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Prezentare a Codului de Etică 

 

 

Prezentul Cod de Etică evidenţiază principalele valori şi principii pe care SC GOS – 

TRANS – COM SRL Covasna, denumiră în continuare societatea, le are în vedere în luarea deciziilor 

în organizaţie. Principiile etice aplicate se reflectă în acţiunile şi comportamentele conducerii şi 

angajaţilor societăţii. Acest Cod de Etică reprezintă angajamentele asumate de conducerea şi 

angajaţii săi în activităţile desfăşurate, atât în cadrul organizaţiei, cât şi pentru clienţii săi. 

Îndeplinirea cu profesionalisim a sarcinilor ce revin fiecărui angajat, în funcţie de rolul său, 

şi asigurarea de servicii la înalte standarde de calitate prin respectarea procedurilor implementate sunt 

linii directoare organizaţiei. 

Codul de Etică al personalului SC GOS – TRANS – COM SRL, operaţionalizează 

comportamentele care se vor regăsi în activitatea tuturor salariaţilor. Sunt descrise limitele minime de 

etică, acceptabile, de comportament manifestate de agnajaţi în relaţiile de muncă, atât în mediul intern 

al organizaţiei, cât şi în relaţiile externe. 

Încălcarea prevederilor prezentului Cod de Etică va fi sancţionată conform prevederilor 

legale în vigoare. 

 

1. Obiectivele S.C. GOS – TRANS – COM S.R.L. 

 

Obiectivul principal este crearea unui mediu curat şi sănătos pentru toţi cetăţenii. 

De asemenea, obiectivele specifice ale S.C. GOS – TRANS – COM S.R.L , care ne 

orientează spre performanţă sunt: 

 Respectarea şi satisfacerea cerinţelor curente şi viitoare ale beneficiarilor 

(beneficiari ai serviciilor de salubrizare); 

 Prestarea unor servicii de înaltă caitate, concomitent cu respectarea 

reglementărilor legale în vigoare; 

 Îmbunătăţirea performanţelor de mediu prin controlul şi reducerea impactului 

negativ asupra mediului; 

 Reducerea cantităţii de deşeuri generate, prin promovarea şi dezvoltarea 

sistemului de colectare selectivă şi valorificarea deşeurilor reciclabile; 
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 Promovarea unor tehnologii performante pentru prevenirea riscurilor de 

accidente şi îmbolnăvire profesională; 

 Creşterea competenţei şi conştientizării personalului/resurselor umane, la 

toate nivelurile, în vederea încurajării implicării active, prin instruire, 

motivare şi crearea unui mediu optim de lucru; 

 Îmbunătăţirea atât a comunicării interne cu angajaţii, cât şi a comunicării 

externe cu clienţii, furnizorii, autorităţile, privind colectarea eficientă a 

deşeurilor; 

 Utilizarea resurselor pentru îmbunătăţirea continuă a eficicacităţii sistemului 

de management a calităţii, mediului şi sănătăţii şi securităţii ocupaţionale 

pentru dezvoltarea unui sistem performant şi competitiv. 

 

2. Misiunea noastră 

 

Misiunea societăţii noastre este foarte importantă pentru dezvoltarea comunităţii şi are un 

impact major asupra calităţii vieţii în viitor. Diferitele acţiuni cu teme ecologice, pe care le 

desfăşurăm periodic în colaborare cu autorităţile locale, au ecou în rândul cetăţenilor, iar în urma 

acestora numărul celor conştienţi de necesitatea păstrării şi menţinerii unui mediu curat este din ce în 

ce mai mare. Este responsabilitatea noastră să convingem populaţia că indiferenţa fiecăruia dintre noi 

duce la degradarea mediului, însă spiritul civic poate schimba această situaţie. 

 

3. Viziunea noastră 

 

Ca operator unic în domeniul managementului deşeurilor în oraşul Covasna, ne dorim 

îmbunătăţirea permanentă a calităţii serviciului furnizat, dezvoltarea tehnico – materială, creşterea 

diversificarea activităţilor şi creşterea gradului de satisfacţie al utilizatorilor serviciului de salubrizare.  

 

 

Secţiunea 1 – PRINCIPII 

 

4. Principiile de lucru ale S.C. GOS – TRANS – COM S.R.L. 

Serviciul de salubrizare furnizat de către societatea GOS – TRANS – COM S.R.L. în aria de 

competenţă se bazează pe următoarele principii: 



SC GOS-TRANS – COM SRL 
Covasna, str. Stefan cel Mare, nr. 2, judet Covasna 

CIF RO 7850009, Nr. înreg. Reg. Comerţului J14/295/1995; Tel. 0267/340919, Fax. 0267/341520 Email: 
gostranscom@yahoo.com 

 3

a) Protecţia sănătăţii populaţiei; 

b) Responsabilitatea faţă de cetăţeni; 

c) Conservarea şi protecţia mediului înconjurător; 

d) Asigurarea calităţii şi continuităţii serviciilor; 

e) Securitatea serviciilor pentru o dezvoltare durabilă; 

f) Rentabilitatea, calitatea şi eficienţa serviciului; 

g) Transparenţa şi responsabilitatea publică, incluzând  consultarea cu patronatele, 

sindicatele, utilizatorii şi cu asociaţiile reprezentative ale acestora; 

h) Adaptabilitatea la cerinţele utilizatorilor; 

i) Accesibilitatea egală a utilizatorilor la serviciul public, pe baze contractuale; 

j) Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a cetăţenilor prin stimularea mecanismelor 

economiei de piaţă. 

 

5. Principiile în afacere 

 

5.1 Responsabilitatea socială faţă de angajaţi şi comunitate a S.C. GOS – TRANS – 

COM S.R.L. 

 

Principiile după care S.C. GOS – TRANS – COM S.R.L. îşi desfăşoară activitatea ţin cont 

de responsabilitatea socială faţă de angajaţii săi şi de comunitatea în cadrul căreia îşi desfăşoară 

activitatea. Oamenii reprezintă cel mai valoros activ al S.C. GOS – TRANS – COM S.R.L.. valoarea 

organizaţiei este în strânsă legătură cu valoarea oamenilor.  

De aceea, angajaţii societăţii vor beneficia de următoarele principii în relaţia lor cu 

organizaţie: 

 Egalitatea de şanse. Organizaţia, prin factorii de decizie, şefii de tură, directorii oferă 

tuturor şanse egale pentru a se dezvolta profesional în orgaziţiei. 

 Nediscriminarea. În cadrul organizaţiei, nu se acceptă nicio formă de discriminare în 

momentul selectării, gestionării sau dezvoltării carierei personalului său. 

 Corectitudinea şi imparţialitatea. În cadrul organizaţiei se aplică regulile, legile de 

recompensare şi de  mustrare/sancţionare, în mod egal pentru toţi angajaţii, în 

conformitate cu etica profesională. Urmărirea intereselor organizaţiei nu paote justifica 

un comportament care încalcă principiul corectitudinii şi imparţialităţii. În general, 

organizaţia se angajează să aplice toate măsurile împotriva corupţiei. 
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 Transparenţa decizională. Societatea îşi manifestă deschiderea pentru un dialog 

transparent cu părţile interesate în legătură cu deciziile luate. Dialogul este susţinut de 

respect şi profesionalism. 

 Lucrul de echipă. Rezultate bune se pot obţine prin punerea la comun a cunoştinţelor, 

abilităţilor şi deprinderilor individuale. 

 Angajament colectiv şi social. Societatea recunoaşte contribuţia resurselor umane la 

succesul său şi îl transformă într-un obiectiv de dezvoltare. Toţi angajaţii contrinuie 

prin implicare şi angajament la atingerea obiectivelor sale. 

 Profitabilitate. Toată societatea este angajată în a obţine profit care să permită 

investiţiile viitoare, să atingă indicatorii asumaţi de management pe termen mediu şi 

lung, ceea ce permite să se facă salarizarea corectă a angajaţilor şi rentabilitatea. 

 

5.2 Angajamentul social pentru angajaţi şi pentru comunitate a S.C. GOS – TRANS – 

COM S.R.L. 

 

S.C. GOS – TRANS – COM S.R.L. cunoaşte impactul pe care îl are, atât direct cât şi 

indirect, pentru dezvoltarea economică şi socială a comunităţii în care activează, precum şi sprijinul 

pe care îl are din partea comunităţii. Ţinând cont de acestea, S.C. GOS – TRANS – COM S.R.L. se 

angajează: 

- să obţină acceptul social în comunitatea în care îşirealizează activitatea; 

- să întreprindă acţiuni într-o manieră responsbailă faţă de mediu şi de comunitate; 

- să susţină iniţiativele sociale şi culturale, care sunt legate de domeniul său de activitate. 

 

5.3 Politica de mediu 

 

S.C. GOS – TRANS – COM S.R.L. se angajează să îşi îndeplinească obiectivele n 

concordanţă cu cerinţele de mediu stabilite prin politicile de mediu, abordată în mod unitar şi 

consistent. Aceste acţiuni vor implica: 

- implementarea principiilor de protecţia mediului şi dezvoltarea durabilă pentru 

comunitate; 

- stabilirea liniilor generale privind implementarea politicilor de mediu în cadrul 

comunităţii; 

- identificarea indicatorilor şi asigurarea monitorizării şi controlul rezultatelor societăţii 

din punct de vedere al impactului asupra mediului; 
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- gestionarea relaţiilor cu organizaţiile, instituţiile şi agenţiile în domeniul protecţiei 

mediului. 

 

5.4 Respectarea legilor şi normelor 

 

S.C. GOS – TRANS – COM S.R.L. se angajează să respecte: 

- actele normative în vigoare, externe şi interne, care îi sunt cunoscute sau implementate în 

organizaţie, inclusiv valorile prezentului Cod de Etică; 

- să cunoască drectivele, parcticile comerciale în domeniul său de activitate; 

- să rerespecte şi să aplice în mod conştiincioos prevederile legale. 

 

 

6. Principiile politicii de resurse umane în cadrul S.C. GOS – TRANS – COM S.R.L.  

 

Societatea cunoaşte valoarea capitalului uman, motiv pentru care principiile ce guvernează 

politica de resurse umane sunt: 

- Respectarea Constituţiei şi legilor – salariaţii/colaboratorii S.C. GOS – TRANS – 

COM S.R.L. respectă prioritar legile ţării 

- Prioritatea interesului S.C. GOS – TRANS – COM S.R.L. – pentru 

salariaţii/colaboratorii S.C. GOS – TRANS – COM S.R.L. prioritar va fii interesul 

organizaţiei din care fac parte 

- Libertatea de exprimare - salariaţii/colaboratorii S.C. GOS – TRANS – COM S.R.L. 

sunt încurajaţi să îşi exprime opiniile în cadrul organizaţiei, atâta timp cât respectă buna 

cuviinţă şi bunele moravuri. 

- Integritatea persoanei - S.C. GOS – TRANS – COM S.R.L. oferă toate condiţiile de 

muncă pentru salariaţii/colaboratorii săi, prin punerea la dispoziţie a condiţiilor de muncă 

decente şi prin respectarea demnităţii persoanei şi asigurarea locurilor de muncă conform 

cerinţelor de securitate şi sănătate în muncă. 

- Demnitatea umană – S.C. GOS – TRANS – COM S.R.L. respectă demnitatea fiecărui 

salariat/colaborator. Toţi  oamenii sunt trataţi cu demnitate cu privire la modul lor de 

viaţă, cultură, credinţă, orientare sexuală şi religioasă sau late valori personale. 

- Transparenţa informaţiilor - salariaţii/colaboratorii S.C. GOS – TRANS – COM S.R.L. 

vor furniza informaţii complete, corecte şi în timp util, atât în cadrul organizaţiei cât şi în 

faţă de clieţi şi furnizori. 
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- Prelucrarea datelor cu caracter personal – S.C. GOS – TRANS – COM S.R.L. 

cunoaşte importanţa asigurării confidenţialităţii informaţiilor cu caracter personal, de 

acea îi asigură pe toţi salariaţii/colaboratorii că va aplica prevederile legislaţiei în vigoare 

(Legea nr. 677/2011). Datele cu caracter personal sunt acele informaţii care se referă la o 

persoană fizică identificată sau identificabilă, direct sau indirect, printr-un număr de 

identificare sau prin referire la o serie de factori specifici identităţii sale fizice, 

fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale, inclusiv datele biometrice 

(amprenta digitală, maxilo-facială, retina şi alte asemenea) sau datele genetice (ADN-ul). 

 

6.1 Componentele etice ale angajaţilor S.C. GOS – TRANS – COM S.R.L. 

 

- Atitudine nepărtinitoare pentru orice cetăţeană care beneficiază de serviciile noastre - 

salariaţii/colaboratorii S.C. GOS – TRANS – COM S.R.L. vor deservi în mod egal orice 

cetăţean în situaţii identice, fără a favoriza sau nedreptăţii. Salariaţii/colaboratorii societăţii 

trebuie să evite orice formă de discriminare bazată pe vârstă, sex, sănătate, rasă, naţionalitate, 

opinii politice sau confesiune a beneficiarilor societăţii, să aibă o atitudine obiectivă, neutră 

faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură. 

- Seriozitate şi profesionalism - salariaţii/colaboratorii societăţii vor îndeplini sarcinile 

prevăzute în fişa postului cu responsabilitate şi la cerinţele de calitate impuse; 

- Angajamentul – presupune implicarea fiecărui salariat/colaborator al societăţii de a se 

dezvolta profesional, de a-şi îmbunătăţi performanţa preofesională astfel încât să ofere cele 

mai bune servicii cetăţenilor şi partenerilor de afaceri ai S.C. GOS – TRANS – COM S.R.L. 

- Lucrul în echipă - salariaţii/colaboratorii societăţii fac parte din echipa care lucrează 

împreună pentru atingerea obiectivelor comune şi cele ale organizaţiei. Sprijinirea colegilor 

este un principiu important al organizaţiei, care este promovat şi recompensat. 

- Respectul faţă de colegi, superiori şi subalterni - salariaţii/colaboratorii societăţii îşi 

datorează respect reciproc, consideraţie, dreptul la opinie, eventualele divergenţe, 

nemulţumiri apărute soluţionând-se amiabile, evitându-se utilizarea cuvintelor, a expresiilor 

şi/sau a gesturilor nepoliticoase. 

- Integritatea morală – salariaţilor S.C. GOS – TRANS – COM S.R.L le este interzis să 

solicite, să sugereze sau să accepte, direct sau indirect, vreun avantaj ori beneficiu material 

pentru a-şi îndeplini sarcinile de serviciu. 
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- Comportamentul potrivit în caz de conflict de interese - salariaţii/colaboratorii societăţii 

în timpul desfăşurării activităţii vor evita situaţiile care să îi pună în conflict de interese. 

Astfel de situaţii pot fi, fără a fi exclusive: 

 Situaţia în care angajaţii urmăresc un interes în desfăşurarea activităţii 

care diferă de scopul pe care îl are S.C. GOS – TRANS – COM S.RL.; 

 Situaţii în care obţin un avantaj personal din fructificarea 

oportunităţilor de afaceri a S.C. GOS – TRANS – COM S.R.L.; 

 Situaţii în care, înn relaţii cu clienţii sau furnizorii, acţionează 

împotriva îndatoririlor de locailitate pe care le au cu societatea. 

- Confidenţialitatea - salariaţii/colaboratorii S.C. GOS – TRANS – COM S.R.L. 

garantează confidenţialitatea informaţiilor pe care le au despre rganizaţie şi nu le vor 

divulga sau folosi în interes propriu sau pentru alţii, exceptând situaţiile în care au 

autorizaţie să facă asta sau este în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

- Utilizarea cu atenţie şi responsabilitate a investiţiilor organizaţiei - 

salariaţii/colaboratorii se vor asigura că în activităţile lor protejează investiţiile materiale, 

umane, financiare făcute de organizaţie, le vor folosi cu responsabilitate, atenţie. 

- Concurenţa loială - salariaţii/colaboratorii societăţii îşi asumă să apere principiile 

concurenţei loiale, evitând încheierea de înţelegeri, contracte sau acţiuni care să 

prejudicieze imaginea S.C. GOS – TRANS – COM S.R.L. 

- Protecţia mediului - salariaţii/colaboratorii societăţii cunosc importanţa mediului, ca 

resursă primară şi îşi propun să depună toate eforturile pentru a-l proteja. 

Constituie încălcări ale principiilor amintite mai su, următoarele componente: 

- orice formă de discriminare şi/sau hărţuire. 

- Folosirea violenţei fizice, verbale sau psihice, limbajului ofensator ori abuzul de 

autoritate. 

- Promovarea sau tolerarea unor comportamente dintre cele menţionate mai sus de către 

persoanele cu funcţii de conducere. 

- Discreditarea, în mod injust a ideilor, ipotezelor sau rezultatelor unui coleg. 

- Formularea publlică a unor comentarii lipsite de curtoazie la adresa pregătirii 

profesionale, a ţinute morale sau a unor aspecte ce ţin de viaţa privată a unui coleg.  
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7. Principiile concrete de comportament faţă de politica comercială ale angajaţilor S.C. 

GOS – TRANS – COM S.R.L.  

 

7.1 În relaţiile cu clienţii 

- Comunicarea – în procesul de comunicare (contracte, mesaje publicitare şi alte raportări) 

cu clienţii şi furnizorii, angajaţii S.C. GOS – TRANS – COM S.R.L. vor aplica 

următoarele principii: 

o Clare şi simple, formulate într-un limbaj accesibil, în care vor fi evitate exprimări 

specifice experţilor; 

o Întocmite conform legilor şi reglementărilor în vigoare; 

o Complete, pentru a furniza clientului toate informaţiile de care are nevoie; 

o Accesibile clientului (se poate alege modalitatea de comunicare: postare on-line 

pe site-ul societăţii, prin facturi); 

o Transmise în timp util pentru a putea fi aplicate. Relaţiile contractuale cu clienţii 

şi furnizorii – vor fi guvernate de disponibilitate, respect şi profesionalism. 

 

În plus, S.C. GOS – TRANS – COM S.R.L. se angajează să reducă formalităţile pe care 

clienţii săi le îndeplinesc şi să folosească modalităţi de plată simple, sigure, iar atunci când este 

posibil, electronice. 

 

- Servicii de calitate – S.C. GOS – TRANS – COM S.R.L. depune toate eforturile în  

asigurarea de standarde de calitate adecvate pentru serviciile oferite, respectându-şi 

condiţiile asumate în contractele sale de furnizare şi să monitorizeze periodic rezultatele 

percepţiei clienţilor cu privire la calitatea serviciilor oferite. 

- Clientul este important pentru noi! – S.C. GOS – TRANS – COM S.RL. îşi asumă să 

răspundă tuturor sugestiilor şi reclamaţiilor primite de la clienţi sau furnizorifolosind 

sisteme de comunicare adecvate şi rapide cât mai repede posibil. În măsura în care este 

posibil, societatea este deschisă să colaboreze cu asociaţii/organizaţii non-profit, care pot 

sprijini activitatea sa, în proiecte care pot avea impact semnificativ asupra clienţilor. 

 

7.2 În relaţiile cu furnizorii 

- Contractarea – în procesul de achiziţie al S.C. GOS – TRANS – COM S.R.L. are ca scop 

principal obţinerea unui raport maxim calitate/preţ, oportunităţi egale tuturor furnizorilor şi 
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un avantaj competitiv pe piaţă. Angajaţii societăţii care sunt implicaţi în procesul de achizie 

au următoarele obligaţii: 

  - să accepte toate ofertele care îndeplinesc condiţiile specifice; 

  - să asigure un nivel echitabil de concurenţă, în conformitate cu legislaţia în 

vigoare; 

  - să fie la dispoziţia celor care au nevoie de informaţii suplimentare prin 

asigurarea unui proces transparent. Dacă un furnizor nu respectă principiile prezentate în 

prezentul Cod de Etică, societatea poate refuza colaborarea pe viitor cu acest furnizor. 

- Integritate şi independenţă. La semnarea unui contract cu un furnizor, angajaţii S.C. GOS 

– TRANS – COM S.RL. trebuie să evite, pe cât posibil, orice formă de dependenţă. De 

exemplu: 

   - contractul trebuie să fie în conformitate cu cerinţele şi prevederile 

legale, aplicabile în vigoare; 

   - să aibă capacitatea de a urmări şi pune în practică deciziile luate; 

   - să păstreze, complete şi în siguranţă, conform legii şi procedurilor 

interne de achiziţii, documentele oficiale de atribuire; 

 

7.3 Aşteptările noastre de la furnizori şi clienţi sau Conduita etică a furnizorilor şi 

clienţilor S.C. GOS – TRANS – COM S.R.L. 

 

- Ne aşteptăm să acţioneze în permanenţă, în relaţia cu societatea noastră, dând dovadă de 

implicare totală, devotament, imparţialitate şi confidenţialitate; 

- Neangajarea în niciun fel a S.C. GOS – TRANS – COM S.R.L., fără acordul scris al 

acesteia, în acţiuni care ar putea afecta în vreu fel organizaţia noastră. 

- Pe perioada executării contractului, vor respecta prevederile legale fără a a duce prejudicii 

financiare, de imagine sau de altă natură S.C. GOS – TRANS – COM S.R.L. 

- Vor informa S.C. GOS – TRANS – COM S.R.L. cu privire la progresul proiectelor aflate 

în desfăşurare. 

- În cazul în care furnizorul sau oricare din subcontractanţii săi, personalul, experţii, agenţii 

sau subordonaţii săi, se oferă să dea ori sunt de acord să primească bonuficaţii, facilităţi ori 

comisioane în scopul de a determina ori recompensa îndeplinirea sau neîndeplinirea oricărui 

act sau fapt privind contractele încheiate cu S.C. GOS – TRANS – COM S.R.L., ori  pentru 

a favoriza sau defavoriza orice persoană în legătură cu contractul, aceştia vor răspun de în 

condiţiile legii, în funcţie de natura şi gravitatea faptei. S.C. GOS – TRANS – COM S.R.L. 
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poate decide încetarea contractului, fără a aduce atingere nici unui drept anterior dobândit de 

furnizor în baza contractului încheiat. 

- Plăţile către furnizori aferente contractului încheiat vor constitui singurul venit ori 

beneficiu ce poate deriva din contractul încheiat anterior. 

- Furnizorul şi personalul său vor respecta secretul profesional şi al informaţiilor obţinute din 

cadrul S.C. GOS – TRANS – COM S.R.L., pe perioada executării contractului, inclusiv pe 

perioada oricărei prelungiri a acestuia şi după încetarea acestuia. În acest sens, cu excepţia 

cazului în care se obţine acordul scris prealabil al S.C. GOS – TRANS – COM S.R.L., 

fornizorul şi personalul său, nu vor comunicaniciodată oricărei alte persoane sau entităţi, nici 

o informaţie confidenţială despre care au luat cunoştinţă şi nu vor face publică nici o 

informaţie referitoare la recomandările primite în cursul sau ca rezultat al derulării 

contractului. 

- Se vor evita conflictele de interese care pot apărea ca rezultat al intereselor economice, 

afinităţilor, legăturilor de rudenie ori afinitate sau a oricărei alte legături sau interese comune. 

Orice conflict de interese apărut în timpu executării contractului trebuie notificat în scris, 

tuturor părţilor semnatare ale contractului, fără întârziere, 

- S.C. GOS – TRANS – COM S.R.L. îşi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate 

sunt corespunzătoare şi poate solicita măsuri suplimentare dacă este necesare. Furnizorul se 

va asigura că personalul său, salariat sau contract de el, nu se află într-o situaţie care ar putea 

genera un conflict de interese. Furnizorul va înlocui, imediat şi fără vreo compensaţie din 

partea S.C. GOS – TRANS – COM S.R.L., orice membru al personalului sau salariat ori 

contractant, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu, care se regăsesc într-o astfel de 

situaţie. 

- Când furnizorul nu-şi menţine independenţa, S.C. GOS – TRANS – COM S.R.L., fără 

afectarea dreptului acesteia de a obţine repararea prejudiciului care i-a cauzat ca urmare a 

situaţiei de conflict de interese, va putea decide încetarea de drept şi cu efect imediat a 

contractului. 

 

 

7.4 Norme şi reguli de conduită în relaţia cu grupurile de interese 

 

S.C. GOS – TRANS – COM S.R.L. apreciează că stabilirea unui dialog cu diverse asociaţii 

prezintă o importanţă deosebită pentru dezvoltarea corespunzătoare a activităţilor sale economice. 
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Dat fiind cele de mai sus, societatea va iniţia canale stabile de comunicare cu asociaţiile 

reprezentând partenerii acesteia, în scopul cooperării, în interesul reciproc al părţilor implicate, în 

prezentarea poziţiilor S.C. GOS – TRANS – COM S.R.L. şi prevenirea posibilelor situaţii 

conflictuale. 

În acest sens, S.C. GOS – TRANS – COM S.R.L.: 

- garantează că va răspunde observaţiilor primite de la asociaţii sau alte organizaţii non-

profit; 

- ori de câte ori va fi posibil, va încerca să implice şi să informeze asociaţiile şi 

organizaţiile non-profit, cu privire la aspectele care interesează anumite categorii de 

parteneri, despre activitatea S.C. GOS – TRANS – COM S.R.L. 

 

Relaţiile de natură economică cu partidele politice, organizaţiile sindicale 

S.C. GOS – TRANS – COM S.R.L. nu finanţează partide politice sau candidaţi ori 

reprezentanţi ai acestora şi nici nu sponsorizează convenţii sau festivităţi ale căror unic scop este 

acela de propagandă politică şi nu exercită nici o presiune directă sau indirectă asupra politicienilor. 

S.C. GOS – TRANS – COM S.R.L. nu plăteşte contribuţii organizaţiilor cu care ar putea 

avea conflicte de interese. 

 

Ajutoare financiare şi sponsorizări 

Contractele de sponsorizare care pot implica probleme sociale, mediu, sporturi, arte, cultură 

şi culte se aprobă de Consiliul de administraţie, în conformitate cu bugetul disponibil şi se încheie 

doar în cazul în care există garanţii de calitate şi implică un mare număr de cetăţeni. 

În orice caz, în ceea ce priveşte propunerile de sponsorizare selectate, S.C. GOS – TRANS – 

COM S.R.L. acordă o atenţie deosebită tuturor conflictelor de interese, atât personale, cât şi celor la 

nivel de organizaţie (de ex.: legături de rudenie cu părţile interesate sau legături cu organizaţiile care 

pot favoriza într-un anumit mod, în funcţie de sarcinile pe care le îndeplinesc, activităţile S.C. GOS – 

TRANS – COM S.R.L.). 

 

7.5 Mituirea şi corupţia 

 

Pentru activităţile comerciale, de orice fel, niciun angajat sau colaborator al S.C. GOS – 

TRANS -  COM S.R.L. nu are voie să ceară sau să acorde în cadrul relaţiilor comerciale avantaje 

indamisibile partenerilor de afaceri, angajaţilor sau altor terţţi sau să permită promiterea lor sau să le 

accepte. 
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De acest fapt se va ţine cont mai ales când felul şi proporţia avantajelor ar fi capabile să 

influenţeze deciziile şi acţiunile primitorului în mod inadmisibil şi în contradicţie cu principiile etice 

ale societăţii. Nerespectarea acestui principiu vor fi sancţionate, în măsura în care este necesar cu 

denunţarea relaţiei de muncă sau cu terminarea unei relaţii contractuale. 

 

7.5.1 Primirea cadourilor în business. Principii. Excepţii 

 

În cadrul relaţiilor de afaceri, se presupune că prin cadouri se are în vedere influenţarea 

deciziei beneficiarului pentru cel care le acordă. 

Acceptarea cadourilor sau a favorurilor influentează capacitatea obiectivă a deciziei, a celui 

care primeşte cadoul. 

 

Pentru aceste considerente, poziţia prezentei societăţi este de a nu accepta caduri de către 

salariaţii săi. Pentru că în cultura de afaceri se practică, iar diferenţele culturale pot influenţa bunele 

relaţii, pot fi acceptate următoarele excepţii: 

- cadourile publicitare, care să fie constituite din punct de vedere al valorii astfel încât 

acceptarea să nu îl pună pe beneficiar într-o poziţie de obligativitate. 

- în perioadele anului, în care cadourile sunt legate de obiceiuri şi principii de politeţe, se 

vor respecta, însă se vor lua în considerare efectele unui asemenea comportament pentru organizaţie; 

- participarea la masă (prânz, cină, cocktail, etc). 

 

7.5.2 Donaţii şi sponsorizări 

Donaţiile se vor realiza în conformitate cu legislaţia în vigoare şi vor fi reglementate de 

regulamentul interior. Acestea se aplică pentru donaţii şi sponsorizări în cadrul angajamentului 

colectiv şi social al organizaţiei. 

 

7.6 Principii etice faţă de concurenţă 

 

S.C. GOS – TRANS – COM S.R.L. se obligă să practice o concurenţă corectă, transparentă 

şi deschisă pe toate pieţele. Organizaţia noastră, angajaţii şi colaboratorii noştri nu au voie să admită 

practici, contrare legislaţiei sau de drept penal, cum ar fi convenţii cu alte societăţi sau moduri 

corelate de comportament, care urmăresc sau cauzează o limitare sau o denaturare a concurenţei. 
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7.7 Principii etice faţă de relaţiile de muncă ilegale 

 

S.C. GOS – TRANS – COM S.R.L. îşi asumă respectarea tuturor prescripţiilor şi normelor 

legale de dreptul muncii. 

Toţi angajaţii vor aştepta respectarea acestui principiu de la furnizori sau colaboratori şi vor 

verifica, în cadrul limitelor legale, respectarea lor. 

 

 

Secţiunea 2 – MODUL DE IMPLEMENTARE A PRINCIPIILOR CODULUI DE 

ETICĂ 

 

Prezentul Cod de Etică va fi cunoscut şi aplicat de către toţi angajaţii S.C. GOS – TRANS – 

COM S.R.L. prin măsuri specifice: 

- aducerea la cunoştinţă angajaţilor prin întâlniri faţă în faţă; 

- afişare (în forma prescurtată); 

- informare, consiliere, mediere, de către persoana responsabilă cu acesta din cadrul 

departamentului Resurse umane; 

- publicare pe pagina de internet asocietăţii. 

 

Codul de Etică va sta la baza încheierii contractelor de muncă şi în măsura în care este 

posibil, va afec parte integrantă din contractele de muncă. 

Codul de etică va fi adus la cunoştinţă tuturor partenerilor de afaceri. 

Responsabili pentru implementarea şi respectarea regulilor stipulate în Codul de Etică al S.C. 

GOS – TRANS – COM S.R.L. sunt: 

- managerii şi angajaţii, tuturor celor cărora li se adresează acesta; 

- responsabilul pentru implementarea Codului de Etică, care coordonează şi încurajează 

implementarea sa, verifică aplicarea sa şi înregistrează abaterile, precum şi măsurile luate 

pentru prevenirea acestora. 
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8. Aplicarea principiilor etice prin Comunicare 

 

Comunicarea în organizaţie şi către clienţi, furnizori este una respectuoasă, profesionistă şi 

în timp util. Informaţiile care sunt date publicităţii vor corespunde din punct de vedere al 

corectitudinii, obiectivităţii şi integrităţii. 

Ne informăm deschis, transparent şi proactiv. Ne informăm angajaţii, colaboratorii şi părţile 

interesate. 

Nu divulgăm date cu privire la relaţiile comerciale, afaceri sau care privesc angajaţii, 

concurenţa sau alte informaţii care ar putea leza interese comerciale sau individuale. 

În cadrul organizaţiei nu se comentează zvonuri. 

 

9. Măsuri organizaţionale pentru implementarea Codului de etică. 

 

9.1. Managementul riscului 

Se va implementa sistemul activ de gestionare a riscului. Acesta ajută managementul să 

anticipeze, să evite şi să reducă riscurile care pot afecta dezvoltarea economică a organizaţiei. 

Managementul riscului poate semnala de către conducere sau organele de control extern abateri în 

aplicarea legislaţiei şi a regulamentelor aflate în vigoare. În cadrul societăţii persoana desemnată a 

gestiona controlul/auditul intern va avea în vedere şi îngrădirea/limitarea posibilităţilor de corupţie 

prin activităţi de control intern, aplicarea legislaţiei pentru achiziţiile în desfăşurare. 

Acţiunile de reducere a riscurilor sunt completate prin norme interne ale organizaţiei privind 

activitatea desfăşurată. 

 

9.2 Politica de resurse umane 

 

Pentru a fi eficienţi şi competitivi, ne bazăm pe productivitatea şi competenţa angajaţilor şi 

colaboratorilor noştri. 

Siguranţa şi sănătatea în muncă a angajaţilor noştri constituie pentru societate o pilitică 

organizaţională. 

Politica de resurse umane reiese din modul de lucru angajat – angajator: 

- recunoaşterea, din partea ambelor părţi, că respectarea standardelor etice, legislaţiei 

juridice este interesul comun; 
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- crearea unui mediu de lucru care atrage, promovează şi sprijină profesional angajaţii 

foarte bine pregătiţi profesional; 

- asigurarea egalităţii de şanse tuturor angajaţilor, indiferent de gen, rasă, naţionalitate, 

religie, orientare sexuală, grad de handicap; 

- promovarea unui mediu de lucru fără discriminări; 

- promovarea politicii ,,uşilor deschise” care să permită tuturor angajaţilor accesul către 

management; 

- încurajarea şi promovarea formării şi dezvoltării profesionale continue a angajaţilor prin 

participarea la cursuri, seminarii, workshop-uri organizate intern sau susţinute de 

consultanţi externi. 

- aprlicarea unei culturi axate pe eficacitate, corelată cu un sistem de salarizare competitiv, 

evaluări corecte şi obiective realizate periodic, care ţin cont de contribuţia personală 

pentru atingerea obiectivelor organizaţiei. 

 

9.3 Control şi sancţiuni 

 

În vederea asigurării unui proces transparent de control intern şi sancţiuni se vor aplica 

principiile: 

- Separarea activităţilor de decizie, execuţie şi raportare, acestea fiind reallizatede 

persoane diferite; 

- Documentele din organizaţie (departamentul deachiziţii, economic, de dezvoltare şi 

operaţional) vor fi citite şi verificate de cel puţin doup persoane. 

 

Controlul intern informează nemijlocit conducerea societăţii sau forurile responsbaile asupra 

rezultatelor înregistrate. Sarcinile controlului intern, din perspectiv Codului de etică sunt: 

- respectarea legilor şi a normelor proprii societăţii, prin verificări periodice şi neanunţate 

a departamentelor; 

- supravegherea eficienţei măsurilor de control managerial intern luate; 

- respectarea planului anual de control intern, prin care se fixează punctele de interes ale 

acţiunilor de control intern pentru a micşora, controla şi anticipa riscurile. 
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10. Comisia Codului de etică 

 

Comisia care se va ocupa de Codul de etică din cadrul S.C. GOS – TRANS – COM S.R.L., 

este compusă din cel puţin un reprezentant al fiecărui compartiment al organizaţiei, coordonată de 

responsabilul Codului etic. Aceasta se constituie ori de câte ori este cazul şi nu are statut de structură 

disciplinară, în cadrul societăţii. 

Comisia Codului etic are ca scop: 

- cunoaşterea Codului de Etică de către angajaţi; 

- interpretarea corectă a Codului etic şi stabilirea sancţiunilor; 

- mijlocirea soluţionării  conflictelor şi aplicarea Codului etic; 

- respectarea Codului etic de către toţi angajaţii, colaboratori, furnizori, clienţi; 

- redactarea rapartelor către conducere dacă este cazul. 

 

11. Valabilitate 

 

Codul de etică al S.C. GOS – TRANS – COM S.R.L. se aprobă prin hotărâre de Consiliul de 

administratie al societăţii şi intră în vigoare în ziua aducerii la cunoştinţă către toţi angajaţii şi este 

valabil până când nu este aprobată anularea sa.  

 

Codul va fi revizuit şi actualizat anual. 

 

 


