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Lincoln Electric crede în derularea activității sale cu sinceritate și integritate și în respectarea legilor și 

regulamentelor din țările în care activează. Ne străduim să alegem parteneri de afaceri care 

împărtășesc aceleași valori cu noi. Acest Cod de conduită pentru partenerii intermediari prezintă 

așteptările noastre legate de practicile comerciale ale distribuitorilor, agenților, integratorilor și 

revânzătorilor noștri. Așteptările din acest Cod sunt factori esențiali care stau la baza deciziei noastre 

de a stabili sau de a dezvolta relații de afaceri. Așteptările din acest Cod nu înlocuiesc cerințele 

speciale din contracte; acest Cod vine în completarea cerințelor speciale din contracte.  

 
MITĂ ȘI CORUPȚIE 

Mitele, stimulentele și plățile similare sunt interzise. Partenerii intermediari nu trebuie să ofere, să furnizeze, să 

promită sau să accepte niciun bun de valoare care ar putea fi perceput ca o plată pentru obținerea unui 

avantaj comercial inadecvat.  Partenerii intermediari nu trebuie să ofere în numele nostru plăți, călătorii, 

divertisment sau cadouri funcționarilor guvernamentali sau publici. Partenerii intermediari vor respecta 

Convenția privind combaterea mituirii funcționarilor publici străini în tranzacțiile comerciale internaționale 

(OECD), Legea privind practicile de corupție în străinătate din SUA (FCPA), Legea privind combaterea mitei 

din Regatul Unit, precum și legile antimită și anticorupție din toate țările în care ne desfășurăm activitatea.  

 

CONCURENȚĂ LOIALĂ 

Partenerii intermediari trebuie să respecte toate legile aplicabile în materie de antitrust și concurență și să 

se abțină de la implicarea în activități care ar putea să restricționeze concurența, cum ar fi fixarea 

prețurilor, deturnarea licitațiilor, alocarea piețelor, monopoluri ilegale, boicoturi, schimburi ilegale de 

informații sensibile cu companii concurente sau alte practici comerciale neloiale.  Partenerii intermediari 

trebuie să evite, de asemenea, crearea unei potențiale aparențe de practici inadecvate. 

 
CONFORMITATEA CU NORMELE COMERCIALE 

Partenerii intermediari trebuie să respecte toate legile aplicabile privind controlul exporturilor și sancțiunile 

economice, inclusiv cele din SUA și alte țări, care reglementează importul, exportul, revânzarea și reexportul 

produselor și tehnologiilor Lincoln Electric.  Partenerii intermediari nu trebuie să vândă sau să transfere 

produse sau tehnologii Lincoln Electric în scopuri finale interzise sau unor clienți care fac obiectul unor 

sancțiuni impuse de SUA sau UE sau Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite sau unor 

persoane juridice sau fizice din țări sau regiuni supuse unor sancțiuni ample.  

CONFLICTE DE INTERESE 

Partenerii intermediari vor comunica orice conflicte de interese reale sau potențiale, inclusiv atunci când unul 
dintre angajați săi are o relație cu un angajat al nostru care poate să ia decizii care vor afecta activitatea 

Partenerului intermediar sau atunci când unul dintre angajații noștri are orice fel de interes financiar în 

activitatea Partenerului intermediar. 

CADOURI, CĂLĂTORII ȘI DIVERTISMENT 

Partenerii intermediari nu trebuie să ofere sau să primească bunuri de valoare pentru a obține un avantaj 
comercial inadecvat sau pentru a influența capacitatea unei persoane de a lua decizii de afaceri în mod just 

și obiectiv. Partenerii intermediari se vor asigura că orice cadouri, călătorii plătite și forme de divertisment 

sunt modeste, rare, conforme cu normele companiei și în scop legitim.  Partenerii intermediari nu trebuie să 

ofere în numele nostru plăți, călătorii, divertisment sau cadouri funcționarilor guvernamentali sau publici. 

Lincoln Electric interzice orice cadouri, călătorii și forme de divertisment care sunt ilegale, extravagante, 

frecvente sau care sunt percepute ca fiind inadecvate. 

INFORMAȚII CONFIDENȚIALE; PROPRIETATE INTELECTUALĂ 
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Partenerii intermediari trebuie să acționeze în mod responsabil atunci când gestionează informații 

confidențiale, inclusiv informații protejate și comerciale. Partenerii intermediari trebuie să păstreze 

confidențialitatea secretelor noastre comerciale și a celorlalte proprietăți intelectuale și trebuie să utilizeze 

denumirile noastre comerciale și mărcile comerciale atunci când primesc permisiune în scris în acest sens. 

 
COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR 

Partenerii intermediari trebuie să evite și să nu faciliteze spălarea banilor. Partenerii intermediari vor fi atenți 
la activități sau tranzacții neobișnuite sau suspicioase.  Acestea pot include încercări de a efectua plăți în 

numerar, aranjamente care implică transferul de fonduri din sau către țări sau părți neimplicate în tranzacție, 

înțelegeri complexe neobișnuite care nu reflectă un scop comercial real sau încercări de a eluda cerințele de 

păstrare a evidențelor sau de raportare.  

 
MONITORIZARE ȘI CONFORMITATE 

Partenerii intermediari trebuie să utilizeze un sistem de administrare care asigură respectarea acestor 

așteptări. Putem solicita confirmarea respectării acestui Cod. 

 

NEDISCRIMINARE ȘI ANTIHĂRȚUIRE 

Partenerii intermediari trebuie să asigure un mediu de lucru fără nicio formă de discriminare și hărțuire pe 

bază de, dar fără a se limita la, rasă, culoare, sex, religie, origine națională, vârstă, dizabilitate, 

maternitate, identitate de gen și orientare sexuală.  

 

SEMNALAREA SUSPICIUNILOR DE ÎNCĂLCARE A CODULUI  
 

În cazul în care considerați sau suspectați că un angajat Lincoln Electric sau un Partener intermediar încalcă 

legile aplicabile sau acest Cod de conduită, este responsabilitatea dvs. să vă semnalați motivele de 

îngrijorare folosind Linia noastră telefonică de asistență pentru conformitate: 

https://lincolnelectric.ethicspoint.com.  Cu excepția celor prevăzute de anumite legi privind confidențialitatea 

din anumite țări, Linia noastră telefonică de asistență pentru conformitate permite sesizări anonime.  Lincoln 

Electric nu permite represaliile împotriva angajaților sau Partenerilor intermediari pentru sesizarea cu bună 

credință a unor încălcări reale sau potențiale. 
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