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   Dosar I.2 

 

DECIZIA 

nr.453 din 28.05.2020 

privind modificarea Regulamentului Intern al Filarmonicii de Stat  Tîrgu Mureș, 

aprobat prin Decizia managerului nr.112 din 13.04.2020 

 

 

 

 Managerul Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş, 

 Văzând Referatul nr.829 din 27.05.2020 prezentat de directorul adjunct prin care se propune 

modificarea Regulamentului Intern al Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş, aprobat prin Decizia 

managerului instituției nr.112 din 13.04.2020, 

  Având în vedere prevederile Legii nr.53/2003- Codul Muncii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr.250/1992 privind concediul 

de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu 

specific deosebit și din unitățile bugetare, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, 

În temeiul art.12 lit.gg) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al                      

Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.22 

din 15 febr.2018 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare ale Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş, cu modificările ulterioare, 

d e c i d e : 

 Art.1. Articolul 25 al Regulamentului Intern al Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş, aprobat prin 

Decizia managerului nr.112 din 13.04.2020, se modifică și va avea următorul cuprins: 

”Art.25.(1) Acordarea concediului de odihnă/altor concedii, definirea evenimentelor 

deosebite, acordarea zilelor libere la care au dreptul angajații instituției, modalitatea de 

solicitare, aprobare și de efectuare a acestora sunt prevăzute în Procedura de sistem privind 

concediile de odihnă și alte concedii/ zile libere cuvenite personalului contractual din 

Filarmonica de Stat Tîrgu Mureș, cod PS.07. 

(2)  Angajații au dreptul la concedii fără plată acordate și pentru interese personale, altele 

decât cele prevăzute de reglementările legale în vigoare, pe durate stabilite prin acordul 

părţilor. 

Astfel, pentru rezolvarea unor situații personale sau pentru specializare profesională, 

angajații au dreptul la concedii fără plată pe o durată de până la 365 zile calendaristice 

consecutive. 

Face excepție, concediul fără plată solicitat de angajații care efectuează studii masterale 

sau postuniversitare, în specialitatea postului ocupat, pentru care perioada maximă este 

de 2 ani.” 
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Art.2. Celelalte prevederi ale Regulamentului intern al Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș, 

aprobat prin Decizia managerului nr.112 din 13.04.2020,  rămân neschimbate. 

Art.3. Prezenta decizie produce efecte pentru angajați din momentul încunoștințării 

acestora și se aduce la cunoștința angajaților instituției prin transmitere prin poșta 

electronică, afișare la sediul instituției și postare pe pagina oficială de internet a instituției- 

www.filarmonicams.ro., prin grija Compartimentului Organizare concerte- Relații publice.  

Art.4. Prezenta decizie se comunică Compartimentului Organizare concerte- Relații publice 

și Compartimentului Contabilitate- Resurse Umane din instituție care răspund de aducerea 

ei la îndeplinire. 

 

MANAGER                                              CONSILIER JURIDIC 

Vasile Cazan                                                                                                   Carmen Hărșan 
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