Stimaţi colegi şi parteneri de afaceri,
Unul dintre cei mai importanţi factori care întăresc succesul şi reputaţia Grupului MOL este cel uman: performanţa profesională şi angajamentul deosebit
al colegilor noştri şi nu în ultimul rând, comportamentul etic al acestora. Suntem mândri de realizările noastre: comportamentul etic are o tradiţie şi o
istorie îndelungată în cadrul companiilor MOL; prin urmare, cultura şi sistemul de management etic au deja origini bine stabilite. Obiectivele strategice ale
companiei noastre se bazează, aşadar, pe fundamente etice solide şi sunt promovate zilnic prin comportamentul angajaţilor noştri. Pentru noi este esenţial
ca toţi angajaţii şi partenerii noştri de afaceri să cunoască prevederile Codului Etic, integrând valorile acestuia în activitatea şi viaţa lor.
Codul Etic este creat pentru a asigura un punct de referinţă în soluţionarea problemelor în ceea ce priveşte comportamentul etic. Valorile şi regulile incluse
în acest Cod se aplică tuturor angajaţilor şi partenerilor de afaceri ai companiilor din Grupul MOL. În mod evident, Codul Etic nu poate face referire la
fiecare problemă care ar putea apărea şi este doar o parte a sistemului pe care se bazează cultura comportamentului etic. Astfel, aptitudinile personale de
conducere ale managerilor joacă un rol vital, ei dovedindu-şi angajamentul faţă de valorile companiei prin fiecare decizie pe care o adoptă şi prin conduita
personală.
Pe termen lung, putem face faţă cu succes provocărilor din mediile competitive de pe piaţă doar dacă acceptăm imperativele responsabilităţii morale, atât
ca indivizi, cât şi la nivelul întregii companii. Putem păstra renumele companiei doar printr-un comportament de afaceri ireproşabil şi prin respectarea cu
stricteţe a legii. Totuşi, elaborarea Codului Etic nu este dictată de forţe externe, ci este mai degrabă rezultatul aspiraţiilor interne ale Grupului MOL. Astfel,
responsabilitatea noastră nu se limitează doar la companie: Grupul MOL este perfect conştient şi îşi asumă responsabilitatea pentru toate categoriile de
public interesate, interne şi externe. Astfel, ca şi în cazul angajaţilor noştri, ne aşteptăm ca şi partenerii noştri de afaceri să asigure respectarea regulilor
prevăzute în Cod. De asemenea, depunem eforturi pentru a transmite aceste valorile importante şi altora.
Comportamentul inechitabil sau chiar cel care are aparenţa inechităţii manifestat de vreun angajat poate pune în pericol încrederea în Grupul MOL în
ansamblu, aşa că intenţia şi angajamentul nostru vizează ca orice încălcare a regulilor stabilite în Codul Etic să aibă consecinţe serioase. Acesta este
motivul pentru care Codul stabileşte şi obligaţii, iar conformarea cu acestea nu este doar cerută, dar şi verificată. Acest lucru se aplică, în mod evident,
oricărui angajat, indiferent de poziţia pe care o ocupă.
Interesul şi ţelul nostru comun este acela de a consolida şi păstra fundamentul etic al operaţiunilor noastre şi de a proteja valorile specificate în Cod.
Suntem hotărâţi să devenim campioni în promovarea şi încurajarea comportamentului etic prin exemplu personal şi solicităm fiecărui angajat şi partener
de afaceri să ni se alăture şi să ne sprijine în atingerea acestui obiectiv comun.
						

Zsolt Hernádi

József Molnár

Preşedinte-CEO

GCEO
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Obiectivul Codului Etic al Grupului MOL
Scopul elaborării Codului Etic este de a oferi părţilor interesate o
imagine de ansamblu a normelor de etică pe care Grupul MOL
le consideră esenţiale pentru succesul operaţiunilor sale, atât în
interiorul, cât şi în afara Grupului. Codul Etic al Grupului MOL
respectă drepturile fundamentale ale omului şi principiile etice precum
integritatea, cinstea, încrederea, respectul, umanitatea, toleranţa şi
responsabilitatea.
Grupul MOL îşi asumă responsabilitatea pentru toate categoriile
de public interesate, interne şi externe. Grupul MOL se aşteaptă ca
acestea să respecte şi să acţioneze conform normelor stabilite, să
contribuie la identificarea şi managementul problemelor de etică şi
să sprijine procesul de raportare a încălcărilor legate de Codul Etic.
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Codul Etic pe larg
Codul Etic al Grupului MOL (denumit de aici înainte „Codul” sau
„CoE”) descrie normele etice adoptate de Grupul MOL, care se aplică
tuturor grupurilor interesate interne şi externe pe durata operaţiunilor
de afaceri.
Pe scurt, Codul prezintă normele etice care trebuie să fie respectate,
atrage atenţia asupra cazurilor de încălcări ale normelor sale, oferă
sprijin în identificarea şi managementul problemelor de etică şi explică
modul de raportare al acestora. Unele secţiuni ale Codului şi subiectele
abordate prezintă o importanţă mai mare pentru anumite domenii de
afaceri şi unităţi organizaţionale decât pentru altele. Totuşi, trebuie să
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subliniem că, deoarece orice încălcare a normelor etice de către
o singură persoană poate pune în pericol reputaţia câştigată cu
greu şi poate compromite încrederea în întreaga companie, fiecare
angajat trebuie să cunoască şi să acţioneze conform prevederilor
Codului.
Acesta a fost adoptat pentru a promova o cultură organizaţională
care încurajează conduita etică atât în interiorul, cât şi în afara
Grupului MOL.
În ceea ce priveşte Codul, trebuie să subliniem că:
• Codul nu poate şi nu oferă soluţii pentru fiecare situaţie posibilă
sau nu acoperă fiecare subiect în detaliu. Dacă părţile au vreo
neclaritate referitoare la modul de evaluare al unei anumite
situaţii, trebuie să solicite indicaţii practice. Modul prin care o
pot face este prezentat în Secţiunea 5 a Codului;
• legile şi/sau reglementările care se aplică Grupului MOL
(denumite de aici înainte „regulile”) prescriu şi ele cerinţe şi
oferă sprijin cu privire la anumite subiecte discutate în Cod; prin
urmare, este important ca părţile să cunoască şi să acţioneze
în conformitate cu aceste reguli;
• simpla lectură a Codului nu înlocuieşte manifestarea unei
conduite conform regulilor;
• Codul nu abordează în mod deosebit toate normele care
se aplică unui anumit tip de conduită. În cazul în care Codul
impune cerinţe mai severe decât legile care sunt în vigoare
într-o anumită ţară, se vor aplica prevederile Codului.
Dacă aşteptările privind un anumit tip de conduită sunt neclare,
trebuie să se recurgă la consiliere înainte de adoptarea vreunei
decizii, conform Secţiunii 5.

Aria de aplicare a Codului
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Toţi managerii şi angajaţii companiilor membre ale Grupului MOL şi
anume MOL Nyrt. în calitate de companie mamă şi toate companiile
controlate de MOL Nyrt. trebuie să acţioneze conform Codului.
Trebuie ca toţi angajaţii benzinăriilor Grupului MOL să cunoască şi
să aplice acest Cod Etic.
În cazul companiilor care sunt deţinute, dar nu şi controlate de
MOL Nyrt, trebuie depuse eforturi susţinute pentru a ne asigura că
normele noastre etice sunt adoptate.
În plus, ne aşteptăm ca celelalte categorii de public interesate, să
acţioneze conform normelor stabilite în Cod.
Codul reglementează în primul rând tipurile de comportament
recomandat pe durata desfăşurării operaţiunilor de afaceri, dar
în acelaşi timp, Grupul MOL se aşteaptă ca toţi angajaţii săi să
acţioneze şi să comunice conform Codului chiar şi după încheierea
programului, în viaţa lor personală.
În cadrul Grupului MOL, managerii controlează şi administrează
munca altora, aşa că au responsabilităţi pentru dezvoltarea şi
păstrarea culturii etice prin:
• impunerea unui exemplu personal prin propriul comportament
etic;
• depunerea tuturor eforturilor pentru a asigura faptul că acest
Cod este cunoscut şi că cerinţele sale sunt bine înţelese;
• monitorizarea continuă a respectării principiilor etice în
comportamentul angajaţilor;
7

•
•

•
•

asigurarea respectării regulilor stabilite în Cod şi în alte
documente de guvernanţă corporativă;
încurajarea angajaţilor care ridică întrebări şi probleme cu bună
credinţă legate de prevederile Codului. Aceasta înseamnă că
este responsabilitatea managerului să se asigure că angajaţii
care ridică probleme nu pot fi niciodată expuşi vreunei categorii
de represalii ca rezultat al acestei iniţiative;
respectarea normelor de conduită etică în momentul evaluării
angajaţilor;
raportarea imediată către Consiliul de Etică a problemelor
privind respectarea Codului care impun investigaţii etice, dar
care depăşesc competenţa sau autoritatea lor, conform ordinii
procedurilor etice, fără transferul datelor personale.

Codul Etic este structurat astfel încât să treacă în revistă cele mai
importante norme etice pe categorii de public interesate din cadrul
Grupului MOL.
Codul abordează în detaliu următoarele categorii şi probleme etice:
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•
•

•

•
•
•
•
•

Clienţi
Acţionari (transparenţa informaţiilor financiare şi contabile;
proprietatea companiei; proprietatea intelectuală şi alte
informaţii protejate; tranzacţii bazate pe informaţii privilegiate;
sisteme digitale)
Angajaţi (interzicerea discriminării; hărţuire; protecţia intimităţii
şi a informaţiilor confidenţiale; munca forţată şi cea prestată
de copii)
Protecţia sănătăţii, securităţii şi mediului (HSE) şi protecţia
proprietăţii
Afaceri guvernamentale şi implicarea în politică
Comunităţi locale şi societatea în general
Furnizori, parteneri de afaceri (conflicte de interese)
Concurenţă

Contribuţiile acestor categorii de public au fost luate în considerare
în definirea normelor etice stabilite în Cod.

Angajamente organizaţionale,
aşteptări şi norme de comportament
individual
4.1 CLIENŢI

Abordarea onestă şi adecvată a clienţilor (clienţi externi şi
organizaţii din cadrul Grupului MOL) este singurul fundament
pentru relaţii de afaceri de succes şi de lungă durată.
În acest scop, angajaţii Grupului MOL trebuie:
• să fie atenţi la nevoile clienţilor; să monitorizeze, să evalueze
şi să perfecţioneze continuu produsele, serviciile, tehnologiile şi
procesele noastre pentru a oferi calitate, siguranţă şi inovaţie în
fiecare etapă a proceselor de dezvoltare, producţie şi distribuţie
• să respecte cele mai ridicate standarde comportamentale
atunci când comunică cu clienţii verbal sau în scris
• să ofere informaţii prompte, adecvate, corecte şi clare despre
produsele şi serviciile noastre
• să ofere informaţii corecte şi adevărate în toate mesajele lor de
comunicare; elementele descriptive sau vizuale din mesajele
de comunicare, utilizate individual sau combinat nu trebuie
să fie înşelătoare şi nici nu trebuie să încalce normele sau
standardele comunităţii locale
• să trateze informaţiile legate de clienţi ca fiind confidenţiale
• să nu distribuie clienţilor cadouri cu valoare materială cu
scopul de a determina alegerea inechitabilă a Companiei de
către aceştia, cu excepţia premiilor la concursurile care sunt
organizate în mod oficial şi anunţate public.

Punerea în pericol a clienţilor sau cauzarea unor pagube este
considerată o încălcare extrem de gravă a normelor etice.
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Întrebare: Sunt vânzător la o benzinărie a Grupului MOL. Într-o zi
aglomerată, un client a pretins că a cerut un bon fiscal, dar nu l-am
auzit. Există plasat în benzinărie un anunţ pe care scrie că este
responsabilitatea clientului să solicite bonul fiscal, aşa că eu nu am
greşit cu nimic. Am dreptate sau nu?
Răspuns: Nu aveţi dreptate. Deşi legea impune clientului să solicite
bon fiscal, Codul Etic al Grupului MOL presupune ca operatorii din
benzinării să întrebe întotdeauna în mod clar clienţii dacă doresc
sau nu bonul fiscal.

4.2 ACŢIONARI

Este responsabilitatea noastră să protejăm investiţiile
acţionarilor şi să le oferim profituri pe termen lung comparabile
cu cele ale altor companii de top din domeniu.
Transparenţa informaţiilor financiare şi contabile.
Oferim informaţii complete şi transparente tuturor acţionarilor
şi suntem atenţi la preocupările lor. Respectăm cu stricteţe
reglementările Bursei de Valori unde sunt listate acţiunile noastre
şi raportăm activităţile noastre în mod corect în toate situaţiile
financiare.
În acest scop, angajaţii grupului MOL trebuie:
• să se asigure că toate tranzacţiile sunt executate în baza
autorizării adecvate, sunt înregistrate corect şi complet şi că nu
există tranzacţii sau bunuri nedezvăluite sau neînregistrate în
sistemul financiar contabil
• să coopereze pe deplin cu auditorii interni şi externi ai Grupului
9

•
•
•

MOL şi să le pună la dispoziţie informaţii corecte şi, la solicitarea
acestora, să le permită accesul la documentele relevante
pentru munca lor
să nu efectueze în mod deliberat o înregistrare falsă sau
înşelătoare într-un raport, declaraţie sau deconturi de cheltuieli
să nu falsifice niciodată o înregistrare contabilă sau noncontabilă
să nu încerce niciodată să îi influenţeze pe alţii să facă ceva
ce ar compromite integritatea registrelor sau declaraţiilor
financiare ale Grupului MOL

Întrebare: Plec în străinătate în acest sfârşit de săptămână deoarece
biletele de avion sunt mai ieftine. Dacă îmi iau şi soţia, preţul total
al celor două bilete cu reducere ar fi acelaşi ca cel al unui bilet
obişnuit. De asemenea, aş dori să cer hotelului să pregătească
factura doar pentru o singură persoană. În fond, Compania nu va
suferi nicio pierdere, nu-i aşa?
Răspuns: Aceasta ar însemna că manipulaţi procesul contabil şi
încălcaţi regulile rambursării costului corect, lucru care este strict
interzis. În plus, i-aţi cere şi unui partener al nostru să emită o
factură falsă, afectând astfel reputaţia companiei.
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Proprietatea Companiei
Angajaţii Grupului MOL trebuie:
• să îşi asume responsabilitatea pentru asigurarea integrităţii şi a
folosirii economice a proprietăţilor Grupului MOL
• să nu folosească bunurile şi facilităţile companiei în scopuri
private, cu excepţia cazurilor în care acest lucru este autorizat
explicit de managerul care exercită drepturile angajatorului;
echipamentul de afaceri portabil sau fix (de exemplu, laptop-uri
şi telefoane mobile) acordate angajaţilor rămân proprietatea
Grupului MOL şi trebuie să fie folosite cu grijă
• să nu folosească timpul dedicat muncii pentru activităţi
personale

Proprietatea intelectuală şi alte informaţii protejate
În Grupul MOL, creăm în mod periodic idei, strategii şi alte
informaţii de afaceri valoroase care reprezintă proprietatea
companiei şi care trebuie să fie protejate. Aceste informaţii
sunt generate drept rezultat al activităţilor Grupului MOL şi, în
cazuri specifice, legea face posibilă protejarea acestora ca fiind
proprietate intelectuală.
În acest scop, angajaţii Grupului MOL nu trebuie:
• să dezvăluie sau să folosească informaţii confidenţiale la locul
de muncă şi care sunt deţinute de foşti angajatori sau alţi terţi
• să descarce vreun software fără licenţă pe orice calculator al
Grupului MOL
• să accepte sau să folosească informaţiile confidenţiale ale unei
terţe părţi, fără aprobarea specifică a departamentului juridic al
Grupului MOL
• să folosească materiale protejate de copyright sau mărcile unor
terţi (de exemplu, fragmente de înregistrări audio sau video
descărcate de pe Internet sau de pe alte surse) în materialele
produse, fără permisiunea specifică a deţinătorilor drepturilor
de copyright
• să încalce în mod voit dreptul de proprietate intelectuală al unei
terţe părţi
• să copieze şi să descarce/salveze documente fără permisiunea
specifică de a o face
Proprietatea intelectuală creată sau achiziţionată prin folosirea
resurselor Grupului MOL devine proprietatea Grupului şi nu
poate fi considerată ca fiind proprietate privată/personală.

Tranzacţii bazate pe informaţii privilegiate
Tranzacţiile bazate pe informaţii privilegiate se referă la folosirea
ilegală a informaţiilor din interior în scopul dobândirii unor câştiguri
materiale. Tranzacţiile bazate pe informaţii privilegiate înseamnă
comerţul cu titluri de valoare sau alte produse bursiere la care se
referă aceste informaţii, indiferent dacă sunt primite din surse din
interior sau de la agenţi ai acestora. Transferul informaţiilor din
interior către o anumită parte despre care se poate presupune că
are scop comercial trebuie să fie tratate în acelaşi mod. Informaţiile
privilegiate se referă la informaţiile pertinente legate de Grupul MOL
sau titlurile sale sau altă companie sau titlurile sale şi care nu sunt
disponibile publicului larg. Informaţiile sunt considerate pertinente
dacă un investitor ar putea să le considere importante atunci când
decide să vândă sau să cumpere acţiunile unei companii. Grupul
MOL este dedicat comercializării corecte a titlurilor tranzacţionate
public. Tranzacţiile cu titluri de valoare bazate pe informaţii
privilegiate sunt considerate infracţiune în majoritatea ţărilor unde
compania îşi desfăşoară activitatea. Prin urmare, solicităm nu
doar respectarea cu stricteţe a legii respective, ci şi evitarea unei
aparente manifestări a acestor tranzacţii.
Angajaţii Grupului MOL trebuie:
• să nu cumpere sau să vândă acţiuni ale Grupului MOL sau
ale oricărei alte companii atâta vreme cât se află în posesia
informaţiilor privilegiate
• să nu dezvăluie informaţii din interior vreunei persoane din
afara Grupului MOL fără autorizare scrisă
• să fie precauţi chiar şi faţă de alţi angajaţi ai grupului MOL.
Dezvăluirea informaţiilor privilegiate către un coleg trebuie să se
realizeze în baza permisiunii de a face acest lucru şi în măsura
în care aceasta se impune pentru desfăşurarea îndatoririlor de
serviciu
• să protejeze informaţiile privilegiate de dezvăluirea accidentală.

Sisteme digitale
Hardware-ul şi software-ul şi toate informaţiile plasate pe
sistemele digitale ale Grupului, precum şi orice informaţii despre
Grup aflate pe sisteme digitale personale sau pe sisteme care nu
aparţin Grupului MOL sunt considerate proprietatea companiei.
Angajaţii Grupului MOL trebuie:
• să cunoască politica Grupului MOL legată de folosirea
Internetului
• să nu folosească niciodată sistemele de comunicare
electronică ale companiei pentru a transmite date fără
autorizaţie
• să nu acceseze niciodată, să nu stocheze, trimită sau publice
în mod deliberat imagini, texte, filme sau înregistrări video
cu caracter pornografic; orice materiale care promovează
violenţa, ura, terorismul sau intoleranţa faţă de ceilalţi; orice
material obscen, abuziv sau cu caracter de hărţuire. Dacă
se primesc astfel de materiale, de exemplu, prin e-mail,
acestea trebuie să fie şterse imediat din calculator.
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În limitele legilor privind protecţia datelor cu caracter personal, Grupul
MOL îşi rezervă dreptul de a accesa şi monitoriza calculatoarele
companiei şi datele stocate pe acestea în scopul întreţinerii sau
pentru a respecta cerinţele legale sau comerciale.
Managementul defectuos sau nesatisfăcător al oricărui tip de
proprietate a companiei este considerat o încălcare gravă a
normelor etice şi în detrimentul intereselor acţionarilor.

Întrebare: Am primit un e-mail de la un prieten care conţine glume
despre rromi. Oare Codul Etic îmi permite să le trimit mai departe
colegilor mei?
Răspuns: Nu, deoarece a) glumele ar putea jigni colegii şi b) este
un mesaj privat.
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4.3 ANGAJAŢI

Urmărim crearea unui mediu de lucru a cărui caracteristică
principală să fie încrederea reciprocă, în care fiecare
persoană care lucrează pentru Grupul MOL să fie tratată cu
respect şi demnitate. Respectăm libertatea religioasă şi de
întrunire a angajaţilor noştri, dreptul lor la odihnă, timp liber şi
concediu de odihnă plătit. Ne preocupă dezvoltarea personală
şi profesională a angajaţilor noştri. Grupul MOL acordă prioritate
implementării unei politici corecte de angajare şi remunerare,
conform legii în vigoare. Încetarea raportului de muncă este tratată
cu corectitudine iar foştii angajaţi beneficiază de asistenţă, acolo
unde este posibil.
Interzicerea discriminării
Grupul MOL promovează interzicerea şi prevenirea discriminării.
Printre angajaţii noştri se numără cetăţeni ai multor ţări; astfel,
sprijinim diversitatea culturală şi crearea unei echipe internaţionale.
În acest scop, angajaţii Grupului MOL trebuie:
• să nu discrimineze pe nimeni pe motive de sex, stare civilă,
vârstă, origine etnică, rasă, convingeri politice, dizabilităţi,
religie sau orientare sexuală
• să ia decizii exclusiv pe baza meritelor, performanţei şi
calificărilor, precum şi pe baza altor criterii profesionale
• să îşi bazeze relaţiile de serviciu pe cooperare, deschidere,
încredere, recunoaştere şi sprijin reciproc
• să fie deschişi şi receptivi la diversitatea culturală şi să îşi ajute
colegii din alte ţări să se adapteze la condiţiile locale
• să nu publice sau să nu disemineze materiale sau glume care
i-ar putea jigni pe alţii
• să îşi desfăşoare activităţile politice sau religioase în afara
locului de muncă
• să ia măsuri ferme împotriva oricărei forme de discriminare

Întrebare: Doresc să angajez pe cineva pe care să mă pot baza
pe termen lung. Interesele noastre de afaceri ar justifica preferinţa
pentru candidaţii bărbaţi în detrimentul femeilor tinere care ar
putea deveni mame în viitorul apropriat. Este corect?
Răspuns: Nu, deoarece ar însemna că practicaţi discriminarea pe
baza sexului candidatului. Codul Etic interzice strict toate tipurile
de discriminare.
Hărţuire
La locul de muncă, fiecare angajat trebuie să creeze şi să
contribuie la menţinerea unei atmosfere de respect şi încredere
reciprocă, fără de care este imposibilă cooperarea şi obţinerea
unor rezultate de afaceri excelente. Grupul MOL nu va tolera
nicio formă de abuz sau hărţuire în mediul de lucru profesional
faţă de angajaţi, contractanţi, furnizori, clienţi sau alte părţi.
În acest scop, angajaţii Grupului MOL trebuie:
• să nu manifeste un comportament care ar părea ofensator,
intimidant, maliţios sau jignitor
• să nu practice hărţuirea sexuală. Hărţuirea sexuală este
o formă de discriminare care include comportamente
inacceptabile precum iniţierea contactului fizic, remarcile cu
conţinut sexual, dezvăluirea imaginilor pornografice, solicitări
pentru favoruri sexuale sau sugestii sexuale sub orice formă.
Hărţuirea este discriminatorie, deoarece persoanele supuse
acesteia au tendinţa de a presupune că respingerea acestor
propuneri inadecvate le-ar dezavantaja în caz de angajare
sau referitor la şansele de promovare.
• să nu se implice în vreo formă de hărţuire cu intenţia sau
consecinţele următoare:
- de a crea un mediu de lucru ostil sau intimidant, în care
angajaţii să fie încurajaţi să se implice în practici profesionale
inadecvate pentru „a se integra”

- de a se implica excesiv în performanţa profesională a
unei persoane
- de a manipula ocaziile de angajare a unei persoane
• să nu umilească sau insulte altă persoană
• să nu facă glume rasiste, etnice, religioase, sexuale sau
legate de vârstă
• să nu distribuie sau prezinte materiale jignitoare, inclusiv
imagini de acest gen
• să nu folosească informaţiile personale ale colegilor în mod
incorect
• să nu împrăştie zvonuri maliţioase şi să nu folosească
dispozitive electronice pentru a transmite informaţii
ofensatoare sau discriminatorii
Întrebare: Atunci când dau instrucţiuni sau evaluez
performanţa angajaţilor, folosesc adesea înjurături. Ar
putea fi o problemă?
Răspuns: Da. Este o formă de abuz verbal care i-ar putea
jigni pe ceilalţi chiar dacă se abţin să indice acest lucru la
momentul respectiv.
Protecţia intimităţii şi a informaţiilor confidenţiale
Grupul MOL acordă o mare importanţă respectării confidenţialităţii
informaţiilor personale ale angajaţilor. Politica noastră este să
obţinem şi să păstrăm doar datele personale impuse de legea
în vigoare sau cele necesare pentru funcţionarea eficientă a
Grupului MOL. Accesul la datele personale este strict limitat la
personalul companiei autorizat în mod direct şi poate fi acordat
doar pentru scopuri de afaceri. Dacă nu posedaţi autorizaţie
sau un obiectiv de afaceri valid, nu trebuie să încercaţi să
obţineţi acces la asemenea informaţii. Cei ce posedă acces la
informaţiile personale ale angajaţilor trebuie să folosească aceste
informaţii doar pentru scopul în care acestea au fost colectate
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şi să respecte cele mai înalte standarde de confidenţialitate în
mânuirea acestora.
Munca forţată şi cea prestată de copii
Grupul MOL nu tolerează nici o formă de muncă forţată, obligatorie,
impusă sau folosirea copiilor în acest scop. Toţi angajaţii Grupului
MOL împreună cu partenerii contractuali trebuie să cunoască şi să
respecte aceste cerinţe în munca lor zilnică.
Nerespectarea drepturilor omului precum şi orice formă de
discriminare împotriva angajaţilor sunt privite ca fiind încălcări
extrem de serioase ale normelor etice.
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4.4 PROTECŢIA SĂNĂTĂŢII, SIGURANŢEI ŞI
MEDIULUI (HSE) ŞI PROTECŢIA PROPRIETĂŢII

n conformitate cu angajamentul nostru privind dezvoltarea
durabilă, avem o abordare sistematică a aspectelor privind
ănătatea, siguranţa şi mediul (HSE) pentru a realiza
perfecţionarea continuă a performanţei noastre în aceste domenii.
Suntem dedicaţi reducerii riscurilor privind sănătatea, securitatea
i mediul care derivă din activităţile noastre, creând condiţii sigure
de muncă şi perfecţionând în mod continuu activităţiile noastre
privind protecţia mediului. Atenţia acordată calităţii este o cerinţă
undamentală a activităţilor noastre. Implementăm programe de
protecţie a mediului în toate regiunile în care suntem prezenţi.
n toate activităţile noastre respectăm principiile tehnologice şi
ecologice în vigoare şi promovăm acceptarea unor standarde
hiar mai severe pentru a reduce riscul efectelor negative asupra
mediului care sunt rezultatul activităţilor noastre.

Grupul MOL urmăreşte crearea pentru toţi angajaţii săi şi cei ai altor
ompanii care îşi desfăşoară activitatea în spaţiile noastre, a unui
mediu de lucru sigur, unde nimeni să nu fie expus riscurilor inutile.
Suntem conştienţi că operaţiunile sigure nu depind doar de utilajele
i echipamentele adecvate din punct de vedere tehnic, ci şi de
persoanele competente şi de o cultură HSE activă.

Dacă sunteţi angajat al Grupului MOL, trebuie:
să respectaţi întotdeauna cerinţele HSE la locul de muncă
să încetaţi orice activitate care devine nesigură şi să raportaţi
imediat acest fapt superiorului direct
să vă asumaţi doar sarcini pentru care sunteţi instruit în mod
special, pentru care sunteţi competent, apt din punct de vedere
medical şi suficient de odihnit
să vă asiguraţi că ştiţi ce trebuie să faceţi în caz de accident la
locul de muncă

•

•

•
•

 raportaţi prompt managerilor direcţi sau managerului care
să
exercită drepturile angajatorului orice accident, vătămare,
boală, condiţie nesigură sau nesănătoasă, incident, scurgere
sau emisie a unor substanţe periculoase pentru mediu, pentru
a se lua măsuri imediate în vederea prevenirii, corectării sau
controlării acestor evenimente
să nu vă asumaţi niciodată sarcini de muncă în cazul în care
calitatea muncii vă este afectată de consumul de alcool sau
droguri, legale sau ilegale, prescrise sau obţinute în alt mod. De
asemenea, trebuie să îi împiedicaţi şi pe alţii să facă aceste lucruri
să nu deţineţi, folosiţi sau transferaţi droguri ilegale în perimetrul
companiei; trebuie să raportaţi dacă altcineva face acest lucru
să respectaţi reglementările referitoare la restricţiile privind
fumatul la locul de muncă

Este în interesul tuturor şi totodată responsabilitatea tuturor de a
păstra valorile noastre. Cunoaşterea şi respectarea cerinţelor de
securitate ale Grupului MOL şi asigurarea respectării acestora în
ceea ce îi priveşte pe partenerii de afaceri şi oaspeţii care pătrund
în sediile Grupului MOL joacă un rol esenţial.
În calitate de angajat al Grupului MOL, trebuie:
• să vă desfăşuraţi întotdeauna activitatea conform regulilor de
securitate
• să raportaţi imediat incidentele privind securitatea (de exemplu,
acţiuni infracţionale, telefoane de ameninţare, pierderea
informaţiilor confidenţiale) unui reprezentant al departamentului
de securitate, serviciilor locale de securitate şi angajaţilor lor
• să nu uitaţi şi să le reamintiţi partenerilor externi că se interzic
armele de foc în locaţiile Grupului MOL, cu excepţia persoanelor
care au autorizaţia legală pentru aceasta (membrii forţelor
armate şi paznicii înarmaţi) în decursul activităţilor lor
• să nu lăsaţi nesupravegheate informaţiile confidenţiale şi
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•

bunurile de valoare ale Companiei
să nu vă implicaţi în conversaţii despre subiecte confidenţiale
în public, în sau în afara perimetrului Grupului MOL

În contextul protecţiei sănătăţii, siguranţei şi mediului,
comportamentul periculos care îi expune pe ceilalţi la anumite
riscuri este considerat ca fiind o încălcare gravă a normelor etice.
Întrebare: Conduc o benzinărie în cadrul Grupului MOL. În weekend-ul trecut, am făcut curăţenie împreună cu nişte angajaţi care
mi s-au alăturat voluntar. Unul dintre ei s-a rănit uşor şi a primit
tratament de prim ajutor de la un medic de pe ambulanţă. După
câteva zile, a putut veni din nou la lucru, aşa că nu am raportat
accidentul Grupului MOL. Am procedat corect?
Răspuns: Nu. Fiecare accident trebuie să fie raportat imediat
autorităţii competente din cadrul Grupului MOL.

4.5 AFACERI GUVERNAMENTALE ŞI IMPLICAREA ÎN
POLITICĂ

În operaţiunile noastre, acţionăm cu bună credinţă şi în mod corect,
conform tuturor legilor în vigoare în ţările unde suntem prezenţi şi
folosim doar metodele de lucru permise. Grupul MOL acţionează
ca firmă responsabilă din punct de vedere social în relaţie cu
organismele statale şi guvernamentale, organismele locale,
dar şi la nivel regional şi al societăţii ca întreg. Grupul plăteşte
impozitele şi taxele aferente şi insistă asupra transparenţei în
toate tranzacţiile sale financiare.
În calitate de angajat al Grupului MOL, niciodată nu trebuie:
• să efectuaţi sau să autorizaţi vreo plată inadecvată sau
nedatorată unui reprezentant al autorităţilor, local sau străin
sau vreunei persoane sau entităţi afiliate
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•
•

•
•
•

•
•

 încercaţi să determinaţi un reprezentant al autorităţilor, local
să
sau străin, să comită un act ilegal
să oferiţi sau să primiţi bani (sau orice bun de valoare precum
cadouri) sau comisioane în legătură cu efectuarea unor
tranzacţii sau acordarea de contracte
să faceţi ceva ce ar influenţa sau sprijini pe altcineva să încalce
aceste reguli
să induceţi în eroare vreun investigator din partea poliţiei sau
reprezentant al autorităţilor de reglementare
să încercaţi să obstrucţionaţi în vreun mod colectarea de
informaţii, date, dovezi sau înregistrări de către reprezentanţii
autorizaţi în mod legal să facă acest lucru, din partea autorităţilor
să ascundeţi, modificaţi sau distrugeţi documente, informaţii
sau înregistrări care sunt supuse unei investigaţii sau anchete
să încercaţi să împiedicaţi alţi angajaţi să ofere informaţii corecte

Implicarea în politică
Grupul MOL nu interzice angajaţilor să se implice în politică, dar
activităţile politice nu trebuie să fie desfăşurate de angajaţi în
numele Grupului MOL sau să intre în conflict cu interesele Grupului.
În calitate de persoană de decizie în cadrul Grupului MOL, trebuie:
• să obţineţi informaţii în conformitate cu şi să respectaţi legile şi
reglementările de lobby din ţările în care suntem prezenţi
• să obţineţi toate informaţiile relevante despre orice companie
sau consilier implicat în activităţi de lobby înainte de a încheia
un contract de cesiune cu ei. Trebuie să verificaţi dacă aceste
companii sau aceşti consilieri îşi desfăşoară activităţile în mod
legal şi nu urmăresc interese de lobby opuse pe baza unor
cesiuni ale unor terţi.
În calitate de angajat al Grupului MOL, trebuie:
• să fiţi foarte atent atunci când vă implicaţi în aceste activităţi:

- să nu folosiţi numele Grupului MOL
-să nu îi influenţaţi pe ceilalţi să creadă că Grupul MOL s-a
raliat de partea vreunui partid sau mişcări politice
		
-să nu vă alăturaţi grupurilor ale căror activităţi sau obiective
sunt în conflict cu interesele Grupului MOL
		
- să nu folosiţi echipamentele Grupului MOL (de exemplu,
faxuri, calculatoare, Internet, telefoane, copiatoare, scanere, hârtie
cu antet etc.)
• să nu desfăşuraţi activităţi politice la locul de muncă
În contextul afacerilor guvernamentale şi implicării în politică,
corupţia este considerată ca fiind o încălcare extrem de gravă a
normelor etice.

4.6 COMUNITĂŢI LOCALE ŞI SOCIETATEA ÎN GENERAL
Grupul MOL contribuie la dezvoltarea economică şi la
îmbunătăţirea standardelor de viaţă în regiunile în care
îşi desfăşoară activitatea. Pe lângă crearea de noi locuri de
muncă, servim binele public prin activităţi care au scopul de
a îmbunătăţi nivelul sănătăţii, culturii şi educaţiei. Susţinem
activităţi de sponsorizare şi patronaj social fără corupţie. Grupul
MOL se dedică comunicării responsabile: punem la dispoziţia
publicului informaţii periodice, complete, comprehensibile şi
de încredere despre activităţile şi intenţiile noastre, prin toate
mijloacele relevante. Scopul nostru este de a dezvolta relaţii
profesionale pozitive cu mass media. Grupul MOL încearcă să
se implice într-un dialog deschis şi transparent şi în consultări
cu comunităţile locale şi cu alţi reprezentanţi ai societăţii civile
care au interese justificate în operaţiunile noastre. Încurajăm
participarea angajaţilor în sprijinirea dezvoltării comunităţii
locale şi a iniţiativelor sociale.
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În calitate de angajat al Grupului MOL, trebuie:
• să respectaţi întotdeauna legile şi reglementările locale
din fiecare comunitate şi ţară în care suntem prezenţi
• să respectaţi drepturile fundamentale ale omului, culturile
şi diversele cutume de afaceri ale comunităţilor şi ţărilor
respective (atâta vreme cât nu intră în conflict cu principiile
prezentului Cod)
• să încercaţi să recrutaţi personal calificat local, acolo unde
este posibil
În contextul comunităţilor locale şi al societăţii în general, încălcarea
drepturilor omului, dezinformarea comunităţilor şi corupţia sunt
considerate ca fiind încălcări extrem de grave ale normelor etice.
Întrebare: Tocmai am aflat că o companie contractată de
Grupul MOL este implicată în practici ilegale de angajare. Acest
comportament este normal în ţara respectivă. Ce ar trebui să
fac?
Răspuns: Transmiteţi această informaţie superiorului
dumneavoastră direct. Este în interesul Grupului MOL
să colaboreze doar cu parteneri care respectă legea şi
reglementările în vigoare şi regulile acestui Cod Etic.

4.7 FURNIZORI ŞI PARTENERI DE AFACERI
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Relaţiile cu furnizorii şi alţi parteneri de afaceri se bazează pe
încredere şi respect reciproc. Toate informaţiile referitoare la relaţiile
dintre Grupul MOL şi furnizori sunt considerate confidenţiale. Nu ne
folosim inadecvat poziţia de pe piaţă şi ne dedicăm creării condiţiilor
egale pentru toţi partenerii noştri de afaceri. De asemenea, ne
obligăm să respectăm termenii contractuali conveniţi. Atunci când
acţionează în numele Grupului MOL, este răspunderea specifică
a angajaţilor noştri să ajute furnizorii să înţeleagă cerinţele şi
aşteptările Grupului MOL.

Atunci când acţionaţi în numele Grupului MOL, trebuie:
• să alegeţi doar persoanele sau companiile cu bună
reputaţie şi calificările necesare
• să încercaţi să faceţi afaceri cu furnizori care respectă
cerinţele legale relevante şi acţionează într-un mod
care corespunde angajamentului Grupului MOL faţă de
normele etice prezentate în acest Cod
• să ajutaţi furnizorii să înţeleagă cerinţele etice şi de
calitate ale Grupului MOL
• să raportaţi superiorilor direcţi activităţile furnizorilor care
nu respectă aceste cerinţe
• să nu solicitaţi sau acceptaţi beneficii de la vreun partener
de afaceri. Trebuie să raportaţi imediat superiorului direct
astfel de beneficii ilegale oferite de parteneri de afaceri
sau furnizori şi să iniţiaţi încetarea tuturor relaţiilor de
afaceri cu aceştia
• să alegeţi furnizorii pe baza meritelor, evitând conflictele
de interese, cadourile şi acţiunile inadecvate sau orice
alt gen de favoritism care ar putea compromite această
alegere; sunt acceptate cadourile promoţionale (de
exemplu, stilouri, brelocuri, calendare, mape etc) de
valoare mică (sub 50 de euro), alte cadouri de protocol,
mese de afaceri şi participarea la conferinţe fără scop de
influenţare
• să informaţi superiorul direct despre orice cadou cu o
valoare care depăşeşte 50 de euro şi care va decide dacă
acesta poate fi păstrat, cedat în scopuri caritabile sau
returnat persoanei care l-a trimis. Grupul MOL permite
partenerilor săi să sprijine iniţiativele caritabile în locul
acordării cadourilor către angajaţi
• să vă informaţi superiorul direct despre invitaţiile primite
în scopuri de afaceri şi să vă asiguraţi că acceptarea
invitaţiilor este aprobată în prealabil. Superiorul direct

•

•

•

are dreptul de a decide dacă acceptarea acestor invitaţii
serveşte intereselor de afaceri ale Grupului MOL
să nu acceptaţi oferte de călătorie, petrecere a vacanţei
şi/sau cazare ale unui partener de afaceri, furnizor extern
sau persoană privată care lucrează pentru Grupul MOL
(consultanţi, agenţi, parteneri de franciză etc.). În anumite
cazuri (de exemplu, instruire profesională sau invitaţii
de a susţine prezentări), acceptarea acestor oferte de
deplasare şi cazare este permisă dacă este aprobată în
scris de managerul care exercită drepturile angajatorului
să înregistraţi toate cadourile, mesele de afaceri şi
evenimentele cu o valoare care depăşeşte 50 de euro
în registrul pentru cadouri al companiei, indiferent dacă
acestea au fost acceptate sau refuzate. Cadourile, mesele
de afaceri şi evenimentele cu o valoare care depăşeşte
50 de euro şi care nu sunt înregistrate în registrul pentru
cadouri pot fi considerate mită
să fiţi atenţi să nu divulgaţi informaţiile confidenţiale
de afaceri ale furnizorilor noştri (detalii privind cotarea
licitaţiilor, informaţii despre preţurile de la licitaţii etc.)
vreunui terţ

Întrebare: Lucrez într-o ţară unde refuzul unui cadou este o
insultă. Unul dintre partenerii noştri m-a surprins cu un cadou
special. Ce ar trebui să fac?
Răspuns: Dacă primiţi un cadou cu o valoare mai mare de 50 de
euro, trebuie să raportaţi superiorului direct care va decide dacă
acesta poate fi păstrat, cedat în scopuri caritabile sau returnat
persoanei care l-a oferit. Toate cadourile, mesele de afaceri şi
evenimentele cu o valoare care depăşeşte 50 de euro trebuie să
fie înregistrate în registrul pentru cadouri al unităţii organizaţionale
respective, indiferent dacă acestea au fost acceptate sau
refuzate. Dacă nu sunt înregistrate, ele pot fi considerate mită.

Întrebare: Un partener de afaceri important m-a invitat să iau
parte la o conferinţă de afaceri. Ştiu foarte bine că reducerea
costurilor sunt esenţiale din cauza situaţiei economice dificile.
Deoarece partenerul s-a oferit să plătească taxa de înscriere şi
cazarea, cred că ar trebui să îmi iau câteva zile libere pentru
conferinţă şi să obţin acces la informaţii utile. Este un aranjament
din care toată lumea are de câştigat, nu este aşa?
Răspuns: Nu. Dacă procedaţi astfel, încălcaţi Codul Etic.
Invitaţiile în scopuri de afaceri trebuie să fie raportate întotdeauna
superiorilor direcţi, de la care trebuie să obţineţi aprobarea
prealabilă scrisă. Dacă valoarea implicată depăşeşte 50 de euro,
trebuie să le înregistraţi în registrul pentru cadouri din compania
dumneavoastră.
Conflicte de interese
În calitate de angajat al Grupului MOL, este posibil să fiţi expus
conflictelor de interese care trebuie să fie evitate; în aceste cazuri,
trebuie să obţineţi în prealabil autorizaţia superiorului direct care
exercită drepturile angajatorului sau trebuie să informaţi managerul
relevant care exercită drepturile angajatorului.
Deoarece următoarele aranjamente reprezintă în mod clar conflicte
de interese, trebuie:
• ca persoane private, să nu lucraţi niciodată sau să nu prestaţi
servicii vreunei părţi externe cu care aţi stabilit un contact
prealabil ca parte a serviciului dumneavoastră în cadrul
Grupului MOL
• să nu investiţi niciodată bani în compania unui furnizor sau
client dacă sunteţi implicat în selectarea sau evaluarea sau
negocierea cu acel furnizor sau dacă supervizaţi vreo persoană
care are această responsabilitate. Investiţiile în asociaţiile
economice publice reprezintă o excepţie de la această regulă.
19

ale unor furnizori sau clienţi. O investiţie substanţială înseamnă
orice interes economic care ar putea influenţa sau crea aparenţa
de influenţare a unor decizii.
În următoarele cazuri, managerul relevant care exercită drepturile
angajatorului (sau, în cazul proiectelor, managerul de proiect
respectiv) trebuie să fie abordat în scris pentru a lua o decizie
conform căreia următoarele cazuri sunt incompatibile sau nu cu
activităţile prestate în cadrul Grupului MOL:
• dacă o persoană lucrează în afara Grupului MOL în cadrul
unei relaţii de angajare sau ca agent sau reprezentant al altei
companii
• dacă o persoană află că una dintre rudele sale apropiate lucrează
sau prestează servicii pentru un concurent, client sau furnizor
şi că a fost implicată în procesul decizional sau proceduri de
încheiere a contractelor care au în vedere concurentul, clientul
sau furnizorul respectiv.
• dacă, pe baza funcţiei deţinute, o persoană are capacitatea de
a angaja, superviza, modifica termenii şi condiţiile de angajare a
oricăreia dintre rudele sale apropiate, indiferent dacă persoana
respectivă este angajat al Grupului MOL sau este angajat de
un partener cu contract al Grupului MOL
În următoarele cazuri, trebuie să obţineţi în prealabil autorizaţia
scrisă a managerului relevant care exercită drepturile angajatorului:
• orice relaţii stabilite cu concurenţi, clienţi sau furnizori, acolo
unde se poate presupune că există conflicte de interese
• acceptarea unei funcţii de conducere, calitatea de membru întrun consiliu de supervizare sau în altă grupare într-o companie
sau organizaţie non profit
• obţinerea calităţii de proprietar cu drepturi de control într-o
companie externă
• efectuarea unei investiţii substanţiale în companii concurente,
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Referitor la furnizori şi parteneri de afaceri, corupţia este considerată
ca fiind o încălcare extrem de gravă a normelor etice.
Întrebare: Sunt angajat al Grupului MOL, dar doresc să o ajut şi pe
soţia mea în afacerea ei. Trebuie să conduc negocieri de afaceri
în calitate de reprezentant al companiei sale. Este acest lucru
compatibil cu responsabilităţile mele în cadrul Grupului MOL?
Răspuns: Trebuie să obţineţi aprobarea prealabilă scrisă a
managerului care exercită drepturile angajatorului, care va decide
dacă există vreun conflict de interese.

4.8 CONCURENŢA

Deşi Grupul MOL concurează în mod activ în multe dintre activităţile
sale, acţiunile sale de pe piaţă se desfăşoară conform normelor
concurenţei loiale şi legii concurenţei.
Colectăm informaţii despre concurenţii noştri într-un mod conform
prevederilor legale. Vom folosi doar informaţiile şi sursele
disponibile în mod public pentru a evalua tendinţele de afaceri,
ale consumatorilor, furnizorilor şi tehnologiei, legile parlamentare
aflate în stadiu de proiect, precum şi campaniile de comunicare ale
furnizorilor şi concurenţilor. Grupul MOL va colecta aceste informaţii
în mod corect şi legal.

Întrebare: Tocmai am participat la o conferinţă unde m-am
întâlnit cu nişte foşti colegi care acum lucrează pentru alte
companii, în funcţii asemănătoare cu a mea. În timpul pauzei,
unul dintre ei mi-a propus să facem schimb de informaţii
despre produse şi preţuri pentru a ne ajuta reciproc. Ce ar
trebui să fac?
Răspuns: Trebuie să respingeţi această propunere. Practicile
convenite de comun acord cu concurenţii reprezintă nu
doar o încălcare a Codului de Etică, ci şi a legii în vigoare.
De asemenea, trebuie să raportaţi incidentul superiorului
dumneavoastră direct.

Grupul MOL acordă o atenţie deosebită neîncheierii vreunui tip de
acord sau practici de tip cartel, convenite, în mod direct sau indirect,
împreună cu concurenţii, cu scopul de a fixa preţurile, a împărţi
pieţele, producţia sau cotele de vânzări.

Întrebări, preocupări şi raportarea
comportamentului lipsit de etică

În acelaşi timp, acolo unde operaţiunile din domeniu în general
influenţează în mod semnificativ mediul natural şi dezvoltarea
socială a comunităţilor locale, Grupul MOL va coopera în mod
activ cu concurenţii săi în îndeplinirea responsabilităţilor sociale şi
ecologice reciproce. Grupul MOL îşi va exprima cu fiecare ocazie
angajamentele sale etice în cadrul organizaţiilor comerciale,
asociaţiilor din domeniu, organizaţiilor cu mai multe părţi interesate
şi parteneriatelor locale, regionale şi globale care susţin valorile
dezvoltării durabile.

Angajaţii Grupului MOL trebuie să raporteze orice încălcări sau
posibile încălcări ale Codului Etic al Grupului MOL care le sunt aduse
la cunoştinţă, indiferent dacă acestea se referă la ei, la contactele
lor directe, superiori sau alţii. Ei trebuie să solicite consiliere dacă
nu sunt siguri de cursul adecvat al acţiunii.

În ceea ce priveşte concurenţii, acordurile de tip cartel sunt
considerate ca fiind o încălcare extrem de gravă a normelor etice.
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Atunci când raportează comportamentul lipsit de etică, persoana
trebuie să respecte drepturile persoanei pe care o raportează;
astfel, se interzice dezvăluirea datelor personale ale persoanei
raportate vreunei companii membre a Grupului MOL sau unui terţ
care nu este implicat în problema etică respectivă.
Dacă aveţi preocupări de natură etică, trebuie să contactaţi mai
întâi superiorul direct. De asemenea, puteţi solicita sprijin sau
consiliere de la partenerul dumneavoastră de resurse umane şi
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de la departamentul juridic al Grupului MOL. Dacă nu vă simţiţi
în largul dumneavoastră să folosiţi aceste canale, puteţi contacta
în orice moment Consiliul de Etică al Grupului MOL sau ofiţerul
însărcinat cu probleme de etică din compania membră a Grupului
MOL în care activaţi.
Principalul rol al Consiliului de Etică este de a se asigura că fiecare
angajat al Grupului MOL respectă Codul. Consiliul de Etică:
• revizuieşte periodic şi - fără a indica detalii personale - dezvăluie
procedurile disciplinare iniţiate împotriva persoanelor care au
încălcat Codul
• supervizează instruirea etică şi comunicările legate de Cod
• indică sau comandă ofiţerului însărcinat cu probleme de
etică din companiile relevante membre ale Grupului MOL să
efectueze investigaţii etice
• evaluează în mod continuu riscurile de nerespectare şi se
asigură că reglementările răspund acestor riscuri
• oferă sprijin pentru a ajuta angajaţii să respecte Codul Etic
• elaborează rapoartele de respectare a CoE pentru preşedintele
Grupului MOL şi Consiliul Director al MOL.
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Investigaţiile şi procedurile etice sunt reglementate în „Procedurile
de aplicare a CoE”. Dacă doriţi să raportaţi un comportament
lipsit de etică sau dacă nu doriţi să folosiţi vreunul dintre canalele
la care se face referire mai sus, vă rugăm să contactaţi Consiliul
de Etică sau ofiţerul însărcinat cu probleme de etică. Puteţi trimite
un e-mail la ethicscouncil@mol.hu sau îi puteţi scrie preşedintelui
Consiliului de Etică al Grupului MOL la H-1117 Budapesta,
Oktober huszonharmadika u. 18, Ungaria. Consiliul are şi o linie
telefonică cu robot. Linia funcţionează 24 de ore pe zi/şapte zile
pe săptămână. Contactaţi Consiliul de Etică la (+36 1) 464-1725.
Puteţi folosi limba dumneavoastră maternă în toate comunicările
cu Consiliul. Vă atragem atenţia asupra faptului că investigaţiile

sunt mai eficiente dacă oferiţi cât mai multe detalii despre problema
respectivă, inclusiv numele dumneavoastră. Rapoartele anonime
vor fi investigate doar dacă se presupune că s-a produs o încălcare
extrem de gravă a Codului.
Cu bună credinţă, orice angajat poate solicita consiliere, ridica
probleme sau raporta acte de comportament reprobabil conform
prezentului Cod. Totuşi, dacă un angajat raportează o încălcare a
normelor etice ştiind că acea încălcare nu a fost comisă sau a fost
comisă de altă persoană decât cea raportată, pot fi iniţiate proceduri
de încălcare a eticii împotriva sa.
Grupul MOL nu va tolera actele de răzbunare împotriva persoanelor
care raportează cu bună credinţă probleme legate de etică.
Acuzaţiile de răzbunare trebuie raportate. Consiliul de Etică sau,
după caz, ofiţerul însărcinat cu probleme de etică, va investiga
aceste acuzaţii şi va lua măsurile adecvate.
Orice persoană responsabilă pentru acte de răzbunare împotriva
celor care raportează un comportament suspect lipsit de etică sau
alte riscuri privind afacerile se vor supune măsurilor disciplinare. Dacă
suspectaţi că dumneavoastră sau o persoană pe care o cunoaşteţi
este supusă actelor de răzbunare pentru că a ridicat o problemă
legată de etică, trebuie să contactaţi imediat Consiliul de Etică.
Întrebare: Mi-e teamă că superiorul meu a comis o încălcare a
normelor etice. Motivul pentru care sunt îngrijorat este că dacă
raportez, s-ar putea să suport consecinţe negative. Ce ar trebui să
fac?
Răspuns: Ar trebui să folosiţi canalele descrise în Cod sau să
contactaţi direct Consiliul de Etică al Grupului MOL. Acesta nu va
tolera vreun act de răzbunare împotriva persoanelor care
raportează cu bună credinţă probleme legate de etică şi ne
aşteptăm ca fiecare să acţioneze în mod responsabil cu privire la
aceste raportări.

CUM PUTEŢI CONTACTA CONSILIUL DE ETICĂ:
Adresa: Consiliul de Etică al Grupului MOL, H-1117 Budapesta,
Oktober huszonharmadika u. 18, Ungaria
Email: ethicscouncil@mol.hu
Puteţi lăsa mesaje (24 de ore pe zi/şapte zile pe săptămână)
la telefonul: (+36 1) 464-1725 (extern) sau 21-725 (intern)

9

