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P O L I T I C A   D E   E S C A L A D A R E   E T I C Ă 
 
 Politica de escaladare etică, impreună cu valorile noastre fundamentale, oferă indrumări referitor la un comportament acceptabil  in cadrul firmei 
SC CABLETEAM SRL. 
 
 Valori fundamentale 
 Protejăm informațiile clienților noștri. Livrăm ceea ce clienții noștri doresc, atunci când doresc. Comunicăm intr-un mod deschis și sincer, 
constructiv și respectuos. Suntem intotdeauna onești și nu ne compromitem niciodată valorile noastre fundamentale. Suntem personal responsabili 
pentru acțiunile, angajamentele și rezultatele noastre. Lucrăm in echipa pentru a realiza mult mai multe decât am putea ca indivizi. 
 
Ca angajați ai SC CABLETEAM SRL demonstrăm: 

• SECURITATE  prin furnizarea unui mediu de lucru sigur și sănătos pentru noi inșine și pentru colegii noștri, prin protejarea securității fizice a 
facilităților noastre și a conținutului acestora. 

• SATISFACȚIE prin comunicarea deschisă și onesta cu clienții noștri, prin respectarea promisiunilor noastre, furnizând informații corecte și la timp 
a clienților noștri. 

• CANDOARE  prin informarea sau raportarea privind probleme cu promptitudine  și fără intârziere. 
• INTEGRITATE prin incercarea de a face lucrul corect, chiar și atunci când opțiunile sunt neclare. Onestitatea față de clienții și colegii noștri, 

competiția intotdeauna onesta pe piața. 
• RESPONSABILITATE prin acționarea intotdeauna in mod etic și ajutarea celorlalți să acționeze in mod etic. Luarea de decizii care sunt in 

interesul companiei și nu doar in interesul nostru, lucrul impreună cu furnizorii noștri pentru a asigura faptul că sunt responsabili la aceleași 
standarde inalte ca și noi. 
 

MUNCA ÎN ECHIPĂ prin colaborare pentru a atinge scopuri și obiective la nivel de organizație. 


