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Mesajul managementului
Considerăm că angajamentul nostru față de conduita etică reprezintă una dintre 
componentele esențiale ale funcționării Grupului MOL iar fundamentele etice robuste 
ale Grupului MOL sunt rezultatul acestor aspirații inerente. În cadrul Grupului 
MOL, suntem dedicați desfășurării activităților în mod corect, pe baza unei culturi a 
eticii și conformității. Satisfacerea nevoilor sociale este esențială în modul în care ne 
desfăşurăm activitatea. 
Pe termen lung, putem face față cu succes provocărilor pieței competitive prin 
acceptarea imperativelor de responsabilitate morală, atât în calitate de persoane 
fizice, cât și în calitate de  Companie. Putem asigura încrederea angajaților, clienților, 
acționarilor, partenerilor noștri de afaceri, comunităților și fiecărei părți externe 
interesate și putem asigura reputația Companiei prin conduită etică și respectarea în 
totalitate a legii.
Ne mândrim cu palmaresul nostru. Comportamentul etic are o tradiție și istorie 
îndelungată în cadrul companiilor Grupului MOL și aceste valori au prins rădăcini. 
Primul Cod de Etică a fost introdus în anul 1992 și de atunci a fost actualizat, odată 
cu dezvoltarea noastră. Responsabilitatea noastră nu se limitează la granițele 
corporative. Grupul MOL este pe deplin conștient de responsabilitatea pe care o 
are față de toate părțile interesate interne și externe, prin urmare depunem un efort 
susținut de a transmite valorile noastre de bază și altor părți.
Conduita lipsită de etică sau neconformă, sau chiar și comportamentul aparent lipsit 
de etică privind activitatea noastră poate periclita cu ușurință încrederea în Grupul 
MOL. Prin urmare, intenționăm și ne angajăm ferm ca orice încălcare a standardelor 
stabilite în Codul de Etică și Conduită în Afaceri să fie urmată de consecințe și de 
corijări reale inevitabile. Grupul MOL are o politică de toleranță zero față de corupție, 
carteluri, încălcarea  drepturilor omului și încălcarea regulilor de sănătate, siguranță 
și protecția mediului.
Avem un interes și un țel comun clar de a consolida și conserva fundamentele etice 
ale activităților noastre și de a proteja valorile noastre de bază. Suntem hotărâți să 
promovăm și să încurajăm conduita etică prin leadership personal.

Grupul MOL dorește să fie energia schimbării pozitive și ne așteptăm ca toate părțile 
interesate să ni se alăture în eforturile de a atinge acest țel comun!

Zsolt Hernádi 
Președinte – CEO 

József Molnár
CEO Grupul MOL

Oszkár Világi
Vicepreședinte 
Executiv Inovații 
de Afaceri și Servicii
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În cadrul Grupului 
MOL, suntem dedicați 
desfășurării activităților 
în mod corect, pe baza 
unei culturi a eticii și 
conformității.

OSZKÁR VILÁGI JÓZSEF MOLNÁRZSOLT HERNÁDIOSZKÁR VILÁGI JÓZSEF MOLNÁRZSOLT HERNÁDI
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I.
RESPONSABILITATEA 
NOASTRĂ



Comportamentul 
etic reprezintă 
fundamentul încrederii 
atât în afaceri cât şi în 
societate.
Krisztina Szegedi
Chairperson of MOL 
Group Ethics Council
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încrederii atât în afaceri cât şi în societate. Pentru a asigura încrederea, Grupul MOL 
este hotărât să se comporte onest și corect atât în plan intern (față de acționari, manageri, 
angajați, sindicate) cât şi în relația cu terții (clienți, furnizori, contractori, agenți, 
intermediari, competitori, factori politici şi guvernamentali, comunități locale, organizații 
neguvernamentale, mediul înconjurător şi societatea în general) și ne așteptăm la aceeași 
conduită din partea tuturor părților interesate pe întreg lanțul valoric și în întreaga 
comunitate. Eforturile noastre pot fi credibile doar dacă respectăm legea, dacă acționăm 
cu responsabilitate, integritate, respect, onestitate, corectitudine, atenție, fiabilitate și 
răspundere.
Suntem conștienți că Grupul MOL, în calitatea sa de companie integrată în domeniul energiei, 
are un rol esențial în viața societății și în economie și activează într-un domeniu cu grad de 
risc crescut. Nu este vorba doar despre existența unui mediu legislativ complex; așteptările 
terților și ale investitorilor influențează, de asemenea, managementul corespunzător al 
acestor riscuri. Codul nostru conține  linii directoare privind necesitatea respectării cadrului 
juridic, drepturile omului şi etica, precum şi  angajamentul nostru în favoarea unui mediu 
de afaceri etic şi responsabil social. Utilizăm responsabilitatea corporativă, socială şi pe cea 
față de mediu ca sinonime pentru sustenabilitate. Pentru noi, sustenabilitatea reprezintă 
un angajament corporativ pentru integrarea echilibrată a factorilor economici, de mediu și 
sociali în activitățile zilnice. Obiectivul atitudinii noastre responsabile este de a maximiza 
valoarea ca parte implicată pe termen lung și de a securiza poziția de actor social a Grupului 
MOL . Ne străduim să creăm valoare economică atingând în același timp obiective sociale 
importante cum ar fi reducerea sărăciei, sprijinirea creșterii economice, consolidarea 
nivelului de bunăstare a comunităților locale prin locuri de muncă bune și educație de 
calitate, prin îmbunătățirea performanțelor în materie de siguranță şi protecție a mediului și 
prin reducerea inegalităților și a altor încălcări ale drepturilor omului.
Suntem conștienți că în calitate de companie care activează în domeniul energiei, înfruntăm 
riscuri ridicate privind sănătatea, siguranța și protecția mediului (SSM) iar Grupul MOL își 
desfășoară activitatea în domenii în care problemele referitoare la respectarea  drepturilor 
omului pot reprezenta o preocupare esențială. Mai mult, caracteristicile industriei de petrol 
și gaze - cum ar fi desfășurarea afacerilor pe piețele emergente, afaceri frecvente și relații 
contractuale complexe cu actori guvernamentali și politici, parteneriate de tip joint venture 
cu furnizori și alți contractanți, care implică încredere masivă în părți terțe -  au ca rezultat 
riscuri specifice ce pun în centrul atenției noastre anti-corupția și respectarea regulilor 
corecte ale pieței. Ca răspuns la aceste provocări, avem o abordare de toleranță zero față 
de corupție, carteluri, încălcări ale drepturilor omului și încălcarea regulilor de sănătate, 
siguranță și protecția mediului.
Suntem dedicați comportamentului etic chiar și atunci când acest angajament poate plasa 
Grupul MOL într-o poziție de afaceri necompetitivă sau chiar dacă ar avea ca rezultat pierderi 
în afaceri de către Grupul MOL.
Considerăm că responsabilitatea noastră trebuie extinsă asupra tuturor activităților și tuturor 
partenerilor noștri. Pentru a integra valorile noaste etice în operațiunile zilnice, deținem un 
sistem cuprinzător de management al eticii. Baza acestuia este Codul de Etică și Conduită 
în Afaceri și versiunea prescurtată a acestuia pentru partenerii noștri de afaceri, Codul de 
Etică al Partenerului de Afaceri. Alte instrumente sunt existența unui Consiliu de Etică 
independent, ofițerii de etică locali și Ofițerul de etică al Grupului, programele de comunicare 
etică, cursuri de etică, sistemul de monitorizare a eticii, evaluarea riscului de etică și audituri 
de etică. O etică solidă  şi programele de conformitate ne ajută să promovăm integritatea și să 
prevenim problemele de neconformitate.  Consiliul de Administrație este direct răspunzător 
de programul de Etică și Conformitate, având rolul de a-l implementa, monitoriza și revizui.

Comportamentul etic reprezintă fundamentul
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GHID PRIVIND 
CODUL

II.



Codul nostru de Etică și Conduită în Afaceri vă va introduce în 
principiile, comportamentele și conduita ce creează cultura etică și 
desfășurarea activităților conform tuturor legilor și regulamentelor 
interne. Vă va ajuta să recunoașteți situații ce ar putea apărea la 
locul de muncă și  care ar putea reprezenta o încălcare a eticii noastre 
corporative. Veți descoperi, de asemenea, ce trebuie să faceți dacă 
aveți nelămuriri cu privire la ce reprezintă conduită etică sau dacă 
experimentați o situație de conduită etică necorespunzătoare.
Codul conține întrebări și răspunsuri practice ca exemple, dar nu 
oferă şi nici nu poate oferi indicații pentru toate situațiile posibile și nu 
acoperă fiecare subiect în profunzime. Legile și regulamentele aplicabile 
Grupului MOL conțin, de asemenea, cerințe și oferă despre anumite 
subiecte discutate în Cod. Simpla citire a acestui Cod nu poate substitui 
necesitatea de a acționa conform legii și regulamentelor companiei. 
În toate cazurile în care atât regulamentele interne și externe cât și 
dispozițiile Codului trebuie aplicate, regula cea mai restrictivă va avea 
întâietate, cu alte cuvinte, în cazul în care Codul impune cerințe mai 
restrictive decât regulile aplicabile într-o anumită țară, prevederile 
Codului se vor aplica în cadrul legislației locale.
În cazurile în care așteptările privind un anumit tip de conduită nu sunt 
clare, trebuie solicitată îndrumare, conform procedurii descrise mai jos. 
Codul reglementează în primul rând tipul de conduită așteptat în cursul 
desfășurării activităților, dar în același timp, Grupul MOL se așteaptă 
și ca toți angajații să acționeze și să comunice, chiar și după terminarea 
programului de lucru și ca persoane fizice private, conform Codului.
Codul intră în vigoare la data de 1 martie 2017 și este valabil pentru 
întregul Grup MOL.
Ciclul de revizuire: Revizuire anuală pentru relevanță sau mai frecvent, 
dacă este necesar.
Atunci când vă confruntați cu o decizie etică dificilă, răspundeți la 
următoarele întrebări pentru a identifica pașii ce ar trebui urmați:

Codul intră în vigoare la data de 1 martie 2017 
și este valabil pentru întregul Grup MOL. 

Revizuire anuală pentru relevanță sau mai frecvent, dacă este necesar.
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1.  Care este problema? De ce această situație este de 
interes pentru mine? Chiar nu știu ce trebuie să 
fac sau nu doresc de fapt să fac ceea ce consider că 
este corect? 

2.  Cine va mai fi afectat de decizia mea? Care sunt 
potențialele consecințe ale deciziei mele asupra 
managerului meu, colegilor mei, acționarilor, 
clienților, furnizorilor, comunităților locale, altor 
părți terțe interesate și asupra întregului Grup 
MOL?

3.  Cum mă voi simți după ce voi lua această decizie? 
Aş putea împărtăși decizia în mod deschis și cu 
conștiința curată cu familia, prietenii și colegii?

4.  Aş putea oferi o justificare pentru decizia mea, 
dacă ar fi necesar?

5.  Cum m-aș simți dacă aceeași decizie, luată de 
altcineva, m-ar afecta pe mine?

6.  Cum m-aș simți dacă decizia mea ar apărea în 
titlurile știrilor?

7.  Cum reglementează Codul, legile și regulamentele 
această problemă?

Dacă sunteți în continuare nesigur, contactați 
Ofițerul Local de Etică sau apelați pe linia SpeakUp! 
(vedeți detaliile de contact mai jos).
Toți avem responsabilitatea de a interveni dacă 
experimentăm situații nesigure, lipsite de etică, 
potențial dăunătoare sau neconforme.

II.1. 
DOMENIU DE APLICARE – CUI I SE APLICĂ 
PREZENTUL COD?
     

Toți managerii și angajații companiilor membre ale 
Grupului MOL,  respectiv MOL Hungarian Oil and 
Gas Public Limited Company (MOL Plc.) în calitate 
de companie mamă și toate companiile controlate 
direct sau indirect de MOL Plc. trebuie să acționeze 
conform Codului. Trebuie asigurat faptul că toți 
angajații benzinăriilor din rețeaua Grupului MOL 
sunt familiarizați cu Codul de Etică și Conduită în 
Afaceri și că îl respectă. În toate companiile în care 
MOL Plc. deține acțiuni dar nu exercită control, 
vom depune un efort susținut pentru a ne asigura că 
sunt adoptate standardele noastre etice sau politici 
și culturi echivalente. Solicităm de asemenea ca toți 
furnizorii, contractorii, distribuitorii, partenerii 
noștri cu contract sau sponsorizați sau sprijiniți 
precum și alte părți interesate să acționeze conform 
Codului.
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II.2. 
CUM SE ACȚIONEAZĂ CONFORM CODULUI? – 
RESPONSABILITĂȚI GENERALE ALE ANGAJAȚILOR NOȘTRI
     

• Citiți Codul și familiarizați-vă cu acesta. 

•  Declarați și acceptați în scris că veți respecta Codul. 

•  Finalizați cursul și testul de etică. 

•  Acționați într-un mod etic și în concordanță cu legile și orientările aplicabile, 
valorile Grupului MOL, reglementările și obiectivele noastre.  

•  Exprimați întrebări și nelămuriri dacă aveți dubii sau dacă aflați de potențiale 
încălcări ale legislației, regulamentelor sau Codului.  

•  Cooperați pe deplin atunci când răspundeți la o investigație etică sau audit de 
conformitate. 

•  Asigurați-vă că partenerii noștri cunosc așteptările etice ale Grupului MOL.

II.3. 
CE TREBUIE SĂ FACĂ UN LIDER? – RESPONSABILITĂȚILE 
SUPLIMENTARE ALE MANAGERILOR
     

•  Să se angajeze personal în susținerea valorilor în toate deciziile și în conduita 
personală.  

•  Să conducă prin exemplul personal  în conduita etică și de conformare, pentru 
a dezvolta și menține cultura activităților etice. 

•  Să depună toate eforturile pentru a se asigura că acest Cod este cunoscut iar 
cerințele sale sunt înțelese corect, inclusiv să prezinte anual codul de etică 
echipelor lor.

•  Să monitorizeze continuu respectarea principiilor etice. 

•  Să sprijine angajații ce prezintă cu bună credință probleme de etică.  

•  Să se asigure că angajații care prezintă diferite aspecte sau probleme nu pot fi 
expuși niciodată niciunui tip de represalii ca urmare a acestei decizii.

•  Să respecte standardele de conduită etică în evaluarea performanțelor 
subalternilor.  

•  Să raporteze imediat problemele de conformitate etică ce necesită investigații

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați linia SpeakUp!. Toți 
managerii companiilor din cadrul Grupului MOL sunt obligați să 
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raporteze toate cazurile de încălcare a eticii pe care le 
experimentează.

II.4. 
LA CE NE AȘTEPTĂM DE LA TERȚI? - 
RESPONSABILITĂȚILE GENERALE ALE 
TERŢILOR (DE EX. PARTENERI DE AFACERI, 
CLIENȚI, SUBCONTRACTORI, ENTITĂȚI 
SPONSORIZATE ETC.)
     

• Să cunoască acest Cod.

•  Să accepte și să respecte Codul de Etică al Partenerului 
de Afaceri al Grupului MOL.

•  Să depună eforturi pentru a avea  propriul cod care să 
reglementeze conduita etică.

•  Să acționeze conform și să dețină propriile măsuri 
pentru a asigura respectarea acestor valori. 

•  Să aplice acest comportament pe întregul lanț valoric 
propriu.

 

II.5. 
TOLERANȚĂ ZERO PRIVIND REPRESALIILE
     

Grupul MOL nu va tolera represalii asupra 
persoanelor ce raportează probleme de conformitate 
sau care îşi exprimă anumite îngrijorări cu bună 
credință. Cazurile de represalii trebuie raportate. 
Consiliul de Etică va investiga toate aceste acuzații și 
va lua măsurile corespunzătoare. Toate persoanele 
responsabile de represalii la adresa celor care 
raportează o conduită suspectată ca fiind lipsită de 
etică, alte riscuri de conformitate sau afaceri vor fi 
supuse măsurilor disciplinare. Dacă suspectați că 
dumneavoastră sau alte persoane sunteți victimele 
represaliilor pentru că ați exprimat o problemă de 
etică sau de conformitate, contactați imediat Ofițerul 
Local de Etică sau linia SpeakUp!.

II.6. 
ORGANIZAREA MECANISMELOR DE ETICĂ
     

Consiliul de Etică este independent de organizația de 
lucru a grupului MOL

10 membri (5–15): 
• președinte extern, 
• 8 manageri de top, 
• reprezentant angajați

Raportează prin Group 
Compliance&Ethics către 
Consiliul de Supraveghere și 
Consiliul de Administrație 
Comitetul Dezvoltării 
Durabile 

OFIȚERUL LOCAL DE 
ETICĂ

OFIȚERUL LOCAL DE 
ETICĂ

OFIȚERUL LOCAL DE 
ETICĂ

UNITATEA TEMATICĂ 
A GRUPULUI PENTRU 

CONFORMITATE ȘI ETICĂ

OFIȚERUL DE ETICĂ 
AL GRUPULUI

COMITETUL DE 
PREGĂTIRE

CONSILIUL DE ETICĂ
AL GRUPULUI MOL

MD/CEO LOCAL

JURIDIC
LA NIVEL DE GRUP
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II.7. 
SPEAKUP! – MECANISM DE RAPORTARE A PLÂNGERILOR 
PRIVIND ETICA 
     
Raportarea unor probleme sau îngrijorări ne ajută în protejarea culturii 
integrității și eticii, mai mult, ne ajută în protejarea pe mai departe a 
reputației şi  sănătății financiare a companiei noastre și a partenerilor 
noștri de afaceri, și în cele din urmă protejează locurile de muncă ale 
angajaților și bunăstarea comunităților noastre. Obiectivul nostru 
comun este de a preveni și detecta abaterile de la conduita etică și actele 
de încălcare a legii. Mai mult, neraportarea comportamentului lipsit de 
etică periclitează dreptul nostru social de a activa și poate fi considerată 
în sine drept o abatere de la regulile de etică.
Punem la dispoziție mijloace sigure și accesibile prin care părțile 
interesate pot obține consiliere sau pot exprima îngrijorări 

(“whistleblowing”- „informare în legătură cu o acțiune sau activitate 
ilegală). Rapoartele pot fi depuse anonim și vor fi tratate ca fiind 
confidențiale, fără risc de represalii.
Dacă experimentați orice tip de posibilă încălcare a Codului, puteți apela 
la Consiliul de Etică al Grupului MOL prin linia SpeakUp!:
 Pagina de internet SpeakUp! pe molgroup.info sau mol.hu 
 Linia centrală pentru plângeri +36 1 464 1725 (funcționează 24/7 cu 
robot telefonic) 

1
Primirea Plângerii

2

Confirmarea Cazului și furnizarea 
de informații privind procesul către 
partea interesată

7
decizia Consiliului de etiCă 
(dacă o recomandă aspectele 
etice ale cazului)

8

ComuniCarea deciziei și 
recomandărilor către 
părțile interesate

6
aProbarea raportului 
de investigare
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   Prin poștă: 1117 Budapesta, Október 
huszonharmadika u. 18.
       Sau adresați-vă direct Ofițerului de etică la nivel 

de grup sau Ofițerului local de etică. 
Programul SpeakUp! este guvernat de legislația 
relevant aplicabilă în Ungaria.
În cazul în care aveți dubii cu privire la modul de 
evaluare a unei situații date sau dacă aveți întrebări 
privind Codul, puteți solicita îndrumare practică 
prin SpeakUp!
Fiecare incident de neconformitate raportat prin 
SpeakUp! va fi evaluat și, dacă sunt îndeplinite 
criteriile, va fi investigat conform Regulilor de 
Procedură ale Consiliului de Etică, anexate la Cod.

În ceea ce privește descrierea detaliată 
a procedurilor de etică și remedierea 
comportamentului lipsit de etică, verificați Regulile 
de Procedură ale Consiliului de Etică anexate la Cod, 
document care este disponibil și pe molgroup.info și 
molromania.ro.
Consecințele abaterilor etice se stabilesc conform 
legislației în vigoare și pot varia de la avertismente 
verbale la rezilierea contractului de angajare sau a 
relațiilor de afaceri.

 Î
R  

ÎNTREBARE Îmi este teamă că managerul meu 
direct a încălcat standardele Codului. Motivul 
pentru care sunt îngrijorat de acest lucru este 
că, dacă voi raporta, mă voi confrunta cu 
consecințe negative. Ce trebuie să fac?
RĂSPUNS Utilizați canalele de raportare 
în probleme de etică, în cadrul cărora 
există proceduri consolidate ce asigură 
confidențialitatea și protecția adecvate. Grupul 
MOL nu tolerează represalii asupra persoanelor 
ce raportează abateri cu bună credință. 
Mai mult, toate persoanele sunt încurajate să 
acționeze responsabil și să raporteze îngrijorările 
privind aspecte de etică atunci când le sesizează!

Orice acțiune, conduită sau omisiune deliberată 
sau neglijență contrară valorilor principiale și 
standardelor de comportament descrise este 
considerată încălcare a eticii. Încălcările eticii pot 
avea ca rezultat măsuri disciplinare ce pot ajunge 
inclusiv la rezilierea relațiilor contractuale.

4
atribuirea responsabilității către 
organizația competentă

5
investigarea cazului conform 
procedurilor existente

9
monitorizarea implementării 
măsurilor de corecție

ComuniCarea deciziei și 
recomandărilor către 
părțile interesate

10

RapoRtaRea și publiCaRea studiilor cazului 
anonim pentru evitarea cazurilor similare în 

viitor

3
evaluarea naturii 
problemei
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III.
VALORILE ETICE 
ALE GRUPULUI MOL



Grupul MOL este decis să funcționeze cu bună credință, în cadrul legal corespunzător. 
Respectăm regulile, regulamentele și legea, inclusiv cerințele legislative, codurile 
industriilor de profil și standardele organizaționale privind activitățile noastre de afaceri. 
Considerăm măsurile de reglementare ca puncte de referință. Etica noastră merge 
dincolo de conformitate legală, integrând standardele de bună guvernanță corporativă, 
bunele practici și așteptările comunității.

Grupul MOL își asumă responsabilitatea pentru impactul activităților sale și are în 
vedere nevoile și așteptările tuturor părților interne precum şi pe cele ale terților, 
inclusiv colegii, acționarii, partenerii de afaceri, furnizorii, partenerii societăților mixte, 
clienții, competitorii, părțile interesate din sfera guvernamentală și politică, organizațiile 
neguvernamentale (ONG-uri) și comunitățile locale. Adoptând politica de Dezvoltare 
Sustenabilă, acționăm responsabil la nivel economic, social și de mediu.

Putem câștiga încrederea altor persoane prin integritate, ceea ce presupune consecvență 
în  gândire, cuvinte și acțiuni. Aceasta presupune promovarea standardelor de etică 
profesională chiar înaintea obiectivelor individuale sau organizaționale. Menținerea 
integrității implică adesea curaj moral, puterea de a face ceea ce este corect, de a trăi după 
principii etice în pofida presiunii puternice de a acționa altfel.

Tratăm toate persoanele cu respect. Respectăm demnitatea umană, autonomia, viața 
privată, drepturile și interesele tuturor persoanelor. Respectăm Regula de Aur, 
străduindu-ne să tratăm alte persoane așa cum dorim să fim noi tratați. Respectul 
reprezintă baza spiritului nostru de echipă și a parteneriatelor noastre.

Suntem onești în toate comunicările și acțiunile. Suntem convinși că onestitatea este 
piatra de temelie a încrederii reciproce, pe care construim și protejăm buna reputație a 
Grupului MOL și moralitatea companiei. Suntem loiali organizației și persoanelor cu 
care lucrăm, în cadrul celorlalte principii etice.

Suntem corecți și juști în toate activitățile, inclusiv în cele care vizează concurența. 
Suntem dedicați principiilor dreptății, egalității de tratament şi egalității de şanse, 
toleranței şi acceptării diversității. Relațiile noastre se bazează pe încredere și respect 
reciproc și suntem corecți cu partenerii noștri de afaceri.

Interpretăm conceptul de părți interesate într-o abordare largă și ne străduim 
permanent să luăm în considerare efectul resimțit de acestea în urma acțiunilor noastre, 
din perspectiva afacerilor, domeniului social, mediului şi sănătății. Încercăm să ne 
atingem obiectivele de afaceri într-un mod care să provoace cât mai puține prejudicii şi 
cât mai mult bine în Grupul nostru, în tot lanțul nostru valoric, în comunitățile noastre, 
în societate și în mediu în general.

Căutăm permanent excelența în toate aspectele și ne străduim constant să ne sporim 
nivelul de competență şi de încredere prin furnizarea de produse și servicii fiabile, de 
înaltă calitate. Este esențial ca valorile noastre să devină parte a conduitei tuturor celor 
care lucrează pentru și cu organizația noastră la toate nivelurile. Suntem deciși să ne 
respectăm toate contractele și depunem toate eforturile rezonabile pentru a respecta 
litera și spiritul promisiunilor și angajamentelor noastre..

Ne străduim să fim transparenți și responsabili. Recunoaştem și acceptăm răspunderea 
corporativă și personală pentru calitatea etică a acțiunilor și operațiunilor noastre. 
Toți directorii și angajații sunt obligați să respecte Codul nostru de Etică și Conduită în 
Afaceri. În cazul în care cunoaștem sau suspectăm că o persoană încalcă valorile noastre, 
avem datoria și curajul de a ne exprima.

RESPECTAREA LEGII.

RESPONSABILITATE.

INTEGRITATE.

RESPECT PENTRU ALTE 
PERSOANE.

ONESTITATE.

CORECTITUDINE. 

GRIJĂ.

ÎNCREDERE. 

RĂSPUNDERE.
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RESPECTAREA LEGII
RESPONSABILITATE
INTEGRITATE 
RESPECT                         
ONESTITATE
CORECTITUDINE
GRIJĂ
ÎNCREDERE
RĂSPUNDERE





IV.
PRINCIPIILE 
CONDUITEI ETICE 
ÎN AFACERI



IV.1.
DEZVOLTARE SUSTENABILĂ
     

Grupul MOL este devotat ideii de Dezvoltare Durabilă (DD). Îndeplinim 
cerințele actuale fără să compromitem nevoile generațiilor viitoare. 
Pentru a realiza acest lucru, combinăm factorii economici, de mediu 
și sociali și luăm decizii pentru a maximiza valoarea pe termen lung a 
parteneriatelor noastre şi pentru a ne securiza dreptul de a acționa.
DD implică managementul proactiv al riscurilor și oportunităților legate 
de probleme economice, de mediu și sociale pe termen lung.
De aceea: 
 
• Aplicăm principiul sustenabilității în activitățile zilnice;

•  Furnizăm continuu informații relevante societății și părților interesate;

•  Dezvoltăm procese care permit Grupului MOL să-și îmbunătățească 
activitățile conform bunelor practici internaționale și cu evaluarea 
regulată a problemelor de sustenabilitate.

   DA

•   Aplicați principiile Dezvoltării Durabile în deciziile dumneavoastră şi în 
desfășurarea activităților zilnice, respectiv aveți în vedere toate posibilele 
implicații.

•   Asigurați integrarea elementelor de Dezvoltare Durabilă în fiecare decizie 
strategică.

•   Asigurați inovarea responsabilă, care să abordeze atât probleme sociale cât şi 
de etică.

   NU

•  Nu ignorați niciodată obiectivele de Dezvoltare Durabilă.

•   Nu tratați sustenabilitatea exclusiv din perspectiva aspectelor reputaționale.
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IV.2.
DREPTURILE OMULUI  
     

Noi, la Grupul MOL, suntem hotărâți să respectăm 
drepturile omului în relația cu fiecare parte 
interesată și cerem ca acestea, la rândul lor, să 
respecte drepturile celorlalți. Este avută în vedere 
o gamă largă de drepturi civile, politice, economice, 
sociale și culturale, care includ următoarele 
(enumerarea nu este exhaustivă):
• Dreptul la demnitate umană;

• Dreptul la viață;

• Libertatea și securitatea persoanei;

• Dreptul de acces la cele mai înalte standarde de sănătate; 

• Dreptul la condiții de muncă legale și favorabile;

• Dreptul la salarii corecte și la un trai decent;

• Dreptul la un standard de viață adecvat;

Noi, la Grupul MOL, 
suntem hotărâți să 
respectăm drepturile 
omului în relația cu fiecare 
parte interesată.
Péter Ratatics
Consumer and Industrial 
Services COO
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•  Dreptul de a forma și de a se înscrie într-un sindicat 
și dreptul la negociere colectivă;

•  Interzicerea tuturor formelor de muncă forțată sau 
obligatorie;

• Interzicerea muncii copiilor;

• Interzicerea discriminării; 

• Libertatea de opinie.

Respectarea drepturilor omului include, dar nu se 
limitează la respectarea politicilor corporative, a 
legilor și regulamentelor aplicabile, angajamentele 
asumate în relația cu părți interesate și contribuția la 
bunăstarea generală a comunităților și societății în 
care funcționăm.
Obiectivul nostru este nu doar de a susține 
drepturile omului, ci și de a le promova activ pe 
tot lanțul nostru valoric și de a contribui la un 
impact pozitiv în societate cu privire la drepturile 
omului. Sprijinim protejarea drepturilor omului și 
condamnăm abuzurile comise în sfera drepturilor 
omului sub orice formă.

Asigurăm respectarea drepturilor omului prin 
evaluarea impactului acțiunilor noastre. Ne 
concentrăm în special asupra angajaților noștri, 
furnizorilor și comunităților locale, dar și asupra 
grupurilor vulnerabile din comunitățile în care 
acționăm, femeilor, minorităților naționale sau 
etnice, religioase și lingvistice, copiilor, persoanelor 
cu dizabilități precum şi asupra muncitorilor 
migranți și a familiilor acestora. Asigurăm protecția 
drepturilor populațiilor tribale și populației 
indigene afectate de activitățile noastre, inclusiv 
abținându-ne de la relocare forțată.

Acordăm o atenție specială furnizorilor de servicii 
de securitate ce acționează în numele Grupului 
MOL, pentru a preveni orice forme de încălcare a 
drepturilor omului în timpul exercitării activităților 
lor.

Considerăm că este importantă furnizarea unui 
remediu eficient pentru orice potențial impact 
asupra drepturilor omului, prin stabilirea unui 
mecanism de plângeri în cadrul companiei.

 Î
R  

ÎNTREBARE  Un proiect planificat poate avea 
impact asupra alimentării cu apă potabilă a 
comunității locale. Dacă se obțin toate avizele 
din partea autorităţilor, pot presupune că nu este 
responsabilitatea noastră și că autoritățile vor 
rezolva orice eventuală problemă care ar putea 
apărea?

RĂSPUNS Nu, nu puteți. Trebuie să avem în 
vedere și să respectăm drepturile persoanelor 
afectate de activitățile noastre dincolo de 
asigurarea conformității legale. Raportați 
temerile dumneavoastră managerului direct 
sau contactați SpeakUp!. 

   DA

• Respectați întotdeauna drepturile omului.

•  Participați la cursuri privind drepturile omului și informați  
partenerii de afaceri despre acest lucru.

• Efectuați expertize privind respectarea drepturile omului ca 
parte a activităților pe care le desfăşurați, inclusiv despre (dar 
fără limitare la) dezvoltarea afacerilor, proiecte de explorare și 
producție, selectarea partenerilor de afaceri și furnizorilor sau 
contractorilor și afaceri publice.

•  Comunicați și implicați şi alte părți interesate în dezbaterea 
privind modul în are abordăm orice potențial factor de impact 
asupra drepturilor omului.

•  Luați măsuri pentru a împiedica și diminua consecințele 
negative asupra drepturilor omului.

•  Asigurați un remediu corespunzător și așteptați-vă ca 
partenerii noștri de afaceri să respecte la rândul lor drepturile 
omului.

•  Raportați orice încălcare a drepturilor omului apărută în cadrul 
activităților noastre, în lanțul nostru de aprovizionare sau orice 
încălcări ale drepturilor omului care au legătură cu afacerile 
noastre.

   
NU

•  Nu ignorați niciodată potențialul impact negativ asupra 
respectării drepturilor omului al vreunei acțiuni, plan sau 
conduite.

•  Nu considerați că susținerea drepturilor omului este atributul 
exclusiv al guvernului sau responsabilitatea unei alte 
organizații sau a altor unități separate ale Grupului MOL.

• Nu tolerați abuzurile asupra drepturilor omului.
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IV.2.1. 
SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ, MEDIU (SSM) ȘI 
SECURITATE
     

Suntem conștienți că Grupul MOL, în calitate de 
companie importantă din domeniul energiei, se 
confruntă cu riscuri ridicate privind siguranța, 
care pot avea un impact direct și indirect asupra 
mediului înconjurător. Prin urmare, o abordare 
juridică din ce în ce mai riguroasă, împreună cu 
așteptările părților interesate și ale investitorilor, 
influențează ceea ce se consideră a fi un management 
corespunzător al riscurilor.

Deoarece respectăm drepturile omului, suntem 
deosebit de implicați în eforturi menite să evite 
vătămarea oricărei persoane, compromiterea sau 
dăunarea mediului precum şi pentru reducerea 
riscurilor SSM ce rezultă din activitățile noastre. 
Suntem dedicați creării unor condiții de muncă 
sigure și îmbunătățirii continue a performanțelor 
noastre în managementul riscurilor de mediu, cu 
instalații și echipamente sigure din punct de vedere 
tehnic, personal competent și o cultură SSM activă.

Suntem dedicați creării 
unor condiții de muncă 
sigure și îmbunătățirii 
continue a 
performanțelor noastre 
în managementul 
riscurilor de mediu. Ferenc Horváth

Group Downstream EVP



   DA

•  Respectați întotdeauna dreptul la viață, libertate 
și securitate al persoanelor, dreptul la cel mai înalt 
standard de sănătate, dreptul la condiții de muncă juste 
și favorabile. 

•  Luați întotdeauna în considerare siguranța și securitatea 
în toate deciziile pe care le luați.

•  Respectați întotdeauna cerințele SSM și de securitate 
la locul de muncă și urmați instrucțiunile personalului 
de securitate  privind SSM și siguranța;  participați la 
cursuri în acest domeniu.

• Încetați orice activitate ce devine nesigură sau 
nesecurizată și raportați-o imediat managerului direct.

•  Asumați-vă lucrări pentru care sunteți pregătit, 
competent, apt din punct de vedere medical, suficient de 
odihnit și alert pentru a le executa.

În conformitate cu acest angajament:
•  Acționăm conștiincios în problemele de mediu prin 

sponsorizarea unor programe cuprinzătoare pentru protejarea 
naturii în toate zonele lumii unde suntem prezenți;

•  În toate activitățile noastre, aplicăm ghidurile de instrucțiuni 
existente în domeniile tehnologiei și protejarea mediului;

•  Promovăm acceptarea celor mai stricte politici și standarde 
menite să minimizeze riscul unor efecte adverse asupra 
mediului;

•  Oferim tuturor persoanelor ce acționează în numele nostru 
- angajaților și celor ce realizează activități în locații care ne 
aparțin şi cu permisiunea noastră - un mediu de lucru în 
condiții de siguranță și securitate, în care nicio persoană nu este 
expusă riscurilor inutile;

•  Punem la dispoziția publicului și angajaților informații 
adecvate, măsurabile, verificabile și oportune privind 
potențialele efecte ale activităților Grupului MOL asupra 
mediului, sănătății și siguranței; 

•  Implementăm programe de protecția mediului și dezvoltare a 
sănătății pentru angajații noștri și pentru comunitățile din toate 
regiunile în care activăm;

•  Încurajăm dezvoltarea și implementarea tehnologiilor 
nepoluante;

•  Raportăm performanțele SSM și DD public și periodic.

Avem un angajament ferm pentru asigurarea 
securității persoanelor aflate în locațiile noastre 
și de asemenea pentru menținerea în siguranță a 
patrimoniului Grupului MOL, inclusiv protejarea 
angajaților, tehnologiilor, activelor fizice și 
informațiilor privind afacerile Grupului MOL 
și reputației acestuia contra amenințărilor de 
securitate.
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și securitatea, cum ar fi restricțiile impuse fumatului 
sau cele impuse anumitor obiecte.

•  Nu ignorați regulamentele privind siguranța și 
securitatea, cum ar fi restricțiile impuse fumatului 
sau cele impuse anumitor obiecte.

• Este interzisă aducerea armelor de foc pe șantierele 
și în sediile Grupului MOL (cu excepția persoanelor 
autorizate legal în cursul exercitării atribuțiilor ce le 
revin).

 Î
R  

ÎNTREBARE În calitate de partener de operare 
a unei staţii de distribuţie de carburanţi marca 
Grup MOL, week-end-ul trecut am curățat 
atelierul și unii angajați mi s-au alăturat voluntar. 
Unul dintre aceștia a suferit vătămări minore. La 
câteva zile după tratamentul medical, este apt 
de muncă din nou, prin urmare incidentul nu 
trebuie raportat Grupului MOL. Am procedat 
corect? 

RĂSPUNS Nu, nu aţi procedat corect. Toate 
accidentele trebuie raportate imediat 
managerului care are competenţe în 
domeniu, persoanei de contact sau persoanei 
responsabile de SSM.

ÎNTREBARE Într-o unitate de producție, angajații 
unui subcontractant au realizat operațiuni 
fără echipament individual de protecție 
corespunzător. Din moment ce contractantul s-a 
obligat să respecte cerințele SSM sub contract, 
este responsabilitatea lor exclusivă. Trebuie să 
iau măsuri?

RĂSPUNS Da, trebuie. Trebuie să garantăm 
siguranța tuturor persoanelor care îşi 
desfăşoară activitatea în spaţii ale Grupului MOL. 
Trebuie să luăm toate măsurile necesare pentru 
a evita accidente și vătămări. Orice încălcare a 
procedurii trebuie raportată fără întârziere.

• Raportați imediat managerului dumneavoastră direct 
orice accident, vătămare, boală, existența unor condiții 
nesigure sau nesănătoase, incidente sau potențiale 
incidente sau incidente evitate în ultima secundă, cazurile 
în care s-au produs scurgeri de substanțe dăunătoare 
mediului.

•  Luați măsuri imediate pentru corectarea, evitarea sau 
controlarea incidentelor SSM.

•  Îndrumați alte persoane să respecte regulile SSM și 
orientările de mai sus.

   NU

•  Nu vătămați persoane sau mediul!

•  Nu vă ascundeți în spatele îndatoririlor financiare.

• Niciodată să nu dețineți, utilizați sau transferați 
medicamente ilegale, droguri și alcool la sediile 
companiei. Trebuie să raportați dacă alte persoane 
fac acest lucru.

•  Nu ignorați regulamentele privind siguranța 
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IV.2.2. 
EGALITATE DE TRATAMENT ȘI ŞANSE
     

Noi, la Grupul MOL, suntem pe deplin implicați în 
combaterea discriminării în toate domeniile la locul 
de muncă, pe întreg lanțul de aprovizionare și în 
societate, în ansamblul ei.

Grupul MOL înțelege valoarea diversității. Angajații 
noștri, clienții, partenerii de afaceri, furnizorii și 
toate celelalte părți terțe interesate sunt cetățeni care 
provin din multe țări diferite, cu multe naționalități, 
credințe, religii, convingeri, culturi şi cu origini 
sociale diferite. Sprijinim diversitatea culturală, 
crearea unei echipe internaționale și a unei 
comunități de afaceri.

Grupul MOL este dedicat interzicerii și împiedicării 
discriminării de orice fel, cum ar fi, dar fără limitare 
la discriminarea pe criterii pe rasă, culoare, sex, 
vârstă, limbă, religie, opinii politice sau de altă 
natură, origine etnică, națională sau socială, 
proprietăți, naștere, orientare sexuală sau orice alte 
criterii inclusiv starea civilă sau situația parentală; 
de asemenea, suntem devotați ideii de a oferi şanse 
egale tuturor persoanelor, pe baza meritelor, cu 
excepția cazurilor în care capacitatea profesională 
individuală poate justifica selecția.

Noi, la Grupul MOL, suntem pe 
deplin implicați în combaterea 
discriminării în toate domeniile 
la locul de muncă, pe întreg 
lanțul de aprovizionare și în 
societate, în ansamblul ei.
Árpád Vágó
Research and Development Senior Engineer, 
European Works Council delegate
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ÎNTREBARE În țara în care muncesc în prezent, 
persoanele au rezerve cu privire la colegii cu o 
capacitate redusă de muncă. Pentru a păstra 
liniștea la locul de muncă, cea mai bună soluție 
este evitarea angajării acestora ca lucrători sau 
furnizori, nu? 

RĂSPUNS Nu. Discriminarea este stric interzisă. 
Oferim aranjamente corespunzătoare 
persoanelor cu o capacitate redusă de muncă. 
Nu este doar o chestiune de bunăvoință, ci și o 
acţiune în interesul Grupului MOL.

IV.2.3. 
DEMNITATE ȘI RESPECT RECIPROC
     

Noi, la Grupul MOL, avem un angajament ferm în 
favoarea asigurării unui mediu de lucru bazat pe 
încredere reciprocă în care toate persoanele care 
lucrează pentru și cu Grupul MOL sunt tratate cu 
demnitate și respect.

Există o relație fiduciară între Grupul MOL și toți 
actorii interni sau terți care intră în contact cu 
Grupul MOL, și prin urmare tratăm aceste persoane 
cu respect și ne așteptăm ca partenerii noştri să 
acționeze în același mod.

Grupul MOL nu tolerează hărțuirea sau orice altă 
acțiune, conduită sau comportament umilitor, 
degradant, ofensator, intimidant sau ostil. Fiecare 
persoană din cadrul Grupului MOL, din lanțul 
de aprovizionare și din comunitățile noastre mai 
extinse are dreptul să fie tratată cu respect și 
politețe.

Hărțuirea sexuală și defăimarea sau calomnierea 
sunt considerate încălcări grave ale demnității 
umane.

   DA

•  Susțineți şi respectați întotdeauna demnitatea 
celorlalte persoane.

•  Construiți relațiile de la locul de muncă, relațiile de 
afaceri și din comunitate pe sinceritate, încredere, 
recunoaștere reciprocă și sprijin.

În sensul celor de mai sus, Grupul MOL nu tolerează 
discriminarea și desfășoară programe de diversitate 
și incluziune, disponibile publicului pe paginile de 
internet ale Grupului MOL.

   DA

• Asigurați şanse tuturor persoanelor indiferent 
de caracteristici individuale sau de grup care nu 
au legătură cu abilitatea, meritul, performanța, 
calificarea sau considerente de afaceri justificate.

•  Bazați deciziile de recrutare, evaluare, avansare, 
remunerare, compensare, disciplină și reziliere a 
personalului și selecția partenerilor de afaceri doar 
pe criterii de calificare, merit, performanță și pe 
considerente de afaceri justificate. 

•  Fiți deschis și respectați diversitatea culturală și 
ajutați persoanele din alte culturi să se adapteze la 
circumstanțele locale.

•  Luați în considerare legislația locală și factorii 
culturali ce pot afecta munca dumneavoastră.

   NU

• Nu faceți niciodată discriminări la adresa niciunei 
persoane pe criterii de sex, stare civilă, statutul de 
părinte sau îngrijitor, vârstă, origine etnică, culoare, 
convingeri politice, religie sau orientare sexuală, 
dizabilități, rasă, naționalitate etc.

•  Nu discriminați niciodată pe nimeni, chiar dacă 
legislația sau cutuma locală nu ar interzice o astfel 
de practică.

 Î
R  

ÎNTREBARE Doresc să angajez o nouă persoană 
pe care mă pot baza pe termen lung. În baza 
intereselor de afaceri, ar trebui să favorizez 
bărbații, deoarece femeile vor planifica probabil 
să devină mame. Aceasta nu este discriminare 
negativă, ci o abordare pragmatică. Am 
dreptate?

RĂSPUNS Nu, nu aveți dreptate. Reprezintă 
discriminare pe criterii de sex. Codul interzice 
strict toate tipurile de discriminare. 
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ÎNTREBARE Am primit un email de la un prieten 
cu glume despre persoane de etnie romă. Pot 
redirecționa aceste glume colegilor mei?

RĂSPUNS Nu, nu puteți. Astfel de glume 
sunt ofensatoare, mai mult, acest lucru va fi 
considerat uz privat al mesageriei electronice.

ÎNTREBARE Aloc sarcini și evaluez performanțele 
în mod frecvent utilizând un limbaj dur pentru 
a-i determina pe colegi să înțeleagă prioritățile. 
Face oricum parte din vorbirea zilnică. Poate fi o 
problemă?

RĂSPUNS Da, este o problemă. Înjurăturile sunt o 
formă de agresiune verbală ce poate ofensa alte 
persoane, chiar dacă acestea nu se exprimă.

ÎNTREBARE Mă simt incomod deoarece un coleg 
mă tot invită să ieșim la o cafea și dorește să ne 
întâlnim după programul de lucru, în ciuda 
faptului că i-am respins consecvent invitațiile. Ce 
trebuie să fac?

RĂSPUNS Spuneți-i că nu sunteți interesat(ă). 
Dacă situația nu se schimbă, raportați 
managerului dumneavoastră sau contactați 
SpeakUp!

IV.2.4. 
PROTEJAREA VIEŢII PRIVATE
     

Grupul MOL este dedicat respectării vieții private 
a persoanelor și păstrării confidențialității 
informațiilor personale ale acestora. Vom obține 
și vom păstra doar informații personale necesare 
funcționării eficiente a companiei noastre, conform 
legii.

Grupul MOL se obligă să adopte măsuri de 
securitate preventive pentru bazele de date 
personale, pentru a evita riscurile de distrugere și 
pierdere sau acces neautorizat.

•  Depuneți eforturi pentru a crea și menține o 
atmosferă şi un mediu de cooperare la locul de 
muncă, în relațiile de afaceri și sociale.

•  Respectați normele sociale ale comunității dacă nu 
încalcă politicile noastre etice.

•  Dacă vă deranjează comportamentul unei 
persoane, nu ezitați să vă exprimați, să îi explicați 
de ce aveți obiecții și solicitați-i să înceteze.

   NU

•  Nu intimidați fizic sau verbal și nu umiliți alte 
persoane.

•  Nu acționați niciodată degradant, ofensator sau 
într-un mod ostil.

•  Nu faceți niciodată glume sau comentarii 
nepotrivite de natură rasială, etnică, religioasă, 
sexuală sau legate de vârstă sau dizabilități.

•  Nu distribuiți și nu afișați materiale sau imagini 
ofensatoare, agresive sau cu o conotație peiorativă.

•  Niciodată nu hărțuiți sexual un coleg făcându-i 
oferte sexuale nedorite, solicitând favoruri 
sexuale, făcând remarci sau gesturi sexuale sau 
comportându-vă în orice alt mod ofensator sexual.

•  Nu faceți niciodată declarații false despre alte 
persoane, nu răspândiți zvonuri malițioase și nu 
divulgați informații cu un caracter peiorativ sau 
discriminatoriu prin niciun mijloc.

 Î
R  

ÎNTREBARE Un manager dorește să 
îmbunătățească procesele și implicarea 
angajaților în interesul Grupului MOL. Pentru 
a realiza acest lucru, uneori țipă la oameni și 
folosește un limbaj dur pentru a sublinia ceea 
ce dorește. Această abordare pare să fie foarte 
eficientă. Dar trebuie folosită?

RĂSPUNS Nu, nu trebuie folosită. Conducerea 
este responsabilă să găsească stilul și mijloacele 
corecte pentru a motiva colegii și nu trebuie să 
intre niciodată în conflict cu normele generale 
de conduită etică managerială.
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realizat scopul procesării datelor personale sau 
odată ce a expirat perioada de timp pentru 
stocarea datelor, aceste date vor fi șterse 
definitiv.

ÎNTREBARE Am găsit în imprimantă documente 
ce conțin date personale. Ce trebuie să fac?

RĂSPUNS IPoate fi considerat un incident privind 
protejarea datelor. În cazul în care cunoaşteţi 
proprietarul acestora,  înapoiați-i imediat 
documentele. Anunțați directorul responsabil  
pentru protejarea datelor, departamentul 
Securitate sau Securitatea Informațiilor sau 
departamentul Conformitate și Etică al Grupului.

IV.2.5. 
PRACTICI DE MUNCĂ ECHITABILE
     

Resursele umane sunt cele mai importante resurse 
ale Grupului MOL. Grupul MOL este dedicat 
dezvoltării angajaților și asigurării unui bun 
echilibru între viața profesională și cea personală. 
Suntem dedicați angajării pe criterii de legalitate și 
corectitudine și respectării principiilor muncii. Ne 
așteptăm la același lucru din partea partenerilor 
noștri de afaceri și din partea terților.

Grupul MOL nu va tolera nicio formă de muncă 
forțată, obligatorie sau realizată de copii și niciun 
alt tip de practici lipsite de etică, precum reținerea 
salariilor, refuzarea concediilor medicale sau a 
odihnei zilnice, utilizarea abuzivă a formelor de 
angajare alternative sau evitarea plății contribuțiilor 
de sănătate. Ne asigurăm că forme de muncă ilegale, 
sclavagism, robie și trafic de persoane nu au loc 
în activitățile noastre sau în lanțurile noastre de 
aprovizionare.

În cazul în care legislația locală nu declară o limită 
de vârstă mai mare, vârsta minimă pentru muncă 
nepericuloasă este de 15 ani, iar pentru muncă 
periculoasă de 18 ani.

Grupul MOL este dedicat implementării unei 
politici de angajare și remunerare corecte în 
conformitate cu legile aplicabile. Suntem devotați 
sprijinirii angajaților cu nevoi speciale. Procedurile 
disciplinare sunt exercitate în mod corect, imparțial 
și transparent. Concedierile sunt tratate în mod 
uman și, dacă este posibil, se oferă asistență foștilor 
angajați.

   DA

•  Trebuie să cunoașteți legile și reglementările privind 
protecția datelor cu caracter  personal.

•  Accesul la datele cu caracter personal va fi acordat 
limitativ, doar persoanelor autorizate.

•  Obțineți și procesați doar datele personale necesare și 
adecvate muncii și responsabilităților dumneavoastră.

•  Obțineți și procesați doar datele din cadrul procedurilor 
specificate și stocați-le astfel încât să împiedicați accesul 
neautorizat.

•  Clasificați informațiile personale ca fiind confidențiale.

•  Utilizați doar datele personale pe care sunteți autorizat 
să le accesați, în scopuri corecte și legale.

   NU

•  Nu lăsați neprotejate datele cu caracter personal.

•  Nu încercați niciodată să accesați date cu caracter 
personal pe care nu sunteți autorizat să le dețineți sau 
dacă nu există un motiv de afaceri valabil pentru a le 
deține.

•  Nu furnizați niciodată date personale unor persoane 
din interiorul sau exteriorul Grupului MOL fără să vă 
asigurați că acest lucru este adecvat.

•  Nu abuzați de informațiile cu caracter personal.

•  Nu păstrați datele personale mai mult decât este necesar 
pentru a realiza scopul legitim pentru care le-ați obținut.

 Î
R  

ÎNTREBARE După o campanie promoțională 
de tip concurs, încă deținem datele clienților 
înregistrați în competiţie. Din moment ce această 
bază de date poate fi folositoare în planurile 
și campaniile de marketing viitoare, este bine 
să facem o copie locală a acesteia, dacă este 
protejată de o parolă? 

RĂSPUNS Nu, nu este bine. Colectăm datele 
personale doar pentru un scop predefinit 
și păstrăm aceste informații doar până la 
momentul anunțat în prealabil, indiferent de 
restricțiile de acces sau criptarea internă. Odată 
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IV.3. 
COMERȚ ȘI CONCURENȚĂ LIBERE ȘI LOIALE
    
Grupul MOL este dedicat derulării activităților 
de marketing loial. Aspirațiile noastre pe piață 
sunt urmărite cu deplina respectare a regulilor 
concurenței loiale și în spiritul și conform literei 
legii. Grupul MOL consideră că respectarea în 
totalitate a reglementărilor în domeniul concurenței 
precum şi a reglementărilor pieței nu reprezintă 
doar o obligație legală, ci este o parte esențială a 
culturii companiei în domeniul afacerilor. 

IV.3.1. 
CONCURENȚA LOIALĂ
    
Concurența asigură cel mai bun stimulent pentru 
eficiență. Competiția încurajează inovațiile și 
garantează cele mai bune opțiuni pentru selectarea 
de către consumatori a celui mai bun preț. Deși 
concurăm în multe dintre activitățile noastre de 
afaceri, acestă activitate  se derulează conform 
normelor concurenței loiale și în conformitate cu 
legislația aplicabilă privind concurența. Respectarea 
pe deplin a legislației privind concurența nu este 
doar o obligație juridică ci şi o chestiune ce ține de 
atitudini și aspecte culturale ce pot avea un impact 
pozitiv asupra afacerilor. 

Noi, la Grupul MOL, ne respectăm competitorii, 
nu ne implicăm  în niciun tip de conduită neloială 
care ar putea prejudicia sau afecta în mod nedrept 
reputația competitorilor și colectăm informații 
despre competitori doar cu respectarea strictă a 
prevederilor legale. 

Practicile anticoncurențiale sunt inacceptabile și 
nu sunt tolerate și sunt, de asemenea, ilegale în 
majoritatea țărilor, existând riscul de amenzi mari. 
Legislația privind concurența interzice o varietate de 
practici ce restricționează concurența liberă și loială, 
cum ar fi acordurile ilegale între competitori sau 
conduita abuzivă menită să obțină sau să mențină o 
situație de monopol.

Grupul MOL este cu precădere atent la evitarea 
oricărui tip de acord de tip cartel și de asemenea 
nu încheie, în mod direct sau indirect, înțelegeri 
cu competitorii cu privire la stabilirea prețurilor 
sau a cotelor de piață, a cotelor de producție sau de 
vânzări.
Nu abuzăm de poziția noastră de piață și ne angajăm 
să creăm condiții egale pentru toți partenerii noștri 
de afaceri.

Grupul MOL recunoaște și sprijină libertatea de 
asociere, dreptul de a forma și de a se alătura unui 
sindicat și dreptul la negocieri colective.

   DA

•  Fiți atent la orice semn de muncă forțată, obligatorie sau 
realizată de copii, sclavagism, robie, trafic de persoane sau la 
orice practici  privind ocuparea forței de muncă lipsite de etică 
și raportați apariția oricăror astfel de practici.

•  Asigurați-vă că furnizorii, contractorii, intermediarii, agenții 
noștri și orice alte persoane ce lucrează în numele nostru 
înțeleg pe deplin că nu se poate utiliza muncă lipsită de etică în 
activitatea desfăşurată pentru Grupul MOL.

•  Susțineți libertatea de asociere, dreptul la negocieri colective și 
recunoașteți dreptul angajaților de a înființa și de a se alătura 
sindicatelor. 

   NU

•  Nu angajați niciodată copii, nu practicați forme de muncă 
forțată, chiar dacă există o practică locală în acest sens.

•  Nu contractați și nu faceți afaceri cu un partener care angajează 
copii sau care practică forme de muncă forțată, obligatorie sau 
dacă este suspect de astfel de practici.

•  Nu permiteți niciodată și nu ignorați cazurile de muncă forțată 
sau realizată de copii, sclavia, robia sau traficul de persoane, în 
nicio parte a lanțului valoric.

•  Nu încălcați dreptul la plată pentru munca depusă şi nu 
încălcați dreptul la libertatea religioasă și libertatea de adunare, 
dreptul la odihnă, timp liber și concediu legal plătit.

 Î
R  

ÎNTREBARE Am aflat că unul dintre 
subcontractanții Grupului MOL angajează 
minori, dar acest lucru nu este neobișnuit în țara 
respectivă. Ce trebuie să fac?

RĂSPUNS Raportați imediat managerului 
dumneavoastră direct. Grupul MOL respectă 
drepturile omului și este fundamental în interesul 
nostru să colaborăm doar cu parteneri ce 
respectă legile aplicabile și standardele Codului 
nostru de Etică și Conduită în Afaceri.
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Grupul MOL va căuta astfel de oportunități pentru 
a-şi exprima angajamentele etice.

   DA

•  Utilizați doar informații și surse disponibile public sau legal, 
pentru a evalua tendințele privind afacerile, consumatorii, 
furnizorii și tehnologia, pentru a colecta informații în mod legal.

•  Asigurați-vă că există un motiv legitim și legal pentru orice tip 
de discuție cu competitorii.

•  Trebuie să cunoașteți legea concurenței. Limitați toate 
contactele cu competitorii la ceea ce este strict necesar.

•  Solicitați instruire în regulile legii concurenței.

•  Distanțați-vă clar de orice comportament care nu este conform 
regulilor de piață.

•  Asigurați-vă că termenii, specificațiile și condițiile stabilite de 
noi permit concurența loială și asigură oportunități libere de 
participare la procesele noastre de licitație.

•  Contactați Departamentul Juridic, Departamentul de 
Conformitate și Etică sau SpeakUp! dacă aveți orice dubii cu 
privire la comportamentele acceptate.

   NU

• Nu răspândiți niciodată informații sau zvonuri false, malițioase 
sau dăunătoare despre un competitor sau produsele acestuia. Nu 
defăimați niciodată un competitor în niciun mod.

•  Nu discutați niciodată cu competitorii aspecte referitoare la 
prețuri, activități viitoare sau planuri de marketing, informații 
despre consumatori sau alte activități sensibile.

•  Nu încheiați niciodată acorduri referitoare la alocarea piețelor, 
teritoriilor sau clienților.

• Nu elaborați niciodată termeni, specificații și condiții ce 
favorizează doar un singur potențial partener sau potențiali 
parteneri preselectați în procesele de licitație sau selecție. 

•Evitați trucarea licitațiilor, practicile coluzive, nu discutați 
niciodată dacă/când/cum vom participa la licitații, nu conveniți 
niciodată asupra unor chestiuni precum participarea alternativă 
la licitații sau acordarea de compensații pentru ofertantul 
„pierzător”.

•  Nu conveniți niciodată limitarea producției.

•  Nu stabiliți marje de distribuție, nu penalizați prețurile 
distribuitorilor (de ex. abatere de la prețul recomandat).

Grupul MOL consideră că apartenența la asociațiile 
profesionale reprezintă un canal de comunicare 
cu autoritățile de reglementare și oficialitățile, 
respectând în același timp obligațiile stabilite 
de legislația privind concurența. Asociațiile 
profesionale nu sunt un for în care se aliniază 
strategii, se împart piețe, se armonizează prețurile 
sau se realizează orice activități care încalcă 
reglementările anti-trust. Grupul MOL cooperează 
cu alți competitori ai săi doar pentru îndeplinirea 
responsabilităților sociale și de mediu reciproce. 
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   DA

•  Trebuie să cunoașteți reglementările în domeniul comerțului 
internațional.

•  Îndepliniți toate cerințele aplicabile în domeniul activităților 
de import-export asigurându-vă că taxele, impozitele și 
contribuțiile sunt plătite.

•  Consultați imediat Departamentul Juridic dacă o țară, 
persoană, grup sau entitate cu care faceți afaceri ar putea fi 
afectate în orice mod de sancțiuni şi faceți acelaşi lucru în 
cazul tuturor celor care au un impact asupra afacerii pe care o 
planificați

•  Contactați Departamentul Conformitate și Etică, Juridic sau 
SpeakUp! dacă aveți orice suspiciuni despre legalitatea unei 
afaceri.

•  Asigurați-vă că toate etichetările, documentațiile, autorizațiile 
și aprobările necesare sunt obținute corespunzător.

•  Trebuie să fiți la curent cu evoluțiile internaționale.

•  Evaluați dacă partenerii dumneavoastră de afaceri sunt 
afectați de restricțiile comerciale internaționale (cunoașteți-vă 
partenerii de afaceri).

•  Solicitați să fiți instruiți în domeniile  controalelor, restricțiilor 
și sancțiunilor impuse activităților de import-export.

   NU

•  Nu vă implicați în niciun fel de afaceri cu o țară, persoană, grup 
sau entitate care a fost sancționată, fără să efectuați o expertiză 
amplă.

•  Nu importați și nu exportați bunuri interzise.

•  Nu introduceți niciodată într-o țară bunuri al căror acces este 
restricționat, fără a le declara înainte.

 Î
R  

ÎNTREBARE Un coleg mi-a spus că putem 
achiziționa materii prime la un preț mult mai 
redus de la o altă sursă. Statele Unite au impus 
sancțiuni acestei țări. Este adevărat că nu ni se 
aplică nouă aici?
RĂSPUNS : Nu, nu este corect. Solicitați consiliere 
de la Departamentul Juridic, dacă orice țară, 
persoană fizică sau juridică sau grup cu care 
aveți relații poate face obiectul restricţiilor 
comerciale internaţionale; procedaţi la fel în 
cazul oricăror materiale, bunuri sau servicii care 
pot influenţa sau care sunt parte în tranzacții 
ce pot face obiectul restricțiilor comerciale 
internaționale.

 Î
R  

ÎNTREBARE Am participat la o conferință în 
care am întâlnit foști colegi care lucrează acum 
pentru alte companii, într-un domeniu similar. În 
timpul pauzei, unul dintre aceștia a sugerat un 
schimb de informații despre produse și prețuri 
pentru a ne ajuta reciproc. Ce trebuie să fac?

RĂSPUNS Refuzați această propunere. Practicile 
concertate stabilite cu competitorii reprezintă 
nu doar o încălcare a Codului, ci și o încălcare 
a legislației. Raportați incidentul managerului 
dumneavoastră direct și la SpeakUp!

IV.3.2. 
RESPECTAREA REGULILOR PRIVIND 
CONTROLUL, RESTRICŢIILE ŞI SANCŢIUNILE 
IMPUSE ACTIVITĂŢILOR DE IMPORT-EXPORT
     
Grupul MOL se obligă să respecte toate regulile 
aplicabile și toate controalele și restricțiile 
comerciale impuse legal.

Sancțiunile și embargourile impuse activităților de 
import-export reprezintă restricții comerciale care 
vizează țări, teritorii, persoane, grupuri sau entități 
specificate, cu scopul de a menține sau restaura 
pacea și securitatea internațională, de a susține 
respectul pentru drepturile omului, democrația 
și statul de drept. Aceste sancțiuni presupun 
interdicții sau restricții legale privind vânzarea, 
cumpărarea, transferul sau divulgării de bunuri, 
fonduri, servicii, software sau informații.

Încălcarea regulilor controalelor și restricțiilor 
comerciale poate avea ca rezultat consecințe 
serioase, inclusiv confiscarea bunurilor sau 
fondurilor alocate în aceste tranzacții, amenzi penale 
și civile semnificative, pierderea privilegiilor la 
export, anularea acordurilor contractuale și chiar 
pedeapsa cu închisoarea.

Contextul în care sunt impuse sancțiuni şi 
embargouri este complex, volatil și dinamic, 
legislația internațională făcând obiectul 
schimbărilor fără notificare. Este esențial să 
cunoașteți aceste restricții și să solicitați consiliere 
profesională dacă orice tranzacție sau conduită 
planificată ridică semne de întrebare. 
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Este responsabilitatea noastră comună să creăm și 
să păstrăm o cultură a companiei pe întregul lanț 
valoric, care să încurajeze persoanele să acționeze 
fără frică și într-un mediu care nu tolerează 
represaliile, atunci când observă sau au suspiciuni 
cu privire la posibile fapte precum mita, corupția 
sau frauda Grupul MOL operează un proces 
anticorupție și antifraudă care are scopul de a reduce 
riscul de fraudă și de a sublinia comportamentul 
interzis.

IV.4.1. 
BRIBERY AND CORRUPTION 
     

Corruption is the wrongful use of influence to 
procure a benefit for the actor or for another person. 
Corruption includes:
•  Offering, promising, giving or soliciting anything 

of value or favour to government officials, private 
individuals or third parties with regards to their 
relations to officials or decision makers in order 
to unlawfully influence them to gain a business 

IV.4. 
ANTICORUPȚIE ȘI ANTIFRAUDĂ
     

Grupul MOL nu se implică și nu tolerează corupția 
sub nicio formă (inclusiv mita, plăți pentru a facilita 
anumite servicii, sprijin bănesc, șantaj, abuz de 
putere pentru câștig personal, foloase necuvenite 
sau cadouri cu intenția de a influența), indiferent 
dacă aceasta are loc în sectorul public sau privat şi 
indiferent de dimensiunile ei. Păstrăm acest punct 
de vedere, chiar dacă angajamentele noastre față de 
această politică plasează Grupul MOL într-o poziție 
de afaceri necompetitivă sau dacă exprimarea 
împotriva acestor activități are ca rezultat pierderi 
în afaceri pentru Grupul MOL. De-a lungul 
întregului nostru lanț valoric, incluzând implicarea 
în comunitate, actele de caritate și sponsorizare, 
suntem dedicați unei politici de toleranță zero când 
vine vorba de corupție și mită.

Frauda, inclusiv falsificarea registrelor de informații 
financiare sau nefinanciare, spălarea banilor și 
tranzacțiile bazate pe informații privilegiate sunt 
interzise.

Grupul MOL nu se 
implică și nu tolerează 
corupția sub nicio formă, 
indiferent dacă aceasta 
are loc în sectorul public 
sau privat şi indiferent 
de dimensiunile ei. Pál Kara

Group General Counsel, SVP
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acest refuz poate avea ca rezultat pierderi de afaceri. 
Încălcarea legislației anticorupție reprezintă o 
infracțiune gravă. Companiile care încalcă această 
legislație pot fi pedepsite cu amendă și persoanele 
fizice se pot confrunta cu pedeapsa cu închisoarea. 
Companiile pot fi răspunzătoare de practici de 
corupție sau pentru mituirea unei persoane asociate 
de către părți terțe dacă această mituire este 
destinată obținerii sau menținerii unor avantaje de 
afaceri pentru companie.

Efectuăm expertize ample atunci când desemnăm 
reprezentanți, consilieri și alți intermediari. Toate 
contractele cu reprezentanții, consilierii și alți 
intermediari necesită aprobare prealabilă și vom 
informa fiecare intermediar despre poziția noastră 
în ceea ce priveşte condamnarea actelor de corupție.

Desfășurăm procese de achiziții în mod corect și 
transparent. Efectuăm expertize ample, când este 
cazul, pentru evaluarea furnizorilor, contractorilor  
și subcontractorilor pentru a ne asigura că aceștia au 
politicile şi angajamentele eficiente de combatere a 
corupției. 

Chiar și ignorarea suspiciunilor de corupție 
poate avea ca rezultat răspunderea companiei și a 
dumneavoastră personal.

   DA

•  Trebuie să cunoașteți regulile anticorupție și să evitați afacerile 
și circumstanțele care au aparența unor posibile abateri.

•  Respectați politicile anticorupție și toate procedurile aplicabile 
activității sau funcției dumneavoastră.

•  Participați la pregătirea anticorupție.

•  Utilizați expertize ample la selectarea și supervizarea oricăror 
parteneri de afaceri, cum ar fi reprezentanții, consultanții, 
contractorii, furnizorii, partenerii, reprezentanțele, brokerii, 
intermediarii, distribuitorii, subcontractanții, orice alți 
parteneri sau furnizori de servicii.

•  Asigurați-vă că toți partenerii de afaceri, inclusiv 
reprezentanții, consultanții, contractorii, furnizorii, partenerii 
din cadrul  societăților mixte, reprezentanțele, brokerii, 
intermediarii, distribuitorii, subcontractanții, orice alți 
parteneri și furnizori de servicii din întreg lanțul valoric înțeleg 
faptul că practicile de corupție sunt inacceptabile.

Este responsabilitatea noastră comună să creăm 
și să păstrăm o cultură a companiei pe întregul 
lanț valoric, care să încurajeze persoanele să 
acționeze fără frică și într-un mediu care nu 
tolerează represaliile, atunci când observă sau 
au suspiciuni cu privire la posibile fapte precum 
mita, corupția sau frauda. Grupul MOL operează 
un sistem anticorupție și antifraudă care are 
scopul de a reduce riscul de fraudă și de a sublinia 
comportamentul interzis. 

IV.4.1 
MITĂ ȘI CORUPȚIE 
     

  Corupția reprezintă o formă de utilizare greșită a 
influenței pentru a obține un beneficiu personal sau 
pentru un terț. Corupția include:
• A oferi, promite, acorda sau a cere orice lucru de 
valoare sau un avantaj oficialilor guvernamentali, 
persoanelor fizice sau părților terțe în legătură cu 
relațiile acestora cu oficialitățile sau factori de decizie 
cu scopul de a-i influența greșit pentru un avantaj de 
afaceri (mită activă/darea de mită).
• A solicita, a cere, a accepta sau a primi fără 
drept orice lucru de valoare sau un serviciu pentru 
a asigura un avantaj sub orice formă în schimbul 
sau ca o condiție pentru a îndepliniri îndatoriri sau 
pentru a influența părți terțe să facă acest lucru 
(mită pasivă/luarea de mită).

Mita indirectă include contribuții către intermediari 
cum ar fi fonduri de burse, donații în scop caritabil 
sau plăți către entități ce furnizează părții corupte 
un beneficiu direct sau indirect.
Mita indirectă poate include un terț intermediar (de 
ex. un agent, broker, distribuitor sau reprezentant) 
ce comite oricare dintre acțiunile greșite menționate 
mai sus în numele sau în beneficiul Grupului MOL.

Corupția include, de asemenea, abuzul de funcție 
sau poziție prin acțiunea de a pretinde influențarea 
în mod ilegal a unei persoane și, prin această 
înșelăciune, solicitarea sau primirea unui avantaj 
ilegal sau acceptarea unei promisiuni a unui astfel de 
avantaj.

Grupul MOL nu tolerează corupția sub nicio formă. 
Ne angajăm să nu încheiem relații de afaceri sau să 
reziliem relații de afaceri cu persoane angajate în 
practici de corupție. Nimeni nu va fi retrogradat, 
penalizat şi nu va suferi alte consecințe negative 
pentru refuzul de a plăti sau accepta mită, chiar dacă 
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•  Nu faceți niciodată, în numele unei companii a Grupului MOL, 
contribuții directe sau indirecte către partide politice, oficiali de 
partid, candidați sau organizații.

•  Nu determinați, nu constrângeți și nu ajutați nicio persoană să 
încalce regulile anti-corupție.

•  Nu ignorați niciodată în mod intenționat și nu ezitați în a 
raporta orice indiciu de plată necorespunzătoare, nu ignorați 
niciodată corupția.

Î
R  

ÎNTREBARE În calitate de reprezentant 
de vânzări, aveți un potențial client, care 
intenționează să încheie un contract cu valoare 
mare. Acesta explică în mod clar faptul că 
documentul  va fi semnat doar dacă Grupul MOL 
îi oferă o vizită la o unitate de producţie pentru 
el și familia acestuia cu acoperirea cheltuielilor 
de călătorie, cazare și divertisment. Sunt permise 
astfel de invitații dacă tranzacția respectivă ar 
genera venituri pentru Grupul MOL?

RĂSPUNS Punem  la dispoziție informații 
adecvate, comunicare deschisă pentru 
partenerii noștri și sprijinim vizitele acestora. 
Totuşi, acestea nu trebuie să genereze beneficii 
private reprezentanților acestora sau oricăror 
altor persoane înrudite deoarece ar reprezenta 
corupție și aceasta este strict interzisă. Raportați 
incidentul managerului dumneavoastră direct 
sau solicitați consiliere la SpeakUp! 

ÎNTREBARE Unul dintre distribuitorii noștri 
(intermediari) a acordat partenerilor cheie 
tichete costisitoare la un prestigios eveniment 
sportiv. Nu a fost doar un act de bunătate, ci 
rezultatele afacerilor au fost mai bune după 
aceea. Îl pot prezenta altor intermediari ca un 
bun exemplu? 

RĂSPUNS Acest lucru poate fi considerat ca un 
act de influențare în mod necuvenit a clienților 
în alegerea distribuitorului nostru. Deoarece 
Grupul MOL este răspunzător din punct de 
vedere etic și legal pentru orice mită oferită 
în lanțul nostru valoric, poate aduce prejudicii 
reputației noastre și poate fi penalizat grav. 
Raportați categoric incidentul managerului 
dumneavoastră direct sau contactați SpeakUp!

•  Asigurați-vă că toate procedurile de aprovizionare, inclusiv, dar 
fără limitare la procesele de licitație permit concurența loială, 
imparțială și sunt transparente.

•  Minimizați numărul de furnizori unici deoarece acest tip de 
contractare poate ascunde conflicte de interese nedivulgate sau 
scheme de sprijin bănesc.

•  Asigurați-vă că toate compensațiile plătite reprezentanților, 
consilierilor și altor intermediari sunt corespunzătoare iar 
remunerația justificabilă pentru prestarea serviciilor legitime 
este plătită prin metode de bună-credință.

•  Asigurați-vă că activitățile de patronaj, de caritate şi cele de 
sponsorizări sociale sunt corecte, curate și transparente pentru 
a garanta faptul că donațiile sunt primite de către destinatarii 
doriți și nu sunt utilizate în scopuri neştiute sau nedorite.

•  Efectuați expertize ample pe tema anticorupției atunci când 
analizați orice fuziune, achiziție sau asociere, sau în relațiile de 
afaceri cu orice alți parteneri de afaceri.

•Raportați imediat Departamentului de Conformitate și Etică, 
Securitate sau la SpeakUp! dacă suspectați sau cunoașteți 
practici de corupție în Grupul MOL sau în orice segment din 
lanțul valoric al companiei.

   NU

•  Nu oferiți, efectuați, autorizați, promiteți, plătiți, căutați sau 
acceptați nicio plată neautorizată sau inadecvată directă sau 
indirectă (în numerar, cheltuieli mala fide sau de alt fel), cadouri 
sau foloase necuvenite în schimbul acordării unui tratament 
preferențial sau  pentru a influența rezultatul unei afaceri sau 
pentru a câștiga orice avantaje de afaceri.

•  Nu întocmiți facturi în afara registrelor.

•  Nu faceți niciodată altor persoane favoruri ce implică 
infracțiuni.

•  Nu încercați să convingeți un oficial guvernamental sau o 
persoană privată să facă ceva ilegal.

•  Nu efectuați și nu autorizați nicio plată necorespunzătoare 
sau necuvenită unui oficial guvernamental sau unei persoane 
private

•  Nu permiteți niciodată intermediarilor, consultanților, 
reprezentanților sau altor părți terțe ce acționează în numele 
Grupului MOL să ia măsuri discutabile sau să mituiască 
persoane.
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fără a se aștepta nimic în schimb și nu trebuie să 
afecteze niciodată sau să pară că afectează luarea 
imparțială a deciziilor de către orice persoană. Nu 
trebuie oferite sau primite niciodată în schimbul 
tratamentului preferențial, în orice afacere. Grupul 
MOL salută și facilitează sprijinirea de către 
partenerii săi a inițiativelor corporative în domeniul 
caritabil în locul acordării cadourilor către angajați. 
Toate contribuțiile caritabile și sponsorizările 
trebuie să fie transparente și realizate conform 
legislației aplicabile și nu trebuie utilizate niciodată 
pentru a ascunde fapte de corupție.. 

Oferirea de cadouri sau servicii de protocol 
oficialilor guvernamentali și părților politice 
interesate necesită o atenție specială. Unele țări 
au limitări speciale privind valoarea și natura 
cadourilor și protocolului pe care oficialii lor le 
pot accepta. Cadourile și protocolul acceptabile 
între parteneri de afaceri pot fi inacceptabile între 
partea comercială și un oficial sau o parte politică 
interesată, deoarece chiar și micile cadouri, mese 
sau divertisment pot fi percepute ca încercări de 
a influența necorespunzător luarea deciziilor. Nu 
este niciodată adecvată încercarea de a înclina o 
decizie prin oferirea de beneficii personale unui 
oficial guvernamental sau oricărei alte persoane. 
Respectăm și sprijinim legislația ce interzice mita și 
corupția.

Transparența și caracterul adecvat al cadourilor și 
protocolului sunt importante în special în timpul 
proceselor de licitație. Cadourile mici cu o valoare 
totală brută sub 50 EUR, cadourile promoționale 

 Î
R  

ÎNTREBARE În timpul unei conversații, unul 
dintre agenţii nostri vamali  a declarat că „poate 
mitui reprezentanţii autorităţilor”. Acest lucru 
ar fi foarte folositor Grupului MOL deoarece ar 
accelera procesul administrativ și pentru că nu 
ne costă, nu trebuie să avem cunoștință de acest 
lucru, nu?

RĂSPUNS Nu, nu este așa. Deoarece suntem 
răspunzători din punct de vedere etic și legal 
pentru orice mită oferită în lanțul nostru valoric, 
poate aduce prejudicii reputației noastre și 
poate fi penalizat grav. Raportați categoric 
incidentul managerului dumneavoastră direct 
sau contactați SpeakUp!

ÎNTREBARE Un reprezentant al unei societăți 
mixte vă spune că într-o anumită țară, există 
un singur consultant profesionist în domeniul 
respectiv de expertiză, a cărui opinie este 
acceptată de autorități, așa că evidenţiază faptul 
că este absolut necesară utilizarea serviciilor 
acestuia pentru  funcționarea optimă.

RĂSPUNS Contractele pentru servicii de 
consultanță pot reprezenta o formă tipică 
de corupție. Dacă primiți astfel de solicitări 
de „consultanță obligatorie”, raportați-le 
managerului dumneavoastră sau apelați la 
SpeakUp

IV.4.2. 
CADOURI ȘI PROTOCOL
     

Cadourile și protocolul sunt articole și servicii 
de valoare oferite sau primite de un individ sau 
membrii familiei acestuia. Cadourile includ numerar 
și articole cum ar fi obiecte, condiții favorabile sau 
reduceri pentru un produs/serviciu, împrumuturi, 
permisiunea de utilizare a vehiculelor, acoperirea 
unor cheltuieli de călătorie sau acordarea de facilități 
de vacanță, tichete și bonuri cadou. Divertismentul 
sau protocolul, cum ar fi mesele de afaceri, 
evenimente de agrement, culturale sau sportive etc. 
sunt considerate de asemenea cadouri.

Noi, la Grupul MOL, acordăm și acceptăm doar 
cadouri și activități de protocol de curtoazie, care 
nu sunt nici materiale și nici frecvente și care nu au 
niciodată ca scop să influențeze în mod ilicit luarea 
deciziilor. Cadourile și divertismentul sunt acordate 
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   DA

• Raportați managerului dacă primiți un cadou sau servicii de 
protocol care se încadrează în domeniul de aplicare al Codului; 
managerul va decide dacă bunul poate fi păstrat, oferit în scopuri 
caritabile sau înapoiat.
• Înregistrați toate cadourile și serviciile de protocol cu o valoare 
brută totală de cel puțin 50 EUR în Registrul Cadourilor, 
indiferent dacă sunt acceptate sau respinse. Dacă aveți dubii cu 
privire la valoare consultați managerul dumneavoastră.

• Obțineți aprobarea scrisă a managerului dumneavoastră 
pentru a oferi cadouri sau servicii de protocol (inclusiv 
rambursarea cheltuielilor de călătorie) oricărui partener de 
afaceri, oficial guvernamental, actor politic interesat sau parte 
terță. 
•  Informați managerul direct în legătură cu invitațiile primite în 

(de ex. pixuri, brelocuri și calendare), alte cadouri, 
articole, servicii de afaceri, mese de afaceri, băuturi 
și participări la conferințe acordate fără intenția 
de a exercita o influență pot fi acceptate fără să fie 
înregistrate drept cadouri.

Cu toate acestea, orice tip de cadou acordat sau 
primit, cu o valoare totală brută ce depăşeşte 50 
EUR trebuie înregistrat și poate fi acceptat doar cu 
aprobarea scrisă a managerului direct responsabil. 
Cadourile, mesele de afaceri și evenimentele 
programate cu o valoare ce depășește 50 EUR și 
care nu sunt înregistrate în registrul de cadouri pot 
fi privite ca acte de mituire. Orice cadou acordat sau 
protocol furnizat, cu intenția de a exercita influență 
necuvenită, este considerat mită indiferent de 
valoare, indiferent dacă este înregistrat sau nu.
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persoanei de la care a fost primit. Toate 
cadourile, mesele de afaceri și evenimentele 
programate a căror valoare depășește 50 
EUR trebuie înregistrate în registrul de cadouri 
al unității organizaționale implicate, indiferent 
dacă sunt acceptate sau nu. Dacă nu sunt 
înregistrate pot fi considerate mită. Asigurați-vă 
că partenerii noștri cunosc Codul, inclusiv politica
noastră privind Cadourile și protocolul.
ÎNTREBARE Un partener de afaceri important a 
trimis o invitație la o conferință. Știu că trebuie să 
reducem costurile, dar deoarece partenerul s-a 
oferit să acopere atât cheltuielile de înregistrare 
la eveniment cât și cheltuielile de cazare, 
consider că ar fi corect să îmi iau câteva zile 
libere pentru a participa la conferință pentru 
a obține acces la informații utile. Este o situaţie 
avantajoasă pentru toată lumea, nu?

RĂSPUNS Nu, nu este. Prin aceasta, încălcați 
Codul și prejudiciați integritatea și reputația 
Grupului MOL de partener de afaceri 
corect. Invitațiile în scopuri de afaceri trebuie 
raportate întotdeauna și trebuie să aibă 
aprobarea prealabilă în scris a managerului 
dumneavoastră. Dacă valoarea implicată 
depășește 50 EUR, trebuie înregistrate în 
registrul de cadouri al unității organizaționale 
corespunzătoare.

IV.4.3. 
FRAUDA
     

Frauda include toate tipurile de înșelăciune 
comise cu intenție şi în mod ilicit. Frauda include 
reprezentarea falsă sau tăinuirea unui fapt 
material în scopul de a determina o altă persoană 
să acționeze, în scopul obținerii unui avantaj 
ce provoacă daune. Frauda poate apărea și fără 
elementul de înșelăciune, atunci când persoanele 
sau părțile complotează pentru a împiedica 
procesele cuvenite cu scopul de a crea aparența 
unei activități de afaceri sau tranzacții reale, pentru 
câștig personal.

Grupul MOL este dedicat luptei împotriva fraudei 
și nu tolerează practicile frauduloase. Pentru a 
proteja valorile, activele și reputația Grupului MOL, 
fiecare dintre noi suntem responsabili personal de 
a acționa cu bună credință, conform regulilor și 
reglementărilor relevante și de a fi atenți la orice 
indiciu de fraudă. Chiar și ignorarea suspiciunii de
fraudă poate avea ca rezultat răspunderea companiei 
și a dumneavoastră personal.

scopuri de afaceri și asigurați-vă că acceptarea acestor invitații 
este aprobată anterior în scris (de ex. prin email).

•  Dacă nu sunteți sigur și aveți întrebări privind cadourile, vă 
rugăm să contactați SpeakUp!

   NU

• Nu permiteți niciodată ca un cadou sau serviciu de protocol să 
vă influențeze deciziile de afaceri sau să determine alte persoane 
să creadă că ați fost influențat astfel sau chiar că ați putea fi.

• Nu acceptați un cadou sau servicii de protocol din partea 
partenerilor de afaceri dacă acestea depășesc limita valorică 
recomandată, sau orice cadou sau protocol ce ar putea influența 
decizia dumneavoastră, indiferent de valoare.

• Nu solicitați și nu încurajați un partener de afaceri existent sau 
potențial să vă ofere orice articol sau beneficiu, indiferent de cât 
de mică îi este valoarea. 

•   Nu oferiți niciodată, nu acordați, nu căutați și nu acceptați 
niciun cadou sau o acțiune de  divertisment care:
• Ar putea fi interpretat ca sprijin bănesc, mită, plată 
necuvenită sau încălcarea unei legi sau reglementări (de ex. 
dacă nu vă permiteți să achiziționați singur acel bun sau nu-l 
puteți înapoia);
• Este sub formă de numerar sau echivalent de numerar;
• A fost solicitat sau oferit în schimbul unui alt lucru;
• Reprezintă un serviciu personal;
• Este un eveniment de la care partenerul de afaceri care v-a 
invitat lipsește.
• Nu ascundeți și nu ajutați la tăinuirea acțiunilor de oferire 
sau primire de cadouri și servicii de divertisment.
• Nu oferiți niciodată cadouri sau servicii de protocol rudelor 
sau oaspeților unui partener de afaceri, oficial guvernamental 
sau actor politic. 

 Î
R  

ÎNTREBARE În țara în care muncesc în prezent, 
respingerea cadourilor este considerată o 
insultă. Unul dintre parteneri m-a surprins cu un 
cadou special. Ce trebuie să fac?

RĂSPUNS Orice cadou acordat pentru a 
influența ilegal decizia dumneavoastră, precum  
obţinerea unui câştig suplimentar pentru 
luarea unei decizii, trebuie respinse și raportate 
indiferent de valoare. În cazul în care este 
curtoazie prin natura sa, informați managerul 
dumneavoastră direct despre orice cadou a 
cărui valoare depășește 50 EUR. Managerul 
dumneavoastră direct va decide dacă poate fi 
păstrat, oferit în scopuri caritabile sau înapoiat 
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IV.4.4. 
SPĂLAREA BANILOR
     

Grupul MOL este devotat celor mai înalte standarde 
în domeniul interzicerii spălării banilor. Spălarea 
banilor este procesul prin care se tăinuiesc fonduri 
ilicite sau procesul prin care fondurile ilicite sunt 
făcute să pară legitime, astfel încât originea sau 
natura penală a fondurilor sau activelor să fie 
ascunsă sub aparența unor activități de afaceri 
legitime. Poate însemna, de asemenea, utilizarea 
fondurilor legitime pentru a sprijini criminalitatea 
sau terorismul. 

Dispozițiile legale din majoritatea țărilor 
incriminează și activitățile de obstrucționare a unei 
investigații sau neraportarea suspiciunii de spălare 
de bani.

Nu scuzăm, facilităm sau sprijinim niciodată 
spălarea banilor, ceea ce înseamnă că:
• Respectăm toate legile și reglementările aplicabile privind 
combaterea spălării banilor;

• Nu ne angajăm niciodată în afaceri care au scopul de a finanța 
sau sprijini criminalitatea sau terorismul;

• Căutăm soluții pentru a minimiza riscurile prin procese de 
combatere a spălării de bani;

• Luăm măsuri rezonabile și corespunzătoare pentru a identifica 
și evalua integritatea partenerilor noștri de afaceri.

   DA

• Respectați toate regulile și cerințele suplimentare care se aplică 
activităților dumneavoastră de afaceri specifice pentru a vă 
cunoaște clienții.

• Raportați managerului dumneavoastră direct orice preocupări 
și tranzacții sau incidente suspecte privind posibila spălare a 
banilor.

• Efectuați expertize corespunzătoare privind partenerii de 
afaceri și fondurile, bunurile și activele pe care Grupul MOL le 
primește.

• Fiți precaut cu privire la orice încercare de a efectua sau solicita 
plăți în moduri care se abat de la practicile de afaceri normale sau 
obișnuite.

   DA

• Trebuie să cunoașteți regulile și politicile antifraudă.

• Respectați întotdeauna măsurile și procesele destinate 
prevenirii fraudei.

• Fiți atent la orice indiciu, eveniment sau tranzacție suspectă ce 
ar putea avea ca rezultat fraudarea Grupului MOL.

• Documentați întotdeauna evenimentele și tranzacțiile așa cum 
au loc în realitate.

• Asigurați-vă că toate procedurile de afaceri, inclusiv, dar 
fără limitare la procesele de aprovizionare, verificările 
performanțelor și acceptarea facturilor sunt transparente și 
permit concurență și evaluare corectă, imparțială.

• Dacă suspectați sau aveți cunoștință de orice activitate 
frauduloasă, raportați imediat Departamentului de Conformitate 
și Etică, de Securitate sau la SpeakUp!

   NU

• Nu falsificați şi nu contrafaceți niciodată documente, date, 
certificări sau verificări și nu acceptați niciodată niciun 
document suspect.

• Nu vă angajați în afaceri despre care considerați că ar putea 
reprezenta sau genera  fraudă.

• Nu evitați niciodată reglementările, procesele și controalele 
pentru a vă face munca mai rapid sau mai ușor.

 Î
R  

ÎNTREBARE Un manager de top, cu care nu 
am contacte de afaceri obișnuite, îmi trimite o 
solicitare urgentă și neobișnuită de a procesa un 
ordin de plată cu valoare mare. Ce trebuie să 
fac?

RĂSPUNS Acesta este un semn tipic de fraudă. 
Urmați întotdeauna procedurile stabilite 
indiferent de nivelul solicitării, dacă este 
suspectă, verificați de două ori sursa. Raportați 
managerului dumneavoastră, Departamentului 
de Securitate și la SpeakUp!
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financiare emise de acestea, care, dacă sunt făcute 
publice, vor avea, după toate probabilitățile, 
un impact semnificativ asupra prețurilor 
instrumentelor financiare.
„Instrumentele financiare” includ, dar nu se 
limitează la, valori mobiliare transferabile, 
instrumente ale pieței monetare, contracte opțiuni, 
contracte futures, contracte swap şi acorduri 
forward pe rata dobânzii.
Tranzacționarea bazată pe informații privilegiate 
are loc atunci când o persoană care se află în posesia 
informațiilor privilegiate:
• Tranzacționează, anulează sau modifică un 
ordin pentru un instrument financiar pe baza 
informațiilor privilegiate pe cont propriu sau pentru 
o parte terță,

• Dă instrucțiuni unui împuternicit să facă acest 
lucru,

• Distribuie această informație privilegiată unei 
persoane care nu are dreptul la astfel de informații.

„Manipularea pieței” sau „frauda de investiții” au 
loc atunci când o persoană răspândește informații 
false, ascunde informații valabile sau se angajează 
în tranzacții înşelătoare legate de instrumentele 
financiare sau de emitentul acestora pentru a 
manipula prețurile.

   NU

• Nu faceți niciodată afaceri cu persoane suspectate de infracțiuni 
sau cu  venituri suspectate că ar proveni din comiterea unor  
infracțiuni, decât dacă suspiciunile dumneavoastră sunt
răspunse corespunzător și rezolvate.

• Nu discutați niciodată despre suspiciunile de spălare de bani cu 
un partener de afaceri.

• Nu informați niciodată persoanele care fac obiectul unei 
investigații de care aveți cunoștință.

• Nu falsificați, nu ascundeți, nu distrugeți și nu lichidați probe.

• Nu achiziționați, utilizați sau dețineți niciodată bani sau 
proprietăți ce pot reprezenta venituri din infracțiuni.

• Nu ascundeți niciodată originea sau natura unei proprietăți 
ilegale.

• Nu vă implicați niciodată într-un aranjament ce poate implica 
proprietăți ilegale sau venituri din infracțiuni.

 Î
R  

ÎNTREBARE Un client vă informează că a 
transferat accidental de mai multe ori suma 
facturată în contul companiei, prin urmare există 
un excedent substanțial. Doreşte rambursarea 
acestei sume mari ca transfer de bani către alt 
cont.

RĂSPUNS Raportați incidentul managerului 
dumneavoastră, deoarece poate fi o încercare 
de spălare de bani sau contactați SpeakUp!

IV.4.5. 
TRANZACȚII ILEGALE BAZATE PE 
INFORMAȚII PRIVILEGIATE ȘI MANIPULAREA 
PIEȚEI
     

Grupul MOL se angajează să sprijine piețele 
de capital echitabile şi deschise, printre altele, 
un marketing corect al valorilor mobiliare 
tranzacționate public.
Tranzacționarea bazată pe informații privilegiate se 
referă la utilizarea ilegală a informațiilor privilegiate 
pentru obținerea de câștiguri materiale.
„Informații privilegiate” înseamnă orice informații 
care nu sunt publice și sunt relevante, direct sau 
indirect legate de Grupul MOL sau de orice altă 
companie tranzacționată public, de instrumentele 
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Registrele și rapoartele includ date financiare 
(contabilitate) și informații nefinanciare, cum ar fi 
descrieri ale proiectelor și rezultate, detalii tehnice, 
evaluări de performanță, evidențe de Resurse 
Umane, informații privind drepturile omului și toate 
celelalte informații ce arată activitățile de afaceri, 
cele impuse de lege sau importante în orice alt mod 
pentru luarea deciziilor și pentru informațiile 
corporative ale Grupului MOL.

Falsificarea registrelor sau denaturarea faptelor nu 
poate fi niciodată justificată sau scuzată. Grupul 
MOL nu tolerează niciun fel de raportare falsă sau 
tăinuire a faptelor în registre sau chiar interpretarea 
acelorași fapte în mod diferit în situații diferite 
conform obiectivelor de moment.

Integritatea înregistrărilor și rapoartelor financiare 
și nefinanciare este imperativă pentru luarea 
unor decizii bune, pentru protejarea credibilității 
și reputației noastre, îndeplinirea obligațiilor 
noastre legale și de reglementare, îndeplinirea 
responsabilităților noastre față de acționari și terți. 

Eșecul de a gestiona registrele și rapoartele în mod 
corect, comprehensiv și eficient poate determina 
riscuri semnificative de afaceri ce pot duce la 
consecințe legale și pot provoca dezavantaje 
competitive în ceea ce priveşte reputația, aspectele 
financiare și concurențiale.

   DA

• Trebuie să înțelegeți ce informații se înregistrează și 
gestionează corespunzător și care pot fi înlăturate.

• Realizați fiecare raport, evaluare și propunere în mod onest și 
comprehensiv.

• Asigurați-vă că toate deciziile sunt bine informate.

• Asigurați-vă că toate tranzacțiile sunt autorizate corespunzător 
și înregistrate în mod exact și complet.

• Asigurați-vă că toate părțile interesate relevante sunt autorizate 
corespunzător și configurate în sistemele companiei.

• Asigurați-vă că nu se stabilește sau păstrează nicio sumă, fond 
sau activ nedivulgat sau neînregistrat.

• Completați, verificați și aprobați cheltuielile în mod exact și 
conform reglementărilor Grupului MOL.

   DA

• Aveți grijă să protejați informațiile privilegiate chiar și 
împotriva divulgării accidentale.

• Raportați dacă dumneavoastră considerați că o persoană este 
implicată în tranzacții bazate pe informații privilegiate sau 
manipularea pieței.

   NU

• Nu cumpărați și nu vindeți instrumente financiare dacă vă 
aflați în posesia unor informații privilegiate legate de acestea și 
nu dați niciodată instrucțiuni unei terțe părți să facă acest lucru.

• Nu divulgați niciodată informații privilegiate niciunei persoane 
neautorizate din interiorul sau din afara Grupului MOL, inclusiv 
membrilor de familie, fără aprobare prealabilă.

• Nu răspândiți niciodată zvonuri sau informații false pentru a 
manipula prețul instrumentelor financiare.

• Nu dați niciodată informații privilegiate sau sfaturi persoanelor 
pe baza informațiilor privilegiate.

• Nu utilizați niciodată informațiile privilegiate pentru a 
tranzacționa valori mobiliare și nu recomandați altor persoane 
să facă acest lucru.

 Î
R  

ÎNTREBARE Sunteți implicat în explorare, prin 
urmare cunoașteți faptul că Grupul MOL a 
făcut o descoperire de succes. Aceasta nu a fost 
încă dezvăluită publicului, dar atunci când va fi 
anunțată, va duce la creşterea preţului acțiunilor. 
Puteți cumpăra acțiuni pentru a exploata acest 
avantaj?

RĂSPUNS Nu, acestea sunt informații 
confidențiale care sunt considerate informații 
privilegiate. Pe baza acestor informaţii, nicio 
persoană nu poate cumpăra acțiuni MOL sau 
divulga informaţia altor persoane. 

IV.4.6. 
RAPORTARE REALĂ ȘI INTEGRITATEA 
PROCESELOR DE AFACERI
     
Registrele și rapoartele sunt active de valoare ale 
companiei și trebuie realizate exact și comprehensiv. 
Grupul MOL înregistrează și raportează informațiile 
despre companie în mod onest, exact și obiectiv.
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IV.5. 
LOIALITATE CORPORATIVĂ
     

Este responsabilitatea noastră să protejăm 
investițiile acționarilor și să asigurăm câștiguri pe 
termen lung care să poată concura cu cele ale altor 
companii de top din industrie. Pentru a asigura acest 
lucru, Grupul MOL evită conflictele de interese. 
Protejăm interesele, activele, secretele comerciale, 
proprietatea intelectuală a companiei și asigurăm 
securitatea datelor.

IV.5.1. 
EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE 
     

Grupul MOL realizează o gamă de activități 
complexe pe scară largă și este o provocare să 
evaluăm dacă o activitate interferează cu interesele 
Grupului MOL sau nu. Prin urmare, toată lumea 
trebuie să solicite consiliere pentru a evita orice 
conflict de interese. Grupul MOL respectă viața 
privată a angajaților săi și nu este interesat în mod 
normal de activitățile din afara programului de 
lucru. Cu toate acestea, există o relație fiduciară între 
Grupul MOL și angajații săi și alți parteneri, prin 
care pot apărea conflicte de interese dacă activitățile 
private ale unui angajat pot interfera cu loialitatea 
față de interesele Grupului MOL.

Un „conflict de interese” apare atunci când o relație 
personală, participarea la activități externe sau 
interesul într-o altă afacere influențează sau poate fi 
perceput ca influențând incorect deciziile.

Situațiile de conflict de interese trebuie evitate și 
angajații trebuie să se abțină de la orice acțiuni ce ar 
putea interfera în orice mod cu abilitatea lor de a lua 
decizii imparțiale și obiective în numele Grupului 
MOL sau care pot periclita interesele Grupului 
MOL. Conflictele de interese pot periclita propria 
dumneavoastră reputație și pe cea a Grupului MOL, 
pot cauza prejudicii intereselor Grupului MOL și pot 
avea un impact negativ asupra moralității muncii.

• Raportați orice preocupare sau neregulă de raportare, 
contabilitate, audit sau orice alte aspecte ale controalelor interne.

   NU

• Nu păstrați facturi în afara registrelor.

• Nu afectați nici un proces decizional prin interpretarea greșită, 
ascunderea sau falsificarea informațiilor.

• Nu faceți niciodată în mod deliberat o înregistrare falsă sau 
care poate induce  eroare, în niciun sistem, raport, document sau 
registru al companiei.

• Nu falsificați niciodată niciun document, raport sau registru 
financiar sau nefinanciar.

• Nu încercați să influențați alte persoane să facă lucruri ce ar 
compromite integritatea registrelor sau rapoartelor financiare 
sau nefinanciare.

• Nu ascundeți, nu modificați, nu distrugeți și nu manipulați 
în niciun alt mod, niciodată, informații despre companie 
sau proprietăți legate de audituri, litigii sau investigații 
guvernamentale sau oficiale  aflate în curs, viitoare sau posibile.

• Nu vindeți, transferați sau casați active fără documentație și 
autorizație corespunzătoare.

• Nu angajați niciodată Grupul MOL în obligații contractuale 
dacă nu sunteți autorizat să faceți acest lucru.

• Nu eliminați și nu distrugeți registre anterior expirării 
termenului de păstrare, fără aprobare prealabilă.

 Î
R  

ÎNTREBARE Managerul meu mi-a cerut să 
introduc cifre tehnice și de afaceri într-un raport 
al unui proiect în curs; este de aşteptat  ca datele 
să fie corecte după încheierea proiectului pentru 
că el consideră că „arată mult mai bine și vom 
atinge oricum aceste cifre”. Ce trebuie să fac? 

RĂSPUNS Falsificarea registrelor și a cifrelor nu 
poate fi justificată și nici acceptată. Raportați la 
SpeakUp!
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Există multe situații diferite în care conflictele de 
interese pot apărea; printre factorii de influență 
tipici se pot număra următoarele situații 
(enumerarea nu este exhaustivă):
• Existența unui al doilea loc de muncă sau a unui 
mandat;

• Participarea la parteneriate de afaceri sau 
întreprinderi private;

• Locuri de muncă și afilieri ale rudelor apropriate 
precum şi existența unei rude apropiate sau a unei 
persoane cu care aveți o relație privată, în calitate de 
coleg, subaltern sau superior;

• Investiții.

Descrierile detaliate și regulile declarării factorilor 
ce pot cauza conflicte de interese sunt descrise în 
reglementările locale conform cu legislația locală.

Este responsabilitatea 
noastră să protejăm 
investițiile acționarilor 
și să asigurăm câștiguri 
pe termen lung care să 
poată concura cu cele ale 
altor companii de top din 
industrie. József Simola

Group CFO
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 Î
A  

ÎNTREBARE Relațiile romantice cu colegii sunt o 
problemă din punct de vedere etic?

RĂSPUNS Nu sunt lipsite de etică în sine. Dar pot fi 
o problemă, dacă situația implică și conflicte de 
interese. Deciziile dumneavoastră profesionale 
nu trebuie să fie influențate de aceste relații. Vă 
rugăm să consultați managerul dumneavoastră 
sau Ofițerul local de Etică pentru a găsi soluția 
indicată! Respectarea normelor de etichetă la 
locul de muncă este de asemenea importantă.

ÎNTREBARE Pot apărea conflicte de interese din 
relații de prietenie, sau din relații de familie?

RĂSPUNS Conflictele de interese pot apărea din 
orice fel de relație personală care influențează 
deciziile luate în interesul Grupului MOL sau care 
face posibilă utilizarea informațiilor obținute 
în numele Grupului MOL în scopuri personale. 
Obligațiile de declarare aplicabile sunt, 
totuși, stabilite de legislația locală. Dacă aveți 
dubii asupra ceea ce trebuie divulgat în scris, 
consultați managerul dumneavoastră direct sau 
partenerul de Resurse Umane.

IV.5.2. 
PROTEJAREA ACTIVELOR COMPANIEI
     

Grupul MOL deține active tangibile și intangibile 
vaste, resurse financiare și nefinanciare cu valoare 
semnificativă. Este de datoria noastră să protejăm 
aceste active în scopuri de afaceri corespunzătoare. 
Gestionarea greșită sau nesatisfăcătoare a 
proprietăților și resurselor companiei este 
considerată un abuz la adresa intereselor 
acționarilor.

Angajații, furnizorii, contractorii și partenerii de 
afaceri ai Grupului MOL își vor asuma răspunderea 
privind garantarea integrității dar și pentru 
utilizarea conformă, economică și eficientă a 
proprietăților Grupului MOL. Toți angajații și 
fiecare individ autorizat vor utiliza fondurile, 
activele și resursele companiei doar în scopuri de 
afaceri legitime și autorizate.

Echipamentele de afaceri portabile sau care pot 
fi utilizate de acasă (de ex. laptop-uri și telefoane 
mobile) date angajaților rămân în proprietatea 
companiilor Grupului MOL și trebuie utilizate cu 
atenția cuvenită.

   DA

   DA

• Comunicați managerului dumneavoastră și obțineți 
aprobare scrisă pentru orice alte locuri de muncă dețineți, 
pentru servicii prestate și afilieri cu clienții, competitorii, 
furnizorii sau contractorii.

• Obțineți aprobarea scrisă anterior acceptării oricăror 
funcții în consilii de administrație terțe.

• Informați managerul dumneavoastră dacă veți investi în 
afacerea unui competitor, client, furnizor sau contractor 
și obțineți aprobare scrisă cu excepția cazului în care 
obțineți acțiuni într-o companie tranzacționată public.

• Informați managerul dumneavoastră dacă aveți orice fel 
de relație care ar putea genera un conflict de interese sau 
care ar putea crea aparența unui conflict de interese. 

• Solicitați consiliere de la persoana competentă pe plan 
local sau la SpeakUp! dacă aveți dubii sau întrebări.

   NU

• Nu supervizați şi nu încălcați termenii și condițiile de 
angajare sau alte condiții contractuale ale unei rude sau 
persoane cu care aveți relații private apropriate.

• Nu lucrați niciodată pentru și nu prestați servicii pentru 
o companie cu care trebuie să faceți afaceri ca parte a 
postului dumneavoastră din cadrul Grupului MOL.

• Nu investiți niciodată în afacerea unui furnizor, 
contractor, client sau companie client dacă sunteți implicat 
în selectarea sau evaluarea sau în negocierile și afacerile 
cu aceste companii. Aceasta se aplică și dacă supervizați 
orice persoană cu astfel de responsabilități.

 Î
A  

ÎNTREBARE În calitate de angajat al unei 
companii a Grupului MOL, doresc să sprijin 
compania soției mele. Ar trebui să port negocieri 
în calitate de reprezentant al companiei. Acest 
lucru este în conflict cu îndatoririle funcției mele?

RĂSPUNS Trebuie să raportați managerului 
dumneavoastră și să obțineți aprobare 
prealabilă scrisă de la managerul ierarhic 
superior, care va decide apoi dacă situaţia 
reprezintă conflict de interese.
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distribuite, stocate sau utilizate în cadrul Grupului 
MOL sau ca parte a unor relații de afaceri cu Grupul 
MOL, indiferent de locul și forma efectivă a acestora 
(electronică, pe hârtie, alt format fizic etc.).

Am creat un cadru cuprinzător pentru informațiile 
considerate critice și sensibile, ce poate reduce 
riscurile ce apar din utilizarea necorespunzătoare 
și pentru asigurarea protecției corespunzătoare a 
informațiilor față de acțiuni precum divulgarea, 
utilizarea, modificarea sau ștergerea neautorizată.

   DA

• Comunicați cu mare atenție atât intern cât și extern.

• Urmați politicile de confidențialitate și orice 
alte politici relevante și utilizați etichetele de 
avertizare pentru a clasifica și proteja informațiile 
confidențiale. Limitați accesul la informațiile de 
afaceri pe baza principiului nevoii de a cunoaște. 

• Solicitați tuturor angajaților, terților, inclusiv 
potențialilor parteneri de afaceri să semneze 
acorduri de confidențialitate dacă urmează să 
primească sau să aibă acces la orice informații de 
afaceri.

   NU

• Nu faceți declarații dacă nu sunteți persoana 
autorizată să comunice o anumită informație.

• Nu solicitați și nu achiziționați informații secrete 
din nicio sursă, în special de la parteneri de afaceri, 
competitori și nu căutați accesul la informații 
restricționate.

• Nu divulgați și nu faceți accesibile niciunei părți 
terțe informațiile confidențiale de afaceri ale 
clienților, furnizorilor sau partenerilor noștri de 
afaceri.

• Nu divulgați și nu utilizați nicio informație 
confidențială deținută de alte părți terțe.

• Raportați orice furt, abuz sau pierdere a activelor sau 
fondurilor companiei imediat ce aflați despre  această 
situație. 

• În timpul activităților de planificare și execuție, 
străduiți-vă întotdeauna să găsiți soluția care pe termen 
lung economisește resursele companiei

   NU

• Nu utilizați niciodată activele și facilitățile companiei în 
scopuri personale, cu excepția cazurilor în care sunteți 
autorizat explicit pentru aceasta de managerul direct, 
conform regulilor aplicabile.

• Nu utilizați programul de lucru pentru activități 
personale.

 Î
R  

ÎNTREBARE Am nevoie ca anumite materiale 
de construcții să fie transportate în imediata 
apropiere a traseului urmat de camioanele 
companiei. Este o problemă dacă solicit șoferului 
să facă un mic ocol pentru a mă ajuta?

RĂSPUNS Activele companiei pot fi utilizate 
în scopuri private doar pe baza autorizației 
angajatorului emisă în conformitate cu regulile 
aplicabile. Dacă detectați astfel de practici, 
raportați-le managerului dumneavoastră, 
Departamentului de Securitate sau la SpeakUp!

IV.5.3. 
PROTEJAREA SECRETELOR DE AFACERI, A 
INFORMAȚIILOR DE AFACERI
     

Noi, la Grupul MOL colectăm informații doar 
în mod corect și strict legal. Utilizăm doar surse 
de informare disponibile public pentru a evalua 
afaceri, consumatori, competitori, furnizori și 
tendințe tehnologice sau comportamentale,  cum 
ar fi de exemplu proiecte de legi sau alte măsuri de 
reglementare și campanii de comunicare.

Informațiile, datele și cunoștințele sunt active 
fundamentale ale Grupului MOL și ale partenerilor 
săi de afaceri. Toți angajații și partenerii de 
afaceri sunt responsabili pentru protejarea 
confidențialității, integrității și pentru accesibilitatea 
datelor create, accesate, modificate, transmise, 
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În acest sens, Grupul MOL respectă munca celorlalți 
și este atent la respectarea drepturilor de proprietate 
intelectuală a altor persoane și se așteaptă la acelaşi 
tip de conduită din partea celorlalți.

   DA

• Specificați clar, în contractele cu angajații și partenerii de 
afaceri, cine deține drepturile de proprietate intelectuală.

• Solicitați avocaților să redacteze acorduri de confidențialitate 
dacă proiectul dumneavoastră este complicat și implică multe 
părți diferite cu drepturi de proprietate intelectuală.

• Asigurați-vă că toate contractele de muncă, licențele, contractele 
de vânzări și contractele de transfer de tehnologie conțin 
dispoziții adecvate pentru a proteja Proprietatea Intelectuală

• Dacă este cazul, includeți prevederi legate de  dreptul de autor, 
o notificare ce specifică numele  dumneavoastră și anul în care 
materialul dumneavoastră a fost publicat.

• Asigurați-vă că toate cercetările, dezvoltările sau  distribuirea 
unui produs sau proces nou sau modificat nu încalcă drepturile 
de   proprietate intelectuală ale altora.

   NU

• Nu „împrumutați” ideile altora și nu imitați un anumit produs 
sau serviciu.

• Nu utilizați mărcile sau elementele de marcă ale Grupului MOL 
fără să fiți sigur de regulile de management al mărcii.

• Nu descărcați software fără licență pe calculatoarele sau alte 
dispozitive ale Grupului MOL.

• Nu utilizați materialele care au drepturi de autor sau mărcile 
comerciale ale unor terți în materiale produse fără acordul 
deținătorului/deținătorilor dreptului de autor.

• Nu încălcați niciodată cu bună știință niciun drept de 
proprietate intelectuală al altor părți.

 Î
R  

ÎNTREBARE Dețin încă materiale folositoare, 
descrieri de procese de la locul de muncă 
anterior. Le pot utiliza pentru a îmbunătăți 
fluxurile de lucru ale Grupului MOL?

 Î
R  

ÎNTREBARE Ce trebuie să fac dacă găsesc date 
confidențiale sau sensibile în imprimanta de pe 
coridor?

RĂSPUNS Dacă proprietarul este evident, 
înapoiați-le imediat proprietarului și atrageți-i 
atenția asupra securității informațiilor. Dacă 
proprietarul nu este cunoscut, informați 
Departamentul Securitate sau titularul postului 
care se ocupă de Securitatea Informațiilor.

IV.5.4. 
PROTEJAREA PROPRIETĂȚII INTELECTUALE
     

Proprietatea intelectuală (PI) este, la modul general, 
o creație a noastră unică.  PI include, printre alte 
obiecte, drepturi de autor, brevete, design și mărci 
comerciale, secrete comerciale, drepturi legate de 
know-how și pot fi:
• Ceva ce inventăm, de exemplu un produs nou, o 
soluție tehnică, o soluție sau un proces intern;

• Designul sau aspectul unui produs;

• O marcă sau un logo;

• Lucrări scrise, inclusiv conținutul unei pagini de 
internet sau al unei broșuri;

• Lucrări artistice, de exemplu fotografii sau 
ilustrații;

• Componente software pentru calculator.

La Grupul MOL generăm în mod constant idei 
de afaceri valoroase, strategii și alte informații de 
afaceri care sunt proprietatea companiei și care 
trebuie protejate. Astfel de informații sunt generate 
ca rezultat al activităților Grupului MOL și fac 
parte din capitalul intelectual al Grupului MOL, în 
anumite cazuri putând fi protejate prin lege.

Proprietatea intelectuală creată sau obținută 
prin utilizarea resurselor Grupului MOL devin 
proprietate a companiei membre a Grupului MOL și 
nu poate fi considerată  ca fiind parte a proprietății 
private/personale.

Protejarea proprietății intelectuale ne permite să:
• Împiedicăm alte persoane să utilizeze fără drept ceea ce 
am creat noi;

• Taxăm alte persoane pentru a obține dreptul de a utiliza 
ceea ce am creat noi.
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   DA

• Trebuie să cunoașteți politicile şi regulamentele 
Grupului MOL privind tehnologia informației și 
securitatea informațiilor.

• Identificați, gestionați și corectați greșelile și deficiențele 
datelor stocate electronic cât mai curând posibil.

• Utilizarea eronată precum şi avarierea infrastructurii 
informațiilor, un element al infrastructurii informațiilor 
sau în informațiile stocate electronic ce aparțin Grupului 
MOL trebuie raportate imediat.

   NU

• Nu utilizați niciodată sistemele de comunicații 
electronice ale companiei în scopuri neautorizate sau 
pentru a transmite date fără autorizație.

• Nu utilizați echipament neautorizat (de ex. dispozitive 
private nesecurizate) pentru depozitarea informațiilor 
corporative.

 Î
R  

ÎNTREBARE Nu am putut finaliza o sarcină 
prioritară înainte de finalul zilei. Pentru a o 
finaliza acasă, o trimit pur și simplu la adresa 
mea privată de email. Poate reprezenta acest 
lucru o problemă?

RĂSPUNS Da, poate fi o problemă. Pentru a 
proteja secretele comerciale, redirecționați 
documentele comerciale doar în sistemul 
corporativ. Încălcarea acestei reguli poate 
reprezenta o încălcare a secretelor comerciale. 
Se aplică transferului extern al datelor 
companiei către orice dispozitiv de stocare a 
datelor.

ÎNTREBARE I Tocmai ați aflat că un coleg 
vizitează regulat pagini de internet nepotrivite 
în timpul programului de lucru utilizând rețeaua 
companiei.

RĂSPUNS Vizitarea paginilor de internet interzise 
și utilizarea programului de lucru pentru 
activități private reprezintă încălcări ale Codului 
și regulilor de utilizare acceptată. Raportați 
managerului dumneavoastră!

RĂSPUNS Utilizarea materialelor colectate de 
la un loc de muncă anterior poate reprezenta 
o încălcare a drepturilor de proprietate 
intelectuală chiar dacă sunt dezvoltate 
de același coleg în compania implicată. 
Experiența profesională poate fi utilizată doar 
cu respectarea cuvenită a mărcilor comerciale, 
brevetelor și proprietăților similare ale altor părți.

IV.5.5. 
SECURITATEA DATELOR, SISTEME DIGITALE
     

Grupul MOL este dedicat promovării unei culturi 
de securitate cibernetică, pe care o încurajăm în 
întregul lanț valoric.

Prin soluții și reglementări din domeniul tehnologiei 
informației vrem să asigurăm confidențialitatea, 
integritatea și disponibilitatea datelor stocate 
electronic, pe întreaga durată a ciclului de stocare, 
procesare şi transferare a acestor date.
De aceea:

•  Toți utilizatorii implicați în managementul, utilizarea sau 
operarea infrastructurii IT a Grupului MOL trebuie să urmeze 
periodic cursuri referitoare la securitatea informațiilor;

•  Drepturile de acces pentru utilizarea infrastructurii de 
informații sunt acordate doar utilizatorilor autentificați și 
autorizați atunci când este nevoie ca aceştia să aibă acces la 
respectivele date.

Componentele hardware și software ale 
calculatoarelor și toate informațiile de pe sistemele 
digitale ale Grupului MOL, ca și orice informații ale 
Grupului MOL de pe sistemele de acasă sau de pe 
alte sisteme digitale care nu aparțin Grupului MOL 
sunt considerate proprietatea companiei.

Utilizarea internetului în scopuri care nu au 
legătură cu munca este permisă în măsura în care 
nu periclitează securitatea sistemului și a rețelei, 
performanța sau stabilitatea și nu interferează cu 
realizarea sarcinilor de serviciu.

Pentru a asigura securitatea, în limitele legislației 
privind protecția datelor personale şi a vieții private, 
Grupul MOL își rezervă dreptul de a accesa și 
monitoriza dispozitivele și datele stocate pe acestea 
în scopul mentenanței sau pentru a îndeplini cerințe 
de afaceri sau legale.
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• Fiți atent la comunicare și evitați utilizarea formulărilor ce pot 
induce în eroare.

   NU

• Nu furnizați niciodată informații false sau care pot induce în 
eroare.

• Nu comunicați opinii sau puncte de vedere speculative despre 
nicio problemă de afaceri.

• Nu glumiți cu informațiile confidențiale și nu glumiți pe seama 
unor probleme serioase.

• Nu interpretați niciodată greșit în mod deliberat nicio 
informație și nu prezentați interpretări greșite pentru obiective 
de moment.

 Î
R  

ÎNTREBARE Informațiile despre un produs 
descrise într-o broșură nu sunt exacte în totalitate, 
dar colegul dumneavoastră afirmă că aceasta 
este o chestiune de marketing. Este această 
abordare corectă?

RĂSPUNS Nu, nu este. Fiecare comunicare 
trebuie să conțină informații reale și 
corecte. Raportați problema managerului 
dumneavoastră sau contactați SpeakUp!

IV.6. 
RELAȚII COMERCIALE DE ÎNCREDERE 
ȘI RELAȚII RESPONSABILE CU PĂRȚILE 
INTERESATE
     

Noi, la Grupul MOL, suntem dedicați promovării 
spiritului și practicii de afaceri responsabile și 
sustenabile pe tot parcursul lanțului valoric și 
ne străduim să avem relații de afaceri bazate pe 
încredere și comunicare responsabilă cu terții.

IV.6.1. 
RELAȚII ȘI COMUNICARE CU PARTENERII
DE AFACERI
     

O abordare onestă și corespunzătoare a clienților, 
furnizorilor, contractorilor și altor parteneri de 
afaceri este unica bază pentru a dezvolta relații 
de afaceri de succes și de durată. În acest scop, 
suntem atenți la nevoile clienților, ale furnizorilor 
și partenerilor de afaceri. Monitorizăm, evaluăm 
și îmbunătățim continuu produsele, serviciile, 
tehnologiile și procesele noastre de afaceri, pentru a 
asigura calitatea, siguranța și fiabilitatea în fiecare 
stadiu din întregul lanț valoric.
În Grupul MOL, relațiile cu furnizorii, clienții și 
alți parteneri de afaceri sunt bazate pe încredere 
și respect reciproc. Grupul MOL este dedicat 
îndeplinirii tuturor obligațiilor contractuale.

Angajații trebuie să rămână permanent conştienți 
că orice comunicare pe care o fac nu se reflectă 
doar asupra Grupului MOL, ci poate fi utilizată și 
în litigii sau investigații. Comunicările exacte și 
corespunzătoare, fără a induce în eroare în niciun 
mod, sunt obligatorii.

   DA

• Respectați cele mai înalte standarde comportamentale atunci 
când comunicați verbal sau în scris.

• Furnizați informații reale, oportune, adecvate, exacte și 
inteligibile privind activitățile, produsele și serviciile noastre.

• Furnizați informații reale și corecte în toate comunicările.

• Tratați toate informațiile legate de afaceri ca fiind confidențiale 
până când divulgarea lor publică este aprobată.

Sándor Fasimon
COO MOL
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Grupul MOL:
• Încearcă să se angajeze într-un proces de dialog și consultare 
deschisă și transparentă cu toate comunitățile locale și  cu 
alți reprezentanți ai societății civile ce au interese legitime în 
ceea ce priveşte operațiunile noastre sau care sunt afectați de 
operațiunile noastre;

• Depune eforturi pentru dezvoltarea comunităților locale;

• Încurajează participarea angajaților la sprijinirea dezvoltării 
comunității locale și a inițiativelor sociale.

   DA

• Respectați întotdeauna legislația și reglementările locale din 
fiecare comunitate și țară în care Grupul MOL operează.

• Respectați întotdeauna drepturile fundamentale ale omului și 
fiți conștient de nevoile comunității locale.

• Respectați culturile și obiceiurile diferite din diverse 
comunități și țări (atâta timp cât nu intră în conflict cu principiile 
prezentului Cod).

• Căutați soluții de afaceri care abordează nevoi ale comunității 
locale.

• Căutați să recrutați personal local calificat, dacă este posibil.

   NU

• Nu furnizați niciodată comunităților locale informații care pot 
induce în eroare sau care sunt necorespunzătoare.

• Nu încălcați niciodată regulile SSM, pentru a nu pune în pericol 
comunitatea locală și mediul înconjurător.

 Î
R  

ÎNTREBARE În calitate de angajat al unei 
companii din cadrul Grupului MOL, mă simt 
responsabil faţă de comunitățile locale și mediu. 
Pot iniția acțiuni de voluntariat în colaborare cu o 
instituție locală?

RĂSPUNS Da, puteți. Grupul MOL susține 
voluntariatul. Vă rugăm să contactați managerul 
dumneavoastră pentru a discuta aceste lucruri.

IV.6.2. 
ANGAJAMENTUL FAȚĂ DE COMUNITĂȚILE 
LOCALE
     

Grupul MOL contribuie la creșterea economică, 
la ridicarea nivelului de trai și dezvoltarea socială 
în regiunile în care operează. Contribuim la 
dezvoltarea comunităților din punct de vedere 
economic, de mediu și social; prin angajament social 
contribuim la crearea unui mediu mai prietenos 
și a unor comunități mai puternice din punct de 
vedere economic. Pe lângă crearea de noi locuri de 
muncă, ne străduim și să returnăm valoare, prin 
plata impozitelor, către comunitățile în care activăm 
și în care deservim binele public prin activități 
ce au scopul de a îmbunătăți sănătatea, cultura și 
educația.

Grupul MOL 
este dedicat 
îndeplinirii 
tuturor 
obligațiilor
contractuale.
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IV.6.4. 
RELAȚII GUVERNAMENTALE ȘI ACTIVITĂŢI 
DE LOBBY
     

În operațiunile Grupului MOL, acționăm cu bună 
credință și în mod onest, conform tuturor legilor în 
vigoare și folosim doar metode permise.

Grupul MOL depune eforturi pentru a 
dezvolta relații bune și transparente cu oficiali 
guvernamentali și ai UE precum şi cu alte părți 
terțe interesate, inclusiv reprezentanți și membri ai 
asociațiilor naționale și internaționale.

Activitatea de lobby a Grupului MOL trebuie să 
respecte întotdeauna legislația și regulile locale din 
toate țările în care operează compania. Deoarece în 
unele state există limitări speciale privind valoarea 
și natura cadourilor și protocolului pe care oficialii 
acestora le pot accepta, trebuie acordată o atenție 
specială acestui lucru (pentru detalii vedeți capitolul 
Cadouri și protocol).

Grupul MOL plătește impozite și insistă asupra 
transparenței în toate tranzacțiile financiare. 
Considerăm plata responsabilă a impozitelor ca 
fiind o parte din responsabilitatea noastră socială. 
Nu ne angajăm niciodată în nicio conduită ce are 
scopul de a eluda taxele,  şi respectăm pe deplin toate 
legile și regulile internaționale în vigoare privind 
impozitarea și stabilirea prețurilor de transfer. Ne 
așteptăm la același lucru din partea partenerilor 
noștri de afaceri, de-a lungul întregului lanț valoric.

Grupul MOL își exprimă cu fiecare ocazie 
angajamentele etice în cadrul organizațiilor 
profesionale, asociațiilor din industrie, organizațiilor 
multilaterale precum şi în cadrul  parteneriatelor 
locale, regionale și globale ce promovează valorile 
Dezvoltării Durabile.

   DA

• Trebuie să cunoașteți și să respectați permanent legile și 
reglementările legale.

• Cooperați deschis dar cu grijă cu oficialii ce efectuează 
investigații guvernamentale sau oficiale.

• Informați și obțineți consiliere din partea managerului 
dumneavoastră sau din partea  Departamentului Juridic înainte 
de a furniza informații în orice procedură care nu este de rutină.

IV.6.3. 
POZIȚIA NOASTRĂ FAȚĂ DE ACTIVITATEA 
POLITICĂ
     

Grupul MOL nu caută să se angajeze direct în 
activități politice, și nici nu urmărește o agendă 
politică, dar în acelaşi timp respectă cu strictețe 
toate legile ce reglementează implicarea companiilor 
în activități politice și/sau modul de realizare a 
contribuțiilor la activitățile politice.

Grupul MOL nu sponsorizează, nu donează și nu 
sprijină programe politice, partide politice sau alte 
organizații și evenimente organizate pentru sau 
de către acestea. Cu toate acestea, Grupul MOL 
recunoaște dreptul angajaților săi de a decide liber 
dacă se implică în politică și nu interzice angajaților 
implicarea în politică. Totuși, activitățile politice nu 
vor fi întreprinse de angajați în numele Grupului 
MOL sau în conflict cu interesele Grupului.

   DA

• Rețineți că declarațiile politice pe care le faceți nu aparțin 
Grupului MOL și nu trebuie să pară niciodată ca fiind ale 
Grupului MOL. Nu vorbiți în numele Grupului MOL.

• Clarificați faptul că punctele de vedere și acțiunile politice 
individuale sunt personale și nu au nicio legătură cu Grupul 
MOL.

• Informați-vă managerul direct dacă activitățile dumneavoastră 
politice ar putea crea un conflict de interese.

   NU

• Nu folosiți niciodată numele, marca sau elementele de marcă 
ale Grupului MOL sau ale oricărei companii din cadrul Grupului 
MOL atunci când întreprindeți activități politice.

• Nu lăsați niciodată impresia că Grupul MOL s-a angajat față de 
partide sau mișcări politice.

• Nu folosiți niciodată timpul în care vă aflați la lucru sau 
echipamentele Grupului MOL pentru a sprijini activități politice.

• Nu întreprindeți activități politice, de exemplu campanii 
electorale, strângere de fonduri etc. la locul de muncă.

• Nu folosiți poziția pe care o ocupați în cadrul Grupului MOL 
pentru a influența orice alte persoane să sprijine politicieni sau 
partide sau mișcări politice.
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sociale. Facem eforturi pentru a sprijini inovația 
socială, susținem activitățile de voluntariat ale 
angajaților noștri și ne menținem întotdeauna 
obiectivul de a ajuta acele proiecte sau persoane care 
promovează valorile noastre.

Raportăm în mod constant cu privire la donațiile 
și sponsorizările corporative, în mod deschis și 
transparent. În consecință, colaborăm și participăm 
doar la inițiative bine reglementate și transparente 
care adoptă o conduită similară cu modalitatea 
noastră de a face afaceri. Pentru a păstra încrederea 
acordată companiei noastre, deținem sisteme 
transparente și reglementate de sponsorizări și 
donații în scopuri caritabile.

Grupul MOL se așteaptă ca fiecare entitate 
sponsorizată și sprijinită să respecte valorile și 
principiile noastre de etică. Grupul MOL își rezervă 
dreptul de a rezilia sau de a se retrage din orice 
sponsorizare a unui beneficiar care acționează 
contrar valorilor noastre.

   DA

• Luați în considerare provocările sociale în procesul decizional 
de  afaceri.

• Căutați soluții de afaceri care să abordeze provocările sociale.

• Depuneți eforturi pentru a crea parteneriate ce sprijină inovația 
socială și demersurile sociale.

• Trebuie să aveți întotdeauna în vedere că toate activitățile 
corporative de sponsorizare și donații trebuie să fie conforme cu 
politicile, principiile și standardele Grupului MOL.

   NU

• Nu sprijiniți și nu faceți donații entităților care încalcă politicile 
noastre de toleranță zero privind corupția, care fac înțelegeri 
anticoncurențiale, sau care comit încălcări ale drepturilor 
omului și ale standardelor SSM sau care încalcă valorile noastre 
etice în mod grav sau repetat.

• Nu sprijiniți și nu faceți donații niciunei entități care 
discriminează, sau a cărei imagine sau activitate este asociată cu 
practici discriminatorii.

• Nu sponsorizați evenimente care aduc atingere eticii, moralei 
publice sau bunului simț.

• Obțineți informații doar conform procedurilor prevăzute în 
regulamentele şi legislația privind activitatea de lobby din țările 
în care operăm.

• Verificați dacă firmele de lobby sau consilierii operează legal și 
nu urmăresc interese de lobby opuse bazate pe angajamente cu 
părți terțe.

   NU

• Nu încălcați niciodată reglementările privind taxarea

• Nu induceți în eroare niciun anchetator, inspector sau oficial 
guvernamental.

• Nu încercați niciodată să obstrucționați, în niciun mod, 
colectarea de informații, date, probe sau registre de către 
funcționarii însărcinați cu aplicarea legii sau oficialii care sunt 
autorizați să întreprindă astfel de operațiuni.

• Nu tăinuiți, nu modificați și nu distrugeți niciodată documente, 
informații sau registre care fac obiectul unei investigații sau 
anchete.

• Nu încercați niciodată să împiedicați alți angajați să furnizeze 
informații exacte.

 Î
R  

ÎNTREBARE Un funcționar al statului vă 
contactează în timpul unei investigații pentru 
a vă solicita informații. Puteți divulga informații 
confidențiale?

RĂSPUNS Sunteți obligat să divulgați informații 
reale și să cooperați cu autoritățile, dar trebuie 
de asemenea să respectați procedurile interne! 
În cazul procedurilor care nu sunt de rutină, 
informați managerul dumneavoastră direct și 
Departamentul Juridic, solicitați sfatul acestora 
înainte de a divulga informații autorităților.

IV.6.5. 
INVESTIȚII SOCIALE, SPONSORIZĂRI ȘI 
DONAȚII 
     

Grupul MOL este hotărât să acționeze ca persoană 
juridică responsabilă social. Identificăm nevoile și 
provocările sociale și ale societății în multe forme. 
Activitățile noastre de investiții sociale asigură 
atât beneficii sociale cât și rentabilitate financiară. 
Considerăm că demersurile sociale reprezintă 
instrumente și metode de abordare a problemelor 
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   DA

• Informați și obțineți consiliere din partea Departamentelor 
Comunicare Corporativă, Relații cu Investitorii sau Relații 
Publice, după caz, înainte de a furniza orice informații despre 
aspecte legate de companie oricărui reprezentant al mass-media, 
chiar și neoficial.

• Asigurați-vă că dețineți aprobarea corespunzătoare de la 
managerul dumneavoastră pentru a face orice declarații externe 
calificate drept comunicare publice, inclusiv atunci când este 
vorba despre comunicări făcute în foruri profesionale.

• Asigurați-vă că toate informațiile furnizate sunt reale, corecte, 
complete și exacte.

• Acționați responsabil pe rețelele de socializare. Respectați 
întotdeauna standardele noastre etice și luați în calcul că  
declarațiile dumneavoastră pot fi calificate drept comunicări ale 
Grupului MOL,  ceea ce se poate reflecta asupra Grupului MOL.

   NU

• Nu faceți dezvăluiri publice despre aspecte legate de companie 
dacă nu sunteți autorizat să faceți acest lucru.

• Nu furnizați niciodată informații înşelătoare sau false.

• Nu publicați niciodată nicio formă de publicitate - opinii sau 
reclame - lipsită de etică, înşelătoare, agresivă insultătoare, 
discriminatorie sau nocivă.

 Î
R  

ÎNTREBARE Având în vedere că postările publice 
pe Facebook se încadrează în sfera vieţii mele 
private, îmi pot exprima deschis opinia despre 
orice lucru și orice persoană, nu-i aşa?

RĂSPUNS Dacă această opinie nu răspunde 
așteptărilor Codului și pune într-o lumină 
negativă Grupul MOL, există riscul să încălcați 
standardele etice. Vă rugăm să vă gândiți cu 
atenție la ceea ce transmiteți pe rețelele de 
socializare.

• Nu sponsorizați evenimente sau entități cu un impact negativ 
disproporționat asupra mediului sau cu impact negativ asupra 
societății și care nu dispun de măsuri eficiente pentru reducerea 
impactului lor.

IV.6.6. 
COMUNICARE PUBLICĂ, SOCIAL MEDIA ȘI 
RELAȚIA CU MEDIA
     

Grupul MOL este dedicat comunicării responsabile. 
Punem constant la dispoziția publicului general 
informații complete, cuprinzătoare și sigure despre 
activitățile și intențiile noastre, prin toate mijloacele 
media relevante. Obiectivul nostru este de a 
dezvolta relații pozitive și de un înalt profesionalism 
cu media. Comunicarea responsabilă implică şi 
promovare publicitară etică. Companiile Grupului 
MOL mențin o comunicare deschisă, transparentă, 
echilibrată şi bi-direcțională cu părțile terțe 
interesate.

Orice comunicare făcută public în numele Grupului 
MOL către mass-media și investitori reprezintă 
o  comunicare publică ce necesită grijă și o bună 
înțelegere a aspectelor legale și de media, și de aceea 
este permisă doar în urma obținerii aprobărilor 
corespunzătoare.

Inducerea în eroare a publicului nu este tolerată și 
poate reprezenta o infracțiune cu consecințe grave 
asupra companiei și a persoanei implicate.

Informațiile publicate de Grupul MOL pe 
rețelele de socializare sunt gestionate de către 
Departamentul Comunicare Corporativă (Corporate 
Communications). Activitatea desfăşurată de 
angajați pe rețelele de socializare se încadrează în 
sfera privată a vieții angajaților, care este respectată 
de Grupul MOL. Cu toate acestea, angajații nu au 
dreptul de a acționa pe rețelele sociale în numele 
Grupului MOL sau al oricărei companii din cadrul 
Grupului MOL și nu au permisiunea de a posta, 
distribui sau divulga în orice alt mod informații 
despre companie, în special informații de afaceri 
protejate. De asemenea, angajaților nu le este 
permis să facă referiri sau să indice Grupul MOL în 
comunicările de pe rețelele sociale în nici un mod 
care să fie contrar valorilor noastre.
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V.
ANEXE





1.  REGULILE DE PROCEDURĂ ALE CONSILIULUI DE ETICĂ

•  https://molgroup.info/en/about-mol-group/ethical-behaviour 

2. PRINCIPII ORIENTATIVE EXTERNE RELEVANTE

• Carta internațională a drepturilor omului (formată din Declarația 
universală a drepturilor omului, Pactul internațional cu privire la drepturile 
civile și politice și Pactul internațional cu privire la drepturile economice, 
sociale și culturale) 
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet2Rev.1en.pdf 

• Convenția europeană a drepturilor omului
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf 

• Declarația organizației internaționale a muncii privind principiile și 
drepturile fundamentale la locul de muncă http://www.ilo.org/declaration/
lang--en/index.htm 

• Principiile directoare ale ONU cu privire la afaceri și drepturile 
omului http://www.ohchr.org/Documents/Publications/
GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf 

• Orientările OCDE pentru întreprinderile multinaționale http://www.oecd.
org/daf/inv/mne/48004323.pdf 

• Pactul global al ONU https://www.unglobalcompact.org/about 

• Legea sclaviei moderne 2015 http://www.legislation.gov.uk/
ukpga/2015/30/pdfs/ukpga_20150030_en.pdf 

• Legea Mitei din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord 2010 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/23/pdfs/ukpga_20100023_en.pdf 

• Legea din SUA privind practicile corupte în străinătate. https://www.sec.
gov/spotlight/fcpa/fcpa-resource-guide.pdf 

• Parteneriatul privind principiile globale ale inițiativei pentru combaterea 
corupției  http://www3.weforum.org/docs/WEF_PACI_Global_Principles_for_
Countering_Corruption.pdf 

• Legea CLXV din 2013 a Ungariei privind reclamații și divulgarea 
informațiilor de interes public
http://corruptionprevention.gov.hu/download/7/a2/90000/KIM%20
555_2013-4.pdf 
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CUM CONTACTAȚI CONSILIUL DE ETICĂ: 
Adresa poștală: Consiliul de Etică al Grupului MOL,
H-1117 Budapesta, strada Október huszonharmadika 18.,
Ungaria
Speak Up! Etica si Conformitate
Web: molgroup.info, mol.hu 
E-mail: speakup@molgroup.info

Contact direct către Consiliul de Etică
E-mail: ethicscouncil@mol.hu
Pentru mesaje telefonice (24 de ore pe zi/șapte zile pe săptămână)
(+36 1) 464-1725

MOL România Petroleum Products
Bd. 21 Decembrie 1989 nr. 77, The Office C – etaj 1,
Cluj-Napoca, jud. Cluj
Strada Daniel Danielopolu nr. 4-6, Sector 1, Bucureşti

Publicat în 2017.
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ÎN VIAȚA NOASTRĂ CU TOȚII 
AVEM NEVOIE DE PERSOANE 
CU CARACTER EXCEPȚIONAL

RĂSPUNDERE
GRIJĂ
INTEGRITATE
CORECTITUDINE
ONESTITATE
RESPECTAREA LEGII
ÎNCREDERE
RESPECT
RESPONSABILITATE




