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Cuvânt înainte

2

Dragi colaboratoare şi colaboratori,

Robert Bosch însuşi a scris în 1921: "Un mod decent de a 
face afaceri aduce pe termen lung cel mai mare câştig, iar 
lumea afacerilor pune mai mult preţ pe aceasta, decât s-ar 
crede". În aceste cuvinte se regăseşte convingerea noastră 
valabilă şi astăzi: încrederea, credibilitatea, responsabilita-
tea, corectitudinea şi în special legalitatea sunt componente 
esenţiale ale succesului nostru în afaceri.

Această declaraţie clară ne obligă pe noi ca administratori, 
precum şi pe toţi angajaţii şi societăţile din cadrul grupului 
Bosch la nivel mondial, dincolo de graniţele ţărilor şi culturi-
lor. Legalitatea este una dintre valorile de bază ale compa-
niei noastre şi pentru noi, ca administratori, este de o 
importanţă foarte mare. Pentru a sublinia importanţa aces-
tui principiu, am formulat în Codul de conduită în afaceri 
poziţia noastră faţă de cerinţele legale şi întrebările de etică. 
Codul de conduită în afaceri serveşte ca un îndrumar pentru 
comportamentul nostru în afaceri. Împreună cu valorile noas-
tre Bosch oferă o bază solidă pe care se dezvoltă încrederea 
în ceea ce facem, premisă a succesului nostru în afaceri.
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Stefan Grosch 
Director General 
Robert Bosch GmbH

Stefan Hartung 
Preşedintele Consiliului 
de Administraţie Robert 
Bosch GmbH
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Codul de conduită în afaceri

Preambul
Respectarea principiului legalităţii, precum şi modul res-
ponsabil şi corect de a face afaceri sunt dintotdeauna prio-
rităţi maxime şi parte a valorilor Bosch. În numeroase 
directive şi instrucţiuni se defineşte modul în care trebuie 
respectate principiile amintite anterior. Noi ne familiarizăm 
permanent cu acestea şi ne orientăm activitatea după ele. 
Conţinutul esenţial al acestor reglementări se găsesc în 
acest Cod de conduită în afaceri, într-o formă simplificată, 
pentru a ne facilita respecta rea prevederilor. În caz de con-
tradicţie între astfel de directive şi instrucţiuni şi prezentul 
Cod de conduită în afaceri şi pentru orice fel de alte între-
bări vă rugăm să contactaţi responsabilul de Compliance 
sau departamentul juridic.

În cazul anumitor activităţi este posibil să se aplice legi sau 
reglementări dintr-unul sau mai multe sisteme de drept. Noi 
respectăm întotdeauna normele de drept aplicabile nemijlo-
cit. Aceasta cuprinde şi sistemul de drept al ţării pentru care 
produsul sau respectivul serviciu este destinat. În caz de 
dubiu ne informăm prin intermediul entităţii legale din regiu-
nea respectivă cu privire la normele de drept locale aplica-
bile. În cazul unei contradicţii dintre dreptul local şi prezen-
tul Cod de conduită, dreptul local are prioritate. În caz de 
neclarităţi vă rugăm să contactaţi responsabilul de Compli-
ance sau departamentul juridic.

Dacă pentru tematici din prezentul Cod de conduită în 
afaceri există directive sau indicaţii centrale specifice, 
atunci acestea din urmă trebuie respectate. Regle-
mentările specifice nu au voie să contravină principiilor 
de bază ale Codului de conduită în afaceri. 
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“ Respectăm legile 
şi acţionăm cu 
responsabilitate.”

RZ_ROU_Code of Business Conduct Broschüre 20190708.indd   4 08.07.19   17:29
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Conduită legală, conform reglementărilor, responsabilă 
şi corectă
Urmăm principiul legalităţii în toate acţiunile, măsurile, con-
tractele şi alte proceduri ale grupului Bosch. Nu inducem
în eroare clienţii, autorităţile sau opinia publică şi nu partici-
păm la asemenea manipulări realizate de către alţii.

Respectarea principiului legalităţii cuprinde între altele şi 
plata impozitelor şi taxelor vamale datorate, respectarea 
legislaţiei privind concurenţa şi a combaterii practicilor 
neconcurenţiale, interdicţia strictă împotriva corupţiei şi 
spălării banilor, respectarea nivelului tehnic, obţinerea tutu-
ror aprobărilor oficiale, respectarea normelor de drept pri-
vind controlul exportului, precum şi respectarea drepturilor 
legale ale terţilor. Acest principiu nu se întemeiază numai pe 
concepţia că în caz de încălcare apar dezavantaje comerci-
ale majore cauzate de urmăriri penale, amenzi sau consti-
tuiri de părţi civile. Susţinem mai mult princi piul acţiunilor 
exclusiv legale, indiferent dacă din acestea se naşte sau nu 
un avantaj pentru grupul Bosch. Legalitatea şi valorile Bosch 
au prioritate faţă de dorinţele clienţilor sau altor interese 
economice. 

Suntem responsabili pentru respectarea legilor în domeniul 
nostru de activitate şi să verificăm dacă în mediul nostru de 
lucru se respectă legalitatea, responsabilitatea şi corectitu-
dinea. Dacă nu suntem siguri ce decizii să luăm din punct de 
vedere al legalităţii, responsabilităţii şi corectitudinii, atunci 
contactăm superiorii ierarhici, responsabilul de Compliance 
sau departamentul juridic.

Indiferent de sancţiunile prevăzute de lege, o încălcare a 
prezentului Cod de conduită atrage în principiu sancţiuni 
disciplinare care pot merge până la desfacerea contractului 
de muncă şi solicitarea de daune din partea celor în cauză. 

Indicaţii privind posibile neregularităţi
Nouă ni se cere să informăm organele de conducere cu 
privire la posibile încălcări ale reglementărilor din prezentul 
Cod de conduită în afaceri. Putem să ne adresăm oricând 
organizaţiei de Compliance. În acest sens, avem posibilita-
tea de a semnala nereguli prin intermediul liniei telefonice 
dedicate. De regulă, semnalarea neregulilor se face cu 
indicarea numelui nostru, dar este posibil să fie făcută şi în 
mod anonim, toate informaţiile fiind tratate în mod confi-
denţial. Niciun angajat Bosch sau partener contractual care 
semnalează cu bună credinţă o posibilă neregulă nu poate fi 
discrimnat sub nicio formă, chiar şi în cazul raportărilor care 
se dovedesc ulterior ca fiind neîntemeiate.

Principiile care ne ghidează

1. Principii

Cui puteţi raporta încălcările?
În afară de superiorii ierarhici sau a departamentului 
competent, puteţi raporta încălcările şi ofiţerului 
de Compliance (direct sau prin intermediul liniei 
telefonice dedicate). Ofiţerul de Compliance 
responsabil îl puteţi găsi în BGN la rubrica 
„Compliance“ (https://bgn.bosch.com/alias/compli-
ance). Pe această pagină găsim şi un link către linia 
telefonică dedicată Compliance.
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Dacă noi, ca manageri, primim informaţii privi toare la 
posibile încălcări ale angajaţilor sau ale terţilor, implicăm 
departamentul de specialitate competent. Ches tiuni de 
importanţă juridică le prezentăm pentru consiliere departa-
mentului juridic.

Sesizările privind eventuale încălcări ale regulilor vor fi anche-
tate de îndată în baza procedurilor noastre interne. În măsura în 
care informaţiile se confirmă, se vor lua măsurile de corecţie ce 
se impun.

Cooperarea cu autorităţile
Bosch păstrează relaţii de cooperare cu toate autorităţile. În 
calita tea noastră de angajaţi şi manageri ai Bosch, cooperăm 
fără rezerve în cazul anchetelor, pe care le efectuează Bosch 
sau autorităţile competente. Drepturile legale de a face declara-
ţii şi de a obţine informaţii, precum şi alte drepturi procedurale 
rămân neatinse. 

Răspunderea managementului
În calitate de manageri suntem responsabili ca în domeniul 
nostru de activitate să nu aibă loc încălcări are regle mentărilor 

legale sau ale prezentului Cod de conduită care ar fi putut fi 
evitate sau împiedicate printr-o atenţie corespunzătoare. Noi ne 
asigurăm că respectarea reglementărilor legale şi a celor interne 
este suficient monitorizată în aria noastră de res ponsabilitate. 
Ca manageri trebuie de asemenea să ne asigurăm, că toţi 
angajaţii noştri sunt conştienţi că încălcările principiului legali-
tăţii şi ale Codului de conduită în afaceri sunt interzise şi că în 
principiu atrag după sine conse cinţe disciplinare, indiferent de 
poziţia ierarhică a angajatului în cadrul firmei.

Dacă un angajat ne indică nouă, managerilor, posibile abateri, 
ne asigurăm că acest angajat este prote jat de orice fel de discri-
minare cauzată de o sesizare făcută cu bună credinţă. Aceasta 
se aplică chiar şi în cazul sesizărilor care se dovedesc ulterior ca 
fiind neîntemeiate.

În calitate de manageri acţionăm ca modele pentru angajaţii 
noştri, îi informăm pe aceştia cu privire la regle mentările din 
prezentul Cod de conduită în afaceri, discutăm cu ei şi le stăm 
la dispoziţie - cu suportul organizaţiei de Compliance şi a 
departamentului juridic - ca parteneri de dialog. Pentru o îmbu-
nătăţire continuă, purtăm în mod regulat dialoguri pe probleme 
de Compliance în cadrul departamentelor noastre.

Responsabilitatea faţă de societate
Noi acţionăm în mod responsabil din proprie iniţiativă şi în 
interesul companiei noastre, ţinând seama în acelaşi timp şi de 
efectele produse asupra societăţii şi mediului înconjurător. Noi 
considerăm corectitudinea în colaborarea din cadrul companiei 
şi cu partenerii de afaceri ca o premisă a succesului nostru. Noi 
respingem încălcarea drepturilor omului (de exemplu munca 
forţată sau exploatarea copiilor), chiar şi dacă se petrece la par-
tenerii noştri de afaceri. Noi ţinem seama de imaginea grupului
Bosch în îndeplinirea sarcinilor noastre. În acest scop urmăm 
principiul legalităţii şi respectăm principiile acţiunilor responsa-
bile şi corecte.

Conduita faţă de angajaţi
Noi respectăm şi protejăm demnitatea personală a fiecărui 
individ. Noi nu tolerăm niciun fel de discriminare sau hărţuire a 
angajaţilor noştri şi sprijinim diversitatea. 

Ce este "Compliance Hotline"?
Bosch oferă prin intermediul liniei telefonice 
dedicate Compliance o posibilitate suplimentară 
de a sesiza posibile încălcări ale regulilor de 
Compliance într-o manieră sigură şi confidenţială. 
În cele mai multe ţări acest lucru este posibil să fie 
făcut în mod anonim.
Linia telefonică dedicată Compliance este un sistem 
de informare operat de către un prestator de servicii 
specializat prin internet care este accesibil tuturor 
angajaţilor şi chiar persoanelor din afara grupului 
Bosch, în toată lumea, disponibil oricând în mai 
multe limbi. Informaţii suplimentare le găsiţi în BGN 
la "Compliance" sau la
https://www.bkms-system.net/bosch-compliance 
http://www.bosch.com/compliance
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“Respectăm şi 
protejăm demnitatea 

fiecărui individ.”
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“ Acţionăm în 
interesul Bosch.”
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2. Evitarea conflictelor de interese

Ce înţelegem prin "mărfuri sau servicii 
oferite în general?"
Oferite în general sunt produsele sau serviciile 
care ni se oferă tuturor în aceleaşi condiţii 
(preţ etc.), de exemplu mărfurile în comerţul 
cu amănuntul. În opoziţie cu aceasta, nu sunt 
oferite în mod general ceea ce este calculat 
pentru un caz individual concret. Intră în 
această categorie oferta unui zugrav pentru 
renovarea locuinţei noastre.

Activităţi secundare şi participaţii la capital
Activităţile secundare le vom exercita numai cu apro-
barea prealabilă a angajatorului. Aceasta va fi acor-
dată numai dacă prin activitatea secundară nu se 
aduce o atingere intereselor companiei. Mai 
departe, în calitatea noastră de angajaţi nu ne este 
permis să facem parte din firme concurente, furni-
zori sau clienţi fără informarea prealabilă scrisă 
către angajator şi este permisă numai în cazuri indi-
viduale. În caz de participare la capital această 
regulă se aplică numai dacă participaţia depăşeşte 
zece procente. Afacerile cu companiile la care au 
participaţii soţii (partenerii) noştri sau membri apro-
piaţi de familie sau care au funcţii de conducere 
sunt permise numai după o informare scrisă preala-
bilă adresată angajatorului - în măsura în care putem 
influenţa relaţia de afaceri şi dacă în acest fel se 
poate naşte un conflict de interese.

Colaborarea cu partenerii de afaceri în scopuri 
private
Noi putem să contractăm un partener de afaceri al 
Bosch pentru scopuri private numai după primirea 
aprobării scrise prealabile a conducerii competente, 
în măsura în care ne ocupăm în mod nemijlocit cu 
atribuirea sau urmărirea contractelor şi în acest fel 
se poate naşte un conflict de interese. Mărfuri sau 
servicii oferite în general sunt scutite de la cele de 
mai sus.

Cum protejăm raporturile de încredere
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Informaţiile scrise
Însemnările şi rapoartele (interne, precum şi externe) tre-
buie să fie corecte şi conforme cu realitatea. Organizarea 
contabilităţii trebuie să se facă în conformitate cu legislaţia 
în vigoare, rapoartele trebuie să reflecte realitatea şi să se 
încheie la termenele prevăzute. Crearea de însemnări, fişiere 
şi altele similare, care sunt utilizate ca informaţii confidenţi-
ale ale companiei, este permisă numai atunci când este 
efectuată în interesul Bosch.

Confidenţialitatea
Informaţiile confidenţiale ale companiei trebuie tratate ca 
secret de serviciu. Această obligaţie este valabilă şi după 
încetarea raporturilor de muncă.

Protecţia datelor şi securitatea informaţiilor
În toate relaţiile de afaceri asigurăm protecţia vieţii private, 
protecţia datelor cu caracter personal, precum şi securita-
tea tuturor informaţiilor de afaceri cu respectarea cerinţelor 
legale. Pentru protecţia tehnică şi organizatorică a datelor, 
şi în special faţă de accesul neautorizat şi pierderea datelor, 
menţinem un standard corespunzător, care se ridică la nive-
lul tehnologiei actuale şi care ia în calcul riscurile specifice.

În cadrul dezvoltării de produse şi noi modele de afaceri 
Bosch, asigurăm implementarea cerinţelor cu privire la pro-
tecţia datelor şi a securităţii informaţiilor încă din faza de 
început. Pe lângă organizaţia de Compliance şi departa-
mentul juridic, pentru întrebări legate de manipularea infor-
maţiilor vă puteţi adresa responsabilului cu protecţia date-
lor (DSO - Data Security Officer)

Informaţiile interne
Informaţiile interne sunt orice informaţii care nu sunt 
cunoscute publicului larg, care pot influenţa cursul acţiuni-
lor sau al altor instrumente financiare ("hârtii de valoare"). 
Dacă ne aflăm în posesia unor astfel de informaţii interne, 
se vor aplica următoarele:
(1) Nu cumpărăm sau nu vindem folosindu-ne de aceste 
informaţii niciun fel de hârtii de valoare, indiferent dacă 
aceasta se face pe contul propriu sau al altora. 
(2) Nu recomandăm nimănui, bazându-ne pe informaţii 
interne, să cumpere sau să vândă hârtii de valoare şi nu 
determinăm pe nimeni în acest sens. 
(3) Informaţiile interne le tratăm cu maximă confidenţiali-
tate.
Nu le transmitem niciodată către terţi, aceasta aplicându-se 
şi transmiterii de parole, care permit accesul către informa-
ţii interne stocate electronic. Către angajaţi sau consultanţi 
externi transmitem informaţii interne numai atunci când  
primitorul are nevoie de informaţii pentru îndeplinirea  
propriilor sarcini şi când este obligat la păstrarea strictă a 
confidenţialităţii.

Cum recunosc informaţiile interne?
Informaţii interne pot fi, de exemplu: cifre de afaceri 
nepublice, informaţii din cadrul proiectelor M&A, 
măsuri semnificative de restructurare, angajări de 
noi persoane în consiliul de administraţie sau în 
comisia de cenzori înainte de a fi date publicității, 
încheierea sau rezilierea unui contract important cu 
un client sau cu un furnizor, procese importante sau 
proceduri declanşate de autorităţi.

3. Manipularea informaţiilor

RZ_ROU_Code of Business Conduct Broschüre 20190708.indd   10 08.07.19   17:29



“ Păstrăm secretul datelor 
confidenţiale şi utilizăm 
în mod responsabil datele 
sensibile.”
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Cum ne stabilim relaţiile de afaceri

Legea concurenţei şi antitrust
Noi respectăm regulile concurenţei loiale în limitele norme lor 
legale. Noi ţinem seama de faptul că între concurenţi nu sunt 
permise înţelegeri de tipul împărţirii teritori ilor şi clientelei, 
înţelegeri privind partajarea de informaţii privind preţurile/
componentele de preţ, relaţii de furnizare sau condiţiilor 
acestora, precum şi cu privire la capacităţi sau la modul de 
ofertare. În mod similar se aplică schimbu lui de informaţii pri-
vind strategiile de marketing şi de partici paţie. Noi ştim că nu 
doar contractele scrise care privesc aceste aspecte, ci şi 
înţelegeri verbale sau conduită paralelă coordonată şi secretă 
sunt interzise.
Înţelegeri sau schimb de informaţii privind direcţii de cerce-
tare şi dezvoltare se fac numai în cazuri excepţionale. Nu 
limităm clienţii şi beneficiarii în formarea preţurilor proprii de 
revânzare şi nici nu încercăm o astfel de influenţare. Respec-
tăm reglementările naţionale corespunzătoare privind clau-
zele care limitează concurenţa în contractele cu clienţii şi fur-
nizorii. O poziţie dominantă de piaţă a companiei nu va fi 
folosită în mod abuziv pentru a obţine, de exemplu, discri-
minări de preţ, cuplate cu obligaţia de cumpărare a altor pro-
duse sau refuzul unei livrări.

Relaţiile cu furnizorii şi clienţii
Înţelegerile cu clienţii şi furnizorii trebuie să fie complete şi 
clare. Modifcările şi completările ulterioare trebuie docu-
mentate corespunzător. Această regulă este valabilă şi pen-
tru reglementări precum plata bonusurilor, oferte publi-
citare sau promoţionale. Reglementările interne privind 
utilizarea dublului control ("Principiul celor patru ochi"), 
precum separarea funcţiilor de execuţie şi de verificare tre-
buie respectate strict de toţi angajaţii. Furnizorii trebuie 
selectaţi pe bază concurenţială, după analiza preţului, 
calităţii, prestaţiilor oferite şi a capacităţilor de producţie 
sau serviciilor oferite. 

Corupţia
Nu tolerăm nicio formă de corupţie. Conduita coruptă a
angajaţilor sau a partenerilor de afaceri este de natură pe-
nală şi conduce la distorsionarea concurenţei, precum şi la
prejudicii materiale şi de imagine pentru Bosch.

Când ne adresăm demnitarilor sau unor persoane asimilate 
acestora ne comportăm deosebit de restrictiv. Trebuie să 
evităm chiar şi aparenţa unei influenţe. Nu acceptăm niciun 
fel de atenţii din partea demnitarilor înşişi. Noi nu oferim 
demnitarilor niciun fel de avantaje pentru iniţierea sau 
urgentarea procedurilor administrative şi nici nu asigurăm 
astfel de avantaje. Noi respectăm aceste norme, indiferent 
dacă ne-au fost solicitate în schimbul iniţierii procedurilor 
administrative sau dacă demnitarul îşi încalcă obligaţiile 
de serviciu prin activitatea sa.

Care sunt consecinţele corupţiei?*
Corupţia produce pentru o companie costuri ridicate 
şi în acest fel scade potenţialul de investiţii, creştere 
şi inovare. Ea creează servitute şi împiedică naşterea 
relaţiilor de afaceri durabile. Produsele devin mai 
scumpe, economiile naţionale cresc mai încet şi nu 
îşi ating nivelul de bunăstare potenţial. În acest fel 
corupţia produce dezavantaje pentru fiecare individ 
în parte.
* Raport al Transparency International

4. Conduita faţă de partenerii de afaceri şi terţi
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“ Ne comportăm 
corect şi cu 
integritate.”
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Chiar şi în relaţiile de afaceri, în special în relaţiile cu clienţii şi 
furnizorii ne abţinem de la orice formă de corup ţie sau alt tip de 
influenţare neloială a deciziilor de afaceri. Aceasta se aplică 
înţelegerilor în legătură cu tranzacţionarea, acordarea, livrarea, 
derularea şi plata unor comenzi. Noi nu facem înţelegeri privind 
activităţi prestate în care se poate presupune că sunt destinate 
în întregime sau parţial plăţii unor mite. Reprezentanţi sau alţi 
intermediari, pe care îi însărcinăm să obţină contracte sau 
aprobări, îi obligăm să nu se folosească de mită sau foloase 
necuvenite şi să nu se lase mituiţi. În caz contrar ne rezervăm 
prin contract dreptul unei rezilieri necondiţionate. 
La primirea şi oferirea de cadouri şi alte atenţii, inclusiv invi-
taţii procedăm cu deosebită atenţie.

Dacă ne lăsăm influenţaţi într-un mod incorect de demnitari, 
clienţi, furnizori şi alţi terţi sau dacă încercăm să-i influenţăm 
noi înşine într-un mod incorect pe aceştia, vom răspunde - indi-
ferent de consecinţele de drept penal - disciplinar. Tentativele 
de influenţare a noastră din partea unor demnitari, furnizori, 
clienţi sau alţi terţi în procesul decizional, le vom raporta con-
ducerii competente şi ofiţerului însărcinat cu Compliance.

În caz de încălcări, reacţionăm corespunzător, de exemplu prin 
blocarea sau rezilierea contractului. 

Rotaţia personalului în domeniile sensibile
În special în domeniile sensibile (de exemplu, achiziţiile şi 
des facerea),trebuie prevăzută în mod constant o schimbare 
a personalului (rotaţia de personal). Această măsură ser-
veşte în multe cazuri şi dezvoltării noastre profesionale.

Donaţiile
Fundaţia Robert Bosch este activă în domeniul bunelor relaţii 
între popoare, sănătăţii, învăţământului, ştiinţei şi culturii. 
Aceasta este atât o fundaţie operativă, care îşi urmăreşte sco-
purile cu programe proprii, cât şi o fundaţie de sprijinire, care 
facilitează terţilor dezvoltarea şi implementarea propriilor pro-
iecte.
Unităţile economice ale grupului Bosch oferă donaţii în bani şi 
obiecte pentru învăţământ, ştiinţă, cultură şi cauze sociale, în 
sensul angajamentului social. Asupra regulilor pentru oferirea 
de donaţii decide în mod exclusiv conducerea Robert Bosch 
GmbH sau conducerile entităţilor Bosch. Aceste donaţii res-
pectă principiul acţiunii fără utilitate proprie şi sunt diferenţi-
ate clar de sponsorizare.

Ce persoane sunt considerate demnitari?
Demnitari sunt persoanele care îndeplinesc funcţii de 
stat, de exemplu: funcţionari, judecători, colaboratori ai 
autorităţilor publice, profesori universitari la universităţi 
de stat, colaboratori ai institutelor de testare cu 
sarcini publice. Colaboratori ai companiilor deţinute 
de stat, organizate ca persoane de drept privat şi care 
îndeplinesc sarcini publice (de exemplu, companii de 
utilităţi), pot fi de asemenea demnitari.

Îmi este permis mie ca angajat al Bosch să invit 
un client la cină?
Ne este permis să invităm un client la cină, dacă 
are legătură cu activitatea economică şi este în 
limitele decenţei. O cină are legătură cu activitatea 
economică, dacă are loc în continuarea unui 
workshop sau a unei prezentări de produs şi în cadrul 
căreia se discută teme de afaceri şi profesionale. 
O cină este în limitele decenţei, dacă costurile 
acesteia se încadrează în limitele obişnuite pentru 
acea regiune. În caz că aveţi întrebări sau neclarităţi 
adresaţi-vă ofiţerului însărcinat cu Compliance (CPO - 
Compliance Officer).
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“ Nu tolerăm nicio  
formă de corupţie.”
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“  Suntem conştienţi 
de răspunderea 
noastră faţă de 
mediul ambiant şi 
faţă de societate.”
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5. Standarde pentru produsele şi serviciile 
noastre

Calitatea de excepţie este punctul nostru forte. Noi livrăm pro-
duse sigure, de cea mai bună calitate şi fiabilitate. În acest fel 
îndeplinim dorinţele şi aşteptările clienţilor noştri. La dezvolta-
rea şi producţia produselor şi la furnizarea servi ciilor măsura la 
care raportăm activitatea noastră este prin cipiul legalităţii şi 

cerinţa noastră "Tehnică pentru o viaţă". În acelaşi timp produ-
sele noastre corespund celui mai înalt nivel tehnic al momentu-
lui. Dacă în transpunerea practică a aces tor cerinţe apar con-
flicte, le discutăm în mod deschis. Aces tea sunt rezolvate în 
concordanţă cu principiul legalităţii, pricipiul activităţii econo-
mice responsabile şi corecte, precum şi ale valorilor Bosch.

6. Proprietatea intelectuală a terţilor

Se încadrează în definiţia proprietăţii intelectuale a terţilor atât 
drepturi de protecţie comercială (de exemplu, patente, mărci, 
design înregistrat), precum şi opere protejate de drepturile de 
autor (de exemplu software, drepturi cu privire la imagini) ale 
terţilor. Noi respectăm proprietatea intelectuală a terţilor şi în 
principiu o putem folosi numai atunci, când ni s-a acordat drep-
tul de utilizare corespunzător. Know-how al terţilor care nu este 
protejat de drepturi de protecţie comercială sau drepturi de 
autor le putem folosi şi transmite numai atunci când nu încăl-
căm prin aceasta reglementări legale. În măsura în care acest 
know-how al terţilor ne-a fost dezvăluit sub beneficiul unei cla-
uze de confidenţialitate, va fi folosit şi transmis de către noi 
numai cu respectarea prevederilor acestei clauze de confidenţia-
litate. Intră în această categorie şi desenele finalizate ale terţilor, 
pre cum şi datele, măsurătorile şi toleranţele obţinute de la terţi.
Noi utilizăm software al terţilor - inclusiv software open source 
şi firmware - numai în cadrul drepturilor acordate şi cu respec-
tarea condiţiilor de licenţiere corespunzătoare. 

7. Sănătate şi securitate în muncă, 
protecţia împotriva incendiilor şi protecţia 
mediului
Este de datoria noastră să asigurăm securitatea oamenilor şi 
să evităm periclitarea mediului, să menţinem efectele asupra 
acestuia cât mai scă zute şi să folosim cu chibzuinţă resursele. 
Procesele de lucru, facilităţile de producţie şi echipamentele 
utilizate trebuie să corespundă normelor legale şi interne apli-
cabile în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă, precum şi 
protecţiei împotriva incendiilor şi protecţiei mediu lui.

Cum dezvoltăm şi producem

Ce principii se aplică dezvoltării produselor?
Măsura după care analizăm activitatea noastră este 
întotdeauna principiul legalităţii şi cerinţa noastră 
"Tehnică pentru o viaţă". Legalitatea şi valorile Bosch 
au prioritate faţă de dorinţele clienţilor. Pentru 
dezvoltarea şi aplicarea unor noi funcţionalităţi 
realizate de Bosch se aplică următoarele principii:
•  Dezvoltarea funcţiilor pentru recunoaşterea 

ciclurilor de funcţionare/testelor nu este permisă 
(nici pe platforma RB, nici în funcţiile/software-ul 
implementat de RB la cererea clientului).

•  Aplicaţiile trebuie să funcţioneze similar în toate 
condiţiile de utilizare. Aplicaţiile trebuie să 
funcţioneze astfel încât, în condiţii de exploatare a 
produsului, pe întreaga sa durată de utilizare, să fie 
menţinute caracteristicile garantate, viaţa umană să 
fie protejată, iar mediul şi resursele să fie protejate 
cât se poate mai bine. O optimizare doar pentru un 
anumit ciclu nu este permisă.

Aceste principii se aplică tuturor produselor Bosch 
(inclusiv serviciilor) în toate fazele dezvoltării 
produselor şi de care se ţine seama şi la monitorizarea 
produselor.
Principiile ne ajută să transpunem în realitate cerinţa 
noastră "Tehnică pentru o viaţă". Acestea exprimă 
prioritatea maximă a legalităţii.
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“ Discutăm despre riscuri  
şi incertitudini.”
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8. Comunicare şi pregătire

Noi vă vom informa în mod regulat despre teme actuale în 
legătură cu prezentul Cod de conduită în afaceri. Noi 
dialo găm periodic despre teme privind Compliance şi dis-
cutăm deschis despre riscuri. Noi suntem instruiţi în mod 
regulat cu privire la aceste teme de discuţie.

9. Sistemul intern de control

Bosch menţine un sistem de control intern. Conducerea 
fiecărei entităţi Bosch este responsabilă pentru res-
pectarea regulilor din prezentul cod de conduită în afa-
ceri, precum şi alte reguli interne Bosch, specifice pen-
tru domeniul lor de activitate.

Departamentul central de audit (C/AU), inclusiv unităţile 
sale descentralizate are drept nelimitat de informare şi 
de verificare, în măsura în care nu contra vine reglemen-
tărilor legale şi celor interne. 

Cum lucrăm cu prezentul cod

Notă:
Reglementările ce se găsesc în prezentul cod 
de conduită în afaceri se aplică în raporturile 
dintre societăţile din grupul de firme Bosch şi 
salariaţilor acestora, reprezentând instrucţiuni 
de lucru obligatorii. Terţii nu pot obţine drepturi 
în baza prezentului cod de conduită.
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Informaţii şi parteneri de dialog

Informaţii suplimentare găsiţi la:
www.bosch.com/compliance
https://bgn.bosch.com/alias/compliance

Robert Bosch GmbH 
Compliance Management (C/CM) 
CP 10 60 50

70049 Stuttgart
Germania
Telefon +49 711 811-48643

compliance.management@de.bosch.com

2023-04-01
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