITĂȚI
În general, Goodyear nu sprijină sau promovează produsele sau 
serviciile pe care le poate utiliza sau persoanele și companiile 
care le produc și le furnizează. 

Este nevoie de aprobare din partea Departamentului pentru 
legea privind proprietatea intelectuală, a Departamentului 
de comunicare globală și a vicepreședintelui responsabil cu 
achizițiile pentru (i) a aproba utilizarea oricăruia dintre numele, 
mărcile sau logourile companiei noastre pe materialele 
publicitare ale altei companii, (ii) a oferi sau a acorda orice 
declarație în sprijinul unui eveniment, produs ori serviciu sau 
(iii) a încheia orice contract care impune oferirea unei declarații 
de promovare sau a unui sprijin de către Goodyear. 

De asemenea, nu vă puteți utiliza funcția sau afilierea în 
cadrul Goodyear dacă sprijiniți personal un eveniment sau 
produsul ori serviciul unui furnizor sau al unui client, cu 
excepția cazului în care primiți în prealabil aprobare din 
partea Departamentului pentru legea privind proprietatea 
intelectuală, a Departamentului de comunicare globală și a 
vicepreședintelui responsabil cu achizițiile. 

Pentru mai multe informații, consultați:

•   Politica privind sprijinirea furnizorilor, a clienților sau a  

altor entități

•   Prevederile privind utilizarea platformelor de comunicare 

socială/internet
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UTILIZAREA RESURSELOR COMPANIEI
Goodyear vă oferă diverse active și aplicații (de exemplu, 
laptopuri, dispozitive mobile, echipamente de birotică, 
instrumente, telefoane, copiatoare, carduri de credit, 
automobile) pentru derularea activității Companiei. Sunteți 
responsabil pentru utilizarea cu atenție și în mod eficient și 
corespunzător a activelor și resurselor care vă sunt furnizate 
pentru a vă desfășura activitatea și trebuie să le protejați 
împotriva utilizării necorespunzătoare, a deteriorării, a furtului 
sau a altor pierderi. 

Puteți utiliza activele sau aplicațiile Goodyear în scopuri 
personale în mod limitat, dacă utilizarea: 

•   este doar ocazională;

•   nu comportă decât costuri nominale și ocazionale; și

•   respectă toate legile aplicabile, Manualul și alte politici  
ale Companiei. 

Nu puteți utiliza resurse ale Goodyear pentru a desfășura 
activități profesionale externe. 

Goodyear a adoptat politici de securitate stricte privind 
utilizarea resurselor IT de către angajați. Dacă nu sunt 
respectate cerințele acestor politici, sistemele Companiei 
pot deveni vulnerabile, ceea ce poate afecta operațiunile. 
Goodyear interzice utilizarea computerelor, a dispozitivelor 
mobile și a sistemelor de e-mail ale Companiei pentru a 
primi, a crea sau a transmite materiale necorespunzătoare 
sau ilegale (de exemplu, mesaje pornografice, discriminatorii, 
de hărțuire sau abuzive). Dacă aveți întrebări cu privire la 
utilizarea corespunzătoare a resurselor IT, contactați avocatul 
Goodyear responsabil de business unit-ul sau departamentul 
dvs., Departamentul pentru legea privind proprietatea 
intelectuală de la Akron, echipa de IT a departamentului dvs. 
sau Departamentul global de management al securității IT din 
cadrul Goodyear de la Akron (trimiteți un e-mail la  
„itsupport_email@goodyear.com”). 
 
Refer to the following for more information:

•   Politica privind utilizarea acceptabilă a resurselor IT

•   Prevederile privind utilizarea platformelor de comunicare 

socială/internet

•   Politica privind conflictele de interese

ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI

Întrebare: Sunt responsabil de o ligă sportivă din 

exteriorul firmei și aș dori să actualizez site-ul web al ligii de 

pe computerul meu de serviciu și, de asemenea, va trebui să 

creez și să imprim copii ale programului. Ar fi o problemă?

Răspuns: Goodyear înțelege că angajații au 
ocazional nevoie să utilizeze echipamentele companiei 
(de exemplu, copiatoarele, telefoanele, computerele sau 
dispozitivele mobile, e-mailul, internetul etc.) în scopuri 
personale. 

Politica Goodyear privind utilizarea activelor prevede că:
•   utilizarea în scop personal a activelor este permisă în 

mod limitat, ceea ce înseamnă o utilizare ocazională 
a telefoanelor, copiatoarelor, computerelor și 
echipamentelor periferice; și

•   indiferent de utilizare, activele pot fi folosite doar 
pentru activități legale și etice și în conformitate cu 
politicile Companiei.

Resursele nu pot fi folosite pentru a derula o afacere 
externă, pentru a concura în orice mod cu activitatea 
Goodyear sau pentru a derula activități care ar încălca 
Manualul sau orice politică.
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PRACTICI DE AFACERI  
SUPLIMENTARE GLOBALE 

LEGISLAȚIA PRIVIND COONCURENȚA ȘI 
LEGISLAȚIA ANTITRUST
INTRODUCERE
Goodyear se angajează să respecte legile și reglementările 
antitrust și privind concurența la nivel mondial. Termenii 
„legislație antitrust” și/sau „legislație privind concurența” 
se referă la legile civile și penale care reglementează 
comportamentul în afaceri. Aceste legi promovează 
concurența solidă, liberă și deschisă pe piață. Deciziile 
profesionale de rutină, care implică prețuri, termeni și condiții 
de vânzare, lucrul cu furnizori sau clienți, vânzările și achizițiile 
de active sau întreprinderi și multe alte aspecte prezintă 
frecvent probleme extrem de sensibile în temeiul legislației 
antitrust sau privind concurența. 

Aceste legi sunt puse în aplicare în mod riguros în întreaga 
lume. Sancțiunile pentru încălcări pot fi severe, incluzând 
amenzi semnificative pentru companii și persoane fizice și 
alte sancțiuni penale, inclusiv pedeapsa cu închisoarea pentru 
persoane fizice. Încălcarea acestor legi poate distruge cariera 
unei persoane și ar putea avea un impact semnificativ asupra 
Goodyear. Astfel, este vital să vă familiarizați cu aceste legi, 
întrucât ele se aplică responsabilităților și funcției dvs.

ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI

Întrebare: La cină, în timpul întrunirii unei asociații 

profesionale, reprezentanții de vânzări ai unora dintre 

concurenții noștri au început să discute despre teritoriul 

propriu și despre diferitele tipuri de clienți pe care îi au. Unul 

dintre ei a sugerat că fiecare dintre companiile noastre ar 

putea deservi o categorie diferită de clienți la nivel teritorial. 

Cum ar fi trebuit să procedez în această situație?

Răspuns: Această conversație este interzisă, fiindcă 
participanții discută despre împărțirea clienților pe 
categorii între concurenți, ceea ce încalcă legislația 
concurențială. În această situație, trebuie să subliniați 
că nu veți participa la aceste acțiuni. Cereți-vă scuze 
de la cei prezenți și plecați. Raportați imediat situația 
consilierului general al Goodyear, unui consilier 
general partener sau avocatului Goodyear responsabil 
de business unit-ul sau departamentul dvs. Dacă 
această situație sau una similară survine în cadrul unei 
întruniri, solicitați ca în procesul-verbal al întrunirii să se 
consemneze plecarea dvs.
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PRAC TICI INTERZISE ȘI SANC ȚIUNI
Această secțiune a Manualului conține o „listă de verificare” 
a principalelor legi privind concurența. În cazul în care 
considerați că vă confruntați cu o problemă care privește 
aceste legi, cereți imediat ajutorul avocatului Goodyear 
responsabil de activitatea dvs. 

Statele Unite ale Americii și alte jurisdicții interzic acordurile, 
contractele, combinațiile și conspirațiile, fie ele oficiale sau 
neoficiale, care restricționează comerțul. Această restricție 
generală guvernează comportamentul concurenților și 
relațiile dintre aceștia. Din cauza numărului, a complexității și a 
integrării afacerilor noastre, este vital ca angajații să recunoască 
cine sunt, de fapt, concurenții noștri. Concurenții Goodyear nu 
sunt pur și simplu alți producători de anvelope sau de produse 
chimice. Mulți concurenți sunt evidenți, dar trebuie să 
rețineți că un client, un distribuitor sau un furnizor al 
unei afaceri poate fi concurentul unei alte afaceri. De 
exemplu, un client al afacerii noastre de producție de 
anvelope ar putea fi un concurent al afacerii noastre 
de distribuție sau de desfacere cu amănuntul. Din 
acest motiv, trebuie să aveți grijă să respectați legile 
și reglementările în tranzacțiile dvs. cu toți clienții, 
furnizorii și concurenții. Aceste interdicții stau la 
baza tuturor legilor privind concurența din alte țări și 
jurisdicții, precum Uniunea Europeană, Australia, China, 
Japonia, India și Brazilia.

Următoarele practici sunt ilegale în temeiul legilor din Statele 
Unite și din alte țări și jurisdicții și, prin urmare, sunt interzise 
de Goodyear:

•   acordurile, contractele sau conspirațiile, fie ele oficiale sau 
neoficiale, de stabilire a prețurilor, manipulare a licitațiilor 
sau comunicare cu concurenții privind prețurile sau care 
vizează afectarea sau influențarea prețurilor, precum 
semnalizarea prețurilor și stabilizarea prețurilor. 

   Această interdicție se aplică tuturor aspectelor legate 
de preț și altor termeni și condiții de vânzare, precum 
factorii și formulele pentru calculul prețurilor, termenii 
de credit, reducerile, rabaturile, publicitatea, garanțiile, 
marjele de profit sau costurile. 

   Este împotriva politicii Goodyear, astfel cum 
este prevăzută în Manual sau în alte politici ale 
Goodyear, ca oricine să facă schimb cu concurenții, 
să primească de la aceștia sau să le furnizeze 
acestora liste de prețuri sau alte informații privind 
prețurile, termenii sau condițiile de vânzare;

•   acorduri, contracte sau conspirații pentru împărțirea sau 
repartizarea clienților, furnizorilor, teritoriilor sau produselor 
cu un concurent, inclusiv cu distribuitorii și francizații de pe 
piețele pe care Goodyear desface produse; 

•   încheierea de acorduri sau conspirații pentru a restricționa 
sau a limita producția sau randamentul; și

•   încheierea de acorduri sau conspirații cu oricine pentru 
a boicota sau a refuza vânzarea către un client, pentru a 
boicota sau a refuza achizițiile de la un furnizor sau pentru 
a „complota” cu un concurent împotriva altuia.

LIMITĂRI PRIVIND DISCUȚIILE CU CONCURENȚII
Ocazional, puteți lua contact cu concurenții și chiar și acest 
contact poate ridica probleme din punctul de vedere al 
legislației privind concurența. Prin urmare, trebuie să vă 
limitați pe cât posibil contactele cu concurenții și nu 
trebuie să discutați cu niciun concurent informații cu 
semnificație concurențială. 
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PERICOLELE AC TIVITĂȚILOR ÎN CADRUL  
ASOCIAȚIILOR PROFESIONALE
Numeroase acțiuni de punere în aplicare a normelor antitrust 
au fost declanșate de comportamentul participanților la 
întruniri ale asociațiilor profesionale, fie în cadrul sesiunilor 
oficiale, fie în timpul activităților sociale legate de aceste 
întruniri. Din cauza acestui caracter sensibil, trebuie să aveți 
întotdeauna grijă când participați la asociații profesionale.
 
Dacă veți participa la întrunirea oricărei asociații profesionale:

1)   Goodyear trebuie să fie membră a asociației sau 
trebuie să obțineți o aprobare specifică din partea 
avocatului Goodyear responsabil de business unit-ul sau 
departamentul dvs.; și

2)   dacă participă concurenți, fie trebuie să fie prezent 
împreună cu dvs. un avocat al Goodyear, fie un avocat 
al Goodyear trebuie să fi revizuit agenda propusă ȘI dvs. 
trebuie să fi fost instruit cu privire la conformitatea cu 
legislația privind concurența.

Dacă participați la o asociație profesională sau la o altă 
întrunire unde auziți că se discută probleme sensibile 
din punct de vedere concurențial, trebuie să părăsiți 
imediat întrunirea. Trebuie să solicitați ca procesul-verbal al 
întrunirii să consemneze plecarea dvs. și trebuie să raportați 
imediat incidentul avocatului Goodyear responsabil de 
business unit-ul sau departamentul dvs.

RELAȚIILE CU CLIENȚII  ȘI  FURNIZORII ÎN TEMEIUL 
LEGILOR PRIVIND CONCURENȚA
Legile și reglementările privind concurența guvernează 
comportamentul profesional cotidian cu clienții și furnizorii. 
Pe lângă interdicțiile aplicate în SUA privind anumite 
comportamente de monopol, alte legi din SUA interzic 
discriminarea în materie de prețuri între clienți, atunci când 
discriminarea respectivă poate afecta concurența. 

REȚINEȚI

Legile și politicile de punere în aplicare pot 

să difere semnificativ de la o țară la alta și 

pot suferi modificări. Ceea ce este acceptabil 

astăzi poate deveni problematic în viitor. De 

exemplu, autoritățile de reglementare dintr-o 

țară și-au schimbat recent politicile și au 

efectuat o anchetă la nivel de industrie în ceea 

ce privește practicile îndelungate de acordare 

de stimulente între producătorii și distribuitorii 

de anvelope. În urma evaluării, Goodyear 

a plătit o penalizare de 2 milioane USD și a 

suportat costuri semnificative asociate cu 

ancheta. Ideea principală: Rămâneți la curent 

cu legile și reglementările și asigurați-vă că 

programele sunt supuse în mod regulat unei 

evaluări juridice.
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Printre practicile ce ridică probleme din punctul de vedere 
al legislației privind concurența și care trebuie evaluate și 
îndrumate de avocatul Goodyear responsabil de business unit-
ul sau departamentul dvs., se numără: 

•   prețurile minime sau maxime de revânzare - obligarea 
clientului sau încercarea de a obliga clientul să promoveze 
(în presa tipărită sau online) sau să vândă produsul nostru 
la un anumit preț sau să nu promoveze ori să vândă 
produsul nostru sub sau peste un anumit preț; 

•   încercarea de a limita un client sau un distribuitor la un 
anumit teritoriu sau la o anumită piață ori de a ajuta un 
client să împiedice alt client să pătrundă pe teritoriul 
clientului respectiv;

•   discriminările în materie de prețuri (în mod direct sau 
indirect), promovarea sau alte servicii între clienți;

•   obligarea unui client să cumpere un produs pentru a  
primi altul;

•   solicitarea de exclusivitate de la un client, distribuitor  
sau furnizor; 

•   obligarea unui furnizor să cumpere produse sau servicii de 
la Goodyear, drept condiție pentru obținerea unui contract 
de achiziție; sau

•   oferirea de reduceri, stimulente sau puncte pentru 
obținerea de premii sau alte programe pentru a contribui la 
comercializarea sau vânzarea de produse prin intermediul 
distribuitorilor sau al punctelor de desfacere cu amănuntul.

Dat fiind caracterul sensibil al acestor relații în temeiul legislației 
privind concurența, politicile, programele și practicile Goodyear 
referitoare la clienții, furnizorii și canalele noastre de distribuție, 
precum și modificările aduse acestor politici, trebuie să fie 
revizuite de avocatul Goodyear responsabil de activitatea dvs., 
înainte de a fi puse în aplicare.

E VALUAREA FUZIUNILOR, A ACHIZIȚI ILOR ȘI A 
ASOCIERILOR ÎN PARTICIPAȚIE
Legislația privind concurența reglementează și combinațiile de 
afaceri, precum fuziunile, achizițiile, cesionările sau eliminările 
de active sau afaceri și constituirea de asocieri în participație 
sau de alianțe strategice. Înainte de începerea discuțiilor sau a 
negocierilor cu privire la oricare dintre aceste tranzacții, trebuie 
să vă consultați cu avocatul Goodyear responsabil de business 
unit-ul sau departamentul dvs., pentru o opinie privind măsura 
în care tranzacția propusă este permisă în temeiul legilor și 
reglementărilor aplicabile, dacă ea trebuie raportată și dacă 
sunt necesare alte măsuri sau precauții în timpul fazelor de 
negociere, diligență și procesare a contractelor.

FORMULĂRI CLARE, FĂRĂ EXAGERĂRI
În cursul anchetelor sau al proceselor pe probleme de 
concurență, Goodyear poate fi nevoită să furnizeze celeilalte 
părți sau guvernului orice document al Companiei, inclusiv 
e-mailuri și alte documente și date păstrate pe suport 
electronic, pe calculatoare sau pe dispozitive mobile. Goodyear 
și angajații săi pot avea de suferit din cauza unor documente 
interne, precum note, e-mailuri, mesaje, conversații sau alte 
comunicări pe dispozitive mobile, care conțin formulări al căror 
scop este exclusiv acela de a exagera, de a evidenția o situație, 
de a face o glumă sau de a provoca o reacție a cititorului 
(„să dominăm, să distrugem, să zdrobim sau să ucidem 
concurența”). Prin urmare, trebuie să aveți grijă și să dați dovadă 
de precizie în comunicările dvs., inclusiv în e-mailuri, astfel încât 
ceea ce scrieți și acțiunile asociate să nu poată fi interpretate în 
mod eronat, chiar dacă sunt scoase din context. Vă rugăm să 
recitiți chiar și e-mailurile de rutină sau alte comunicări, înainte 
de a le trimite, pentru a vă asigura că tot ceea ce ați scris este în 
regulă și clar. A se vedea Precauția în comunicare la p. 48 pentru 
detalii suplimentare.

Consultați următoarele politici pentru mai multe informații:

•   Reglementarile EU privind: asocierile, utilizarea informatiilor 

referitoarea la piata si comportamentele agreate in 

dezvoltarea preturilor

•  Ghid pentru colectarea de informații privind concurența

•  Ghid pentru lucrul cu TireHub
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EXPORTURI ȘI IMPORTURI 
Ca urmare a caracterului global al activității sale, Goodyear 
este supusă unei suite ample de legi și reglementări privind 
activitatea transfrontalieră, precum: 

•   legi și reglementări fiscale și vamale privind evaluarea 
produselor, intrarea în țară, vămuirea și taxele vamale;

•  legi privind controlul monetar;

•   controale ale exporturilor și ale tranzacțiilor externe în 
SUA, care reglementează exportul și reexportul de produse 
sau tehnologie din SUA și care impun interdicții sau alte 
restricții în ceea ce privește comerțul cu anumite țări, 
entități și persoane;

•   legea privind practicile de corupție în străinătate („FCPA”), 
Legea britanică pentru combaterea mitei sau legile anti-
mită sau anticorupție ale altor țări (a se vedea secțiunea 
Combaterea mitei, care începe la pagina 18);

•   reglementări care interzic participarea, cooperarea sau 
sprijinirea unui boicot internațional la care SUA  
nu participă; 

•   reglementări care interzic spălarea banilor și reglementări 
privind cerințele de raportare pentru anumite tranzacții; și

•  legi complexe și deseori contradictorii ale altor țări.

 

REȚINEȚI

Controalele la export și sancțiunile SUA se pot 

aplica în numeroase situații cotidiene, care 

implică următoarele elemente, dar fără a se 

limita la acestea:

•   angajarea sau repartizarea de angajați, 

inclusiv la anumite unități ale Goodyear;

•   vizitatori din cadrul Goodyear sau al unor 

părți terțe la unitățile Goodyear;

•   aprovizionarea cu materii prime sau 

asigurarea serviciilor bancare, de expediție 

sau contractuale; 

•   conceperea de anvelope pentru armată; 

•   transferul de date către alte unități 

operaționale ale Goodyear; și

•   plăți (inclusiv rambursări sau credite) către 

sau de la un client sau un furnizor.

Rețineți că și alte țări sau regiuni pot avea 

programe pentru controlul exporturilor sau 

pentru sancțiuni.
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Deoarece Goodyear este responsabilă pentru acțiunile 
agenților și reprezentanților care nu sunt angajați, toate 
măsurile de utilizare a unor agenți pe bază de comision și 
a consultanților de vânzări în cadrul tranzacțiilor de export 
trebuie să fie prevăzute în acorduri scrise aprobate de avocatul 
Goodyear responsabil de business unit-ul sau departamentul 
dvs., iar agenții în cauză și alte părți terțe vizate trebuie să fie 
evaluați în mod corespunzător, conform Politicii anti-mită a 
Goodyear. Goodyear se angajează ca toți angajații, agenții 
și reprezentanții săi să respecte cu strictețe toate legile și 
reglementările fiscale și privind importurile și exporturile 
aplicabile. În special, toate importurile trebuie să fie evaluate 
în mod corect în toate facturile și declarațiile de import, iar 
raportările către toate autoritățile guvernamentale, inclusiv 
către autoritățile fiscale, privind orice problemă, trebuie să fie 
corecte. Pentru sfaturi privind legile referitoare la importuri și 
exporturi aplicabile activității dvs., consultați-vă cu avocatul 
pentru business unit-ul sau departamentul dvs.

Pentru mai multe informații, consultați:

•   Website-ul Goodyear privind controlul tranzacțiilor externe și 

de export din SUA

•  Angajamentul vizitatorului în unitățile Goodyear

•  Politica anti-mită

•  Ghid operațional internațional de conformitate anti-mită

ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI

Întrebare: Jan se confruntă cu reduceri de buget la 

finalul anului. Pentru a amâna recunoașterea unei cheltuieli, 

Jan îi cere unui furnizor să factureze către Goodyear cu 

câteva zile mai târziu pentru un anumit echipament, astfel 

încât achiziția să fie înregistrată în anul următor. Furnizorul 

va fi plătit, iar departamentul lui Jan își va respecta bugetul. 

Este corect să se procedeze în acest mod?

Răspuns: Nu. Costurile trebuie recunoscute în 
aceeași perioadă de timp în care ați primit produsul sau 
serviciul aferent. Nu trebuie să amânați niciodată sau 
să înregistrați în mod intenționat informații incorecte, 
incomplete sau înșelătoare cu privire la tranzacții.

INREGISTRARIFINANCIARE, COMUNICĂRI 
PUBLICE, ASPECTE CONTABILE, 
CONTROALE INTERN ȘI AUDIT
Goodyear se bazează pe informații corecte și pe înregistrări 
fiabile pentru a lua decizii de afaceri responsabile. Aceste 
evidențe servesc drept bază pentru gestionarea activității 
Goodyear, pentru măsurarea și îndeplinirea obligațiilor 
Goodyear față de acționari, clienți, angajați, furnizori și alții, 
precum și pentru respectarea cerințelor fiscale și de raportare 
financiară, inclusiv în ceea ce privește raportarea financiară 
publică a Goodyear: Toți asociații trebuie:

•   să țină toate evidențele, înregistrările și situațiile în 
conformitate cu cerințele legale și de reglementare și cu 
principii contabile general acceptate;

•   să respecte standardele și politicile contabile ale Goodyear 
și sistemul de controale interne al Goodyear;

•   să consemneze și să raporteze informațiile în mod prompt, 
corect, complet și onest;

•   să furnizeze informații complete, corecte, oneste, clare și în 
timp util în rapoartele și documentele pe care Goodyear 
le transmite Comisiei de Valori Mobiliare și Burse din SUA 
(„SEC”), altor burse de valori sau altor agenții guvernamentale 
și în toate comunicările publice ale Goodyear;

•   să se asigure că toate datele financiare și comunicările 
aferente caracterizează în mod corect natura reală a 
tranzacțiilor și a evenimentelor;

•   să nu instituie niciodată fonduri, active sau datorii 
nedivulgate sau neînregistrate în numele Companiei, 
indiferent de scop; și

•   să semneze doar documentele pe care le consideră reale  
și corecte.
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Angajații care au îngrijorări legate de aspecte contabile sau 
de auditare discutabile sau în legătură cu eventuale cazuri de 
fraudă detectate sau suspectate pot raporta fie vicepreședintelui 
și auditorului general, fie Liniei de asistență pentru integritate 
Goodyear; această raportare poate fi anonimă. 

Pentru mai multe informații, consultați: 

•  Politica societății privind frauda

PROTEJAREA PROPRIETĂȚII 
INTELECTUALE ȘI A INFORMAȚIILOR CU 
CARACTER PERSONAL

PROTECȚIA SECRETELOR COMERCIALE ȘI 
A INFORMAȚIILOR CONFIDENȚIALE 
Secretele comerciale și alte informații confidențiale și 
proprietare ne oferă avantaje în cadrul industriei noastre. Dacă 
informațiile confidențiale și proprietare ale Goodyear sunt 
dezvăluite și utilizate de alții, Goodyear ar putea fi expusă la 
pierderi financiare sau la daune concurențiale. Informațiile 
confidențiale și proprietare sunt informații care nu au fost 
dezvăluite publicului general. Exemplele obișnuite în acest 
sens sunt formulele, activitățile și procesele de fabricație 
și secretele comerciale, precum și informațiile financiare, 
strategiile întreprinderilor și informațiile referitoare la relațiile 
cu clienții și furnizorii noștri. Puteți avea acces la acest gen de 
informații în activitatea dvs., iar a le proteja împotriva dezvăluirii 
neautorizate face parte din responsabilitatea dvs.

REȚINEȚI

Protejați proprietatea noastră intelectuală 

nepermițând utilizarea sau partajarea ei în afara 

Companiei fără a avea mai întâi documentele 

legale corespunzătoare.

Pentru a proteja informațiile confidențiale și proprietare ale 
Goodyear, angajații trebuie:

•   să respecte politicile de IT și instrucțiunile e pentru 
protejarea informațiilor confidențiale ale companiei 
(de exemplu, utilizarea de parole puternice, criptarea 
informațiilor sensibile și utilizarea de bune practici în 
materie de securitate cibernetică, după cum se descrie pe 
pagina web Fiți vigilenți!);

•   nu divulge niciodată informații confidențiale și proprietare 
către alte părți fără a exista un acord corespunzător 
de confidențialitate sau fără aprobarea prealabilă a 
Departamentului juridic;

•   nu discute niciodată informații confidențiale sau 
proprietare în locuri publice precum lifturi, avioane sau 
restaurante;

•   să fie precauți în ceea ce privește transferul de informații 
proprietare; și

•   să utilizeze acorduri de confidențialitate atunci când 
este cazul și conform îndrumărilor primite de la avocatul 
responsabil de business unit-ul sau departamentul 
respectiv.
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Acordul privind confidențialitatea și proprietatea intelectuală 
la nivelul asociaților („ACIPA”) sau un acord similar pe care 
l-ați semnat la angajare conține mai multe detalii privind 
obligațiile dvs. privind secretele comerciale ale Goodyear, iar 
Departamentul juridic vă poate îndruma de fiecare dată când 
aveți o întrebare cu privire la ce anume ar trebui să constituie 
informații confidențiale și proprietare. În plus, puteți avea 
responsabilități similare cu privire la secretele comerciale ale 
altor persoane cu care facem afaceri. Neprotejarea secretelor 
comerciale poate constitui o încălcare a ACIPA sau a unui acord 
similar și a legislației locale.

Dacă aveți întrebări, adresați-vă managerului dvs., 
Departamentului pentru proprietate intelectuală sau 
Departamentului juridic ori avocatului responsabil de business 
unit-ul sau departamentul dvs.

Pentru mai multe informații, consultați:

•  Politica privind furnizarea de informații ale Companiei

•  Acorduri privind proprietatea confidențială și intelectuală

•   Website-ul Goodyear privind controlul tranzacțiilor externe și 

de export din SUA

•  Ghid pentru colectarea de informații privind concurența

PROTEJAREA VIEȚII PRIVATE A 
CLIENȚILOR, A FURNIZORILOR ȘI A ALTOR 
PERSOANE CU CARE FACEM AFACERI 
Goodyear se angajează să își desfășoare operațiunile 
comerciale la nivel mondial astfel încât să fie protejată în mod 
activ viața privată și să fie respectate toate legile aplicabile 
privind viața privată. Atunci când, potrivit cerințelor legale 
și profesionale, Goodyear trebuie să obțină, să înregistreze, 
să păstreze și să utilizeze Informații cu caracter personal 
identificabile, acestea trebuie gestionate în mod corespunzător. 

Pentru mai multe informații, consultați:

•  Politica globală privind viața privată

•  Politica privind viața privată a angajaților

•  Politica privind viața privată în mediul online

•  Aviz privind viața privată HIPAA (SUA)

•  Acorduri privind proprietatea confidențială și intelectuală
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UTILIZAREA DENUMIRILOR ȘI A 
LOGOURILOR SOCIETĂȚII 
Puteți utiliza denumirea sau logoul și alte mărci ale Companiei 
doar pentru desfășurarea activităților Companiei și în 
niciun alt scop, cu excepția cazului în care aveți aprobarea 
Departamentului pentru legea privind proprietatea 
intelectuală. Politica noastră interzice crearea și utilizarea 
oricărui logo, chiar și din rațiuni profesionale, fără a avea 
o aprobare prealabilă specifică atât din partea avocatului 
Goodyear responsabil de business unit-ul sau departamentul 
dvs., cât și din partea Departamentului pentru legea privind 
proprietatea intelectuală de la Akron.

Pentru mai multe informații, consultați:

•   Politica privind sprijinirea furnizorilor, a clienților sau a  

altor entități

PRECAUȚIA ÎN COMUNICARE
Toți angajații trebuie să dea dovadă de precauție și de 
corectitudine în comunicarea cu ceilalți în cursul derulării 
activităților Companiei. Uneori se poate întâmpla cu ușurință 
să fie trimise comunicări care ar putea conține, din greșeală, 
informații sau comentarii necorespunzătoare. Acordați-vă 
timp pentru a pregăti în mod riguros toate documentele și 
comunicările electronice și pentru a le evalua cu atenție. 

ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI

Întrebare: Departamentul Anei a colectat un volum 

mare de Informații cu caracter personal identificabile (IPI) 

referitoare la consumatori în cadrul unui sondaj privind 

clienții. Matthew, care lucrează în Departamentul de 

marketing, o contactează pe Ana pentru a-i cere fișierele 

care conțin aceste IPI, astfel încât să poată elabora 

e-mailuri de marketing specifice. Ana ar trebui să îi pună 

fișierele la dispoziție lui Matthew?

Răspuns: Nu. Chiar dacă Matthew pare să aibă un 
motiv profesional legitim pentru utilizarea acestor IPI, 
este posibil ca persoanele care au participat la sondajul 
privind clienții să nu își fi exprimat acordul ca Goodyear 
să le folosească datele în scopuri de marketing. Prin 
urmare, Ana nu ar trebui să îi furnizeze lui Matthew IPI 
în acest scop. Conform Politicii Goodyear privind viața 
privată și multor legi locale, e-mailurile de marketing pot 
fi trimise doar clienților care au optat să le primească.
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Respectați îndrumările de mai jos:
•  fiți clar, concis și precis;

•  în toate comunicările dvs., dați dovadă de profesionalism; 

•  limitați-vă la fapte; nu exagerați;

•   asigurați-vă că reclamele, ambalajele și promoțiile nu 
descriu fapte în mod eronat și nu creează aparențe 
înșelătoare. Afirmațiile privind produsele companiei vor fi la 
obiect și pe deplin justificate;

•  limitați-vă la domeniul dvs. de expertiză;

•   nu creați comunicări amenințătoare, sarcastice sau 
denigratoare la adresa Companiei, a angajaților, a 
concurenților, a clienților sau a furnizorilor noștri;

•   evitați formulările ce pot fi interpretate ca 
necorespunzătoare sau ne-etice;

•   selectați cel mai adecvat mijloc de comunicare - aspectele 
sensibile pot fi comunicate, cel mai bine, pe cale verbală;

•   trimiteți comunicări doar angajaților sau altor persoane 
care au nevoie să le primească;

•   aveți grijă să nu dezvăluiți informații confidențiale despre 
Goodyear sau alte persoane;

•   nu speculați și nu vă exprimați opinia cu privire la 
caracterul legal al conduitei în afaceri; și

•   nu afirmați, nu sugerați și nu dați de înțeles, în  
comunicările dvs. personale, că opiniile sau părerile dvs. 
sunt cele ale Goodyear.

INFORMAȚIILE PUBLICATE PE 
PLATFORMELE DE COMUNICARE 
SOCIALĂ/INTERNET
Goodyear recunoaște că internetul oferă numeroase ocazii 
pentru schimbul instantaneu de opinii, experiențe, fotografii și 
alte informații către o altă persoană, către grupuri de persoane 
sau către publicul larg, folosind o gamă variată de platforme, 
site-uri și aplicații de comunicare socială și multimedia, forumuri 
de discuții și alte site-uri web, precum Facebook, LinkedIn, 
Yammer, Instagram, WeChat și Skype, bloguri și micro- bloguri 
precum Twitter și Weibo și enciclopedii precum Wikipedia. 

Este important ca angajații din întreaga lume să fie conștienți 
de riscurile implicate în mod inerent de aceste comunicări și să 
înțeleagă responsabilitățile asociate participării pe platformele 
de comunicare socială

•   Dați dovadă de rațiune - dacă nu ați spune un lucru în 
persoană, nu îl publicați pe internet, într-un e-mail sau pe 
platformele de comunicare socială.

•  Rețineți că pe internet nu puteți rămâne anonim; și

•   Rețineți că mesajele electronice (inclusiv e-mailurile și 
mesajele- text) sunt înregistrări permanente și transferabile 
ale comunicărilor.

Toți angajații Goodyear, în special cei care participă pe 
platformele de comunicare socială și care sunt identificabili 
online ca angajați ai Goodyear, trebuie să citească și să 
respecte prevederile explicate în Prevederile privind utilizarea 
platformelor de comunicare socială/internet ale Companiei. 
De asemenea, vă rugăm să rețineți că trebuie să respectați 
Politica privind platformele de comunicare socială/internet și 
Politica privind furnizarea de informații ale Companiei înainte 
de a publica orice informații sau de a răspunde la orice solicitări 
privind activitatea Goodyear.
 
Dacă aveți întrebări, contactați Departamentul de comunicare 
globală, avocatul Goodyear responsabil de business unit-ul sau 
departamentul dvs., Departamentul de conformitate și etică 
sau reprezentantul dvs. de resurse umane. 

Pentru mai multe informații, consultați:

•   Prevederile privind utilizarea platformelor de comunicare 

socială/internet

•  Politica privind utilizarea acceptabilă a resurselor IT

•  Politica globală privind viața privată 

•  Politica privind furnizarea de informații ale Companiei
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GESTIONAREA SOLICITĂRILOR  
DIN EXTERIOR 
Din când în când, Goodyear este contactată de persoane din 
exterior pe diverse teme. Indiferent de întrebarea sau sondajul 
în cauză ori de modalitățile în care ați aflat de acestea, toate 
răspunsurile la solicitări din exterior trebuie să fie gestionate de 
Departamentul de comunicare globală sau de reprezentantul 
pentru comunicare din cadrul business unit-ul sau 
departamentul dvs. Solicitările care implică informații financiare 
sau care au implicații legale sau guvernamentale pot necesita 
aprobări suplimentare, deci trebuie să contactați avocatul 
Goodyear responsabil de activitatea dvs. 

Pentru mai multe informații, consultați:

•   Politica privind furnizarea de informații ale Companiei

•   Prevederile privind utilizarea platformelor de comunicare 

socială/internet

EVITAREA UTILIZĂRII ABUZIVE A 
INFORMAȚIILOR PRIVILEGIATE 
Această secțiune conține un rezumat al principalelor dispoziții 
prevăzute de Politica privind utilizarea abuzivă a informațiilor 
privilegiate. Ar trebui să consultați întreaga Politică privind 
tranzacționarea de informații privilegiate pentru detalii privind 
restricțiile prevăzute de aceasta, precum și pentru o listă a 
persoanelor supuse unor perioade trimestriale de neinformare.

În timpul activității desfășurate pentru Goodyear puteți obține 
informații importante despre Goodyear și sucursalele sale sau 
despre activitățile altor companii, care nu au fost încă puse la 
dispoziția publicului general. Nu aveți voie să folosiți aceste 
informații pentru a obține câștiguri financiare proprii sau să le 
dezvăluiți altora astfel încât aceștia să obțină câștiguri financiare. 
Dacă, de exemplu, aflați un lucru care ar putea, în mod rezonabil, 
să afecteze prețul acțiunilor ordinare sau al altor titluri de 
valoare ale Goodyear ori acțiunile sau titlurile de valoare ale altei 
companii, nu trebuie să cumpărați sau să vindeți acțiunile sau 
titlurile respective sau să dezvăluiți informațiile respective altor 
persoane, înainte ca informațiile să fi fost făcute publice. 

Exemple de comunicare publică reală: 
•   dezvăluirea de către Goodyear în raportările către SEC sau 

către burse de valori pe care pot fi tranzacționate titluri de 
valoare ale unei sucursale sau filiale a Goodyear;

•  comunicate de presă; și

•  conferințe sau webcast-uri deschise publicului. 

Zvonurile, chiar dacă sunt corecte și sunt raportate în presă, 
nu reprezintă o comunicare publică reală. Utilizarea abuzivă 
a informațiilor privilegiate reprezintă o încălcare a legilor SUA 
și ale altor țări și a politicii Goodyear. Consecințele utilizării 
abuzive a informațiilor privilegiate sunt grave, incluzând amenzi 
civile și penale și pedeapsa cu închisoarea de până la 20 de ani. 
Utilizarea abuzivă a informațiilor privilegiate este depistată de 
autorități cu destul de multă ușurință, iar SEC urmărește în mod 
activ cazurile de furnizare de informații din interior.

În cazul în care cunoașteți informații esențiale fără caracter public, 
nu trebuie să vă implicați în tranzacții cu titluri de valoare ale 
Goodyear (sau cu titluri de valoare ale altor companii afectate) 
decât după ce au trecut două zile complete de tranzacționare de 
la ziua dezvăluirii publice reale a informațiilor esențiale.
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CE TRANZ AC ȚII  SUNT INTERZISE?
Tranzacțiile cu titluri de valoare ale Goodyear. Dacă un 
asociat cunoaște informații esențiale fără caracter public despre 
Goodyear, acesta sau orice persoană care locuiește în casa sa 
nu are voie:

•   să cumpere, să vândă sau să transfere titluri de valoare  
ale Goodyear;

•   să le recomande altor persoane să cumpere, să vândă sau 
să dețină titluri de valoare ale Goodyear;

•   să le solicite altor persoane să cumpere, să vândă sau să 
transfere titluri de valoare ale Goodyear pentru el/ea însuși/
însăși sau pentru beneficiul membrilor familiei sale, inclusiv 
orice titluri de valoare deținute în orice cont de pensie sau 
deschis la o instituție financiară;

•   să instituie, să modifice sau să anuleze orice ordin de plată 
programat sau ordin limită pentru achiziția sau vânzarea de 
titluri de valoare ale Goodyear, inclusiv exercitarea oricăror 
opțiuni pe acțiuni sau a drepturilor și instrucțiunilor privind 
aprecierea acțiunilor legate de tranzacțiile din fondul de 
acțiuni al Goodyear din cadrul planului 401(k);

•   să dezvăluie informațiile esențiale fără caracter public către 
orice altă persoană, sub nicio circumstanță, nici familiei 
sau prietenilor („să dea un pont”), în afara persoanelor care 
trebuie să cunoască informațiile în virtutea poziției lor în 
cadrul Goodyear sau a relației cu aceasta;

•  să asiste orice persoană în oricare dintre aceste activități.

REȚINEȚI

Analizați aceste situații înainte de a 

tranzacționa, pentru a vă proteja pe dvs., 

familia dvs. și Compania de o încălcare 

a dispozițiilor privind utilizării abuzive a 

informațiilor privilegiate:

•   Dacă aveți informații importante despre 

Goodyear sau alte companii (pozitive 

sau negative), care ar putea afecta prețul 

acțiunilor la momentul anunțării lor, nu le 

partajați și nu le comercializați.

•   Dacă nu sunteți sigur dacă informații 

importante despre Goodyear reprezintă 

informații privilegiate sau nu, nu le partajați 

și nu le comercializați.

•   Dacă aveți informații prealabile privind 

câștigurile trimestriale ale Goodyear sau alte 

anunțuri semnificative, nu comercializați 

înainte să treacă două zile complete de 

tranzacționare de la anunțarea în mod 

public și oficial a acestor informații.
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SĂ NE PROTEJĂM AFACEREA ȘI ACTIVELE

IMPORTANȚA INFORMĂRII FAMILIEI DVS.  
CU PRIVIRE LA UTILIZAREA ABUZIVĂ A 
INFORMAȚIILOR PRIVILEGIATE

Angajații sunt responsabili pentru tranzacțiile 

membrilor familiei lor. În cazul în care un 

membru al familiei află, din întâmplare, 

informații confidențiale, persoana respectivă 

este asimilată, temporar, unei persoane „care 

deține informații privilegiate”, în sensul legilor 

privind utilizarea abuzivă a informațiilor 

privilegiate. Deoarece utilizarea abuzivă a 

informațiilor privilegiate este reglementată 

în mod strict, cu sancțiuni severe pentru cei 

care încalcă reglementările, vă recomandăm 

să discutați cu membrii familiei dvs. despre 

Politica privind utilizarea abuzivă a informațiilor 

privilegiate și să le sugerați să se consulte cu 

dvs. înainte de a face orice tranzacții cu titluri 

de valoare ale Goodyear.

Interdicțiile în ceea ce privește utilizarea abuzivă a informațiilor 
privilegiate, descrise anterior, se aplică deopotrivă tranzacțiilor 
cu titluri de valoare ale sucursalelor Goodyear sau ale altor 
companii, inclusiv ale clienților sau furnizorilor, dacă angajatul 
Goodyear cunoaște informații esențiale fără caracter public  
ale acestora. 

Indiferent dacă cunosc sau nu informații esențiale fără caracter 
public despre Companie, angajații Goodyear nu au voie să se 
implice în vânzări în lipsă de titluri de valoare ale Goodyear, în 
alte tranzacții ce pleacă de la premisa unei scăderi a prețurilor 
titlurilor de valoare ale Goodyear sau în orice operațiune de 
acoperire. De asemenea, angajații Goodyear nu au voie să 
dețină titluri de valoare ale Goodyear într-un cont în marjă sau 
să gajeze în alt mod titluri de valoare ale Goodyear ca garanție 
pentru un împrumut.

FERESTRELE DE TRANZ AC ȚIONARE 
Perioade trimestriale regulate de neinformare. În fiecare 
trimestru apare o perioadă de neinformare în ceea ce privește 
raportarea publică de către Goodyear a rezultatelor sale 
financiare. Perioada trimestrială de neinformare începe în ziua 
16 a ultimei luni din fiecare trimestru și se încheie în a doua 
zi completă de tranzacționare de la data anunțării publice a 
rezultatelor financiare. Niciun angajat care primește sau care 
are acces la rezultatele financiare trimestriale sau anuale ale 
Companiei nu are voie să tranzacționeze titluri de valoare ale 
Goodyear în timpul perioadei trimestriale de neinformare. 
Pentru o listă detaliată a angajaților care nu pot tranzacționa 
titluri de valoare ale Goodyear în timpul perioadelor de 
neinformare, vă rugăm să consultați Politica privind utilizarea 
abuzivă a informațiilor privilegiate.

PE CINE SĂ CONTAC TAȚI PENTRU ÎNDRUMARE
Pentru mai multe informații sau îndrumări cu privire la Politica 
privind utilizarea abuzivă a informațiilor privilegiate sau cu 
privire la ce anume ar putea constitui utilizare abuzivă a 
informațiilor privilegiate, inclusiv măsura în care cunoașteți 
informații esențiale fără caracter public, contactați secretarul 
asistent și prim-consilierul juridic al Goodyear, Departamentul 
de conformitate și etică sau avocatul pentru business unit-ul 
sau departamentul dvs.

Pentru mai multe informații, consultați: 

•  Politica privind utilizarea abuzivă a informațiilor privilegiate 
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PRODUCT QUALITY
Reputația Goodyear depinde de calitatea fiecărui produs pe 
care îl realizăm. Trebuie să respectăm întotdeauna specificațiile 
aplicabile și procedurile stabilite, pentru a putea asigura calitatea 
fiecărui produs. Managerul dvs. trebuie să fie informat cu privire la 
orice produs sau proces care nu respectă standardele de calitate 
ale Goodyear. Toți angajații trebuie să depună eforturi pentru a 
se asigura că standardele de calitate ale Goodyear fac parte din 
modul în care facem afaceri în fiecare zi și în toate locurile unde 
ne desfășurăm activitatea. Goodyear obține excelența în afaceri:

•  ascultându-și clienții;

•   proiectând și producând produse de calitate, care  
conferă valoare;

•   gestionând procesele astfel încât să asigure o  
calitate constantă;

•  oferind servicii de excelență;

•   încurajând și așteptând implicarea creativă a fiecărui 
angajat în activități de perfecționare continuă; și

•   auditând în mod adecvat performanțele sistemului de calitate.

REȚINEȚI

În cazul în care știți sau bănuiți că un angajat 

nu îndeplinește așteptările noastre în materie 

de calitate, siguranță sau mediu, vă rugăm 

să vă contactați managerul, avocatul pentru 

business unit-ul sau departamentul dvs. sau 

Linia de asistență pentru integritate.

PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR 
Potrivit politicii sale, Goodyear fabrică, gestionează și 
elimină întotdeauna materialele într-o manieră responsabilă 
din punctul de vedere al mediului înconjurător, iar 
Compania solicită respectarea cu strictețe a tuturor legilor 
și reglementărilor aplicabile. De asemenea, Goodyear se 
angajează să protejeze resursele naturale și să reducă deșeurile 
și se așteaptă ca fiecare angajat să o sprijine în acest sens și în 
alte eforturi de sustenabilitate. 

Pentru mai multe informații, consultați:

•   Politica privind mediul înconjurător, sănătatea și siguranța

•  Site-ul web al Goodyear privind responsabilitatea întreprinderii

•  Codul de conduită pentru furnizori

•  Politica privind aprovizionarea cu cauciuc natural

POLITICA PRIVIND DREPTURILE 
GLOBALE ALE OMULUI
Politica Goodyear privind drepturile globale ale omului se 
aplică operațiunilor Companiei de la nivel mondial și face parte 
din angajamentul nostru față de un comportament etic și 
responsabil din punct de vedere social. 

Politica noastră servește drept ghid pentru modul în care 
facem afaceri în întreaga lume. După cum se precizează în 
Politica privind drepturile globale ale omului, respectăm 
următoarele principii:

•   asigurarea unui loc de muncă favorabil incluziunii, fără 
hărțuiri și discriminări ilegale;

•   ocuparea forței de muncă este voluntară; sunt interzise 
toate formele de muncă forțată sau de trafic de persoane;

•   nu este permisă exploatarea copiilor, inclusiv  
munca infantilă;

•   angajații au dreptul de a se alătura unor organizații (cum 
ar fi sindicatele) alese de ei și au dreptul de a nu se alătura 
unor organizații;

•   respectarea tuturor legilor și reglementărilor aplicabile 
privind salariile și orele lucrate; și

•  oferirea unui loc de muncă sigur.

Goodyear dorește să facă afaceri cu clienți și furnizori care 
respectă standarde similare în cazul propriilor angajați și furnizori.

Pentru mai multe informații, consultați:

•  Politica privind drepturile globale ale omului

•  Codul de conduită pentru furnizori

•  Site-ul web al Goodyear privind responsabilitatea întreprinderii

•  Politica privind aprovizionarea cu cauciuc natural
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