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DON’T DO  
THIS AT WORK

Cod de conduită responsabilă în afaceri
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DE CE AVEM UN COD DE 
CONDUITĂ RESPONSABILĂ 
ÎN AFACERI?
Codul nostru de conduită responsabilă în 
afaceri vă oferă îndrumare la nivel înalt privind 
cadrul nostru de politici și instrucțiuni și ne 
ajută să creăm un mod unic Telia de a face 
afaceri prin: stabilirea unei „busole etice“ 
comune în cadrul companiei; stabilirea unor 
standarde și așteptări clare cu privire la 
modul în care trebuie să acționăm, și prin 
recunoașterea faptului că a face afaceri cu 
integritate este o responsabilitate comună.

Compania noastră acordă o atenție deosebită 
afacerilor responsabile. Atât de deosebită, 
încât ne-am hotărât să transformăm codul 
nostru global de conduită responsabilă în 
afaceri într-o serie de povestiri vesele despre 
ceea ce nu ar trebui să faceți la locul de 
muncă.

Angajamentul nostru pentru conduită 
responsabilă în afaceri 
A fi o companie responsabilă înseamnă a 
sprijini standardele internaționale privind 
drepturile omului, condițiile de muncă, mediul 
înconjurător și combaterea corupției. Astfel, 
respectăm o serie de declarații internaționale, 
convenții și recomandări. Printre acestea se 
numără Declarația Organizației Națiunilor 
Unite privind drepturile omului, Convențiile de 
bază ale Organizației Internaționale a Muncii, 
recomandările OCDE pentru întreprinderile 
multinaționale și Pactul Global al Organizației 
Națiunilor Unite.

Aceste standarde internaționale stau la baza 
Codului de conduită responsabilă în afaceri și  
a cadrului nostru de politici și instrucțiuni. 

Pe cine afectează? 
Codul de conduită responsabilă în afaceri 
se aplică tuturor: angajaților, directorilor și 
membrilor consiliilor de administraţie. Toți 
furnizorii și consultanții care lucrează în cadrul 
operațiunilor noastre trebuie, de asemenea, 
să respecte Codul de conduită responsabilă 
în afaceri. Încălcarea Codului de conduită 
responsabilă în afaceri, inclusiv a politicilor 
și instrucțiunilor noastre, nu va fi acceptată, 
și va genera consecințe, inclusiv desfacerea 
contractului de muncă.

STABILIREA 
AȘTEPTĂRILOR

Ce se așteaptă de la mine, în calitate  
de angajat?
Ne așteptăm să citiți, să înțelegeți și să 
respectați Codul de conduită responsabilă 
în afaceri, politicile, instrucțiunile și 
recomandările, precum și toate legile 
locale relevante. 

Fiți întotdeauna transparent în toate deciziile 
și acțiunile pe care le luați și nu vă utilizați 
funcția sau activele sau tranzacțiile companiei 
pentru un câștig privat. 

Atrageți atenția și raportați orice probleme 
sau încălcări ale politicilor noastre. Dacă 
nu sunteți sigur cum trebuie să acționați, 

COMPANIA NOASTRĂ 
ACORDĂ O ATENȚIE 
DEOSEBITĂ AFACERILOR 
RESPONSABILE

întrebați managerul dvs. sau Consilierul 
de Etică și Conformitate. În cazul în care vă 
simțiți amenințați în vreun fel de un pericol 
personal sau prejudicii sau sunteți forțați să 
încălcați principiile noastre, raportați acest 
lucru managerului dvs. și echipei de etică 
și conformitate la nivel de grup cât mai 
curând posibil.

Ce se așteaptă de la mine, în calitate  
de lider?
Adiţional la cele menţionate mai sus, 
ne așteptăm să promovați o cultură de 
transparenţă și integritate, să mențineți un 
mediu în care echipa să se simtă confortabil  
cu privire la exprimarea preocupărilor. 

BRINGING  
THE WORLD 
CLOSER 
ON THE 
CUSTOMER’S 
TERMS
Faceți-vă timp pentru a discuta și reflecta 
asupra secțiunilor Codului nostru, care sunt 
relevante pentru propria echipă, ascultând 
cu atenție și încercând să răspundeți la orice 

întrebări sau nelămuriri. Căutați soluții apelând 
la resursele disponibile, în cazul în care 
aveți nevoie. 

Întotdeauna acționați imediat în cazul în care 
cunoașteți posibile încălcări ale Codului.

OBIECTIVUL NOSTRU
Pentru a ne dezvolta compania și pentru a fi 
inspirați în munca noastră trebuie să fim cu 
adevărat relevanți pentru clienții noștri. Ambiția 
noastră este de a dezvolta Telia - to become a 
New Generation Telco.

Obiectivul nostru indică modul în care vom 
realiza acest lucru: Bringing the world closer on 
the customer’s terms.

VALORILE NOASTRE
Valorile noastre comune – Dare, Care, Simplify 
- ne ghidează modul de a acționa și de a ne 
comporta zi de zi.

Conform valorilor, trebuie să îndrăznim să 
vorbim, exprimându-ne opiniile și preocupările. 
Conform valorilor, trebuie să avem grijă unii 
de alții prin susținere, respect și onestitate. 
În plus, conform valorilor trebuie să avem 
grijă de lumea în care trăim acționând în mod 
responsabil, în conformitate cu standardele 
noastre etice.
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TELIA COMPANY 03MESAJ DIN PARTEA DIRECTORULUI GENERAL

SUNTEM NOUA  
GENERAȚIE TELCO
Acest lucru nu înseamnă că suntem o nouă companie – ci că istoria, tradiția, 
experiența și cunoștințele noastre formează baza pentru toate lucrurile 
interesante pe care le vom face de acum înainte.

După ce am trecut împreună atât prin perioade bune, cât și prin perioade 
mai grele, știm că modul în care ne desfășurăm activitatea este cu adevărat 
la fel de important ca și ceea ce facem. Aceasta reprezintă o reflecție asupra 
ceea ce suntem. Dar, de asemenea, știm că, deși fiecare dintre noi are 
obligația de a acționa conform obiectivului și valorilor noastre comune, 
nu este întotdeauna ușor să știi care este acţiunea corectă.

De aceea, am creat acest Cod de conduită responsabilă în afaceri,  
care să ne ajute să acționăm astfel încât să putem dezvolta o companie de 
care să fim mândri: Telia Company, care se angajează să facă lucrurile bine, 
Telia Company care respectă societatea și mediul ambiant. O Telia Company 
care contribuie la o lume mai bună, făcând-o mai accesibilă clienților noștri, 
în condițiile impuse de aceștia

Johan Dennelind
Președinte și director general 
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DEFINIȚII
Un cadou înseamnă oferirea sau primirea de 
bunuri sau servicii cu o valoare de piață. Un 
cadou devine mită atunci când există intenția 
de a influența deciziile și relațiile de afaceri.

Activităţile de divertisment în cadrul afacerilor 
și ospitalitatea , întâlnirile cu clienții și 
furnizorii actuali sau potențiali, precum și 
relațiile cu părțile interesate sunt adecvate 
numai atunci când se respectă Codul de 
conduită responsabilă în afaceri și legile și 
reglementările în vigoare.

ACŢIONAŢI ÎN MOD 
CORECT
Ce înseamnă acest lucru pentru 
Telia Company?
Compania noastră acoperă întotdeauna 
costurile de cazare și de călătorie pentru 
angajații care participă la evenimente relevante 
pentru companie.

Dacă primiți un cadou cu o valoare de piață 
mai mare de 50 USD, acesta trebuie înregistrat 
și depozitat în depozitul companiei pentru 
cadouri. Orice cadou primit de către un angajat 
implicat într-un proces de selecție de furnizori 
trebuie înregistrat, indiferent de valoare.

Cum pot să mă comport în mod corect?
Ospitalitatea și cadourile pot complica 
procesul de luare a deciziilor de afaceri, de 
aceea, gândiți-vă bine înainte de a le oferi sau 
de a le primi.

Folosiți-vă propria judecată pentru a evalua 
situația, chiar și atunci când cadourile nu 
depășesc limitele prestabilite de noi. Rețineți 
că uneori pot fi aplicate limite mai mici, în 
funcție de instrucțiunile locale, și orice cadouri 
primite ar putea fi înregistrate în depozitul 
companiei pentru cadouri.

Informații suplimentare
Pentru mai multe informații, consultați Politica 
de grup anti-mită și anti-corupție.

Dacă nu sunteți sigur ce trebuie să faceți, 
consultați echipa de etică și de conformitate a 
grupului sau consilierul local pentru probleme 
de etică și conformitate.

CADOURI ȘI OSPITALITATE
Ne asigurăm că ospitalitatea și 
cadourile au la bază un obiectiv de 
afaceri clar și că sunt: dezvăluite în 
mod deschis și înregistrate în mod 
corect, au o valoare rezonabilă și 
sunt adecvate relației de afaceri.

Nu oferiți și nu acceptați cadouri, călătorii, 
plăți sau ospitalitate în schimbul unei decizii 
favorabile sau al unui avantaj în afaceri. De 
asemenea, nu oferiți niciun cadou funcționarilor 
publici, în afară de produse de valoare mică, 
inscripționate cu sigla companiei, cum ar fi 
stilourile. 

Puteți susține furnizorii și terțele părți să 
vă ajute să vă comportați în mod corect 
comunicându-le activ politica noastră.

ÎN PRACTICĂ
Am primit o solicitare de aprobare pentru 
bilete VIP la un festival de jazz de la 
o companie de asigurări, care este și 
sponsorul evenimentului respectiv.  
Invitația include bilete și cazare. Este OK  
să accept oferta? 
Dacă există un motiv de afaceri clar (de 
exemplu, suntem clientul respectivei 
companii, avem o ședință cu părțile interesate 
importante), iar evenimentul este transparent 
(cu o invitație oficială și mulți participanți) și 
de o valoare rezonabilă, atunci este OK și 
puteți merge. Cu toate acestea, trebuie să 
ne acoperim propriile costuri de călătorie și 
cazare. 

Se apropie Anul Nou și doresc să fac 
cadouri partenerilor noștri. Echipa de 
vânzări corporative a sugerat să oferim 
câte un coș cu dulciuri și un set de căști 
inscripționat cu sigla companiei unui grup 
de clienți corporativi, inclusiv din sectorul 
public. Este această propunere OK ? 
Pentru a ne asigura că respectăm politica 
companiei și legislația locală, nu oferiți astfel 
de coșuri clienților din sectorul public. Ați 
putea să le oferiți în schimb o agendă și 
un stilou inscripționate cu sigla companiei, 
în valoare de mai puțin de 10 USD . Este 
de asemenea important să ne asigurăm că 
destinatarii din sectorul privat sunt selectați în 
mod obiectiv (nu subiectiv). 

DON’T ACCEPT 
SHINY GIFTS

Trei lucruri cheie

1   Nu oferiți și nu acceptați niciodată 
cadouri, călătorii, plăți sau ospitalitate 
în schimbul unei decizii favorabile sau 
a unui avantaj în afaceri.

2   Compania noastră își achită întotdeauna 
propriile costuri de cazare și călătorie 
de afaceri justificate

3   Cadourile pe care le primiți trebuie 
înregistrate 
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TELIA COMPANY 07CONFLICTUL DE INTERESE

DEFINIȚII
Conflictul de interese apare atunci când 
motivele personale financiare sau de altă 
natură influențează - sau pot părea că 
influențează - performanța profesională  
a unui angajat. 

ACŢIONAŢI ÎN MOD 
CORECT
Ce înseamnă acest lucru pentru 
Telia Company?
Angajaților nu li se permite să obțină câștiguri 
personale din tranzacțiile comerciale sau din 
informațiile care nu sunt publice, obținute 
prin munca prestată. În plus, procesele 
decizionale de achiziții trebuie să fie echitabile 
și transparente.

Cum pot să mă comport în mod corect?
Mențineți întotdeauna relațiile cu furnizorii și 
partenerii de afaceri la un nivel profesionist, 
evitând familiaritatea excesivă. Nu acordați 
tratament preferențial contactelor personale, 
cum ar fi membrilor familiei sau prietenilor, și 
evitați situațiile în care s-ar putea crea o astfel 
de suspiciune.

De asemenea, evitați participarea la orice 
proces de luare a deciziilor care creează sau 
poate fi perceput că a creat un conflict de 
interese. Dacă descoperiți un potențial conflict 
de interese, informați managerul dvs. cât mai 
curând posibil.

Dacă intenționați să deveniți un membru 
al consiliului de administrație, angajat sau 
consultant al unei societăți externe, de 
mare profil, non-profit sau al unei organizații 
similare, asigurați-vă că obțineți în prealabil 
acordul scris în acest sens. Puteți lua parte la 
activități în afara locului de muncă obișnuit, dar 
informați managerul dvs. dacă se creează un 
conflict de interese potențial sau perceput.

Ca să verificați dacă faceți ceea ce trebuie, 
întrebaţi-vă dacă aveți vreun conflict de 
interese de raportat. Relațiile personale vă 
influențează deciziile de afaceri? Funcția dvs. 
presupune competențe de luare a deciziilor 
asupra membrilor familiei sau prietenilor 
apropiați? 

Dacă aceste întrebări ridică unele probleme, 
discutați situația cu managerul sau consilierul 
local pe probleme de etică și conformitate. 

CONFLICTUL DE INTERESE
Pentru a oferi clienților noștri cele 
mai bune servicii, ne asigurăm că 
toate deciziile noastre pot fi luate 
independent de interese private sau 
loialități divizate. Reușim acest lucru 
evitând în mod activ sau atenuând 
situațiile care creează conflicte de 
interese potențiale sau percepute 
față de activitățile noastre de afaceri. 

DON’T 
FAVOR 
FAMILY

Trei lucruri cheie

1   Evitați situațiile care pot compromite  
- sau pot părea că compromit - procesul 
de luare a deciziilor. 

2   Informați managerul cu privire la orice 
conflict de interese potențial care vă 
implică pe dvs. sau alte persoane

3   Nu acordați tratament preferențial 
contactelor personale, cum ar fi 
prietenii sau familia

Informații suplimentare
Pentru mai multe informații, consultați Politica 
de grup anti-mită și anti-corupție. 

Puteți să vă exprimați preocupările sau să 
raportați potențialele conflicte de interese prin 
intermediul portalului nostru web securizat, 
Linia de raportare. Dacă nu sunteți sigur ce 
trebuie să faceți, consultați echipa de etică și 
de conformitate a grupului sau consilierul local 
pentru probleme de etică și conformitate.

ÎN PRACTICĂ
Soțul meu este unul din proprietarii unei 
societăți, care este considerată furnizor 
Telia. Aceasta situație este adecvată? 
Este în regulă ca membrii de familie sau alt 
fel de rude apropiate să fie furnizori. Cu toate 
acestea, trebuie să ieșiți din această situație 
de conflict de interese prin declararea relației 
și prin neparticiparea la procesele de achiziție 
sau execuție. 

Vecinul meu este furnizor Telia și m-a  
invitat să stau în weekend la el, la reședința 
sa de vară. Pot să mă duc? 
Puteți merge cu condiția să nu ne aflăm în 
mijlocul negocierilor cu furnizorul respectiv 
și cu condiția să nu dețineți o funcție care 
ar putea crea o impresie de tratament 
preferențial. 

Vărul meu a absolvit recent facultatea 
și este în căutarea unui loc de muncă. 
Avem posturi libere relevante și mi-a cerut 
să îl ajut să obțină unul. Ce ar trebui să fac?
Îndrumați-l pe vărul dvs. să viziteze site-ul 
nostru unde poate aplica online. De asemenea, 
îi puteți recomanda să sune la numărul indicat 
pe site pentru a urmări aplicația sa. 
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Informații suplimentare

Pentru mai multe informații, consultați Politica 
de grup anti-mită și anti-corupție.

Puteți să vă exprimați preocupările sau să 
raportați abaterile prin intermediul portalului 
nostru web securizat, Linia de raportare.

SPONSORIZĂRI ŞI DONAȚII
Sponsorizările și donațiile sunt o 
modalitate foarte bună de a ne dezvolta 
compania și de a sprijini comunitățile 
în care ne desfășurăm activitatea. 
Planificăm și administrăm astfel 
de evenimente cu grijă și în mod etic, 
astfel încât să sprijine obiectivele noastre 
de afaceri și să creeze valoare socială.

Trei lucruri cheie

1   Nu promiteți niciodată o sponsorizare 
sau donație, fără să parcurgeți procesul 
de aprobare

2   Întotdeauna evaluați sponsorizarea 
din perspectiva riscului reputației și 
corupției

3   Luați deciziile de sponsorizare în 
baza unei strategii și a unui plan pe 
termen lung

DON’T 
SPONSOR 
THE 
WRONG 
THING
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ACŢIONAŢI ÎN MOD 
CORECT
Ce înseamnă acest lucru pentru 
Telia Company?
Este important să vă asigurați că orice sprijin 
oferit este în concordanță cu activitatea 
și strategia noastră de sustenabilitate. 
Întotdeauna evaluați opțiunile împotriva unui 
profil de risc reputațional și de corupție, 
documentând alegerile și monitorizând orice 
acțiuni necesare.

Asigurați-vă că orice sprijin acordat nu are 
nicio legătură cu tranzacțiile noastre de afaceri 
și că nu poate fi interpretat drept sprijin politic, 
plăți politice sau dare de mită. Nu susțineți 
niciodată persoane, organizații, activități 
sau evenimente considerate a fi lipsite de 
etică sau discriminatorii. De asemenea, nu 
susțineți activități religioase sau militare sau 
activități care au un impact negativ semnificativ 
asupra mediului.

Întrebați-vă dacă vom putea face public 
sprijinul respectiv acordat. - În cazul în care 
răspunsul este negativ, atunci respectivul 
sprijin nu trebuie acordat.

Cum pot să mă comport în mod corect?
Planificați orice activități de sponsorizare și 
donații cu atenție, ca parte a unui program 
anual, gândindu-vă pe termen lung și 
respectând activitatea și strategia noastră 
de sustenabilitate. 

De asemenea, trebui să documentați fiecare 
pas al sponsorizării, urmărind utilizarea 
fondurilor de către destinatar în raport cu 
obiectivele și valorile pre-definite.

Respectați procesul de verificare prealabilă 
atunci când evaluați beneficiarii sprijinului 
respectiv și luați în considerare riscurile de 
corupție - nu folosiți niciodată sponsorizările 
și donațiile ca modalitate de a influența 
procesele de afaceri cu un anumit client.

ÎN PRACTICĂ
Sunt într-o negociere pentru un contract. 
Potențialul client susține că vom primi 
contractul dacă sponsorizăm evenimentul 
acestuia. 
Trebuie să refuzați politicos oferta. Nu utilizăm 
niciodată sponsorizări și donații pentru a 
influența procesul de obținere sau de reținere a 
unor contracte de afaceri cu un anumit client.

Am fost rugat de cineva cunoscut să 
sponsorizăm un eveniment care ar putea 
fi relevant pentru compania noastră. 
Nu promiteți niciodată o sponsorizare 
sau donație, fără să parcurgeți procesul 
corespunzător. Puteți face referire la politica 
noastră și să îi informați că sponsorizăm 
numai activități din anumite domenii, pentru 
a ne asigura că au un impact pozitiv asupra 
activităților noastre sau societății, sau 
asupra amândurora.

Managerul îmi cere să acord sprijin 
financiar echipei de fotbal din care face 
parte copilul acestuia. 
Întotdeauna rugați colegii dvs. responsabili 
pentru marketing, sponsorizări și donații 
să evalueze fiecare cerere. Asigurați-vă că 
respectați procesul decizional corespunzător 
înainte de efectuarea oricărei plăți.

Ce se întâmplă dacă un om politic 
important solicită sprijin financiar pentru 
partidul său? 
Compania noastră nu acordă contribuții 
politice sau sprijin, care pot fi interpretate 
drept plăți politice sau dare de mită - 
recomandați solicitantului să consulte 
politica noastră.
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PLĂȚI NECUVENITE 
Compania noastră acționează în 
conformitate cu cele mai ridicate 
standarde de transparență și de 
integritate, oriunde își desfășoară 
activitatea. Procedând astfel, ne 
putem asigura că acțiunile și deciziile 
noastre sunt întotdeauna în interesul 
clienților, companiei și societății.

Informații suplimentare

Pentru mai multe informații, consultați Politica 
de grup anti-mită și anti-corupție.

Puteți să vă exprimați preocupările sau să 
raportați abaterile prin intermediul portalului 
nostru web securizat, Linia de raportare. Dacă 
nu sunteți sigur ce trebuie să faceți, consultați 
echipa de etică și de conformitate a grupului 
sau consilierul local pentru probleme de etică 
și conformitate.

DEFINIȚII
Corupția este abuzul de putere încredințată pentru 
a obține câștiguri private. 

Mituirea constă în oferirea, furnizarea, autorizarea, 
solicitarea sau primirea de avantaje financiare sau 
de alt fel, cu scopul de a influența o tranzacție sau 
o decizie sau de a încuraja utilizarea abuzivă a 
funcției unei persoane. 

Finanțarea corupției reprezintă o plată efectuată 
către un terț - cum ar fi un agent, partener, furnizor 
sau consultant - care o folosește (sau folosește o 
parte din aceasta) pentru o activitate coruptă. 

Plățile de facilitare sunt plățile oferite sau 
efectuate către un funcționar public pentru a 
asigura sau a accelera acțiunile guvernamentale 
sau oficiale de rutină necesare.

ACŢIONAŢI ÎN MOD 
CORECT 
Ce înseamnă acest lucru pentru Telia Company?
Compania noastră menține documentele financiare 
în mod corect și transparent, deoarece astfel 
ne asigurăm că toate plățile sunt efectuate din 
motive corecte. 

Compania noastră nu oferă, acceptă, furnizează, 
autorizează, solicită sau primește lucruri de 
valoare care ar putea fi destinate influențării 
sau recompensării unei decizii de afaceri. Acest 
lucru include mita, directă sau indirectă, inclusiv 
orice mită oferită prin intermediul unei terțe părți. 
De asemenea, acest lucru include și plățile de 
facilitare sau de sprijin financiar care ar putea 
încuraja sau conduce la corupție.

Cum pot să mă comport în mod corect?
Evitați să obțineți câștiguri personale sau profit 
de pe urma unei tranzacții de afaceri. Acest lucru 
include oferirea, furnizarea, autorizarea, solicitarea, 
acceptarea sau primirea de mită.

Fiți întotdeauna atenți atunci când interacționați 
cu terțe părți, cum ar fi parteneri, furnizori, 
consultanți, subcontractanți, grupuri de interese, 
agenți și agenții. Dacă descoperiți posibile cazuri 
de corupție sau luare de mită, raportați situația 
managerului sau consilierului local pe probleme 
de etică și conformitate cât mai curând posibil.

Dacă vi se cere să faceți o plată de facilitare, 
rămâneți ferm pe poziții și contactați managerul 
responsabil pentru a vă ajuta să rezolvați situația.

Asigurați-vă că aveți documentele în ordine atunci 
când abordați un funcționar public într-o regiune 
în care plățile de facilitare sunt obișnuite - acest 
lucru oferă mai puține șanse de a solicita plăți 
suplimentare.

Rețineți că refuzul de a efectua plăți de facilitare 
poate face mai dificilă obținerea serviciului de 
care aveți nevoie - pregătiți-vă din timp pentru 
acest lucru și vorbiți cu managerul dvs. dacă 
aveți nelămuriri.

Suntem conștienți că, în situații rare și 
excepționale, un angajat poate fi obligat să 
încalce aceste reguli sub amenințarea cu acte 
de violență sau vătămare personală. 

ÎN PRACTICĂ
Sunt responsabil pentru lansarea rețelei 
noastră pe o piață cu o complexitate ridicată  
de reglementare. Lansarea a fost deja întârziată 
și devin nerăbdător – acest lucru afectează 
compania și acum suntem în pericol de a 
nu ne atinge obiectivele. Mi s-a oferit acum 
posibilitatea de a face o donație către un 
orfelinat, care ar putea accelera procesul. 
 Explicați funcționarului public că nu vă ocupați 
dvs. de donații. De asemenea, puteți indica faptul 
că societatea menține donațiile separate de 
activitățile de afaceri. 

DON’T 
DO 
BRIBES

Trei lucruri cheie

1   Nimeni nu ar trebui să obțină câștiguri 
personale de pe urma deciziile noastre 
de afaceri

2   Aveți grijă atunci când interacționați cu 
terțe părți și nu efectuați niciodată plăți 
de facilitare

3   Mențineți întotdeauna evidențele 
financiare corecte și transparente 
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TELIA COMPANY 11FUNCȚIONARI PUBLICI

DEFINIȚII
O persoană expusă politic sau funcționar 
public este:

• Un funcționar, membru sau angajat al 
unei instituții sau al unui departament 
guvernamental 

• Un funcționar, membru sau angajat 
al unei agenții din cadrul unei instituții 
guvernamentale 

• Orice persoană care acționează în calitate 
oficială pentru sau în numele unei instituții, 
departament, agenție guvernamentale sau 
organizație guvernamentală internațională

• Un funcționar al unui partid politic
• Un candidat la o funcție politică sau 

guvernamentală sau o persoană desemnată 
să dețină o astfel de funcție

• Un funcționar sau angajat guvernamental la 
nivel internațional, național, de stat/regional 
sau local

• Un angajat al unui companii, școli, spital 
sau al unei alte entități naționale sau regii 
autonome

ACŢIONAŢI ÎN MOD 
CORECT
Ce înseamnă acest lucru pentru 
Telia Company?
Scopul nostru este de a proteja angajații și 
compania de potențiale conflicte de interese 
și plăți corupte.

Există o serie de moduri în care acest lucru 
afectează în relațiile noastre cu funcționarii 
publici sau cu funcționarii implicați în achizițiile 
publice. Compania noastră oferă, în special, 
numai tradiționalul ceai, cafea sau mese 
simple, în timpul discuțiilor sau evenimentelor 
de afaceri. Compania noastră nu oferă cadouri 
sau servicii de divertisment, și nici numere 
speciale sau minute gratuite, cu excepția 
cazului în care acest lucru face parte dintr-un 
acord de afaceri valabil.

Cum pot să mă comport în mod corect?
Cel mai bine este să fiți însoțit de un coleg 
când aveți întâlniri cu funcționari publici sau 
cu persoane expuse politic. Astfel, se reduce 
riscul de apariție a situațiilor dificile, și, în cazul 
în care totuși acestea apar, aveți pe cineva 
să vă sprijine și să confirme versiunea dvs. 
referitor la evenimentele respective. 

În plus, agenda întâlnirii trebuie întotdeauna 
convenită în avans, asigurându-vă că 
minuta ședinței este întocmită - împărtășiți 
ulterior aceste aspecte cu persoanele 
corespunzătoare.

Niciodată nu oferiți cadouri funcționarilor 
publici, cu excepția articolelor de valoare 
minimă inscripționate cu sigla companiei (dacă 
acest lucru este permis de legislația locală sau 
de codul de conduită al destinatarului).

FUNCȚIONARI PUBLICI
Deoarece aceștia adesea controlează 
decizii sau procese care pot afecta 
succesul companiei noastre, atunci 
când lucrăm cu funcționari publici și 
persoane expuse politic, respectăm 
cele mai ridicate standarde de etică.

Informații suplimentare

Pentru mai multe informații, consultați Politica 
de grup anti-mită și anti-corupție.

Dacă nu sunteți sigur ce trebuie să faceți, 
consultați echipa de etică și de conformitate a 
grupului sau consilierul local pentru probleme 
de etică și conformitate.

DON’T MEET 
PUBLIC 
OFFICIALS 
ALONE

Trei lucruri cheie

1   Nu oferiți niciodată cadouri sau servicii 
de divertisment funcționarilor publici sau 
funcționarilor implicați în achiziții publice

2   Asigurați-vă că discuțiile și acordurile 
care implică funcționari publici sunt 
complet documentate

3   Participați la întâlnirile cu funcționarii 
publici alături de un coleg
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COD DE CONDUITĂ RESPONSABILĂ ÎN AFACERI12 ACTIVELE INFORMAȚIONALE ALE COMPANIEI

DEFINIȚII
Informațiile non-publice reprezintă 
informațiile interne, confidențiale sau secrete, 
care nu sunt destinate a fi făcute publice.

ACŢIONAŢI ÎN MOD 
CORECT
Ce înseamnă acest lucru pentru 
Telia Company?
Există trei aspecte pe care compania noastră 
le ia în considerare în ceea ce privește 
protecția informațiilor: confidențialitatea, 
integritatea și disponibilitatea.

Confidențialitatea informațiilor înseamnă că 
acestea sunt protejate de expunerea către 
persoane neautorizate. Prin integritate se 
înțelege că ne asigurăm că informațiile sunt 
corecte și complete. Iar prin disponibilitate 
se înțelege că ne asigurăm că informațiile 
sunt accesibile și ușor de utilizat atunci când 
este necesar.

Cum pot să mă comport în mod corect?
Utilizați informațiile din cadrul companiei numai 
pentru sarcinile de lucru și nu pentru uzul 
personal. De exemplu, nu dezvăluiți informații 
pe rețelele sociale, cu excepția cazului în care 
aveți permisiunea de a face acest lucru.

De asemenea, este important să protejați 
informațiile companiei împotriva dezvăluirii 
accidentale sau neautorizate, a utilizării 
greșite, a modificării necorespunzătoare sau 
a distrugerii - mai ales atunci când se utilizează 
informații în afara locului de muncă.

Nu țineți pe birou hârtii sau purtători de 
informaţie statici – păstrați-le în spații încuiate, 
atunci când nu le utilizați - și utilizați numai 
echipamentele, serviciile și programele 
aprobate de companie. Respectați întotdeauna 
termenii și condițiile de utilizare acceptabilă 
pentru IT echipamente, așa cum sunt stabilite 
de funcția dvs. locală / de grup - aceasta poate 
însemna politici pentru dispozitive mobile sau 
politici de acces de la distanță.

Aveți grijă la navigarea pe internet, nu faceți 
clic pe link-uri suspecte și nu deschideți 
atașamente suspecte. Evitați materialele 
piratate, conținutul cu condiții de licență 
necunoscute și site-urile cu conținut inadecvat 
sau rău intenționat.

Dacă bănuiți sau descoperiți un incident de 
securitate, fraudă sau amenințare, raportați 
imediat acest lucrul managerului sau raportaţi 
incidentele de securitate prin intermediul 
portalului web, Linia de Raportare.

DON’T SHARE 
SENSITIVE 
INFORMATION

Securitate personală
Ne dorim ca toată lumea să simtă că își poate 
îndeplini sarcinile de muncă fără teamă sau 
amenințare. 

Atunci când vă aflați în sediile noastre, purtați 
întotdeauna ecusonul dvs. de identificare în 
mod vizibil și permiteți accesul în interior numai 
persoanelor autorizate. Respectați termenii și 
condițiile de utilizare stabilite de către funcția 
dvs. locală / de grup - acestea pot include 
sesiuni obligatorii de instruire de siguranță, 
precum și restricțiile privind unele activități.

ÎN PRACTICĂ
Uneori, trebuie să dau telefoane și să 
răspund la e-mailuri în afara locului de 
muncă obișnuit. Constituie acest lucru 
o problemă?
Atunci când gestionați informații despre 
companie, sunteți întotdeauna responsabil 
pentru protejarea acestora în mod corect. 
Luați întotdeauna în considerare locația unde 
vă aflați, asigurându-vă că informațiile nu 
sunt divulgate unor persoane neautorizate. - 
Acordați o atenție sporită atunci când vă aflați 
în locuri publice 

Dacă nu sunteți sigur cum să gestionați 
informațiile în mod corect, discutați cu 
managerul sau echipa de securitate. 

Lucrez de acasă și doresc să folosesc 
computerul meu personal, deoarece acesta 
are un ecran mai mare. Este acest lucru OK?
Utilizarea echipamentului personal pentru 
îndeplinirea sarcinilor de lucru prezintă un risc 
de securitate. Utilizați numai echipamentele, 
serviciile și programele noastre aprobate atunci 
când gestionați informații despre companie. 

Cine răspunde de protecția informațiilor 
noastre?
Toți suntem responsabili pentru gestionarea 
informațiilor noastre cu responsabilitate. Dacă 
ați creat un document, și sunteți proprietarul 
acelor informații, trebuie să vă asigurați că 
acesta dispune de nivelul adecvat de protecție. 
O modalitate în care puteți face acest lucru 
este de a marca documentul cu nivelul adecvat 
de confidențialitate. 

Am creat un memoriu în urma unei ședințe. 
Cui îi este permis să-l citească?
Acest lucru depinde de caracterul confidențial 
al ședinței respective și de persoanele care 
au nevoie de acele informații pentru a-și 
îndeplini sarcinile de muncă. Proprietarul 
informațiilor trebuie să decidă cine poate citi 
acel memoriu - în mod normal, acest lucru 
include participanții la ședință și alți membri 
ai echipelor relevante.

Trei lucruri cheie

1   Scopul nostru este de a asigura 
confidențialitatea, integritatea și 
disponibilitatea informațiilor noastre

2   Tratați cu grijă toate informațiile care 
nu sunt publice

3   Evitați utilizarea riscantă a internetului

Informații 
suplimentare
Dacă nu sunteți 
sigur cum să 
gestionați orice fel 
de informații, puteți 
căuta recomandări 
sau instrucțiuni pe 
Intranet sau puteți 
discuta cu managerul 
sau echipa de 
securitate locală. 

ACTIVELE INFORMAȚIONALE ALE COMPANIEI 
Informațiile sunt unele dintre cele mai valoroase și 
sensibile active. Compania noastră le protejează 
cu atenție și respectă cerințele legale, contractuale 
și de afaceri relevante.
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TELIA COMPANY 15CONCURENȚĂ LOIALĂ

DEFINIȚII
Legislația în domeniul concurenței interzice 
toate acordurile între companii, deciziile 
asociațiilor de companii, precum și practicile 
concertate, care au ca obiect împiedicarea, 
restrângerea sau denaturarea concurenței. 
Chiar și în cazul în care acordurile nu au acest 
scop, acestea sunt interzise în cazul în care 
efectele acestora sunt cele menționate mai sus.

Deținerea unei poziții dominante pe piețele 
relevante implică acordarea unei atenții 
deosebite efectelor pe care deciziile noastre le 
au asupra clienților, concurenței și furnizorilor 
de servicii. Deținerea unei poziții dominante pe 
piață nu este interzisă, dar abuzul de această 
poziție este interzis.

Normele privind concurența se aplică oricărei 
situații, formale sau informale, de exemplu 
evenimentelor sociale, adunărilor sociale 
neoficiale, precum și întâlnirilor și atelierelor 
de lucru 

ACŢIONAŢI ÎN MOD 
CORECT
Ce înseamnă acest lucru pentru 
Telia Company?
Fiind o companie internațională, activitățile 
noastre pot fi supuse legislației în domeniul 
concurenței, la nivel național sau regional. 

Cu toate că legislația specifică variază, în 
general, aceasta va împiedica companiile 
concurente să împartă piețele, să stabilească 

prețuri sau altfel să afecteze concurența. 
De asemenea, aceasta va împiedica  
companiile cu o poziție dominantă pe piață  
să abuzeze de poziția respectivă. 

Compania noastră nu se ocupă cu astfel de 
practici sau activități care încalcă legislația 
relevantă anti-trust sau privind domeniul 
concurenței.

Suntem atenți, în special, să nu luăm măsuri 
care împiedică sau prejudiciază clienții, 
companiile concurente sau furnizorii de servici 
sau care ar putea fi considerate contrare 
legislației privind concurența.

În plus, nu vom încheia niciun fel de acord 
cu intenția de a împiedica, restrânge sau 
denatura concurența. Acestea includ: fixarea 
prețurilor sau a altor condiții de tranzacționare; 
limitarea sau controlul producției, al piețelor, 
al dezvoltării tehnice sau al investițiilor; 
împărțirea piețelor sau a surselor de 
aprovizionare; discriminarea împotriva altor 
companii sau defavorizarea concurenței; și 
solicitarea acceptării unor părți care nu au 
legătură cu contractul.

Cum pot să mă comport în mod corect?
Când dvs. contactați sau când oricare dintre 
reprezentanții noștri ia legătura cu o companie 
concurentă reală sau potențială, trebuie 
respectată cu atenție legea corespunzătoare 
privind concurența.

Nu discutați sau stabiliți niciodată prețuri 
(istorice, actuale sau proiectate), politici de 
stabilire a preţurilor/formule, marje de profit 
sau aspecte confidențiale similare. Acest lucru 

include fixarea unui preț minim sau acordarea 
de stimulente importante distribuitorilor - de 
ex. clauze contractuale mai bune - pentru a 
menține un preț minim.

De asemenea, nu trebuie să discutați sau 
să conveniți asupra unor aspecte legate de 
marketing, zone de piață, clienți și furnizori.

În plus, nu refuzați niciodată să tratați cu 
un furnizor sau client, să discutați sau să 
solicitați adoptarea unor standarde care 
restricționează dezvoltarea sau utilizarea 
tehnologiilor, sau care exclud rivali, 
furnizori sau clienți.

ÎN PRACTICĂ
Cum pot să știu dacă suntem într-o  
poziție dominantă?
Definiția poziției dominante depinde de 
piața geografică și de produse - discutați cu 
responsabilul dvs. pentru probleme juridice 

O companie concurentă m-a abordat 
pentru a discuta despre situația viitoare 
a pieței - cred că vom discuta și despre 
prețuri. Cum ar trebui să-i răspund?
Nu vă angajați într-o astfel de discuție. 
Dacă este posibil, documentați respingerea 
solicitării. Dacă considerați că aveți nevoie 
de ajutor, discutați cu responsabilul dvs. 
pentru probleme juridice. 

CONCURENȚĂ LOIALĂ
Concurența liberă și loială duce la cele 
mai bune rezultate pentru consumatori, 
societate și compania noastră. Compania 
noastră sprijină pe deplin concurența și 
condițiile etice, în cadrele juridice locale, 
oriunde își desfășoară activitatea.

Trei lucruri cheie

1   Respectați cu atenție legile anti-trust și 
cele cu privire la concurență , oriunde 
ne desfășurăm activitatea

2   Nu folosiți niciodată poziția noastră ca 
lider de piață pentru a limita concurența

3   Aveți întotdeauna la dispoziție asistență 
juridică pentru probleme referitoare 
la legislația în domeniul concurenței

Informații suplimentare

În cazul în care apare o problemă în legătură 
cu legislația privind concurența sau în cazul 
în care nu sunteți sigur de modul în care se 
aplică legea unei astfel de situații, discutați cu 
responsabilul dvs. pe probleme juridice cât mai 
curând posibil, cât timp acordurile, deciziile de 
stabilire a prețurilor sau alte măsuri se află încă 
într-un stadiu incipient de planificare. 

Compania noastră oferă întotdeauna asistență 
juridică pentru probleme referitoare la legislația 
privind concurența.

DON’T 
COMPETE 
UNFAIRLY
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DEFINIȚII
Informațiile interne sunt informații care, 
dacă sunt făcute publice, pot avea un efect 
semnificativ asupra valorii acțiunilor sau a 
altor valori mobiliare. 

Folosirea neloială a informațiilor interne 
reprezintă utilizarea informațiilor interne 
pentru a tranzacționa acțiuni sau alte valori 
mobiliare, sau pentru a face schimb de 
informații cu alte persoane care s-ar putea 
folosi de acestea pentru tranzacționări.

ACŢIONAŢI ÎN MOD 
CORECT
Ce înseamnă acest lucru pentru 
Telia Company?
La Telia Company, avem mare grijă să 
protejăm informațiile confidențiale de afaceri, 
în special atunci când divulgarea lor ar putea 
influența prețul acțiunilor Telia sau al unei alte 
companii.

Cum pot să mă comport în mod corect?
Folosirea abuzivă a informațiilor interne este 
ilegală în majoritatea țărilor.

DON’T DO 
INSIDER 
TRADING

Nu dezvăluiți niciodată informații comerciale 
sau informații interne confidențiale - chiar 
dacă sunt obținute în mod accidental - 
persoanelor neautorizate. În mod similar, 
nu răspândiți zvonuri și nu induceți alte 
persoane în eroare cu informații incorecte. 

Nu cumpărați sau vindeți acțiuni și alte 
valori mobiliare în orice societate în timp  
ce dețineți informații interne.

Aceste reguli se aplică chiar și după ce 
încetați să lucrați la Telia. 

ÎN PRACTICĂ
Am auzit pe cineva spunând că 
planificăm să obținem un furnizor 
strategic. Mă aștept ca prețul acțiunilor 
furnizorului să crească odată ce această 
știre este anunțată. Pot cumpăra acțiuni 
de la furnizor? 
Nu este permis să cumpărați acțiuni sau să 
informați altă persoană cu privire la planurile 
respective. Tranzacționarea pe baza 
informațiilor interne este ilegală, indiferent 
că este vorba de acțiunile Telia sau de ale 
furnizorului. 

Informații suplimentare
Pentru mai multe informații, consultați Politica 
noastră cu privire la folosirea abuzivă a 
informațiilor interne, inclusiv informațiile cu 
privire la îndatoririle de raportare și interdicțiile 
de tranzacționare.

De asemenea, puteți pune întrebări sau vă 
puteți exprima preocupările cu privire la 
eventualele abateri persoanei de contact 
responsabilă pentru probleme juridice. 

FOLOSIREA NELOIALĂ A 
INFORMAȚIILOR INTERNE 
Comportamentul etic contribuie la 
susținerea unei piețe de capital eficiente. 
Compania noastră respectă întotdeauna 
cele mai ridicate standarde etice în ceea 
ce privește informațiile interne.

Trei lucruri cheie

1   Protejați informațiile comerciale 
confidențiale

2   Nu tranzacționați acțiuni în timp ce 
dețineți informații interne

3   Nu induceți alte persoane în eroare 
cu informații incorecte
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DEFINIȚII
Confidențialitatea datelor clienților reprezintă 
modul în care colectăm, utilizăm și prelucrăm 
datele cu caracter personal ale clienților, 
și respectăm drepturile clienților în ceea ce 
privește datele și confidențialitatea acestora. 
Toți oamenii au dreptul la confidențialitate. 

Date personale includ toate informațiile cu 
privire la o persoană a cărei identitate este 
clară sau poate fi stabilită prin obținerea și 
combinarea de informații suplimentare.

ACŢIONAŢI ÎN MOD CORECT
Ce înseamnă acest lucru pentru 
Telia Company?
Activitățile noastre se bazează pe încredere, 
de aceea confidențialitatea este esențială în tot 
ceea ce facem. Acest lucru înseamnă integrarea 
confidențialității ca parte naturală a serviciilor, 
proceselor și infrastructurii noastre IT, dar și 
în activitatea de zi cu zi, precum și abordarea 
„confidențialității prin concept“ a activităților 
de dezvoltare. 

Scopul nostru este să operăm rețele de 
comunicații foarte sigure și să prevenim accesul 
neautorizat la datele personale ale clienților 
noștri. De asemenea, Telia Company lucrează 
la reducerea riscurilor la adresa drepturilor 
clienților noștri, reprezentate de supravegherea 
guvernamentală a comunicațiilor.

Pentru a gestiona riscurile într-o lume aflată 
într-o continuă schimbare, compania noastră 
evaluează în mod continuu și pro-activ modul 
în care acțiunile și deciziile noastre afectează 
confidențialitatea datelor clienților, respectând 
întotdeauna litera și spiritul standardelor și 
legilor privind drepturile internaționale ale 
omului, inclusiv dreptul la confidențialitate. 
Acest lucru include respectarea dreptului 
clienților noștri la confidențialitate și utilizarea 
datelor acestora personale în mod legal, corect 
și în conformitate cu propriile noastre standarde 
ridicate, așa cum sunt descrise în Politica 
Grupului de Confidențialitate. 

Compania noastră colectează numai datele 
cu caracter personal relevante de care avem 
nevoie pentru a furniza serviciile noastre și 
pentru a administra compania. Datele pe care 
le deținem sunt protejate în ceea ce privește 
confidențialitatea și integritatea și sunt utilizate 
numai în scopul pentru care le-am colectat. 
În cazul în care acestea nu mai sunt necesare 
pentru scopul pentru care au fost colectate, 
Telia Company le șterge sau anonimizează, 
cu excepția cazului în care se aplică cerințe 
obligatorii de păstrare a datelor legale.

Compania noastră menține transparența în 
orice moment, punând informațiile la dispoziția 
clienților noștri și oferindu-le opțiuni utile 

DON’T VIOLATE 
CUSTOMERS’ PRIVACY

cu privire la modul în care le folosim. De 
asemenea, ne angajăm și suntem responsabili 
pentru respectarea legii și a propriilor noastre 
standarde ridicate cu privire la confidențialitate, 
și solicităm același lucru de la furnizorii noștri.

Cum pot să mă comport în mod corect?
Prelucrați datele cu caracter personal numai 
în măsura în care este necesar pentru a vă 
îndeplini sarcinile de muncă, și manipulați-le 
într-un mod sigur, în strictă confidențialitate. 
Respectați toate regulile și legile predefinite, 
precum și cerințele noastre interne.

Asumați-vă responsabilitatea pentru 
conștientizarea importanței confidențialității și 
dezvoltați-vă cunoștințele. Luați în considerare 
confidențialitatea datelor în tot ceea ce faceți, 
de-a lungul întregului ciclu de viață al datelor 
clientului - de la colectare, până la ștergere. 
Nu luați niciodată o măsură care afectează 
datele personale sau confidențialitatea 
acestora înainte de a fi sigur că respectă 
cerințele noastre de confidențialitate.

ÎN PRACTICĂ
Pot utiliza datele personale ale clienților 
pentru orice scop? 
Nu - niciodată nu colectați, vizualizați, 
utilizați, partajați sau dezvăluiți datele 
personale ale oricărui client, dacă nu sunteți 
absolut sigur că aveți permisiunea să faceți 
acest lucru. Dacă aveți îndoieli, discutați 
cu managerul sau cu responsabilul local 
pe probleme de confidențialitate, care are 
rolul de a răspunde întrebărilor referitoare la 
respectarea confidențialității, colectării sau 
utilizării datelor cu caracter personal. 

Prietena dvs. suspectează că fostul ei 
partener are o nouă relație. Aceasta vă 
cere să căutați informațiile sale de facturare 
pentru a vedea dacă există un număr de 
telefon pe care îl apelează des și pentru 
o lungă perioadă de timp. Ce ar trebui să 
faceți în acest caz? 
Datele cu caracter personal ale clientului 
nu pot fi vizualizate și utilizate decât pentru 
îndeplinirea sarcinilor de lucru, în conformitate 
cu regulile de lucru și cu legislația aplicabilă. 
Nu este permis să vizualizați acele detalii sau 
să le împărtășiți prietenului dvs. 

În timpul prânzului, un coleg vă povestește 
despre un client care este și celebru. 
Acesta are probleme cu plata facturii de 
telefon din cauza unei situații financiare 
dificile. Desigur, toată lumea este interesată 
de viața sa privată - este în regulă să cereți 
mai multe informații? 
Nu - trebuie să spuneți colegului să nu mai 
discute problemele personale ale clienților cu 
oricine. Datele personale ale clienților sunt 
informații confidențiale și pot fi folosite numai 
pentru a îndeplini sarcinile de lucru. 

CONFIDENȚIALITATEA DATELOR CLIENȚILOR
Clienții ne încredințează informațiile lor personale 
și confidențiale. Compania noastră consideră 
esențială respectarea și protejarea confidențialității 
datelor clienților noștri, pentru a ne conforma cu 
încrederea acordată. Telia Company păstrează 
cu mare grijă confidențialitatea acestor informații 
și le utilizează numai în modurile necesare pentru 
ne îndeplini sarcinile de muncă. 

Informații 
suplimentare

Pentru mai multe 
informații, consultați 
Politica noastră de 
grup cu privire la 
datele cu caracter 
personal ale clienților 
sau discutați cu 
responsabilul local 
sau cel de grup pe 
probleme de date cu 
caracter personal.

De asemenea,  
vă puteți exprima 
preocupările sau 
puteți raporta 
potențialele abateri 
prin intermediul 
portalului nostru web 
securizat, Linia de 
Raportare.

Trei lucruri cheie 

1   Confidențialitatea datelor clienților 
reprezintă un aspect de bază în tot 
ceea ce facem

2   Prelucrați datele cu caracter personal 
numai în măsura în care este necesar 
pentru a vă îndeplini sarcinile dvs. 
de lucru. 

3   Păstrați toate datele cu caracter 
personal strict confidențiale și 
utilizați-le într-un mod securizat.
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DEFINIȚII
Libertatea de exprimare este un drept 
fundamental al omului, ce decurge din 
demnitatea inerentă a tuturor persoanelor.

ACŢIONAŢI ÎN MOD 
CORECT
Ce înseamnă acest lucru pentru 
Telia Company?
Compania noastră respectă și promovează 
standardele internaționale privind drepturile 
omului, inclusiv dreptul clienților noștri la 
libertatea de exprimare și la viaţa privată.

Acest lucru înseamnă că ne exprimăm 
mereu preocupările cu privire la noile norme 
legislative, administrative, de licență sau 
de aplicare a legii, pe care trebuie să le 
respectăm, în cazul în care considerăm că  
ar putea avea un impact negativ asupra 
libertății de exprimare sau a vieţii private.

Astfel, protejăm, promovăm și sprijinim 
libertatea de exprimare și viaţa privată 
prin intermediul deciziilor responsabile și 
menținerea unui grad cât mai ridicat de 
transparență în ceea ce privește gradul 
de supraveghere al guvernului și restricțiile 
asupra comunicațiilor.

Am implementat un punct de contestare pentru 
a ne asigura că evaluăm cu atenție solicitările 
neconvenționale și cele din partea guvernelor 
care ar putea afecta libertatea de exprimare 
a clienților noștri. Telia Company respectă 
cerințele numai în măsura în care este necesar, 
nu mai mult.

LIBERTATEA DE EXPRIMARE
Libertatea de exprimare și datele cu 
caracter personal reprezintă baza 
companiei noastre. Protejăm și sprijinim 
drepturile tuturor clienților noștri de a 
face schimb de idei și de a promova 
dezvoltarea unor societăți mai deschise. 

Compania noastră nu se implică în politica 
țărilor în care își desfășoară activitatea, dar 
conducerea noastră, prin intermediul politicii 
companiei, acordă sprijin public , susținând o 
legislație clară și transparentă. De asemenea, 
compania noastră iniţiază discuţii cu guvernele 
și alte părţi interesate în ceea ce privește 
reglementările care afectează activitatea 
noastră și drepturile clienţilor noștri.

Cum pot să mă comport în mod corect?
Pentru a promova dreptul tuturor la liberă 
exprimare și confidenţialitatea datelor, 
anticipaţi, evitaţi și reduceţi riscurile asupra 
libertăţii de exprimare a utilizatorilor. Apăraţi 
întotdeauna dreptul universal de a căuta,  
de a primi și împărtăși informaţii și idei prin 
orice mijloace, indiferent de frontiere.

Dacă descoperiți cereri neconvenționale 
și cereri care ar putea avea consecințe 
grave asupra libertății de exprimare și a 
vieţii private, evaluați-le și transmiteți-le 
managerului ierarhic, astfel încât să putem 
interpreta cererea cât mai restrâns posibil și 
să adoptăm atitudinea corespunzătoare.

ÎN PRACTICĂ
Directorul nostru executiv a publicat un 
angajament public ferm de a respecta și  
de a sprijini libertatea de exprimare - rețelele 
și serviciile noastre ajută la facilitarea acestui 
lucru.

De asemenea, colaborăm cu companiile 
concurente pentru a promova libertatea de 
exprimare, în timp ce Rapoartele de publicare 
a informațiilor privind aplicarea legii pe care 
le publicăm permit părților interesate să-și 
dezvolte cunoștințele și înțelegerea acestora,  
și încurajează o mai mare transparență.

Trei lucruri cheie

1   Respectăm și promovăm libertatea 
de exprimare și datele cu caracter 
personal ale utilizatorilor 

2   Evitați și atenuați orice impact potențial 
negativ asupra riscurilor la adresa 
libertății de exprimare și a datelor 
cu caracter personal ale utilizatorilor

3   Susțineți drepturile utilizatorilor în 
legătură cu noile reguli care ar putea 
avea un impact negativ asupra libertății 
de exprimare și a datelor cu caracter 
personal ale persoanelor.

Informații suplimentare

Pentru mai multe informații, consultați Politica 
privind libertatea de exprimare. 

De asemenea, avem un instrument pe care 
îl utilizăm pentru a evalua și escalada orice 
solicitări sau cerințe guvernamentale care pot 
afecta grav libertatea de exprimare și viaţa 
privată a clienților noștri.

DON’T DISRESPECT 
FREEDOM OF 
EXPRESSION
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ACŢIONAŢI ÎN MOD 
CORECT
Ce înseamnă acest lucru pentru 
Telia Company?
Toate comunicările noastre trebuie să fie 
proactive, transparente, simple, relevante 
și adaptate nevoilor clienților.

Oferim toate informațiile în conformitate cu 
legile locale, precum și normele și practicile 
care reglementează companiile cotate la bursă.

Cum pot să mă comport în mod corect?
Acționați cu responsabilitate online, 
folosindu-vă de bunul simț - sunteți responsabil 
personal pentru conținutul pe care îl publicați 
pe blog-uri, tweet-uri, wiki-uri sau pe alte tipuri 
de rețele sociale. Nu discutați niciodată despre 
venituri, viitoarele produse, decizii de stabilire 
a prețurilor, rezultate financiare nepublicate sau 
alte aspecte confidențiale.

Examinați întotdeauna ceea ce ați scris - în 
cazul în care aveți chiar și cele mai mici dubii, 
considerați că este mai bine să vă mai gândiți 
înainte de publicare?

Tratați orice comunicare internă, direcționată 
către un grup mai mare de angajați cu aceeași 

DON’T 
POST 
WITHOUT 
THINKING

grijă cu care tratați și comunicații publice și 
informați-vă cu privire la aspectele relevante 
pentru munca dvs.

ÎN PRACTICĂ
Care este conținutul adecvat pentru 
munca mea pe rețelele sociale?
Discutați cu managerul, un responsabil 
de comunicații sau resurse umane - aceștia 
vă pot ajuta să luați o decizie 

Un jurnalist sună în mod neașteptat și 
dorește să-mi adreseze câteva întrebări.  
Ce ar trebui să fac?
Luați datele respectivei persoane de contact 
și oferiți-vă să-l sunați înapoi în curând. 
Apoi vorbiți cu un ofițer de presă și hotărâți 
împreună cum să răspundeți solicitării. 

Ce ar trebui să fac dacă am observat 
nereguli care ar putea fi interesante 
pentru mass-media?
Contactați managerul sau ofițerul de presă/ 
responsabilul de comunicații imediat, astfel 
încât problema să poată fi remediată. 
De asemenea, puteți raporta încălcările 
Codului nostru prin intermediul Liniei 
de raportare. 

Trei lucruri cheie

1   Comunicările noastre trebuie să 
fie proactive, transparente, simple, 
relevante și adaptate nevoilor clienților

2   Acționați cu grijă și responsabilitate 
atunci când publicați informații online

3   Tratați comunicațiile interne către un 
grup mai mare ca și cum ar fi publice

COMUNICARE ȘI RELAȚII MEDIA
Compania noastră comunică în mod 
deschis, în moduri care reflectă valorile 
noastre comune. Acționând astfel în mod 
constant putem dezvolta și menține o 
imagine de marcă publică puternică,  
ce sprijină activitățile noastre de afaceri.

Informații suplimentare

Pentru mai multe informații, consultați ofițerul 
de presă sau responsabilul de comunicații. 

Puteți să vă exprimați preocupările sau să 
raportați abaterile prin intermediul portalului 
nostru web securizat, Linia de raportare.
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Trei lucruri cheie

1   Nu contactați direct furnizorii 
- Departamentul de achiziții se 
va ocupa de acest lucru

2    Nerespectarea proceselor 
de achiziții sau nefolosirea 
instrumentelor disponibile 
pot genera riscuri financiare, 
operaționale și reputaționale

3    Nu oferiți sau primiți cadouri, 
mită sau alte plăți ilegale, către 
sau de la furnizori și contractanți

ACŢIONAŢI ÎN  
MOD CORECT
Ce înseamnă acest lucru pentru 
Telia Company?
Dorim ca Telia Company să fie considerată o 
companie corectă și profesională, de aceea 
lucrăm conform celor mai ridicate standarde 
de etică în afaceri și practici de achiziții. Ne 
așteptăm ca furnizorii și contractanții noștri 
să respecte aceleași standarde ridicate. 
Nerespectarea proceselor sau nefolosirea 
instrumentelor disponibile pot genera riscuri 
financiare, operaționale și reputaționale.

De aceea, vom selecta furnizori pe baza unor 
criterii corecte, pre-definite ca parte a unui 
proces de licitație transparent și competitiv, 
cu calificarea furnizorilor, inclusiv cu cerințe în 
materie de sustenabilitate specificate în Codul 
nostru de conduită pentru furnizori, precum și 
în alte documente.

Departamentul nostru de Achiziții este 
responsabil pentru toate achizițiile și negocierile 
contractelor de aprovizionare, inclusiv pentru 
semnarea de acorduri cu furnizorii. Toate 
achizițiile noastre necesită o comandă de 
achiziție scrisă (PO) înainte de livrarea de bunuri 
sau servicii - compania noastră nu achită nicio 
factură fără o comandă de achiziție.

Cum pot să mă comport în mod corect?
Utilizați întotdeauna sistemele noastre de 
achiziție pentru a depune o cerere de achiziție. 

Nu contactați furnizorii direct - dacă aveți 
nevoie de ajutor, contactați departamentul 
local de Achiziții, care vă vor ajuta.

Obțineți aprobările pentru comenzile de 
achiziție, contracte, chitanțe și facturi 
de bunuri/servicii cu atenție și în timp util, 
semnalând orice erori sau discrepanțe. 

Nu oferiți și nu primiți niciodată cadouri, 
mită sau alte plăți ilegale, către sau de 
la furnizori și contractanți, și nu dezvăluiți 
pe plan intern sau extern informații 
confidențiale, cum ar fi prețurile de 
achiziție, proiecte de achiziții sau condiții 
contractuale.

Dacă aveți îndoieli sau dacă descoperiți 
orice conflicte reale sau potențiale de 
interes, informați managerul, departamentul 
Juridic sau Biroul de etică și conformitate. 

ÎN PRACTICĂ
Cine alege noii furnizori? 
Compania noastră face o distincție clară 
între definirea nevoilor noastre și selectarea 
furnizorilor. 

Sunteți responsabil pentru contactarea 
departamentului de Achiziții în timp util, 
atunci când aveți nevoie să achiziționați 
ceva. Departamentul de Achiziții este 
responsabil pentru evaluarea și selectarea 
furnizorilor (în colaborare cu dvs.). 

ACHIZIȚII RESPONSABILE
Achizițiile contribuie la competitivitatea 
și profitabilitatea noastră. Abordarea 
noastră de achiziții sprijină activitățile 
noastre de afaceri prin implementarea 
unui set de procese, instrumente, 
reguli și administrație standardizate. 
Prin achiziționarea efectuată în mod 
responsabil putem construi relații de 
afaceri fiabile pe termen lung cu furnizorii 
și contractanții și putem utiliza resursele 
companiei în cel mai eficient mod.

Informații 
suplimentare
Pentru mai multe 
informații, consultați 
Politica de achiziții, 
Codul de conduită 
pentru furnizori și 
alte recomandări cu 
privire la achiziții.

De asemenea, puteți 
lua legătură și cu 
echipa dvs. locală de 
achiziții.

DON’T BUY 
IRRESPONSIBLY

Abordarea noastră de achiziții ne ajută să 
obținem cea mai bună calitate la un preț 
competitiv, și să ne asigurăm că bunurile 
sau serviciile satisfac nevoile noastre de 
afaceri și de sustenabilitate. 

Cine poate semna contracte cu 
furnizorii? 
Contractele cu furnizorii trebuie întocmite 
întotdeauna în scris. Acestea sunt apoi 
semnate sau co-semnate de către o 
persoană autorizată din departamentul de 
Achiziții, după aprobarea corespunzătoare 
din partea părților interne interesate. 
Contractele trebuie întotdeauna semnate 
și introduse în sistemul de achiziții, înainte 
ca achizițiile să poate fi efectuate. 

Dacă am nevoie să cumpăr servicii sau 
produse, pot trimite o cerere de ofertă 
potențialilor furnizori?
Nu, nu contactați direct furnizorii potențiali. 
În schimb, creați o cerere de achiziție în 
sistemul nostru de achiziții. Departamentul 
de Achiziții vă va contacta pentru mai 
multe informații, dacă este necesar sau va 
contacta direct potențialii furnizori. 

Unde pot găsi informații despre 
procesul și instrumentele de achiziție?
Puteți găsi mai multe informații despre 
procesul și instrumentele de achiziție pe 
intranet. Dacă nu sunteți sigur de ceva, 
discutați cu echipa dvs. locală de achiziții. 
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DEFINIȚII
Diversitatea forței de muncă descrie un 
mediu în care practicile echitabile de angajare 
susțin o forță de muncă, ce include oameni 
din medii diferite. 

Inițiativele de diversitate au ca scop 
creșterea valorii diversității forței de muncă. 
Telia Company își elaborează procesele de 
management pentru a dezvolta și menține un 
mediu de lucru în care toți angajații pot lucra 
la potențialul lor maxim. 

ACŢIONAŢI ÎN MOD 
CORECT
Ce înseamnă acest lucru pentru 
Telia Company?
Dorim să oferim un mediu de lucru bun, 
cu condiții echitabile de angajare pentru toți 
angajații. Dacă ne-am angaja toți să aplicăm 
în mod activ valorile și conduita promovate 
de compania noastră, am vedea o reală 
diferență pozitivă. 

Compania noastră respectă standardele 
internaționale în domeniul drepturilor omului 
și al muncii. Acest lucru include respectarea 
și lucrul în conformitate cu drepturile declarate 
ale omului la nivel internațional și neutilizarea 
muncii copiilor sau a muncii forțate.

De asemenea, oferim și menținem un mediu 
de lucru sigur și sănătos care îndeplinește sau 
depășește legislația și standardele globale 
curente, cu condiții de lucru care respectă 
cerințele legale locale și contractele colective 

DON’T BE 
A BULLY

de muncă - toți angajații au dreptul de a forma 
sau adera la asociații și la negociere colectivă.

Toți angajații trebuie să poată să se bucure 
de oportunități egale bazate pe competență, 
experiență și performanță, indiferent de 
sex, rasă, etnie, religie, vârstă, handicap, 
orientare sexuală, naționalitate, opinie politică, 
apartenență sindicală, origine socială și/sau 
caracteristici protejate prin legea aplicabilă. 
Avem toleranță zero față de discriminare, 
hărțuire și intimidare.

Cum pot să mă comport în mod corect?
Tratați întotdeauna ceilalți angajați cu respect, 
demnitate și curtoazie, permițând tuturor să se 
bucure de un loc de muncă lipsit de hărțuire 
pe motiv de sex, rasă, etnie, religie, vârstă sau 
orice altă trăsătură. 

Respectați legislația muncii și de ocupare 
a forței de muncă aplicabile, precum și 
politica noastră de resurse umane. În special, 
nu intimidați, victimizați și nu vă comportați 
niciodată într-un mod discriminatoriu față de 
nicio persoană. Acest lucru include intimidarea 
sau umilirea fizică sau verbală. 

Rețineți că umorul nu este perceput la fel de 
toată lumea, așadar evitați să povestiți sau să 
spuneți bancuri care ar putea fi considerate 
nepotrivite. În mod similar, nu distribuiți 
sau afișați materiale pe care unii le-ar putea 
considera ofensatoare.

Dacă observați orice comportament 
inadecvat sau inacceptabil la locul de 
muncă, raportați acest lucru managerului 
sau departamentului local de resurse umane, 
cât mai curând posibil.

ÎN PRACTICĂ
Managerul meu ne vorbește într-o 
manieră umilitoare și intimidantă. 
Din când în când ne mustră în cadrul 
ședințelor. Ce ar trebui să fac?
Aveți dreptul să lucrați într-un mediu lipsit 
de comportamente intimidante, ostile sau 
ofensatoare, care fac obiectul unei protecții 
juridice. Raportați problema managerului 
sau managerului de resurse umane - aceștia 
vă vor ajuta să rezolvați situația. 

Colegul meu a făcut un comentariu care 
m-a făcut să mă simt inconfortabil.  
Este considerat acest lucru hărțuire?
Nu orice comentariu negativ sau critic 
este definit ca fiind intimidant, ostil sau 
ofensator. În cazul în care nu vă simțiți 
confortabil, încercați să vorbiți cu managerul 
dvs. De asemenea, puteți contacta 
departamentul de Resurse Umane sau 
Linia de Raportare. 

Ce trebuie să fac dacă primesc 
un e-mail care include limbaj sau 
bancuri jignitoare?
Bancurile care ar putea fi considerate 
în mod rezonabil ofensatoare nu sunt 
permise și nu ar trebui trimise prin e-mailul 
companiei, indiferent de destinatari. Puteți 
comunica expeditorului că ați fost ofensat 
de respectivul e-mail. De asemenea, 
puteți informa managerul, departamentul 
de Resurse Umane sau Biroul de etică și 
conformitate. 

Trei lucruri cheie 

1   Compania noastră promovează în mod 
activ diversitatea forței de muncă

2    Orice persoană are dreptul să se 
bucure de un loc de muncă lipsit 
de hărțuire sau discriminare

3    Tratați toți colegii cu respect,  
demnitate și curtoazie

PRACTICI DE ANGAJARE  
ECHITABILĂ ŞI DIVERSITATE
Cultura noastră puternică și avantajul 
competitiv depind de măsura în care 
putem identifica, angaja și păstra cei 
mai buni oameni. Ne-am angajat să 
punem în aplicare practici echitabile 
de angajare și să combatem activ 
toate formele de discriminare ilegală.

Informații 
suplimentare
Pentru mai multe 
informații, consultați 
Politica privind 
resursele umane. 
Dacă aveți întrebări, 
discutați cu 
managerul superior 
sau departamentul 
local de Resurse 
Umane. 

Puteți să vă exprimați 
preocupările sau să 
raportați abaterile 
prin intermediul 
portalului nostru 
web securizat, 
Linia de raportare.
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ACŢIONAŢI ÎN MOD 
CORECT
Ce înseamnă acest lucru pentru 
Telia Company?
Compania noastră oferă și menține un mediu 
de lucru sănătos și sigur, care îndeplinește sau 
depășește legislația națională și standardele 
globale. 

Acordăm în special prioritate proceselor de 
lucru, proiectării serviciilor și a metodelor de 
lucru care reduc orice impact negativ asupra 
persoanelor.

Siguranța este cel mai important factor în 
oricare dintre deciziile noastre, dar un loc de 
muncă sănătos și sigur nu se rezumă numai 
la prevenirea accidentelor - atât bunăstarea 
fizică, cât și cea psiho-socială sunt importante.

Cum pot să mă comport în mod corect?
Asumați-vă responsabilitatea pentru propria 
sănătate și siguranță, asigurându-vă că 
înțelegeți și respectați regulile și regulamentele 
de siguranță.

DON’T 
ENDANGER 
YOURSELF 
OR OTHERS

Puteți contribui, de asemenea, la crearea unui 
mediu de lucru sigur pentru alți colegi prin 
oprirea și raportarea situațiilor nesigure, cât timp 
acest lucru nu vă pune pe dvs. sau pe altcineva 
în pericol. 

ÎN PRACTICĂ
Pentru a menține sănătatea și siguranța drept 
prioritatea nr. 1, adresați-vă dvs. și echipei dvs. 
aceste întrebări:

• Avem o cultură a sănătății și siguranței 
zilnice în cadrul echipei noastre? Cât de bine 
funcționează? Cum o putem îmbunătăți?

• Care este contribuția unui mediu de lucru 
sănătos în cadrul companiei noastră?

• Ce fel de riscuri pentru sănătate și siguranță 
avem în echipa noastră?

• Avem vreun plan pentru a identifica, preveni 
și corecta riscurile?

• Știm cum să raportăm accidentele evitate, 
incidentele sau accidentele de muncă?

• Cum putem promova starea bună de sănătate 
și bunăstarea în echipa noastră?

SĂNĂTATE ŞI SIGURANȚĂ  
LA LOCUL DE MUNCĂ
Cele mai multe accidente, incidente, 
vătămări, boli profesionale, precum 
și acțiunile și condițiile nesigure pot 
fi prevenite. Dorim să protejăm și să 
îmbunătățim sănătatea și siguranța 
tuturor celor care lucrează pentru sau 
cu noi, indiferent de locația unde ne 
desfășurăm activitatea.

Informații suplimentare
Pentru mai multe informații, consultați Politica 
de sănătate și securitate ocupațională.

Puteți să vă exprimați preocupările sau să 
raportați probleme de sănătate și securitate 
ocupațională prin intermediul portalului nostru 
web securizat, Linia de raportare.

Trei lucruri cheie 

1   Toată lumea este responsabilă pentru 
sănătatea și securitatea la locul de 
muncă 

2   Aceasta înseamnă mai mult decât 
prevenirea accidentelor

3   Gândiți-vă la problemele existente în 
cadrul echipei dvs.
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ACŢIONAŢI ÎN MOD CORECT
Ce înseamnă acest lucru pentru Telia Company?
Compania noastră se asigură că deplasările și 
întâlnirile în scopuri de afaceri sunt întotdeauna 
productive și sigure pentru dvs. în calitate de angajat, 
precum și organizate împreună cu furnizori rentabili.

Puteți găsi informații privind siguranța în timpul 
deplasărilor în scopuri de afaceri pe intranet.

Cum pot să mă comport în mod corect?
Respectați întotdeauna procesul nostru de rezervare 
aprobat - consultați instrucțiunile pentru deplasări și 
cheltuieli. 

Toate deplasările se efectuează pe baza unei cereri 
de deplasare, care trebuie aprobată de către un 
manager. Încercați să călătoriți întotdeauna în modul 
cel mai rentabil - practica noastră obișnuită este de 
a rezerva bilete la clasa economică și de a utiliza 
nivelurile convenite de servicii standard, de exemplu 
pentru hoteluri și închirieri auto. Utilizați toate tipurile 
de bonusuri sau recompensele din cadrul sistemelor 
de tip călător frecvent sau cardurilor de fidelitate 
aferente deplasărilor de afaceri, exclusiv pentru 
viitoarele deplasări de afaceri.

Siguranța dvs. personală este cea mai importantă în 
timpul călătoriei. Citiți paginile noastre de asistență 
de pe Intranet cu privire la siguranță pe parcursul 
călătoriilor și înțelegeți riscurile de călătorie actuale 
- deplasarea în țări cu risc ridicat este limitată și 
necesită aprobarea din partea managerului. 

Pregătiți-vă pentru călătoria dvs. și familiarizați-vă 
cu destinația în prealabil, notându-vă datele de 
contact pentru hoteluri, persoane de contact locale 
și departamentul nostru de asistență de securitate de 
călătorie, astfel încât să găsiți ajutor rapid dacă aveți 
nevoie. Departamentul de control al riscurilor ne pune 
la dispoziție, de asemenea, și o aplicație de telefonie 
mobilă și un numărul de telefon. Fiți întotdeauna 
precaut în timpul deplasărilor pentru a putea acționa 
în funcție de situație.

De asemenea, fiți atent cu documentele companiei 
și alte informații confidențiale. Discuțiile, apelurile 
telefonice, documentele și prezentările pot fi ușor 
auzite sau citite de către alte persoane în timpul 
călătoriei, așadar evitați să atrageți atenția asupra 
dvs., precum și să expuneți datele de identificare 
ale societății sau să menționați numele colegilor 
dvs. și companiilor în conversații. Utilizați protecții 
pentru ecranul laptop-ului pentru a păstra informațiile 
confidențiale.

În toate deplasările de afaceri, trebuie să vă 
comportați ca un ambasador al companiei noastre 
– informarea cu privire la destinația dvs. înainte 
de sosire vă poate ajuta să respectați cultura și 
obiceiurile locale. Nu cumpărați niciodată servicii 
sexuale pe parcursul deplasărilor de afaceri, nici în 
timpul și nici în afara orelor de lucru.

ÎN PRACTICĂ
Înainte de a face orice aranjamente de călătorie, 
decideți dacă o colaborare virtuală ar putea fi 
suficientă. Conferințele video, teleconferințele și 
instrumente de întâlnire online pot economisi bani, 
evita întreruperile și timpii morți din cadrul deplasărilor 
și pot reduce impactul nostru asupra mediului.

Nu este întotdeauna necesar să vă deplasați pentru o 
întâlnire, dar trebuie să fiți realiști - dacă este nevoie 
să mergeți, atunci trebuie să mergeți.

La planificarea călătoriilor în grup, gândiți-vă dacă 
toată lumea trebuie să meargă. În caz afirmativ, 
planificați călătoria cu mult timp în avans pentru a 
oferi oamenilor suficient timp pentru a-și rezerva 
bilete. La deplasările din mai multe locații, puteți 
alege întotdeauna o locație care generează cel mai 
mic cost total de călătorie.

Citiți și păstrați o copie a datelor noastre de 
asigurare de călătorie, precum și numărul de poliței 
de asigurare, notând numărul de telefon al agenției 
dvs. locale de turism, în cazul în care aveți nevoie de 
acesta în timpul călătoriei. Încercați întotdeauna să 
evitați modificarea planurilor de călătorie care nu sunt 
necesare în cazul în care acestea generează costuri 
suplimentare. 

Trei lucruri cheie 

1   Reprezentați compania atunci când călătoriți 
în scop de afaceri 

2    Deplasările nu sunt întotdeauna necesare 
- luați în considerare colaborarea virtuală și 
gândiți-vă la soluții ecologice

3    Respectați procesul nostru aprobat și 
furnizorii preferați în momentul rezervării 
biletelor de călătorie

DON’T TRAVEL 
IF YOU DON’T 
NEED TO
DEPLASĂRI
Sănătatea, siguranța, securitatea și 
responsabilitatea față de mediu reprezintă 
preocupările noastre cheie atunci 
când călătorim. Pentru a ne asigura ca 
profităm la maxim de călătoriile noastre, 
gestionăm, de asemenea, cu atenție toate 
angajamentele de timp și cost.
Informații suplimentare

Pentru mai multe informații, consultați 
Instrucțiunile de călătorie și cheltuieli și Politica 
de securitate sau vizitați paginile de pe Intranet.
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DEFINIȚIE
Spălarea banilor este termenul folosit pentru 
a descrie procesul prin care infractorii ascund 
sursa inițială și controlează veniturile obținute 
din activități infracționale prin mascarea sursei, 
dând impresia că respectivele venituri provin 
dintr-o sursă legitimă. 

ACŢIONAŢI ÎN MOD 
CORECT
Ce înseamnă acest lucru pentru 
Telia Company?
Compania noastră își desfășoară atent toată 
activitatea financiară în mod transparent și etic.

Acest lucru înseamnă că nu facem niciodată 
afaceri cu presupuși criminali, nu asistăm la 
achiziționarea sau controlul proprietății penale, 
și nu ajutăm la falsificarea sau distrugerea 
documentelor relevante. Nu vom încheia 
niciodată afaceri care implică părți care nu au 
legătură între ele, metode de plată neobișnuite 
sau termeni și condiții anormale.

Atunci când interacționăm cu clienții actuali 
sau potențiali sau cu furnizorii, facem acest 
lucru întotdeauna într-un mod profesionist și 
lipsit de extravaganță. 

Cum pot să mă comport în mod corect?
Efectuați toate tranzacțiile și activitatea 
financiară cu transparență completă și în 
conformitate cu procesele standard.

Raportați întotdeauna tranzacțiile suspecte și 
cazurile posibile sau reale de spălare de bani 
și efectuați verificarea prealabilă a părților terțe 
înainte de a intra într-o afacere cu acestea. 

DON’T 
LAUNDER 
MONEY
SPĂLAREA DE BANI
Prin respectarea proceselor standard și 
prin transparența demonstrată în toate 
activitățile noastre financiare, ne putem 
asigura că ne obținem toate veniturile în 
moduri etice și legale.

Informații suplimentare

Puteți afla mai multe informații și vă puteți 
exprima preocupările sau raporta posibilele 
abateri contactând Biroul de etică și 
conformitate al grupului sau responsabilul dvs. 
local pe problemă de etică și conformitate.

Trei lucruri cheie

1   Compania noastră își desfășoară 
toate activitățile financiare într-un 
mod transparent și etic

2    Nu ne angajăm în tranzacții care 
implică părți care nu au legătură între 
ele, metode de plată neobișnuite sau 
termeni și condiții anormale

3    Verificăm prealabil terții, înainte de 
a intra în orice afacere cu aceștia
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DEFINIȚII
Impactul asupra mediului este efectul asupra 
mediului generat de un produs sau serviciu. 
Impactul ar trebui să fie luat în considerare 
pentru ciclul de viață complet al produsului 
- de la producție până la utilizarea până la 
sfârșitul duratei acestuia de viață. 

Emisiile de gaze cu efect de seră 
reprezintă emisiile de gaze care cauzează 
încălzirea globală. Acestea trebuie menținute 
la un nivel minim. 

ACŢIONAŢI ÎN  
MOD CORECT
Ce înseamnă acest lucru pentru 
Telia Company?
Impactul nostru cheie asupra mediului include 
consumul de energie, emisiile de gaze cu efect 
de seră și deșeurile. Putem reduce aceste 
efecte prin construirea unor rețele eficiente 
energetic și, acolo unde este posibil, prin 
utilizarea energiei din surse regenerabile, cum 
ar fi energia electrică verde și energia solară, 
în loc de combustibilii fosili, cum ar fi motorina, 
benzina și gaze naturale.

Minimizăm și reciclăm deșeurile în mod 
corespunzător, și dezvoltăm și oferim servicii 
care ajută clienții noștri să-și reducă impactul 
asupra mediului.

În plus, prin achiziționarea numai de la furnizorii 
responsabili față de mediu, putem reduce și 
mai mult impactul asupra mediului asociat cu 
activitatea noastră.

Cum pot să mă comport în mod corect?
Luați în considerare impactul asupra mediului 
pe termen scurt și lung al deciziilor de afaceri 
- cea mai ieftină soluție nu este de multe ori și 
cea mai bună din punct de vedere ecologic.

Încercați să realizați cei trei R - Reducere, 
Refolosire și Reciclare - prin utilizarea a mai 
puțină hârtie și electricitate, prin reutilizarea 
echipamentelor și reciclarea deșeurilor.

DON’T WASTE 
RESOURCES

Pentru a evita impactul asupra mediului și 
cheltuielile de călătorie, faceți din colaborarea 
virtuală opțiunea preferată. În cazul în care 
trebuie neapărat să vă deplasați, luați în 
considerare mijloacele de transport în comun 
sau călătoriile cu trenul, în locul celor cu 
avionul sau cu mașina. 

ÎN PRACTICĂ
Ce pot spune unui client care întreabă dacă 
serviciile noastre sunt ecologice? 
Serviciile noastre ajută atât consumatorii, 
cât și clienții de afaceri să interacționeze la 
distanță, cu un impact mai mic asupra mediului 
decât cel al călătoriilor. Acestea permit, de 
asemenea, dezvoltarea modalităților inteligente 
de lucru și a unor procese mai eficiente, 
cu un impact mai redus asupra mediului. 
Amprenta noastră de carbon este foarte 
scăzută, în principal, deoarece cumpărăm 
energie electrică verde în Suedia și în Europa. 
Compania noastră nu deține un portofoliu 
verde - toate serviciile noastre sunt ecologice.

Cum ajută responsabilitatea ecologică 
la reducerea costurilor? 
Resursele, cum ar fi electricitatea, benzina și 
motorina nu sunt gratis - dacă sunt folosite 
într-o cantitate redusă, ajută la reducerea 
costurilor. Reducerea deșeurilor înseamnă 
costuri mai mici de gestionare a deșeurilor. 
Prin îmbunătățirea reciclării deșeurilor, 
îmbunătățim posibilitatea reutilizării și re-
vânzării obiectelor, cum ar fi telefoane mobile, 
pe care clienții ni le trimit. 

Ce înseamnă responsabilitatea ecologică 
pentru activitatea de zi cu zi? 
Compania noastră are implementat sistemul 
de management de mediu ISO 14001 - acesta 
este deseori o cerință în cadrul licitațiilor și 
este un instrument excelent pentru gestionarea 
impactului asupra mediului într-un mod 
structurat. Acest lucru înseamnă că evaluăm 
în mod constant și ne stabilim obiective pentru 
impacturile noastre majore de mediu, inclusiv 
pentru eficiența energetică, emisiile de gaze și 
modul în care ne gestionăm deșeurile. 

RESPONSABILITATE ECOLOGICĂ
Compania noastră își proiectează 
rețelele și furnizează servicii astfel 
încât să aibă un impact minim asupra 
mediului. De asemenea, ne ajutăm 
clienții și furnizorii să reducă impactul 
acestora asupra mediului.

Informații suplimentare

Pentru mai multe informații, consultați Politica 
noastră de mediu sau contactați-ne la adresa 
sustainability-group @ teliacompany.com.

Trei lucruri cheie 

1   Căutați oportunități de a reduce 
consumul de energie, emisiile de gaze 
cu efect de seră și deșeurile

2   Reducerea impactului nostru asupra 
mediului ne poate ajuta, de asemenea, 
să ne reducem costurile

3   Luați în considerare impactul asupra 
mediului al deciziilor de afaceri
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CUM POT SĂ MĂ 
COMPORT ÎN 
MOD CORECT?
Reacționați întotdeauna cu promptitudine 
dacă suspectați sau sunteți martor la o 
încălcare a Codului nostru. 

Dacă aveți nelămuriri cu privire la posibila 
abatere a unui furnizor, client sau alt 
partener de afaceri, sau cu privire la modul 
în care ne desfășurăm activitatea în cadrul 
Telia, contactați inițial managerul dvs., 
departamentul de Resurse Umane , 
departamentul Juridic, Biroul de etică și 
conformitate a grupului sau consilierului local 
pentru probleme de etică și conformitate. 

Dacă aveți o problemă mai serioasă, puteți 
utiliza, de asemenea, Linia de Raportare.

LINIA DE RAPORTARE
Linia de raportare este un canal simplu, 
sigur și confidențial, prin care vă puteți 
transmite preocupările sau puteți raporta 
posibile abateri.

Puteți întocmi un raport oricând, 24 de ore 
pe zi, 7 zile pe săptămână, fără teamă de 
represalii. Aveți opțiunea de a rămâne anonim, 
dar dacă alegeți să vă dezvăluiți identitatea, 
puteți fi liniștit că raportul dvs. va rămâne 
confidențial.

Aveți posibilitatea să accesați Linia de 
raportare și de a găsi mai multe informații 
pe www.speakupline.ethicspoint.
com. De asemenea, puteți trimite un 
e-mail echipei de Investigații Speciale la 
speak-up-line @ teliacompany.com. 

CE SE ÎNTÂMPLĂ DUPĂ 
CE TRIMIT UN RAPORT?
Echipa de Investigații Speciale va revizui 
informațiile pe care le-ați furnizat și va lua 
măsurile corespunzătoare. Veți primi un 
număr de înregistrare a raportului care vă 
permite să vedeți ce pași au fost efectuați, 
precum și să contactați un inspector.

Toate comunicările sunt anonime și păstrate 
complet confidențiale - Codul de conduită 
responsabilă în afaceri interzice orice 
represalii împotriva informatorilor.

CE SUNT REPRESALIILE? 
Represaliile reprezintă acțiunile prin care 
angajații sunt intimidați să depună plângeri 
sau să își revendice drepturile. Cultura 
transparentă a muncii depinde de cât de 
confortabil ne simțim și dacă putem vorbi 
fără teamă, așadar facem tot ce ne stă în 
putință să sprijinim acest lucru.

Compania noastră nu va tolera, în special, 
nicio încercare de a sancționa, defavoriza 
sau discrimina oricare persoană care își 
exprimă o preocupare sau cooperează la 
investigație în cadrul companiei. Vom lua, 
de asemenea, măsuri, inclusiv posibila 
încetare a raporturilor de muncă, în cazul în 
care un manager dezvăluie în mod intenționat 
sau neintenționat identitatea unui informator.

RAPORTARE
Compania noastră susține 
o cultură care încurajează 
fiecare individ să vorbească 
liber - o cultură care 
garantează drepturile omului, 
demnitatea angajaților, 
precum și sănătatea 
și siguranța acestora. 
Telia Company oferă un mod 
sigur și confidențial de a 
vă exprima preocupările 
și întrebările atunci când 
modurile uzuale sunt 
indisponibile sau nepotrivite. 

SUSȚINEȚI 
CE ESTE 
CORECT
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PRIN RAPORTAREA 
ABATERILOR, PUTEȚI 
ÎMBUNĂTĂȚI ŞI MAI 
MULT MEDIUL DE 
LUCRU.

SPEAK-UP-LINE @
TELIACOMPANY.COM

Prezenta publicație 
face parte din Codul 
nostru de conduită 
responsabilă în 
afaceri.
Toate drepturile 
rezervate. 

Nicio parte a acestei 
publicații nu poate fi 
reprodusă în niciun 
fel fără permisiunea 
Telia Company. 

Versiune 1.0 
Tipărit în 2016.
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Prin raportarea abaterilor, puteți îmbunătăți și mai mult mediul de lucru. 
www.speakupline.ethicspoint.com or e-mail speak-up-line@teliacompany.com

DONTDOTHISATWORK.
TELIACOMPANY.COM
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