Cod de conduită profesională
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Către toţi angajaţii KBR, Inc. şi filialelor sale,
KBR a construit o tradiţie bogată având la bază integritatea. În calitate de Preşedinte
şi CEO al KBR, sunt dedicat desfăşurării activităţii noastre în siguranţă în limitele
legii şi cu onestitate şi integritate – şi fiecare director, funcţionar, angajat, contractant
şi reprezentant trebuie să procedeze la fel. Nu există altă cale.
Codul de conduită profesională KBR (COBC) se adresează tuturor persoanelor
care fac parte din KBR – fiecărui director, funcţionar, angajat şi reprezentant.
Acesta stabileşte un set comun de standarde etice şi principii juridice de care trebuie
să dăm toţi dovadă în relaţia cu clienţii, comunităţile şi cu fiecare dintre noi. COBC
a fost elaborat pentru a vă ajuta să aplicaţi practicile juridice şi etice în viaţa de zi
cu zi, precum şi pentru a vă ajuta să respectaţi legile.
Etica defineşte în mod esenţial KBR ca şi companie. Principiile noastre etice
demonstrează angajamentul nostru faţă de îndeplinirea misiunii cu integritate.
Principiile noastre sunt incluse în COBC, care constă in politici privind standardele
etice şi juridice de conduită ce trebuie respectate de toţi în desfăşurarea activităţii
noastre.
Deşi Codul are ca scop abordarea aspectelor etice şi juridice din diferite domenii, pot
exista cazuri în care aveţi întrebări legate de o anumită situaţie. În aceste cazuri puteţi contacta linia de asistenţă telefonică
pentru aspecte etice, directorul responsabil de conduita profesională sau un consilier din cadrul Departamentului Juridic
al KBR.
Prin respectarea legilor, vom continua să oferim tranzacţii ce atestă corectitudinea şi integritatea alături de un angajament
faţă de siguranţă, calitate şi execuţie. Contez pe sprijinul vostru constant şi necondiţionat faţă de aceste valori şi principii
ale companiei pe măsură de mergem mai departe.

Stuart Bradie
Preşedinte şi CEO
KBR, Inc.
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Cod de conduită profesională KBR
Consiliul de administraţie al KBR a adoptat acest Cod de conduită profesională („Codul”) pentru a stabili un set comun
de standarde etice şi principii juridice de care compania se aşteaptă ca fiecare angajat1 să dea dovadă în relaţiile cu clienţii,
comunităţile şi cei din jur. Compania doreşte ca şi terţele părţi ce lucrează în numele companiei să respecte aceleaşi
standarde etice.
Compania nu va tolera acţiuni ilegale sau lipsite de etică.
Compania îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu toate legile aplicabile şi în acord cu standardele etice. În anumite
situaţii, legile aplicabile din Statele Unite pot fi în conflict cu cele aplicabile în alte ţări. În asemenea cazuri, compania va
depune eforturi pentru a soluţiona astfel de conflicte sub îndrumarea Departamentului Juridic. În cazul în care astfel de
conflicte nu pot fi soluţionate, compania va respecta şi se va conforma cu legile aplicabile în Statelor Unite.
Fiecare angajat este responsabil pentru respectarea acestor standarde şi restricţii ce se aplică sarcinilor şi responsabilităţilor
sale, indiferent dacă acest lucru este impus de legile aplicabile sau de Codul de conduită profesională. Fiecare angajat
trebuie să evite activităţile care ar putea implica compania în practici contrare acestui Cod de conduită profesională.
Angajaţii care nu respectă astfel de standarde şi restricţii acţionează în afara cadrului poziţiei, responsabilităţilor sau
mandatelor lor.
Pe lângă conformarea legală, toţi angajaţii trebuie să respecte standardele înalte de etică personală şi profesională în
îndeplinirea sarcinilor şi responsabilităţilor alocate. Acest lucru presupune menţinerea de către angajaţi a unor relaţii
corecte, a onestităţii şi integrităţii în fiecare aspect legat de angajaţii companiei, public, comunitatea de afaceri, acţionari,
clienţi, furnizori, concurenţi şi autorităţi guvernamentale şi de reglementare. Angajaţii, atunci când acţionează în numele
companiei, nu vor profita necuvenit prin manipulare, tăinuire, abuz de informaţii privilegiate, denaturare a faptelor
relevante sau prin alte practici incorecte.
Angajaţii au obligaţia să citească, înţeleagă şi respecte Codul de conduită profesională şi să participe la toate instruirile
impuse de companie cu privire la Codul de conduită profesională.
Angajaţii care compromit sau încalcă prevederile acestui Cod de conduită profesională pot face obiectul unor sancţiuni
disciplinare, inclusiv rezilierea contractului de muncă, şi al unor proceduri penale sau civile, în funcţie de caz.
Exemple de conduită ce poate fi sancţionată disciplinar includ încălcarea politicii Codului de conduită profesională,
solicitarea adresată altor persoane pentru a încălca politica Codului de conduită profesională sau neraportarea imediată
a unor încălcări cunoscute sau suspectate ale politicii Codului de conduită profesională.
În cazul în care există îndoieli cu privire la corectitudinea unui demers, se recomandă angajaţilor să contacteze linia de
asistenţă telefonică pentru aspecte etice sau orice persoană din Departamentul Juridic.

Acest Cod de conduită profesională se aplică tuturor operaţiunilor şi entităţilor din grupul KBR la nivel global. Termenul „Angajaţi” folosit în acest document include
toţi funcţionarii şi angajaţii, precum şi personalul filialelor şi membrii Consiliului de Administraţie al KBR, Inc.
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Responsabilităţile dumneavoastră în calitate de angajat:
■

Acţionaţi cu onestitate şi etică în toate relaţiile de afaceri.

■

Respectaţi legile şi Codul, precum şi politicile şi procedurile de afaceri ale KBR.

■

Semnalaţi imediat orice încălcare suspectată sau reală a Codului către superiorul dumneavoastră, Departamentul
responsabil de Codul de conduită profesională, sau www.ethics.kbr.com

■

Solicitaţi îndrumări de la superiori sau de la Departamentul Juridic atunci când vă confruntaţi cu probleme etice
sau juridice.

■

Asumaţi-vă responsabilitatea pentru respectarea legilor şi Codului.

Responsabilităţile dumneavoastră în calitate de conducător/ supervisor:
În calitate de conducător/supervisor sau director al angajaţilor, responsabilităţile dumneavoastră faţă de respectarea
Codului sunt următoarele:
■

Fiţi un model de comportament etic.

■

Încurajaţi comunicarea deschisă cu angajaţii şi oferiţi consiliere şi feedback pentru întrebările şi preocupările lor.

■

Trebuie să ştiţi când să raportaţi încălcările, să solicitaţi soluţionarea lor de către superiorii dumneavoastră sau să
cereţi ajutorul experţilor companiei.

■

Asiguraţi-vă că nu se iau măsuri împotriva niciunui angajat pentru raportarea unor încălcări suspectate sau posibile
ale Codului de conduită profesională sau ale legilor aplicabile.

Responsabilitate socială corporativă
KBR cunoaşte faptul că pentru a înregistra succese în strategia noastră de creştere constantă şi pentru a oferi acţionarilor
o valoare mai mare pe termen lung, trebuie să construim o companie a cărei filozofie de afaceri să aibă la bază
sustenabilitatea şi care să asigure un echilibru între prosperitatea economică, gestionarea mediului şi responsabilitatea
socială.
KBR furnizează soluţii sustenabile pentru proiectele întreprinse în numele clienţilor săi, susţinând politicile
şi angajamentele lor prin sistemele, tehnologiile şi cultura organizaţiei KBR şi a personalului său.
KBR evaluează aspectele economice, de mediu şi sociale în procesele sale decizionale şi în sistemele de management
ce guvernează activităţile noastre de afaceri.
KBR implementează strategii sustenabile pentru a ghida administrarea şi managementul personalului propriu; relaţiilor
noastre sociale şi de afaceri; structurilor şi comunităţilor în care lucrăm şi muncim; infrastructurii şi materialelor noastre;
şi a prosperităţii noastre economice. Aceste strategii includ proiectare durabilă, achiziţii, construcţii, tehnologii, diversitate
a furnizorilor şi angajaţilor, conţinut local, drepturile omului, anticorupţie, instruire, prevenirea poluării, sănătate şi
siguranţă, donaţii caritabile şi voluntariat.
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SĂNĂTATE, SIGURANŢĂ, SECURITATE ŞI MEDIU
Compania va respecta toate legile aplicabile şi standardele de practică relevante ale industriei în ceea ce priveşte sănătatea,
siguranţa şi securitatea angajaţilor săi la locul de muncă şi a altor persoane afectate de activităţile sale de afaceri, inclusiv
prevenirea poluării mediului. Protecţia sănătăţii, siguranţei, securităţii şi prevenirea poluării mediului reprezintă scopul
principal al companiei şi structura sa de conducere va lua măsurile rezonabile şi necesare pentru atingerea acestui scop.
Compania va continua să evalueze aspectele legate de sănătate, siguranţă, securitate şi mediu (SSSM) în ceea ce priveşte
produsele şi serviciile sale. Scopul este de a dezvolta şi oferi produse şi servicii fără impact nejustificat asupra mediului,
sigure dacă sunt folosite conform destinaţiei, eficiente din punct de vedere al consumului de energie şi al resurselor
naturale şi care se pot recicla, reutiliza sau elimina în condiţii de siguranţă.
Toţi angajaţii trebuie să-şi îndeplinească sarcinile şi responsabilităţile într-o manieră compatibilă cu atingerea acestor
obiective.
Compania consideră o gestionare SSSM eficientă ca fiind o afacere bună. Suntem conştienţi de faptul că un mediu sigur şi
o forţă de muncă motivată ajută şi la creşterea productivităţii şi, prin urmare, la succesul afacerii. În acest context, KBR a
demarat iniţiativa Zero Incidente ce încorporează trei componente dinamice – Zero Incidente, 24/7 şi Curajul de a ne Păsa.

Fiţi responsabili!
Toţi angajaţii trebuie:
99
să dezvolte bune obiceiuri de
siguranţă;

99
să îmbunătăţească performanţa în domeniul lor;
99
să ajute la identificarea unor factori şi cauze
comune ale incidentelor; şi

99
să prevină accidentele.
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OPORTUNITĂŢI EGALE DE ANGAJARE ŞI HĂRŢUIREA
În politicile sale de angajare şi promovare, Compania doreşte să ofere oportunităţi egale de angajare tuturor persoanelor
calificate. Compania se străduieşte să creeze o forţă de muncă ce reflectă diversitatea populaţiilor din comunităţile în care
funcţionează.
Compania va respecta, în toate operaţiunile şi practicile sale de angajare, toate legile aplicabile ce reglementează
oportunităţile egale de angajare pentru a se asigura lipsa oricărei discriminări ilegale împotriva unui angajat sau candidat.
Compania va oferi angajaţilor un mediu de muncă lipsit de discriminare, hărţuire, intimidare sau constrângere legate direct
sau indirect de rasă, culoare, religie, invaliditate, sex, orientare şi identitate sau expresie sexuală, vârstă, naţionalitate, statut
de veteran sau informaţii genetice.
Un angajat care consideră că a fost sau este discriminat, sau care consideră că a fost martorul unei discriminări, şi care
raportează aspectul în temeiul acestei politici, nu va fi supus unor represalii sau unui tratament negativ din cauza acestei
semnalări.
Compania crede că toţi angajaţii trebuie să fie trataţi cu demnitate şi respect.
Politica Companiei este asigurarea unui mediu de muncă lipsit de hărţuire. Compania interzice toate formele de hărţuire
ale angajaţilor săi de către alţi angajaţi, inclusiv superiori sau alţi membrii ai structurii de conducere.
Fiecare angajat are obligaţia de a coopera în atingerea acestui scop. Hărţuirea este considerată o abatere gravă şi poate fi
sancţionată disciplinar, inclusiv prin concedierea imediată. Conform sensului din această Politică, termenul „hărţuire”
include hărţuirea sexuală, rasială, etnică şi sub alte forme, inclusiv cea bazată pe invaliditate.
Toate reclamaţiile vor fi investigate prompt şi discret. Compania interzice impunerea unor consecinţe negative împotriva
angajaţilor pentru raportarea unui act de hărţuire, inclusiv hărţuirea sexuală.

Cum se aplică în
cazul meu?

Fiţi responsabili!
Î: 		Ce trebuie să fac în cazul în care cred că sunt hărţuit/ă?
R: 		 Mai întâi, luaţi în considerare informarea părţii
contraveniente cu privire la faptul că nu sunteţi de
acord cu conduita sa. Totuşi, dacă nu consideraţi că
puteţi confrunta partea contravenientă (sau dacă
respectivul comportament continuă), trebuie să vă
informaţi imediat superiorul. Dacă v-aţi simţi mai
confortabil să discutaţi aspectul cu o altă persoană
decât superiorul ierarhic, sau dacă superiorul
ierarhic nu a luat măsurile corespunzătoare pentru
a soluţiona problema, trebuie să contactaţi un
reprezentant al Departamentului Resurse Umane sau
al Departamentului Juridic. Toate reclamaţiile de acest
fel vor fi investigate prompt şi discret.
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CONFLICTE DE INTERES
Toţi angajaţii au datoria să promoveze interesele legitime ale companiei. Compania este preocupată atunci când interese
personale sau de afaceri exterioare ei sau alte relaţii ale angajaţilor pot fi în conflict sau să interfereze cu interesele
companie. Compania interzice conflictele de interes, cu excepţia cazului în care sunt aprobate în mod expres de CEO
sau de către reprezentantul său.

Posibile conflicte de interes
Există multe moduri în care pot apărea conflicte de interes ce implică angajaţii:
1. care acţionează ca director sau consultant al unei entităţi ce nu face parte din KBR;
2. care deţin anumite investiţii sau interese financiare legate de concurenţi, clienţi sau furnizori actuali sau viitori; sau
3. care au un al doilea loc de muncă ce intră în conflict cu interesele companiei sau afectează capacitatea angajatului
de a-şi îndeplini responsabilităţile faţă de companie.
Funcţiile sau afilierile rudelor apropiate pot, de asemenea, să creeze conflicte de interese reale, aparente sau viitoare.
Compania aşteaptă şi solicită de la angajaţi să fie cinstiţi şi să dea dovadă de etică în gestionarea conflictelor de interese
reale, aparente sau posibile. În cazul în care un angajat se află într-un posibil conflict de interese, situaţia trebuie să fie
comunicată imediat şi pe deplin de către angajat directorului sau superiorului său, care trebuie să solicite aprobarea CEOului sau al reprezentantului său. În cazul în care un membru al Consiliului de Administraţie sau CEO-ul se află într-un
posibil conflict de interese, situaţia trebuie să fie comunicată imediat şi pe deplin Comitetului de audit al companiei.
Anumiţi angajaţi ce pot direcţiona sau influenţa utilizarea sau alocarea unor sume semnificative de fonduri sau alte active
ale companiei trebuie să depună o declaraţie anuală de conformitate în ceea ce priveşte orice conflicte de interese reale,
aparente sau posibile.

Fiţi responsabili!
Î: 		Ion este inginer şi doreşte să rezerve cazarea pentru un eveniment la care participă echipa sa. Fratele lui Ion deţine
un hotel care ar putea găzdui evenimentul. Poate Ion să încheie un contract cu hotelul deţinut de fratele său?
R: 		 Nu, deoarece ar putea crea un conflict de interes. Ion nu poate face nimic ce ar putea influenţa compania să
folosească hotelul fratelui său, dar poate să-l recomande pe fratele său departamentului responsabil pentru
Deplasări şi planificarea evenimentelor dacă face cunoscută relaţia dintre ei.
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CONTROALE CONTABILE INTERNE
Compania trebuie să asigure un sistem de controale contabile interne ce poate asigura în mod rezonabil fiabilitatea
raportării financiare şi elaborarea declaraţiilor financiare pentru scopuri externe în conformitate cu principiile contabile
general acceptate sau orice alte criterii aplicabile unor astfel de declaraţii, inclusiv acele politici şi proceduri care:
■

ţin de păstrarea înregistrărilor care, îndeajuns de detaliat, reflectă exact şi corect tranzacţiile şi alocările activelor
companiei;

■

oferă o asigurare rezonabilă a faptului că tranzacţiile sunt efectuate în conformitate cu autorizarea generală sau
specifică acordată de structura de conducere; şi

■

oferă o asigurare rezonabilă privind prevenirea sau detectarea în timp util a lipsei autorizării pentru achiziţia,
utilizarea sau alocarea activelor companiei.

În contabilitatea companiei nu se vor înregistra tranzacţii decât dacă se înscriu în sfera de aplicare a politicilor şi
procedurilor scrise sau dacă sunt aprobate în mod specific sau formal de un angajat corespunzător şi desemnat în acest
sens. Pentru a se acorda o asemenea aprobare trebuie să se stabilească dacă tranzacţia: (i) a fost autorizată în conformitate
cu Politica corporativă şi dacă (ii) este sprijinită de documente justificative care certifică valabilitatea tranzacţiei.
Toate tranzacţiile încheiate de companie trebuie să fie înregistrate în contabilitatea companiei în conformitate cu
procedurile standard obişnuite. Registrele contabile se vor păstra îndeajuns de detaliat pentru:
■

a reflecta exact şi corect tranzacţiile şi alocările activelor companiei;

■

a respecta cerinţele de reglementare aplicabile, inclusiv Legea SUA privind practicile corupte în străinătate (FCPA)
şi alte cerinţe legale; şi

■

a fi prelucrate astfel încât să permită întocmirea la timp a declaraţiilor, rapoartelor şi datelor financiare pentru
raportarea interne, publice şi reglementară.

Implementarea şi păstrarea controalelor, procedurilor şi înregistrărilor contabile interne corespunzătoare din toate punctele
de vedere pentru a îndeplini cerinţele acestei Politici corporative reprezintă responsabilitatea principală a CAO (Director
contabil). În plus, CEO (Director general) şi CFO (Director financiar) sunt responsabili pentru asigurarea conformităţii cu
toate aspectele Secţiunilor 302 şi 404 ale Legii Sarbanes-Oxley, ce impune conducerii să evalueze şi raporteze eficacitatea
sistemului de controale interne ale companiei în cadrul raportărilor financiare periodice. CFO (Director financiar) şi
consilierul general au obligaţia de a asigura conformitatea cu Legea SUA privind practicile corupte în străinătate, inclusiv
cu prevederea ce impune companiei să păstreze un sistem robust de controale interne.

Fiţi responsabili!
Î: 		George, coleg cu Mihai, îl roagă pe Mihai să introducă o tranzacţie în sistemul contabil. Mihai pune întrebări cu
privire la caracterul valabil al tranzacţiilor la care George nu poate răspunde. Ce ar trebui să facă Mihai?
R: 		 Mihai ar trebui să vorbească despre aspectele care îl preocupă cu directorul lui şi să se asigure că doar informaţii
valide şi exacte sunt introduse în registrele contabile ale companiei.
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MITA ŞI CORUPŢIA
Angajaţii şi terţele părţi ce acţionează în numele KBR nu au voie să efectueze, ofere, autorizeze sau promită efectuarea
de plăţi necuvenite. Termenul „Plăţi necuvenite” este folosit pentru a descrie o gamă largă de plăţi ilegale în bani sau alte
obiecte de valoare, care sunt, de obicei, comisioane ilegale, mită sau recompense oferite pentru a influenţa în mod favorabil
decizii ce afectează afacerile unei companii sau pentru câştigul individual al unei persoane. Aceste tipuri de plăţi sunt
ilegale, lipsite de etică şi interzise de acest Cod de conduită profesională.
Compania interzice tuturor angajaţilor şi terţelor părţi ce acţionează în numele KBR să plătească, ofere, promită sau
autorizeze mite, comisioane ilegale sau alte plăţi ilegale în bani sau obiecte de valoare către funcţionari publici, angajaţi
ai guvernului, partide politice sau funcţionari de partid, candidaţi la funcţii publice sau angajaţi ai unei organizaţii
internaţionale publice din orice ţară.
Toate tranzacţiile trebuie să fie efectuate, şi accesul la active este permis, doar în conformitate cu autorizarea acordată
de conducere.
În plus, angajaţilor li se interzice să primească, direct sau indirect, de la o terţă parte orice plăţi necuvenite sau obiecte
de valoare pentru tranzacţii încheiate de companie.
Companiei, angajaţilor săi şi terţelor părţi care acţionează în numele său li se interzice să efectueze plăţi pentru „facilitare”
sau urgentare către orice funcţionar sau angajat guvernamental cu scopul de a urgenta sau asigura execuţia unei acţiuni
guvernamentale de rutină nediscreţionare de către un astfel de funcţionar.
În cazuri foarte rare, un angajat poate considera necesară o plată către un funcţionar sau angajat guvernamental pentru a
evita o ameninţare iminentă asupra sănătăţii, siguranţei sau libertăţii personale în situaţii în care angajatul nu poate obţine
aprobarea prealabilă necesară având în vedere circumstanţele. Dacă se fac plăţi în astfel de circumstanţe, angajatul care a
făcut plata trebuie să contacteze cât mai curând posibil Directorul responsabil de conformitate sau reprezentanţii săi pentru
mai multe instrucţiuni.
Având în vedere faptul că acţiunile terţelor părţi care acţionează în numele KBR, precum acţiunile angajaţilor, pot angaja
răspunderea companiei şi îi pot afecta reputaţia, toate terţele părţi ce ar putea interacţiona cu funcţionari sau angajaţi
guvernamentali ai unor alte state decât SUA în numele companiei sau alte părţi desemnate ca fiind de mare risc:
(i) vor fi supuse unei investigaţii corespunzătoare, bazată pe risc, înainte de a fi implicate;
(ii) vor avea interdicţia de a efectua plăţi necuvenite; şi
(iii) vor fi supuse unor termeni şi condiţii suplimentare privind anticorupţia, în funcţie de caz.
În funcţie de circumstanţe, donaţiile către organizaţii caritabile sau organizaţii comunitare pot fi considerate drept
plăţi necuvenite.
Procedurile pentru implementarea Politicilor KBR anticorupţie oferă asistenţă suplimentară privind procesele necesare
pentru implicarea unor terţe părţi şi efectuarea de donaţii.
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CADOURI, CĂLĂTORII
ŞI PROTOCOL
Orice plată sau oferire de obiecte de valoare unui funcţionar public,
angajat al guvernului, partid politic sau funcţionar de partid,
candidat la o funcţie publică, angajat al unei organizaţii publice
internaţionale, client sau potenţial client, inclusiv protocol şi călătorii
foarte scumpe sau cadouri de valoare mare pot fi considerate plăţi
necuvenite şi/sau o încălcare a unei legi anticorupţie aplicabile.
În mod corespunzător, angajaţilor li se interzice să ofere cadouri,
invitaţii, călătorii sau protocol (denumite şi „curtoazii de afaceri”)
exorbitante sau frecvente către terţe părţi. Pentru instrucţiuni
suplimentare, Procedurile KBR pentru implementarea politicilor
KBR anticorupţie specifică circumstanţele în care cadourile pot fi
oferite sau se pot face invitaţii unor anumite terţe părţi, inclusiv
funcţionari publici şi angajaţi ai guvernului.
Angajaţilor li se interzice să solicite sau primească, direct sau indirect, obiecte de valoare, inclusiv cadouri, invitaţii,
călătorii sau protocol ce costă foarte mult de la terţe părţi.
Această prevedere nu interzice oferirea sau primirea de mese de afaceri, protocol, şi de cadouri rezonabile şi uzuale
atât timp cât primirea acestora nu creează impresia unei încălcări şi sunt conforme tuturor politicilor şi procedurilor
companiei. Toate aceste activităţi trebuie să fie raportate şi aprobate de politica companiei sau, în absenţa unei politici
sau proceduri specifice, de superiorul angajatului.

Fiţi responsabili!
Î: 		Asta înseamnă că nu pot invita un client la cină
după o întâlnire de afaceri?
R: 		 Puteţi invita un client la cină pentru a discuta
afaceri sau a dezvolta relaţiile dintre voi. Trebuie să
vă asiguraţi că masa este rezonabilă şi uzuală şi că
respectaţi procedurile KBR privitoare la aprobarea
prealabilă şi rambursarea cheltuielilor.
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CONTRIBUŢII POLITICE
Compania încurajează participarea în viaţa politică. Totuşi, guvernul federal al Statelor Unite, statele, localităţile şi unele
ţări au adoptat legi ce reglementează contribuţiile politice, activităţile politice şi cadourile pentru a împiedica influenţarea
necorespunzătoare a funcţionarilor publici. Contribuţiile politice acordate unor astfel de persoane sau entităţi pot fi
considerate drept plăţi necuvenite. Participarea la activităţi politice la nivel internaţional, federal în SUA, statal sau local
poate atrage implicaţii juridice şi răspunderea companiei. Din aceste motive, angajaţii trebuie să cunoască legile aplicabile
şi să solicite îndrumarea Departamentului responsabil pentru relaţiile cu guvernul înainte de a se angaja în astfel de
activităţi politice.
Compania trebuie să respecte legile aplicabile de reglementează influenţa politică şi contribuţiile la campanii.
Compania crede cu tărie într-un proces politic democrat şi în faptul că angajaţii săi ar trebui să fie activ interesaţi de
promovarea principiilor de bună guvernare în naţiunile, statele şi comunităţile în care locuiesc. Angajaţii îşi pot oferi
timpul şi fondurile pentru a sprijini candidaţi şi aspecte politice, dar nu li se va rambursa de către companie în niciun mod
acest timp şi aceste fonduri folosite pentru contribuţii politice. Angajaţii trebuie să se asigure că activităţile şi contribuţiile
lor politice personale respectă legislaţia aplicabilă. De exemplu, persoanele care nu sunt cetăţeni ai Statelor Unite nu au voie
să ofere contribuţii publice candidaţilor ce participă la alegerile federale, statale sau locale din Statele Unite. Alte ţări au, de
asemenea, legi ce reglementează contribuţiile politice.
Angajaţilor sau persoanelor terţe ce reprezintă compania în aspecte politice sau guvernamentale li se interzice aplicarea de
presiuni, directe sau indirecte, asupra angajaţilor încălcând astfel dreptul persoanelor de a decide dacă vor face o donaţie
politică, precum şi cui şi în ce cuantum.
Angajaţii sau alte terţe părţi ce reprezintă compania în aspecte politice sau guvernamentale trebuie să respecte toate legile
ce reglementează participarea corporativă la afacerile publice. În temeiul unor diferite statute, o anumită conduită, permisă
şi încurajată în cazul persoanelor, este interzisă în cazul corporaţiilor. Politica companiei prevede respectarea deplină a
acestor interdicţii.
Nu pot fi făcute contribuţii din fondurile, bunurile sau serviciile companiei pentru a sprijini un candidat politic în cursa
pentru un mandat electiv sau un partid politic sau un funcţionar de partid în Statele Unite (la nivel statal sau federal)
sau în orice altă ţară de către companie, sau în numele persoanei desemnate de companie, fără aprobarea prealabilă a
Departamentului KBR responsabil pentru relaţiile cu guvernul. O asemenea aprobare va face obiectul analizei şi aprobării
de către consilierul general. Consilierul general al KBR va verifica dacă respectiva contribuţie este legală şi adecvată în
conformitate cu legislaţia aplicabilă.
Legile federale, statale şi locale limitează oferirea de cadouri funcţionarilor publici. Prin urmare, li se interzice angajaţilor,
atunci când acţionează în numele companiei, să ofere obiecte de valoare funcţionarilor şi angajaţilor publici din SUA.
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CONFORMITATEA EXPORTURILOR ŞI TRANZACŢIILOR
Politica KBR prevede respectarea deplină a legilor SUA sau altor legi şi reglementări aplicabile ce guvernează comerţul
internaţional. Aceste legi şi reglementări au ca obiect exportarea şi reexportarea produselor, serviciilor, software-urilor,
tehnologiilor şi datelor tehnice, precum şi sancţiuni şi cerinţe antiboicot. Angajaţii sunt responsabili pentru a se asigura
că nu pot exista tranzacţii ce nu respectă politica KBR de conformare deplină.
Controalele comerciale internaţionale, inclusiv reglementările privind exportul, sunt concepute pentru a proteja securitatea
naţională şi interesele de politică externă ale guvernelor ce impun cerinţe privind controlul exporturilor. Exporturile
includ exporturi fizice dar şi orale, vizuale, sau exporturi electronice de date, software şi tehnologie. În contextul legislaţiei
SUA privind controlul exportului, exporturile includ şi transferuri de date tehnice către cetăţeni străini din Statele Unite,
divulgarea de date tehnice ce aparţin SUA într-o ţară străină către persoane cetăţeni ai unei terţe ţări, reexporturi de
articole ce provin din SUA dintr-o ţară străină în alta, şi exporturi de articole de fabricaţie străină ce au conţinut intern
american în proporţie de peste 10%. Controalele comerciale americane se aplică nu doar operaţiunilor KBR în SUA,
ci şi activităţilor comerciale derulate de KBR în alte ţări decât SUA.
SUA impune sancţiuni unui număr de ţări în care persoanele cu naţionalitate americană, companiile americane şi filialele
lor din altă ţări nu pot derula activităţi comerciale. Biroul de supraveghere a activelor străine (OFAC) al Departamentului de
trezorerie din SUA modifică în mod frecvent lista de ţări şi/sau gradul restricţiilor impuse privind respectivele ţări şi angajaţii
implicaţi în comerţul internaţional trebuie să consulte cea mai recentă versiune a listei, disponibilă pe http://www.treasury.
gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx. Politica KBR prevede faptul că KBR nu va derula, sub nicio
formă, nicio activitate, sau nu va comercializa produse în ţări de fac obiectul embargourilor sau sancţiunilor impuse de OFAC,
cu excepția situațiilor prevăzute de legislația din S.U.A.
Această interdicţie se aplică şi derulării de activităţi în sau comercializării de produse către orice entitate cu sediul în
oricare dintre aceste ţări, sau către orice entitate deţinută sau controlată de guvernul unei asemenea ţări indiferent de locul
în care se află entitatea. Alte ţări în care KBR desfăşoară afaceri pot impune sancţiuni şi restricţii comerciale similare în
legătură cu una sau mai multe dintre aceste ţări. Fiecare angajat are obligaţia să se consulte cu Departamentul Juridic al
KBR – Biroul de conformitate comercială internaţională dacă există întrebări legate de o anumită jurisdicţie.
Legile şi reglementările SUA impun şi limitări comerciale mai puţin restrictive pentru o serie de alte ţări. Guvernul SUA şi
alte guverne menţin mai multe liste de entităţi cu care companiile lor nu pot face afaceri, iar angajaţii implicaţi în comerţul
internaţional trebuie să verifice des acele liste atunci când desfăşoară tranzacţii comerciale internaţionale.
În plus, KBR impune respectarea strictă a reglementărilor SUA privind antiboicotul ce interzic efectuarea de activităţi
comerciale ce ar sprijini boicotul arab îndreptat împotriva Israelului. Deşi nu la fel de frecvent, reglementările SUA privind
antiboicotul interzic şi desfăşurarea de activităţi comerciale ce ar sprijini boicotul oricărei ţări îndreptat împotriva altei ţări,
cu excepţia cazului în care boicotul de la care se porneşte este conform cu legislaţia americană.
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NORMELE ANTITRUST
Compania va respecta din toate punctele de vedere legile relevante privind cartelurile şi concurenţa.
Angajaţilor li se interzice să participe la înţelegeri, acorduri, planuri sau scheme, exprese sau implicite, formale sau
informale, cu oricare concurent cu privire la preţuri, termeni şi condiţii de vânzare sau furnizare de servicii, producţie,
distribuţie, teritorii sau clienţi; în plus, li se interzice să facă schimb de sau să discute cu un concurent despre preţuri,
termeni sau condiţii de vânzare sau furnizare de servicii, sau orice alte informaţii legate de concurenţă; li se interzice
şi să se implice în alte conduite ce încalcă legi aplicabile privind cartelurile sau competiţia.
Acordurile normale de subcontractare sau propunerile comune cu concurenţi ce nu încalcă legislaţia antitrust sau privind
concurenţa aplicabilă şi care au fost aprobate de Departamentul Juridic al KBR nu sunt interzise de această Politică.
Se vor solicita îndrumări de la Departamentul Juridic al KBR înainte de implicarea în schimburi de informaţii
cu concurenţi prin intermediul asociaţiilor comerciale sau reuniunilor din industrie pentru a asigura conformitatea
cu legislaţia antitrust şi cu privire la concurenţă aplicabilă.
Acordurile încheiate între membrii unei asocieri în participaţiune cu privire la operaţiunile asocierii în participaţiune sunt
considerate a fi acorduri între parteneri şi nu între concurenţi – chiar dacă partenerii sunt concurenţi în afara asocierii
în participaţiune. Dar acordurile anticoncurenţiale între parteneri concurenţi dintr-o asociere în participaţiune în afara
domeniului asocierii în participaţiune sunt interzise. De asemenea, schimbul de informaţii concurenţiale sensibile între
KBR, asocierile sale în participaţiune sau partenerii asociaţiei în participaţiune se pot dovedi problematice; din acest motiv,
înainte de a face schimb de astfel de informaţii, se va consulta Departamentul Juridic.

Fiţi responsabili!
Î: 		Alexandru lucrează în Departamentul Propuneri.
În timp ce Alexandru participa la o conferinţă din
industrie, un fost coleg care lucrează în prezent
pentru un concurent l-a rugat pe Alexandru să
se întâlnească separat cu un grup din industrie
şi să facă schimb de date de referinţă. Ar trebui
Alexandru să participe la întâlnire?
R: 		 Alexandru ar trebui să solicite îndrumări de la
Departamentul Juridic înainte de a participa
şi de a face schimb de informaţii legate de KBR
pentru a asigura conformarea cu toate legile
antitrust şi cele privind concurenţa.
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FRAUDĂ
Compania interzice orice fel de fraudă.
Termenul „Fraudă” include, fără a se limita la, deturnarea de fonduri
şi alte abateri, inclusiv:
■

acte necinstite sau frauduloase;

■

abuzul sau deturnarea de fonduri;

■

delapidare;

■

falsificarea sau modificarea de instrumente negociabile
precum cecurile şi cambiile companiei;

■

deturnarea de active deţinute de companie, angajaţi, clienţi,
parteneri sau furnizori;

■

conversia pentru uzul personal de numerar, titluri de valoare,
consumabile, bunuri sau alte active ale companiei;

■

gestionarea sau raportarea neautorizată a tranzacţiilor
companiei; şi

■

falsificarea registrelor societăţii sau declaraţiilor financiare
din motive personale sau de altă natură.

Lista de mai sus nu este exhaustivă dar se doreşte a fi reprezentativă pentru situaţiile ce implică fraude.
Angajaţii sunt obligaţi să protejeze activele companiei şi să asigure utilizarea lor eficientă. Furtul, neglijenţa sau risipirea
activelor companiei de către angajaţi sunt interzise deoarece astfel de acţiuni şi conduite au un impact direct şi negativ
asupra reputaţiei şi rentabilităţii companiei. Toate activele companiei se vor utiliza doar pentru scopuri legitime de afaceri
ale companiei.

Fiţi responsabili!
Î: 		Un director de vânzări şi superiorul său lucrează de mulţi ani împreună şi sunt buni prieteni în afara orelor de muncă.
După o ieşire scumpă cu soţiile lor, directorul de vânzări sugerează ca cina să fie achitată cu cardul de credit al
companiei şi să declare că a fost o întâlnire de afaceri cu clienţi. Superiorul, care aprobă deconturile directorului
de vânzări, este de acord. Reprezintă acest lucru o problemă?
R: 		Acţiunile directorului de vânzări şi ale superiorului încalcă Codul de conduită profesională deoarece utilizarea
fondurilor companiei în scopuri personale este strict interzisă şi aprobarea unui decont fals reprezintă o fraudă.
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UTILIZAREA ŞI PUBLICAREA
DE INFORMAŢII
NEPUBLICE IMPORTANTE
Compania va face cunoscute imediat şi complet
informaţii nepublice importante publicului atunci
când şi dacă se impune de legislaţie şi/sau norme
ale SEC sau NYSE. Stabilirea „importanţei” implică
judecăţi subiective; din acest motiv, aspectele legate
de importanţă vor fi stabilite de consilierul general
şi de CFO (Director financiar). Orice divulgări
efectuate de companie în rapoarte şi documente
depuse sau înaintate către SEC şi alte comunicări
publice făcute de companie vor fi complete, corecte,
exacte, la timp şi uşor de înţeles.
Se interzice divulgarea de informaţii nepublice
importante altor persoane decât cele din companie
a căror funcţii impune cunoaşterea informaţiilor
până când sunt făcute publice de companie.
Angajaţilor li se interzice să plaseze comenzi de
vânzare sau cumpărare, sau să recomande altei
persoane să plaseze comenzi de vânzare sau
cumpărare, de titluri de valoare ale companiei
(sau instrumente derivate conexe, precum opţiuni
de vânzare sau de răscumpărare) atunci când deţin
informaţii importante cu privire la companie, care
nu au fost făcute publice. Orice angajat ce deţine
informaţii nepublice importante va aştepta până
la finalul activităţii din a doua zi lucrătoare după
ce informaţiile au fost făcute publice înainte de
a tranzacţiona sau recomanda altor persoane să
efectueze tranzacţii.
Având în vedere accesul la informaţii confidenţiale
în mod regulat, anumiţi angajaţi („Deţinători de
informaţii privilegiate”) fac obiectul unor restricţii
suplimentare privind tranzacţionarea titlurilor de
valoare ale companiei.

13

INFORMAŢII CONFIDENŢIALE ŞI EXCLUSIVE
În derularea activităţii companiei, angajaţii află deseori informaţii
confidenţiale sau exclusive cu privire la companie, clienţii, furnizorii
sau partenerii săi în asocieri în participaţiune.
Se interzice angajaţilor cărora le sunt încredinţate sau care află în
alt fel informaţii confidenţiale şi exclusive să divulge sau utilizeze
respectivele informaţii în afara companiei sau pentru câştig
personal, în timp ce sau după ce au lucrat pentru companie sau
au prestat alt serviciu pentru companie, fără autorizarea scrisă,
valabilă şi corespunzătoare, a companiei pentru a proceda astfel
acordată de un director sau angajat competent să divulge informaţii
confidenţiale sau exclusive. Divulgările neautorizare pot fi
dăunătoare pentru companie sau utile pentru concurenţi.
Compania utilizează şi date protejate ale partenerilor în asocierile
în participaţiune, furnizorilor şi clienţilor. Protejarea acestor date
este extrem de importantă şi trebuie să fie gestionate cu foarte
multă grijă pentru ca compania să continue să merite încrederea
unor astfel de persoane. Angajaţilor li se interzice să divulge sau
utilizeze informaţii confidenţiale sau exclusive deţinute de alte părţi
decât compania către persoane care nu fac parte din companie
fără autorizarea companiei iar această autorizare nu va împiedica
drepturile de raportare ale angajatului, aşa cum sunt specificate
în acest document, iar nicio astfel de persoană nu va divulga
informaţiile altor persoane fără stabilirea principiului nevoii de cunoaştere.
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CONTRACTE CU GUVERNUL
Compania va respecta toate reglementările aplicabile contractelor încheiate cu guvernul Statelor Unite sau alte guverne.
Toţi angajaţii implicaţi în prestarea de lucrări în temeiul unor contracte încheiate cu guverne trebuie să fie informaţi în
mod corespunzător şi instruiţi suficient cu privire la politicile şi practicile din acest Cod de conduită profesională sau
alte politici ale companiei privind în mod special contractele încheiate cu guverne. Fiecare unitate de afaceri ce a încheiat
contracte cu guvernul Statelor Unite sau alte guverne are obligaţia de a asigura efectuarea şi documentarea corespunzătoare
a instruirii angajaţilor cu privire la aceste politici.
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RAPORTAREA SUSPICIUNILOR DE ÎNCĂLCARE
A CODULUI DE CONDUITĂ ÎN AFACERI
Angajaţii trebuie să raporteze imediat orice suspiciune de încălcare a Codului de conduită în afaceri folosind
un canal adecvat de raportare ce poate include, dar nu se limitează la:
■

www.ethics.kbr.com

■

Linia telefonică pentru aspecte etice Ethics Hotline
– SUA (800) 461-9330
– Pentru toate celelalte ţări, numărul de telefon fără taxă este disponibil pe www.ethics.kbr.com

■

Căsuţa poştală a Codului de conduită în afaceri
– P.O. Box 2464, Houston, TX 77252-2464, SUA

■

Directorul responsabil de Codul de conduită profesională: fhoukbrcode@kbr.com

■

Reprezentantul KBR corespunzător din Departamentul Juridic; Servicii de Audit; Resurse Umane,
Sănătate, siguranţă, securitate şi mediu; sau alt departament responsabil pentru conformitate

■

Superiorul sau directorul angajatului

■

Membrii din conducerea superioară executivă

În plus, angajaţii pot să-şi exercite dreptul sau datoria legală de a raporta în orice moment posibile încălcări
ale legilor către autorităţile guvernamentale corespunzătoare fără a raporta problema către, sau a solicita autorizarea
de la, companie.
Compania interzice represaliile sub orice formă pentru raportarea, cu bună credinţă, a suspiciunilor de încălcare a
Codului de conduită profesională. Se vor lua măsuri disciplinare împotriva celor ce exersează represalii, direct sau
indirect, împotriva angajaţilor ce raportează încălcări reale sau suspicionate. Se interzice şi se poate sancţiona disciplinar
descurajarea raportării de către angajaţi.
Angajaţii trebuie să coopereze pe deplin în investigaţiile efectuate pentru o posibilă încălcare a Codului de conduită
profesională.

Fiţi responsabili!
Î:		Daniel îşi vede superiorul făcând ceva ce el consideră că poate fi o încălcare a Codului de conduită profesională,
dar Daniel nu este sigur că este o încălcare şi nici nu vrea să se implice. Ce ar trebui să facă?
R:		Daniel trebuie să raporteze situaţia folosind linia telefonică sau alt canal de raportare. Departamentul COBC poate
face investigaţii şi stabili dacă a avut loc o încălcare. Daniel are obligaţia de a raporta conduita pe care a observat-o.

16

Note
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Cod de conduită
profesională
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