
Reţeaua pentru Promovarea Dezvoltării Durabile – Regulament 

 

Nume: Reţeaua pentru Promovarea Dezvoltării Durabile 

Scop: Crearea unui cadru favorabil constituirii de parteneriate între membrii 
reţelei, schimbului de experienţă şi acordării de suport şi expertiză în domeniile specifice 
dezvoltării durabile:  

o educaţie pentru dezvoltare durabilă; 

o încurajarea şi susţinerea parteneriatelor naţionale şi internaţionale; 

o protecţia mediului; 

o suport pentru grupurile cu risc de marginalizare şi excludere socială; 

o valorificarea potenţialului creator al unor grupuri – tineri, cercetători, 
reprezentanţi media, mediul academic; 

o promovarea multiculturarismului; 

o reforma administraţiei publice; 

o consolidarea societăţii civile; 

o luarea de poziţie faţă de acţiuni/ reglementări care încalcă principiile 
dezvoltării durabile. 

Trăsături definitorii: 
Reţeaua are un caracter informal şi deschis, în corelaţie cu criteriile stabilite în 

prezentul regulament şi cu scopul declarat. 

Toţi membrii reţelei sunt egali, fiind supuşi aceloraşi obligaţii şi dispunând de 
aceleaşi drepturi, cuprinse în prezentul regulament. 

Membrii reţelei sunt organizaţii non-guvernamentale, autorităţi locale şi instituţii 
publice. 

Calitatea de membru: 
Pentru a dobândi calitatea de membru, este necesară dovedirea capacităţii de a 

oferi expertiză în unul sau mai multe dintre domeniile enumerate în definirea scopului, 
prin completarea şi depunerea fişei de înscriere, disponibilă pe site-ul APDD - Agenda 
21. 

Pe baza fişei de înscriere, fiecare candidatură va fi evaluată, urmând ca aplicantul 
să primească un răspuns referitor la acceptarea sau respingerea sa ca membru al reţelei în 
termen de 15 zile. Datele cuprinse în fişă vor fi puse la dispoziţia tuturor membrilor 
reţelei, acceptarea sau respingerea aplicantului făcându-se prin procedura votului prin 
majoritate simplă. 

Drepturile membrilor: 
Membrii reţelei dispun de acces liber şi egal la informaţii. 



Membrii reţelei se bucură de prioritate în sensul participării în proiecte 
implementate de alţi membri ai reţelei. 

Membrii reţelei pot utiliza calitatea de membru pentru atragerea de fonduri. 

Membrii reţelei se pot folosi de sigla reţelei pentru un plus în sfera imaginii 
proprii. 

Membrii reţelei au dreptul de a utiliza materialele elaborate de ceilalţi membri, cu 
menţionarea sursei. 

Obligaţiile membrilor: 
Membrii reţelei au obligaţia de a informa constant/ periodic ceilalţi membri în 

legătură cu evenimentele semnificative pe care le organizează sau în care sunt implicaţi,  
asigurând cu prioritate, în limita posibilităţilor, participarea celorlalţi membri la acestea. 

Membrii reţelei nu vor aduce prejudicii de imagine acesteia. 

Membrii reţelei vor pune la dispoziţia acesteia doar resursele pe care sunt siguri 
că le deţin, conform declaraţiilor cuprinse în fişa de înscriere. 

Fiecare membru al reţelei va desemna o persoană de contact, responsabilă cu 
furnizarea de informaţii reţelei şi păstrarea legăturii cu membrii acesteia. 

Membrii reţelei vor aduce la cunoştinţa celorlaţi membri orice schimbări 
semnificative survenite în legătură cu datele de contact, persoana de contact sau obiectul 
de activitate. 

Pierderea calităţii de membru: 

Aceasta poate fi obţinută la cerere, în urma liberei exprimări a opţiunii membrului 
în cauză. 

Aceasta poate fi datorată încetării activităţii organizaţiei în cauză, având loc din 
oficiu. 

Un membru poate fi exclus prin votul majorităţii simple a membrilor reţelei, în 
următoarele cazuri: 

o nerespectarea prevederilor regulamentului 

o furnizarea de informaţii eronate membrilor reţelei 

o aducerea de prejudicii imaginii reţelei sau a unui/ unor membri ai acesteia 

 

 

 


