CODUL DE ETICĂ
S.C. VENTILATORUL 1932 S.A.
Principiile și valorile care ne călăuzesc către excelență

Valoarea ne călăuzește.
Valoarea suntem noi
Codul de Etică al societății Ventilatorul 1932
S.A., denumită în continuare Societatea sau
Ventilatorul, are menirea de a sprijini întreg
personalul, inclusiv conducerea Societății, în
înțelegerea reperelor de valoare ale activității
noastre.
Codul
înlesnește
respectarea
conștientă a legislației aplicabile industriilor în
care Societatea este prezentă, a cadrul intern de
reglementare, aplicarea bunelor practici
profesionale și menținerea celor mai înalte
standarde de etică în cadrul organizației și în
afara acesteia.

Cine suntem ?
Obiectul principal de activitate al societății Ventilatorul 1932 S.A. îl constituie
fabricarea echipamentelor industriale de ventilație și frigorifice (cu excepția
celor pentru uz casnic). Într-un cuvânt, fabricarea de ventilatoare industriale
dedicate utilizatorilor finali din industriile grele.
Ventilatorul este un IMM românesc care activează în domeniul producției de
bunuri. Compania este lider de piață în producția și comercializarea
instalațiilor de filtroventilație destinate adăposturilor de protecție civilă și cel
mai important producător român de ventilatoare industriale customizate.
Ne dorim ca Ventilatorul să se dezvolte pentru a oferi produse și servicii de
înaltă calitate de tipul:
aplicații în agricultură și piscicultură
aplicații în industria ecologiei și deșeurilor
sisteme integrate de îmbunătățire a calității aerului din spațiile de lucru și
casnice
aplicații (bio)medicale
aplicații în industria HoReCa
aplicații în industria spectacolului
aplicații în industria sportului
Suntem pregătiți să fim oriunde este nevoie ca aerul să fie pus în mișcare!

Importanța Codului de Etică
Pentru noi, Ventilatorul nu este doar locul nostru de muncă.
Ventilatorul înseamnă responsabilitate, performanță, calitate și
comunitate. Sunt valori care ne inspiră și ne obligă să respectăm
legile și reglementările activității noastre, inclusiv a acestui Cod de
Etică.
Codul de Etică al Societății Ventilatorul 1932 S.A. descrie ansamblul
de valori, principii și norme etice de care avem nevoie în activitatea
noastră profesională și în relația cu societatea în care trăim.
Considerăm că este foarte important să ne desfășurăm munca în
conformitate cu cele mai înalte standarde de integritate personală
și profesională.

Suntem conștienți și responsabili.
Împreună suntem cei mai buni
Asumăm în mod conștient și responsabil principiile și valorile descrise în
Codul de Etică. Acestea conferă substanță reperelor de comportament,
activității profesionale, rațiunii apartenenței la comunitate și justeții actului
decizional în cadrul Societății.
Succesul Ventilatorului este construit, zi de zi, prin efortul individual și
colectiv al oamenilor săi. Performanța Societății este asigurată de atitudinea
pozitivă și deschiderea către nou a tuturor celor pentru care ineditul și
inovarea reprezintă repere de identitate profesională și personală.

Viziunea
Ventilatorul este o companie europeană, condusă după principii
de performanță și calitate, motivată de responsabilitatea pentru
clienți, pe deplin integrată în lumea verde pe care o dorim cu
toții pentru noi, partenerii noștri, oamenii de lângă noi și pentru
toți cei care prețuiesc calitatea vieții, sănătatea și siguranța lor, a
echipei din care fac parte sau a afacerii lor.

Misiunea
Misiunea noastră este să asigurăm un aer de calitate pentru o
viață de calitate, procese performante de producție și afaceri de
succes. Ne aducem contribuția la creșterea performanței
activității economice naționale și creăm prosperitate în România,
prin oferirea de produse și servicii de cea mai înaltă calitate
beneficiarilor noștri existenți și potențiali.

O companie puternică
construită de oameni ambițioși
Ne propunem să fim cu un pas în fața nevoilor piețelor noastre pentru a
putea anticipa, înțelege și îndeplini nevoile clienților noștri în mod flexibil și
oportun. Doar astfel vom reuși să creăm un parteneriat pe termen lung cu
aceștia și să ne îndeplinim cu adevărat rolul social.
Avem ambiția de a deveni liderul de piață în domeniul instalațiilor de
filtroventilație și ventilatoarelor industriale centrifugale customizate pentru
industriile tradiționale și de fi prezenți activ în cadrul unor noi lanțuri de
producție și valoare și pe noi piețe. Suntem conștienți că pentru a dobândi
relevanță și semnificație trebuie depus mult efort. Înseamnă ca în fiecare zi
să faci lucrurile mai bine decât în ziua anterioară și, în mod cert, să faci
lucrurile mult mai bine decât ceilalți. Înseamnă să iei decizii grele și să asumi
riscuri. Să recunoști când greșești și să ai puterea de a învăța din erori și de
o lua de la capăt. Perseverența ne va ajuta să ajungem în acel punct în care
vom reuși să educăm comportamentul piețelor și să creăm comunități
profesionale pentru conferirea de valoare adăugată mare rezultatelor
muncii noastre.

Companie de tradiție. Cultură organizațională
solidă. Standarde etice înalte
Atitudinea noastră, a angajaților Ventilatorul, dictează felul în care ne percep
clienții și ne tratează partenerii, atât la nivel individual, cât și la nivel de
organizație. Societatea este oglinda noastră, pentru că nu poate fi altfel
decât suntem noi. Încrederea clienților și stabilitatea prezenței pe piețe
rezultă din profesionalismul nostru, din responsabilitatea dovedită de
fiecare dintre noi și din forța cu care lucrăm în echipă. Valoarea Societății
este dată de soliditatea culturii noastre organizaționale și de tradiția
neprețuită a companiei.
Atunci când devenim angajați ai Ventilatorul, fiecare dintre noi este
răspunzător pentru respectarea legilor și reglementărilor aplicabile
activității noastre, inclusiv a prezentului Cod de Etică.
Codul de Etică al Societății descrie ansamblul de valori, principii și norme
etice de care avem nevoie pentru a lua decizii profesionale corecte atât în
relația cu clienții, colaboratorii și colegii noștri, cât și în relația cu acționarii și
investitorii.
Pentru noi este foarte important să ne desfășurăm munca zilnică în
conformitate cu cele mai înalte standarde de integritate personală și
profesională.

Totul începe cu noi
Suntem angajați ai Societății și trebuie să ne ridicăm la înălțimea
acestei aspirații. Pentru că noi poziționăm clientul în centrul
preocupărilor noastre, absolut tot ceea ce facem trebuie să
meargă în această direcție. Ce ne deosebește de competiție este
atitudinea noastră.
Un produs sau un preț avantajos pot fi imediat imitate de
competitori. Calitatea este cea care nu poate fi copiată. De aceea,
punem mare preț pe cultura respectului față de client și nivelul
serviciilor pe care le oferim.

Principiile Ventilatorul 1932 S.A.
1. Clientul este principalul
nostru partener
Ne străduim să ne cunoaștem
clienții cât mai bine, să le înțelegem
problemele, să le descoperim
așteptările și să le oferim produse și
servicii excepționale, în spiritul unui
parteneriat activ pentru prezent și
viitor.

2. Echipă și colaborare
Susținem colaborarea între colegi,
între
departamente
și
între
decidenți. Valoarea Ventilatorului
este conferită de forța echipei, iar
fiecare om este încurajat să vină cu
cele mai bune, mai directe și mai
inspirate propuneri, în spiritul
standardelor de performanță pe
care le împărtășim cu toții.

3. Responsabilitate și
onestitate
Viziunea noastră este clădită pe
fundamente de responsabilitate și
onestitate.
Succesul
nostru
pornește de la încrederea pe care
fiecare o are în sine și, mai ales, în
colegul său. Calitatea înaltă și
precizia în execuție reprezintă
provocări pe care le acceptăm, atât
la nivel individual, cât și la nivelul
echipei.

Principiile Ventilatorul 1932 S.A.
4. Inițiativă și creativitate
Avem inițiativă, pentru că suntem
motivați de dorința de a fi mai buni
și performanți. Suntem creativi,
pentru că vrem să devenim
exemple de urmat. Valorificăm
oportunități, pentru că trebuie să
răzbatem acolo unde alții au eșuat.
Inovăm pentru că suntem campionii
industriei noastre.

5. Disciplină și control
Pentru că vrem să fim respectați, îi
respectăm pe ceilalți. Succesul
nostru presupune disciplină și
control. Suntem bine organizați,
evităm risipa și promovăm cultura
bunei credințe. Vrem să obținem
mai mult pentru că oferim totul.
Obstacolele ne fac mai puternici, iar
greșelile ne fac mai buni. Pentru
noi, drumul către succes este pavat
cu lecții învățate.

6. Comunitate
Ne
integrăm
în
comunități
profesionale și creăm comunități de
valoare. Notorietatea se câștigă
prin
altruism,
implicare
și
responsabilitate
socială.
Prin
intermediul comunităților din care
facem parte ne aducem contribuția
la bunăstarea națională și la
creșterea calității vieții oamenilor
de lângă noi.

Cum ne comportăm
1. Integritatea morală înainte de orice
Suntem corecți și onești în relațiile
profesionale și de afaceri. Nu acceptăm
compromisul și nu compromitem
integritatea morală pentru false
câștiguri personale sau presupuse
câștiguri în beneficiul Societății. Suntem
integrii atât la locul de muncă, cât și în
viața noastră privată.
2. Suntem echitabili și obiectivi
Ne îndeplinim responsabilitățile față de
clienții și partenerii noștri în mod corect
și echitabil. Oferim produse și servicii
de aceeași calitate superioară pentru
toți clienții și în toate piețele unde
suntem prezenți. Îi tratăm echitabil pe
toți oamenii din cadrul Societății,
suntem deschiși la dialog și punem preț
pe comunicare. Evităm conflictele de
interese și nu ne lăsăm influențați în
deciziile pe care le luăm.
3. Ne asumăm răspunderea acțiunilor și
deciziilor noastre
Suntem parte integrantă a Societății.
Acțiunile și deciziile noastre se răsfrâng
direct asupra performanței și
prestigiului companiei. Înțelegem să ne
asumăm răspunderea pentru rezultatele
și efectele activității noastre, să învățăm
din greșeli și să oferim soluții pentru
problemele pe care le întâmpinăm.

4. Respectăm drepturile omului
Ventilatorul consideră ca fiecare
angajat trebuie tratat cu respect,
demnitate și trebuie să muncească
într-un mediu lipsit de discriminare.
Drepturile și libertățile fundamentale
ale omului reprezintă valorile
intangibile ale comunității noastre.
5. Suntem prudenți și raționali
Acționăm cu prudență, în
conformitate cu reglementările
interne, și respectăm toate cerințele
de securitate și sănătate în muncă.
Promovăm o cultură a acțiunii
raționale, evităm pericolele inutile și
comunicăm riscurile pe care le
identificăm în activitatea noastră.
6. Suntem cei mai buni profesioniști
Iubim meseria și muncim cu
profesionalism și devotament. Avem
credința fermă că succesul
Ventilatorului depinde de
profesionalismul nostru și facem tot
ce putem pentru realizarea
obiectivelor activității noastre în mod
oportun, eficient și eficace.

7. Toleranță zero în raport cu orice
faptă de corupție

Informează-ne și fii informat !
Nu fi pasiv când ești expus la o
situație care încalcă valorile,
principiile sau regulile
companiei noastre.

Corupția reprezintă un abuz, activ sau
pasiv, direct sau indirect, comis de
către un salariat sau colaborator al
Ventilatorului pentru a obține
avantaje financiare sau alte foloase
necuvenite (bunuri sau servicii) pentru
sine sau pentru terțe părți aflate în
legătură cu un salariat al Societății.
Ventilatorul își ia angajamentul de a
respecta legislația națională și
internațională în ceea ce privește
combaterea fenomenului de corupție.
Nu tolerăm nicio faptă a unui salariat
sau a unui colaborator de a promite,
oferi sau a da, direct sau indirect, unei
persoane cu atribuțiuni decizionale,
un avantaj material de orice natură,
pentru sine sau pentru o altă
persoană care ar putea oferi o
facilitate, cu scopul ca această
persoană să îndeplinească sau să se
abțină de la îndeplinirea unui act,
încălcând astfel obligațiile sale de
angajat.

Influențează în bine
mediul în care lucrezi
Și tu poți influența în bine mediul în
care lucrezi. Promovează o atitudine
corectă în echipa ta și față de toți cei
care fac parte din companie, bazată
pe
integritate,
transparență,
responsabilitate și profesionalism.
Este datoria noastră să ne
comportăm etic și să nu tolerăm o
atitudine incorectă, imorală sau
indecentă.

Pentru că împărtășesc viziunea și valorile societății, ca membru al
echipei Ventilatorul 1932 mă oblig:

să respect și să aplic standardele ridicate de practică profesională și
comportament în afara activității profesionale

să mă străduiesc să contribui la realizarea obiectivelor generale ale
societății

să dau dovadă de spirit de echipă și să tratez în mod corect și
echitabil toți membrii societății

să nu accept hărțuirea, discriminarea și intimidarea sub nicio formă
să păstrez confidențialitatea informațiilor profesionale pe care
le dețin

să

îmi îmbunătățesc continuu cunoștințele și capacitatea
profesională și să îmi asum dezvoltarea mea profesională și
personală
Pentru că fiecare om contează și pentru că succesul este construit de oameni.
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