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COD DE CONDUITĂ - PLATFORMA CIVICĂ FORȚA PATRIOTICĂ 

Principiile etice și morale: 

Integritatea, corectitudinea, respectul reciproc, profesionalismul și transparența sunt fundamentale în 

cadrul acestei Platforme Civice. Aceste principii guvernează comportamentul nostru față de colegi, 

colaboratori și în relația cu autoritățile publice din România și străinătate. 

Pe această platformă civică toți membrii săi trebuie să acționeze întotdeauna într-o manieră adecvată și 

responsabilă. Violența de exprimare, discriminarea și aducerea unor injurii altor colaboratori sau 

membri ai platformei nu sunt tolerate. 

Regulamentele și regulile interne pentru Grup de lucru – Forța Patriotică și Consiliu Decizional: 

Toate regulamentele și regulile, instrucțiunile și procedurile interne trebuie întotdeauna respectate de 

către toți membrii Platformei Civice. Fiecare membru va lua act de acest document și îl va semna odată 

cu decizia acestuia de a face parte din acest proiect, denumit Platforma Civică Forța Patriotică. 

Ne concentrăm în special pe calitatea și integritatea cetățenilor care vor face parte din acest proiect și 

nu ne vom abate de la sancțiuni, indiferent despre ce persoană este vorba, atunci când aceste prevederi 

vor fi încălcate.  

Confidențialitatea: 

Informațiile și secretele profesionale ale proiectelor și măsurilor care se vor dezbate sau adopta pe 

această Platformă, în cadrul Grupului de lucru sau al Consiliului Decizional, au întotdeauna caracter 

confidențial și nu trebuie făcute publice.  

Informațiile confidențiale, non-publice și secretele profesionale pot fi transmise la nivel intern doar între 

membrii Grupului de lucru și Consiliul Decizional.  

Toate informațiile confidențiale și non-publice trebuie protejate împotriva accesului neautorizat, prin 

respectarea în totalitate a regulamentului intern de funcționare și totodată a normativelor în materie de 

protejare a datelor confidențiale conform normativelor internaționale în vigoare. 

Prin semnarea acestui document de conduită, fiecare persoană se angajează să respecte toate aceste 

normative și regulamentul intern de funcționare privind confidențialitatea datelor. 

Reprezentarea Externă: 

Doar persoana desemnată de către Consiliul Decizional are autorizarea să comunice intern și extern în 

numele Platformei Civice Forța Patriotică.   

Privacy – protecția datelor cu caracter personal: 

În conformitate cu regulamentul european ** GENERAL DATA PROTECTION REGULATION - UE 2016/679 ** 

toate datele personale ale membrilor platformei care vor face parte din Consiliul Decizional sau din 

Grup De Lucru – Forța Patriotică, vor fi folosite conform normativelor în vigoare și nu vor fi înstrăinate 

sau folosite în alt scop sub nici o formă. 

          Nume și prenume                                        Semnătura                                                  Data 

 

 

 


