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mesaj din partea Directorului 
Executiv al Orange România

Acesta este al treilea raport anual de 

Responsabilitate Corporativ` publicat de Orange 

România. Raportul reflect` angajamentul fa]` 

de partenerii no[tri [i modul în care punem în 

practic` principiile noastre de afaceri. |n acest 

raport sunt descrise proiectele în care ne-am 

implicat pentru a sprijini comunitatea în care ne 

desf`[ur`m activitatea [i rela]iile pe care  

le-am dezvoltat cu al]i parteneri, în dorin]a de a 

promova o dezvoltare pe termen lung, durabil`. 

Orange a avut un rol activ în cadrul comunit`]ii 

în ceea ce prive[te ajutorul acordat persoanelor 

afectate de inunda]ii [i de asemenea, am 

investit mai mult în educa]ia [i integrarea 

social` a copiilor cu deficien]e de auz [i vedere. 

Am dezvoltat programul de implicare în via]a 

comunit`]ii cu un proiect inovativ dedicat 

conserv`rii biodiversit`]ii peisajului [i dezvolt`rii 

comunit`]ilor rurale. Raportul de Responsabilitate 

Corporativ` cuprinde o prezentare detaliat` a 

tuturor ini]iativelor noastre. 

Responsabilitatea corporativ` are impact 

asupra procesului decizional în orice aspect 

al unei afaceri: strategie, management, 

procese, cercetare [i dezvoltare. Credem c` o 

con[tientizare deplin` a punctelor noastre tari, 

dar [i a celor slabe, contribuie la dezvoltarea 

dinamic` a afacerii.

V` invit`m s` parcurge]i raportul nostru [i s` 

ne trimite]i opiniile despre programul nostru 

de Responsabilitate Corporativ`, întrucât 

consider`m c` o comunicare deschis` [i 

transparent` st` la baza unei dezvolt`ri durabile. 

Privind spre viitor, suntem preg`ti]i s` facem fa]` 

provoc`rilor care vor ap`rea [i s` conducem 

responsabil activitatea [i în viitor. 

Richard Moat,

Director Executiv, Orange România
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Orange în România

 2005

clien]i 6,8 milioane (cre[tere cu 38,2% fa]` de 2004)

venituri 870 milioane euro (cre[tere 39,2% fa]` de 2004)

acoperire 79,91% teritoriu

 96,60% popula]ie

 14.895 km de drumuri

 313 ora[e

roaming Peste 200 de operatori din toat` lumea inclusiv operatori de

 telefonie mobil` prin satelit.

re]ea de distribu]ie Re]eaua de vânzare a Orange România num`ra la sfâr[itul anului 2005, 26 magazine proprii, peste 1000 de 

 puncte de vânzare ale partenerilor autoriza]i s` încheie contracte de abonament [i circa 10,000 de loca]ii în care  

 se comercializeaz` cartelele PrePay.

inova]ie |n 2005 am continuat s` fim inovativi [i s` oferim clien]ilor no[tri servicii care s` le acopere necesit`]ile diverse 

 de comunicare:

■ am lansat portalul wap Orange World, op]iunea My Page,

■ posibilitatea de a achizi]iona produse prin Orange Web Shop [i de gestionare a contului online prin Orange 

Web Care

■ am lansat Orange film prin care le oferim clien]ilor mai multe beneficii, 

■ am lansat abonamentul Flexibil prin care clien]ii pot folosi valoarea abonamentului pentru apeluri, mesaje [i 

trafic de date

■ am lansat serviciile Mesaje Aniversare, SIM Agenda Back-up, Audioconferin]`, Grup Mesaje Scrise, 

reînc`rcare de rezerv`, BlackBerry de la Orange

■ am extins con]inutul pentru serviciile video prin încheierea de noi parteneriate cu televiziuni din România

■ am extins acoperirea tehnologiei EDGE la 33 de ora[e, fa]` de 4 ora[e \n momentul lans`rii, astfel c` tot mai 

mul]i clien]i au acces la servicii video de o calitate superioar` [i la internet de band` larg`; Orange a lansat 

EDGE \n 2004, \n premier` \n Romånia, \n sud-estul Europei [i \n Grupul Orange, oferind clien]ilor vitez` mai 

mare de transfer de date, noi aplica]ii [i pentru prima dat` \n Romånia televiziune pe telefonul mobil.

investi]ii cumulate Din momentul intr`rii pe pia]a româneasc` [i pân` la sfâr[itul anului 2005 am investit 1 miliard Euro.

 

Pentru mai multe informa]ii despre Orange România vizita]i www.orange.ro. 

Orange are o strategie global` în ceea ce 

prive[te responsabilitatea corporativ` prin 

care dore[te s` asigure un management 

responsabil în toate pie]ele unde este 

prezent.

introducere

Mai multe detalii despre programul de 

Responsabilitate Corporativ` a Grupului 

Orange pute]i afla vizitând  

www.orange.com/responsibility

Pentru informa]ii despre programul de 

Responsabilitate Corporativ` a Orange 

România vizita]i  

www.orange.com/despre noi/responsabilitate
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evaluarea obiectivelor pentru 2005

Consider`m c` o atitudine deschis`, o 

comunicare permanent` cu to]i partenerii no[tri 

ne poate asigura dezvoltarea afacerii pe termen 

lung. Pentru noi este important s` cunoa[tem [i 

s` în]elegem atât punctele tari, cât [i aspectele 

care mai trebuie \mbun`t`]ite. 

Pentru 2005 ne-am fixat o serie de obiective 

pornind de la principiile noastre de afaceri [i din 

comunicarea cu partenerii no[tri.

         obiectiv           comentariu

angaja]i  S` \mbun`t`]im comunicarea direct` între 

management [i angaja]i.

|n 2005 au continuat întâlnirile periodice ale directorului executiv 

cu angaja]ii. Au fost organizate întâlniri trimestriale în Bucure[ti [i  

în celelalte regiuni, la care au participat peste 1200 angaja]i.

S` continu`m dialogul cu angaja]ii [i 

s` afl`m p`rerea lor despre climatul de 

munc` din Orange.

|n 2005 am realizat un studiu de cercetare împreun` cu o 

companie de cercetare independent`, cu o rat` de r`spuns  

de 78%.

S` organiz`m campanii interne de 

comunicare astfel încât angaja]ii s` fie 

bine informa]i.

Prin intermediul canalelor de comunicare intern` - intranet, 

revist` intern`, e-mail - am informat angaja]ii despre nout`]ile 

din domeniul responsabilit`]ii corporative, produsele [i serviciile 

lansate, brandul Orange [i realiz`rile financiare, dar consider`m c` 

aceste ini]iative pot fi îmbun`t`]ite.

S` intensific`m [i s` accentu`m 

comunicarea intern` în ceea ce prive[te 

brandul [i cultura companiei.

|n 2005 a fost lansat programul Always Orange. 

S` extindem beneficiile asigur`rii de via]` 

oferite angaja]ilor.

|n 2005 am ad`ugat mai multe beneficii în cadrul acestei asigur`ri.

S` implement`m un nou concept de 

teambuilding transversal, cu participan]i 

din departamente diferite, în vederea 

stabilirii unei colabor`ri eficiente.

|n 2005 am organizat 34 astfel de teambuildinguri pentru angaja]i.

S` continu`m dezvoltarea programului 

de cursuri pentru manageri adaptate 

sectorului de telecomunica]ii [i adresate 

îmbun`t`]irii aptitudinilor de lider.

A fost realizat procesul de selec]ie a furnizorilor [i urmeaz` 

derularea programului de training.

simboluri

 obiectivul propus

 obiectivul a fost atins

 obiectivul a fost atins par]ial

introducere
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         obiectiv           comentariu

clien]i S` atingem [i s` men]inem o satisfac]ie 

de 90% a serviciului care ofer` asisten]` 

pentru programul de fidelizare.

Nivelul de satisfac]ie m`surat prin sondajul Scorange a fost foarte 

aproape de obiectivul fixat, [i anume 88%. Nivelul de satisfac]ie 

m`surat prin sondajul Mercury a fost peste obiectiv, [i anume 94%.

S` optimiz`m munca angaja]ilor la 

Serviciul Clien]i.

|n 2005 a crescut num`rul angaja]ilor de la Serviciul Clien]i;  

s-a ini]iat procesul de achizi]ie a unui soft de gestionare a for]ei 

de munc` precum [i a unui soft de gestionare a informa]iei, iar 

serviciile alternative de tipul Self Care sau meniul interactiv au fost 

în permanen]` dezvoltate [i promovate.

|mbun`t`]irea performan]ei re]elei. Principalii indicatori de performan]` de re]ea au crescut în 2005 

fa]` de 2004.

comunitate S` continu`m sus]inerea de proiecte care 

s` aduc` valoare comunit`]ii.

Am dezvoltat [i în 2005 parteneriatul cu funda]ia Light into Europe 

pentru copiii cu deficien]e senzoriale (v`z, auz), cu Asocia]ia 

Samusocial pentru protejarea persoanelor f`r` locuin]` [i de 

asemenea am ini]iat un nou parteneriat cu funda]ia Adept dedicat 

conserv`rii biodiversit`]ii peisajului [i dezvolt`rii comunit`]ii. 

S` încuraj`m implicarea tinerilor \n via]a 

comunit`]ii.

Ne-am implicat într-un proiect ARDOR care a avut ca rezultat 

crearea unui Parlament al Tinerilor în sectorul 2 din Bucure[ti [i 

Arad. 

S` oferim angaja]ilor cât mai multe 

oportunit`]i de implicare în proiectele pe 

care le sprijinim.

|n 2005 am dezvoltat ac]iunile de voluntariat, am lansat un nou 

program, One2One, prin care ne propunem s` ne implic`m în 

integrarea în societate a personelor cu deficien]e senzoriale [i s` 

le oferim suport. Nu am reu[it s` extindem acest program [i în 

celelalte regiuni în care ne desf`[ur`m activitatea. 

mediul  
\nconjur`tor

S` dezvolt`m programele de reciclare a 

de[eurilor.

|n 2005 o serie de tipuri de de[euri generate în urma activit`]ii 

noastre au fost reciclate, dar este necesar s` extindem aceste 

programe.

S` încuraj`m implicarea angaja]ilor în 

programe de reciclare.

|n primul trimestru din 2005 am lansat în sediul nostru central un 

program de reciclare a hârtiei, iar în trimestrul 3 am extins aceast` 

ini]iativ` în toate sediile din Bucure[ti. Inten]ion`m ca în 2006 s` 

extindem acest program [i în regiuni. 

S` acord`m o aten]ie deosebit` zonelor 

naturale sau cu semnifica]ie istoric` [i 

arhitectural` în procesul instal`rii de noi 

sta]ii de emisie-recep]ie.

Dorim s` reducem impactul vizual al echipamentelor noastre. |n 

2005 au fost situa]ii în care am adaptat echipamentele pentru a le 

integra în peisaj. 

S` realiz`m un audit periodic al 

partenerilor care asigur` între]inerea 

instala]iilor de aer condi]ionat pentru a 

împiedica orice emisii de gaze d`un`toare 

stratului de ozon.

Evaluarea se realizeaz` prin intermediul unui sondaj, în scris, pe 

baza unei proceduri.

introducere

simboluri

 obiectivul propus

 obiectivul a fost atins

 obiectivul a fost atins par]ial
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angaja]ii no[tri

Orange asigur` angaja]ilor s`i un mediu de lucru 
sigur [i s`n`tos
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Rezultatele remarcabile ob]inute de Orange pe 

pia]a din România se datoreaz` în mare parte 

angaja]ilor no[tri, profesionalismului acestora. 

Obiectivul nostru este de a asigura angaja]ilor 

un mediu de munc` ce le ofer` oportunit`]i 

de dezvoltare profesional` [i personal`, de 

a comunica în permanen]` cu ei pentru a le 

identifica a[tept`rile [i a ne îmbun`t`]i activitatea 

acolo unde este necesar. 

La sfâr[itul anului 2005 Orange avea 2053 

angaja]i dintre care doar 4 nu sunt cet`]eni 

români. |n 2005 au fost recrutate 462 de 

persoane din afara companiei [i 198 de angaja]i 

Orange au fost promova]i. 

Orange România asigur` oportunit`]i egale de 

promovare [i dezvoltare profesional`:

■ 48% din pozi]iile de management din cadrul 

companiei sunt ocupate de femei

angaja]ii no[tri

Consider`m c` este foarte important` 

dezvoltarea în permanen]` a cuno[tin]elor, 

abilit`]ilor [i poten]ialului angaja]ilor no[tri, 

întrucât acest lucru se reflect` în calitatea 

serviciilor oferite clien]ilor. De aceea, investim 

în preg`tirea acestora prin diverse cursuri [i 

seminarii de formare profesional` pe care 

le stabilim în urma consult`rii cu angaja]ii [i 

managerii lor. Bugetul de training în 2005 a fost 

de 800.000 USD. 

|n cursul anului 2005, 970 de angaja]i au 

participat la cel pu]in un curs, num`rul de ore de 

curs în cadrul companiei dep`[ind 105.000 ore. 

|n cadrul programelor destinate angaja]ilor 

Orange România, am dezvoltat structura 

programului de integrare a noilor angaja]i, care 

presupune o durat` mai mare de preg`tire a 

acestora prin ad`ugarea unor module noi.

training
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Aceast` ini]iativ` este rezultatul unor observa]ii 

f`cute de-a lungul timpului, a discu]iilor pe care 

departamentul de resurse umane le-a avut cu 

angaja]ii în timpul interviurilor. Concluzia a fost c` 

nu exist` o clar` în]elegere a sarcinilor postului 

pentru care se aplic`, c` exist` o team` sau 

doar necunoa[tere, c` în general cei care aspir` 

sa ajung` într-un anumit departament nu solicit` 

informa]iile direct de la surs`. Toate acestea, sau 

mai exact, dorin]a de a elimina toate acestea, 

au reprezentat punctul de plecare în construirea 

acestui program.

|n timpul unui stagiu de practic`, ce poate dura 

de la o lun` de zile pân` la trei luni de zile, au 

loc discu]ii deschise între tutore [i participant, 

activit`]i practice, interac]iune, schimburi de idei 

prin care cel care beneficiaz` de acest stagiu 

s` ob]in` cât mai multe informa]ii despre pozi]ia 

respectiv`.

Anul 2005 a însemnat un concept nou de 

teambuilding la nivelul întregii organiza]ii, 

urm`rind crearea [i colaborarea în echipe 

transversale, în vederea stabilirii unei colabor`ri 

eficiente între departamente.

Pe parcursul anului 2005 s-au derulat [i în 

România diverse ini]iative de training ale 

France Telecom [i Grupului Orange, iar echipa 

transversal` de training Orange România a 

participat în septembrie 2005 la Forumul de 

Training al Grupului Orange, moment prielnic 

pentru schimb de idei [i proiecte comune.

Platforma de e-learning a companiei a devenit 

un instrument complementar preg`tirii [i instruirii 

angaja]ilor Orange România, g`zduind primele 

sesiuni de curs pe teme de protec]ia muncii, 

servicii oferite abona]ilor [i utilizatorilor PrePay, 

simul`ri de business.

  

Pornind de la programul pentru studen]i 

{coala de Comunicare, a fost initiat un proiect 

dedicat angajatilor – Atelierul de comunicare, 

ce a fost o provocare, menit` s` dea de gândit 

participan]ilor despre ce ne face pe noi s` fim 

Orange, ce face brandul Orange s` fie diferit de 

cele ale competi]iei [i ce ne împiedic` uneori s` 

fim Orange. 

Premiul a fost inedit: un training interactiv 

de dou` zile, în care s-a discutat despre 

comunicarea individual` [i organiza]ional`, 

comunicarea intern` [i extern`, marketing [i 

comunicare, branding, pia]a local` a brandingului 

serviciilor telecom, brandingul de ]ar`. 

Tot pentru a încuraja dezvoltarea profesional` 

a angaja]ilor, departamentul de resurse umane 

a lansat în 2005 un program intern de stagii de 

practic` pentru a oferi angaja]ilor oportunitatea 

de a înv`]a unii de la al]ii. Obiectivul acestui 

program este acela de a pune la dispozi]ia 

tuturor celor interesa]i de dezvoltarea unei cariere 

în Orange, o surs` real` de informa]ie: chiar 

departamentul unde dore[te s` î[i construiasc` 

aceast` carier`. Cu ajutorul unui tutore, cel ce va 

veni în stagiul de practic` va înv`]a [i va realiza 

anumite sarcini simple ce îl vor ajuta s` în]eleag` 

rolul acestei activit`]i în cadrul companiei, cât [i 

m`sura în care este potrivit pentru competen]ele 

solicitate de activitatea respectiv`.

angaja]ii no[tri

Aneta Bogdan, Managing Partner Brandient, la sesiunile Atelierului de comunicare pentru angaja]i
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Tutorele are rolul de a:

■ realiza o prezentare a departamentului [i 

a func]iunilor departamentului, a modului 

în care acesta rela]ioneaz` cu celelalte 

departamente

■ implica stagiarul în sarcini specifice activit`]ii 

departamentului respectiv 

■ oferi permanent feedback stagiarului [i 

la finalul programului de practic`, de a 

oferi feedback echipei Job Center despre 

rezultatele ob]inute de stagiar, despre modul 

în care s-a derulat programul 

■ stabili [i a oferi suport în realizarea 

obiectivelor sau a sarcinilor propuse de 

stagiar

Pân` la sfâr[itul anului 2005 s-au înregistrat 120 

de solicit`ri pentru stagii de practic`, în aproape 

toate departamentele. Au fost nominaliza]i 30 

de tutori [i 20 de stagii de practic` sunt în plin` 

desf`[urare.

Acest program de practic` este în plus [i un 

exerci]iu de comunicare la nivelul organiza]iei 

[i se înscrie printre activit`]ile care diferen]iaz` 

Orange pe pia]a muncii. 

O ini]iativ` în premier` pentru 2005 a fost 

desf`[urarea unui curs la distan]` prin sistemul 

videoconferin]` pentru departamentul tehnic: 

formatorul se afla în Timi[oara iar participan]ii la 

Bucure[ti. Evaluarea din partea celor implica]i 

a fost pozitiv`. Este o ini]iativ` inedit` care 

permite un management mai eficient al timpului, 

participarea mai multor angaja]i la cursuri, dar 

[i reducerea deplas`rilor [i implicit diminuarea 

efectului nociv al consumului de combustibil 

asupra mediului înconjur`tor. Aceasta este o 

variant` complementar` sistemului tradi]ional de 

training, pe care inten]ion`m s` o extidem [i în 

alte departamente: vânz`ri, Serviciul Clien]i.

“Cele aproape 3 luni de 

Internship au fost o experien]` 

interesant` [i foarte util`. 

Sub forma unui exerci]iu am 

realizat împreun` cu Andrei un 

program de marketing axat pe 

promovarea serviciilor EDGE 

precum [i planul de punere 

în practic` a acestuia. Astfel 

beneficiul a fost reciproc, Andrei 

a luat contact cu specificul 

activit`]ii departamentului 

marketing, iar noi am beneficiat 

de o serie de idei proaspete 

pe care le vom folosi în viitorul 

apropiat.”

Bogdan R`u]` - tutore pentru 

Andrei Dinulescu

„Când am început programul 

Internship îmi doream s` aflu 

cât mai multe despre activitatea 

departmentului de marketing 

pentru c` mi-ar pl`cea s` lucrez 

în acea echip`. Ulterior m-am 

implicat tot mai mult în realizarea 

unor proiecte pentru c` mi-a 

pl`cut foarte mult ceea ce am 

v`zut acolo. Acum, la final, a[ 

putea concluziona c` acest 

program ofer` [i o colaborare 

interdepartamental`, ofer` un 

schimb de experien]` cu efecte 

pozitive de ambele p`r]i.

Anumite elemente ale acestei 

experien]e m` vor ajuta pe 

viitor în desf`[urarea activit`]ii 

mele la actualul loc de munc`. 

Astfel, programul poate fi privit 

[i ca o modalitate de dezvoltare 

profesional`. Este bine gândit, iar 

dac` persoanele care particip` la 

el se implic` cât mai mult, el va 

da cu siguran]` roade.” 

Andrei Dinulescu - a 

efectuat stagiu de practic` la 

departamentul Marketing

angaja]ii no[tri

Richard Moat, CEO Orange Romånia, la sesiunile Atelierului de 
comunicare pentru angaja]i

Atelierul de comunicare pentru angaja]i
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Protec]ia [i siguran]a angaja]ilor este important` 

pentru Orange. De aceea asigur`m instructaj 

general în acest sens, dar [i un instructaj specific 

pentru cei care lucreaz` în condi]ii speciale: la 

în`l]ime sau cu diverse echipamente specializate:

■ \n 2005 100% din angaja]ii a c`ror activitate 

implica lucrul la \n`l]ime, au beneficiat de 

trainingul necesar

■ \n 2005 100% din angaja]ii a c`ror activitate 

implica lucrul cu instala]ii electrice, au 

beneficiat de trainingul necesar

protec]ia [i confortul angaja]ilor

num`rul accidentelor mortale                                                      0

num`rul mediu de zile pierdute/angajat ca urmare a îmboln`virii     6,79

num`rul accidentelor de munc`                                                  1

num`rul de zile pierdute datorit` accidentelor de munc`                7

angaja]ii no[tri

Dorim s` oferim angaja]ilor un spa]iu de munc` 

ce respect` standardele de calitate din domeniu, 

care s` le stimuleze creativitatea [i s` fie în 

concordan]` cu filosofia [i valorile Orange. |n 

2005 au fost inaugurate o serie de sedii noi:

■ în Timi[oara, unde departamentul de vânz`ri, 

departamentul tehnic [i Serviciul Clien]i 

beneficiaz` de o nou` cl`dire de 2000 m2, 

ce corespunde celor mai înalte standarde 

interna]ionale

■ am inaugurat un nou sediu pentru echipa 

de vânz`ri corporate în Bucure[ti [i un sediu 

nou pentru depozitul nostru din Bucure[ti 

în care am deschis [i un centru de service 

Orange

■ una dintre cele mai importante realiz`ri a 

fost deschiderea noului centru al Serviciului 

Clien]i din Bucure[ti, în Iride Business Park, 

o cl`dire de 16.000 m2, în care Orange a 

investit în jur de 2 milioane euro în tehnologie 

[i amenaj`ri interioare.

Sediul Serviciului Clien]i Orange 
inaugurat \n 7 decembrie 2005

Centrul de Service Orange
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comunicarea cu angaja]ii

Folosim toate canalele de comunicare pentru a 

ne asigura c` angaja]ii au acces la informa]iile 

despre strategia [i rezultatele companiei, despre 

produsele [i serviciile lansate, despre ini]iativele 

de responsabilitate corporativ` [i de asemenea, 

le oferim posibilitatea de a ne trimite întreb`ri, 

p`reri [i sugestii. 

Am distribuit angaja]ilor Raportul de 

Responsabilitate, l-am postat pe intranet, 

actualiz`m în permanen]` sec]iunea dedicat` 

responsabilit`]ii corporative de pe intranet, 

programul este prezentat noilor angaja]i în 

cadrul Induction Day, iar nout`]ile sunt anun]ate 

în revista intern` Salut precum [i în întâlnirile 

trimestriale ale directorului executiv cu angaja]ii, 

atât în Bucure[ti cât [i în celelalte regiuni unde ne 

desf`[ur`m activitatea. Prezent`rile pot fi ulterior 

consultate pe intranet de c`tre to]i angaja]ii.

|n 2005 au participat la aceste întâlniri peste 

1000 de angaja]i din Bucure[ti [i 250 din 

celelalte regiuni. 

|ntr-un sondaj de opinie intern referitor la canalele 

de comunicare intern` [i eficien]a acestora a 

rezultat c`:

■ 91% dintre responden]i consider` utile 

întâlnirile periodice ale directorului executiv cu 

angaja]ii

■ 99% dintre responden]i consider` 

intranetul un mijloc important al comunic`rii 

organiza]ionale [i 93% dintre ei consider` 

c` procesul de c`utare al informa]iilor pe 

intranet este u[or

■ 57% dintre responden]i consider` c` în 2005 

la Orange România s-au f`cut progrese în 

comunicarea la nivel organiza]ional 

Consider`m c` ini]iativele [i realiz`rile deosebite 

ale angaja]ilor no[tri merit` s` fie cunoscute de 

ceilal]i [i recompensate. De aceea am lansat în 

aprilie 2005 programul Briliant care ofer` fiec`rui 

angajat posibilitatea de a eviden]ia un coleg cu 

performan]e deosebite în munca de zi cu zi. 

angaja]ii no[tri

Am realizat împreun` cu o companie de 

cercetare de pia]` independent` un studiu 

despre climatul organiza]ional în companie. 

Obiectivele acestuia au fost de a evalua opiniile 

angaja]ilor cu privire la mediul de munc`, 

comunicarea în organiza]ie, satisfac]ia muncii, 

dar [i de a aduna propuneri de îmbun`t`]ire 

pentru ace[ti indicatori. 

Din acest studiu am aflat c`:

■ 87% dintre responden]i consider` c` Orange 

este o companie responsabil`

■ 91% dintre responden]i cred c` Orange 

are un program coerent de responsabilitate 

corporativ`

■ 89% dintre responden]i recomand` Orange 

ca un mediu excelent în care s` lucrezi, iar 

92% sunt mândri c` fac parte din Orange
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aniversare Orange

|n 5 aprilie 2005 brandul Orange a celebrat 3 

ani pe pia]a româneasc`, 3 ani incredibili cu o 

mul]ime de provoc`ri [i performan]e excelente. 

Aniversarea Orange România s-a încadrat 

într-o ini]iativ` a Grupului Orange prilejuit` de 

celebrarea a 10 ani de la lansarea brandului, 

în Marea Britanie. România a fost ]ara care a 

încheiat ciclul aniversar, care a început la 28 

aprilie 2004 în Marea Britanie [i a continuat în 

Egipt, Coasta de Filde[, Camerun, Madagascar, 

Fran]a, Elve]ia, Belgia, Republica Dominican`, 

Botswana, Slovacia [i Olanda. Fiecare dintre 

aceste ]`ri au organizat o serie de evenimente 

unice [i interesante care s` reuneasc` 

Criteriile care se iau în considerare pentru aceste 

nominaliz`ri sunt: satisfac]ia clientului, excelen]a 

pentru inova]ie, pasiunea pentru brand [i spiritul 

de echip`. Nominalizarea în sine reprezint` o 

realizare deosebit` pentru orice angajat, iar 

cei care au demonstrat c` sunt cu adevar`t 

Briliant vor fi eviden]ia]i lunar ca [i câ[tig`tori 

prin decizia unui juriu format din managerii [i 

directorul departamentului în care lucreaz`. Din 

lista câ[tig`torilor Briliant, Comitetul Executiv 

al Orange România propune trimestrial maxim 

3 nominaliz`ri c`tre Grupul Orange pentru un 

program global care se va \ncheia anual cu o 

ceremonie de premiere la Londra.  

|n 2005, 235 de angaja]i Orange au fost 

nominaliza]i pentru Briliant [i au fost 189 de 

câ[tig`tori. 

Unul dintre obiectivele noastre pentru 2005 a fost 

s` intensific`m [i s` accentu`m comunicarea 

intern` în ceea ce prive[te brandul [i cultura 

Orange.

 

Prin urmare a fost lansat programul Always 

Orange care a cuprins mai multe etape: dup` 

participarea managerilor din fiecare departament 

la focus grupuri legate de brandul Orange, au 

început sesiunile pentru to]i angaja]ii. |n 2005 au 

avut loc dou` sesiuni pentru angaja]i, acestea 

urmând s` continue în 2006, obiectivul fiind s` 

participe to]i angaja]ii.

angaja]ii no[tri

companiile Orange din toate ]`rile cu scopul de 

a celebra un eveniment important [i de a înv`]a 

mai multe unii despre ceilal]i. 

Pentru a marca aceast` aniversare, angaja]ii 

Orange Romania au luat parte la diverse activit`]i 

sportive atat în interiorul cât [i în afara biroului 

cu scopul de a parcurge o parte dintr-un traseu 

care a legat virtual toate ]`rile Grupului Orange. 

Ac]iunea a fost o oportunitate pentru angaja]ii 

Orange România s` fie creativi [i s` ac]ioneze ca 

o echip`. |n total angaja]ii au parcurs 2320 km în 

ziua aniversar`. Activit`]i similare au avut loc în 

toate companiile Orange.
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Sports Day

Pentru a dezvolta spiritul de echip` [i pentru 

a promova o atitudine deschis` în cadrul 

companiei, în 2005 am organizat diverse 

evenimente pentru angaja]i. Unul dintre cele 

mai importante a fost Sports Day, organizat în 3 

regiuni unde ne desf`[ur`m activitatea [i care a 

testat mai pu]in condi]ia fizic` a participan]ilor, 

cât spiritul de echip` [i bun` dispozi]ie.

Pentru 2006 ne propunem s`:

 comunic`m coerent angaja]ilor strategia Orange Romania [i a Grupului Orange 

 cre`m o viziune clar` a brandului în interiorul companiei [i s` accentu`m 

sentimentul apartenen]ei la Orange

 dezvolt`m noi canale [i instrumente de comunicare pentru a cre[te eficien]a în 

cadrul companiei [i a-i ajuta pe oameni s` comunice mai bine

 facilit`m comunicarea top managementului cu angaja]ii

 cre[tem cu 5% nivelul de angajament al anagaja]ilor care se reflect` prin ini]iative 

ca: training, oportunit`]i de dezvoltare, recompensare, selec]ie [i recrutare

 implement`m un nou instrument de comunicare cu angaja]ii urm`rind cre[terea 

calit`]ii serviciilor interne de resurse umane

angaja]ii no[tri

Ini]iativa a avut la baz` un scop caritabil, acela 

de a contribui la fondurile UNICEF, întrucât 

Grupul Orange a donat 10 euro pentru fiecare 

angajat care a parcurs cel putin 1,6 km. 

UNICEF este partener al Grupului Orange, 

fiind o organiza]ie cu valori compatibile cu cele 

ale brandului Orange. Obiectivul UNICEF este 

de a oferi copiilor din întreaga lume o [ans` 

mai bun` pentru viitor, în concordan]` cu 

tema implic`rii Orange în cadrul comunit`]ii. 

|n România fondurile au fost direc]ionate c`tre 

dou` proiecte în domeniul educa]iei: cre[a 

cu program s`pt`mânal din Gheorgheni [i 

dezvoltarea capacit`]ii centrelor metodologice 

zonale din Miercurea-Ciuc, Buz`u [i Tulcea care 

ofer` consultan]` [i programe de formare pentru 

cre[ele arondate lor.

simbol
 obiectivul propus

Aniversare Orange

Sports Day

Sports Day
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clien]ii no[tri

oferim calitate, valoare [i servicii excelente 
pentru clien]ii no[tri
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Pia]a româneasc` de telecomunica]ii este foarte 

dinamic` iar telefonia mobil` ocup` un rol extrem 

de important. Dac` la sfâr[itul anului 2004 rata 

de penetrare a telefoniei mobile era de 47%, la 

sfâr[itul anului 2005 aceasta a atins 62%. 

|n 2005 Orange [i-a consolidat pozi]ia de 

lider pe pia]a româneasc` de telecomunica]ii, 

atât din perspectiva num`rului de clien]i cât 

[i a rezultatelor financiare, prin inova]ie [i 

flexibilitate, prin oferte de solu]ii integrate de 

comunica]ii adaptate necesit`]ilor de comunicare 

diferite, printr-o strategie în care clientul se afl` 

întotdeauna pe primul loc.

La sfâr[itul anului 2005, serviciile Orange erau 

folosite de 6,8 milioane clien]i. 

|n contextul actual al globaliz`rii pie]elor [i a 

apari]iei de tehnologii din ce în ce mai inovative, 

clien]ii au necesit`]i de comunicare tot mai 

diverse. Orange se diferen]iaz` prin brandul [i 

valorile sale care se reg`sesc în tot ceea ce 

dezvolt`m pentru clien]ii no[tri. 

Serviciul Clien]i este un canal extrem de 

important prin care comunic`m cu clien]ii. De 

aceea obiectivul nostru permanent este de a 

oferi un serviciu la un înalt standard de calitate. 

Pentru aceasta monitoriz`m în permanen]` 

satisfac]ia clien]ilor no[tri fa]` de Serviciul Clien]i.

Scorange, un sondaj zilnic adresat celor care 

au sunat în ziua precedent` la Serviciul Clien]i a 

ar`tat c` satisfac]ia general` a clien]ilor fa]` de 

acest serviciu a fost mai mic` în 2005 fa]` de 

2004.

Pentru a îmbun`t`]i satisfac]ia clien]ilor fa]` 

de Serviciul Clien]i a fost conceput un plan de 

ac]iune care a fost inclus în obiectivele pentru 

anul 2006. 

clien]ii no[tri

Un studiu bianual de satisfac]ie realizat de o agen]ie de 

cercetare a reflectat faptul c` în 2005, clien]ii Orange care 

au apelat Serviciul Clien]i au apreciat cel mai mult:

■ promptitudinea asisten]ilor

■ implicarea asisten]ilor în rezolvarea solicit`rilor

■ oferirea informa]iilor solicitate de clien]i

(sursa: studiu realizat de Mercury în februarie [i octombrie 

2005)
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Aspectele care ar trebui îmbun`t`]ite, în opinia 

clien]ilor no[tri, sunt :

■ timpul de a[teptare la apelarea Serviciului 

Clien]i

■ num`rul operatorilor disponibili pentru 

preluarea apelurilor clien]ilor

(sursa: studiu realizat de Mercury în februarie [i 

octombrie 2005)

Pentru Orange este important s` ofere clien]ilor 

s`i acces cât mai u[or [i mai rapid la informa]iile 

de care au nevoie. De aceea, începând din 2002 

Serviciul Clien]i Orange este disponibil 7 zile pe 

s`pt`mân`, 24 de ore din 24. De asemenea, 

pentru a reduce timpul de a[teptare la apelarea 

Serviciului Clien]i am dezvoltat servicii alternative 

prin care clien]ii pot s` ob]in` informa]iile de care 

au nevoie despre contul lor.

|n 2005 am lansat seviciul Orange Web Care prin 

care clien]ii \[i pot administra contul direct de pe 

internet. 

Prin Orange Web Care abona]ii î[i pot modifica 

oricând planul tarifar, pot s`-[i activeze op]iunile 

de care au nevoie (voce, mesaje scrise, mesaje 

multimedia, date mobile), pot reînc`rca un 

cont PrePay, pot afla informa]ii despre factur`, 

costurile suplimentare sau pot solicita plata 

abonamentului [i a op]iunilor cu punctele Thank 

You acumulate. Utilizatorii PrePay î[i pot schimba 

planul tarifar [i pot afla informa]ii despre creditul 

disponibil. 

Con[tient de rolul din ce în ce mai important 

pe care internetul îl are în via]a fiec`ruia, 

Orange a lansat în 2005, în premier` pe pia]a 

româneasc` de telecomunica]ii serviciul Orange 

Web Shop, prin care clien]ii au acces rapid [i 

facil la produsele Orange, având posibilitatea de 

a cump`ra online telefoane, accesorii, produse 

promo]ionale sau produse PrePay.

Potrivit unui studiu de cercetare asupra 

satisfac]iei clien]ilor referitoare la serviciile oferite 

de operatorii de telefonie mobil`, Orange a 

înregistrat un punctaj superior al satisfac]iei 

abona]ilor s`i, fa]` de competi]ie, pentru 

urm`toarele aspecte: 

■ programul de fidelizare

■ rela]ia pe care operatorul o stabile[te cu 

clien]ii s`i

■ re]eaua

■ sistemul de facturare – claritate, acurate]e, 

termen de plat`

■ magazinele - dispunerea produselor, u[urin]a 

de a beneficia de asisten]`, modul \n care 

sunt trata]i de reprezentan]ii de vånz`ri

|n ceea ce prive[te rela]ia dintre client [i 

operator, Orange a ob]inut un punctaj superior 

fa]` de concuren]ii s`i la întreb`rile: 

„Cum a]i evalua operatorul în ceea ce prive[te

■ îndeplinirea promisiunilor asumate, 

■ oferirea de consultan]`, 

■ simplitatea colabor`rii

■ corectitudinea cu care trateaz` clien]ii”

Satisfac]ia abona]ilor fa]` de modul în care 

Orange comunic` cu ei [i îi informeaz` cu privire 

la tarife, telefoane [i alte produse [i servicii 

relevante pentru ei a înregistrat o tendin]` 

cresc`toare în 2005 (s-a folosit o scal` de la 1 

la 10 unde 1 este satisfac]ia cea mai mic` iar 10 

cea mai mare).

|n acela[i timp, satisfac]ia utilizatorilor PrePay 

fa]` de modul în care sunt informa]i asupra 

tarifelor, telefoanelor, produselor [i serviciilor 

Orange a sc`zut în noiembrie fa]` de iunie 2005.

 

Pentru noi, este extrem de important s` oferim 

clien]ilor cât mai multe canale de comunicare 

prin care ace[tia s` poat` solicita informa]ii sau 

s` adreseze sesiz`ri cu privire la produsele [i 

serviciile noastre. }inem cont de sugestiile [i 

sesiz`rile pe care le primim de la clien]ii no[tri, 

obiectivul nostru fiind s` oferim un serviciu de 

comunicare de cea mai bun` calitate.

Clien]ii ne pot adresa sesiz`rile lor prin 

intermediul Serviciului Clien]i, în Orange shop [i 

în Web Care.

clien]ii no[tri
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(sursa: studiu Synovate iunie [i noiembrie 2005)

(sursa: studiu Synovate iunie [i noiembrie 2005)

clien]ii no[tri
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Raportul dintre num`rul de reclama]ii primite 

de la clien]i în 2005 [i num`rul total de clien]i a 

fost 13,64% fa]` de 17,31% în 2004. Ponderea 

reclama]iilor rezolvate în timpul primului apel 

la Serviciul Clien]i, nefiind necesar` trimiterea 

acestora c`tre departamentul specializat, a 

fost de 91,05%, iar 40% dintre reclama]iile 

trimise c`tre departamentul specializat au fost 

solu]ionate într-un termen de pân` la 3 zile. 

La întrebarea "Consideri c` solicitarea ta la 

Serviciul Clien]i a fost rezolvat` de la primul 

apel" 73,67% dintre clien]ii care au participat la 

sondajul Scorange au r`spuns pozitiv. |n viitor 

inten]ion`m s` îmbun`t`]im valoarea acestui 

indicator.

Unul dintre angajamentele asumate în principiile 

noastre de afaceri este de a oferi calitate, 

valoare [i servicii excelente pentru to]i clien]ii 

no[tri. Orange colaboreaz` cu un num`r mare 

de parteneri pentru distribu]ia na]ional` a 

produselor [i serviciilor noastre [i consider`m c` 

este necesar s` avem o comunicare deschis`, 

permanent` cu ace[tia pentru a putea dezvolta 

o rela]ie pe termen lung [i a oferi un serviciu de 

calitate clien]ilor no[tri. 

|n 2004 am lansat un program dedicat 

personalului de vânz`ri al partenerilor Orange, 

astfel încât clien]ii s` beneficieze oriunde de 

aceea[i experien]` Orange. Programul APIA 

(Atitudine – Prezentare – Investigare – Aten]ie) 

î[i propune s` aduc` în magazinele partenerilor 

Orange un mod de abordare bazat pe stabilirea 

unei rela]ii de durat` cu fiecare client. 

Programul presupune evaluarea continu` a 

personalului de vânz`ri, încadrarea pe diferite 

nivele de performan]`, stabilirea direc]iilor de 

îmbun`t`]ire [i organizarea de c`tre Orange 

a unor module de preg`tire diferen]iate în 

func]ie de nivelele de performan]`, precum [i 

recompensarea celor implica]i. Trainingurile au 

loc atât în sala de curs, cât [i în magazinele 

partenerilor Orange, discu]iile axându-se pe 

situa]iile reale cu care se confrunt` personalul în 

activitatea cotidian`.

Astfel, în 2005 am sus]inut peste 1000 de 

sesiuni de preg`tire în cadrul c`rora am urm`rit 

îmbun`t`]irea rezultatelor ob]inute de c`tre 

fiecare reprezentant de vånz`ri.

clien]ii no[tri

Calitatea serviciului pe care \l oferim depinde 

\n mare m`sur` de calitatea re]elei noastre, de 

aceea investim \n permanen]` \n extinderea [i 

îmbun`t`]irea acesteia. 
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|n 2006 dorim s` ne concentr`m asupra a dou` 

aspecte semnalate de clien]ii no[tri - timpul de 

a[teptare la apelarea Serviciului Clien]i [i de 

asemenea, s` ne asigur`m c` informa]iile pe care 

le transmitem c`tre clien]i sunt complete [i clare. 

|n acest sens ne propunem s`:

 implement`m sisteme specifice prin care 

s` cre[tem eficien]a în activitatea Serviciului 

Clien]i [i s` atingem astfel un nivel mai 

performant al serviciului

 folosim outsourcing pentru apelurile cu o 

anumit` tematic` ce necesit` o durat` mai 

îndelungat` 

 oferim clien]ilor o descriere detaliat` a ofertei 

pe care au ales-o în scrisoarea care înso]e[te 

contractul de abonament

 s` actualiz`m în permanen]` informa]iile din 

meniul interactiv de la Serviciul Clien]i 

 cre[tem acoperirea re]elei în zona rural`

simbol

 obiectivul propus
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furnizorii no[tri

rela]iile cu furnizorii no[tri se bazeaz` 
pe onestitate [i transparen]`
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Orange lucreaz` cu un num`r mare de furnizori 

pentru o gam` larg` de activit`]i, cum ar fi 

furnizarea de echipamente pentru extinderea 

re]elei, traininguri pentru anagaja]i, servicii de 

con]inut pentru telefonul mobil, consumabile [i 

diverse alte produse [i servicii. Rela]ia pe care 

o dezvolt`m cu ace[ti parteneri este extrem 

de important` deoarece calitatea serviciilor [i 

produselor pe care le furnizeaz` influen]eaz` 

în mod direct imaginea brandului Orange [i 

performan]a companiei.

De aceea, ne asigur`m c` cererile pe care le 

adres`m furnizorilor con]in specifica]ii clare [i 

de asemenea, discut`m cu ei termenii în care 

urmeaz` s` colabor`m. Pentru a ne asigura 

de corectitudinea procesului de selec]ie [i 

de faptul c` lu`m cea mai bun` decizie am 

implementat în 2005 o procedur` nou` privind 

alegerea furnizorilor no[tri. De asemenea, 

activitatea acestora este evaluat` permanent 

prin intermediul unei aplica]ii dedicate folosit` 

începånd din 2004. 

Obiectivul nostru este s` dezvoltam în continuare 

rela]ii bazate pe onestitate cu to]i furnizorii cu 

care colabor`m, la nivel local sau la nivel de 

grup.

furnizorii no[tri
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Orange \n comunitate

sprijinim comunitatea [i comunic`m 
în permanen]` cu ea
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{coala Orange

|n 2005 Orange a continuat s` dezvolte 

programul de training {coala Orange adresat 

studen]ilor, pentru a veni în întâmpinarea dorin]ei 

acestora de a se dezvolta profesional [i de a 

avea o interac]iune cât mai direct` cu mediul de 

afaceri în vederea preg`tirii carierei. Conceptul 

apar]ine Orange, iar colaborarea cu studen]ii a 

devenit o tradi]ie fiind la a cincea edi]ie.

Programul s-a numit {coala de Comunicare, 

obiectivul acestuia fiind de a îmbun`t`]i abilit`]ile 

de comunicare ale tinerilor [i de a le demonstra 

numeroasele perspective ale rela]ion`rilor umane 

prin prisma comunic`rii. Un alt obiectiv al {colii 

de Comunicare a fost [i acela de a identifica 

printre cei care se înscriu la acest program pe 

cei mai buni studen]i în vederea unei posibile 

recrut`ri. 

{coala de Comunicare s-a adresat studen]ilor 

din ultimii ani [i tinerilor absolven]i de înv`]`mânt 

superior. Peste 500 de tineri au trimis  

CV-uri pentru a participa la cursurile {colii de 

Comunicare, iar în urma procesului de selec]ie 

20 dintre ei, cei mai buni, mai creativi, au 

participat la cursuri în perioada 

22 aprilie – 10 iunie. 

Cursul a parcurs toate etapele necesare pentru 

a-[i atinge obiectivul – de la prezentarea 

conceptelor teoretice, la stimularea interesului 

participan]ilor [i la implicarea acestora în situa]ii 

create special pentru sus]inerea conceptelor. 

Astfel, ideilor teoretice li s-au ad`ugat cazuistica, 

aplica]ii [i exerci]ii. Invita]i de marc` în domeniul 

comunic`rii ca Bodgan Naumovici [i Aneta 

Bogdan, care a fost trainerul programului, au 

f`cut ca {coala de Comunicare s` devin` un 

reper pentru tinerii participan]i.

La aceste programe, ce s-au numit de-a lungul 

timpului {coala de Vânz`ri, {coala de Marketing, 

{coala de Vânz`ri [i Marketing, {coala Customer 

Experience au participat de la început [i pân` în 

2005 peste 100 de studen]i foarte mul]i dintre 

ei fiind angaja]i ulterior la Orange România, în 

diverse departamente.

Prin Programul de Responsabilitate Corporativ` 

urm`rim s` avem un rol activ [i s` aducem 

valoare în cadrul comunit`]ii. De aceea ne-am 

implicat în diverse proiecte în domeniul educa]iei, 

a comunic`rii, al serviciilor sociale precum [i în 

activit`]i de voluntariat.

programe pentru studen]i

Orange \n comunitate

{coala de Comunicare
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Seminar pentru studen]i

Consider`m c` experien]a pe care o putem 

împ`rt`[i tinerilor afla]i la început de drum [i 

interac]iunea cu ace[tia pot fi extrem de utile în 

dezvoltarea carierei lor profesionale. De aceea ne 

implic`m în organizarea de evenimente prin care 

dorim s` ne apropiem mai mult de ace[tia [i de 

preocup`rile lor. 

Am organizat [i în 2005 împreun` cu asocia]ia 

studen]ilor AEGEE un seminar de orientare 

profesional` [i dezvoltare a carierei, la care au 

participat 22 de studen]i ale[i din cei peste 500 

înscri[i. 

Mesajul nostru, ori de câte ori ne întâlnim 

cu tinerii studen]i, este acela[i: atitudinea 

[i aptitudinile determin` altitudinea la care 

ajungem în via]`. Construirea atitudinii de 

înving`tor începe din clipa în care am în]eles 

c` preg`tirea [i implicarea duc la performan]e 

spectaculoase.

La fiecare astfel de întâlniri cu tinerii studen]i [i 

absolven]i, c`ut`m s` atragem [i s` p`str`m 

acei oameni care au afinitate cu valorile brandului 

nostru. 

Caracterul unui om nu se creeaz` în organiza]ie, 

ci doar î[i g`se[te aici valori comune cu care se 

identific` [i atunci este loial, este performant. 

Tinerii studen]i [i absolven]i f`r` experien]` 

profesional`, ci doar cu aceast` natural` 

înclina]ie c`tre valorile brandului nostru, vor 

porni al`turi de noi într-o fascinant` c`l`torie de 

identificare a sinelui [i de realizare profesional`. 

Cei încrez`tori, cei dinamici, cei ambi]io[i, care 

deja doresc s` î[i stabileasc` obiective [i scopuri 

vor reu[i s` ob]in` un post în cadrul companiei 

noastre.

Orange \n comunitate
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Comunicarea este esen]ial` pentru dezvoltarea 

economic`, social`, cultural` a comunit`]ilor [i a 

societ`]ii în general. Exist` localit`]i în România, 

în zone mai izolate, care nu au în prezent acces 

la servicii moderne de comunica]ii. 

Suntem o companie care prin serviciile de 

comunica]ii pe care le dezvolt`, dore[te s` 

ofere o experien]` unic` de comunicare, cât mai 

simpl` [i mai intuitiv`, care s` îmbun`t`]easc` 

via]a oamenilor. Consider`m c` este important 

s` ne implic`m în dezvoltarea comunit`]ii [i prin 

tehnologia de care dispunem. 

Orange este primul operator care s-a implicat 

înc` de la început în proiectul Serviciul 
Universal ini]iat de Autoritatea Na]ional` de 

Reglementare în Comunica]ii. |n 2005, am 

instalat telecentre în 5 sate din Romania unde 

oamenii au acces la re]eaua public` de telefonie, 

la fax [i internet: Colacu, comuna R`cari, jude]ul 

Dâmbovi]a; Barla, comuna Barla, jude]ul Arge[; 

Poiana M`rului, comuna M`lini, jude]ul Suceava. 

Obiectivul este ca oamenii din comunit`]ile 

respective s` aib` acces mai rapid la informa]ii, 

s` comunice mai u[or, ceea ce va stimula 

dezvoltarea economic` a zonelor respective. 

|n 2006, Orange va continua s` implementeze 

astfel de telecentre. 

Un alt proiect lansat în 2005 care are ca 

obiectiv dezvoltarea comunit`]ilor [i reducerea 

discrepan]elor din punct de vedere al 

accesului la informa]ie în format digital la nivelul 

\ntregii popula]ii este Economia Bazat` 
pe Cunoa[tere, coordonat de Ministerul 

Telecomunica]iilor [i Tehnologiei Informa]iei. 

Proiectul const` în implementarea de Re]ele 

Electronice ale Comunit`]ilor Locale în localit`]i 

dezavantajate din punct de vedere al accesului la 

informa]ie. 

Orange a fost primul operator de telefonie care 

s-a implicat în acest proiect [i dintre cele 9 re]ele 

integrate din faza pilot a proiectului, Orange a 

implementat 6 în urm`toarele localit`]i: Corund, 

jude]ul Harghita; Ostra, jude]ul Suceava; Albe[tii 

de Muscel, jude]ul Arge[; Sinca, jude]ul Bra[ov; 

Aninoasa, jude]ul Hunedoara; L`pu[nicu Mare, 

jude]ul Cara[-Severin.

Aceste re]ele virtuale conecteaz` principalele 

institu]ii cu caracter social, economic [i 

educa]ional din comunit`]ile locale - [coala, 

prim`ria, biblioteca - [i Punctul de Acces Public 

la Internet. 

Implementarea acestor re]ele va contribui, printre 

altele, la extinderea în zonele rurale a accesului 

la tehnologiile moderne informa]ionale [i de 

comunica]ii, la îmbun`t`]irea cuno[tin]elor de 

utilizare a calculatorului, modernizarea procesului 

educa]ional [i de instruire.

Prin implicarea în proiectul "Economia bazat` 

pe cunoa[tere" Orange contribuie la cre[terea 

accesului oamenilor din zonele respective la 

comunicare [i informa]ie, promovând astfel o 

dezvoltare durabil` a comunit`]ilor rurale.

acces la comunicare 

Orange \n comunitate

Telecentru
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conservarea mediului [i dezvoltarea comunit`]ilor rurale

Am ini]iat în 2005 un parteneriat cu Funda]ia 

Adept Transilvania pentru sprijinirea unui proiect 

inovativ dedicat conserv`rii biodiversit`]ii 

peisajului [i dezvolt`rii comunit`]ilor rurale. 

 

Proiectul se adreseaz` unei suprafe]e de 

100.000 hectare din zona satelor s`se[ti, sud-

estul Transilvaniei, o arie important` din punct de 

vedere ecologic [i cultural, caracterizat` printr-o 

mare diversitate a florei [i faunei, cu multe specii 

amenin]ate de dispari]ie la nivel interna]ional. 

Cu toate acestea, exist` o serie de factori care 

influen]eaz` negativ biodiversitatea acestei zone 

- abandonul paji[tilor, managementul ira]ional al 

p`durilor, lipsa informa]iilor, utilizarea intensiv` de 

pesticide [i îngr`[`minte artificiale care distrug 

u[or [i definitiv flora [i fauna bogat` [i polueaz` 

apele curg`toare.

Proiectul are ca obiectiv conservarea 

biodiversit`]ii zonei [i promovarea unei dezvolt`ri 

durabile, oferind în acela[i timp beneficii directe 

comunit`]ii locale. 

Derularea programului va începe în comuna 

Saschiz [i va consta în ac]iuni menite s` 

încurajeze dezvoltarea economic` a comunei 

prin continuarea practic`rii agriculturii tradi]ionale 

în spiritul conserv`rii biodiversit`]ii, încurajarea 

me[te[ugurilor, înfiin]area de întreprinderi mici, 

precum [i dezvoltarea agroturismului.

Succesul acestui proiect depinde în mare m`sur` 

de implicarea comunit`]ii locale [i de aceea un 

element principal al proiectului îl vor constitui 

ac]iunile educa]ionale pentru promovarea 

conserv`rii patrimoniului natural [i cultural ca 

modalitate de a oferi locuitorilor un viitor mai bun 

din punct de vedere economic. Vor fi realizate 

materiale pentru prezent`ri în [coli [i se va înfiin]a 

un centru de informare [i educa]ie. 

Proiectul î[i propune s` contribuie la cre[terea 

veniturilor comunit`]ii locale, cre[terea 

oportunit`]ilor de dezvoltare a diferitelor activit`]i 

economice, ob]inerea de beneficii pentru mediu 

în general, furnizarea de traininguri [i consultan]` 

specializat`. Fermierii vor beneficia de asisten]` 

pentru a ob]ine surse de finan]are, pentru a 

identifica oportunit`]i de vânzare a produselor 

lor [i diversificarea activit`]ilor – agroturism, 

me[te[uguri – în vederea ob]inerii de venituri 

suplimentare.

 

Credem în viitor [i în]elegem c` viziunea Orange 

poate prinde via]` numai dac` avem grij` de 

mediul înconjur`tor.

Orange \n comunitate

Satul Saschiz unde a fost lansat proiectul pilot de conservare a 
mediului, al funda]iei Adept

Sat din comuna Saschiz
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voluntariat

|n toate proiectele în care ne implic`m dorim s` 

oferim angaja]ilor no[tri cât mai multe oportunit`]i 

de voluntariat, întrucât credem c` este important 

s` ne implic`m în via]a comunit`]ii nu doar cu 

resurse financiare ci [i cu timpul [i experien]a 

noastr`. 

De aceea am dezvoltat programul de voluntariat 

tu pentru comunitate.

Am continuat campania de pictur` început` 

în anul 2004, în urma c`reia {coala Special` 

pentru copii cu deficien]e de auz din cartierul 

D`m`roaia, Bucure[ti [i-a schimbat complet 

înf`]i[area. A devenit un spa]iu vesel, prietenos 

care s` aduc` un zâmbet pe chipul copiilor [i în 

care ace[tia s` se simt` bine. 

|n cadrul programului tu pentru comunitate am 

lansat în luna noiembrie 2005 o nou` campanie 

de voluntariat, One2One, care î[i propune s` ajute 

copiii cu deficien]e de auz [i v`z s` comunice 

mai bine cu ceilal]i, s` î[i fac` noi prieteni, s` î[i 

l`rgeasc` orizontul. Programul a început printr-un 

curs de ini]iere în limbajul mimico gestual la care 

s-au înscris în jur de 100 de angaja]i Orange. |n 

viitor urmeaz` s` organiz`m diverse activit`]i prin 

care voluntarii s` intre în contact [i s` comunice 

cu ace[ti copii [i cu familiile lor. 

Una dintre primele provoc`ri ale voluntarilor a 

fost participarea al`turi de copiii cu deficien]e de 

auz de la {coala Nr.1 din Bucure[ti la serbarea 

de Cr`ciun. Voluntarii au realizat pentru copii [i 

pentru p`rin]ii acestora un spectacol folosind 

limbajul mimico-gestual [i cu aceast` ocazie au 

primit [i certificatele de voluntari.

 

Orange înseamn` comunicare. Orange înseamn` 

responsabilitate. 

Unul dintre principalele proiecte de 

responsabilitate corporativ` al Orange este 

dedicat copiilor cu deficien]e senzoriale (vedere [i 

auz). Comunicarea este diferit` pentru ei, dar la fel 

de important`. Prin programul One2One vrem s`-i 

ajut`m s` comunice mai bine, s` se integreze mai 

u[or în societate, s` îi încuraj`m [i s` le sprijinim 

eforturile.

{i în 2005, în luna decembrie am organizat în 

fiecare sediu din Bucure[ti Bazarul de Cr`ciun 

unde copiii cu deficien]e de vedere sau auz au 

expus lucr`ri facute de ei cu mult` d`ruire [i 

pasiune: felicit`ri de s`rb`tori, ornamente de 

brad, desene, icoane pictate pe sticl`, covora[e 

împletite [i multe alte obiecte. Cu ajutorul 

dona]iilor angaja]ilor Orange am umplut sacul 

lui Mo[ Cr`ciun cu daruri pentru ace[ti copii. 

Ac]iunea a fost un adev`rat succes, copiii s-au 

bucurat de oportunitatea de a se mândri cu 

munca lor iar angaja]ii Orange au fost al`turi de ei 

[i au vizitat în num`r mare expozi]ia.

Orange \n comunitate

Campanie pictur`

Bazarul de Cr`ciun

Curs limbaj mimico-gestual
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Orange, împreun` cu Societatea Român` de 

Radiodifuziune, a organizat în 10 decembrie la 

Sala Radio din Bucure[ti un Concert de Colinde 

care s` transmit` spiritul Cr`ciunului tuturor 

partenerilor no[tri [i s` aduc` s`rb`toarea în 

sufletul copiilor cu deficien]e de vedere [i auz, 

în beneficiul c`rora a fost organizat evenimentul. 

Al`turi de arti[ti precum Narcisa Suciu, Paula 

Seling, Grigore Le[e, ansambluri de colind`tori 

din diferite zone ale ]`rii, la concert a participat [i 

corul copiilor cu deficien]e de vedere “Cânt`re]ii 

veseli” al grupului [colar Vatra Luminoas` din 

Bucure[ti. De-a lungul anilor, grupul [colar a 

avut genera]ii de voci talentate, îns` corul care a 

cântat în acest concert este de departe special: 

este primul cor de elevi cu nevoi speciale care a 

fost invitat în Marea Britanie s` sus]in` concerte 

nu în beneficiul propriu, ci al copiilor englezi afla]i 

în stadii terminale de boal`.

Pentru fiecare invitat Orange a donat 5 Euro 

pentru copiii cu deficien]e senzoriale, prin 

intermediul funda]iei Light into Europe. La concert 

au fost invita]i clien]i Orange, parteneri [i angaja]i, 

num`rul participan]ilor fiind de aproape 900. 

Pentru a aduce bucuria Cr`ciunului în sufletul 

copiilor f`r` p`rin]i [i a b`trânilor care tr`iesc în 

condi]ii dificile, angaja]ii Orange din toat` ]ara 

au organizat propriile campanii de strângere de 

fonduri [i au f`cut cadouri acestora. 

Angaja]ii din regiunea Cluj au oferit cadouri 

pentru 80 de b`trâni cu venituri foarte mici din 

Cluj-Napoca [i unor copii afla]i în grija Funda]iei 

Române pentru Copii, Comunitate [i Familie. 

De asemenea, S`rb`toarea de Cr`ciun pentru 

Copiii de la Centrul de Primire Minori Timi[oara [i 

b`trânii cu cele mai mici pensii din ora[ a fost mai 

fericit` [i mai bogat` datorit` angaja]ilor Orange 

din regiunea Timi[oara care le-au oferit cadouri. 

Cei 140 de copii de la centrul de plasament 

Ro[iorii de Vede l-au primit anul acesta pe Mo[ 

Cr`ciun. Ini]iatorii acestei ac]iuni, colegii din 

departamentul Vânz`ri din Bucure[ti au oferit 

micu]ilor cadouri [i o mas` special` de Cr`ciun. 

|n plus, prin implicarea Orange [i a altor companii 

copiii au beneficiat de excursii de neuitat la 

Timi[ul de Sus unde au avut parte de o serie de 

surprize: concursuri, jocuri, s`rb`torirea zilelor de 

na[tere, plimb`ri prin z`pad` cu sania. 

Angaja]ii Orange s-au implicat [i în ajutorarea 

oamenilor afecta]i de inunda]iile din toat` 

România din cursul anului 2005. |n urma lans`rii 

unei campanii interne de strângere de fonduri 

dona]iile angaja]iilor Orange au dep`[it 40.000 

RON [i au ajuns în zonele respective prin 

intermediul Crucii Ro[ii. Crucea Ro[ie a oferit 

ajutor sinistra]ilor prin acordarea de ajutoare de 

urgen]`, construirea de ad`posturi temporare [i 

achizi]ionarea de mobilier.

Orange \n comunitate

Copiii din Centrul de Plasament Ro[iorii de Vede

Copiii din Centrul de Plasament Ro[iorii de Vede

Concertul de Cr`ciun
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Parlamentul Tinerilor

Implicarea tinerilor în procesul decizional în situa]ii 

care îi privesc direct este extrem de important` 

pentru dezvoltarea unei societ`]i democratice. 

Orange urm`re[te ca prin intermediul 

comunic`rii, al dialogului s` sus]in` cre[terea 

implic`rii active a oamenilor în via]a societ`]ii, 

motiv pentru care am ales s` sus]inem proiectul 

Parlamentul Tinerilor coordonat de Asocia]ia 

Român` de Dezbateri, Oratorie [i Retoric`. 

Proiectul a fost lansat în toate liceele din sectorul 

2 în Bucure[ti [i liceele din Arad adresându-se 

elevilor din clasele a IX-a [i a X-a. Rezultatul 

proiectului a fost crearea a dou` Parlamente ale 

Tinerilor – în sectorul 2 din Bucure[ti [i în Arad.

Procesul alegerilor a fost unul democratic, cei 

85 de consilieri devenind reprezentan]i ai 20.000 

elevi. Misiunea tinerilor consilieri este aceea de 

a-[i reprezenta colegii [i comunitatea din care 

fac parte la nivel local [i de a se constitui într-un 

partener de dialog serios pentru Consiliul Local. 

Ei urmeaz` s` identifice problemele comunit`]ilor 

din care fac parte, vor propune solu]ii [i vor lucra 

\mpreun` pe proiecte concrete cu consilierii locali 

din cadrul Prim`riei.

■ în proiect au fost implica]i peste 160 de 

voluntari care au promovat proiectul în cele 

44 de licee implicate

■ peste 18.000 de tineri s-au implicat în proiect 

[i s-au înscris pe listele de aleg`tori

■ pe 6 mai 2005, în ziua alegerilor, peste 

12.000 de elevi [i-au votat reprezentan]ii în 

Parlamentul Tinerilor

■ prezen]a la vot a fost de 67%

■ Parlamentul Tinerilor din Bucure[ti are 43 de 

membri iar cel din Arad 42 de membri

Rezultatele principale ale acestui proiect sunt:

■ cre[terea gradului de implicare al tinerilor în 

procesul decizional

■ cre[terea implic`rii tinerilor cu nevoi speciale 

sau provenind din medii dezavantajate

■ îmbun`t`]irea gradului de cunoa[tere a 

politicilor europene [i facilitarea cooper`rii 

între participan]ii la proiect

■ dezvoltarea abilit`]ilor tinerilor prin sesiuni de 

traininguri, dezbateri, conferin]e

Parlamentul Tinerilor reprezint` un cadru de 

exprimare liber` a opiniilor [i o modalitate de 

transformare a ideilor în proiecte. Implicarea 

eficient` a tinerilor în rezolvarea problemelor care 

îi privesc î[i are baza în dreptul lor de a influen]a 

dezvoltarea de politici de tineret care s` aib` ca 

valori specifice :

■ drepturile omului

■ egalitatea [anselor

■ multiculturalismul

■ accesul [i incluziunea

■ promovarea autonomiei

■ echitatea

■ coeziunea social`

Ca urmare a acestui proiect:

■ 76 de profesori au beneficiat de traininguri 

despre ceea ce înseamn` un parlament al 

tinerilor [i care este rolul acestuia. Cursul 

a fost dedicat profesorilor care nu au avut 

contact pân` atunci cu proiectul Parlamentul 

Tinerilor, obiectivul fiind de a oferi profesorilor 

cuno[tin]ele [i abilit`]ile necesare pentru 

derularea proiectului în [colile lor 

■ 54 de profesori [i tineri au beneficiat de 

training în arta dezbaterii. Acesta a fost 

dedicat profesorilor [i tinerilor implica]i deja 

în proiectul Parlamentul Tinerilor. Cursul a 

urm`rit s` arate participan]ilor modul în care 

dezbaterea, argumentarea poate facilita 

activitatea lor în cadrul Parlamentului Tinerilor 

■ 54 de persoane – profesori, tineri [i asisten]i 

sociali care lucreaz` cu persoane cu 

dizabilit`]i au participat la seminarii în acest 

sens. Cursul s-a concentrat pe aspecte care 

pot implica elevii cu dizabilit`]i [i pot contribui 

la dep`[irea barierelor, prejudec`]ilor [i 

discrimin`rii

■ 336 de tineri au participat la un curs în 

care au fost înv`]a]i cum s` pledeze pentru 

rezolvarea diverselor situa]ii [i probleme, 

pentru a le \mbun`t`]i activitatea în cadrul 

Parlamentului Tinerilor

■ a fost publicat un ghid al dezbaterilor publice 

[i un ghid despre parlamentul tinerilor

■ reprezentan]i ai Parlamentului Tinerilor au 

participat la diverse evenimente [i întâlniri 

interna]ionale

■ s-au organizat sesiuni de training pentru 

modul de concepere [i redactare a proiectelor

Orange \n comunitate

Parlamentul Tinerilor
sectorul 2, Bucure[ti

Votarea membrilor 
Parlamentului Tinerilor
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ajutor pentru cei afecta]i de inunda]ii

sus]inem integrarea în societate a tinerilor cu deficien]e senzoriale

Comunicarea este esen]ial` pentru Orange. 

Obiectivul nostru principal este s` oferim 

oamenilor o experien]` de comunicare cât 

mai simpl` [i mai intuitiv`. Am considerat c` 

putem contribui la îmbun`t`]irea comunic`rii [i a 

integr`rii în societate a copiilor cu deficien]e de 

vedere [i auz. 

De aceea avem un parteneriat \nc` din anul 

2004 cu Funda]ia Light into Europe prin care 

\ncerc`m s` reducem riscul de izolare social` a 

acestor tineri, s` încuraj`m deciziile responsabile, 

s` promov`m explorarea de c`tre copii a 

poten]ialului [i talentelor lor [i s` le oferim [anse 

mai mari pentru viitor. 

Proiectul se concentreaz` pe comunicare 

[i interac]iune social` [i se bazeaz` pe o 

consultare permanent` cu copiii [i tinerii cu 

deficien]e senzoriale în dezvoltarea celor mai 

relevante ini]iative. 

|n 2005, în cadrul proiectului:

■ au fost diversificate activit`]ile alternative [i 

de educa]ie prin art`, sport [i ac]iuni în aer 

liber care au avut un impact pozitiv asupra 

copiilor

■ a fost acordat sprijin informatic [i de formare 

[colilor speciale pentru copii cu deficien]e de 

auz din Bucure[ti

■ a fost înfiin]at un club de informatic` [i acces 

la internet pentru tinerii cu deficien]e de 

vedere, în cadrul liceului Vatra Luminoas`

■ a fost ini]iat` extinderea acestui program [i la 

[colile pentru copii cu deficien]e de auz din 

Buz`u [i Cluj-Napoca

Prin toate activit`]ile derulate proiectul [i-a 

propus s` ofere speran]`, îndrumare [i încurajare 

p`rin]ilor care au copii cu deficien]e senzoriale 

precum [i un suport educa]ional cât mai 

complex copiilor lor.

 

Cele mai importante realiz`ri ale anului 2005 au 

fost:

■ excursia corului de copii cu deficien]e de 

vedere de la Grupul {colar Vatra Luminoas` 

în Marea Britanie la Carlisle unde au sus]inut 

diverse concerte [i de asemenea au cântat 

pentru a strânge fonduri pentru un c`min 

de îngrijire pentru copii în stadii terminale de 

boal`

■ adoptarea unui standard na]ional pentru 

limbajul mimico-gestual din România 

Copiii cu deficien]e de auz au beneficiat de o 

comunicare mai bun` cu restul comunit`]ii, 

implicare mai activ` în via]a societ`]ii, cre[terea 

încrederii în for]ele proprii [i motiva]ie mai 

puternic` de a-[i continua studiile [i preg`tirea. 

Orange a fost al`turi de cei care au fost afecta]i 

de inunda]iile din România în 2005 [i a sprijinit 

cu 200.000 Euro reconstruc]ia a 20 de case 

în jude]ul Gala]i pentru persoane în vârst`, cu 

venituri mici [i f`r` posibilit`]i de a-[i reconstrui 

casele.

De asemenea, Orange a dublat suma donat` 

de c`tre angaja]i prin intermediul Crucii Ro[ii [i 

astfel a oferit persoanelor afectate de inunda]ii un 

ajutor de peste 80.000 RON. 

Ne-am al`turat [i diverselor campanii ini]iate 

de canale media prin deschiderea de numere 

scurte unde clien]ii no[tri au putut face dona]ii 

prin efectuarea de apeluri sau trimiterea de 

mesaje scrise. Am dat ajutor [i prin tehnologia 

de care dispunem [i serviciile noastre, oferind 

30 de telefoane în localit`]i izolate pentru a se 

realiza comunicarea [i intervenind prompt pentru 

restabilirea comunic`rii în zonele afectate.

Orange \n comunitate

“Unii dintre noi nu v`d sau 

nu aud, îns` acest lucru nu 

ne împiedic` s` facem ceea 

ce ne place [i vrem s` ne 

perfec]ion`m astfel încât muzica 

sau orice alt` meserie s` nu 

reprezinte o ]int` imposibil` 

pentru noi. Eu voi fi într-o zi 

profesoar` de muzic`, sunt 

sigur`”, a spus Alina Asavoaie, 

o tân`r` de 22 de ani, 

nev`z`toare.

 

Una dintre casele construite de Orange 
\n jude]ul Gala]i

Clubul de pantomim`
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ajutor pentru persoanele f`r` ad`post

Asocia]ia Samusocial vine în ajutor persoanelor 

f`r` ad`post din Bucure[ti prin:

■ echipe mobile de zi [i de noapte care 

stabilesc un prim contact cu aceste 

persoane

■ Centrul de Ad`postire de Urgen]` unde sunt 

disponibile 10 paturi [i unde pot beneficia de 

o mas` cald` [i de du[

■ cabinet medico-phiso-social, unde ace[tia 

au posibilitatea s` consulte un medic, un 

asistent social [i un psiholog

 Aici persoanele f`r` ad`post beneficiaz` de 

consulta]ii medicale, activit`]i de preven]ie 

a diferitelor afec]iuni, stabilirea de diverse 

demersuri terapeutice [i de microinterven]ii 

chirurgicale.

Estim`rile oficiale arat` existen]a a 15.000 

de persoane f`r` ad`post în ]ar`, dintre care 

mai mult de 5000 ar tr`i în Bucure[ti. Este de 

notat c`, anual, aproape 300 de persoane f`r` 

ad`post mor în strad`. 

|ncepând din 2004 Orange a încheiat un 

parteneriat cu Asocia]ia Samusocial din 

România, care a preluat activitatea organiza]iei 

Medici F`r` Frontiere, obiectivul fiind de a 

asigura suport [i asisten]` persoanelor f`r` 

ad`post, direct în strad`. 

Pentru a oferi mai multe informa]ii despre 

popula]ia adult` f`r` ad`post, în 2005 

Samusocial din România a publicat un studiu 

sociologic referitor la acest fenomen.

Concluziile care au reie[it din acest studiu: 

■ cre[terea num`rului de femei care tr`iesc 

pe strad` (aproape 30% dintre beneficiarii 

Samusocial din România), aceasta 

datorându-se în parte cre[terii num`rului de 

familii care nu au unde s` locuiasc` 

■ apari]ia unei a doua [i chiar a treia genera]ii 

de copii ai str`zii [i îmb`trânirea fo[tilor copii 

ai str`zii. Aceasta confer` un grad mai mare 

de complexitate asisten]ei sociale, pentru c` 

preluarea lor difer` total de cea a persoanelor 

care au cunoscut o via]` «normal`» înainte 

de strad`.

■ statisticile privind mortalitatea persoanelor 

adulte f`r` ad`post se apropie de cele ale 

popula]iei generale. |ntr-adev`r, se constat` 

c` ele sunt din ce în ce mai mult victime ale 

bolilor cronice, în special ale hipertensiunii. 

Totu[i, boala lor evolueaz` mult mai repede 

decât la popula]ia general` [i persoanele 

afectate mor mult mai tinere. Aceasta se 

explic`, evident, prin igiena lor de via]`, 

dar mai ales prin faptul c` nu au acces la 

sistemul de îngrijiri de drept comun.

■ inciden]a tuberculozei la persoanele adulte 

f`r` ad`post cre[te îngrijor`tor (33 cazuri în 

1999, mai mult de 260 de cazuri în 2005)

 2004 2005

num`r persoane întâlnite 1904 2216

num`r interven]ii sociale 67 46

num`r interven]ii medicale 868 1401

transport spre spital 20 10

 2004 2005

consulta]ii medicale 6908 5876

Orange \n comunitate
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  2004             2005

loc de munc`    47    44

carte de identitate   192    53

chirie    29    22

locuin]`     8      3

reintegrare în familie     2      6

ob]inere de pensie    31     50

cantin` social`    28    54

ob]inere ajutor social financiar    16    28

azil persoane vârstnice     9      6

azil «Casa Ioana»   100    31

ad`post temporar    31      22

Rezultatele cabinetului de asisten]` social`:

■	 Consulta]iile sociale sunt asigurate de trei 

asisten]i sociali. Serviciile propuse sunt 

cele de informare, de consiliere, chiar de 

acompaniere spre serviciile sociale existente, 

[i anume Serviciile de Eviden]` a popula]iei 

din cadrul Sec]iilor de Poli]ie pentru ob]inerea 

de documente de identitate, pensii etc.

|n cadrul cabinetului de asisten]` social`, a 

fost ini]iat în 2004 un proiect de teatru cu 

aproximativ 10 persoane f`r` ad`post având ca 

obiectiv rec`p`tarea încrederii în sine. Proiectul 

a continuat [i în 2005 prin implicarea acestor 

persoane în redactarea unui ziar lunar. 

|n cadrul cabinetului psihologic au fost 

efectuate în cursul anului 2005, 138 de evalu`ri 

psihologice, 309 consilieri individuale, iar 33 de 

persoane au fost consiliate în vederea ob]inerii 

unui loc de munc`.

Orange \n comunitate
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Samusocial din România organizeaz` ac]iuni 

de lobby pentru a ap`ra [i promova cauza 

persoanelor adulte f`r` ad`post în ideea de a 

oferi în favoarea lor servicii care le sunt destinate.

|n aceast` perspectiv`, pe 13 iunie 2005, 

Samusocial a organizat un colocviu despre 

urgen]a social` în cadrul Institutului Francez 

Bucure[ti: «Urgen]a social`, un r`spuns pentru 

excluderea în mediul urban?»

De asemenea, pe 17 octombrie 2005, cu ocazia 

«Nop]ii Persoanelor Adulte F`r` Ad`post», 

Samusocial din România [i-a lansat oficial 

ac]iunea de lobby în favoarea instituirii Planului 

Marele Frig \n Romånia [i la Bucuresti, pentru a 

reduce num`rul persoanelor f`r` ad`post care 

mor în strad`.

Pentru a promova o percep]ie social` mai 

favorabil` [i o atitudine pozitiv` a publicului 

fa]` de problematica "persoane f`r` ad`post", 

Samusocial a lansat o campanie în leg`tur` cu 

acest fenomen.

|n 2006 obiectivele noastre sunt:

 s` continu`m s` avem un rol activ [i s` 

aducem valoare în cadrul comunit`]ii, s` 

dezvolt`m parteneriatele prezente referitoare 

la proiectele adresate societ`]ii

 s` oferim publicului larg informa]ii referitoare 

la proiectele noastre de implicare în via]a 

comunit`]ii [i rezultatele acestora 

 s` implic`m angaja]ii Orange ca voluntari în 

cadrul proiectelor noastre

 s` comunic`m mai mult cu comunitatea 

despre aspecte care privesc telefonia mobil` 

[i s`n`tatea

Orange \n comunitate

simbol

 obiectivul propus



��

mediul \nconjur`tor

control`m impactul activit`]ii noastre 
asupra mediului
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Orange recunoa[te importan]a responsabilit`]ii 

proprii în ceea ce prive[te impactul s`u asupra 

mediului înconjur`tor, asupra s`n`t`]ii angaja]ilor 

[i a oamenilor în general.

Orange, ca [i ceilal]i operatori de telefonie mobil` 

din lume, folose[te o re]ea compus` din sta]ii care 

transmit [i primesc semnale electromagnetice, 

fiind astfel posibil` comunicarea între un telefon 

mobil [i un altul, între o re]ea [i o alta. Fiecare 

astfel de sta]ie asigur` o acoperire pentru o 

suprafa]` determinat` [i poate suporta un 

num`r limitat de apeluri într-un moment de timp. 

Pentru a r`spunde necesit`]ilor de comunicare 

în cre[tere [i pentru a oferi clien]ilor servicii 

noi este necesar s` investim în permanen]` 

în îmbun`t`]irea [i extinderea re]elei noastre. 

Angajamentul nostru este s` atingem aceste 

obiective în mod responsabil [i în parteneriat cu 

comunit`]ile respective, cu autorit`]ile na]ionale 

[i locale. Orange î[i desf`[oar` activitatea pe 

baza unor licen]e acordate de statul român, în 

concordan]` cu legisla]a interna]ional`, iar sectorul 

telecomunica]iilor este reglementat de o institu]ie 

dedicat`.

Pe plan interna]ional au fost efectuate în ultimii ani 

o serie de cercet`ri [i studii cu privire la impactul 

re]elelor de telefonie mobil` asupra s`n`t`]ii iar 

pân` în prezent concluziile au fost c` nu exist` 

o leg`tur` direct` între expunerea la cåmpurile 

electromagnetice produse de echipamentele 

re]elelor de telefonie mobil` [i diverse afec]iuni 

de s`n`tate, la niveluri sub limitele stabilite 

interna]ional de Comisia Interna]ional` pentru 

Protec]ia \mpotriva Radia]iilor Neionizate (ICNIRP). 

ICNIRP a stabilit limite în ceea ce prive[te 

expunerea la câmpurile electromagnetice. Pe 

plan na]ional au fost stabilite asemenea limite 

atât prin Normele Generale de Protec]ia Muncii 

cât [i prin Ordinul Ministerului S`n`t`]ii [i Familiei 

nr.1.007/2002. Orange România respect` 

atât aceste standarde interna]ionale cât [i cele 

na]ionale. |n 2005, în urma solicit`rilor venite 

din partea comunit`]ilor sau autorit`]ilor locale, 

am m`surat densitatea de putere a câmpului 

electromagnetic în 7 ora[e din ]ar` iar rezultatele 

m`sur`torilor au reflectat valori mult mai mici 

decât limitele acceptate de legisla]ia româneasc` 

[i cea interna]ional`. 

|n iulie 2005, Organiza]ia Mondial` a S`n`t`]ii a 

afirmat: “Pân` în prezent toate studiile [tiin]ifice 

referitoare la efectele expunerii la câmpurile 

electromagnetice asupra s`n`t`]ii au avut 

aceea[i concluzie: Nu au existat efecte adverse 

asupra s`n`t`]i în situa]ia expunerii la câmpuri 

electromagnetice sub limitele stabilite de Comisia 

Interna]ional` pentru Protec]ia împotriva Radia]iilor 

Neionizante.” 

De asemenea, ne asigur`m c` toate telefoanele 

comercializate în magazinele noastre sunt în 

concordan]` cu limitele impuse de Comisia 

Interna]ionala pentru Protec]ia împotriva 

Radia]iilor Neionizante.

Informa]ia privind nivelul expunerii la cåmpurile 

electromagnetice ale telefoanelor (SAR) este 

comunicat` clien]ilor \n trei moduri diferite:

■ publicarea \n manualul de utilizare a 

telefoanelor de fiecare furnizor, manual 

disponibil \n limba romån`; aceasta este o 

obliga]ie impus` de legisla]ia romåneasc`

■ afi[area \n Orange shops, \n mod vizibil 

lång` fiecare model de telefoane expus; de 

asemenea este afi[at` distinct [i semnifica]ia 

SAR

■ postarea pe pagina de internet a Orange 

Romånia pentru toate modelele de telefoane

|n situa]ia în care studiile [i cercet`rile viitoare vor 

determina modific`ri în ceea ce prive[te limitele 

admise ale densit`]ii câmpului electromagnetic, 

Orange se va conforma acestora, oricare ar fi ele.

Unul dintre modurile în care echipamentele 

noastre poate afecta mediul înconjurator este 

impactul vizual, de aceea ne asigur`m c` acolo 

unde este necesar, echipamentele noastre 

se integreaz` în peisaj. Unul dintre obiectivele 

noastre este s` acord`m o aten]ie deosebit` 

zonelor naturale, zonelor cu semnifica]ie istoric` 

[i arhitectural` în procesul instal`rii de noi sta]ii 

de emisie-recep]ie. Astfel, conform cerin]elor 

autorit`]ilor locale de urbanism în 2005 a fost 

necesar` integrarea în peisaj a echipamentelor 

radio pentru a nu altera imaginea arhitectonic` a 

cl`dirilor vechi în urm`toarele localit`ti:

■ ora[ul Sibiu, biserica Romano-Catolic`

■ localitatea Satchinez, biserica local`

mediul \nconjur`tor

Biserca din Satchinez

Biserica Romano-Catolic` Sibiu

Anten` situat` \n turnul bisericii 
Romano-Catolice din Sibiu
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2005                                  cantitate consumat`         emisii CO2 generate

energie electric`                  44.934.280 KWH                 148.354,45 tone

combustibil (transport)          1.249.834 l                         3.049,92 tone

|n cursul anului 2005 Orange nu a fost implicat \n 

nici un fel de dispute legale pe tema accidentelor 

de mediu. 

|n 2006 Orange inten]ioneaz` s` lanseze 

tehnologia UMTS, ceea ce înseamn` dezvoltarea 

unei re]ele 3G care va aduce servicii de date 

la viteze mai mari pentru clien]ii no[tri [i 

posibilitatea de a extinde aplica]iile [i serviciile 

pentru telefonul mobil. Acest proces se va 

realiza într-o manier` responsabil`, ]inând cont 

de mediul înconjur`tor, de reglement`rile legale 

în vigoare [i de comunit`]ile cu care intr`m în 

contact.

Obiective pentru 2006:

 continuarea efectu`rii de m`sur`tori 

ale densit`]ii de putere a câmpului 

electromagnetic, atât în sediile noastre, cât [i 

la solicitarea reprezentan]ilor comunit`]ii

 construirea unui nou site ecologic la Bra[ov

 extinderea programului de colectare a hârtiei 

în toate sediile Orange România

 achizi]ionarea pentru noile investi]ii numai de 

echipament A/C cu gaze care nu au impact 

asupra ozonului (R410 sau R407)

 preg`tirea procedurilor în vederea certific`rii 

ISO 14001

Din num`rul total al sta]iilor noastre, 60% sunt 

amplasate pe structuri existente sau pe care le 

împ`r]im cu diverse institu]ii. Acest lucru reduce 

necesitatea construirii de noi sta]ii [i minimizeaz` 

impactul vizual asupra mediului.

|n 2005, am lansat un program intern de 

reciclare a hârtiei [i am instalat în fiecare birou un 

recipient în care angaja]ii s` poat` depune hârtia 

care trebuie aruncat`. Ini]ial programul a fost 

lansat doar în sediul nostru central, dup` care pe 

parcursul anului a fost extins în toate sediile din 

Bucure[ti, iar în 2006 inten]ion`m s` acoperim 

toate regiunile unde ne desf`[ur`m activitatea. 

|n 2005 prin acest program a fost reciclat` o 

cantitate de 13,68 tone hârtie. 

Orange România folose[te baterii de re]ea pentru 

a-[i asigura autonomia în func]ionarea re]elei. 

Legisla]ia româneasc`, în ceea ce prive[te 

protec]ia mediului reglementeaz` reciclarea 

bateriilor de re]ea uzate.

|n 2005 am reciclat o cantitate de 69,4 tone 

baterii de re]ea. 

Monitoriz`m de asemenea consumul de 

combustibil [i de energie electric` [i impactul 

asupra mediului înconjur`tor.

mediul \nconjur`tor

simbol

 obiectivul propus

Recipient de colectare a hårtiei \n vederea 
recicl`rii



��

Declara]ie de Verificare Independent`
C`tre Managementul Grupului Orange

Am efectuat procedurile agreate cu dvs [i descrise mai jos pentru:

■ A raporta progresul f`cut \n implementarea proiectului de Responsabilitate Social` Corporativ` (RSC) al Grupului Orange la nivel 

na]ional.

■ A revizui consisten]a de con]inut a raportului de RSC al Orange România (“Raportul”) \n concordan]` cu scopul activit`]ii noastre.

Managementul Orange România a preg`tit Raportul [i este responsabil pentru colectarea [i prezentarea informa]iilor incluse \n raport. 

Responsabilitatea noastr` \n efectuarea procedurilor noastre este s` raport`m concluziile noastre c`tre Managementul Grupului Orange \n 

concordan]` cu termenii agrea]i.

Scopul activit`]ii noastre

|n prezent nu exist` standarde de audit [i servicii conexe recunoscute interna]ional pentru responsabilitatea social` corporativ`. Astfel, am 

efectuat procedurile agreate subliniate mai jos pentru a revizui progresul \n ceea ce prive[te RSC \n timpul anului 2005 [i pentru a asigura 

o baz` pentru a analiza Raportul. Procedurile noastre agreate nu constituie un audit \n concordan]` cu Standardele Interna]ionale de audit 

[i servicii conexe dar ne permit s` raport`m concluziile [i observa]iile noastre. 

Am efectuat urm`toarele proceduri agreate:

■ Am revizuit con]inutul Raportului \ntocmit de Orange România pentru a \n]elege procesele \n vigoare pentru identificarea p`r]ilor 

interesate [i a problemelor referitoare la RSC, colectarea [i raportarea informa]iilor referitoare la RSC.

■ Am revizuit con]inutul Raportului pentru a identifica afirma]iile majore legate de principalele realiz`ri ale Orange România \n domeniul 

performan]ei \n cadrul RSC [i al implement`rii strategiei RSC a Grupului Orange.

■ Am realizat interviuri cu 22 persoane cheie din cadrul managementului [i din cadrul opera]ional, persoane implicate \n programul de 

RSC (resurse umane, mediu, protec]ia muncii, comunicare extern` [i rela]ii publice, calitate, serviciul clien]i, opera]iuni re]ea, marketing, 

achizi]ii) pentru a evalua implementarea proceselor de RSC.

■ Am verificat, pe baz` de test, documente suport incluzând rapoartele comitetului RSC, proceduri interne, instruc]iuni [i note, sondaje 

interne [i externe [i alte documente relevante pentru a sus]ine implementarea acestor procese [i a afirma]iilor identificate anterior.

Scopul activit`]ii noastre nu a inclus revizuirea datelor incluse \n Raport.

Concluziile [i observa]iile noastre

Referitor la implementarea proiectului RSC a Grupului Orange, pe baza scopului activit`]ii noastre descris mai sus, am remarcat la Orange 

România urm`toarele:

■ Grupul de lucru stabilit cu scopul de a supraveghea implementarea RSC se \ntrune[te regulat [i a actualizat identificarea problemelor 

ridicate de p`r]ile interesate.

■ Au avut loc activit`]i de comunicare cu scopul de a cre[te gradul de cunoa[tere de c`tre angaja]i a programului de RSC precum [i a 

ini]iativelor legate de RSC.

■ Punctele cheie de RSC prezentate \n Raport au fost selectate de Orange România din procesele interne de RSC. O compara]ie \ntre 

identificarea intern` a problemelor cheie [i problemelor ridicate de p`r]ile interesate a fost deja efectuat` pentru clien]i [i trebuie s` fie 

extins` pentru toate p`r]ile interesate.

■ Obiectivele referitoare la performan]a RSC au fost actualizate luându-se \n considerare prioritizarea problemelor. Progresul referitor la 

obiective a fost revizuit \n mod regulat [i este indicat \n Raport.

Pe baza procedurilor efectuate, con]inutul Raportului este \n concordan]` cu concluziile [i observa]iile noastre.

 

Paris - La Défense, iunie 2006

Jean-Yves JéGOUREL   Eric DUVAUD

ERNST & YOUNG Audit   ERNST & YOUNG

Ernst & Young    Environment & Sustainability
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Principiile noastre

Avem o marc` puternic`, iar acest lucru nu ar fi 

posibil dac` prin tot ceea ce facem la Orange nu 

am respecta câteva idei în care credem cu to]ii. 

La nivelul Grupului Orange a fost definit un set de 

principii care orienteaz` comportamentul nostru 

ca [i companie [i care sunt o expresie a valorilor 

m`rcii Orange. Aceste principii sunt o reflectare 

a modului în care construim rela]iile cu partenerii 

no[tri, cu angaja]ii no[tri, cu comunitatea în care 

ne desf`[ur`m activitatea [i a angajamentului 

nostru de a minimiza impactul asupra mediului 

înconjur`tor. 

comunicare
În tot ce facem, ascult`m [i p`str`m 
echilibrul

La Orange, toate opiniile conteaz`. Ascult`m 

puncte de vedere din interiorul companiei sau

din afar` - oricât de diferite ar fi – [i încerc`m s` 

g`sim solu]ii pentru fiecare problem`, respectând 

confiden]ialitatea comercial` [i personal` a 

informa]iilor.

Comunic`m deschis.

Suntem consecven]i principiilor noastre sociale, 

etice [i de protec]ie a mediului. Verific`m 

întotdeauna dac` am reu[it s` le respect`m 

recurgând la analize independente, auditate.

Ne spunem punctul de vedere în fa]a autorit`]ilor 

statului [i ne sus]inem pozi]ia în toate aspectele 

care influen]eaz` activitatea noastr` sau a celor 

cu care colabor`m.

integritate
Suntem corec]i [i one[ti în tot ce facem

Construim rela]ii de afaceri bazate pe încredere, 

corectitudine [i deschidere – rela]ii în care toate 

p`r]ile au de câ[tigat.

Încuraj`m aplicarea principiilor noastre în toate 

rela]iile de afaceri pe care le stabilim.

Lu`m toate m`surile pentru a elimina conflictele 

de interese [i practicile frauduloase.

Nu accept`m corup]ia.

Cre`m un mediu în care fiecare dintre noi poate 

beneficia de consiliere în probleme etice sau în 

situa]ii conflictuale. Ne ]inem departe de politic` 

[i nu sus]inem financiar nici un partid

politic.

angaja]i
Orange asigur` angaja]ilor s`i un mediu de 
lucru sigur [i s`n`tos

Oferim condi]ii de angajare corecte, bazate pe 

competen]`.

Cre`m un mediu de lucru în care sunt cultivate 

respectul reciproc, implicarea [i încrederea.

Asigur`m confiden]ialitatea datelor personale ale 

angaja]ilor no[tri.

Îi încuraj`m pe angaja]ii no[tri s` se dezvolte 

continuu, atât pe plan profesional cât [i personal.

clien]i
Oferim calitate, valoare [i servicii excelente 
pentru to]i clien]ii no[tri

La Orange, clientul este întotdeauna pe primul 

loc.

Îi oferim calitate [i valoare.

Îi d`m posibilitatea s` aleag` având la dispozi]ie 

toat` informa]ia de care are nevoie, inclusiv 

informa]ia legat` de modul în care produsele 

noastre influen]eaz` s`n`tatea, siguran]a [i 

mediul.

La Orange, deciziile de marketing sunt bazate pe 

practici responsabile.

Orange p`streaz` confiden]ialitatea informa]iilor 

legate de clien]i, respectând legisla]ia în vigoare.

anexe
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furnizori
Rela]iile cu furnizorii no[tri se bazeaz` pe 
onestitate [i transparen]`

Ne alegem furnizori care împart`[esc principiile 

noastre [i construim cu ei o rela]e deschis` [i 

onest`.

Pentru fiecare proiect, explic`m cu claritate care 

sunt a[tept`rile noastre.

Lucr`m cu parteneri locali sau interna]ionali care 

ne permit s` oferim permanent clien]ilor no[tri 

servicii de calitate la pre]uri competitive.

Suntem clari în contractele cu furnizorii [i 

respect`m termenele de plat` convenite.

P`str`m confiden]ialitatea informa]iilor oferite de 

furnizorii no[tri, respectând legisla]ia în vigoare.

comunitatea
Sprijinim comunitatea [i comunic`m în 
permanen]` cu ea

Orange este o marc` global`, care se adapteaz` 

la specificul local al fiec`rei comunit`]i în parte. 

Serviciile noastre sunt tot atâtea r`spunsuri la 

nevoile comunit`]ii. 

Oamenii no[tri fac parte din comunitate.

Prin tot ceea ce facem încerc`m s` contribuim la 

bun`starea comunit`]ii.

S`n`tatea [i protec]ia mediului înconjur`tor 

fac parte din preocup`rile noastre cele mai 

importante. Ne str`duim ca echipamentele 

noastre tehnice s` îndeplineasc` [i chiar 

s` dep`[easc` - acolo unde este posibil 

- standardele de siguran]` na]ionale sau 

interna]ionale.

Suntem la curent cu ultimele descoperiri [tiin]ifice 

legate de influen]a telefoniei mobile asupra 

s`n`t`]ii [ investim permanent în cercetare.

Sprijinim programele care folosesc tehnologia, 

resursele [ capabilit`]ile noastre [i ajut`m astfel 

oamenii s` ia parte la via]a societ`]ii.

mediul înconjur`tor
Control`m impactul activit`]ii noastre 
asupra mediului

Credem în viitor [i în]elegem c` viziunea Orange 

poate prinde via]` numai dac` avem grij` de 

mediul înconjur`tor.

Încerc`m mereu s` în]elegem, s` control`m [i s` 

reducem la minimum impactul pe care activitatea 

noastr` l-ar putea avea asupra mediului - la nivel 

global, na]ional sau local.

rezultate
Ne atingem obiectivele financiare [i 
planific`m în mod responsabil succesul 
nostru pe termen lung

Ne str`duim s` dep`[im standardele impuse 

de statutul nostru [i de reglementari [i atingem 

performan]e în activitatea noastr`.

Cre`m o companie durabil`, care s` ofere profit 

ac]ionarilor [i beneficii angaja]ilor [i ]`rilor în care 

avem opera]iuni.

Facem din compania noastr` o investi]ie atractiv` 

prin rezultatele [i perspectivele pe care le ofer`, 

prin spirit de responsabilitate [i deschidere fa]` 

de investitori.

anexe



alte surse de informare despre responsabilitatea social` corporativ`

Pute]i afla informa]ii despre ac]iunile de responsabilitate social` a altor filiale Orange accesând link-urile de mai jos.

Orange Grup www.orange.com/responsibility

Orange UK www.orange.co.uk/about Orange/corporate responsibility

Orange Elve]ia www.orange.ch/about us/responsibility

Orange Olanda www.orange.nl/about Orange/company/society

institu]ii [i organiza]ii în domeniul responsabilit`]ii sociale corporative

CSR Europe www.csreurope.org

Business in the Community www.bitc.org.uk

Global Reporting Initiative www.globalreporting.org

informa]ii generale despre s`n`tate [i sectorul telefoniei mobile

Comisia Interna]ional` pentru protec]ia

împotriva radia]iilor www.icnirp.org

Organiza]ia Mondial` a S`n`t`]ii www.who.org

Programul de Mediu al Na]iunilor Unite ww.unepie.org

Programul nostru de Responsabilitate Social` este la început de drum [i credem c` poate fi extins [i îmbun`t`]it. De aceea, v` rug`m s` ne 

transmite]i opiniile [i ideile voastre, scriindu-ne la adresa responsabilitatesociala@orange.ro.

anexe



Celuloza folosit` \n fabricarea hârtiei pentru 

acest raport este din cherestea reciclabil` \n 

\ntregime [i albit` cu o solu]ie ce nu con]ine 

clor (ECF). Aceast` hârtie este adecvat` 

recicl`rii.

Hârtia utilizat` pentru coperta acestui raport 

con]ine 55% celuloz` pur` [i 45% hârtie 

reciclat`.

Orange România SA 

Europe House 

Bd. Lasc`r Catargiu, nr. 51-53 

Sector 1, Bucure[ti, România 

Tel: 203 30 00 

Fax: 203 35 99 

www.orange.ro 

responsabilitatesociala@orange.ro

va urma...


