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Memorandum de Înțelegere 
între 

Secretariatul General al Guvernului prin, Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă 
și Consiliul German pentru Dezvoltare Durabilă (Rat für Nachhaltige Entwicklung - RNE) 

referitor la Codul Român al Sustenabilității 

 
Acest Memorandum de Înțelegere se referă la aplicarea Codului German al Sustenabilității     
într-o versiune adaptată, de către partenerii Români. 
 
RNE ia act și salută traducerea, diseminarea și utilizarea Codului Sustenabilității de către 
potențiali parteneri din alte țări și piețe. Este înțelegerea comună, Codul Sustenabilității să fie 
în esență un instrument non-profit. 
 
Responsabilitatea pentru implementarea și aplicarea Codului Sustenabilității în țări, în afară 
de Germania, revine partenerului (partenerilor) de cooperare națională. Partenerul de 
cooperare este liber să stabilească un sistem de implementare, care ține cont de situația pieței 
și cerințele părților interesate, din țara respectivă. Partenerul de cooperare funcționează 
independent, dar în colaborare cu RNE. RNE oferă mijloace de comunicare care pot, dar nu 
este obligatoriu să fie utilizate de partenerul de cooperare. Acestea includ o secțiune națională 
a bazei de date a Codului în limba engleză și limba națională (plus, dacă este necesar, adaptări 
suplimentare în conținut). Finanțarea pentru secțiunea națională a bazei de date este în sarcina 
partenerului național sau partenerilor săi de finanțare. 
 
Principiile de bază ale cooperării: 
 
• Codul Român al Sustenabilității este o adaptare națională a Codului Sustenabilității. 
Adaptarea națională va fi operată de partenerul național de cooperare, într-o secțiune 
națională a bazei de date a Codului. Adaptarea și implementarea se desfășoară în dialog cu 
părțile interesate de Codul național al Sustenabilității. 
 
Partenerii de cooperare se recunosc reciproc ca părți interesate relevante, în ceea ce privește 
Codul Sustenabilității. Acestea se iau în considerare reciproc, de exemplu în ceea ce privește 
evenimentele asociate Codului Sustenabilității, ori de câte ori este cazul. 
 
• Baza de date și site-ul internaționale: informații relevante pentru un public internațional mai 
larg, cum ar fi abordarea declarațiilor de conformitate, comunicatele de presă ale partenerilor 
etc. pot fi publicate pe www.sustainabilitycode.org fără costuri pentru parteneri naționali sau 
companiile naționale cu care aceștia colaborează. 
 
• Secțiunea bazei de date a Codului național al Sustenabilității va integra logo-urile 
partenerului național de cooperare și va realiza adaptarea la nivel național a Codului. Baza de 
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date națională poate fi integrată prin iframe în orice site web, asigurând astfel protecția 
designului corporativ al organizației/organizațiilor partenere. 
 
• Partenerul național de cooperare este administratorul Codului național al Sustenabilității. 
Administratorul examinează declarațiile de conformitate ale companiilor din țara sa, pentru a 
asigura calitatea informațiilor, în conformitate cu adaptarea Română a Codului. Dacă o 
companie dorește să publice versiunea în Engleză a declarației de conformitate, aceasta va fi 
publicată de partenerul național de cooperare, în calitate de administrator național, în baza 
de date internațională a Codului Sustenabilității. 
 
• Securitatea datelor și utilizarea datelor: RNE prin Biroul Codului Sustenabilității sau o 
organizație alternativă creată de toți partenerii naționali poate fi coordonatorul tehnic al bazei 
de date internaționale (care nu este încă stabilită), fără dreptul de a avea informații despre 
secțiunea națională a Codului fără permisiunea acordată de partenerul național de cooperare. 
Securitatea Datelor din Europa și Germania Federală este protejată în programarea bazelor de 
date, ceea ce înseamnă că nu sunt utilizate date de contact în alte scopuri (adică buletine 
informative, corespondențe etc.)  
Începând din toamna anului 2016, RNE oferă o Interfață de Programare a Aplicației (API) 
universală pentru conectarea instrumentelor de raportare bazate pe web cu Baza de Date a 
Codului Sustenabilității. Din 2017, un API de export oferă opțiunea de a conecta baza de date 
cu părțile care ar dori să utilizeze informațiile publicate, de exemplu agenții de rating și 
sisteme de furnizori de date. 
 
• Informare și perspectivă asupra dezvoltării viitoare: Obiectivul Fundației Grecești QualityNet 
(QNF), guvernului Ceh, Codului Turc al Sustenabilității și Biroului Codului Sustenabilității este 
de a  atrage în continuare state membre UE și/sau actori relevanți ca parteneri strategici pentru 
implementarea Codului Sustenabilității în țările respective, în conformitate cu reglementările 
interne. Partenerii de cooperare se informează reciproc cu privire la progresele și activitățile 
în acest sens.  
 
Înțelegerea comună este ca numărul semnificativ de patru țări membre ale UE să fie punctul 
de plecare pentru crearea unui Cod European al Sustenabilității. Organizațiile partenere vor 
lucra în mod consensual pentru dezvoltarea ulterioară a Codului Sustenabilității (adică aspecte 
strategice și finanțare la nivel European, conținutul standardului, marca, probleme de 
colaborare și guvernanță). O nouă marcă figurativă ar putea fi dezvoltată atunci și înregistrată 
ca marcă internațională, prin unul dintre partenerii de cooperare, un potențial consorțiu viitor 
sau o organizație umbrelă nou înființată. Dacă este cazul, o nouă redenumire, conținutul și 
cerințele procedurale ale Codului vor fi discutate între parteneri. 

• Orice revizuire majoră a Codului Sustenabilității este comunicată de către biroul Codului 
German al Sustenabilității. O viitoare revizuire este planificată pentru anul 2021, în ceea ce 
privește implementarea taxonomiei UE și posibilele cerințe suplimentare pentru raportarea 
integrată. 
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• Partenerul național de cooperare va avea dreptul să utilizeze toate elementele Codului 
German al Sustenabilității ca plan pentru inițiativele și practicile proprii (procesul de aprobare 
a declarațiilor, setul de instrumente pentru instruiri, Ghidul IMM-urilor etc.). Prin urmare, RNE 
oferă versiunile în text integral ale standardului de transparență (Codul Sustenabilității) și 
Ghidul IMM-urilor pentru traducere și adoptare, oricărui grup interesat care caută un acces ușor 
la informațiile nefinanciare. Traducerile sunt publicate pe site-ul Codului Sustenabilității. 

• Partenerul național de cooperare este liber să caute surse de finanțare pentru implementarea 
Codului național al Sustenabilității în nucleul său (administrare, comunicare, proces de 
aprobare). Partenerul național de cooperare este liber să dezvolte, în continuare, instrumente 
utile, precum workshop-uri ale specialiștilor, indici, clasamente/criterii de referință sau 
niveluri superioare ale proceselor de evaluare, pentru a face relevant Codul Sustenabilității. 
Serviciile care depășesc serviciile de bază ale Codului pot fi taxate de către 
partenerul/partenerii de cooperare național.  


