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                                 Cod de conduită și etică 
Platforma - Academia pentru Economie Circulară a fost intocmită cu scopul de a 

prezenta principiile, strategiile și abilitățile sub forma unui certificat, astfel încât să fie  

acccesibilă populației provenite din diferite medii. Diversitatea și includerea sunt valorile 

esențiale în cadrul Academiei pentru Economie Circulară (AEC), încurajând comunitatea 

noastră să cuprindă aceste valori și să le împărtășească.   

Astfel, AEC își propune să accelereze tranziția spre circularitate, cu acțiuni concrete 

constând în dezvoltarea unor soluții practice și scalabile, campanii naționale, axându-se pe 

transmiterea mesajului circular, precum și cel al dezvoltării durabile.  Prin dezvoltarea unui 

cadru de cooperare bazat pe promovarea economiei circulare și dezvoltarea tehnologiei eco-

eficiente, cu scopul de a asigura un mediu ambiant sustenabil, se vizează facilitarea, 

promovarea și susținerea creșterii competitivității membrilor asociați, precum și a 

competitivității economice regionale/naționale.  

Pentru a-și îndeplinii misiunea și viziunea unei Economii Circulare prin dezvoltarea 

ecositemică a vieții pe planeta noastră din punct de vedere social, economic și natural, 

Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară și Mediu „Ernest Lupan”(IRCEM) 

promovează principiile Economiei Circulare dorind să prezinte dezvoltarea durabilă. Ținând 

cont de acest lucru, Codurile de conduită și etică au fost elaborate pentru a se asigura că toată 

activitatea din cadrul platformei AEC respectă întru totul normele europene în vigoare.  

Scopul Codului de conduită și codului de etică este acela de a oferii siguranța că 

platforma Academiei pentru Economie Circulară, produsele și serviciile sunt incluzive și că noi, 

membrii noștrii și comunitatea noastră respectăm principiile și valorile legate de Economia 

Circulară, responsabilitatea socială și  dezvoltarea durabilă. 

Codul de conduită 
Codul de conduită AEC evidențiază etica, valorile platformei, produsului și serviciilor. 

A fost întocmit cu membrii ai comunității AEC, creatori de conținut, designer, administratori, 
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pe baza unor practici stabilite.  Prin aportul părților implicate vom continua să actualizăm 

codul de conduită odată cu adăugarea de produse, servicii și activități noi, dar și pe baza 

feedback-ului primit de la membrii comunității.   

În cazul unei probleme care nu este acoperită de prezentul Cod de Conduită, echipa 

AEC o să decidă dacă un comportament este acceptabil sau nu, într-o maniera cât mai corectă 

și transparentă, respectând în același timp confidențialitatea părților implicate.Acest cod de 

conduită este valabil pentru toate activitățile din cadrul platformei Academiei pentru 

Economie Circulară, paginile sale de socializare (Facebook), incluzive comentarii, postări și 

mesaje private.  

Absolvenții certificați, membrii comunității, precum și candidații pentru certificarea în 

Economie Circulară sunt îndemnați să adopte următoarele linii directoare de conduită: 

• Contribuirea la menținerea unui mediu de învățare online sigur, de susținere și 

ordonat, astfel încât să conducă la învățare, să arate respect și demnitate față de alte 

persoane. 

• Comunicarea cu personalul să fie într-o manieră respectuasă și pozitivă; 

• Comunicați atât în cadrul platformei, cât și în afara ei, în conformitate cu principiile 

economiei circulare și responsabilitatea socială. 

• Asigurați-vă că personalul AEC are o experiență pozitivă în toate interacțiunile cu 

dumneavoastră. 

• Comportamentul adecvat pe care îl încurajăm în cadrul Academiei este următorul: 

comunicare și interacțiune cu respect; demonstrarea empatiei și sensibilității; oferirea 

de feedback constructiv; activați în conformitate cu principiile incluziunii, adică 

arătând respect pentru alte norme, culturi, preferințe de viață; promovarea valorilor 

și principiilor economiei circulare, responsabilității sociale și dezvoltării durabile. 

• Păstrați un comportament liber, lipsit de orice formă de agresiune, hărțuire și 

discriminare; 
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• Alte forme de comportament inadecvat care nu se tolerează sunt: discursuri 

periculoase, incitante sau pline de ură;  hărțuire sau intimidare;  amenințări cu  

violență; întreruperea intenționată a discuțiilor; a conferințelor, a seminariilor sau a 

altor evenimente;  

• Suntem o comunitate de învățare, unită în jurul principiilor economiei circulare. Astfel 

că, încurajăm experimentarea, o mentalitate de creștere și toleranță față de eșecuri, 

greșeli sau lipsă de înțelegere. 

• Orice dezacord sau neînțelegere se vor discuta într-o manieră calmă; În acest caz, 

cereți lămuriri și nu presupuneți că cineva este ofensator în mod intenționat; 

• Vă rugăm să luați legătura cu personalul institutului pentru a raporta orice conduită, 

postare, activitate sau conținut care considerați că nu este în conformitate cu acest 

Cod de conduită. Membrii comunității sunt încurajați să raporteze orice incident care 

încalcă Codul de conduită. Membrii care încalcă codul de conduită vor fi contactați de 

către echipa AEC. Pentru a raporta orice încălcare vă rugăm să folositi opțiunea 

Contact. 

• Vă rugăm să vă protejați intimitatea proprie și a celor din jur. Vă rugăm să aveți grijă 

privind distribuirea în mod neadecvat a informațiilor personale sau a altor persoane 

în mediul public. 

• Dacă nu se specifică altfel, tot conținutul postat pe platforma comunității este vizibil 

public și poate fi căutat online. 

• Administratorii site-ului web pot șterge activități, comentarii, postări care nu aderă la 

Codul de conduită al AEC. 

• În cazul încălcării Codului de conduită, fie se emite un avertisment, anunțăm 

suspendarea contului sau în cazul unei încălcări grave, putem anunța expulzarea 

contului și eliminarea din platformă și comunitate. 
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Codul de etică 
Absolvenții certificați, membrii comunității, precum și candidații pentru certificarea în 

Economie Circulară sunt încurajați să susțină cele mai înalte standarde de norme etice în 

conformitate cu principiile și valorile Economiei Circulare: 

• Acționați cu transparență, onestitate, integritate și faceți o prioritate din interesele 

mediului și ale societății, evitați orice conflict de interese și urmăriți să creați valoare 

pentru toate părțile interesate. 

• Promovați circularitatea și sustenabilitatea sistemelor care reglementează viața 

economică conform principiior „oameni, planetă și prosperitate”. 

• Acționează cu respect față de ceilalți și față de mediu, practică activitățile profesionale 

într-o manieră incluzivă și nediscriminatorie, astfel încât să susții valorile echității, 

egalității și toleranței. 

• Exercitați abilitățile de conducere și de luare a deciziilor cu scopul de a urmării 

stabilirea echității, diversității și incluziunii la locul de muncă și în societate. 

• Acționați într-un mod care să promoveze integritatea disciplinei precum și a 

reprezentanților săi. 

Codul de conduită este revizuit în mod regulat, astfel încât să reflecte adaptările necesare 

care rezultă din contribuțiile primite prin raportarea membrilor CEA sau din modificări ale 

cadrului de reglementare în vigoare. 
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