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1. Dispozi{ii generale
Prezentul Cod de Eticd defineqte valorile Ei principiile pe care membrii
Consiliului de Administralie al Regiei Publice Locale a Pddurilor Kronstadt
R.A. trebuie sd le respecte qi sd le aplice in activitatea desfrguratd in cadrul
regiei, in concordanld cu valorile qi obiectivele acesteia.
Prezentul cod stabileqte responsabilitdlile de naturd eticd referitoare la
conducerea activitSlii regiei de cdtre membrii Consiliului de Administralie.
Codul de etic6 stabileqte valori qi principii menite si ghideze activitatea

membrilor Consiliului de Administralie al regiei in cadrul activitdlilor
desf6Eurate de aceqtia potrivit prevederilor contractului de mandat,
nerespectarea acestor valori qi principii putdnd duce la afectarea imaginii
regiei, a reputaliei qi integritalii.

2. Misiune
Misiunea Regiei Publice Locale a P[durilor Kronstadt R.A. este de a
realiza un management durabil al fondului forestier proprietate publicd a
Municipiului Braqov precum qi a altor proprietSli pe care, potrivit
Regulamentului de organizare qi funcfionare al acesteia, le poate administra,
in conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice qi ale normelor de
regim silvic.
Regia urmdreqte de asemenea creqterea contribuliei pSdurilor la
imbuniti{irea condiliilor de mediu, acliondnd pentru apdrarea, conservarea gi
dezvoltarea durabild a fondului forestier.

3. Valori, principii

qi norme generale de

conduiti profesionall

Prezentul Cod are drept fundament urmdtoarele valori:
- responsabilitate,
- profesionalism,

- integritate
- transparenld

Principiile care guverneazd comportamentul etic qi profesional

al

membrilor Consiliului de Administralie al Regiei Publice Locale a Pddurilor

Kronstadt R.A. Normele generale de conduitS profesionald:

- Principiul responsabiliti{ii. Membrii Consiliului de Administralie
al regiei se asigur[ cd prin modul in care indeplinesc atribuliile incredin[ate

sau desfrqoard orice altd activitate profesionalS colaterali

respectd

Constitulia qi legile !6rii, interesul public, interesele legitime qi drepturile
cetd{enilor in raport cu domeniul de activitate al regiei.

- Principiul

profesionalismului. Membrii Consiliului

de

Administralie al regiei iqi desfbqoard activitatea cu prudenla qi diligenla unui
bun administrator, urmdrind imbunitSlirea continua a activitSlii regiei qi
dezvoltarea acesteia. cu eficienlE qi eficacitate.

- Principiul integritS{ii. Membrii Consiliului

de Administralie al

regiei igi desfdEoard activitatea adoptAnd un comportament bazat pe respect,
impa(ialitate, obiectivitate, onestitate, egalitate de qanse qi nediscriminare,
frrd ingerinle care sd afecteze interesul public ori prestigiul institulional.

Membrii Consiliului de Administra{ie nu trebuie sd solicite sau sd
accepte cadouri, servicii, favoruri sau orice alt avantaj personal sau pentru

altul/allii de la diverse persoane qi care sunt de naturd
imparlial i tatea in exercitarea mandatului

ace

a

influen{a

stora.

Administratorul care are intr-un anumit caz, personal sau prin familia
acestuia, interese contrare intereselor regiei va inEtiinla despre aceasta qi se
va abline de la orice deliberare privind situalia respectivd.
Administratorul nu va folosi atributiile func(iei de(inute in alte scopuri
decdt cele prevdzute de lege.

- Principiul loialitnfli.

Administratorii iqi desf5qoard activitatea cu
devotament pentru regie, in vederea indeplinirii obiectivelor asumate atdt in
nume personal cdt qi in numele regiei.

- Principiul impar{ialitl(ii qi nediscriminirii. Membrii Consiliului
de Administralie al regiei au obligatia ca in exercitarea atribuliilor func{iei,

aibi o atitudine corect6, obiectiv[, neinfluenlatd de vreun interes politic,
religios sau un alt interes de naturi a afecla obiectivitatea, corectitudinea Ei
sd

neutralitatea.

- Principiul confiden{ialiti{ii. Membrii Consiliului de Administrafie
al regiei nu vor divulga informafiile confidenliale qi secretele comerciale ale
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regiei, at6t pe durata mandatului acestora cdt qi dupd incetarea contractului
de mandat.

- Principiul transparen{ei. Membrii Consiliului de Administralie al
regiei promoveazi accesul neingrddit la informaliile de interes public,
protejdnd totodatd informaliile care nu sunt publice. Acegtia mlliteaz1,pentru

o comunicare transparentd Ei accesibilS cu institufiile statului, societatea
civild, mediul de afaceri. De asemenea, membrii Consiliului de
Administralie respectd prevederile legale referitoare la informarea public6.

-

Libertatea gindirii

qi exprimirii. Membrii

Consiliului

de

Administralie iqi exprimd qi fundamenteazd, opiniile cu respectarea ordinii
de drept, a bunelor moravuri, a eticii Ei bunelor maniere.

4. Clauze specifice

Membrii Consiliului de Administralie al regiei trebuie:

- si se comporte intr-un mod civilizat, sd manifeste respect in relaliile
dintre acegtia qi personalul regiei;
- sd asigure un mediu propice lucrului in echipd qi sE promoveze in mod
activ valorile prezentului Cod;

-

sd promoveze rela{ii bazate pe responsabilitate, respect reciproc,
colaborare qi sprij in profesional;

-

sd promoyeze un

climat organizalional in care valorile, politicile

qi

standardele de etica ale regiei sd fie cunoscute qi respectate;

- sd promoveze concurenfa

deschisd qi cinstitS, cu desf6Eurarea de
rela{ii contractuale in mod onest qi legal;

- s5 promoveze un dialog deschis qi continuu cu institu(iile publice
societatea civild;

qi

4. Dispozi{ii finale

Prezentul Cod de eticd intrd
Consiliul de Administrafie al regiei;

de

in vigoare la

data aprob6rii de cdtre

Codul de eticd are caracter obligatoriu, se aplici membrilor Consiliului
Administralie al regiei qi priveqte comportamentul tuturor pdrlilor

interesate.

Codul de eticd se revizuieqte ori de cdte ori este necesar, putAndu-se
modifica gi completa prin amendamente;
Respectarea Codului de eticd asigurd protejarea imaginii regiei,
cresterea increderii partenerilor acesteia qi a altor pirli interesate.

Codul de eticS se avizeazd de cStre auditorul intern;
Codul de eticd se publicd pe pagina de internet a regiei in termen de 48
de ore de la adoptare iar in cazul revizuirii, la data de 3l mai a anului in curs.

auditor intern,
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