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ANEXA 3 GHID 

FUNDAȚIA PĂDUREA DE MÂINE 

COD DE CONDUITĂ - COMISIA DE EVALUARE  

PROGRAMUL „COMUNITĂȚILE PĂDURII DE MÂINE” 2022 - 2031  

Ediția 2023 

 

1. DISPOZIȚII GENERALE 

Codul de conduită (denumit în continuare Cod) al membrilor (denumiți în continuare Evaluatori) Comisiei de 

evaluare a cererilor de finanțare depuse în cadrul programului „Comunitățile Pădurii de Mâine” 2022 – 2031 

(denumită în continuare Comisie) stabilește principii și norme morale de conduită profesională la care aderă toți 

evaluatorii din cadrul Comisiei de evaluare.  

Prevederile prezentului Cod se circumscriu valorilor asumate la nivelul Fundației Pădurea de mâine și anume:  

- transparența și deschiderea către beneficiari, parteneri, autorități, finanțatori, media, cu informații complete 

privind activitățile organizației;  

- participarea ca actor al comunității, receptarea informațiilor și sugestiilor din comunitățile în care activăm; 

participarea membrilor, voluntarilor, executivului și consiliului director la dezvoltarea strategiei organizației, 

la implementarea și evaluarea activităților organizației;  

- răspunderea – respectarea obligațiilor ce îi revin organizației prin statutul său, cadrul legislativ național, 

prin raporturile externe ale organizației cu finanțatori, voluntari, parteneri precum și cu beneficiarii fundației;  

- eficiență și eficacitate în utilizarea resurselor în vederea atingerii obiectivelor fundației;  

- coerența – înscrierea acțiunilor organizației în misiunea acesteia.  

Prezentul Cod are ca obiectiv crearea unui climat de încredere prin asigurarea integrității și creșterea calității 

serviciilor de evaluare a proiectelor în cadrul Comisiei.  

Principiile care guvernează conduita profesională a evaluatorilor sunt:  

- Profesionalismul  

- Integritatea  

- Cinstea și corectitudinea  

- Etica profesională  

- Imparțialitatea, independența și nediscriminarea  

- Deschiderea și transparența  

- Confidențialitatea  

- Colegialitatea  

- Eficiența  

- Răspunderea 
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2. NORME GENERALE ȘI SPECIFICE DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ A 

EVALUATORILOR  

În exercitarea atribuțiilor ce le revin, evaluatorii sunt obligați să cunoască, să respecte și să aplice următoarele:  

a) norme generale de evaluare a unei cereri de finanțare;  

b) normele legale aplicabile entităților evaluate;  

c) contractul de prestări servicii evaluare încheiat de părți;  

d) prezentul Cod de conduită;  

e) strategia programului „Comunitățile Pădurii de Mâine” 2022 – 2031;  

f) Due diligence asupra Beneficiarilor Fundației Pădurea de Mâine în cadrul programului „Comunitățile 

Pădurii de Mâine”;  

g) Ghid de finanțare nerambursabilă programul „Comunitățile Pădurii de Mâine” 2021 – 2032.  

În relațiile cu personalul din cadrul Fundației Pădurea de Mâine, precum și cu persoanele fizice sau juridice cu care 

se relaționează în exercitarea atribuțiilor, evaluatorii au un comportament bazat pe respect, bunăcredință, 

corectitudine și amabilitate.  

Evaluatorii au obligația de a nu aduce atingere onoarei, reputației și demnității celorlalți colaboratori, precum și altor 

persoane cu care intră în legătură în exercitarea atribuțiilor și de a adopta o atitudine deschisă și diligentă, bazată 

pe respect, imparțialitate și nediscriminare.  

Evaluatorii sunt obligați să respecte limitările impuse de lege privind accesul la informații, în scopul protejării 

informațiilor confidențiale, vieții private a persoanelor și a securității datelor cu care operează.  

În procesul de luare a deciziilor, evaluatorii au obligația să acționeze conform prevederilor legale și să își exercite 

capacitatea de apreciere în mod just, fundamentat și imparțial.  

Evaluatorii au datoria legală, morală și profesională să se asigure că în timpul exercitării activității nu se află în 

conflict de interese sau într-o situație de incompatibilitate, astfel cum sunt definite acestea în legislație. 

3. DISPOZIȚII FINALE  

Prezentul Cod de conduită va fi adus la cunoștință fiecărui evaluator și sub semnătură, de către Directorul 

Fundației Pădurea de Mâine 

 


