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Obiectivele

II COMERCIALE PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A.

Obiectivele generale
Parc Industrial Craiova S.A. sunt obiective
te crea
Craiova,
cadrul de dezvoltare
a parteneria
i adminis
rii economico-financiare durabile a zonei metropolitane Craiova.
sunt obiective
te:
Atragere
genereze un numar important de locuri de
stabile.
n limitele impuse de normativele
U.E. prin atragerea unor afa
utiliz
i de acces

i
i
iu verde.

Atragerea de fonduri d
Craiova.
U

i dezvoltarea Parcului Industrial

dirilor existente.
a infrastructurii rutiere existente.

Modernizarea noii infrastructuri rutiere- Sistematizare acces parc industrial
Contorizarea

, canal, gaze, cabluri ) .

ilor pentru
, inclusiv contorizarea acestora.
i pentru locatarii din Parcul Industrial Craiova.
ii Parcului Industria
international.
Realizarea de parteneriate cu institutii
ional.
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i

Cuprins
I Introducere
II Aplicarea Codului de

IV Valorile fundamentale ale companiei
n

ii
rii actelor de terorism

VII

zute de codul de
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.

I. Introducere Prezentul cod de
te ide
ii Parcului Industrial Craiova precum
activitatea în Parcul Industrial Craiova
promovarea une
afecta
Codul de
m.
convingerile noa

i normele morale pe care

i evitarea

pentru
iei unor situatii care ar putea

ii.
ii,
cu valorile

ii , cu obiectivele acesteia.

ine
rea. Vom rezolva dilemele etice prin aplicare princip
iilor de fapt.
au
ti de comportamente necinstite sau
oportuniste, întrucat persoanele care nu adera la valorile
ii
prevederile
codului de etica nu sunt bine venite în cadrul acesteia.
II. Aplicarea Codului de
Codul de
acestia. Fi
acestui cod.
torii

tre
n conformitate cu prevederile
fie modelul de com
.

III.

pâ
Gabriela-Nicoleta
IV. Valorile fundamentale al

muriri legate de
erul de
l de telefon : 0758236516, de luni
16:00 sau pe e-mail ru@parcindustrialcraiova.ro. Ispas

ii Parc Industrial Craiova SA

VALORILE MORALE
Integritatea sunt

.

Loialitateailor economici din Parcul Industrial Craiova
în scopul îndeplinirii obiectivelor asumate atât în nume per
ii.
Responsabilitatea-

m re
ele acestora.
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Respectul legii.
Echitateechitabil.

ii

i

ii economici sunt trata

i

VALORILE PROFESIONALE
ia
ilor economici de contract
privind infrastructura,
inere,
i renovare
i servicii pentru
ii economici din Parcul Industrial Craiova.
Folosim toate resursele pentru atingerea unui standard ridicat de calitate a serviciilor
prestate, pentru satisfacerea
ilor economici
ii acestora.
i competent a
ie

de
tri.

Parc Industrial Craiova S.A. are o experienta de 17 ani în care am dobândit
noi credem în continuitatea valorilor noastre.

Spirit de echip

.

V.

ii
i a resurselor socie

ii

ndeplinirii
tre personalul desemnat pentru aceasta, cu

ii
.

ii nu pot fi folosite
ii. Utilizarea a

ii

aprobare, sau î
disciplinare, administrative
caz.
i resursele
ii nu pot fi folosite în nici un caz în scopuri ilegale.

iuni

i acceptarea unor avantaje.
accepte avantaje, bunuri
în contact ca urmare

i, furnizori sau o
a îndeplinirii sarcinilor de serviciu.
Solicitarea sau acceptarea unor avantaje de ca
iilor sal
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iune. Conducerea firmei va

depu

i a sesi
te toate caracteristic
grava a normelor de conduita si va fi sanctionata.

i o încalcare

rhic, întotdeauna înainte de a-l primi.

vigoare.
cu supe
-un climat favorabil.
Atunci
-un conflict, este indicat ca persoanele
-i
e.

8

serviciu ale
angajatului este inacceptabil.
5.4

a)

Discriminarea: Orice deosebir

recunoscute de lege, în domeniul poli
b)

persoane, în afara cazului în care aceste prevederi, criterii sau practici sunt justificate
necesare (art 2 alin 3 din OG nr 137/2000
c)
d)

e)

f)

Victimizarea

.
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).

137/2000
formelor de discriminare (art 6, art 7, art 8 alin 3)
În cadrul S.C. Parc Indusctrial Craiova S.A.
caracter privat ale persoanelor aflate în
alin (3) din OG nr 137/2000).
interzis orice comportament manifestat în public dintre cele avute în vedere prin art 15 din
OG nr 137/2000
astfel:
,,
ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptat împotriva unei persoane, unui
gru

-au fo
interesele legitime printr-un act/
-un termen rezonabil a s

S.C. Parc Industrial Craiova S.A.
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S
S.C. Parc Industrial Craiova S.A.
valorile

,

Deciziile cu
vigoare.

(

pal obiect de activitate,
subînchirierea bunurilor proprii sau închiriate

în scopul îndeplinirii acestora.

sunt
aloca
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5.8 Conflictul de interese
ie de autoritate, ar

-lea inclusiv).
:
a)
b)
proprietari, furnizori;
c)
d)

care societatea

e)

societate în interes

f)
g)

familiei;
sus;

materiale.
Persoana care are un interes material personal într-
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integritatea.
-i
pe unii î

standardele profesionale ale companiei.
-

locul de muncã.
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departamentului economic, dup

te
rului

conducerii
în
economic.

Fiecare angajat al S.C. Parc Industrial Craiova S.A.
r

Societatea n
e pot
rui angajat al societ
care ind
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asupra conduitei pe care trebuie s-

-

rezolvatã rapid, preveninduse va pron

Administrator - Director General
Ing. Nicoli Marin

Ispas Gabriela - Nicoleta
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S.C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A.

ANGAJAMENTUL NOSTRU
În calitate de angajat al S.C. Parc Industrial Craiova S.A.

S.C. Parc Industrial Craiova S.A.
specifice departamentului meu;
-

S.C. Parc Industrial Craiova S.A.
S.C. Parc

Industrial Craiova S.A. ;

beneficii personale, necuvenite.

Nume: _________________
Prenume:_______________
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