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Generalități 
 

Asociația pentru Protecția Vieții Private este o organizație obștească care 

urmărește să devină o instituție credibilă a respectării dreptului la viața privată și 

protecției datelor cu caracter personal, să asigure proporționalitatea aplicării 

drepturilor și libertăților fundamentale ale omului concurente cu dreptul la viața 

privată și să contribuie la armonizarea și implementarea politicilor Republicii 

Moldova în domeniu și a țărilor din Europa de Sud-Est, în conformitate cu 

standardele juridice europene. 

Angajații și membrii acesteia sunt responsabili și conștienți de principiile de etică. 

Fără aplicarea standardului de referință ai acestora, Asociația pentru protecția 

Vieții Private, nu va putea să se bucure de buna reputație și încrederea persoanelor 

vizate, clienților, partenerilor și societății în general, atunci când vine să contribuie 

la implementarea credibilității și proporționalității aplicării cerințelor din domeniul 

dreptului la viața privată și protecție a datelor cu caracter personal.  

 

Codul de conduită și principiile de etică, definesc un standard minim de 

conduită și etică pentru toți angajații și membrii acesteia. 
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Domeniul de aplicare și responsabilitatea 

 

Prevederile acestui cod se aplică tuturor angajaților și membrilor acesteia, 

precum și consultanților contractați, care îndeplinesc sarcini pentru Asociație. 

Orice persoană care intră sub incidența prevederilor Codului de conduită privind 

principiile de etică trebuie să se familiarizeze cu acestea. Ignoranța nu poate fi 

tolerată. Toți angajații și respectiv conducătorii, sunt responsabili pentru a face 

cunoștință și cunoscute aceste prevederi fiecăruia, pentru a stabili și implementa 

repere de bun exemplu. 

Încălcarea prevederilor Codului de conduită și principiile de etică vor fi 

contracarate prin măsuri punitive administrative, iar în dependență de gravitatea 

faptelor, se vor aplica: avertizare, mustrare, mustrare aspră, concediere și/sau 

excluderea din rândurile membrilor Asociației, rezilierea raporturilor juridice și 

după caz, înaintarea acțiunii civile.  

 
Cum să aplicăm prevederile Codului de conduită privind principiile de 

etică şi să facem faţă dilemelor 
 

Codul de conduită privind principiile de etică nu sunt exhaustive și nu pot 

acoperi toate dilemele. Intenția este de a stimula o discuție deschisă privind 

necesitatea asigurării  unui comportament demn și responsabil într-o manieră de 

perfecționare și non-birocratică.  
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Notificarea, anunțarea problemelor, raportarea sancțiunilor 

 

Angajații, membrii și prestatorii de servicii sunt încurajați de a notifica 

aspectele problematice în cadrul Asociației. O astfel de notificare se acceptă, în 

mod normal, prin raportare de neconformitate și/sau de preferință utilizând orice 

canal de comunicare cum ar fi: poșta scrisă sau electronică, inclusiv notificarea în 

mod anonim sau verbal.  

Dacă cineva raportează cu bună-credință o posibilă încălcare a legislației 

naționale sau a prevederilor acestui Cod al Asociației, această persoană este 

protejată în deplină măsură împotriva represaliilor. Discriminarea sau hărțuirea 

unei persoane pentru faptul că a ridicat, notificat și raportat astfel de probleme va 

constitui o încălcare a acestui Cod. 

 

CONDUITĂ PERSONALĂ 
 

 

Personalul și membrii acesteia, care reprezintă Asociația, trebuie să se poarte 

într-o manieră adecvată în relațiile cu persoanele vizate, clienții și partenerii 

acesteia. Aceasta include și respectarea altor culturi, obiceiuri și opinii. 

Discriminarea, hărțuirea și alte forme de comportament ofensator sau inadecvat nu 

sunt tolerate. 
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Asociația dorește să creeze un mediu de lucru favorabil, inclusiv și deschis 

care promovează angajamentul și dezvoltarea. Toți angajații Asociației trebuie să 

aibă încredere reciprocă și o atitudine pozitivă față de celălalt. Aceasta înseamnă că 

trebuie să avem respect reciproc pentru funcțiile, calificările, timpul și 

personalitatea fiecăruia. Asociația va asigura oportunități egale de angajare și va 

trata toți angajații, colegii și membrii în mod obiectiv și corect. 

Angajații Asociației, vor avea acces la resursele tehnice necesare, cum ar fi 

calculatoarele/echipamentele IT și telefoane etc. pentru a-și îndeplini sarcinile. 

Toate aceste resurse tehnice sunt proprietatea Asociației și toți angajații sunt 

responsabili pentru utilizarea și protejarea acestor resurse într-o manieră 

satisfăcătoare, în conformitate cu cerințele Asociației. Echipamentele IT ale 

Asociației, nu trebuie folosite pentru descărcarea, stocarea sau transmiterea 

materialelor ilegale, pornografice sau de altă natură indecente sau în legătură cu 

încălcarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului și cele de autor și 

proprietate intelectuală. În plus, toți angajații trebuie să se familiarizeze cu 

regulamentele existente ale Asociației. 
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ALTE REGLEMENTĂRI RELEVANTE 
 

 

În corespundere cu prevederile Legii nr. 133/2011 privind protecția datelor 

cu caracter personal și alte legi și reglementări relevante pentru activitatea 

Asociației, inclusiv statutul acesteia și alte reglementări interne, Codul de conduită 

și principiile de etică definesc standardul minim pentru comportamentul etic în 

cadrul Asociației. 

 

Există, de asemenea, norme bazate pe drepturile omului, principiile 

umanitare, standardele de mediu etc. în convențiile și acordurile internaționale care 

sunt recunoscute de Republica Moldova și se vor aplica de asemenea, în cazul 

Asociației. 
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ETICA DE NON-PROFIT 
 

Generalităţi 

 

Asociația administrează fonduri, care urmează să fie utilizate pentru a 

promova dezvoltarea activității Asociației și implementarea obiectivului pe întreg 

teritoriu de gestionare a livrabilelor acesteia. Contribuția noastră la contribuirea 

bunăstării în societate trebuie să aibă loc prin exercitarea responsabilității sociale 

corporative, astfel încât eficientizarea considerentelor financiare, sociale și de 

mediu să constituie baza activităților noastre.  

Aceasta se aplică atât utilizării resurselor publice și comportamentului 

nostru, în calitate de angajați ai Asociației. Asociația nu va contribui la activități de 

orice gen și proiecte care implică un risc inacceptabil de a fi complice în acțiuni 

ne-etice, coruptibile și pasibile de răspundere. Încălcarea principiilor umanitare 

fundamentale și a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, corupția, 

spălarea banilor, escrocheriei și, în special, daunele aduse mediului sunt exemple 

de riscuri grave, inacceptabile. 

În conformitate cu principiile noastre privind responsabilitatea socială 

corporativă, etica și responsabilitatea socială vor fi incluse în criteriile de evaluare 

în ceea ce privește utilizarea serviciilor noastre și alegerea partenerilor și 

prestatorilor de servicii. 
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Asociația va fi o forță motrice a atitudinilor etice bune din partea clienților 

noștri, persoanelor vizate, membrilor, prestatorilor de servici cu care avem 

cooperări contractuale și a altor parteneri. Asociația, prin acest cod de conduită și 

etică  adoptă responsabilitatea socială corporativă, care exprimă și așteptările 

clienților și partenerilor noștri din regiune și se aliniază la domeniile de interes și 

principiile directoare ale acesteia. 

 

Imparțialitate 

 

Principiul fundamental al dispozițiilor privind imparțialitatea Asociației este 

acela că o persoană care este angajată sau deține o funcție în cadrul Asociației nu 

trebuie să ia parte la discutarea sau luarea de decizii atunci când există alte 

circumstanțe speciale care pot afecta încrederea în imparțialitatea persoanei 

interesate. 

Astfel de circumstanțe pot fi interesele personale sau financiare speciale ale 

persoanei în sine ca părți sau ale părților afiliate, adică familia, rudele, prietenii etc. 

Același lucru se aplică în cazul problemelor care prezintă un interes financiar 

special pentru o societate cu răspundere limitată, o asociație sau instituție publică 

sau privată la care este atribuită această persoană. 
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Este dificil pentru persoana în cauză să evalueze posibilele interese speciale, 

de conflict din partea sa sau a părților afiliate sau a entităților și altor persoane  

juridice la care este afiliată. Pentru a asigura imparțialitatea, Asociația a pus în 

aplicare Regulamentul Asociației pentru Protecția Vieții Private privind prevenirea 

și gestionarea conflictelor de interese, privind obligația de retragere, ceea ce 

implică faptul că angajații sau titularii de funcții nu trebuie să ia parte la 

examinarea cauzelor, întrebărilor care se referă la acestea, persoanele afiliate altor 

entități juridice, altor persoane juridice etc. 

Angajații și deținătorii de funcții din cadrul Asociației, trebuie să evalueze 

întotdeauna dacă există împrejurări care, conform statutului Asociației și a altor 

regulamente, indică faptul că aceștia ar trebui să se retragă de la examinarea unei 

plângeri, chestiuni, opinii etc.  

În cazul în care un angajat sau un deținător de oficiu ajunge la concluzia că 

normele indică faptul că acesta trebuie să se retragă sau că există îndoieli în 

legătură cu acest lucru, chestiunea va fi prezentată conducerii, care va decide 

asupra problemei în cauză. Regulile de imparțialitate se aplică și consultanților 

care îndeplinesc sarcini pentru Asociație. 
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Interesele personale și financiare ale altor întreprinderi 

 

Angajații Asociației nu pot accepta funcții de conducere în alte întreprinderi 

fără acordul scris al conducerii Asociației. Acordul poate fi dat numai atunci când, 

prin aderare la alte entități, nu apare riscul de a afecta credibilitatea publicului larg 

în Asociație. Nici angajații Asociației nu pot accepta angajamente secundare fără 

acordul scris al Asociației.  

Contrar celor menționate la aliniatul precedent, angajaților li se permite să 

presteze servicii cu plată, în activități de cercetare, expertizare, instruire organizate 

de entități, domeniile cărora concurează cu activitățile Asociației. 

Cadouri, ospitalitate și acoperirea cheltuielilor 

 

 În general, angajații și alte persoane care reprezintă Asociația nu sunt 

autorizate, nici direct, nici indirect, să acorde sau să accepte daruri sau alte 

beneficii în legătură cu munca sau serviciul prestat în cadrul Asociației. Atenția, 

simpatia oferită ca rating de apreciere după instruire etc. poate fi acceptate dacă 

aceasta este una modestă și nu există circumstanțe care să indice că atenția nu 

trebuie acceptată. Nu este niciodată acceptabil să dați sau să acceptați cadouri în 

numerar sau vouchere-cadou, tichete de masă. 
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Dacă din considerente culturale sau din altele, se califică ca drept fiind ofensator 

sau nepoliticos să renunți la un cadou, este permis acceptarea cadoului, cu condiția 

să nu fie sub formă de bani și să nu aibă o valoare considerabilă. Cadourile primite 

vor trece în patrimoniul Asociației, care ulterior va decide cum să le înregistreze. 

Cel care oferă ar trebui să fie întotdeauna informat despre modul de tratare a 

cadoului. Ospitalitatea sub formă de participare la evenimente, mese etc. trebuie să 

fie întotdeauna justificată din motive de serviciu. Orice participare este 

condiționată de costul evenimentului etc. în limite acceptabile. 

În cazul în care există îndoieli cu privire la caracterul neprotejat al 

participării, acordul scris trebuie obținut întotdeauna de la un superior. O atenție 

deosebită trebuie acordată la publicarea achizițiilor, licitațiilor, semnarea 

contractelor și altele, în cazul în care situația poate fi ușor percepută ca o încercare 

de a influența rezultatul. 

Cheltuielile de călătorie, cazare și alte cheltuieli pentru reprezentanții 

Asociației în legătură cu efectuarea activităților/misiunilor de serviciu trebuie, de 

regulă, să fie întotdeauna acoperite de Asociație.  

Corupția 

 

Corupția este interzisă. Asociația este împotriva tuturor formelor de corupție 

și are toleranță zero față de corupție. Angajații Asociației nu trebuie să utilizeze 

relația de muncă sau biroul lor pentru a obține un avantaj financiar impropriu de 
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orice fel pentru Asociație, pentru beneficiul propriu și sau altor persoane în aflate 

în legătură cu acestea de acestea. Angajații trebuie să informeze toate părțile 

privind supunerea acestei reguli.  

Corupția poate fi definită drept «abuzul de putere încredințată pentru câștig 

personal» și există atunci când se fac eforturi pentru a influența pe cineva în 

exercitarea funcției, a funcției sau a misiunii sale, oferindu-le un avantaj necuvenit. 

În legislația națională, prevederile acesteia cu privire la lupta împotriva corupției se 

aplică atât persoanei care oferă, cât și persoanei care solicită, primește sau acceptă 

un astfel de avantaj necuvenit.  

Asociația va combate corupția în conformitate cu legislația națională și 

acordurile internaționale. În plus, vom încerca să aducem exemple bune despre 

formele de combatere a corupției din diferite țări, pentru a ne permite să oferim 

clienților noștri sfaturi despre cum pot evita corupția. 

Angajații și consultanții care îndeplinesc sarcini din numele Asociației sunt 

obligați să respecte principiile anticorupție a organizației, pentru prevenirea și 

combaterea acesteia la nivel intern cât și din partea prestatorilor și sau partenerilor 

Asociației.  
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SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI 
CONFIDENȚIALITATEA INFORMAȚIILOR 
 

Loialitate față de clienți și angajator 

 

Informațiile furnizate în legătură cu activitatea Asociației trebuie să fie 

corectă și fiabilă. Informațiile cu accesibilitate limitată primite în legătură cu 

examinarea cazurilor, petițiilor, cererilor trebuie să fie protejate și respectate și să 

nu fie utilizate pentru câștig personal. Nici un angajat nu poate, prin intermediul 

arhivelor, sistemelor informatice sau în alt mod, să caute informații despre clienți, 

persoane vizate atunci când acest lucru nu este necesar scopul activității lui. 

În cazurile în care în cadrul Asociației, sau persoanelor vizate/clienților sau 

partenerilor săi se discută și dezbate informații cu accesibilitate limitată, angajații 

trebuie să prezinte o atitudine loială și de încredere față de părțile externe. 

Obligația de a păstra confidențialitatea și discreția 

 

Angajații au obligația de a păstra confidențialitatea în ceea ce privește 

informațiile despre cooperările și clienții Asociației către alte persoane, entități, 

care le-au devenit cunoscute în contextul activității acestora. Această regulă se  

aplică și după ce angajatul în cauză a demisionat de la locul de muncă din cadrul 

Asociației.  
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Obligația de a păstra confidențialitatea informației nu se aplică doar în raport 

cu terții, ci și față de colegii care nu au nevoie de informație în cauză, în cadrul 

activității lor. Obligația de păstrare a secretului nu reprezintă un obstacol în calea 

utilizării informațiilor pentru a dezvolta know-how-ul asociativ, o bună cooperare 

și un mediu profesionist activ în cadrul Asociației. Obligația de păstrare a 

secretului nu împiedică angajații să semnaleze neconformități și probleme în 

conformitate cu principiile enunțate privind notificarea și raportarea problemelor. 

Stocarea și salvarea informațiilor cu accesibilitate limitată 

 

Toți angajații trebuie să se asigure că informațiile confidențiale sau sensibile 

despre clienți sau problemele interne ale Asociației sunt protejate prin stocare 

sigură și că informațiile scrise și stocate electronic sunt garantate în mod adecvat. 

Cu alte cuvinte, este responsabilitatea fiecăruia să protejeze informațiile, arhivele 

și documentele care aparțin clienților Asociației, inclusiv conținutul contactelor și a 

contractelor de grant în conformitate cu Politica de securitate la prelucrarea datelor 

cu caracter personal.  

Toate informațiile colectate, evaluările efectuate și recomandările făcute 

trebuie tratate cu cea mai mare atenție și discreție. 
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Datele cu caracter personal referitoare la clienți, parteneri, angajați, 

consultanți sau alții trebuie prelucrate în conformitate cu asigurarea dreptului la 

viața privată și a datelor cu caracter personal, reglementate de cadrul juridic 

național și european, la care Republica Moldova este parte, astfel încât să se acorde 

suficientă atenție integrității personale, confidențialității și calității datelor cu 

caracter personal. 

 

Relațiile cu mass-media și publicul larg 

 

Reputația Asociației este afectată, printre altele, de capacitatea noastră de a 

comunica în mod coerent și profesional cu părțile externe, inclusiv cu mass-media. 

Asociația, prin statut, își propune să fie o organizație transparentă care oferă 

publicului larg o imagine asupra activităților sale. Angajații Asociației trebuie să 

fie atenți la serviciu, pro-activi, onești și flexibili în relațiile cu terții. 

Legea cu privire la libertatea de exprimare și Legea privind accesul la 

informații, se aplică în mod corespunzător Asociației. Datorită cerințelor clienților 

noștri de a păstra confidențialitatea, documentele care privesc interesul public nu 

fac obiectul prevederilor Legii privind protecția datelor cu caracter personal, cu 

excepția existenței anchetelor în desfășurare.  

Informațiile oferite mass-media cu privire la activitățile și planurile 

Asociației trebuie să fie corecte și obiective. 
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Comunicarea trebuie coordonată astfel încât poziția Asociației să fie 

percepută ca fiind uniformă, consecventă și demnă de încredere. 

În multe cazuri, angajații Asociației vor fi contactați direct de către mass-

media. Fiecare angajat, individual este responsabil pentru a analiza unde să 

stabilească limitele în ceea ce privește întrebările care pot răspunse, sau ar trebui să 

fie luate în considerare, în conformitate cu Strategia de dezvoltare și comunicare a 

Asociației. 

 

 

 

*** 


