
D R A F T 
Cod de etică pentru managerii de proiecte UE

Acest Cod de Etică este un set de principii și valori care subliniază responsabilitățile și practicile 
profesionale pentru persoane fi zice și organizații din domeniul managementului de proiect UE 
pentru întregul ciclu de proiect. 

Eu, ca fi ind implicat în managementul proiectelor UE, declar intenția de ...
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Comunicare
... să fi u sincer și să acționez cu integritate. 
... să acționez cu responsabilitate și respect față de toate părțile interesate.
... să demonstrez transparență în munca mea și în comunicarea cu toate părțile implicate.
... să furnizez toate informațiile necesare, cu exactitate și în grafi cul de timp defi nit pentru toate părțile interesate relevante.
... să respect dreptul la confi dențialitate și intimitate a tuturor persoanelor care sunt implicate în activitățile proiectului și să 
    utilizez informațiile numai în scopurile legate de sarcinile muncă pentru care au fost destinate.
... să respect drepturile de proprietate intelectuală ale altora, cu grijă și prudență.

Calitate
... să fac mereu eforturi pentru cea mai bună calitate a rezultatelor. 
... să mă asigur că rezultatele proiectului sunt relevante pentru utilizatorii fi nali / benefi ciari direcţi ai proiectului. 
... să monitorizez cu regularitate progresul proiectului, în special împotriva ipotezelor emise în faza de planifi care.
... să verifi c și să infl uențez toţi factorii relevanți care pot avea un efect asupra sustenabilităţii rezultatelor proiectelor. 
... să respect principiile de Responsabilitate Socială Corporativă (CSR) și abordarea bazată pe Drepturile Omului (HRBA).

Profesionalism
... să depun eforturi pentru a obține efectul pozitiv aşteptat și efi ciență, prin aplicarea metodelor şi instrumentelor acceptate / 
    consacrate în managementul de proiect în funcție de situație. 
... să depun eforturi constante pentru a-mi îmbunătăți cunoștințele și abilitățile mele în domeniul managementului de proiect. 
... să fi u familiarizat şi să-mi îmbunătățesc constant cunoştinţele mele însuşite despre politicile UE, obiectivele lor, documente
    juridice și programe de fi nanțare specifi ce.
... să accept doar acele tipuri de sarcini/ angajamente pentru care am dobândit experiență și competență.
... să învăț din feedback-ul benefi ciarilor fi nali, să aloc timp pentru auto-refl ecție și să caut modalități de a-mi îmbunătăți 
    performanța proprie.
... să documentez, să raportez și să diseminez lecțiile învățate și să păstrez documentația de proiect în conformitate cu cerințele
    aplicabile ale programului respectiv.
... să acționez ca un lider.

Interese
... să conștientizez diferitele interese ale părților implicate, care sunt infl uenţate de activitățile proiectului.
... să respect diferitele interese ale partenerilor de proiect și să discut proactiv cu partenerii despre confl ictele de interese ale
    unui consorțiu de proiect.
... să dezvolt și să respect acordurile formale între partenerii unui consorțiu de proiect.

Responsabilitate
... să menţin costurile de servicii pentru utilizatorii fi nali / clienți la prețuri accesibile și mecanismele pentru a stabili în mod 
    transparent aceste costuri. 
... că orice lucru făcut pentru pregătirea unei propuneri, indiferent de succesul propunerii, ar trebui să fi e compensat în mod
    rezonabil pentru aceasta.
... să resping orice formă de corupție. 
... să utilizez toate fi nanțările de proiecte în mod corect.

Numele dumneavoastră
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