
 

 

CODUL DE CONDUITA  

 

SC SOLID Petroserve SRL isi bazează activitatea pe încredere.  

Încrederea se câștigă prin atingerea în mod constant a unor standarde ridicate de comportament și 

de prevenire. O companie puternica trebuie să adopte standarde înalte de calitate ale 

comportamentului individual și colectiv, care sunt aplicate în toate activitățile sale. 

Păstrarea încrederii părților interesate este responsabilitatea fiecărui individ din organizatie. 

Codul nostru de Conduită este conceput pentru a ajuta pe fiecare dintre noi să îndeplinească 

această obligație. 

Codul de Conduită al SC SOLID Petroserve SRL stabilește standardele noastre pentru toți cei 

care lucrează pentru SC SOLID Petroserve SRL. Codul este obligatoriu, fără excepție. Oricine în 

SC SOLID Petroserve SRL este responsabil pentru respectarea cerințelor sale. Nerespectarea 

codului este un motiv pentru acțiuni disciplinare, care ar putea implica concedierea. 

Codul se bazează pe credințele și valorile noastre. 

Integritatea, Increderea, Diversitatea, Parteneriatul, Protecția Omului și a Mediului,  

Performanța sunt valorile fundamentale care stau la baza desfasurarii activitatilor noastre. 

Codul de Conduită subliniază angajamentul nostru, ca o corporație și ca indivizi, de a respecta 

legea, de a sprijini drepturile universale ale omului, protecția mediului, de a atinge excelenta in 

operatiuni, și de a aduce beneficii comunității în care lucrăm. 

Filosofia de bază a Codului este aceea că trebuie să nu existe nici o diferenta între ceea ce spunem 

și ceea ce facem. 

Reputatia noastra ca si companie, și, prin urmare, viitorul nostru ca afacere, depinde de fiecare 

dintre angajații noștri, peste tot, în fiecare zi, asumarea responsabilității personale pentru 

desfășurarea activității SC SOLID Petroserve SRL. Împreună putem demonstra partenerilor noștri 

că SC SOLID Petroserve SRL este o societate caracterizată prin valori clare, puternice și cele mai 

înalte standarde de comportament. 

Suntem o companie in care oamenii isi doresc sa lucreze și vom rămâne o companie puternica, 

pentru care suntem mândri sa lucram. 

 


