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        Nr.366/17.02.2022  

                        Dosar II.21 

                                   APROB 
                                                                                                       MANAGER  

György Levente 

 

BULETIN INFORMATIV 

PRIVIND INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC  

AN 2022 

 

Potrivit prevederilor art.5 alin.2 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile 

de interes public, cu modificările și completările ulterioare, instituția are obligația să 

publice și să actualizeze anual un buletin informativ, care cuprinde următoarele informații 

de interes public comunicate din oficiu: 

Categoria de informații de interes public 
Link către pagina unde informația 

este  afișată pe site-ul instituției 

a) Actele normative care reglementează organizarea și 

funcționarea Filarmonicii de Stat Târgu Mureș: 

 Hotărârea nr.22 din 15.02.2018 a Consiliului Județean 

Mureș privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții 

și Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale 

Filarmonicii de Stat Târgu Mureș, cu modificările 

ulterioare; 

 

 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.544/2001 privind liberul acces la informațiile de 

interes public, cu modificările și completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului României nr.123/2002 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

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

public, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordonanţa Guvernului României nr.27/2002 privind 

reglementarea activității de soluționare a petițiilor. 

http://www.filarmonicams.ro/main/getPage/37 

 

http://www.filarmonicams.ro/upload/Regulamente/ROF%20-

%20Hotararea%20CJM%20nr%2022%20din%2015%20februarie%20

2018.pdf; 

http://www.filarmonicams.ro/upload/Regulamente/ROF-

Hotararea%20%20CJM%20nr.56%20din%2015%20aprilie%202020.

pdf 

 

 

http://legislatie.just.ro/ 

 

http://legislatie.just.ro/ 

 

http://legislatie.just.ro/ 

 

http://legislatie.just.ro/ 

http://dialogcivic.gov.ro/legislatie/
http://www.filarmonicams.ro/main/getPage/37
http://www.filarmonicams.ro/upload/Regulamente/ROF%20-%20Hotararea%20CJM%20nr%2022%20din%2015%20februarie%202018.pdf
http://www.filarmonicams.ro/upload/Regulamente/ROF%20-%20Hotararea%20CJM%20nr%2022%20din%2015%20februarie%202018.pdf
http://www.filarmonicams.ro/upload/Regulamente/ROF%20-%20Hotararea%20CJM%20nr%2022%20din%2015%20februarie%202018.pdf
http://www.filarmonicams.ro/upload/Regulamente/ROF-Hotararea%20%20CJM%20nr.56%20din%2015%20aprilie%202020.pdf
http://www.filarmonicams.ro/upload/Regulamente/ROF-Hotararea%20%20CJM%20nr.56%20din%2015%20aprilie%202020.pdf
http://www.filarmonicams.ro/upload/Regulamente/ROF-Hotararea%20%20CJM%20nr.56%20din%2015%20aprilie%202020.pdf
http://legislatie.just.ro/
http://legislatie.just.ro/
http://legislatie.just.ro/
http://legislatie.just.ro/
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b) Structura organizatorică, atribuțiile compartimentelor 

Filarmonicii de Stat Târgu Mureș: 

 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, aprobat prin 

Hotărârea nr.22 din 15.02.2018 a Consiliului Județean 

Mureș, cu modificările ulterioare; 

 

 Structura organizatorică a Filarmonicii de Stat Târgu Mureș 

a fost aprobată prin Hotărârea nr.22 din 15.02.2018 a 

Consiliului Județean Mureș, cu modificările ulterioare; 

 Regulamentul Intern al instituției; 

   Alte regulamente aplicabile la nivelul instituției  

 

http://www.filarmonicams.ro/upload/Regulamente/ROF%20-

%20Hotararea%20CJM%20nr%2022%20din%2015%20februarie%20

2018.pdf 

http://www.filarmonicams.ro/upload/Regulamente/ROF-

Hotararea%20%20CJM%20nr.56%20din%2015%20aprilie%202020.

pdf 

http://www.filarmonicams.ro/upload/Organigrama%20si%20st

at%20de%20functii/Organigrama%20si%20Stat%20Functii%20201

8.pdf 

http://www.filarmonicams.ro/upload/Regulamente/Regulam

ent%20Intern%202020.pdf 

http://www.filarmonicams.ro/main/getPage/18 

c) Lista persoanelor din conducerea instituției publice: 

Funcţia 
Numele şi 

prenumele 

Date de contact                      

(telefon, adresa de e-mail) 

Manager  
György Levente 
 

0265262548, 

office@filarmonicams.ro 

Director adjunct 
Covaciu           

Ileana-Cristina 

0265262548, 

c.covaciu@filarmonicams.ro 

Contabil șef Dragomir Adrian 
0265266958, 

contabilitate@filarmonicams.ro 

 

Persoana responsabilă pentru accesul la informaţii de interes 

public:  

Funcţia 
Numele şi 

prenumele 

Date de contact                      

(telefon, fax, adresa de e-mail) 

Secretar artistic Szallós-Farkas Margit 
0265262548, 

office@filarmonicams.ro 

 

 

 

http://www.filarmonicams.ro/main/getPage/5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Coordonatele de contact ale instituției publice: 
-Filarmonica de Stat, mun.Târgu Mureş, Piața Victoriei, 

nr.1, cod 540026, telefon/fax:0265-262548,                                                                   

-web: http://www.filarmonicams.ro,                                                       

-adresa e-mail: office@filarmonicams.ro                                                     

-programul de funcţionare al instituției: în zilele lucrătoare 

între orele 700 - 1500 

 

http://www.filarmonicams.ro/main/contact 

http://www.filarmonicams.ro/main/getPage/19 

 

e) Audiențe: http://www.filarmonicams.ro/main/contact 

 

http://www.filarmonicams.ro/upload/Regulamente/ROF%20-%20Hotararea%20CJM%20nr%2022%20din%2015%20februarie%202018.pdf
http://www.filarmonicams.ro/upload/Regulamente/ROF%20-%20Hotararea%20CJM%20nr%2022%20din%2015%20februarie%202018.pdf
http://www.filarmonicams.ro/upload/Regulamente/ROF%20-%20Hotararea%20CJM%20nr%2022%20din%2015%20februarie%202018.pdf
http://www.filarmonicams.ro/upload/Regulamente/ROF-Hotararea%20%20CJM%20nr.56%20din%2015%20aprilie%202020.pdf
http://www.filarmonicams.ro/upload/Regulamente/ROF-Hotararea%20%20CJM%20nr.56%20din%2015%20aprilie%202020.pdf
http://www.filarmonicams.ro/upload/Regulamente/ROF-Hotararea%20%20CJM%20nr.56%20din%2015%20aprilie%202020.pdf
http://www.filarmonicams.ro/upload/Organigrama%20si%20stat%20de%20functii/Organigrama%20si%20Stat%20Functii%202018.pdf
http://www.filarmonicams.ro/upload/Organigrama%20si%20stat%20de%20functii/Organigrama%20si%20Stat%20Functii%202018.pdf
http://www.filarmonicams.ro/upload/Organigrama%20si%20stat%20de%20functii/Organigrama%20si%20Stat%20Functii%202018.pdf
http://www.filarmonicams.ro/upload/Regulamente/Regulament%20Intern%202020.pdf
http://www.filarmonicams.ro/upload/Regulamente/Regulament%20Intern%202020.pdf
http://www.filarmonicams.ro/main/getPage/18
mailto:office@filarmonicams.ro
http://www.filarmonicams.ro/main/getPage/5
http://www.filarmonicams.ro/
mailto:office@filarmonicams.ro
http://www.filarmonicams.ro/main/contact
http://www.filarmonicams.ro/main/getPage/19
http://www.filarmonicams.ro/main/contact
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-programul de audienţe la managerul instituției: zilnic, în 

cadrul programului de lucru; 

-înscrierea la audienţe se face telefonic, la Compartimentul 

Organizare concerte- Relații publice 

f) Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil 

- bugetul aprobat/ rectificat   

-execuția bugetară-situația plăților  

-bilanț contabil 

https://www.filarmonicams.ro/main/getPage/36 

 

 

 

g) Programele și strategiile proprii: 

-Programul anual al principalelor acțiuni culturale;  

-Programul lunar/săptămânal al programelor de concerte ale 

stagiunii de concerte 

 

http://www.filarmonicams.ro/main/getPage/8 

 

http://www.filarmonicams.ro/main/getConcerts 

h) Lista cuprinzând documentele de interes public 

stabilite la nivelul Filarmonicii de Stat Târgu Mureș 

https://www.filarmonicams.ro/upload/Acces%20la%20

informatii%20de%20interes%20public/Lista%20cuprinza

nd%20documente%20de%20interes%20public.pdf  

i) Lista cuprinzând categoriile de documente produse 

și/sau gestionate, potrivit  legii, stabilite la nivelul 

Filarmonicii de Stat Târgu Mureș  

https://www.filarmonicams.ro/upload/Acces%20la%20

informatii%20de%20interes%20public/Lista%20cuprinz%

C3%A2nd%20categorii%20documente%20produse%20%C8

%99i%20gestionate.pdf 

j) Modalitățile de contestare a deciziei instituției publice 

în situația în care persoana se consideră vătămată în 

privința dreptului de acces la informațiile de interes public 

solicitate 

https://www.filarmonicams.ro/upload/Acces%20la%20

informatii%20de%20interes%20public/Modalitati%20con

testare%20decizii.pdf 

 

 

 

INTOCMIT: DIRECTOR ADJUNCT Ileana- Cristina Covaciu 
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