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Politica anti-corupție 
 
Moldcell (”Compania”) se angajează să respecte cele mai înalte norme de conduită în afaceri. 
Acționăm într-un mod responsabil, în baza Codului de Etică și Conduită al Companiei. Susținem 
comerțul liber și echitabil, concurența deschisă și loială, dar și condițiile etice, respectând legislația țării 
în care ne desfășurăm activitatea. 

 
1. PRINCIPII 

 Următoarele principii se aplică activităților din cadrul prezentei Politici: 
 
1.1. Moldcell are o poziție clară împotriva mitei și corupției și nu acceptă mita sau corupția sub 
nicio formă. 
 
Corupția este abuzul unei puteri încredințate în scop privat. 
 
Mita reprezintă oferirea, furnizarea, autorizarea, solicitarea, acceptarea sau primirea unor avantaje 
financiare sau de altă natură pentru a încuraja performanța necorespunzătoare sau pentru a utiliza 
abuziv poziția unei persoane. O mită poate fi ceva de valoare și nu implică neapărat bani. 
 
1.2. La Moldcell nu se oferă, autorizează sau plătește mită sau orice altceva de valoare pentru 
a obține sau menține pârghii de afaceri sau pentru a încuraja sau recompensa o decizie. 
 
1.3. Niciun angajat al companiei Moldcell nu va oferi, furniza, autoriza, solicita, accepta sau 
primi mită fie direct, nici indirect, inclusiv prin intermediul unei terțe părți. Este interzisă 
contribuția cu mijloace financiare oricărei părți terțe într-un mod care ar putea constitui o 
finanțare neglijentă a corupției. 
 
Este important de asigurat că banii plătiți unei părți terțe, de exemplu, agenți, parteneri, vânzători și 
consultanți, să nu fie utilizați pentru corupție. Sunt investigați „furnizorii cu risc sporit pentru 
imaginea companiei Moldcell” și sunt luate măsurile și acțiunile de precauție necesare pentru a 
elimina sau atenua riscul de mită și corupție în relația cu părțile terțe.  
 
Toate activitățile de achiziții la Moldcell se desfășoară în conformitate cu Instrucțiunea de achiziții, 
care stabilește clar principiile de bază pentru o selecție corectă a furnizorilor și delimitarea sarcinilor. 
 
Codul de Conduită a furnizorilor include o interdicție strictă pentru toate formele de corupție, inclusiv, 
dar fără a se limita la, extorcare, mită, plăți de facilitare, nepotism, fraudă și spălare de bani. 
 
Angajații care prezintă cel mai mare risc de a ajunge în situații care implică interacționarea cu 
funcționari guvernamentali străini – în special cei din lanțul de aprovizionare, vânzări internaționale, 
contractare sau achiziții – sunt instruiți în evitarea, prevenirea, identificarea și raportarea de mită și 
corupție. Colaborările cu oficialii guvernamentali trebuie efectuate în conformitate cu instrucțiunile 
aferente. 
 
1.4. La Moldcell se evită situațiile și conflictele de interese, sau care pot duce la un conflict, în 
ceea ce implică responsabilitățile profesionale.  

Un conflict de interese apare atunci când anumite considerații personale sau financiare pot afecta 
drepturile angajatului, judecata profesională și performanța la locul de muncă.  
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Este de așteptat de la angajații Moldcell ca întotdeauna să acționeze în interesul benefic al companiei 
Moldcell și să exercite o judecată obiectivă fără intervenția intereselor private sau a loialităților divizate. 

 
1.5. Tuturor angajaților le este interzis să efectueze sau să accepte plăți de facilitare, adică plăți 
efectuate către funcționarii guvernamentali pentru a încuraja sau a asigura ca procedurile de 
rutină să fie grăbite într-un mod fraudulos. 
 
1.6. Cadourile, beneficiile de afaceri sau călătoriile sunt oferite sau acceptate numai în limitele 
legislației locale și ale instrucțiunilor companiei și ale altor îndrumări referitoare la această 
Politică. Nu oferim și nu acceptăm cadouri, călătorii, plăți sau beneficii pentru a încuraja sau 
recompensa o decizie. 
 
Angajații Moldcell pot accepta beneficii de afaceri sau cadouri, doar în cazul în care acestea 
demonstrează deschis, rezonabil, un obiectiv de afaceri clar și sunt adecvate naturei relației de afaceri 
și înregistrate cu acuratețe. 
 
Moldcell nu permite cadouri, în afară de articole de marcă de valoare minimă, pentru funcționarii publici. 

 
1.7. Nu permitem donații, sponsorizări caritabile sau politice ca o modalitate de a camufla mita. 
Nu este niciodată acceptabil să faci donații către partidele politice. Moldcell are o Instrucțiune 
de Sponsorizări și Donații care clarifică abordarea noastră față de donarea corporativă, inclusiv 
specificarea procesului de planificare și aprobare, precum și de monitorizare. 
 
1.8. Întocmim registre și rapoarte financiare clare, legale și transparente. Acestea includ cerința 
ca beneficiile și cadourile, precum și sponsorizările, donațiile să fie înregistrate pentru a reflecta 
natura și scopul activității. De asemenea, solicităm și păstrăm evidența documentelor de 
aprobare necesare și de verificare a părților terțe. 
 
Aceste principii se aplică atât timp cât Moldcell nu încalcă legile în vigoare și regulamentele interne. 
 
2. ÎNCĂLCĂRI ALE POLITICII – DENUNȚAREA NEREGULILOR (Whistleblowing)  
 
Orice angajat al companiei Moldcell care suspectează încălcări ale Codului de Etică și Conduită sau 
a acestei Politici trebuie să aducă la cunoștință problema managerului direct, Ofițerului de Etică și 
Conformitate sau prin intermediul adresei electronice: whistleblowing@moldcell.md, care este, de 
asemenea, disponibilă pentru problemele semnalate de către părți din exterior. Apelarea la adresa 
electronică: whistleblowing@moldcell.md este disponibilă de pe paginile web interne și externe ale 
companiei Moldcell. 
 
Fiecare angajat este încurajat să se pronunțe atunci când consideră sau observă o potențială 
încălcare a Codului de Etică și Conduită, a acestei Politici sau a legislației în vigoare. Atunci când un 
angajat se pronunță, Moldcell interzice în mod expres orice formă de represalii. Orice acțiune sau 
comportament care ar putea fi catalogat ca o încălcare a acestei Politici trebuie să fie tratat prompt și 
corespunzător, fie prin corectare, fie raportat pentru o gestionare ulterioară. 
 
3.MISIUNEA  
 
Scopul acestei Politici este de a seta standarde pentru Moldcell în comformitate cu politica noastră de 
toleranță zero referitor la orice formă de mită și tentativă de corupție, respectând legislația Republicii 
Moldova.  

 
4. DOMENIUL DE APLICARE 
 
Această Politică se referă la combaterea mitei și corupției și se aplică companiei Moldcell și 
Subdiviziunilor sale. Moldcell se va strădui să adopte pe deplin aceste principii în toate operațiunile în 
care compania deține controlul de management. 
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5. ROLURI ȘI RESPONSABILITĂȚI 
Fiecare manager de la Moldcell este responsabil să se asigure că această Politică este comunicată 
și implementată în mod corespunzător și că angajații din domeniul său de responsabilitate sunt 
familiarizați și urmează cu strictețe această Politică. 
 
Toți angajații Moldcell sunt responsabili în mod individual pentru luarea la cunoștință, înțelegerea și 
respectarea acestei Politici. 
 
Încălcările Politicii pot duce la sancțiuni disciplinare, până la și inclusiv, rezoluțiunea contractului 
individual de muncă. 

 
 


