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Dragi Prieteni,

Responsabilitatea corporativă, excelenţa în servicii şi încrederea consumatorului au fost 
întotdeauna printre priorităţile de top ale companiei noastre.

Acest Cod de etică şi conduită sprĳină întru totul scopul nostru de a fi un operator lider pe piaţa 
din Moldova, inovator, de încredere şi social responsabil.

Sunt sigur că veţi împărtăşi aceste principii în activitatea zilnică şi în relaţiile cu acţionarii. 
Fiecare dintre noi contează şi poate contribui la succesul comun.

Mesajul Directorului General Moldcell

Ca parte consolidată a TeliaSonera, Moldcell adoptă principiile enunţate în prezentul Cod.
În activitatea noastră zilnică,  respectăm acest Cod ca modalitate unică corectă de desfăşurare a afacerii.

Cine suntem noi

Chiril Gaburici



TeliaSonera este o companie care oferă cel mai înalt nivel de calitate a serviciilor şi deservirii abonaţilor, recunoscută ca fiind lider în industria 
în care activează. Suntem mândri să fim deschizători de drumuri în domeniul telecomunicaţiilor, poziţie pe care am obţinut-o fiind cu adevărat 
inovativi, de încredere şi orientaţi spre clienţi. Acţionăm responsabil, bazându-ne pe un set de valori şi principii de afaceri. Serviciile noastre 
ocupă un loc foarte important în viaţa zilnică a oamenilor – pentru afaceri, educaţie şi distracţie. Astfel, contribuim la crearea unei lumi cu 
oportunităţi mai bune.

Viziunea noastră

Mesajul Directorului General TeliaSonera
Dragi Colegi,

Activitatea de bază a companiei TeliaSonera este de a oferi soluţii de reţea şi de telecomunicaţii.
Serviciile noastre generează creştere, competitivitate şi facilitează tranziţia spre o societate 
bazată pe cunoaştere.

În activitatea noastră, ne ocupăm şi de probleme importante şi sensibile, variind de la practici 
corecte de afaceri la libertatea de exprimare şi dreptul la viaţă privată, precum şi reducerea 
decalajului digital. În toate ţările unde operează, TeliaSonera a câştigat reputaţia unei companii 
sigure şi de încredere.

Acest Cod de etică şi conduită, împreună cu valorile noastre comune, reprezintă un ghid pentru 
noi toţi despre modul de a ne transpune reputaţia în practică. În activitatea noastră cotidiană, 
oriunde am fi şi orice am face, putem face o diferenţă reală. Prin urmare, în calitate de director şi 
angajat TeliaSonera, mă aştept de la fiecare dintre voi să daţi dovadă de responsabilitate.

Doar prin efortul nostru comun şi doar acţionând ca o singură companie, ne putem atinge 
obiectivele de a oferi cel mai înalt nivel de calitate a serviciilor şi deservirii abonaţilor, şi a fi un bun 
cetăţean corporativ. Lars Nyberg

Preşedinte şi Director General, 
TeliaSonera Lars Nyberg



Fiind un important prestator de servicii în telecomunicaţii, TeliaSonera reprezintă 
o componentă esenţială a infrastructurii sociale şi economice a pieţelor unde îşi 
desfăşoară activitatea. Prestăm servicii care ajută oamenii şi companiile să 
comunice într-o manieră simplă, eficientă şi prietenoasă, la timpul şi locul 
necesar, fără a aduce daune mediului ambiant.

Obiectivul nostru este de a oferi cel mai înalt nivel de calitate a reţelelor, 
serviciilor şi deservirii abonaţilor. Valorile noastre comune – „Contribuie”, 
„Respectă” şi „Implementează” – alcătuiesc baza activităţii noastre cotidiene. 



Consolidarea valorilor
noastre comune
Contribuie

Esenţa contribuţiei la atingerea rezultatului constă în 
orientarea spre client şi spre o afacere corectă. 
Patrimoniul nostru constă în experienţa de a fi inovator şi 
de a acţiona corespunzător. Ne propunem să 
împărtăşim cunoştinţe şi să colaborăm în echipe, chiar şi 
peste hotare, dar şi să ne folosim eficient resursele. Ne 
asumăm responsabilităţi, urmărim cursul acţiunii şi 
oferim feedback pentru a ne asigura că obţinem soluţii 
simple şi durabile, care dau un plus de valoare clienţilor 
noştri.  

Respectă

Dăm dovadă de încredere, curaj şi integritate. 
Cunoştinţele şi diversitatea angajaţilor noştri sunt înalt
apreciate, iar în crearea unui mediu de muncă sănătos 
participă fiecare dintre noi. Îi tratăm pe ceilalţi aşa cum 
ne dorim la rândul nostru să fim trataţi – într-un mod 
profesional şi corect. Confidenţialitatea informaţiei 
clienţilor şi integritatea reţelelor sunt atent protejate, iar 
acţiunile noastre urmăresc mereu interesele clienţilor şi 
pe cele ale companiei.

Implementează

Luăm decizii pentru a antrena dezvoltarea şi schimbarea. 
Planificarea şi implementarea rapidă sunt cruciale.
Întreţinem un mediu de afaceri activ, în care fiecare 
angajat poate contribui cu competenţe şi prin
angajament. Clienţii noştri trebuie să simtă că a face 
afaceri cu noi este simplu şi profitabil, iar noi, prin 
acţiunile noastre, le demonstrăm că ne respectăm 
promisiunile, indiferent de împrejurări.

TeliaSonera are o istorie plină de succese ca rezultat 
al unei experienţe de afaceri corecte şi etice. 
Respectăm standardele internaţionale privind 
drepturile omului, condiţiile de muncă, mediul ambiant 
şi susţinem lupta împotriva corupţiei. În acţiunile 
noastre, noi ne ghidăm, de asemenea, după principiile 
OECD privind administrarea corporaţiilor 
multinaţionale. TeliaSonera acţionează ca o companie 
integră, având la bază un set comun de valori, principii 
de afaceri şi de management al performanţei. În toate 
ţările unde ne desfăşurăm activitatea, acţionăm ca o 
companie locală, identificând şi asumându-ne riscuri 
şi oportunităţi locale de afaceri. Ne propunem să fim o 
companie transparentă, cu o înaltă responsabilitate 
civică, activând conform spiritului şi literei legii.



Moldcell interacţionează cu o mare varietate de parteneri: clienţi, parteneri de 
afaceri, competitori, angajaţi, acţionari, guvern şi structuri de reglementare, 
precum şi comunităţi în care ne desfăşurăm activitatea. Relaţiile noastre de 
colaborare, precum şi comunicarea trebuie să fie corecte, justificate şi 
transparente, în limitele impuse de confidenţialitatea comercială. Apreciem 
relaţiile de colaborare şi, prin urmare, încurajăm dialogul constructiv cu toţi 
partenerii noştri. Susţinem şi promovăm relaţiile comerciale libere şi echitabile, 
pledând pentru o concurenţă  loială şi principii etice, respectând legislaţia ţării.



Relațiile cu părțile interesate

Moldcell tinde să fie un partener de încredere şi 
alegerea primă a clienţilor actuali şi potenţiali. De 
asemenea, avem ca obiectiv prestarea serviciilor sigure 
şi de înaltă calitate, care garantează un raport bun
calitate - preţ şi contribuie la succesul clienţilor. 
Păstrarea confidenţialităţii informaţiei clienţilor este
unul dintre principiile noastre de bază.

Relaţiile cu clienții

Ne promovăm serviciile şi produsele într-o manieră corectă 
şi fără să aplicăm metode ilegale sau înşelătoare. 

Tindem să oferim cele mai sigure reţele de comunicaţii din 
lume şi protejăm datele personale ale clienţilor noştri, 
respectându-le dreptul la viaţa privată. Întreprindem acţiuni 
pentru a preveni accesul neautorizat la datele personale 
ale clienţilor, acestea fiind oferite doar în cazurile prevăzute 
de lege.

Acordăm o atenţie deosebită protecţiei copiilor faţă de 
orice formă de abuz în cadrul serviciilor prestate. Aceasta 
include aplicarea diverselor instrumente pentru a ajuta 
clienţii să se protejeze de conţinutul ilegal şi nedorit, şi 
colaborarea cu structuri guvernamentale şi de încredere 
pentru a bloca paginile web ce furnizează conţinut 
informaţional privind abuzul sexual faţă de copii. Îi 
încurajăm pe toţi partenerii noştri de afaceri să contribuie 
la lupta împotriva exploatării copiilor.



Compania Moldcell este ferm convinsă că angajaţii 
reprezintă cheia succesului său. Obiectivul
nostru este de a deveni cel mai bun angajator. Pentru 
aceasta, tindem să atragem, să dezvoltăm şi să 
menţinem persoane calificate şi motivate într-un mediu 
de muncă profesionist.

Respectăm drepturile internaţionale ale omului şi 
demnitatea angajaţilor conform prevederilor declaraţiei 
ONU şi convenţiilor de bază ale Organizaţiei 
Internaţionale a Muncii:

Nu acceptăm folosirea muncii copiilor, a muncii în 
contul datoriilor sau a muncii forţate.

Relaţiile cu angajaţii 

Toţi angajaţii sunt trataţi în mod corect şi egal. 
Scopul nostru este să creăm un mediu de muncă în 
care oamenii sunt respectaţi, indiferent de talente, 
de caracteristici personale şi de diferenţe 
individuale. Niciun angajat sau candidat la o poziţie 
în cadrul companiei nu este discriminat sau hărţuit 
pe criterii de vârstă, rasă, sex, religie, handicap, 
naţionalitate, orientare sexuală, stare civilă sau 
apartenenţă politică.

Respectăm dreptul angajaţilor de a fi sau nu 
reprezentaţi de un sindicat în scopul negocierilor 
colective. Niciun angajat, care îşi exercită acest 
drept, nu este discriminat. Toţi angajaţii trebuie să 
cunoască termenii şi condiţiile de bază ale angajării 
lor. Salariul minim prevăzut de lege va fi 
întotdeauna un nivel minim, şi nu un nivel 
recomandat de salarizare.

Scopul nostru este de a oferi şi de a îmbunătăţi 
încontinuu un mediu de muncă sigur şi sănătos prin 
asigurarea securităţii în procesele de muncă, prin 
prevenirea şi combaterea stărilor precare de sănătate 
şi prin întreprinderea acţiunilor de promovare a 
modului sănătos de viaţă. Asigurăm personalului un 
mediu sănătos de muncă, fără droguri şi nu tolerăm 
nicio formă de violenţă,  hărţuire ori intimidare.



Toţi angajaţii trebuie să acorde o atenţie deosebită 
prevenirii divulgării neautorizate sau utilizării neadecvate
a informaţiei cu caracter confidenţial a companiei. Cu 
toate acestea, încurajăm şi suntem deschişi spre
schimburi de cunoştinţe şi experienţă, cu respectarea 
limitelor confidenţialităţii. 

Angajaţii Moldcell trebuie să evite orice contacte care ar 
putea implica sau induce un conflict de interese între 
activităţile personale şi afacerile companiei Moldcell. 

Ospitalitatea şi cadourile oferite în mediul de afaceri în 
care activăm sunt  permise doar în conformitate cu 
legislaţia locală şi cu practicile de afaceri.

„Moldcell recunoaşte că 
angajaţii reprezintă cheia 
succesului său.”



Făcând parte dintr-o companie cotată public la burse de 
valori – TeliaSonera, Moldcell tinde să devină un mediu 
de investiţii atractiv pentru un grup mare de acţionari şi 
doreşte, în acelaşi timp, o dezvoltare durabilă, pe termen 
lung, a capitalului acţionar. Informăm încontinuu, prompt  
şi deschis acţionarii şi piaţa cu privire la toate evoluţiile 
majore, care afectează valoarea acţiunilor companiei. 

Ca şi TeliaSonera, ale cărei acţiuni sunt cotate la bursele 
NASDAQ OMX de la Stockholm şi Helsinki, Moldcell 
asigură că informaţia furnizată pieţei este corectă şi 
raportată în conformitate cu legislaţia, reglementările 
burselor de valori şi codurile de guvernare corporativă 
relevante. 

Nu utilizăm informaţii confidenţiale în mod direct sau 
indirect în tranzacţionarea acţiunilor. 

Suntem sinceri în comunicarea datelor noastre 
financiare şi nefinanciare, iar informaţiile sunt oferite 
în deplină cunoştinţă de cauză. Obiectivul nostru este 
responsabilitatea deplină.

Relaţiile cu acţionarii 



Moldcell tinde să fie un partener de încredere pentru 
furnizori şi intermediari. Punem accent pe relaţii de
afaceri durabile şi pe colaborare fructuoasă. Încurajăm 
furnizorii şi partenerii să respecte standardele
internaţionale privind drepturile omului, condiţiile de 
muncă, mediul ambiant şi lupta împotriva corupţiei. Le 
recomandăm furnizorilor noştri să-şi adapteze 
activitatea la principii similare cu cele ale Codului şi 
apreciem acest aspect ca fiind un criteriu important în 
stabilirea sau desfăşurarea relaţiilor de afaceri.

În activitatea noastră, nu oferim şi nu primim mită sau 
alte plăţi ilegale pentru a crea sau a menţine relaţii de 
afaceri.   

Recunoaştem puterea mare de achiziţie a grupului 
nostru de companii, precum şi posibilele efecte ale 
acesteia asupra relaţiilor noastre de afaceri. Selectăm 
furnizorii exclusiv în baza criteriilor de merit şi le 
transmitem în mod deschis cerinţele noastre de 
concurenţă corectă, cinstită şi loială pentru întreţinerea 
unor relaţii de afaceri. 

Selectăm şi evaluăm furnizorii şi partenerii în baza 
unor criterii predefinite precum calitatea, preţul, 
disponibilitatea, livrarea, încrederea, serviciile şi 
cerinţele privind responsabilitatea companiei, care 
includ aspecte sociale şi ecologice. Aderarea la 
principiile Codului constituie o parte integrantă din 
contractele juridice şi acordurile încheiate cu furnizorii. 

Deciziile şi acţiunile în activitatea noastră de afaceri se 
bazează pe interesul companiei, al clienţilor şi al
acţionarilor noştri. Prin urmare, deciziile nu pot fi 
motivate de relaţii sau interese personale, iar acestea 
din urmă nu afectează principiile noastre de 
independenţă şi imparţialitate. 

Tindem să stabilim relaţii cu partenerii noştri de afaceri 
(de exemplu consultanţi, agenţii, asociaţi) în baza 
încrederii reciproce şi în conformitate cu principiile 
Codului.

Nu ne angajăm în discuţii sau acorduri cu competitorii în 
ceea ce priveşte politica de preţuri, cotele de piaţă sau 
alte activităţi similare ilegale.

Relaţiile cu furnizorii, 
partenerii de afaceri
şi competitorii 



Moldcell îşi ia angajamentul să reducă decalajul 
numeric, prin dezvoltarea de infrastructuri şi servicii
accesibile pe piaţă. Serviciile noastre contribuie la 
creşterea şi dezvoltarea economică, prin crearea de 
oportunităţi directe şi indirecte de angajare în câmpul 
muncii şi prin contribuţii financiare la rezolvarea 
problemelor comunităţii în care activăm. Obiectivul 
nostru este să devenim un investitor pe termen lung şi o 
companie cu înaltă responsabilitate civică.

Oferim o gamă largă de servicii şi produse cu diverse 
niveluri de preţ, pentru a le face accesibile şi disponibile 
unui număr mare de utilizatori. 

Ne angajăm în iniţiative de promovare a educaţiei 
digitale şi în proiecte, care contribuie la dezvoltarea 
durabilă a comunităţilor locale.

Împărtăşim preocupările ce ţin de expunerea la 
câmpurile electromagnetice drept consecinţă a 
numărului sporit de terminale mobile şi staţii de bază. 
Cooperăm cu autorităţile, asociaţiile şi organizaţiile 
specializate şi sprĳinim cercetările din acest domeniu.

Nu ne implicăm în politica ţării în care activăm şi nu 
oferim donaţii politice. Nu comentăm situaţia politică şi 
nu facem declaraţii politice atunci când reprezentăm 
compania. Cu toate acestea, ne implicăm în dialogul 
privind reglementările care ne afectează activităţile.

TeliaSonera recunoaşte importanţa respectării 
cerinţelor legislative, administrative, de licenţiere şi de 
aplicare a legii la care trebuie să aderăm, dar care ar 
putea avea impact asupra dreptului oamenilor la viaţă 
privată şi libertatea de exprimare. Obiectivul nostru este 
de a oferi populaţiei posibilitatea de a face schimb de 
idei şi instrumente în vederea dezvoltării unei societăţi 
mai deschise. Libertatea de exprimare şi asigurarea 
confidenţialităţii informaţiei cu caracter privat constituie 
nucleul activităţii noastre.

Relaţiile cu 
comunitatea



„Ne angajăm în iniţiative de promovare a educaţiei 
digitale şi în proiecte care contribuie la dezvoltarea 
durabilă a comunităţilor locale.”



„Împreună cu partenerii şi clienţii noştri, avem 
drept obiectiv reducerea amprentei de carbon, 
combătând astfel schimbarea climatică.”

Moldcell îşi asumă angajamentul de a-şi conduce 
afacerea într-un mod durabil din punct de vedere 
ecologic. Contribuim la dezvoltarea globală prin lansarea, 
valorificarea, promovarea şi utilizarea de servicii eficiente
din punctul de vedere al resurselor ecologice şi prin 
acţiuni de reducere a impactului activităţilor noastre
asupra mediului ambiant. Suntem în continuă căutare de 
oportunităţi de sporire a utilizării celor mai bune 
experienţe şi tehnologii în mediul nostru de afaceri.

În activitatea noastră, tindem să utilizăm eficient materiile 
prime şi energia, precum şi să reducem la minimum 
deşeurile aferente şi emisiile de CO². 

Serviciile noastre constituie o alegere firească 
atunci când interacţionăm. De asemenea, ne promovăm 
activ serviciile, cu scopul sporirii eficienţei şi reducerii la 
minimum a deplasărilor care determină emisii ridicate 
de CO².

Împreună cu partenerii şi clienţii, avem drept obiectiv 
reducerea amprentei noastre de carbon, combătând 
astfel schimbarea climatică.

Mediul ambiant



Acţionarii Moldcell sunt titularii acestui Cod şi au dreptul să efectueze revizuiri periodice ale
conţinutului său şi să urmărească respectarea principiilor acestuia. Consolidarea zilnică şi
urmărirea respectării fac parte din responsabilităţile de bază ale fiecărui manager. Fiecare
angajat este obligat să acţioneze în conformitate cu dispoziţiile Codului, este încurajat să-şi
exprime îngrĳorările, dar şi să urmeze exemple de bune practici în implementarea acestuia. 
Toate acţiunile reglementate de acest Cod vor fi regulat revizuite.

Acţiunile ce contravin Codului, trebuie corĳate cu promptitudine şi necesită aplicarea măsurilor
disciplinare, inclusiv până la desfacerea contractului de muncă. Angajaţii sunt încurajaţi să raporteze
orice încălcări ale Codului, să comunice comportamentul neadecvat prin intermediul unei funcţii
web de raportare confidenţială, prin contactarea superiorului direct sau a oricărui alt membru din
conducerea executivă Moldcell, prin comisia pentru respectarea Codului din spaţiul grupului
TeliaSonera Eurasia sau contactând Grupul General de Consultanţă TeliaSonera. Indiferent de
modul de raportare, toate declaraţiile privind posibilele încălcări ale Codului făcute voluntar, vor
reprezenta obiectul unei investigaţii prompte, corecte şi detaliate, efectuate cu implicarea relevantă
a suportului intern şi/sau extern.

Respectarea şi raportarea confidenţială



www.moldcell.md
www.teliasonera.com

Moldcell adoptă principiile enunţate în prezentul Cod.
În activitatea noastră zilnică, respectăm acest Cod ca modalitate unică corectă de

desfăşurare a afacerii.


