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Într-o lume tot mai intens conectată, vrem să aducem cele mai 
bune servicii digitale pentru toţi şi fiecare. Ambiţia noastră este să 
fim operatorul preferat al tuturor.

Prin acest cod de etică Orange adoptă un set de principii de 
ghidare, menite sa consolideze încrederea angajaţilor, clienţilor, 
furnizorilor, acţionarilor şi partenerilor săi precum şi a societăţii în 
întregime.

Aceste principii de acţiune sunt bazate pe respect, integritate, 
calitate a serviciilor şi spirit de echipă. Orange va respecta aceste 
principii zi de zi şi va asigura respectarea lor de toţi cei cu care 
lucrează, indiferent de mediul geografic şi cultural.

Credem, că un comportament exemplar poate doar să fortifice 
poziţia noastră de operator de încredere.

Vă îndemn să citiţi acest document de referinţă şi să adoptaţi 
aceste principii.



angajamentele noastre

Angajamentul de Respect constituie un veritabil ghid în relaţiile 
noastre cu toate părţile interesate şi este parte integrantă a tuturor 
activităţilor noastre. Noi ţinem cont de diferenţele individuale şi le 
respectăm.

Respectul stă la baza interacţiunii dintre oameni, nu doar în interiorul 
Grupului, în raport cu clienţii şi acţionarii noştri, dar şi în mediul 
nostru social. 

Noi respectăm oamenii şi dreptul lor la viaţă privată. Respectăm 
diferenţele de origine, etnie, gen, cultură, vârstă, situaţie familială, 
orientare religioasă, politică sau sindicală.

Angajamentul de Integritate ne determină să respectăm cu 
stricteţe obligaţia noastră de onestitate în relaţiile de afaceri. E o 
cerinta catre noi toti si catre management în particular, de a adopta 
un comportament exemplar în procesul de îndeplinire a obligaţiilor 
nostre faţă de clienţi, colegi şi alte părţi interesate.

Angajamentul de Calitate constă în asigurarea unor servicii de 
calitate pentru clienţii noştri. Calitatea se referă la fiecare domeniu al 
afacerii şi fiecare are un rol, contribuind la realizarea acestui obiectiv. 
Ambiţia noastră este să fim recunoscuţi şi susţinuţi de toate părţile 
interesate.

Spiritul de Echipă care ne inspiră, cuprinde de asemenea solidari-
tatea şi cooperarea. Aceasta înseamnă că noi putem combina cele 
mai bune competenţe spre beneficiul clienţilor noştri şi a părţilor 
interesate, depăşind împreună provocările cu care ne confruntăm 
acum şi cele de viitor. 

Principiile noastre de acţiune şi conduită sunt în conformitate cu cele 
din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi cele stabilite de 
Organizaţia Internaţională a Muncii (în special în ceea ce priveşte 
interdicţia faţă de munca forţată şi folosirea muncii copiilor), de 
OCDE (în special în ceea ce priveşte lupta împotriva corupţiei) şi 
angajamentele pe care Grupul Orange şi le-a asumat în privinţa 
respectării Responsabilităţii Social Corporative, fiind una dintre 
primele organizaţii care a aderat la Pactul Global al Naţiunilor Unite. 



cu toate părţile interesate în ţările în care operează Grupul 

principiile noastre de acţiune
faţă de clienţii noştri

faţă de angajaţii noştri

faţă de acţionarii noştri
Toate eforturile noastre sunt 
direcţionate spre creşterea încrederii 
acţionarilor noştri, cu scopul de 
a asigura că investiţiile lor sunt 
profitabile.

Prezentăm acţionarilor noştri 
informaţie inteligibilă, relevantă şi 
exactă, în mod regulat şi în timp util, 
şi solicităm activ părerea investitorilor, 
în special prin intermediul Clubului de 
Acţionari (Club des Actionnaires). De 
asemenea, depunem toate eforturile 
să ne asigurăm că reglementările 
bursiere şi principiile de bună 
guvernare corporativă sunt onorate.

în privinţa furnizorilor
Noi construim activ relaţii de lungă durată 
cu furnizorii noştri, bazate pe încredere, 
respect şi integritate,  pentru ca toţi clienţii 
noştri să beneficieze de cele mai bune 
servicii. La rândul nostru, mizăm din partea  
furnizorilor pe respectarea unor principii 
echivalente celor stabilite în acest cod. 

faţă de concurenţii noştri
Căutăm să ne diferenţiem de concurenţii 
noştri printr-o calitate ireproşabilă 
a experienţei clienţilor noştri, bazată pe 
calitatea produselor şi serviciilor şi a relaţiilor 
noastre. Subscriem principiului fundamental 
de concurenţă sănătoasă şi loială - un  
factor-cheie pentru creştere şi inovare. 

Noi ne conformăm legilor şi reglementărilor 
în vigoare şi respectăm mediul natural şi 
cultural al ţărilor în care ne desfăşurăm 
activitatea. 

Indiferent de circumstanţe, noi nu finanţăm 
partide politice sau organizaţii al căror 
scop este primordial politic. 
Grupul Orange nu tolerează corupţia. 

Noi promovăm utilizarea informaţiei şi 
a tehnologiilor comunicaţionale pentru 
a susţine dezvoltarea continuă şi pentru 
a contribui la bunăstarea comunităţilor 
locale în care ne desfăşurăm activitatea.

Conştienţi de responsabilităţile noastre, 
optimizăm consumul de energie şi alte 
resurse naturale, şi integrăm preocupările 
ce ţin de mediu în activităţile noastre.

Fie că ne este încredinţată o misiune 
de interes general sau de livrare a unui 
serviciu universal, noi ne angajăm să 
dezvoltăm mijloacele potrivite pentru 
a îndeplini angajamentele noastre.

Orange Group şi-a fundamentat succesul pe 
abilitatea de a livra produse şi servicii de calitate, 
pe placul clienţilor. Mereu atenţi faţă de aşteptările 
şi nevoile clienţilor, noi evaluăm şi îmbunătăţim 
constant produsele şi serviciile noastre, calitatea 
relaţiilor noastre pe toate canalele (în magazine, 
centre de apel, on-line şi în reţelele sociale), 
capacitatea noastra de a fi inovativi şi de a 
optimiza procesele noastre pentru o mai buna 
experienţă a clientului. 

Angajamentul nostru de a face calitatea şi inovaţia 
să lucreze pentru clienţii noştri este forţa motrice, 
care stă la baza fiecărui produs pe care îl creăm şi 
îl aducem pe piaţă. Suntem conştienţi că 
preocupările şi cerinţele cu privire la sănătate şi 
sigurantă sunt de o importanţă primordială. 

Credem în integritatea, spiritul de iniţiativă, responsabilitatea şi motivaţia angajaţilor noştri. 
Lucrăm pentru a crea condiţii care facilitează dezvoltarea abilităţilor profesionale şi a 
responsabilităţii individuale într-un mediu ce încurajează iniţiativa personală. De asemenea, 
ne dorim să dezvoltăm inteligenţa colectivă, simţul de inovaţie şi spiritul de echipă. 

Echipele sunt formate din oameni cu valori culturale şi profesionale diferite. Noi nu tolerăm 
discriminarea sub nici o formă, mai ales la angajare sau promovare.  Mizăm pe filialele 
noastre să stabilească şi să consolideze proceduri care permit angajaţilor să raporteze orice 
caz de nerespectare al acestui Cod. Adiţional, cerem ca fiecare caz raportat  să fie investigat 
în mod corespunzător şi în strictă concordanţă cu legile în vigoare.



 

Cum să pun aceste principii în practică în activitatea mea profesională?

Un set de reguli specifice, referitoare în special la tranzacţiile bursiere,
completează acest Cod în concordanţă cu legile în vigoare.

 

prioritatea principiilor
fundamentale ale Grupului

 

primatul principiilor fundamentale ale Grupului
  Dacă aflu că un act de fraudă sau ceva interzis a fost comis împotriva Grupului sau 

a uneia din filialele sale, voi raporta acest lucru managerului meu nemijlocit, 
Direcţiei de Audit Intern şi Control al Riscurilor al Grupului sau oricărui 

organism de guvernare care raportează Consiliului de Administraţie.

conflict de interese
Evit situaţiile în care interesele mele personale (sau interesele unor 
persoane fizice sau juridice care îmi sunt apropiate sau cu care 
am legătură) intră în conflict cu cele ale entităţilor Grupului.
Dacă acest lucru nu poate fi evitat, acţionez în concordanţă cu 
buna credinţă şi toată responsabilitatea faţă de Grup şi 
informez managerul meu nemijlocit sau Directorul Resurse 
Umane despre un posibil conflict de interese.
Dacă sunt director, trebuie să consult Şeful Consiliului de 
Administraţie al filialei despre această problemă.

deontologie bursieră
Dacă sunt în posesia unui material sau a unor informaţii care nu 

sunt publice, susceptibile să aibă incidenţă asupra unui instrument 
financiar al Grupului sau al unei filiale, mă abţin de la divulgarea 

acestei informaţii, de la comercializarea directă sau indirectă în baza 
acestei informaţii pe piaţa financiară, şi de la permiterea premeditată sau nu, 

ca terţe părţi să facă acest lucru înainte ca informaţia să devină publică. 
Nerespectarea poate fi motiv de răspundere personală şi poate duce la sancţiuni, 
inclusiv penale. 

în relaţia cu clienţii şi furnizorii
Aplic principiile de integritate, calitate şi imparţialitate în relaţiile cu toţi clienţii şi 
furnizorii.
Mă abţin de a solicita cadouri sau avantaje, şi nu accept nimic mai mult 
decât o valoare simbolică.
Nu mă angajez în practici ilegale de orice fel şi nu particip la acte de 
corupţie.
Dacă negociez acorduri cu terţe părţi, iau măsuri adecvate şi 
corespunzătoare pentru ca informaţia furnizată şi reprezentarea să 
fie făcute corect. În plus, înainte de a accepta angajamente care 
impun obligaţii Grupului sau uneia dintre filialele sale, mă asigur 
că toate aspectele tehnice, comerciale, legale sau altele, sunt 
clar stabilite.

în privinţa protejării activelor corporative
Depun toate eforturile necesare pentru a proteja proprietatea 
intelectuală, orice proiect al Grupului şi know-how-ul. 
Mă asigur că resursele Grupului sunt utilizate corespunzător, că 
activele sale sunt protejate şi că se evită irosirea lor sau utilizarea 
abuzivă. În utilizarea resurselor care-mi sunt încredinţate în virtutea 
activităţii mele, se mizează pe faptul că voi acţiona cu bună credinţă, în 
interesul Grupului şi în concordanţă cu toate regulile aplicabile.

Dacă accidental, aflu informaţii confidenţiale în executarea activităţilor de serviciu, iau 
măsurile de precauţie necesare pentru a mă asigura că aceasta rămâne confidenţială. 
Această obligaţie rămâne în vigoare, chiar dacă încetez să mai fiu angajat al Grupului.

Dacă aflu că o infractiune sau un act de fraudă au fost comise împotriva Grupului sau 
a filialelor sale, trebuie să alertez in funcţie de caz: managerul meu nemijlocit, Direcţia 
de Audit Intern şi Control al Riscurilor din cadrul Grupului sau oricare organ, care 
raportează Consiliului de Administraţie.



etica de afaceri în 
Grupul Orange

 
 

rolul Comitetului de Etică
Etica noastră de afaceri ghidează conduita profesională a Grupului şi a filialelor sale. 
Aceasta include toţi angajaţii Grupului, indiferent de domeniul de activitate sau 
nivelul de responsabilitate. Toţi angajaţii Orange Group, în special managerii, trebuie 
să promoveze şi să pună în practică aceste principii.

statutul Codului de Etică
Acest Cod nu înlocuieşte legile şi reglementările în vigoare din orice ţară în care 
operează Grupul Orange, fie că se află sau nu în Uniunea Europeană. 
Acolo unde este cazul, acest Cod poate fi completat de coduri de conduită speci-
fice. 

rolul Comitetului de Etică al Grupului
Comitetul de Etică al Grupului este responsabil de administrarea problemelor ce ţin de 
standardele de etică ale Grupului. Este constituit dintr-un preşedinte şi trei membri, toţi 
fiind numiţi de Preşedintele Grupului Orange.

Comitetul verifică periodic în ce măsură Codul este cunoscut şi aplicat, precum si 
practicile Grupului în domeniul eticii de afaceri. Comitetul asigură omogenietatea 
acestor practici în cadrul întregului Grup.

El urmareste toate modificările reglementare şi juridice in acest domeniu. La iniţiativă 
proprie sau la sesizare Comitetul oferă recomandări filialielor Grupului în ceea ce 
priveşte respectarea valorilor Grupului şi implementarea principiilor stabilite în Cod, şi, 
la cerere, privind formarea comitetului de etică local.

Acţionând în condiţii de strictă confidenţialitate, Comitetul poate examina cazuri 
individuale care i-au fost înaintate de către angajaţii Grupului sau managerii lor.

Comitetul vine cu recomandări către Preşedintele Grupului Orange cu scopul de a 
favoriza înţelegerea şi respectarea Codului. El înaintează, de asemenea, completările 
sau amendamentele necesare Codului. Comitetul raportează anual asupra activităţii 
sale Preşedintelui Grupului Orange şi Preşedintelui Comitetului de guvernare al consili-
ului de administrare al Grupului.

Pentru a facilita acest proces la nivel de Grup au fost stabiliţi consilieri de etică şi 
coordonatori de etică in fiecare ţară sau filială. Aceştea ofera consultaţii angajatilor, 
prezinta solicitările şi preocupările locale către Comitetul de Etică şi asigură că orice 
aplicaţii practice adecvate specificului local şi liniilor de business sunt comunicate. 



Pentru mai multe informaţii 
despre Codul de Etică Orange
vizitaţi www.orange.com ne
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