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Cod de conduită pentru furnizorii grupului TeliaSonera*
* Compania Moldcell, împreună cu angajații săi, împărtășește întocmai prevederile si principiile
prezentului document, încurajând și partenerii săi de afaceri să respecte conceptul Codului de
conduită pentru furnizorii grupului TeliaSonera.
TeliaSonera și-a luat angajamentul să-și desfășoare activitatea într-un mod responsabil. TeliaSonera
respectă întocmai Declarația Universală a Drepturilor Omului ONU și Convențiile de bază ale
Organizației Internaționale a Muncii. De asemenea, acționăm în conformitate cu recomandările
pentru Corporații Multinaționale ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE)
și cu principiile Rețelei Pactului Global ONU, al cărei membru semnatar sîntem. Aceste norme
constituie fundamentul principiilor de sustenabilitate al TeliaSonera,descrise pe larg în Codul de Etică
și Conduită (http://www.teliasonera.com/en/sustainability/).
Angajamentul de sustenabilitate al TeliaSonera acoperă întreaga rețea de valori și solicităm de la
furnizorii noștri să ne susțină pentru a pune în practică acest angajament. În calitate de furnizor al
TeliaSonera, vi se solicită să vă conformați cu stipulările Codului de Conduită pentru Furnizori al
TeliaSonera, așa cum este descris mai jos, suplimentar oricăror solicitări ce țin de legislația
națională.
Aceste solicitări setează nivelul minim de conformitate cerut de furnizorii TeliaSonera. În calitate de
furnizor, sunteți încurajat să depășiți nivelul așteptărilor de câte ori este posibil. TeliaSonera și
furnizori separați pot să agreeze adițional, prin contract, solicitări suplimentare așa cum consideră de
cuviință.
1. Solicitări legate de protecția mediului ambiant
În calitate de furnizor al TeliaSonera, vi se solicită:
să îndepliniți solicitările ce țin de protecția mediului ambiant definite în legislație, permisele de
mediu sau alte acte regulatorii aplicabile și
să aveți un sistem care să aplice cele mai bune practici pentru administrarea subiectelor și
impactului de mediu pentru a atinge reduceri sistematice ale impactului asupra mediului ambiant.
În calitate de furnizor de produse pentru TeliaSonera, vi se mai solicită:
să țineți cont de eficiența ecologică, eficiența în utilizarea energiei electrice și reciclare în
design-ul produsului, inclusiv în ambalaj;
să organizați recuperarea, reutilizarea și reciclarea produselor Dvs. și a materialelor pe care le
conțin;
să ne ajutați pe noi, cei de la TeliaSonera, să reducem impactul asupra mediului ambiant; şi
să evitați folosirea oricăror substanțe periculoase conform politicilor TeliaSonera.
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2. Solicitări legate de responsabilitatea socială
2.1 Solicitări legate de conduita etică în business
TeliaSonera are zero toleranță față de corupție și așteptăm ca furnizorii noștri să respecte aceeași
regulă.
Oferirea și acceptarea cadourilor ca parte a negocierilor de afaceri pot crea conflicte de interese.
Cadourile și favorurile pot fi inițiate doar pentru promovarea de marketing și a crea bună voință, fără a
influența deciziile de afaceri. Acestea nu pot fi folosite pentru a influența judecata oamenilor sau a
crea sentimentul de obligație. Asemenea cadouri nu pot fi oferite sau acceptate de niciun angajat al
TeliaSonera sau al furnizorilor noștri. În calitate de furnizor al TeliaSonera vi se solicită să urmați
recomandările de mai jos:
Angajații TeliaSonera pot accepta cadouri cu valoare limitată din partea furnizorilor. Orice fel
de recompense nepotrivite sau lipsite de etică, inclusiv bani lichizi, cadouri valoroase,
sponsorizări, reduceri personale, etc. sunt interzise.
Furnizorii nu trebuie să plătească pentru distracția oferită familiilor angajaților TeliaSonera.
Atunci când angajații TeliaSonera vizitează furnizorii sau participă la expozitii sau conferințe
etc., cheltuielile lor de călătorie și întreținere trebuie să fie acoperite de TeliaSonera.
Angajații TeliaSonera nu pot participa în campanii de promovare sau publicitate ale
produselor și serviciilor furnizorilor noștri.
Bunurile oferite de furnizori și evenimentele găzduite de furnizori trebuie să fie de bun gust și
să nu deranjeze pe nimeni din cei participanți, pe criterii de gen, rasă, naționalitate,
dizabilități sau alte caracteristici.
2.2.

Sănătate ocupațională și solicitări de securitate

În calitate de furnizor al TeliaSonera, vi se solicită să respectați toate solicitările legale ce țin de
sănătatea ocupațională și securitate. Dacă operați în sfera de responsabilitate TeliaSonera (de
exemplu, în construcții sau la site-urile tehnice), vi se mai solicită să:
delegați persoane responsabile pentru sănătatea ocupațională și securitate în organizația
Dvs.;
elaborați instrucțiuni scrise către toți angajații privind sănătatea ocupațională și securitatea;
documentați toate accidentele produse în activitatea Dvs. și să informați TeliaSonera despre
acestea fără întârziere; și
realizați evaluări ale riscurilor.
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2.3 Solicitări de bază ale drepturilor muncitorilor
În calitate de furnizor al TeliaSonera, vi se solicită să:
asigurați angajaților Dvs. libertatea de a se alătura unui sindicat și a negocia în mod
colectiv;
plătiți angajaților Dvs. cel puțin salariile minime definite de legislația locală și înțelegerile
colective aplicabile;
respectați regulile orarului de lucru setate de toate convențiile Organizației Internaționale a
Muncii, legislația națională și înțelegerile colective aplicabile;
nu discriminați niciun angajat;
nu folosiți nicio formă a muncii involuntare în operațiunile Dvs.; și să
nu folosiți muncitori sub vârsta definită de Convenția 138 a Organizației Internaționale a
Muncii privind munca copilului și de legislația națională.
3. Conformitate
Acceptând Codul de conduită pentru furnizori al grupului TeliaSonera, îi oferiți TeliaSonera dreptul de
a monitoriza și a verifica îndeplinirea acestori solicitări.
Trebuie să informați TeliaSonera despre orice încălcare a acestor solicitări fără întârziere.
Trebuie să reflectați conținutul acestor solicitări în contractele cu sub-contractorii Dvs.
Orice încălcare materială a acestor solicitări din partea furnizorilor îi oferă TeliaSonera dreptul de a
încheia contractul respectiv cu efect imediat.
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