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DISPOZIȚII INTRODUCTIVE 
I. Conținut. Codul de conduită al salariaților DCU stabilește norme de comportament și etică profesională 

pentru persoanele angajate de DCU (în continuare numiți „salariații DCU”), în procesul exercitării 
atribuțiilor și sarcinilor de serviciu. 

II. Obiective. Normele prevăzute de prezentul Cod tind să asigure credibilitatea și profesionalismul 
salariaților DCU, în relațiile și interacțiunea acestora cu toate grupurile de interes, inclusiv organele 
de conducere și acționarii DCU, clienții, partenerii, instituțiile de stat și entitățile private, precum și 
cu societatea în general. 

PRINCIPII DE CONDUITĂ ȘI ETICĂ PROFESIONALĂ 
III. Principii generale. Salariații își vor alinia comportamentul la normele generale de conduită și etică 

profesională, care includ moralitatea, onestitatea, angajamentul civic, eficienta, excelența, 
responsabilitatea, integritatea, credibilitatea, imparțialitatea și discreția. 

IV. Conduita salariaților DCU se va baza pe următoarele principii: 

• competență profesională – salariații DCU trebuie să posede cunoștințele, pregătirea și aptitudinile 
profesionale necesare funcției deținute, precum și să dea dovadă de eficiență, disciplină, 
perseverență, perfecționare și dezvoltare continuă a cunoștințelor și aptitudinilor profesionale; 

• legalitate – în exercitarea atribuțiilor de serviciu, salariații DCU trebuie să respecte legislația 
Republicii Moldova, precum și Regulile DCU, politicile, procedurile și regulamentele DCU, 
hotărârile adunării generale ale acționarilor DCU, Consiliului de Supraveghere și Comitetului 
Executiv, și ordinele Directorului DCU (în continuare numite „reglementările interne ale DCU”; 

• egalitate de tratament și nediscriminare – salariații DCU vor evita orice formă de discriminare 
directă sau indirectă; 

• profesionalism – salariații DCU au obligația de a îndeplini atribuțiile și sarcinile de serviciu cu 
responsabilitate, competență, eficiență, promptitudine și corectitudine; 

• etică profesională – fiecare salariat DCU trebuie să manifeste respect și considerație față alți 
salariați, membrii organelor de conducere și acționarii DCU, precum și față de alte persoane cu 
care interacționează în exercițiul funcției; se va evita comportamentul care creează sau ar putea 
crea o atmosfera de ostilitate sau intimidare; 

• loialitate – salariații DCU vor sprijini orice decizii sau acțiuni care servesc interesului DCU; salariații 
DCU au obligația de a se abține de la orice act sau fapt care poate prejudicia imaginea sau 
interesele legale ale DCU; 

• integritate – salariații DCU își vor exercita sarcinile și atribuțiile de serviciu în conformitate cu 
legislația și reglementările interne ale DCU; la exercitarea atribuțiilor și sarcinilor de serviciu, 
interesele legitime ale DCU vor prevala asupra intereselor personale ale salariaților DCU. 

MEDIUL INTERN DE ACTIVITATE 
V. Comunicare și cooperare. Salariații DCU trebuie să asigure o comunicare eficientă, oferind asistenta 

și consilierea necesară în cazul în care posedă cunoștințe și informații relevante. Neprezentarea 
informațiilor, furnizarea de informații eronate, refuzul de cooperare sau comportamentul obstructiv 
sunt contrare spiritului de cooperare pe care trebuie să-l manifeste salariații DCU. 

VI. Dedicație și responsabilitate. Salariații DCU vor asigura o activitate eficientă în timpul programului de 
lucru, folosind în mod productiv timpul și resursele pe care DCU le pune la dispoziție și oferind o valoare 
maximă activităților la care participă. 

VII. Utilizarea resurselor DCU. Salariații DCU trebuie să asigure protecția proprietăților DCU. Informațiile, 
timpul de lucru și bunurile DCU vor fi folosite de salariații DCU doar în scop de serviciu. 

VIII. Conflictul de interese. Salariații DCU vor evita orice situație care implică sau duce la apariția unui 
conflict între interesul personal al salariatului și interesul DCU. Salariații DCU vor informa conducerea 
DCU despre orice conflicte de interese sau situații care pot duce la apariția acestora. 
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IX. Securitatea și sănătatea în muncă. Salariații DCU trebuie să cunoască și să respecte reglementările cu 
privire la securitatea și sănătatea în muncă, și să vegheze siguranța proprie în cadrul activității. 

MEDIUL EXTERN DE ACTIVITATE 
X. Confidențialitate. Salariații DCU au obligația de a utiliza informațiile obținute în virtutea atribuțiilor 

și funcțiilor sale doar în interes de serviciu. Transmiterea informațiilor și datelor către persoanele terțe 
se va efectua doar de salariații autorizați ai DCU și doar în cazurile prevăzute de legislație și 
reglementările interne ale DCU. 

XI. Relații cu publicul. Salariații DCU trebuie să promoveze imaginea și activitatea DCU în relațiile lor cu 
publicul. În același timp, furnizarea datelor și informațiilor către mass-media sau media socială sau 
exprimarea unei opinii din numele DCU va fi efectuată doar de salariații care dețin astfel de 
împuterniciri. 

XII. Beneficii personale. În privința beneficiilor personale, vor fi respectate următoarele norme: 

• salariații DCU nu vor solicita sau accepta cadouri, servicii, favoruri, invitații sau orice fel de 
privilegii sau beneficii în schimbul realizării unei activități în cadrul DCU; 

• în cadrul relațiilor sale cu persoanele terțe, salariații DCU vor acționa în conformitate cu legislația 
privind pentru prevenirea și combaterea corupției; 

• salariații DCU se vor abține de la orice fapte care duc la obținerea beneficiului personal sau 
evitarea prejudiciul personal, ca urmare a unor informații privilegiate obținute în exercitarea 
funcțiilor; 

• salariații DCU se vor abține de a reprezenta DCU și de a interveni sau influența luarea deciziilor în 
orice situație, în cazul în care, în mod direct sau indirect, urmăresc un interes personal sau obțin 
un beneficiu pentru sine sau rudele și afinii până la gradul doi. 

XIII. Operațiuni cu instrumente financiare. Se interzice utilizarea sau transmiterea de către salariații DCU 
a informațiilor și datelor obținute în virtutea atribuțiilor și funcțiilor sale în scopul efectuării tranzacții 
cu instrumente financiare. 

XIV. Relații cu participanții DCU și emitenții. Salariatul DCU este obligat să depună o declarație în adresa 
conducerii DCU, pentru a declara relația sa cu participanții DCU și emitenții de instrumente financiare 
înregistrate în Sistemul DCU, în cazul în care salariatul: 

• deține participațiuni în capitalul social al participantului DCU; 

• deține cel puțin 1% din instrumentele financiare cu același ISIN emise de un emitent; 

• deține calitate de membru al organului de supraveghere al participantului DCU sau emitentului; 

• rudele sau afinii până la gradul doi ai salariatului DCU sunt membrii ai organului de supraveghere 
sau a organului executiv al participantului DCU sau emitentului. 

RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA NORMELOR DE CONDUITĂ 
XV. Răspundere. Nerespectarea prevederilor prezentului Cod atrage răspunderea prevăzută de legislație. 

Orice încălcare a prevederilor prezentului Cod constituie abatere disciplinară, care poate duce la 
aplicarea sancțiunilor în conformitate cu Codul muncii. Persoanele care identifică cazuri de 
nerespectare a prezentului Cod sunt îndemnate să informeze despre acest fapt conducerea DCU. 

DISPOZIȚII FINALE 
XVI. Informare. Prezentul Cod se aduce la cunoștința tuturor salariaților DCU și publicului larg, prin 

publicarea pe pagina web oficială a DCU. 
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