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Care este viziunea 
Companiei?

Moldtelecom este Operatorul Naţional  
de Telecomunicaţii din Republica Moldova  
cu servicii și produse de cea mai înaltă calitate.

Oferim astăzi servicii de încredere și ușor de folosit,  
de la tradiţionala telefonie fixă, la Internet de cea mai  
bună calitate, telefonie mobilă, televiziune digitală, dar  
și cel mai sigur și mai extins spaţiu de stocare de date  
din Moldova. Oferim oamenilor libertate în comunicare  
și divertisment de încredere, care se dezvoltă permanent.

Care este  
Misiunea Companiei?
Prestarea serviciilor de telecomunicaţii inovatoare 
și calitative la standarde internaționale, accesibile 
pentru toți.

Ce Valori promovează 
Moldtelecom?
Clientul/oamenii
Reprezintă valoarea fundamentală a activităţii  
noastre: noi lucrăm cu oameni, pentru oameni.

Simplitate 
Oferim soluţii simple pentru probleme complexe.

Inovaţie
Implementăm tehnologii de ultimă generație.

Onestitate 
Apreciem încrederea acordată de oameni și de aceea  
suntem sinceri cînd comunicăm cu clientul, colegii,  
subalternii și conducătorii.

Profesionalism 
Dezvoltarea profesională este un obiectiv strategic  
al companiei noastre, pentru a face față solicitărilor  
clienților și dezvoltării pieței.

„Viziunea fără acţiune este doar un vis.  
Acţiunea fără viziune este doar timp pierdut.  

Viziunea însoţită cu acţiune poate schimba lumea.“

Joel Barker, scriitor
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De ce avem  
un Cod de Etică  

Corporativă?
Acest Cod de Etică Corporativă este un ghid  

de responsabilităţi etice și legale pe care  
le împărtășim ca membri ai familiei Moldtelecom.  

NU este un regulament complet, care abordează  
fiecare problemă etică ce ar putea apărea.  

NU este un rezumat al tuturor legilor și politicilor  
aplicabile Companiei Moldtelecom. NU este un  

contract și nu înlocuiește discernământul.  
Mai curând, Codul de Etică Corporativă ne oferă  

îndrumări și ne indică resursele care ne vor  
ajuta să luăm decizii corecte.

Cui i se adresează  
Codul de Etică  
Corporativă?
Codul nostru se adresează tuturor celor care  
activează în cadrul Moldtelecom și alături de Moldtelecom:  
angajaţi, contractori și furnizori. Așteptăm din partea furnizorilor 
și partenerilor noștri de afaceri să menţină aceleași standarde și 
să respecte Codul nostru de Etică Corporativă. Acest angajament 
comun ne va ajuta să ne asigu răm că ne câștigăm reputaţia  
de companie care își desfășoară activitatea cu integritate.  
Codul de etică este plasat pe pagina Intranet a Companiei.

Ce consecinţe  
are nerespec tarea  
acestuia?
Nerespectarea Codului de Etică  
Corporativă atrage consecinţe  
grave, măsuri disciplinare, încetarea  
contractului individual de muncă.  
Nerespectarea regulilor de conduită  
și etică corporativă nu va fi tolerată.

Ce înseamnă  
acest cod? 
Cultură corporativă;

Comportament etic;

Implicare cu mândrie în activitatea  
individuală și în luarea deciziilor;

Respectare și îndeplinire a obligaţiunilor  
individuale;

Inţelegerea Codului de Etică Corporativă  
și aplicarea Principiilor companiei  
în activitatea zilnică;

Preîntîmpinare și comunicare  
a practicilor de lucru non-etice.
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Conduita  
individuală

Conduita  
vestimentară
Propria imagine, sau felul cum suntem percepuţi  
de cei din mediul în care lucrăm contează extrem  
de mult în viața socială, iar influiența se extinde  
direct și asupra carierei pe care dorim să o obținem  
în companie. 

Imaginea proprie include mai multe compartimente: 
atitudinea şi comportamentul, felul în care ne îmbrăcăm, 
încălţămintea, machiajul abordat.

Odată angajat în familia Moldtelecom, ținutele abordate 
zilnic vor exprima nu numai imaginea proprie dar și pe  
cea a companiei. 

Felul în care arătăm exprimă atitudinea pe care o avem 
atât în ceea ce privește munca, cât și în relația cu cei din jur. 
Angajatul Moldtelecom trebuie să fie corect față de colegii 
săi și față de superiorii ierarhici. Orice înjurare şi agresiune 
de ordin verbal, psihologic sau fizic este inadmisibilă  
și va fi sancționată disciplinar.

Toate eforturile companiei se concentrează către  
furnizarea de servicii de înaltă calitate pentru toți clienții 
săi. Unul din semnele de respect către client este ținuta  
în care ne prezentăm. 

Toți angajații companiei trebuie să poarte ținute  
elegante, decente și simple.„Ținuta este ceea ce prezinți lumii, în special  

în prezent, când contactul uman este atît de scurt”

Miuccia Prada, designer

76



Aspecte generale  
recomandate  
pentru femei:
• Îmbrăcămintea în culori neutre corporative;
• Încălțămintea asortată cu îmbrăcămintea;
• Costumele (cu fuste sau pantaloni)  

în combinație cu bluze cu mâneci;
• Dresuri obligatorii, în culoarea pielii  

sau negre, fără imprimeuri;
• Părul curat și coafat/ îngrijit.

Nu sunt  
permise  
pentru femei:
• Fuste scurte, cu taieturi foarte îndrăznețe;
• Top-uri mici și strîmte;
• Haine transparente;
• Părul în culori stridente;
• Manichiura sau machiaj în culori stridente.

Aspecte generale  
recomandate  
pentru bărbaţi:
• Combinație de sacou-pantalon în culori neutre corporative;
• Cravata asortată cu cămașa;
• Pantofii de culoare închisă și asortați cu vestimentația;
• Șosete asociate cu pantofii;
• Părul curat și cuafat, bărbieritul îngrijit.

Nu sunt  
permise  
pentru bărbaţi:
• Aspect neglijent;
• Culorile stridente;
• Combinaţia camașă  

cu mâneci scurte și cravată;
• Cămăși descheiate la guler  

cu cravată fără nod strîns.
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De reţinut
Angajaților NU le este permis  

să folosească obiecte care poartă  
logotipul altei companii de telecomunicaţii  

(maiouri, chipiuri, pungi, umbrele,  
stilouri, etc.).

 
 

Vinerea tip casual
Vinerea, este permisă ținuta casual.  

Cu toate acestea, trebuie să �ie o vestimentație  
adecvată departamentului în care activăm. 

Pentru femei: 
fuste, pantaloni, pantaloni lungi  

(blue jeans), bluze, rochii, tricouri.

Pentru bărbaţi: 
pantaloni lungi (blue jeans),  

cămașă casual, tricou, pulover.

Persoanele care au contact direct cu clienții  
(personalul din vânzări) trebuie să respecte  

conduita vestimentară și se vor îmbrăca  
în costum chiar și în ziua de vineri.

INTERZIS

Atenţie:
• Angajaţii, funcţia cărora impune echipament  

de protecţie sau uniformă, vor respecta  
vestimentaţia recomandată de postul  
ocupat (tehnic, energetic);

• Angajații, care frecventează compania  
în zilele de sărbătoare sau concediu, vor  
respecta cu strictețe codul vestimentar;

• Vizitatorii companiei trebuie să respecte  
stilul de afaceri S.A. „Moldtelecom”;

• Angajații, care nu intră în contact direct  
cu clientul intern sau extern, se pot îmbrăca 
casual în anumite situaţii.

De reţinut
Alegeți-vă cu atenție parfumul, 

eșarfele și accesoriile, astfel încât  
să aveți un look profesional.

Bijuteriile sunt acceptate în limita 
stilului de afaceri.

• Tatuajele și piercing-urile  
să �ie expuse vederii;

• Vestimentația de sport/plajă:  
pantaloni-scurți, teniși, papuci, șlapi, etc.;

• Vestimentația în culori stridente  
(de exemplu: verde electric).
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Securitatea angajaţilor,  
a echipamentelor tehno logice,  
informaţiilor și proprietăţii intelectuale  
a companiei
Utilizarea și transmiterea informaţiilor și a datelor la locul  
de muncă în condiţii de securitate este o componentă majoră  
în obţinerea succesului de către angajaţii Moldtelecom  
pe o piaţă competitivă. 

Angajaţii au obligaţia în incinta clădirilor companiei să deţină  
sisteme fizice și electronice, și să utilizeze DOAR servicii furnizate  
de Moldtelecom pentru protejarea tuturor informaţiilor confidenţiale.

Respectaţi câţiva pași simpli pentru  
a salva și a proteja informaţiile  
care vă sunt furnizate:
1. Comunicaţi cu promptitutine și clar informațiile relevante echipelor,  

dând dovadă de profesionalism, chiar și în comunicarea neoficială.
2. Evitaţi comentariile sau alte declaraţii din numele Moldtelecom-ului,  

decât cu aprobare prealabilă a superiorilor, sau a responsabilului  
de relații cu publicul și mass-media.

3. Utilizaţi telefonul de serviciu și numărul corporativ acordat  
de către companie.

4. Folosiți adresa de e-mail Moldtelecom.
5. Purtați întotdeauna la vedere legitimația și cardul magnetic primit  

de la echipa de securitate atunci când sunteți în clădirile Moldtelecom.
6. Prețuiți informațiile și păstrați-le confidențiale.
7. Blocați ecranul dacă lăsați computerul nesupravegheat și verificați  

daca informațiile confidențiale sunt păstrate în siguranță.
8. Opriți computerul la sfârțitul zilei.
9. Protejați-vă parola.
10. Utilizați doar software autorizat.
11. Nu dați clik pe link-uri ce pot deschide pagini web nesigure.
12. Evitați să lăsați documente originale nesupravegheate.

1. Să deţineţi sau să consumaţi alcool sau substanţe  
ilegale la locul de muncă, sau în timp ce efectuaţi  
orice activitate legată de serviciu. 

2. Să lucraţi sub influenţa alcoolului, a substanţelor ilegale  
sau a oricărei substanţe care v-ar putea împiedica  
să vă desfășuraţi munca în siguranţă și eficient. 

3. Să distribuiţi oricev fel de droguri sau alcool la serviciu. 
4. Să deţineţi sau să consumaţi alcool în incinta companiei,  

excepţie făcând evenimentele sociale organizate  
de Moldtelecom la care este autorizat alcoolul.

5. Să deţineţi arme în sediul сompaniei sau la locul  
de muncă.

De reţinut
Discuţiile confidenţiale ce țin de activitatea  

companiei trebuie să fie întreținute în mediu sigur.

Pentru siguranţa tuturor, angajaţii trebuie să-i  
informeze imediat pe șefii lor direcţi despre accidentele 

de muncă și practicile sau condiţiile periculoase. 

Pentru a afla mai multe, accesati Portalul  
de comunicare corporativă de pe Intranet  
sau contactați echipa locală de Securitate.

INTERZIS
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Prevenirea 
conflictelor  
de interese

Noi, cei angajați la Moldtelecom, discutăm cu onestitate  
și ascultăm pentru a putea înţelege. Punem întrebări  
sau ridicăm probleme, chiar dacă sunt dificile. Fiecare 
dintre noi trebuie să evite orice situaţie în care interesele 
noastre personale sau financiare ne-ar putea determina  
să ne împărţim loialitatea. Trebuie să evităm chiar  
și aparenţa unui conflict de interese care i-ar putea  
determina pe unii să se îndoiască de corectitudinea  
sau de integritatea noastră. 

Angajarea în afara  
Companiei și alte afaceri  
din activităţi secundare
Obligaţia principală a noastră, a tuturor, este promovarea  
intereselor Companiei Moldtelecom. Angajarea în afara  
companiei sau alte reglementări de afaceri nu trebuie să vină  
în conflict cu această obligaţie. Activitatea secundară este orice 
activitate, alta decât cea desfașurată la locul de muncă inițial,  
în care forța de muncă a unui angajat este pusă la dispoziția  
unui terț, indiferent dacă aceasta este plătită sau nu. Activitatea 
pe cont propriu, ca activitate secundară, intră sub incidența  
aceleeași categorii.

Relaţii între prieteni,  
rude sau colegi
Relaţiile de afaceri cu rude, soţi/soţii, persoane sau prieteni 
apropiaţi pot duce la conflicte de interese ce pot fi dificil  
de rezolvat. În mod similar, relaţiile intime între colegi pot  
crea, în funcţie de atribuţiile lor în companie și de respectiva  
poziţionare a lor, un conflict real sau aparent de interese.  
Administrația companiei nu tolerează și va lua măsuri  
disciplinare împotriva oricărui fel de acţiuni de hărţuire  
sexuală, intimidare psihică, ameninţări sau violenţă fizică. 
Dacă sunteţi pus(ă) în situaţia unei posibile relaţii de afaceri  
sau personale, trebuie să discutaţi problema cu superiorul  
dvs., sau cu specialistul local de la resurse umane.

„Dacă rezolvăm un conflict în mod  
constructiv, îi îndreptăm energia spre  

creativitate și dezvoltare.“

Kenneth Kaye, psiholog și scriitor
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• Vă implicați în angajarea, supravegherea,  
managementul sau planificarea carierei  
a niciuna din rude sau parteneri;

• Vă permiteți ca relaţiile personale  
să influenţeze deciziile dvs. la locul de muncă;

• Oferiți informaţii confidenţiale în afara  
companiei Moldtelecom;

• utilizați resursele companiei pentru a promova  
activităţi politice sau interese proprii;

• Să deţineţi cotă-parte din acţiuni ale companiilor  
concurente, sau cu activitate concurentă,  
și să desfășuraţi activităţi pentru alte companii  
concurente;

• Oferiţi mită autorităţilor, funcţionarilor  
publici, persoanelor cu funcţii oficiale;

• Cereţi sau să acceptaţi recompense, cadouri, bani 
(câștig echivalent în natură, plăţi suplimentare  
neprevăzute în contractul individual de muncă,  
sau alte acte interne) de la clienţii și partenerii  
de afaceri, pentru serviciile prestate în timpul  
programului de muncă, pentru muncă/servicii  
de care sunteţi responsabili prin fișa postului  
și contractul individual de muncă.

INTERZIS

Apartenenţa  
politică

Evitați apartenența la consilii de conducere și 
alte afilieri externe, atât timp cât aceasta creează 
un conflict de interese, sau poate duce la conflict 
în exercitarea responsabilităților proprii. Utiliza-
rea oricăror resurse Moldtelecom cum ar fi timp, 

bunuri, bani, echipamente sau marcă în cadrul 
unor activităţi politice, poate duce la un conflict 

de interese. Desfășurarea oricărei activități de 
acest gen trebuie să fie acceptată în prealabil de 

directorul general.

• Oferirea unui cadou simbolic unui coleg,  
client sau partener cu scopul de a întări  
o relaţie de comportament corect în afaceri,  
în măsura în care nu se încalcă  
prevederile legale în vigoare; 

• Să anunţați superiorul și Departamentul  
de Resurse Umane despre: orice altă  
activitate, relaţii apropiate cu persoane  
din lanţul dvs ierarhic, relaţii apropiate  
cu persoane aflate în cadrul procesului  
de recrutare, relaţii apropiate cu persoane 
care lucrează pentru concurenţi, clienţi 
mari, furnizori sau alţi parteneri de  
afaceri. Acest lucru este important  
în special dacă aveţi acces la  
informaţii confidențiale.

Toţi angajaţii:
• Să acţionaţi numai în interesul  

Companiei și să excludeți orice fel de  
avantaje personale, în special dacă derulaţi  
relaţii de afaceri cu clienţii, colaboratorii,  
consultanţii, furnizorii și partenerii;

• Să păstraţi obiectivitatea și să evitaţi orice situaţie  
care implică sau poate genera conflicte între propriile  
interese și interesele Companiei;

• Să trataţi în mod onest și echitabil toți clienţii și partenerii  
într-o manieră care să le respecte independența; 

• Să asiguraţi protecţia informaţiilor personale în conformitate  
cu legislaţia și procedurile interne în vigoare dacă, prin natura  
postului, deţineţi și utilizaţi date și informaţii confidenţiale.

Cadouri, favoruri și  
divertisment de afaceri 
Se tolerează oferirea și primirea rezonabilă a 
cadourilor și ospitalităţii ca parte a unei relaţii 
normale de afaceri. Dar se interzice oferirea și 
primirea de cadouri importante sau de beneficii 
importante (inclusiv ospitalitate, reduceri și alte 
beneficii care nu sunt disponibile tuturor anga-
jaţilor). Trebuie să ne asigurăm că nu suntem 
niciodată influenţaţi și nu suntem percepuţi ca 
fiind influenţaţi de furnizarea de cadouri sau 
ospitalitate. Nu vom plăti mită și nu vom oferi 
nimic de valoare, care ar putea să influenţeze 
sau să pară că influenţează discernământul sau 
acţiunile altcuiva. Nu vom cere și nu vom accepta 
mită, comisioane clandestine și nici o plată 
nepotrivită. Folosim discernământul și moder-
aţia în oferirea darurilor sau a divertismentului 
de afaceri. Scopul darurilor și al divertismentului 
de afaceri într-un context comercial este acela de 
a crea bunăvoinţă și relaţii de lucru temeinice. 
Gesturile de curtoazie, concretizate prin oferirea 
de cadouri către client sau partener, autorităţi, 
vor avea doar valoare simbolică. Acestea vor fi 
întreprinse cu acordul conducerii Companiei, 
utilizând numai resurse din fondul de cadouri 
prevăzut în bugetul companiei.

RECOMANDABIL
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Comunicarea

Comunicarea reprezintă elementul dinamic  
al activității companiei, al cărui scop principal 
constă în crearea condițiilor pentru integrarea 
psiho-socială și colaborarea salariaților  
companiei pe toate treptele.

Cea mai bună demonstraţie pentru felul în care 
stăpânim manierele în afaceri este contactul direct  
cu oamenii. Ei pot să evalueze întreaga noastră persoană 
– felul în care ne îmbrăcăm, ţinuta, expresia feței. Felul 
în care vorbim și comunicăm exprimă și el atitudinea 
pe care o avem vis-a-vis de activitatea desfășurată.  
Fiecare din noi trebuie să fie corect față de colegi  
și față de superiorii ierarhici, să comunice în mod 
deschis și transparent cu toți cei interesați de  
compania noastră, în limitele confidențialității  
comerciale. Comunicarea internă trebuie să fie  
întotdeauna profesionistă, chiar și în situații  
neoficiale. Trebuie să ținem cont în permanent  
de faptul că reprezentăm cu toții brandul  
Moldtelecom și că tot ceea ce facem și spunem  
în public reprezintă Compania.

„Dacă în drumul vostru întâlniţi un om  
prea obosit ca să vă dăruie un surâs, oferiţi-l 

pe-al vostru.“

Dale Carnegie, scriitor
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• Asigurați-vă că dați impresia unei atitudini pozitive  
și amiabile. Când participați la o conversaţie, menţineți 
contactul vizual;

• Zâmbiți. Un vechi proverb spunea „Un zâmbet nu ţine 
decât o clipă, dar amintirea lui stăruie, câteodată,  
o viaţă întreagă“;

• Fiți politicoși. Salutați primul sau dați mâna cu cei  
de faţă – o formă de salut recunoscută universal; 

• Fiți prietenoși și deschiși pentru idei noi;
• Asumaţi-vă riscurile și responsabilitățile;
• Folosiți metode disciplinare non-violente;
• Fiți sincer interesanți de oameni – ei se vor simţi flataţi  

și vă vor răspunde la fel;
• Acceptați oamenii așa cum sunt, ascultați și oferiți-le 

tot suportul; 
• Folosiți sistemele de comunicare în procesul de lucru  

(outlook, telefon de serviciu, DokProf, ședințe prin fir,  
Intranet, panouri informative, etc.); 

• Comunicați salariaților sarcinile pe care le au de  
îndeplinit, problemele ce țin de calitate, rentabilitate  
și economii;

• Discutați cu fiecare subaltern în parte, pentru a-l ajuta  
să înţeleagă ce obiective are în carieră și care sunt 
așteptările;

• Indiferent de statutul funcției ocupate, mențineți  
în convorbirile tête-a-tête sau telefonice o manieră  
politicoasă, dând dovadă de răbdare și tact, chiar dacă  
nu cunoașteți persoana.

• Dezvăluirea sau discutarea salariilor;
• Limbaj necenzurat, clișee ofensatoare;
• Înjuriile și agresiunile de orice  

ordin psihologic sau fizic;
• Tonuri ridicate, strigăte;
• Intimidări;
• Sabotaje.

Recomandabil  
pentru o comunicare 
corectă d.p.d.v etic: 

Evitaţi într-o comunicare:
• Tonul ridicat, indiferent de provocări; adresaţi-vă către colegi cu voce calmă, 

evitând strigăte și înjurături; 
• Provocarea interlocutorului prin propria personalitate; evitaţi egocentrismul, 

bazat pe părerea și experienţa proprie (de exemplu: eu întotdeauna,  
eu niciodată... eu, eu, eu...);

• Intervenirea fără tact și întreruperea brutală a interlocutorului;  
așteptați cu răbdare un moment prielnic pentru a vă expune părerea;

• Folosirea expresiilor care defaimează sau subminează imaginea  
companiei; axaţi-vă pe găsirea soluţiilor, nu și a lipsurilor sau a problemelor 
(de ex: Moldtlecomul acesta…, cei de la Moldtelecom…, etc.);

• Folosirea cuvintelor de a căror semnificaţie sau pronunţie nu sunteți siguri, 
expresii triviale (înjurături), porecle, fraze stereotipe, ticuri verbale: „știi?“, 
„deci“, „înţelegi, nu?“; depuneți un efort pentru a vă debarasa de balast 
lingvistic care vă plasează în categoria oamenilor puțin instruiți  
sau prost crescuţi.

INTERZIS
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Respectarea Codului  
de Etică Corporativă
Fiecare angajat al Companiei are datoria să citească,  
să semneze pe VERSO, și să respecte prevederile acestui  
Cod de Etică Corporativă. Fiecare manager va lua măsurile  
necesare pentru a se asigura că personalul din subordine  
cunoaște și respectă prevederile Codului. În cazul unor abuzuri 
și încălcări ale prevederilor Codului de Etică Corporativă pentru 
apărarea intereselor Companiei, Departamentul Resurse Umane  
va adopta măsuri disciplinare, acolo unde se va considera necesar –  
măsuri, ce prevăd inclusiv desfacerea contractului individual  
de muncă. 

Respectarea Codului de Etică Corporativă de către  
personalul din cadrul S.A. Moldtelecom înseamnă  
protejarea imaginii Companiei, imaginii dumneavoastră  
și a colegilor dumneavoastră. Nerespectarea Codului de Etică 
Corporativă va fi considerată un act de indisciplină și se va 
sancţiona conform prevederilor Codului Muncii, Contractului 
de Muncă și Regulamentului Intern. 

Dacă angajaţii deţin informaţii despre încălcările prevederilor 
prezentului Cod, aceștia trebuie să raporteze acest fapt șefilor 
subdiviziunilor de sine stătătoare și/sau șefului Departamentului 

Valabilitatea Codului  
de Etică Corporativă
Acest cod este redactat în conformitate cu reglementările 
legale în vigoare, prevederile Codului Muncii  
și ale Regulamentului Intern.  Prezentul Cod de Etică 
Corporativă intră în vigoare la data adoptării. Orice 
probleme legate de impunerea și respectarea normelor 
de conduită, inclusiv iniţiativele privind completarea  
și/sau modificarea normelor de conduită cuprinse  
în prezentul Cod de Etică, vor fi prezentate în scris  
Directorului General și Directorului Resurse Umane, 
care le vor analiza și vor emite decizii. 

Responsabilitatea pentru aplicarea uniformă  
a Codului de Etică Corporativă aparţine Directorului 
General. Responsabilitatea operativă pentru implemen-
tarea și aplicarea Codului de Etică Corporativă la nivelul 
companiei aparţine Departamentului Resurse Umane. 

Prezentul Cod de Etică Corporativă al salariaţilor  
Moldtelecom este plasat pe pagina web internă,  
asigurându-se accesul liber la conţinutul acestuia.

Resurse Umane  
(sau specialistului local de  
resurse umane) fără întârziere.  
Toate sesizările vor fi examinate  
în regim confidenţial. Salariaţii nu vor  
suferi în nici un fel în carieră ca urmare  
a sesizărilor făcute benevol. În funcţie  
de natura/gravitatea problemei, șeful  
Departamentului Resurse Umane (sau persoana  
responsabilă în lipsa acestuia) este împuternicit  
să coordoneze și să stimuleze respectarea normelor 
comportamentale, în baza informaţiei primite de la 
conducătorii subdiviziunilor de sine stătătoare și  
să propună măsuri concluzionate din acestea.  
La examinarea incidentelor provocate de angajaţi  
va fi implicată Direcția Reglementări și Direcţia  
riscuri și control intern.
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Scripturi  
de comunicare  

și comportament
Care sunt informaţiile confi-

dențiale din interior? 

Ce este mita? 

Ce este o relaţie „apropiată”? 

Ce se înţelege prin  
„hărţuire și intimidare”? 

Informaţiile care sunt precise, 
care nu au fost făcute publice  
și au legătură cu compania  
Moldtelecom.

Mita implică oferirea sau primirea  
de sume de bani, sau orice altceva  
de valoare, cu scopul  
de a determina pe cineva să 
acţioneze „necorespunzător”  
(de obicei, obţinându-se un câștig 
personal nejustificat).

O relaţie „apropiată” poate  
include un membru al familiei,  
un partener, un prieten apropiat 
sau o cunoștinţă de afaceri.

Definim hărţuirea și intimidarea 
ca un comportament nedorit  
al unei persoane, comportament 
de natură să intimideze: rău 
intenţionat, ofensator, insultător, 
umilitor sau degradant. Poate  
fi asociat dar nu limitat prin 
vârstă, gen, orientare sexuală, 
rasă, dizabilitate, religie sau 
credinţă, și poate fi un incident 
repetat sau unic. Poate fi verbal, 
non-verbal, fizic, și nu se  
manifestă totdeauna faţă în faţă.

Mai mulţi dintre colegii mei 
folosesc adesea glume de prost 

gust, dar mă simt stânjenit să le 
spun că aceste glume sunt jigni-
toare pentru mine. Moldtelecom 
tolerează acest comportament?

Dețin propria afacere și-mi  
desfășor o mare parte din  

activități pe internet.  
Mi-am folosit computerul de la 

Moldtelecom ca să trimit  
e-mailuri și să mă documentez 
pe internet în interesul afacerii 
mele în pauza de prânz și după 

program. Este în regulă?

Sunt angajat(ă) și vreau să anunţ  
o problemă. Sunt îngrijorat(ă)  

că vor afla colegii mei dacă anunţ 
problema. Se va păstra  

confidenţialitatea?

Nu. Respectul faţă de oameni este  
o valoare constantă a companiei  
Moldtelecom. Dacă vă simțiți 
stânjenit să discutaţi cu colegii  
dvs despre faptul că acest  
comportament inadecvat trebuie 
să înceteze, prezentaţi-vă  
îngrijorarea șefului dvs. sau  
Departamentului de Resurse 
Umane. 

Nu. Folosirea aparaturii  
și/sau a serviciului de internet  
al companiei pentru a desfășura 
activităţi ce nu ţin de Moldtelecom 
nu este acceptabilă.

Protecţia identităţii persoanelor  
inocente reprezintă prioritatea 
noastră. Administraţia Moldtelecom 
și Departamentul Resurse Umane 
nu va tolera represalii împotriva 
unui angajat care anunţă cu bună 
credinţă o problemă reală.  
Vom păstra confidenţialitatea  
anunţului dvs. pe toată durata  
procesului de investigare,  
în măsura în care nu sunt  
încălcate obligaţiile noastre 
legale. Există două moduri  
de a comunica: 
1. Comunicarea cu superiorul 

direct: Știm că nu este  
întotdeauna ușor să anunţaţi  
o problemă. Pentru a ușura 
acest lucru, avem o politică  
de comunicare deschisă,  
prin urmare vă încurajăm  
să discutaţi cu superiorul direct 
orice probleme, actuale sau 
potenţiale, care vă îngrijorează;
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Un coleg/colegă îmi ţine locul  
cât timp sunt în concediu și are 

nevoie de acces la sistemele 
pe care le utilizez. Este foarte 

complicat să îi obţin un nume de 
utilizator și parolă, pot să i le dau 

pe ale mele?

Lucrez de acasă și am probleme 
cu accesarea reţelei Moldtelecom. 

Pot să-mi rog colegul/colega  
să-mi trimită pe contul meu  

personal de e-mail informaţiile  
de care am nevoie?

Îl pot lăsa pe vizitatorul meu  
să iasă singur din clădire?

2. Comunicaţi problema  
specialistului local de resurse 
umane: În cazul în care nu este 
potrivită discutarea problemei 
cu superiorul direct, trebuie  
să discutaţi problema cu 
specialistul local de resurse 
umane.

Nu. Nu trebuie să comunicaţi 
niciodată datele dvs de autentificare 
altor persoane. Este necesar  
să păstrăm înregistrări precise  
cu persoanele care au acces  
la sistemele noastre. Toate  
persoanele care au acces  
la sistemele noastre au nevoie  
de autorizare.

Nu. Informaţiile trimise  
pe conturile personale de e-mail 
nu dețin același grad de protecție 
de care beneficiază informaţiile 
din reţeaua companiei.  
Nu trebuie să trimiteţi niciodată  
informaţii pe un cont personal  
sau să le încărcaţi pe un computer  
personal, sau pe alt dispozitiv.

Nu. Sunteţi responsabil(ă) pentru 
orice vizitator pe care l-aţi invitat 
în clădirile Moldtelecom.  
Supravegheaţi în permanență 
vizitatorii dvs și nu oferiți sau 
împrumutaţi cartela de acces.

Sunt angajat(ă) cu normă redusă  
în cadrul afacerii mele  

de familie. Trebuie să declar  
că am un interes?

Un prieten apropiat  
candidează pentru un post  

la S.A. Moldtelecom,  
este vreo problemă?

Sunt membru al unui partid  
politic. Trebuie să declar  

că am un interes?

Cheltuielile mele pentru  
deplasarea la birou sunt mari.  

Pot să decontez o parte din ele?

M-a contactat un reporter prin  
intermediul unui prieten comun 

pentru a-mi pune întrebări despre 
raportul anual din acest an.  

Pot să comentez?

Observ că unul dintre colegii 
mei este constant persecutat de 

alţi membri ai echipei. Doresc să 
anunț acest lucru, dar mi-e teamă 

că aș putea ajunge în aceeași 
situaţie. Ce trebuie să fac?

Da. Chiar dacă afacerea nu are 
legătură cu activitatea companiei. 
Pentru a evita situații ce pot duce 
la conflicte de interese.

Vă încurajăm să recomandaţi 
compania Moldtelecom ca pe  
un loc de muncă de încredere. 
Totuși, trebuie să vă asiguraţi că 
nu sunteţi implicat(ă) în procesul 
de recrutare și că postul respectiv 
nu se află în subordinea dvs.

Nu. Nu trebuie să declaraţi  
afilierile politice personale  
decât în cazul în care sunteţi 
candidat(ă) în alegeri, caz în care 
trebuie să anunţaţi specialistul 
local de resurse umane.

Deplasarea ordinară la locul dvs  
de muncă nu poate fi decontată.  
Se decontează cheltuielile pentru  
deplasările efectuate în interes de 
serviciu. Pentru detalii, consultaţi 
reglementările privind plățile 
decontate a Departamentului 
Finanțe, informații plasate  
pe Intranet.

Nu. Trebuie să-i explicaţi  
că nu sunteţi în măsură să  
comentaţi public afacerile  
companiei. Oferiţi-vă serviciile 
pentru a face legătură  
cu responsabilul relaţii  
cu mass-media.

Trebuie să puneţi întotdeauna  
în discuţie comportamentul  
inadecvat sau inacceptabil.  
Discutaţi cu superiorul dvs  
direct sau cu specialistul local  
de resurse umane. 
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Ce trebuie să fac dacă observ  
că unul dintre colegii mei are  

un comportament care încalcă 
acest Cod de Etică?

Ce trebuie să fac dacă observ că 
unul dintre colegii mei discută 

tema salariilor, se interesează de 
nivelul remunerării și are  

un comportament care  
nu este discret?

Trebuie să puneţi întotdeauna  
în discuţie comportamentul  
inadecvat sau inacceptabil.  
Discutaţi cu superiorul dvs  
direct, sau cu specialistul  
local de resurse umane,  
care vor constata abaterea.  
La necesitate, în momentul  
depistării situaţiei, reprezentantul 
resurse umane va constitui  
o comisie adhoc care va aplica 
măsuri conform reglementărilor 
din contractul colectiv,  
cel individual al salariatului,  
reglementărilor regulamentului 
intern al companiei și normelor  
codului muncii.

Trebuie să puneţi întotdeauna  
în discuţie comportamentul  
inadecvat sau inacceptabil.  
Salariul este un subiect tabu  
de discuţie la locul de muncă,  
totodată unii angajaţi încearcă  
să provoace alţi colegi la discuţii 
despre salariu. Această informaţie 
nicidecum nu ne poate ajuta  
să înţelegem unde ne aflăm  
în carieră faţă de ceilalţi colegi. 
Această transparență ne poate 
genera doar sentimente  
de neîncredere. Din această cauză, 
Politica companiei nu ne permite 
să dezvăluim sau să discutăm 
cifrele salariilor plătite. Este bine 
de știut, că pe lângă experienţă, 
salariul fiecărui angajat este  
legat de piaţă. Retribuţia este 
direct relaţionată de experienţa 
personală. Pentru a obține salariul 
dorit, fiecare angajat ar trebui  
să atingă obiectivele stabilite 
individual. La necesitate, discutaţi 
cu superiorul dvs direct sau  
cu specialistul local de resurse 
umane.

Uneori sunt pus în situația  
să justific acţiunea unui coleg care 

a acţionat, a luat o decizie sau  
a avut un comportament parţial 

greșit. Ce trebuie să fac, sau cum 
să mă comport?

Atât în echipă, cât și în afara 
companiei, uneori sunt provocat 

la discuţii despre problemele  
pe care le are compania  

și este dificil să suport presiunea  
comentariilor negative atunci 
când compania are probleme 

recunoscute public. Ce trebuie  
să fac, sau cum să mă comport?

Apărați acţiunile colegilor  
dvs – în special atunci când  
nu dispuneți de toate faptele –  
dar întotdeauna recunoașteți 
și îngrijorarea persoanei care 
depune o reclamaţie/ indignare.  
De asemenea, nu încercați să 
apărați o cauză evident pierdută –  
aceasta vă face doar să păreți 
necugetat. Cea mai bună soluţie 
pentru o critică întemeiată este 
promisiunea de a lua măsuri 
corective eficiente și rapide. 

Fiți diplomat, fără a fi însă  
pompos. Vorbiți cu onestitate,  
dar păstrând discreție. Și țineți 
minte că nu trebuie să răspundeți 
la fiecare întrebare care  
vi se pune. Dacă doriți să fiți  
un bun ambasador al companiei, 
întotdeauna trebuie să fiți bine 
informat despre ce se întâmplă 
în interiorul acesteia: consultați 
periodic portalul INTRANET,  
accentuați aspectele pozitive  
legate de activităţile companiei  
și fiți gata să vorbiți despre  
acţiunile de succes. Să fii mândru 
de compania ta este molipsitor, 
iar informarea privind  
rezultatele și realizările frumoase 
ale companiei sunt o dovadă  
în plus a bunelor maniere.
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Odă pentru  
Moldtelecom
Text: Iurie Badicu
Muzică şi interpretare: Ion Raţă.

Comunicarea-i o credință pentru om
Uneşte gânduri, vise și ne dă speranțe,
Căci lucruri mari se pot începe cu un ton
Din care viața noastră capătă nuanțe.
 
Cel mai rapid în navigația pe net,
Asociind servicii tari într-un pachet,
și virtual, dar și de facto stă în prag:
Moldtelecom – creăm și oferim cu drag!
 
Alo! Alo!
Prietenii ne sună.
Apropiat e omul bun de bunul om,
Alo! Alo!
Să fim doar împreună!
în orice clipă cu Moldtelecom!
 
Comunicarea este viață pentru om
O şansă mare de a spune multe
Tu folosește-o cu Moldtelecom
Trăiește clipe fericite, mii și sute...!
 
Cel mai rapid în navigația pe net,
Asociind servicii tari într-un pachet,
și virtual, dar și de facto stă în prag:
Moldtelecom – creăm și oferim cu drag!
 
Alo! Alo!
Prietenii ne sună.
Apropiat e omul bun de bunul om,
Alo! Alo!
Să fim doar împreună!
în orice clipă cu Moldtelecom!


