
 

 

 

REGULAMENT 

CODUL DE ETICĂ AL ASOCIAȚIEI 

MOLDOVA VREA AUTOSTRADĂ 
 

 
Codul etic reprezintă un set de reguli care reflectă principii generale de conduită in desfașurarea 

activităților statutare ale asociației, transpuse in reguli pentru membrii, angajaţii, voluntarii asociaţiei.  
 
Codul de etică se aplică tuturor membrilor Asociatiei MOLDOVA VREA AUTOSTRADĂ, indiferent de funcția, 

calitatea și vechimea avută de către aceștia în cadrul asociației. 
 
Codul de etică completează prevederile Statutului și ale Actului Constitutiv. 
 
La evaluarea solicitării unei persoane de a deveni membru al MVA , Consiliul Director poate verifica 

îndeplinirea criteriilor de etică prevăzute de Statut și prezentul Cod etic, anterior aprobării solicitării. 
 
Scopul codului etic: 

• de a identifica valorile morale fundamentale care stau la baza activităţii asociaţiei 

• de a stabili un set de standarde de conduită transpuse in reguli 
 
În realizarea misiunii, obiectivelor și proiectelor MVA, membrii Asociației urmăresc respectarea 

următoarelor principii, pentru a susține implementarea sistemului de valori bazat pe Integritate, competență și 
transparență, Responsabilitate și reprezentativitate in societate, Democrație și valori democratice; Egalitate în 
fața legii, domnia legii și anticorupție; Respect, solidaritate, dialog și nediscriminare: 

 

1. Principiul etic de independență (inclusiv politică) și echidistanță . 
Misiunea asociației independente și apolitice MOLDOVA VREA AUTOSTRADĂ este de genera un curent de 

opinie favorabil, de a determina și capacita autoritățile statului român și clasa politică pentru a dezvolta un sistem 
de autostrăzi în regiunea istorică Moldova prin activități de monitorizare, analiză, lobby, advocacy, proiecte de 
comunicare, respectand principii de independență și echidistanță, cu păstrarea caracterului apolitic. Asociația nu 
va primi finanțări sau orice fel de donații materiale din partea partidelor politice și nu va colabora sau intra în 
forme de parteneriat cu nicio organizație civică sau politică sau companii sau instituții, private sau de stat, care nu 
îndeplinesc criteriile de integritate din prezentul Cod etic sau a căror activitate poate prejudicii valorilor si 
principiilor proprii. 

 

2. Principiul etic de respectare a demnităţii şi unicităţii persoanei 
Membrii, angajaţii, voluntarii asociaţiei respectă şi promovează demnitatea individului, unicitatea şi 

valoarea fiecărei persoane, interne sau externe asociației. 
 

3. Principiul etic de acces egal la resurse 
Membrii asociaţiei au garantat dreptul egal la utilizarea resurselor Ascoiației prentru a le aloca pentru 

proiectelor prezente sau viitoare, aprobate și prioritizate de Consiliul Director și nu trebuie să practice, să tolereze 
nici o formă de discriminare bazată pe  rasă, vârstă, etnie, sex, orientare sexuală, convingeri politice sau 
religioase.  

 

4. Principiul etic de integritate şi competenţă a personalului 
Membrii, angajaţii, voluntarii din cadrul asociaţiei trebuie să fie persoane integre și îşi îndeplinesc 

activitatea cu onestitate şi responsabilitate, în aria de competenţă profesională determinată de pregătirea şi/sau 
experienţa profesională, avînd obligaţia de a-şi îmbunătăţii permanent cunoştiinţele şi deprinderile profesionale şi 



 

 

de a le aplica în practică în activitățile. 

 

5. Principiul etic de confidenţialitate 
Membrii, angajaţii, voluntarii din cadrul asociaţiei respectă dreptul la  confidenţialitate al tuturor părților cu 

care intra în contact. Informaţiile obţinute în cursul relaţiei interne sau externe vor fi considerate ca fiind strict 
confidenţiale și nu vor fi utilizate in nicio formă de interes propriu. 

 

6. Principiul etic de colaborare, respect, corectitudine, politeţe 
Fiecare angajat, voluntar, îşi trateză colegii cu respect şi evită aprecieri negative la adresa, lor în special în 

prezenţa altora. Membrii personalului asociaţiei au obligaţia de a colabora între ei şi de a-şi oferi sprijin reciproc 
pentru o bună desfăşurare a activității  

 
 
Membrii Asociației Moldova vrea Autostradă au următoarele obligații de natură etică: 
 

1. Să participe activ la proiectele în care Asociația le  solicită ajutor, cu excepția cazurilor în care 
refuzul acestuia este motivat. 

2. Să anunțe într-un timp rezonabil intenția de a candida pentru o funcție de conducere în cadrul unui 
partid politic, de a candida sau a fi numit politic într-o funcție administrativă sau de demnitate 
publică, de a se implica în campania electorală a unui partid politic sau orice alte intenții care pot 
afecta imaginea, obiectivele sau proiectele Asociației Moldova vrea Autostradă. 

3. Să dovedească respect pentru opiniile altora și regulile de bună cuviință în discuțiile din interiorul 
Asociației. Sunt interzise atacurile la persoană, insultele, referirile la viața privată, calomniile sau 
alte comportamente similare, care lezează bunul renume al altor persoane, interne sau externe 
asociației. 

4. Să păstreze confidențialitatea strictă a discuțiilor, strategiilor, negocierilor și a oricăror informații 
care privesc funcționarea, acțiunile sau campaniile Asociației Moldova Vrea Autostradă. 

5. Să nu angajeze Asociația Moldova Vrea Autostradă în activități sau campanii de comunicare care 
afectează activitatea prezentă sau viitoare a acesteia, în afara unui mandat din partea conducerii 
asociației. 

6. Orice documente sau materiale elaborate, orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor 
sau alte drepturi de proprietate intelectuală ori industrială, orice produse intelectuale sau de altă 
natură ale activității membrilor asociației, în regim de voluntariat sau remunerat, în cadrul 
Asociației Moldova vrea Autostradă vor deveni proprietate a Asociației, dacă nu se prevede altfel 
prin decizie a Consiliului Director. 

7. Orice membru al Asociației Moldova vrea Autostradă care este și membru al unui partid politic nu 
poate avea o funcție de conducere în cadrul asociației. 

 
In cazul încălcarii obligațiilor, membrii vor prezenta in termen de 5 zile Comitetului Director o notă 

explicativă, care va decide asupra sancțiunilor aplicabile, care pot conduce la suspendarea temporară a calității 
sau la excludere.  

Codul de etică se adoptă cu majoritatea simplă a membrilor Adunării generale, completează prevederile 
statutare și intră în vigoare la data adoptării lui. 

 

 


