
 
 
 
 

Codul de conduită  

 

 

FAULHABER este un furnizor important în domeniul sistemelor de acționare miniaturale și micro de 

înaltă precizie. La nivel mondial, FAULHABER deține cel mai extins portofoliu de sisteme de acționare 

miniaturale și micro de la un singur furnizor. De la motoare de curent continuu performante, motoare 

de curent continuu fără perii și motoare liniare până la motoare pas cu pas, fiecare acționare este 

optimizată astfel încât să obțină performanțe maxime cu dimensiune și greutate minime. Pentru 

construcția unor sisteme complete sunt disponibile transmisii de precizie, codificatoare, componente 

liniare și ansambluri electronice de acționare. Domeniile de utilizare includ, în esență, automatizarea 

producției, robotica, tehnica aerospațială, sistemele optice, precum și sectorul medical și tehnica de 

laborator.  

 

Ca întreprindere de familie la a treia generație, ne asumăm responsabilitatea corporativă față de 

angajați și partenerii comerciali, precum și față de publicul larg și mediul înconjurător. Aceste principii 

includ respectarea legilor aplicabile, a standardelor obișnuite în domeniu și în tranzacțiile comerciale 

internaționale și a valorilor etice fundamentale. 

 

Ne așteptăm ca atât angajații noștri, cât și clienții și furnizorii noștri și alți parteneri comerciali să 

acționeze în conformitate cu această înțelegere.  

 

Aceasta include, în special, următoarele principii: 

 

Tratament reciproc corect 

 

În centrul activității noastre se află omul.  

▪ Respectăm drepturile omului conform Cartei ONU privind drepturile omului și Pactului social al ONU; 

▪ Respingem orice formă de discriminare; 

▪ Nu acceptăm munca copiilor sau alte forme de exploatare a copiilor și adolescenților; 

▪ Tratăm pe toată lumea în mod corect și adecvat. 

 

Integritate comercială 

 

Produsele și serviciile noastre vorbesc de la sine.  

▪ Respectăm concurența loială și nu participăm la manipularea prețurilor sau la împărțirea clienților și 

piețelor; 

▪ Nu oferim beneficii necuvenite angajaților altor companii sau funcționarilor, și nici angajații noștri nu 

acceptă astfel de beneficii, fie direct, fie prin consultanți sau intermediari; 

▪ Respectăm legile privind tranzacțiile financiare transparente și comerțul internațional cu mărfuri, 

inclusiv restricțiile de export și import; 



 

 

▪ Respectăm proprietatea materială și intelectuală a altora și ne așteptăm la același lucru în privința 

proprietății noastre; 

▪ Dezvăluim conflictele de interese; 

▪ Tratăm confidențial informațiile și cunoștințele noastre operaționale și interne, precum și pe cele ale 

partenerilor noștri comerciali și respectăm dispozițiile privind protecția datelor. 

 

Calitatea și siguranța produselor 

 

Avem impact asupra oamenilor și a mediului prin produsele și serviciile noastre și producerea lor.  

▪ Ne așteptăm ca produsele și serviciile noastre, precum și toate produsele și serviciile furnizorilor 

noștri și ale furnizorilor lor, să respecte toate standardele de calitate și siguranță legale, ale 

companiei FAULHABER și acceptate la nivel internațional; 

▪ Considerăm că aceste produse sunt fabricate cât mai durabil posibil și cu asumarea responsabilității 

față de angajați și față de sănătatea lor, precum și față de mediu.  

 

Partenerii noștri comerciali se asigură că și furnizorii lor se angajează să respecte aceste principii. La 

cerere, ei oferă companiei FAULHABER informații privind respectarea acestor principii și măsurile luate 

în acest scop. Compania FAULHABER are dreptul, după consultări, să verifice respectarea lor pe cont 

propriu sau prin consultanți care sunt supuși obligației de confidențialitate. Dacă un partener comercial 

nu respectă principiile, FAULHABER are dreptul să înceteze relația de afaceri în mod excepțional.  
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