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Codul de Etică

NOI - în calitate de membri ai Camerei de Comerţ Americane din Moldova – ne asumăm responsabilitatea 
de a activa în limitele legii, în  termeni etici  şi de responsabilitate socială. În realizarea acestui angaja-

ment intenţionăm, atît prin cuvinte, cît şi prin acţiuni concrete, să fim exemplari şi să dăm dovadă de 
Cetăţenie Corporativă  Eminentă.

Suntem conştienţi de faptul că succesul continuu al afacerii noastre depinde de atitudinea noastră faţă 
de angajaţi, parteneri şi comunitate. Reeşind din acest context, noi:

Întru susţinerea viziunii de mai sus, noi şi întreprinderile noastre aspirăm să aderăm la 
următoarele principii ale Cetăţeniei Corporative Eminente:

în onestitate, integritate, responsabilitate şi transparenţă;

contribuţia angajaţilor noştri la succesul întreprinderii. Pentru a stimula acest lucru, vom încuraja            
autoperfecţionarea, recompensarea meritelor, asigurarea unui mediu de lucru sigur şi o atitudine  
respectuoasă şi corectă  faţă de angajaţii noştri;

comunitatea din care facem parte. Acest serviciu include acordarea generoasă a suportului 
financiar, a resurselor umane, a timpului şi experienţei noastre;

atît de mediul în care trăim şi activăm, cît şi de conservarea resurselor naturale epuizabile.

CREDEM

RECUNOAŞTEM

ASISTĂM

SUNTEM RESPONSABILI

Membrul AmCham Moldova Semnătura Data

Transparenţă şi Etică
O companie ar trebui să:

Resursele umane
O companie ar trebui să:

Filantropie
O companie ar trebui să:

Mediul ambiant
O companie ar trebui să:

Respecte legea, atât prin vorbe, cît şi prin fapte;
Demonstreze un comportament etic şi onest;
Combată corupţia în toate formele ei;
Trateze clienţii şi partenerii cu corectitudine şi respect;
Onoreze obligaţiile sale cu profesionalism şi integritate.

Asigure şanse egale şi o abordare echitabilă pentru toţi angajaţii;
Apreciaze angajaţii fără discriminare, în exclusivitate în baza meritului şi performanţei personale;
Ofere angajaţilor un mediu de lucru decent, sigur şi respectuos, atât din punct de vedere personal cât şi social;
Oferă angajaţilor instruire, consultanţă şi sprijin adecvat în vederea susţinerii creşterii lor profesionale şi promovării 
carierei lor.

Includă responsabilitatea socială corporativă în strategia sa de afaceri;
Încurajeze atît contribuţiile cantitative, cît şi cele calitative din partea angajaţilor, partenerilor şi comunităţii;
Acceptă şi sprijină comunităţile în care îşi desfăşoară activitatea, în special oamenii oamenii social vulnerabili din 
aceste comunităţi;
Demonstrează angajamentul său faţă de comunitate prin activităţi de susţinere a vieţii civice, educaţiei, artelor şi de
protecţie a sănătăţii;
Profite de poziţia sa în cadrul comunităţii întru sensibilizarea societăţii privind importanţa responsabilităţii sociale 
corporative.

Respecte întocmai prevederile legale menite să protejeze mediul înconjurător şi să asigure conservarea resurselor 
naturale limitate;
Promoveze practicile de asigurare a durabilităţii mediului printre angajaţii săi, şi să utilizeze cele mai adecvate şi 
eficiente tehnologii în activitatea sa;
Susţină iniţiativele de promovare a responsabilităţii societăţii în faţa mediului ambiant şi să dezvolte tehnologii priet-
enoase mediului.


