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Dispozitii Generale  

 

„Scopul VISUAL FAN S.A este să creeze valori cu integritate: pentru clienţi, angajaţi şi acţionari. 

A crea valori cu integritate înseamnă a acţiona cu onestitate, sinceritate şi transparenţă, şi cu respect 

pentru oameni. Aceasta implică în primul rând acordul cu legea şi simţul puternic de responsabilitate 

faţă de companie şi toţi oamenii implicaţi. Pentru a câștiga încredere și pentru a putea oferi produse 

și servicii excelente, responsabilitatea trebuie să vină din interiorul companiei. De aceea, pentru a 

menține cel mai înalt standard de integritate, încurajăm o cultură a avertizării, fără represalii, cât și o 

deschidere totală pentru a discuta toate aspectele referitoare la acest Cod „ - Lucian Peticila Director 

General 

 

Prezentul Cod de Etică și Conduită Profesională definește valorile, principiile și normele de conduită 

profesională pe care VISUAL FAN SA le respecta și le aplica în activitatea desfășurată în cadrul 

companiei în concordanţă cu valorile şi obiectivele acesteia. 

Principiile detaliate în cadrul acestui Cod etic nu sunt exhaustive, însă, asociate cu simţul răspunderii 

faţă de societate şi partenerii acesteia, acestea stabilesc reguli esenţiale de comportament şi de etică 

aplicabilă întregului personal si  parteneriilor nostrii.  

Acest Cod de Conduita si Etica contine liniile directoare generale cu privire la desfasurarea afacerilor 

societatii în concordanta cu cele mai înalte standarde de etica în afaceri. 
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1. VALORI SI PRINCIPII  

INCREDERE  
Suntem partenerul pe care te poți baza acum și în viitor. Încrederea partenerilor de afaceri, a propriului 

personal și a celorlalte părți interesate este o componentă primordială a dezvoltării organizației. 

VISUAL FAN S.A  și personalul său formează un colectiv cu o conduită corectă şi onestă care dă dovadă 

de integritate prin convergența între acțiuni, valori, principii și reguli de drept. 

 

VISUAL FAN S.A   şi personalul său se află într-un dialog deschis şi constructiv cu toate părţile 

interesate, dialog bazat pe respect şi profesionalism. Prin respectul de sine, ne respectăm și partenerii. 

Personalul VISUAL FAN S.A   va da dovadă de respect în toate interacţiunile generate în cadrul activităţii 

lor profesionale. 

 

VISUAL FAN S.A   şi personalul său se vor comporta în mod responsabil, integru şi transparent în relaţiile 

cu competitorii , partenerii și alte părți interesate, asigurând o concurenţă loială şi echitabilă în 

domeniul propriu de activitate, un tratament nediscriminatoriu și o conduită caracterizată de 

imparțialitate. 
 

 ETICA PROFESIONALA  
 

Conducerea și angajații VISUAL FAN S.A   trebuie sa cunoasca si sa sustina valorile etice și valorile 

societații, sa respecte si sa aplice reglementările cu privire la etică, integritate, evitarea conflictelor de 

interese, prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregulilor. 

 

La nivelul societatii, conducerea acesteia sprijină și promovează, prin deciziile sale și prin puterea 

exemplului personal, valorile etice, integritatea personală și profesională a angajatilor. 

 

La nivelul societatii, se dezvoltă și implementează politici și proceduri privind integritatea, valorile 

etice, evitarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție și 

semnalarea neregulilor. 
 

Integritatea, ca valoare asumată de un individ sau o organizaţie, înseamnă consistența dintre acțiuni, 

valori, principii și reguli de drept. În mediul de afaceri, o organizaţie este considerată integră dacă 

informează corect opinia publică și părțile interesate cu privire la ce are de gând să facă (transparență), 

dacă face ceea ce a spus că va face (consecvenţă, predictibilitate și verticalitate) şi îşi asumă 

responsabilitatea deciziilor şi acţiunilor sale (este responsabilă atât legal cât şi social). 

http://www.allview.ro/
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CONDUITA PROFESIONALA  
 

În exercitarea atribuțiilor ce le revin, angajatii VISUAL FAN S.A  trebuie să respecte supremația legii și 

prioritatea interesului societatii, având îndatorirea de a considera interesul societatii mai presus decât 

interesul personal. 

 

În exercitarea atribuțiilor ce le revin, angajatii VISUAL FAN S.A   trebuie sa actioneze intr-o maniera 

prin care sa evite orice situatie care ar putea discredita activitatea intreprinsa, iar in acest sens trebuie 

sa respecte o serie de cerinte de etica si conduita profesionala, respectiv: 

 Moralitate 

 Respect si consideratie 

 Impartialitate 

 Rigurozitate si perseverenta 

 Scepticism profesional 

 Responsabilitate profesionala 

 Standarde tehnice si profesionale 

 

EVITAREA CONFLICTELOR DE INTERES 
Personalul societatii nu trebuie să se angajeze direct ori indirect în relaţii de afaceri cu operatorii 

economici, persoane fizice sau juridice, care ar afecta îndeplinirea corectă, cinstită şi cu 

conştiinciozitate a îndatoririlor de serviciu. 

 

Personalul societatii nu trebuie să se lase influenţat de interesele personale, inclusiv cele cunoscute 

ale soțului/soției, ascendenților, descendenților, rudelor de până la gradul IV sau terților şi nici de 

presiunile de orice fel, în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu. 

 

Personalul societatii trebuie să evite orice situaţie care implică sau poate genera antagonisme între 

interesele organizaţiei şi propriile interese, inclusiv cele cunoscute ale soțului/soției, ascendenților, 

descendenților, rudelor de până la gradul IV sau terților, respectând totodată prevederile legale si 

procedurile interne referitoare la conflictul de interese ce vor fi elaborate. 

 

Personalul  societatii trebuie să evite orice implicare directă sau indirectă în orice fel de activităţi, 

asocieri sau investiţii care influenţează sau pot influenţa deciziile individuale ale personalului 

companiei, atunci când acesta acţionează în interesul Visual Fan SA. 
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     COMPETITIVITATE CORECTA 
Conformarea cu regulile de concurenta reprezinta un element esential in activitatea Allview . 

 

VISUAL FAN S.A   isi desfăsoara activitatea in conformitate cu criteriile corecte de concurenta si nu se 

va regasi in niciuna dintre urmatoarele situatii: intelegeri anticoncurentiale, intelegeri interzise, alte 

fapte de concurenta neloiala si nici nu va abuza de pozitia dominanta (daca este cazul). Aceeasi 

atitudine o asteptam de la Furnizorii nostri. Aplicam in mod activ in fiecare decizie pe care o luam 

principiile integrate in valorile noastre fundamentale precum: etica si integritate, impartialitate si 

nediscriminare, profesionalismul si transparenta, confidentialitatea informatiilor, prevenirea si 

combaterea faptelor de coruptie si a actelor de terorism, responsabilitatea sociala, concurenta loiala, 

evitarea conflictelor de interese. Partenerii de afaceri se pot baza pe faptul ca vom face ceea ce 

spunem si ne vom respecta promisiunile. 

VISUAL FAN S.A  respecta regulile concurentei loiale si considera ilegala si imorala divulgarea de 

informatii furnizorilor cu privire la informatiile comunicate de acestia in procesele de ofertare. Evitam 

in mod activ situatiile care ar putea sugera sau crea aparenta de incorectitudine asigurand de fiecare 

data un cadru transparent de comunicare. 

 

RESPONSABILITATE  
Conducerea si angajatii VISUAL FAN S.A. își respectă obligațiile și își asumă răspunderea pentru 

propriile acțiuni. 

 

Ȋn ȋndeplinirea atribuţiilor de serviciu angajatii VISUAL FAN S.A. îşi respectă obligaţiile şi isi asumă 

răspunderea pentru acţiunile, angajamentele și rezultatele sale. Responsabilitatea personalului se va 

demonstra prin: 

- Indeplinirea activităţilor într-un mod profesional şi în conformitate cu prezentul Cod, cu 

procedurile interne ale societăţii şi prevederile legale în vigoare și raportarea comportamentelor 

necorespunzătoare atunci când este cazul; 

- Protejarea bunurilor fizice și intelectuale ale societății, fără a se folosi de acestea sau de funcţia 

pe care o deţine pentru a obţine un câştig personal nemeritat; 

- Îndeplinirea angajamentelor de lucru și luarea de decizii în interesul societății și nu în interes 

personal; 

- Gestionarea eficientă a documentelor societății prin completarea corectă, la timp și completă 

a acestora și arhivarea corespunzătoare etc; 

- Imparţialitatea, deschiderea, raţionalitatea care trebuie să-i ghideze în orice acţiune. 
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PROFESIONALISM SI TRANSPARENTA 

 
Principiu conform caruia angajatii au obligatia de a-si indeplini atributiile de serviciu cu 

responsabilitate, competenta, corectitudine si transparenta. 

Conducerea si angajatii VISUAL FAN  S.A. se află într-un dialog deschis și constructiv, cu toate parțile 

interesate, dialog bazat pe respect și profesionalism. 

 

VISUAL FAN  S.A. recunoaște rolul fundamental al mijloacelor de informare și realizează o comunicare 

transparentă către public, prin toate mediile de comunicare. 

 

VISUAL FAN S.A. și personalul său acționează cu promptitudine, într-o manieră completă și fără 

discriminare, răspunzând solicitărilor de informații cu caracter public. 

 

Informațiile oferite de VISUAL FAN S.A. sunt explicite, exacte, transparente și complete din punctul de 

vedere al conținutului, astfel încât să permită celor cărora le sunt adresate luarea unor decizii în 

deplină cunoștință. 

 

IMPARTIALITATE SI NEDISCRIMINARE  
Conducerea si angajatii VISUAL FAN S.A. precum și partenerii săi, nu vor avea atitudini discriminatorii 

față de nimeni, indiferent de rasă, sex, religie, orientare sexuală, apartenență politică sau de alte criterii 

ce pot sta la baza discriminării. Această regulă se aplică şi la recrutare, angajare, cursuri de pregătire, 

promovare şi alţi termeni şi condiţii de angajare. 

 

Discriminarea oricărui angajat sau candidat la un loc de muncă reprezintă o încălcare gravă a legii 

şanselor egale la muncă şi a politicilor VISUAL FAN S.A. Fiecare angajat in a carei grija se afla 

subordonaţi poarta responasbilitatea in ceea ce priveste asigurarea ca discriminările sunt excluse. 

 

Ȋn orice situaţie angajatii VISUAL FAN S.A. trebuie să adopte un comportament bazat pe respect, 

imparţialitate, obiectivitate, onestitate, egalitate de şanse şi nediscriminare, fără ingerinţe care să 

afecteze interesul public ori prestigiul societăţii. 

 

Personalul societatii va avea o ţinută decentă şi adecvată. 

 

Nu sunt tolerate abuzurile, ameninţările, intimidarea sau hărţuirea fizică, verbală, sexuală sau morala. 

http://www.allview.ro/
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FINANTAREA PARTIDELOR POLITICE  

 
VISUAL FAN SA se angajează să nu finanțeze direct sau indirect partide sau formațiuni politice 

pe teritoriul României ca o obligație colectivă opozabilă tuturor forțelor politice. Totodată, nu va 

susţine public un candidat sau un partid politic pe perioada campaniei electorale sau în alegeri. 

 

CONFIDENTIALITATE 

 
Încrederea este esenţială pentru succesul afacerii noastre. Clienţii, furnizorii şi companiile cu 

care colaborăm au încredere că le administrăm cu diligenţă informaţiile confidenţiale, indiferent că 

respectivele informaţii sunt de natură financiară, personală ori reprezintă aspecte comerciale. 

 

VISUAL FAN S.A consideră a fi confidenţiale datele şi informaţiile care nu sunt publice. 

 

Cea mai bună practică în a aprecia caracterul confidenţial al unei informaţii este aceea de a considera 

că toate informaţiile au caracter confidenţial cu excepţia situaţiei în care au fost date publicităţii sau 

diseminate în orice altă manieră care nu conduce la încălcarea obligaţiei de confidenţialitate. 

 

La nivel legislativ, există legi şi regulamente care interzic folosirea abuzivă a informaţiilor confidenţiale. 

Compania se ghidează după proceduri si regulamente proiectate să respecte legislaţia relevantă în 

materie şi să protejeze chiar şi împotriva acelor practici ce prezintă doar aparenţa de nelegalitate. 

Există reguli speciale în privinţa manipulării şi protecţiei informaţiilor clienţilor şi a datelor cu caracter 

personal. Fiecare Angajat are responsabilitatea de a proteja confidenţialitatea informaţiilor cu privire 

la clienţi şi/sau la activitatea sa. Această responsabilitate poate fi impusă de lege, poate lua naştere 

din convenţiile încheiate cu clienţii sau se poate baza pe politicile ori practicile adoptate de Companie. 

 

Informaţiile confidenţiale sunt proprietatea Companiei şi nu pot fi divulgate persoanelor din afara 

acesteia. Angajaţilor care au acces la informaţii confidenţiale le este interzis să permită accesul 

persoanelor din afara societății la orice date sau materiale care nu sunt destinate uzului public, fără a 

avea acordul prealabil al managementului. 
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PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
 

Societatea se obliga sa prelucreze datele cu caracter personal cu respectarea principiilor 

prevazute de legislatia in materie de protectia datelor (principiul legalitatii, echitatii, transparentei, 

exactitatii, responsabilitatii, limitarii legate de scop si de stocare).  

Scopul prelucrarii datelor este reprezentat de executarea contractelor la care societatea este parte.  

Societatea se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor cu caracter personal. Aceasta garanteaza ca 

accesul la datele care fac obiectul prelucrarii va fi permis doar angajatilor /colaboratorilor in  acord cu 

scopul prelucrarii si cu respectarea principiului limitarii prelucrarii datelor. 

Societatea a implementat masuri rezonabile de siguranta fizica, tehnica si administrativa astfel incat 

sa preintampine incidente ca pierderea, folosirea inadecvata, accesul neautorizat, dezvaluirea, 

alterarea sau distrugerea datelor cu caracter personal.  

Societatea se obliga sa nu comunice datele personale pe care le prelucreaza catre terti cu urmatoarele 

exceptii (i) exista temei legal sau (ii) exista temei contractual si persoana vizata si-a exprimat acordul. 

 

CONFORMITATEA CU PREVEDERILE LEGALE, POLITICILE SI PROCEDURILE 

INTERNE 

 
VISUAL FAN S.A. își desfășoară activitatea cu respectarea legilor, actelor normative și de reglementare 

din România. 

Conducerea VISUAL FAN S.A. stabileşte reguli de organizare şi funcţionare a societăţii, inclusiv reguli 

de semnare şi reprezentare care vor fi aplicate în cadrul societatii. 

 

Conducerea si personalul VISUAL FAN  S.A. au obligația ca, prin actele și faptele sale, să respecte: 

 reglementările din domeniul de activitate, regulamentele interne și să acționeze pentru 

punerea în aplicare a dispozițiilor legale, în conformitate cu atribuțiile care îi revin, cu 

respectarea eticii profesionale, cu referire la: Codul muncii, Contractul Individual de muncă, 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Instrucţiuni de lucru, Proceduri, Fişe de post, 

precum şi dispoziţiile şi hotărârile conducerii; 

 Reglementarile legale din domeniul de activitate; 

 Principiile prezentului Cod de etica si conduita profesionala. 

 

Conducerea si personalul VISUAL FAN  S.A. trebuie să respecte dispozițiile interne, bunele practici și 

standardelor pe care VISUAL FAN  S.A. s-a angajat să le respecte. 
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Conducerea si personalul VISUAL FAN  S.A. trebuie să acționeze, astfel încât imaginea companiei să nu 

fie afectată. 

Conducerea VISUAL FAN  S.A. este responsabilă pentru adoptarea unor proceduri şi măsuri care să 

asigure derularea activităţii în condiţii de conformitate. 

 

RELATIA CU ACTIONARII  

 
VISUA FAN S.A. asigură un tratament egal pentru toți acționarii în ceea ce privește participarea și 

exercitarea drepturilor de vot în cadrul Adunării Generale a Acționarilor. 

 

VISUAL FAN S.A. asigură tratament egal pentru toți deținătorii de acțiuni de același tip și clasă care se 

afla într-o situație identică. 

 

“Informații privilegiate” sunt comunicate în mod operativ către acționari și piața de capital de către 

VISUAL FAN  S.A., fiind apoi publicate pe site-ul companiei și transmise către mass-media prin rapoarte, 

comunicate de presa conform legislației în vigoare incidente. 

 

Sunt interzise folosirea în mod abuziv a poziției deținute de acționari sau a calității de administrator 

ori de angajat al societatii, prin recurgerea la fapte neloiale sau frauduloase, care au ca obiect sau ca 

efect lezarea drepturilor privind valorile mobiliare și a altor instrumente financiare deținute, precum 

și prejudicierea deținătorilor acestora. 

 

Totalitatea informațiilor și comunicatelor destinate acționarilor și investitorilor sunt disponibile pe 

website-ul Societății (www.allview.ro), sectiunea Relația cu investitorii, care este dedicată relației cu 

investitorii menită să faciliteze accesul acționarilor printre altele 
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2. APLICARE  

Reputaţia unei companii se construieşte în foarte mult timp, cu eforturi semnificative din partea 

tuturor angajaţilor, consiliilor de administraţie şi a acţionarilor. 

Fiind un derivat al tuturor acţiunilor şi comportamentelor organizaţionale, reputaţia VISUAL FAN 

S.A reprezintă modalitatea prin care părţile interesate  ( actionari, salariati )  - cei din exteriorul 

companiei (clienţi, investitori, parteneri, furnizori, publicul larg) determină dacă VISUAL FAN S.A merită 

încrederea lor.  

Reputaţia reprezintă un activ imaterial esenţial al VISUAL FAN S.A care trebuie permanent 

consolidat, fiind o armă împotriva concurenţei, pentru că este greu de imitat. O reputaţie corporatistă 

solidă indică faptul că produsele şi serviciile noastre sunt de bună calitate şi că organizaţia este 

responsabilă şi îşi va trata bine clienţii. 

Codul de etica si conduita profesionala ofera linii directoare privind probleme etice pe care le 

respecta comania noastra. Valorile si principiile descrise in acest Cod se aplica atat VISUAL FAN S.A  si 

partenerilor nostri de afaceri (‘’Furnizorii’’) cat si subcontractorilor acestora din urma. Prin semnarea 

unui contract cu VISUAL FAN S.A  Furnizorii accepta sa respecte si acest Cod. De asemenea, furnizorii 

VISUAL FAN S.A  isi iau angajamentul pentru luarea tuturor masurilor necesare pentru ca si 

subcontractorii lor sa respecte obligatiile prevazute in acest Cod de etica si conduita profesionala. O 

clauza inserata in contractele cu Furnizorii va mentiona ca prezentul Cod va fi aplicabil si in relatia cu 

acestia. 

Prevederile prezentului Cod de Etică şi Conduită Profesională se aduc la cunoştinţa personalului, 

în mod formalizat, după cum urmează: 

 pentru personalul existent în statul de funcții al organizației, de către conducătorii ierarhici, la 

data intrării în vigoare a acestuia; 

 pentru noii angajați, de către compartimentul de resurse umane, cu atribuții în acest sens, 

înainte ca aceștia să înceapă activitatea; 

Prezentul Cod va fi adus la cunoştinţa personalului organizației prin training, publicare, diseminare, 

precum și prin afișarea misiunii, viziunii și valorilor VISUL FAN SA. 

Orice modificare care intervine în conţinutul Codului de Etică şi Conduită Profesională este supusă 

procedurii de informare a personalului așa cum s-a precizat anterior. 
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3. RASPUNDERE SI SANCTIUNI 

Nerespectarea prevederilor prezentului Cod de etică si conduita profesionala se consideră abatere 

disciplinară și se sancționează conform prevederilor legale și reglementărilor interne în vigoare. 

În cazul în care există sesizări din interiorul sau din afara societatii cu privire la încălcarea prevederilor 

prezentului Cod de etică si conduita profesionala de către personalul VISUAL FAN S.A  vor fi efectuate 

cercetări administrative si respectiv luate masurile care se impun in functie de gravitatea situatiei. 

Respectarea dispozițiilor prezentului Cod de etică și conduita profesionala este o condiție obligatorie 

pentru întregul personal angajat, manageri si administratori ai VISUAL FAN S.A  ., inclusiv pentru 

personalul delegat sau detașat în cadrul societatii. 

Dispozițiile prezentului Cod de etică și conduita profesionala se completează cu prevederile aplicabile 

din actele normative în vigoare. 

Sancțiunile pentru nerespectarea dispozițiilor prezentului cod sunt prevăzute de contractele de 

mandat, contractele de munca si Regulamentul intern al societății. 

VISUAL FAN S.A îşi rezervă dreptul de a modifica periodic prezentul Cod. Orice astfel de modificare va 

fi comunicată prin intermediul canalelor de comunicare disponibile la nivelul companiei. 
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