


1. Declaratia anticoruptie

Cartrans este pentru un mediu de afaceri cinstit si etic. Orice colaborare intre Cartrans si angajati

sau parteneri de afaceri se bazeaza pe principii de competenta, performanta, calitate si

competitivitate. Pretinderea sau primirea de foloase necuvenite (sub forma de bunuri, servicii,

sume de bani, etc.) de catre angajatii Cartrans sau de catre familiile acestora de la partenerii de

afaceri ai Cartrans este total interzisa. Totodata, niciun angajat Cartrans nu va oferi sume de bani,

servicii, bunuri sau cadouri partenerilor de afaceri sau familiilor acestora in scopul obtinerii de

influenta sau a unor conditii favorizante de business.

Principii de business

Una din valorile Cartrans este . In acest"responsabilitatea fata de angajati, societate si mediu"

scop conducerea Cartrans implementeaza si se angajeaza sa mentina in organizarea activitatii

proprii precum si in relatiile cu partenerii de afaceri urmatoarele :"Principii de Business"

2. Declaratie impotriva folosirii muncii fortate sau la negru

Cartrans este impotriva folosirii muncii fortate sau la negru.

» Toti salariatii Cartrans sunt angajati conform reglementarilor legale in vigoare si sunt

remunerati conform contractelor de munca incheiate, la timp si cu achitarea tuturor taxelor si

impozitelor aferente veniturilor salariale. Cartrans respecta drepturile angajatilor sai asa cum sunt

acestea prevazute in Codul Muncii. Angajarea in cadrul Cartrans se face pe baza de evaluare a

competentelor si pregatirii profesionale. Evaluarea continua a angajatilor are la baza performanta

individuala.

» Subcontractorii Cartrans adera la aceasta declaratie si nu trebuie sa foloseasca sub nicio

forma munca fortata, exercitata sub presiunea amenintarilor, retinerii de bunuri personale, sume

de bani sau documente, fara consimtamantul liber exprimat al persoanei pentru indeplinirea

sarcinilor de serviciu prin semnarea contractului de munca si fisei de post, cu respectarea tuturor

drepturilor angajatilor conferite de lege, achitarea la timp si integral a salariilor, taxelor si

impozitelor aferente acestora.

» Niciun angajat Cartrans sau al subcontractorilor nu este remunerat cu mai putin decat nivelul

stabilit prin lege al salariului minim pe economie.



3. Declaratie impotriva discriminarii

Cartrans este impotriva oricarei forme de discriminare atat in relatiile cu angajatii cat si cu

partenerii de afaceri si aplica urmatoarele principii:

» Orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat, bazată pe criterii de sex, orientare

sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă,

culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate

familială, apartenenţă ori activitate sindicală, este interzisă.

» Constituie discriminare directă actele şi faptele de excludere, deosebire, restricţie sau

preferinţă, întemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile enumerate , care au ca scop sau ca

efect neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării drepturilor

prevăzute în legislaţia muncii.

» Constituie discriminare indirectă actele şi faptele întemeiate în mod aparent pe alte criterii

decât cele enumerate, dar care produc efectele unei discriminări directe.

» Orice incalcare a acestor principii care ar putea sa apara totusi vreodata va fi imediat si

definitiv corectata.

Principii de business

4. Declaratie impotriva folosirii minorilor in activitati economice

Cartrans este pentru sprijinirea tinerilor in accederea la profesie, dar este impotriva folosirii

muncii copiilor in activitatile economice proprii sau ale subcontractorilor sai.

Respectarea limitei minime de varsta pentru angajati conform legislatiei in vigoare este

obligatorie aceasta trebuind sa fie documentata la angajare, si anume 18 ani, exceptie facand

meseriile pentru care angajarea este posibila de la 16 ani cu acordul parintilor. In cazul

conducatorilor auto profesionisti se respecta reglementarile privind limitele de varsta specifice

acestei meserii.



5. Declaratie privind grija fata de mediu

La Cartrans suntem constienti ca oferim servicii care au impact asupra mediului. Eforturile noastre

(din punct de vedere functional si organizatoric) sunt dedicate imbunatatirii continue a protectiei

mediului si impiedicarii poluarii acestuia, urmarind nu doar respectarea limitelor impuse de

legislatia in vigoare, ci chiar anticiparea cerintelor legale si a altor cerinte de mediu la care

organizatia a subscris. Pentru aceasta Cartrans aplica urmatoarele principii:

Promovarea constiintei de mediu:� numai cu colaboratori motivati si angajati putem atinge

o protectie a mediului eficienta. Printr-un schimb regulat de cunostinte si experienta, precum si

prin initiere si perfectionare se incurajeaza promovarea constiintei in probleme de mediu la toate

nivelele.

Protectia mediului ca sarcina a proiectarii si planificarii:� protectia mediului incepe inca

din etapa de dezvoltare de noi activitati si servicii. Se continua in etapa de implementare a

serviciilor , precum si in fazele de planificare tehnica si de achizitie de noi echipamente.

Prevenirea poluarii solului si poluarii atmosferice� , prin adoptarea celor mai eficiente

tehnici de mentenanta la echipamentele noastre si prin instruirea intregului personal.

Imbunatatirea managementului deseurilor� si a planificarii lucrului astfel incat sa reducem

deseurile si sa le depozitam/eliminam in conformitate cu cerintele de mediu in vigoare.

Desfasurarea activitatilor si a operarii echipamentelor si utilajelor� , intr-un mod care

protejeaza mediul, sanatatea si siguranta angajatilor, precum si prevenirea aparitiei situatiilor de

urgenta si testarea capacitatii de raspuns.

Utilizam rational resursele� - evitarea, diminuarea cantitativa, respectiv valorificarea

deseurilor au prioritate in fata distrugerii acestora. Cu resursele cum sunt energia, combustibilii si

apa, suntem economi. Dezvoltarea de noi servicii se face in conformitate cu acest deziderat.

Imbunatatire continua prin atingerea obiectivelor� : conducerea firmei evalueaza la

intervale regulate eficienta sistemului de management de mediu prin audituri interne si asigura

astfel punerea de acord a rezultatelor obiectivelor convenite cu politica de mediu.In cazul abaterii

de la aceasta politica, conducerea actioneaza in vederea corectarii lor.

Partenerul nostru de contract-partener pentru protectia mediului� : printr-o atitudine

corespunzatoare, actionam ca si partenerii nostri de contract sa tina cont de

aceleasi standarde relevante pentru mediu de care tinem si noi cont.

Principii de business



6. Declaratie privind sanatatea si securitatea muncii

La Cartrans ne-am stabilit obiectivul de a elimina total accidentele de munca in legatura cu

serviciile pe care le prestam, atat in ceea ce priveste angajatii nostri cat si angajatii altor companii

implicate.

Cartrans respecta reglementarile legale privind Sanatatea si Securitatea in munca, implementand

masuri si programe specifice reglementate prin lege precum si cerintele specifice clientilor.

Subcontracorii Cartrans respecta aceste prevederi, implementand la randul lor masurile si

programele necesare indeplinirii acestor cerinte.

Principii de business

7. Declaratie privind respectarea reglementarilor legale

Cartrans este pentru respectarea tuturor cerintelor legale aplicabile in Romania, UE si statele cu

care are legatura in desfasurarea acticitatii sale si ia toate masurile pentru conformarea cu aceste

cerinte.

Orice subcontractor Cartrans trebuie sa respecte legislatia Romaniei, UE si a tarilor tranzitate.

Planurile de masuri stabilite in urma controalelor efectuate de autoritati sunt aplicate intocmai si

la timp.



Acestea reprezinta Principii de Business minimale, iar neacceptarea sau nerespectarea lor poate

duce la incetarea imediata a relatiilor de afaceri cu partea care nu le accepta sau le incalca. La

luarea la cunostinta privind incalcarea acestor principii, conducerea Cartrans este informata

imediat in vederea luarii masurilor necesare, inclusiv informarea clientilor acolo unde aceasta

informare reprezinta o cerinta contractuala sau unde incalcarea acestor principii ar putea angaja

si raspunderea clientilor.

Acolo unde cerintele sau asteptarile clientilor nostri sunt mai inalte sau mai restrictive decat

Principiile de Business Cartrans, aderam la principiile clientului si ne obligam sa respectam

standardele acestuia in ceea ce priveste colaborarea contractuala. Astfel de cerinte vor fi aduse la

cunostinta subcontractorilor separat sau prin anexe la comenzi, fiind obligatorii in executarea

comenzilor privind clientul respectiv.

Aceste Principii sunt obligatorii pentru toti angajatii Cartrans indiferent de pozitia ierarhica,

acestia implicandu-se pentru implementarea lor in cadrul activitatii pe care o desfasoara. Ne

asteptam ca si toti subcontractorii nostrii sa adere la aceste Principii de Business cel putin in ceea

ce priveste colaborarea cu Cartrans. Subcontractorii sunt de acord sa permita Cartrans si clientilor

acestora sa efectueze audituri in vederea urmaririi modului de indeplinire al Principiilor de

Business Cartrans sau cerintelor specifice clientului.

Principii de business


