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CAPITOLUL I: Domeniul de aplicare şi principii generale
Art. 1: Domeniul de aplicare
(1) Codul de etică al administratorilor Parc-Turism S.A. Craiova, denumit în continuare codul de etică,
reglementează normele de conduită și etică profesională a administratorilor, respectiv a membrilor
Consiliului de Administrație.
(2) Normele de conduită profesională prevăzute de prezentul cod de etică sunt obligatorii pentru
membrii Consiliului de Administrație din cadrul Parc-Turism S.A. Craiova.
Art. 2: Obiective
(1) Obiectivele prezentului cod de etică urmăresc să asigure creşterea calităţii activităţii de conducere,
o bună administrare în realizarea obiectivelor societăţii Parc-Turism S.A. Craiova, să contribuie la
eliminarea faptelor de corupţie şi a conflictelor de interese prin reglementarea acestor norme de
conduită profesională necesare creării şi menţinerii la nivel înalt a prestigiului societăţii Parc-Turism
S.A. Craiova.
Art. 3: Principii generale
(1) Principiile care guvernează conduita etică a administratorilor sunt următoarele:
a) prioritatea interesului Parc-Turism S.A. Craiova., principiu conform căruia administratorul are
îndatorirea de a considera interesul Parc-Turism S.A. Craiova. mai presus decât interesul personal, în
exercitarea atribuţiilor funcţiei;
b) profesionalismul, principiu conform căruia membrii Consiliului de Administraţie au obligaţia de aşi executa mandatul cu prudenţa şi diligența unui bun administrator,
c) imparţialitatea şi nediscriminarea, principiu conform căruia administratorii sunt obligaţi să aibă o
atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în
exercitarea atribuţiilor funcţiei;
d) integritatea morală, principiu conform căruia membrilor Consiliului de Administraţie le este interzis
să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu
moral sau material, sau să abuzeze în vreun fel de funcţia pe care o au;
e) libertatea gândirii şi a exprimării, principiu conform căruia administratorul poate să-şi exprime şi
să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;
f) onestitatea, cinstea şi corectitudinea, principiu conform căruia administratorul în exercitarea
mandatului trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, legislaţia în vigoare și prevederile prezentului
cod de etică,
g) deschiderea şi transparenţa, principiu conform căruia activităţile desfăşurate de membrii Consiliului
de Administraţie în exercitarea atribuţiilor funcţiilor lor sunt publice şi pot fi supuse monitorizării
cetățenilor;
h) confidenţialitatea, principiu conform căruia membrii Consiliului de Administraţie trebuie să
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garanteze confidenţialitatea informaţiilor care se află în posesia lor.
Art. 4: Termeni
În înțelesul prezentului cod, expresiile şi termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) Administrator – membru în Consiliul de Administraţie în cadrul Parc-Turism S.A. Craiova
b) Interes public – acel interes care implică garantarea şi respectarea de către Parc-Turism S.A.
Craiova a drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor, precum şi îndeplinirea
mandatului, cu respectarea principiilor eficienţei, eficacităţii şi economicităţii cheltuirii resurselor,
c) Interes personal – orice avantaj material sau de altă natură, urmărit ori obţinut, în mod direct sau
indirect, pentru sine ori pentru alţii, prin folosirea reputaţiei, influenţei, facilităţilor, relaţiilor,
informaţiilor la care au acces, ca urmare a exercitării atribuţiilor funcţiei;
d) Conflict de interese – acea situaţie sau împrejurare în care interesul personal, direct ori indirect, al
administratorului contravine interesului societăţii, astfel încât afectează sau ar putea afecta
independenţa şi imparţialitatea sa în luarea deciziilor care îi revin în exercitarea funcţiei deţinute;
e) Informație de interes public – orice informaţie care priveşte activităţile sau care rezultă din
activităţile societăţii, conform legislaţiei în vigoare privind liberul acces la informaţiile de interes
public, toate acestea fiind postate pe site-ul societăţii conform reglementărilor legale în vigoare;
f) Decizie de afaceri – orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea
societăţii.

CAPITOLUL II: Norme generale de conduită profesională a administratorilor
Art. 5: Profesionalism
(1) Membrii Consiliului de administraţie își exercită mandatul cu prudenţa şi diligenţa unui bun
administrator.
(2) Administratorul nu încalcă obligaţia prevăzută la alin (1), dacă în momentul luării unei decizii de
afaceri el este în mod rezonabil îndreptăţit să considere că acţionează în interesul societăţii și pe baza
unor informaţii adecvate.
(3) Pentru îndeplinirea obiectivelor strategiei asumate, administratorii sunt responsabili pentru
îmbunătăţirea continuă a activităţilor societăţii şi a serviciilor prestate de către Parc-Turism S.A.
Craiova, urmărindu-se continuu dezvoltarea acesteia.
Art. 6: Confidentialitatea
(1) Membrii Consiliului de Administraţie nu vor divulga informaţiile confidenţiale şi secretele
comerciale ale societăţii la care au acces în calitatea lor de administratori. Această obligaţie le revine
și după încetarea mandatului de administrator.
(2) Membrii consiliului de administraţie își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societăţii.
Art. 7: Libertatea opiniilor
(1) În îndeplinirea mandatului, administratorii au obligaţia de a respecta demnitatea funcţiei deţinute,
corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor Parc-Turism S.A. Craiova.
(2) În activitatea lor, administratorii au obligația de a respecta libertatea opiniilor și de a nu se lăsa
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influenţaţi de considerente personale.
Art. 8: Folosirea imaginii proprii
(1) În considerarea funcţiei deţinute, administratorul are obligaţia de a nu permite utilizarea numelui
sau imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru promovarea unei activităţi comerciale, precum şi în
scopuri electorale, pentru a nu crea premizele unor eventuale prejudicii de imagine Parc-Turism S.A.
Craiova.
Art. 9: Cadrul relaţiilor în exercitarea atribuţiilor funcţiei
(1) Administratorul are obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii persoanelor
din cadrul societăţii, precum şi persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcţiei, prin:
a) întrebuinţarea unor cuvinte şi expresii jignitoare;
b) dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private;
c) formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.
(2) Administratorul trebuie să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru rezolvarea clară şi
eficientă a problemelor unităţii. Administratorul are obligaţia să respecte principiul egalităţii
cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice, prin:
a) promovarea unor soluţii coerente, conform principiului tratamentului nediferenţiat, raportate la
aceeaşi categorie de situaţii de fapt;
b) eliminarea oricărei forme de discriminare directă sau indirectă bazate pe aspecte privind
naţionalitatea, convingerile religioase şi politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul, apartenenţă
ori activitate sindicală sau alte aspecte.
Art. 10: Acceptarea de beneficii
(1) Administratorii nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alt
avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinţilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut
relaţii de afaceri sau de natură politică, care le pot influenţa imparţialitatea în exercitarea mandatului
ori pot constitui o recompensă în raport cu aceste funcţii.
Art. 11: Participarea la procesul de luare a deciziilor
(1) Administratorul care are într-o anumită operaţiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor
societăţii trebuie să îi înştiinţeze despre aceasta pe ceilalţi administratori şi pe auditorii interni şi să nu
ia parte la nicio deliberare privitoare la această operaţiune.
(2) Aceeaşi obligaţie o are administratorul în cazul în care soţul sau soţia sa, rudele ori afinii săi până
la gradul IV inclusiv sunt interesaţi într-o anumită operaţiune.
Art. 12: Obiectivitate în evaluare
(1) În exercitarea mandatului, membrii Consiliului de Administraţie au obligaţia să evalueze
activitatea directorilor cu obiectivitate. Evaluarea activităţii directorilor vizează atât execuţia
contractului de mandat cât și a componentei de management a planului de administrare.
Art. 13: Conflictul de interese
Evitarea conflictului de interese
(1) Administratorii Parc-Turism SA Craiova au obligaţia de a evita siţuatiile care pot duce la apariţia
conflictelor de interese şi de a nu obţine avantaje personale din:
a). deţinerea unei funcţii de management în societate;
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b). fructificarea unor oportunităţi de afaceri;
c). fructificarea unor relaţii cu furnizorii;
d). acceptarea de bani sau favoruri de la persoanele fizice sau juridice;
e). relaţii şi intervenţii de la instituţiile statului, organizaţii, comunitate;
f). avantaje, cadouri, atenţii care pot genera conflict de interese sau o practică lipsită
de onestitate;
g). existenţa şi implicarea unor legături de rudenie.
-:»

Art. 14: Folosirea abuzivă a atribuţiilor funcţiei deţinute
(1) Administratorul are obligaţia de a nu folosi atribuţiile funcţiei deţinute, în alte scopuri decât cele
prevăzute de lege.
(2) Prin activitatea de luare a deciziilor sau de evaluare administratorul nu poate urmări obţinerea de
foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor
persoane.
(3) Administratorii societăţii au obligaţia de a nu interveni sau influenţa vreo anchetă de orice natură,
din cadrul unităţii sau din afara acesteia, în considerarea funcţiei pe care o deţin.
Art. 15: Sesizarea şi urmărirea rezultatelor
(1) Consiliul de administraţie poate fi sesizat cu privire la:
a) încălcarea prevederilor prezentului cod de etică de către unul sau mai multi administratori,
b) constrângerea sau ameninţarea exercitată asupra unui director pentru a-l determina să încalce
dispoziţiile legale în vigoare ori să le aplice necorespunzător.
(2) Administratorul nu poate fi sancţionat sau prejudiciat în nici un fel pentru sesizarea cu
bunăcredinţă a Consiliului de Administraţie. Consiliul de administraţie va acţiona în următoarele
direcţii:
a) identificarea cauzelor care determină încălcarea normelor de conduită;
b) identificarea modalităţilor de prevenire a încălcării normelor de conduită,
c) adoptarea măsurilor privind reducerea şi eliminarea cazurilor de nerespectare a prevederilor legale.

CAPITOLUL III: Dispoziţii finale
Art. 16: Răspunderea
(1) Administratorii sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligaţiilor prevăzute de lege și de actul
de înfiinţare.
(2) Administratorii răspund pentru prejudiciile cauzate societăţii prin actele îndeplinite de directori,
când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.
(3) Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediaţi dacă, având cunoştinţă de
neregulile săvârşite de aceştia, nu le comunică autorităţii publice tutelare.
(4) Răspunderea pentru actele săvârşite de un alt administrator sau pentru omisiuni nu se întinde şi la
administratorii care au făcut să se consemneze în registrul deciziilor consiliului de administraţie
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împotrivirea lor şi au încunoştinţat despre aceasta, în scris autoritatea publică tutelară.
Art. 17: Intrarea în vigoare
(1) Prezentul Cod de etică intră în vigoare la data aprobării de către Consiliul de Administraţie al ParcTurism S.A. Craiova.
(2) Codul de etică al administratorilor Parc-Turism S.A. Craiova se revizuește anual, dacă e cazul, se
poate modifica şi completa prin amendamente la acesta ori de câte ori se consideră că este necesar, cu
aprobarea Consiliului de Administraţie.
(3) Codul de etică se publică pe pagina de internet a societăţii, în termen de 48 de ore de la adoptare,
iar în cazul revizuirii, la data de 31 mai a anului în curs.

ADMINISTRATORI,
BĂLUȚĂ ELENA-DANIELA
TĂNĂSESCU MARCEL
RĂCĂREANU PAULINA
DĂMUREANU SANDU-SORIN
DIȘTEANU NELU
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