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Nr.771/ 07.04.2017 

    Dosar IA/20 

 

                                   APROB 
                                                                                                       MANAGER 

Vasile Cazan 

 

BULETIN INFORMATIV 

PRIVIND INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC  

AN 2017 

 

Buletinul informativ publicat în conformitate cu prevederile art.5, alin.(2) din 

Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu 

modificările și completările ulterioare, cuprinde informații de interes public: 

A) Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea 

Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș 

Filarmonica de Stat Tîrgu Mureș este o instituţie publică de concerte, fiind 

persoană juridică de drept public, care realizează şi prezintă producţii artistice. 

Se  află în subordinea Consiliului Judeţean Mureş, fiind finanţată atât de la 

bugetul Consiliului Judeţean Mureş, cât şi din venituri proprii şi din alte surse, 

potrivit prevederilor legale în vigoare. Ca instituţie artistică dedicată exclusiv 

activităţii de concert, Filarmonica mureşeană a fost înfiinţată prin Ordinul 

Ministerului Finanţelor nr.63.412/ 21.03.1950, cu numele oficial de „Filarmonica 

de Stat ”. La începutul anilor 60 s-a înfiinţat şi Corul Filarmonicii de Stat, astfel 

încât până astăzi cele două colective desfăşurând o activitate comună organizată 

în stagiuni permanente de concert. 

 Hotărârea nr.30 din 29.02.2012 a Consiliului Județean Mureș privind 

aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare al Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș; 

 Ordonanţa Guvernului României nr.21 din 31.01.2007 privind instituţiile şi 

companiile de spectacole sau concerte, precum și desfãșurarea activitãții 

de impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare;  

 Legea nr.477/2004 privind Codul de conduitã a personalului contractual din 

autoritãțile și instituțiile publice; 

 Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, 

cu modificările și completările ulterioare; 
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 Hotărârea Guvernului României nr.123/2001 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la 

informațiile de interes public; 

 Ordonanţa Guvernului României nr.27/2002 privind reglementarea 

activității de soluționare a petițiilor. 

 

B) Structura organizatorică, atribuţiile compartimentelor, programul de 

funcţionare, programul de audienţe al Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș 

Structura organizatorică a Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș a fost aprobată prin 

Hotărârea nr.30 din 29 februarie 2012 a Consiliului Județean Mureș, fiind 

modificată ulterior.                                                                                       

Poate fi vizualizată pe site-ul instituției, www.filarmonicams.ro, secțiunea Relații 

și informații publice/ Structura organizatorică. 

Atribuţiile compartimentelor instituției se stabilesc prin Regulamentul de 

organizare şi funcţionare, aprobat prin Hotărârea nr.30 din 29.02.2012 a 

Consiliului Județean Mureș și poate fi vizualizat pe site-ul instituției, 

www.filarmonicams.ro, secțiunea Relații și informații publice/Regulamente/ 

Regulament de organizare şi funcţionare . 

Programul de funcţionare: 

Accesul publicului la Compartimentele de specialitate : în zilele lucrătoare între 

orele 700 - 1500.        

Programul de audienţe:  

- înscrierea la audienţe se face la Compartimentul Organizare concerte- Relații 

publice, prin persoana desemnată, conform orarului stabilit;  

- audienţele la conducerea Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș au loc conform 

programului: 

Manager Cazan Vasile Miercuri Orele 9-11 

 
C) Numele și prenumele persoanelor din conducerea Filarmonicii de Stat Tîrgu 

Mureș și ale persoanei responsabile cu difuzarea informațiilor publice 

Funcţia Numele şi prenumele Telefon, Fax, E-mail 

Manager Cazan Vasile 0265262548, office@filarmonicams.ro 

Director adjunct Covaciu Cristina 0265262548, c.covaciu@filarmonicams.ro 

Contabil șef Dragomir Adrian 0265266958,contabilitate@filarmonicams.ro 

http://www.filarmonicams.ro/
http://www.filarmonicams.ro/
mailto:office@filarmonicams.ro
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Responsabili pentru difuzarea informaţiilor de interes public:  

Funcţia Numele şi prenumele Telefon, Fax, E-mail 

Secretar artistic Szallós-Farkas Margit 0265262548, office@filarmonicams.ro 

Secretar muzical Elekes Márta-Adrienne 0265262548,elekesmarta@filarmonicams.ro 

 

D) Coordonatele de contact ale Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș 

FILARMONICA DE STAT  

Municipiul Tîrgu Mureş, str. George Enescu nr. 2, cod 540052 

Telefon/fax:0265-262548 

Pagina Web: http://www.filarmonicams.ro  

Adresa e-mail: office@filarmonicams.ro 

E) Bugetul și bilanţul contabil  

-Bugetul pe anul 2017 poate fi vizualizat pe site-ul instituției, 

www.filarmonicams.ro, secțiunea Relații și informații publice/Buget; 

- Bilanţul contabil încheiat la 31.12.2016 este prezentat în anexa la prezentul 

document. 

F) Programele şi strategiile proprii  

1.Programul anual al principalelor acțiuni culturale poate fi vizualizat pe site-ul 

instituției, www.filarmonicams.ro, secțiunea ”Festivaluri”; 

2.Programul lunar/săptămânal al programelor de concerte ale stagiunii culturale 

poate fi vizualizat pe site-ul instituției, www.filarmonicams.ro, secțiunea 

”Concerte”. 

G) Lista cuprinzând documentele de interes public: 

1. Hotărâri ale Consiliului Judeţean Mureş cu privire la domeniul de activitate 
al Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş; 

2. Rapoarte anuale de activitate ale Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş; 
3. Regulamentul de organizare și funcționare al Filarmonicii de Stat Tîrgu 

Mureş; 
4. Regulamentul de ordine interioară al Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş; 
5. Organigrama şi statele de funcţii ale Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş; 

mailto:office@filarmonicams.ro
http://www.filarmonicams.ro/
mailto:office@filarmonicams.ro
http://www.filarmonicams.ro/
file:///C:/Users/Admin/Desktop/anexa_la_anexa_hot134_2007.xls
http://www.filarmonicams.ro/
http://www.filarmonicams.ro/
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6. Lista cuprinzând numele şi prenumele persoanelor din conducerea 
Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş, numele şi prenumele salariatului 
responsabil cu difuzarea informaţiilor publice; 

7. Coordonatele de contact ale Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş: denumirea, 
sediu, numere de telefon, fax, adresa e-mail şi adresa paginii de internet; 

8. Bugetul propriu al Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş, bilanţul contabil şi 
contul de încheiere al exerciţiului bugetar; 

9. Listele de investiţii aprobate de ordonatorul principal de credite; 
10. Anunţurile publice cu privire la organizarea și desfășurarea concursurilor în 

vederea ocupării de posturi vacante din cadrul Filarmonicii de Stat Tîrgu 
Mureş; 

11. Declaraţiile de avere și de interese ale personalului de conducere din 
cadrul Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş. 

12. Programul anual al principalelor acțiuni culturale; 
13. Raport anual privind accesul la informaţiile de interes public; 

14. Raport anual privind modul de soluționare a petițiilor adresate instituției. 

 
H) Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate la 
Filarmonica de Stat Tîrgu Mureş, potrivit legii 
 
I. Compartimentul  Organizare concerte- Relații publice 

1. Registrul de intrări-ieșiri a corespondenței  
2. Corespondența cu autorități publice locale, județene, central, prefectura, 

instituții de profil din țară 
3. Cartea de onoare  
4. Documente referitoare la istoricul unității  
5. Dosare de presă, cu reflectarea activității instituției în mass-media, 

conferințe de presă, oferte și abonamente publicații 
6. Programul anual al principalelor acțiuni culturale 
7. Afișe de concert, caiete program 
8. Programe lunare cu activitatea orchestrei și corului 
9. Convenții și protocoale încheiate cu parteneri interni și străini ; acorduri 

de colaborare cu instituțiile din țară și străinătate  
10. Cereri adresate Consiliului de administrație  
11. Registrul cu procesele –verbale ale ședințelor Consiliului de administrație 
12. Informări și rapoarte prezentate în  ședințele  Consiliului de administrație 
13. Procesele –verbale ale sedințelor cu privire la organizarea și funcționarea 

sistemului de control intern/ managerial la Filarmonica de Stat Tîrgu Mureș 
14. Rapoarte,  informări referitoare la domeniul de activitate, corespondență 
15. Registru de evidență a ștampilelor; 
16. Condica de prezenta a salariaţilor 
17. Adrese de răspuns pentru cererile privind informaţiile de interes public; 

Registru de intrare – ieşire a cererilor privind informaţiile de interes public, 
18. Nomenclatorul arhivistic al documentelor create şi /sau gestionate de 

Filarmonica de Stat Tîrgu Mureș  
19. Listele de selecţionare împreuna cu aprobările date de Direcţia Judeţeană 

Mureş a Arhivelor Naţionale, pentru eliminarea documentelor cu termen de 
păstrare expirat 

20. Adeverinţe, certificate, copii eliberate de pe documentele păstrate în 
arhiva Filarmonica de Stat Tîrgu Mureș  

21. Inventare ale documentelor arhivistice din arhiva Filarmonicii de Stat Tîrgu 
Mureș 
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22. Registrul de evidenţă a arhivei 
23. Adrese, adeverinţe, oferte, etc. primite sau transmise de câtre Filarmonica 

de Stat Tîrgu Mureș; 
24. Liste cuprinzând datele de contact ale personalului instituției. 

 
II. Compartimentul  Contabilitate-Resurse umane 

1. Proiectul bugetului instituției, Bugetul anual sau rectificat al Filarmonicii 

de Stat Tîrgu Mureș aprobat de Consiliul Județean Mureș; 

2. Situații financiare anuale, contul de execuție al Filarmonicii de Stat Tîrgu 

Mureș, anexe aferente și raport explicativ; Bilanțul lunar al Filarmonicii de 

Stat Tîrgu Mureș; 

3. Situații financiare lunare, trimestriale ale Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș; 

4. Baza de date privind monitorizarea cheltuielilor de personal; 

5. Propuneri și aprobări de prețuri la bilete și abonamente concerte; 

6. Solicitări de deschidere de credite; 

7. Angajamente bugetare; 

8. Solicitări financiare ale instituției către Consiliul Județean Mureș pentru 

investiții și reparații;  

9. Liste de investiții;  

10. Rapoarte, note de fundamentare, informări referitoare la domeniul de 

activitate, corespondență; 

11. Registru jurnal, Registru cartea mare, Registru C.F.P.; 

12. Acte justificative privind operațiuni financiare și contabile; 

13. Procese verbale și alte acte referitoare la mijloace fixe, obiecte de 

inventar, primiri și transferări de bunuri;  

14. Referate, note, oferte de preț și alte acte referitoare la aprovizionarea 

tehnico- materială, corespondență; 

15. Contracte cu diverși furnizori, contracte de închiriere, comodat, prestări 

servicii, Registru de evidență a contractelor; 

16. Patrimoniu-inventarul patrimoniului instituției, casări de mijloace fixe, 

aprobări din partea ordonatorului principal de credite pentru casări, 

corespondență, Registrul mijloacelor fixe; 

17. Dosarul achiziției publice privind atribuirea contractelor de prestări servicii 

și a contractelor de furnizare de produse; 

18. Documente referitoare la problemele de întreţinere şi reparaţii 
instrumente muzicale, mobilier, instalaţii, aparate de multiplicat, 
telefonie etc.; 

19. Bonuri de transfer, bonuri de mişcare bunuri, note de recepţie bunuri, 
bonuri de consum materiale, note de necesitate etc.; 

20. Cotoare – bonuri de consum, note intrare, chitanţiere, carnet CEC în 

numerar, bilete şi abonamente intrare concerte; 

21. Documentații referitoare la stabilirea și achitarea taxelor specifice 

instituite asupra biletelor și abonamentelor de intrare la concerte; 

22. Corespondenta cu Consiliul Județean Mureș, precizări privind aplicarea 
legislaţiei şi alte acte normative specifice;  

23. Decizii privind încadrarea, modificarea, desfacerea sau încetarea 

contractului individual de muncă al salariaților şi documentaţia de 
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fundamentare a acestora, Registrul deciziilor directorului Filarmonicii de 

Stat; 

24. Decizii privind stabilirea sau modificarea drepturilor salariale; 
25. Rapoarte statistice, studii, analize, informări, protocoale, note interne şi 

alte comunicări; 
26. Regulamentul de Ordine Interioară al Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș; 
27. State de funcții și de personal pentru personalul instituției; 
28. Dosarele angajaților, Fișa postului și Fișele de evaluare a activității anuale 

pentru personalul instituției; registru privind vechimea în muncă şi 
carnetele de muncă; legitimaţii de serviciu pentru salariaţi ; 

29. Registrul general de evidența a  salariaților, Registrul privind evidența 
contractelor încheiate pentru personalul artistic conform prevederilor 
legale privind dreptul de autor și drepturile conexe; 

30. Documente referitoare la sănătatea şi securitatea muncii: Fişe de evaluare 
a riscurilor şi măsuri de prevenire şi prim-ajutor, Instrucţiuni proprii 
interne privind sănătatea şi securitatea în muncă; Registrele unice în 
domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă, Programul de instruire, 
informare şi testare în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă a 
lucrătorilor; Documente privind serviciile medicale necesare supravegherii 
sănătăţii lucrătorilor, fişele individuale de protecţie a muncii pentru 
lucrătorii din aparatul de specialitate; 

31. Documentaţie privind sporurile pentru condiţii speciale, deosebite, grupe 
de munca pentru salariații instituției, buletine de analiză a expunerilor la 
zgomot; 

32. Documente, grafice privind concediile de odihnă, alte concedii ale 
angajaţilor din instituție;  

33. Adeverinţe eliberate angajaţilor şi alte adrese doveditoare pentru angajaţi 
şi recomandări solicitate de aceştia, adeverinţe privind atestarea vechimii 
în munca şi documente pentru dosarul de pensionare al personalului din 
instituție;  

34. Programele de perfecţionare profesională al personalului contractual din 
instituție;   

35. Documentația concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, procese-
verbale ale comisiilor de încadrare și promovare; 

36. State de plată salarii, foi colective de prezență lunare, fișe fiscale, 
declarații privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe 
venit și evidența nominală a persoanelor asigurate; 

37. Declarații de avere și de interese ale peroanelor ce ocupă funcții de 
conducere în instituție, corespondență cu Agenția Națională de Integritate, 
rapoarte, Registrul declarațiilor de avere și de interese ale persoanelor ce 
ocupă funcții de conducere în instituție; 

38. Codul de conduită al personalului angajat, Rapoarte ale consilierului de 
etică; 

39. Dosare litigii muncă.  
 
I)  Modalități de contestare a deciziei instituției publice în situația în care 

persoanase consideră vătămată în privința dreptului de acces la informaţiile de 

interes public solicitate 

În cazul în care o persoană consideră ca dreptul privind accesul la informaţiile de 

interes public a fost încălcat, se poate adresa cu reclamaţie administrativă la 

managerul Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş în termen de 30 de zile de la 
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comunicarea răspunsului sau de la luarea la cunoştinţă a refuzului explicit sau 

tacit de furnizare a informaţiei de interes public.  

În situaţia în care, după primirea răspunsului la reclamaţia administrativă, 

persoana se consideră în continuare lezată în drepturile sale prevăzute de Legea 

nr. 544/2001, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a 

Tribunalului Mureş în termen de 30 de zile.  

Hotărârea Tribunalului Mureş este supusă recursului, iar Decizia Curţii de Apel 

Mureş este definitivă şi irevocabilă. 

 

INTOCMIT: DIRECTOR ADJUNCT Cristina Covaciu 
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Anexa  

Bilanțul contabil încheiat la data de 31 dec.2016 
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