Codul de etică și conduita al Asociatiei pentru Prevenirea si
Combaterea Fraudelor(APCF)

1. Crearea unui climat organizaţional etic
1.1. Ce este Codul de Etică şi Conduită Profesională?
Codul de Etică şi Conduită Profesională (denumit în continuare Codul) stabileşte principiile şi
normele de etică şi conduită profesională la care aderă membrii APCF, fiind un ghid de
comportament în diferite contexte instituţionale. Acesta reflectă valorile esenţiale şi
standardele etice ale Asociatiei, asumate în activităţile derulate în beneficiul societatii, mediului
de afaceri si administrative sin sectorul public si privat, inclusiv in relatia cu Autoritatile Statului.
Ce urmărim prin Codul de Etică şi Conduită Profesională?
 Crearea unui climat etic adecvat activităţii profesionale, în acord cu obiectivele APCF;
 Prevenirea practicilor neconforme cu normele de etică şi conduită profesională
adoptate la nivelul Asociatiei, care contravin misiunii, viziunii şi valorilor noastre şi care
pot aduce prejudicii activităţii şi imaginii APCF;
 Informarea categoriilor de public interesate de activitatea APCF cu privire la standardele
de comportament moral şi conduită profesională la care sunt îndreptăţite să se aştepte
din partea membrilor echipei noastre.
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1.2. Cui se aplică prevederile Codului?
Fiecare dintre membrii APCF are obligaţia să îşi desfăşoare activitatea profesională în
conformitate cu regulile şi practicile prezentului Cod, indiferent de funcţie sau statut. Principii
etice şi de conduită profesională la care aderăm în cadrul APCF.
În desfasurarea activitatilor noastre, urmărim întotdeauna aplicarea si promovarea celor mai inalte
standarde etice, de integritate, conduita morala si profesionala si transparenta.
1.3. Loialitatea faţă de APCF.
Apărăm prestigiul si reputatia APCF şi ne abţinem de la orice act ori fapt care poate produce
prejudicii imaginii sau intereselor legale si legitime ale acesteia.
1.4. Profesionalismul
Asigurăm îndeplinirea atribuţiilor ce ne revin sau pe care le primim cu responsabilitate,
competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate.
1.5. Imparţialitatea şi nediscriminarea
Adoptăm o atitudine obiectivă şi neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de
altă natură, în desfasurarea activitatilor noastre. De asemenea, ne tratam toti partenerii si
colaboratorii cu echilibru si fara discriminare pe criterii de sex, origine, apartenenta etnica sau
culturala, religie, simpatii sau apartenente politice, etc.
1.6. Libertatea gândirii şi a exprimării
Ne exprimăm şi ne fundamentăm liber opiniile, respectând ordinea de drept, bunele moravuri,
precum si opiniile celorlalti. Credem in libertatea de gandire si comunicare, aplicam si
promovam comunicarea directa si transparenta, schimbul de experienta si know-how.
1.7. Cinstea şi corectitudinea
În exercitarea funcţiei şi în îndeplinirea sarcinilor atribuite dăm dovadă de bună-credinţă şi
onestitate. De asemenea, acţionăm in deplina corectitudine si cu totala responsabilitate.
1.8. Hărţuirea sexuală
Atât în relaţiile interne in cadrul Asociatei, cât şi în relaţiile cu partenerii si colaboratorii externi,
orice formă de hărţuire sexuala este interzisa.
1.9. Deschiderea şi transparenţa
Activităţile desfăşurate in cadrul APCF sunt publice si auditabile. Principiile etice şi de conduită
profesională completează valorile APCF şi se aplică atât în relaţiile profesionale din interiorul
Asociatiei, cât şi în relaţiile profesionale stabilite cu partenerii si colaboratorii nostri.

2. Norme etice şi de conduită pe care le respectăm în cadrul APCF
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2.1. Conformitatea cu legislaţia şi reglementările în vigoare
Ne desfăşurăm activitatea în conformitate cu normele legale în vigoare şi respectăm normele de
etică şi conduită profesională cuprinse în prezentul Cod, precum şi în alte norme deontologice
specifice profesiei sau activitatilor de business pe care le desfasuram, după caz.
2.2. Declaraţiile, discursurile şi apariţiile publice
Conform strategiei de comunicare a APCF, toate articolele, știrile, evenimentele sau
sustinerea unor puncte de vedere in numele Asociatiei se vor produce după obținerea acordului
a cel putin unuia dintre membrii Consiliului Director
2.3. Implicarea politică
Niciun membru APCF nu se implică în activităţi cu caracter politic, cum ar fi: a. participarea la
colectarea de fonduri pentru finanţarea partidelor politice; b. furnizarea de sprijin logistic
candidaţilor la funcţii de demnitate publică; c. colaborarea, sub orice forma, cu persoanele fizice
sau juridice care fac donaţii ori sponsorizări partidelor politice; d. utilizarea imaginii proprii, prin
asociere cu imaginea Asociatiei în scopuri electorale. În cadrul APCF nu se acceptă afişarea
însemnelor ori obiectelor inscripţionate cu sigla sau denumirea vreunui partid sau aliante
politice ori a candidaţilor acestora.
Pe de alta parte APCF nu poate interzice un drept constitutional de a fi ales intr-o functie de
demnitate publica, insa detinerea unei functii publice/politice este incompatibila cu detinerea
calitatii de membru APCF. Un membru al Asociatiei ales pentru ocuparea unei functii
publice/politice va renunta la calitatea de membru in maximum 30 de zile de la dobandirea
respectivei functii.
2.4. Conflictul de interese
Conflict de interese - acea situaţie sau împrejurare în care interesul personal, direct ori indirect,
al unui membru APCF, contravine interesului Asociatiei, astfel încât afectează sau ar putea
afecta independenţa şi imparţialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp şi cu
obiectivitate a îndatoririlor care îi revin în exercitarea functiei detinute in cadrul Asociatiei sau a
activitatilor desfasurate.
Interes personal - orice avantaj material sau de altă natură, urmărit ori obţinut, în mod direct
sau indirect, pentru sine ori pentru alţii, de către membrii APCF prin folosirea reputaţiei,
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influenţei, facilităţilor, relaţiilor, informaţiilor la care au acces, ca urmare a detinerii sau
exercitării atribuţiilor specifice.
În cazul în care, în executarea atribuţiilor ce ne revin in cadrul Asociatiei, constatăm că ne aflăm
în situaţia unui conflict de interese, informăm imediat, în scris, letric sau prin e-mail, Consiliul
Director şi luăm toate măsurile necesare pentru a evita implicarea în acea situaţie.
Daca vreunul dintre membrii Consiliului Director se afla intr-un potential sau existent conflict de
interese, acesta se va recuza de la luarea oricarei decizii.
In ceea ce priveste interesele personale, este interzis membrilor APCF sa se foloseasca de
mijloacele puse la dispozitie de catre Asociatie, sub orice forma, pentru a-si promova interese
personale, de afaceri sau de orice alta natura.
2.5. Statutul cadourilor şi favorurilor
Nu solicităm/oferim şi nu acceptăm inca calitate de membri APCF: bani, cadouri, servicii,
favoruri, oferte cu titlu gratuit, invitaţii la diferite evenimente sau orice alte avantaje care ne
sunt destinate personal, familiei, prietenilor ori persoanelor cu care avem sau am avut relaţii de
afaceri sau de natură politică, care pot influenţa imparţialitatea în exercitarea funcţiilor deţinute
şi pot constitui o recompensă în raport cu aceste funcţii. În cazul unor acţiuni de protocol în
care, în exercitarea mandatului sau a funcţiei, primim cadouri, invitaţii sau dovezi de curtoazie,
le declarăm şi le prezentăm Membrului de Etica al APCF, în termen de maximum 15 zile de la
primire, urmând ca acesta, impreuna cu membrii Consiliului Director, să dispună asupra
oportunitatii de pastrare a cadoului, serviciului, favorului, invitatiei sau oricarui alt avantaj. Sunt
exceptate de la declarare medaliile, decoraţiile, insignele, ordinele, precum şi oricare alte
obiecte similare, cu valoare simbolica si care nu depasesc echivalentul sumei de 50 euro.

2.6. Consiliere, suport şi monitorizarea respectării Codului
Pentru orice neclarităţi, întrebări sau asistenţă cu privire la conţinutul Codului, precum şi pentru
a primi în condiţii de deplină confidenţialitate îndrumare şi consiliere etică cu privire la
rezolvarea dilemelor şi incertitudinilor în materie de conduită adecvată în cazuri particulare,
fiecare dintre membrii APCF se poate adresa membrului de Etica din cadrul Consiliului Direcor
sau in cazul in care acesta nu este disponibil, oricarui membru al Consiliului Director.
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Fiecare membru al APCF este responsabil pentru cunoaşterea şi respectarea prezentului Cod.
Încălcarea normelor Codului poate atrage răspunderea persoanei vinovate, în condiţiile prevăzute în
Regulamentul Intern.

2.7. Semnalarea cazurilor de încălcare a prevederilor Codului
Fiecare dintre membrii APCF are responsabilitatea de a semnala preşedintelui sau membrului de
Etica abaterile sau încălcările Codului de Etica. De asemenea, poate face sesizări orice persoană
fizică sau reprezentant al unei entitati care intra in contact sau parteneriat/colaborare cu cu
membrii APCF si a constatat abateri sau încălcări ale prezentului Cod. Pentru întocmirea sesizării
poate fi utilizat formularul anexat Codului(Anexa 1). Sesizările se transmit prin posta, în plic închis
adresat preşedintelui sau membrului de Etica sau prin e-mail la adresa sesizari.etica@apcf.ro.
Sesizările anonime(whistleblower) vor fi luate în considerare numai in masura in care sunt
documentate corespunzator sau pot fi documentate prin colaborarea ulterioara, astfel incat sa
conduca la luarea unor decizii obiective si pe deplin motivate.
2.8. Soluţionarea sesizărilor
Sesizările primite de preşedintele sau membrul de Etica ai APCF conform capitolului 2.7. sunt
solutionate în termen de 30 de zile de la data primirii. In acest sens, se va intocmi un raspuns scris
care va include concluzia si decizia cu privire la cele sesizate.

3. Dispozitii finale
Toţi membrii si colaboratorii/partenerii APCF sunt informaţi cu privire la prevederile Codului prin
publicarea acestuia pe pagina intranet(www/apcf.ro). Niciun membru APCF nu poate invoca
necunoasterea prevederilor prezentului Cod.
Incalcarea prevederilor prezentului Cod poate fi sanctionata, in functie de gravitatea incalcarii, cu
urmatoarele sanctiuni:
-

avertisment scris(scrisoare de nemultumire);
retragerea calitatii de membru APCF.
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De asemenea, in cazul in care incalcarea este de natura penala, fapta poate atrage si angajarea
raspunderii penale a celui responsabil de comiterea incalcarii.
Prezentul cod intră in vigoare la data aprobării lui de către Consiliul Director al APCF si este
obligatoriu pentru toti membrii Asociatiei.
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