
                                                                            

                                                                

 

 

 

COD DE BUNE PRACTICI 

ÎN CADRUL PROIECTULUI „LEGĂTURI EUROPENE REALIZATE PRIN 

CINEMATOGRAFIE ȘI DANS” 

 

 

Fundaţia Europeană pentru Cultura Urbană, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Dimitrie 

Bolintineanu nr. 29 ap. 2, Cluj-Napoca, cod fiscal RO 19148831/31.10.2006, având calitatea 

de promotor al proiectului “Legături Europene realizate prin Cinematografie și Dans” doreşte 

să promoveze şi să asigure în toate etapele implementării respectarea principiilor bunei 

guvernări, dezvoltării durabile şi a egalităţii de şanse.  În acest sens toţi participanţii la 

proiect, indiferent de rol, nivel de implicare, statut social sau apartenenţă îşi vor însuşi şi 

asuma prin semnătură următoarele:  

 

1. Orice decizie care vizează activităţi din cadrul proiectului va fi transparentă şi asumată şi 

nu va crea prejudicii nici unei persoane, grupări sau organizaţii. 

2. Accesul la informaţiile legate de proiect nu va fi limitat în nici un fel, acestea fiind puse la 

dispoziţie oricărei entităţi juridice sau persoane fizice interesate, în baza unei solicitări 

adresate responsabililor de proiect. 

3. Principiul dezvoltării durabile se va respecta asigurând resursele economice, sociale și 

ecologice într-un mod sustenabil fără a periclita posibilităţile generaţiilor viitoare de a 

desfăşura proiecte similare. 

4. Resursele umane și materiale vor fi utilizate în cadrul proiectului cu eficacitate și eficienţă. 

Se va asigura o utilizare prudentă de resurselor de materiale și de energie în toate etapele de 

implementare ale proiectului şi se va avea în vedere ca orice material rezidual sau extras din 

activităţile proiectului să fie refolosit, reciclat, tratat sau depozitat într-un mod ecologic. 

5. Pentru toți participanții la proiect, indiferent de etnie, gen sau statut social se va asigura 

egalitatea de șanse şi toţi participanţii la proiect vor fi obligaţi să respecte legislaţia în 

vigoare în domeniul muncii.  

6. Toleranţa şi incluziunea socială vor fi promovate. Mesajele instigatoare la ură, 

discriminare, extremism, rasism, homofobia, antisemitism şi violenţa vor fi combătute şi 

sancţionate. 

 


