CODUL ETIC AL GRUPULUI MOL - SECŢIUNEA DEDICATĂ
PARTENERILOR DE AFACERI
Stimaţi Parteneri de afaceri,
Codul Etic dedicat partenerilor de afaceri constituie un sumar al Codului Etic al Grupului
MOL și conține normele etice pe care le considerăm deosebit de importante în relațiile
noastre de afaceri, pe care ne aşteptăm să le respecte și partenerii noștri de afaceri. Prin
parteneri de afaceri înțelegem furnizori, clienți și alți parteneri contractați ai Grupului MOL.
1. Comunicare – Ne așteptăm ca partenerii de afaceri ai Grupului MOL să urmeze cel
mai strict cod de conduită şi comportament în toată comunicarea verbală şi scrisă.
Partenerii de afaceri vor trata informaţiile legate de partenerii de afaceri cu
confidenţialitate.
2. Situaţii financiare şi rapoarte – Partenerii de afaceri nu vor compromite integritatea
situaţiilor financiare şi a rapoartelor.
3. Bunuri – Partenerii de afaceri îşi vor asuma responsabilitatea pentru integritatea si
utilizarea adecvată și şi economică a bunurilor Grupului MOL.
4. Produse intelectuale – Partenerii de afaceri vor respecta faptul că ideile valoroase și
confidențiale, strategiile şi alte informaţii comerciale create sau dezvoltate de Grupul
MOL constituie proprietatea acestuia şi în anumite cazuri se află sub protecţia legii
proprietăţii intelectuale.
5. Tranzacţii bazate pe informaţii privilegiate – Partenerii de afaceri nu vor folosi
ilegal informaţiile privilegiate pentru a obţine beneficii financiare.
6. Drepturile omului – Partenerii Grupului MOL vor respecta drepturile angajaţilor lor
pentru libertate la religie, dreptul la afiliere, dreptul la recreere, timp liber şi zile de
concediu plătite şi se vor angaja să respecte principiul angajării şi remunerării corecte
şi echitabile în conformitate cu legile şi regulamentele aplicabile.
7. Interzicerea discriminării – Partenerii Grupului MOL nu vor discrimina pe nimeni pe
baza sexului, a statutului marital, vârstei, originii etnice, culorii pielii, religiei şi opiniilor
politice, dizabilităţilor sau orientării sexuale.
8. Hărţuire – Partenerii Grupului nu trebuie să acţioneze şi să se comporte într-un mod
care ar putea fi considerat ca fiind violent, ameninţător, rău-voitor sau insultător.
9. Muncă forţată sau cea prestată de copii – Partenerii Grupului MOL nu vor tolera
sub nicio formă munca forţată, munca prestată de copii sau sclavia.
10. Sănătate, siguranţă şi protecţia mediului (HSE) – Partenerii Grupului MOL vor
respecta legile şi procedurile relevante legate de sănătate, siguranţă şi protecţia
mediului.
11. Corupţie – Partenerii Grupului MOL se angajează să îşi desfăşoare activitatea
evitând oricare şi toate formele de corupţie sau fraudă, inclusiv să respingă propuneri
sau tentative făcute în favoarea sau în numele angajaţilor sau organizaţiilor lor şi care
vizează plăţile unor sume neloiale.
12. Conflict de interese – Partenerii Grupului MOL nu vor angaja persoane care sunt
angajaţi ai Grupului MOL şi nu vor permite angajaților MOL achiziţia de proprietăţi
sau acţiuni în cadrul propriilor companii.
13. Concurenţă loială - Partenerii Grupului MOL îşi vor desfăşura activitatea şi
operaţiunile în conformitate cu regulile concurenţei loiale şi oneste, precum şi cu
prevederile în vigoare ale legii concurenţei (legislaţia anti-monopol). Partenerii MOL
nu sprijină practica neetică a datoriilor în lanţ.
14. Produse și servicii – Partenerii Grupului MOL vor asigura produse şi servicii sigure
şi de înaltă calitate şi vor oferi în timp util informaţii corecte, sigure, precise şi uşor de
înţeles.
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Partenerii de afaceri ai Grupului MOL se vor asigura că toate părţile interesate pot fi
informate cu privire la aşteptările menţionate mai sus şi aplicarea acestora. Partenerii de
afaceri trebuie să informeze imediat Grupul MOL cu privire la orice nerespectare sau
încălcare a prevederilor Codului de etică şi cu privire la implementarea unor măsuri
corective.
În cazul în care prevederile anterior menţionate sunt încălcate semnificativ şi pe termen lung,
atunci Grupul MOL va înceta colaborarea cu partenerul de afaceri în cauză.
În plus faţă de asigurarea conformităţii cu prevederile menţionate mai sus, partenerii de
afaceri ai Grupului MOL vor depune eforturi şi pentru a cunoaşte mai bine, a înţelege şi
respecta întregul conţinut al Codului Etic disponibil pe site-ul MOL (www.molromania.ro),
independent de aplicarea consecinţelor legale descrise în contractele în vigoare. Grupul
MOL va încuraja partenerii săi de afaceri să aplice şi să respecte prevederile de mai sus dea lungul întregului lanţ de furnizori proprii, subcontractori și parteneri de afaceri.
În cazul în care aveţi întrebări sau plângeri legate de Codul Etic sau doriţi să raportaţi orice
act sau comportament neetic, vă rugăm să nu ezitaţi să contactaţi Consiliul de Etică al
Grupului MOL.
Adresă de corespondenţă: MOL Group Ethics Council, 1117 Budapesta, Október
huszonharmadika u. 18.
E-mail: ethicscouncil@mol.hu
telefon disponibil 24 ore pentru mesaje vocale: (+36 1) 464-1725 (telefon fix) sau 21725 (intercom).

Vă rugăm să ne susţineţi eforturile printr-un cod de conduită profesională etică,
Grupul MOL
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