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PREAMBUL

■ Codul de conduită a personalului contractual din Filarmonica de Stat Tîrgu Mureș
defineşte valorile, principiile și regulile de conduită care trebuie aplicate în relaţiile cu
cetăţenii, clienţii, partenerii, colaboratorii, colegii etc. În acelaşi timp, serveşte drept ghid
pentru creşterea răspunderii şi a implicării personalului contractual din cadrul instituției.
■ Principiile detaliate în cadrul acestui Cod etic nu sunt exhaustive, însă, asociate cu
simţul răspunderii faţă de cetăţeni, colaboratori, etc., acestea stabilesc reguli esenţiale de
comportament şi de etică aplicabilă întregului personal contractual al Filarmonicii de Stat
Tîrgu Mureș, precum şi colaboratorilor și partenerilor instituției.
■ Regulile de conduită nu se subtituie în niciun caz normelor şi reglementărilor
aplicabile în domeniul activității instituțiilor publice de spectacole sau concerte.
■ Fiecare angajat și colaborator al instituției este obligat să respecte prevederile
prezentului Cod de conduită.
LEGISLAȚIA DE REFERINȚĂ:
-Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare,
-Ordinul secretarului general al Guvernului nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului
intern managerial al entităţilor publice;
-Ordonanţa Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar
preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
-Ordinul ministrului finanțelor publice nr.923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice
generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de
norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar
preventiv propriu, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
-Legea nr.514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
-Codul deontologic al consilierului juridic adoptat de catre Congresul U.C.C.J.R. din data de
24.07.2004, Statutului profesiei de consilier juridic adoptat de Congresul Extraordinar al
Colegiilor Consilierilor Juridici din România din data de 6 martie 2004, publicat în Monitorul
Oficial al României nr.684/29 iulie 2004, Partea I;
-Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
-Hotărârea Guvernului nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din
Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
-Codul de conduită etică în achiziții publice- www.anap.ro;
-Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru
modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
-Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date;
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- Legea nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice
în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a
acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia
datelor,
-Ordonanţa Guvernului nr.21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau
concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
-Ghid de bune practici pentru implementarea standardului 1-Etică și Integritate- POCA
(2014-2020), elaborat de Guvernul României ( sgg.gov.ro).
NORME INTERNE:
-Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş,
-Regulamentul Intern al Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș aprobat prin Decizia managerului
instituției.
CAPITOLUL I
DOMENIUL DE APLICARE ŞI PRINCIPII GENERALE
Domeniul de aplicare
Art.1.(1) Codul privind conduita etică, denumit în continuare Cod de conduită, reprezintă un
ansamblu de principii si reguli de conduită pe care personalul contractual din cadrul
Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș trebuie il respecte şi să il aplice în activitatea desfăşurată în
cadrul instituţiei.
(2) Normele de etică profesională prevăzute de prezentul cod sunt obligatorii pentru tot
personalul contractual încadrat în baza prevederilor Legii nr.53/2003- Codul muncii,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, a personalului încadrat în baza
O.G.nr.21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi
desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, precum și persoanelor care încheie cu Filarmonica de Stat Tîrgu Mureș contracte
reglementate de Codul Civil sau cele privind drepturile de autor, în perioada în care își
desfășoară activitatea în cadrul instituției.
(3) Linia etică rezultată din aplicarea prezentului cod urmăreşte responsabilizarea personalului
contractual, precum şi definirea unui comportament individual al fiecărui salariat în
concordanţă cu principiile morale.
(4) Implementarea Codului de conduită în cadrul Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș este utilă
pentru promovarea unei conduite profesionale etice și evitarea apariţiei unor situaţii care ar
putea afecta reputaţia instituției şi care ar aduce prejudicii acesteia.
Obiective
Art.2. Obiectivul Codului de conduită a personalului contractual din cadrul Filarmonicii de Stat
Tîrgu Mureș este de a crea cadrul etic necesar desfăşurării fiecărei activităţi, astfel încât
acesta să îşi îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine si in mod conştiincios
îndatoririle ce-i revin.
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Principii generale
Art.3 Principiile care guvernează conduita profesională a personalului contractual sunt
următoarele:
a) prioritatea interesului public - principiu conform căruia personalul contractual are
îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea
atribuţiilor funcţiei;
b) asigurarea egalităţii de tratament al cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor
publice- principiu conform căruia personalul contractual are îndatorirea de a aplica acelaşi
regim juridic în situaţii identice sau similare;
c) profesionalismul - principiu conform căruia personalul contractual are obligaţia de a
îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi
conştiinciozitate;
d) imparţialitatea şi nediscriminarea - principiu conform căruia angajaţii contractuali sunt
obligaţi să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios
sau de altă natură, în exercitarea atribuţiilor funcţiei;
e) integritatea morală - principiu conform căruia personalului contractual îi este interzis să
solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori
beneficiu moral sau material;
f) libertatea gândirii şi a exprimării - principiu conform căruia personalul contractual poate
să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor
moravuri;
g) cinstea şi corectitudinea- principiu conform căruia, în exercitarea funcţiei şi în
îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, personalul contractual trebuie să fie de bună-credinţă şi
să acţioneze pentru îndeplinirea conformă a atribuţiilor de serviciu;
h) deschiderea şi transparenţa - principiu conform căruia activităţile desfăşurate de angajaţii
contractuali în exercitarea atribuţiilor funcţiilor lor sunt publice şi pot fi supuse monitorizării
cetăţenilor.
Termeni
Art.4. În înţelesul prezentului cod, expresiile şi termenii de mai jos au următoarele
semnificaţii conform legii:
a) conflict de interese - acea situaţie sau împrejurare în care interesul personal, direct ori
indirect, al angajatului contractual contravine interesului public, astfel încât afectează sau ar
putea afecta independenţa şi imparţialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp şi
cu obiectivitate a îndatoririlor care îi revin în exercitarea funcţiei deţinute;
b) etica- un set de reguli, principii sau moduri de gândire care încearcă să ghideze
activitatea unui anumit grup; etica în sectorul public acoperă patru mari domenii: stabilirea
rolului şi a valorilor serviciului public, precum şi a răspunderii şi nivelului de autoritate şi
responsabilitate; măsuri de prevenire a conflictelor de interese şi modalităţi de rezolvare a
acestora; stabilirea regulilor (standarde) de conduită a funcţionarilor publici; stabilirea
regulilor care se referă la neregularităţi grave şi fraudă.
c) funcţie- ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite de autoritatea sau
instituţia publică, în temeiul legii, în fişa postului;
d) interes public- acel interes care implică garantarea şi respectarea de către instituţiile
şi autorităţile publice a drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor,
recunoscute de Constituţie, legislaţia internă şi tratatele internaţionale la care România este
parte, precum şi îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, cu respectarea principiilor eficienţei,
eficacităţii şi economicităţii cheltuirii resurselor;
e) interes personal- orice avantaj material sau de altă natură, urmărit ori obţinut, în mod
direct sau indirect, pentru sine ori pentru alţii, de către personalul contractual prin folosirea
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reputaţiei, influenţei, facilităţilor, relaţiilor, informaţiilor la care are acces, ca urmare a
exercitării atribuţiilor funcţiei;
f) informaţie de interes public- orice informaţie care priveşte activităţile sau care rezultă
din activităţile unei autorităţi publice ori instituţii publice, indiferent de suportul ei;
g) informaţie cu privire la date personale - orice informaţie privind o persoană
identificată sau identificabilă;
h) personal contractual - persoana încadrată într-o funcţie în cadrul instituţiei publice în
condiţiile Legii nr.53/2003, republicată cu modificările ulterioare, precum și a O.G.nr.21/2007
privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii
de impresariat artistic, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
i) valori etice- valori ce fac parte din cultura entităţii publice şi constituie un cod nescris,
pe baza căruia sunt evaluate comportamentele; separat de acesta, entitatea publică trebuie
să aibă un cod de conduită oficial, scris, care este un mijloc de comunicare uniformă a
valorilor etice tuturor salariaţilor; codul etic stabileşte care sunt obligaţiile rezultate din lege
cărora trebuie să li se supună salariaţii, în plus peste cele rezultate ca urmare a raporturilor
de muncă: depunerea declaraţiei de avere, a declaraţiei pentru prevenirea conflictului de
interese.
CAPITOLUL II
NORME GENERALE DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ A PERSONALULUI CONTRACTUAL
Asigurarea unui serviciu public de calitate
Art.5. (1) Personalul contractual din cadrul Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș, are obligaţia de a
asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetăţenilor, prin participarea activă la
luarea deciziilor şi la transpunerea lor în practică, în scopul realizării competenţelor
instituției, în limitele atribuţiilor stabilite prin fişa postului.
(2) În exercitarea funcţiei personalul contractual din cadrul Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș,
are obligaţia de a avea un comportament profesionist, precum şi de a asigura, în condiţiile
legii, transparenţa administrativă, pentru a câştiga şi a menţine încrederea publicului în
integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea instituției publice.
(3) Personalul contractual are obligaţia de a asigura pregătirea și susținerea de concerte de
cea mai înaltă ținută artistică și un serviciu public de calitate în beneficiul spectatorilor, prin
participarea activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în practică, în scopul realizării
competenţelor instituţiei publice, în limitele atribuţiilor stabilite prin fişa postului.
(4) În exercitarea funcţiei, personalul contractual are obligaţia de a avea un comportament
profesionist, precum şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenţa administrativă, pentru a
câştiga şi a menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea
Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș.
Respectarea Constituţiei şi a legilor
Art.6.(1) Angajaţii contractuali au obligaţia ca, prin actele şi faptele lor, să respecte
Constituţia, legile ţării şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în
conformitate cu atribuţiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale.
(2) Personalul contractual trebuie să se conformeze dispoziţiilor legale privind restrângerea
exerciţiului unor drepturi, datorată naturii funcţiilor deţinute.
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Loialitatea faţă de instituţia Filarmonica de Stat Tîrgu Mureș
Art.7.(1) Personalul contractual are obligaţia de a apăra cu loialitate prestigiul instituţiei
publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care
poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.
(2) Angajaţilor contractuali le este interzis:
a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea
Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș în care îşi desfăşoară activitatea, cu politicile şi strategiile
acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;
b) să facă aprecieri în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care instituţia în
are calitatea de parte, dacă nu sunt abilitaţi în acest sens;
c) să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute de
lege;
d) să dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei, dacă această dezvăluire
este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile
instituţiei sau ale unor angajaţi, precum şi ale persoanelor fizice sau juridice;
e) să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice, în vederea promovării
de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau instituţiei publice în care îşi
desfăşoară activitatea.
(3) Prevederile alin. (2) lit. a)-d) se aplică şi după încetarea raportului de muncă, pentru o
perioadă de 2 ani, dacă dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte termene.
(4) Prevederile prezentului cod de conduită nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligaţia
legală a personalului contractual de a furniza informaţii de interes public celor interesaţi, în
condiţiile legii.
Dreptul la liberă exprimare
Art.8.(1) În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, angajaţii contractuali au obligaţia de a
respecta demnitatea funcţiei deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea
intereselor instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea.
(2) În activitatea lor angajaţii contractuali au obligaţia de a respecta libertatea opiniilor şi de
a nu se lăsa influenţaţi de considerente personale.
(3) În exprimarea opiniilor, personalul contractual trebuie să aibă o atitudine conciliantă şi să
evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.
(4) În exercitarea dreptului la liberă exprimare, angajații contractuali au obligația de a nu
aduce atingere demnității, imaginii, precum și vieții intime, familiale și private a oricărei
persoane.
Activitatea publică
Art.9.(1) Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către persoanele
desemnate în acest sens de conducătorul instituţiei publice, în condiţiile legii.
(2) Angajaţii contractuali desemnaţi să participe la activităţi sau dezbateri publice, în calitate
oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de conducătorul
instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea.
(3) În cazul în care nu sunt desemnaţi în acest sens, angajaţii contractuali pot participa la
activităţi sau dezbateri publice, având obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia exprimată
nu reprezintă punctul de vedere oficial al instituţiei publice în cadrul căreia îşi desfăşoară
activitatea.
(4) Angajații contractuali pot participa la emisiuni audiovizuale, cu excepția celor cu caracter
politic ori a celor care ar putea afecta prestigiul funcției publice.
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(5) Angajații contractuali își asumă responsabilitatea pentru apariția publică și pentru
conținutul informațiilor prezentate, care trebuie să fie în acord cu principiile și normele de
conduită prevăzute de prezentul cod.
Păstrarea secretului de serviciu şi confidenţialitatea
Art.10.(1) Angajații contractuali au obligaţia să păstreze secretul de serviciu, precum şi
confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţă
în exercitarea funcţiei, în condiţiile legii, cu aplicarea dispoziţiilor în vigoare privind liberul
acces la informaţiile de interes public.
(2) Filarmonica de Stat Tîrgu Mureș se obligă să ia toate măsurile posibile şi rezonabile pentru
asigurarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal ale personalului contractual și a altor
categorii de colaboratori, în raport cu prevederile legale în vigoare.
Folosirea imaginii proprii
Art.11. În considerarea funcţiei pe care o deţine, personalul contractual are obligaţia de a nu
permite utilizarea numelui sau a imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru promovarea unei
activităţi comerciale, precum şi în scopuri electorale.
Conduita personalului contractual din cadrul Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș, în cadrul
relaţiilor cu alte persoane fizice sau juridice
Art.12.(1) În relaţiile cu personalul contractual din cadrul instituţiei publice în care îşi
desfăşoară activitatea, precum şi cu persoanele fizice sau reprezentanții persoanelor juridice,
angajaţii contractuali sunt obligaţi să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinţă,
corectitudine şi integritate morală și profesională.
(2) Personalul contractual are obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi
demnităţii persoanelor din cadrul instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum
şi ale persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcţiei, prin:
a) întrebuinţarea unor expresii jignitoare;
b) dezvăluirea aspectelor vieţii private;
c) formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.
(3) Personalul contractual trebuie să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru
rezolvarea clară şi eficientă a problemelor cetăţenilor. Personalul contractual are obligaţia să
respecte principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţii publice, prin:
a) promovarea unor soluţii coerente, conform principiului tratamentului nediferenţiat,
raportate la aceeaşi categorie de situaţii de fapt;
b) eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naţionalitatea,
convingerile religioase şi politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspecte.
(4) Angajații contractuali trebuie să adopte o atitudine demnă.
Conduita în cadrul relaţiilor internaţionale
Art.13.(1) Personalul contractual care reprezintă instituţia publică în cadrul unor organizaţii
internaţionale, instituţii de învăţământ, conferinţe, seminarii şi alte activităţi cu caracter
internaţional are obligaţia să promoveze o imagine favorabilă ţării şi instituţiei publice pe care
o reprezintă.
(2) În relaţiile cu reprezentanţii altor state, angajaţii contractuali au obligaţia de a nu exprima
opinii personale privind aspecte naţionale sau dispute internaţionale.
(3) În deplasările în afara ţării, personalul contractual este obligat să aibă o conduită
corespunzătoare regulilor de protocol şi să respecte legile şi obiceiurile ţării gazdă.
Interdicţia privind acceptarea cadourilor, serviciilor şi avantajelor
Art.14. Angajaţii contractuali nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri,
invitaţii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinţilor, prietenilor
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ori persoanelor cu care au avut relaţii de afaceri sau de natură politică, care le pot influenţa
imparţialitatea în exercitarea funcţiilor publice deţinute ori pot constitui o recompensă în
raport cu aceste funcţii.
Participarea la procesul de luare a deciziilor
Art.15.(1) În procesul de luare a deciziilor, angajaţii contractuali au obligaţia să acţioneze
conform prevederilor legale şi să îşi exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat şi
imparţial.
(2) Angajaţii contractuali au obligaţia de a nu promite luarea unei decizii de către instituţia
publică, precum şi îndeplinirea atribuţiilor în mod privilegiat.
Obiectivitate în evaluare
Art.16.(1) În exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor de conducere, angajaţii contractuali
au obligaţia să asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei
pentru personalul contractual din subordine.
(2) Personalul contractual de conducere are obligaţia să examineze şi să aplice cu obiectivitate
criteriile de evaluare a competenţei profesionale pentru personalul din subordine, atunci când
propune ori aprobă avansări, promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcţii ori
acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând orice formă de favoritism ori
discriminare.
(3) Personalul contractual de conducere are obligaţia de a nu favoriza sau defavoriza accesul
ori promovarea în funcţiile contractuale pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau
alte criterii neconforme cu principiile prevăzute la art. 3.
Folosirea abuzivă a atribuţiilor funcţiei deţinute
Art.17.(1) Personalul contractual are obligaţia de a nu folosi atribuţiile funcţiei deţinute în
alte scopuri decât cele prevăzute de lege.
(2) Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de evaluare sau de participare la
anchete ori acţiuni de control, personalul contractual nu poate urmări obţinerea de foloase
sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor
persoane.
(3) Angajaţii contractuali au obligaţia de a nu interveni sau influenţa vreo anchetă de orice
natură, din cadrul instituţiei sau din afara acesteia, în considerarea funcţiei pe care o deţin.
(4) Angajaţii contractuali au obligaţia de a nu impune altor angajaţi contractuali să se înscrie
în organizaţii sau asociaţii, indiferent de natura acestora, ori de a nu le sugera acest lucru,
promiţându-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.
Utilizarea resurselor publice
Art.18.(1) Personalul contractual este obligat să asigure ocrotirea proprietăţii publice şi
private a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, să evite producerea oricărui
prejudiciu, acţionând în orice situaţie ca un bun proprietar.
(2) Personalul contractual are obligaţia să folosească timpul de lucru, precum şi bunurile
aparţinând instituţiei publice numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei
deţinute.
(3) Personalul contractual trebuie să propună şi să asigure, potrivit atribuţiilor care îi revin,
folosirea utilă şi eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale.
(4) Personalului contractual care desfăşoară activităţi publicistice în interes personal sau
activităţi didactice îi este interzis să folosească timpul de lucru ori logistica instituţiei publice
pentru realizarea acestora.
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Limitarea participării la achiziţii, concesionări sau închirieri
Art.19.(1) Orice angajat contractual poate achiziţiona un bun aflat în proprietatea privată a
statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, supus vânzării în condiţiile legii, cu excepţia
următoarelor cazuri:
a) când a luat cunoştinţă, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu,
despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmează să fie vândute;
b) când a participat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, la organizarea vânzării bunului
respectiv;
c) când poate influenţa operaţiunile de vânzare sau când a obţinut informaţii la care
persoanele interesate de cumpărarea bunului nu au avut acces.
(2) Dispoziţiile alin.(1) se aplică în mod corespunzător şi în cazul concesionării sau închirierii
unui bun aflat în proprietatea publică ori privată a statului sau a unităţilor administrativteritoriale.
(3) Angajaţilor contractuali le este interzisă furnizarea informaţiilor referitoare la bunurile
proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, supuse
operaţiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte condiţii decât cele prevăzute de
lege.
(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică în mod corespunzător şi în cazul realizării tranzacţiilor
prin interpus sau în situaţia conflictului de interese.
Îndeplinirea atribuţiilor
Art.20. (1) Personalul contractual răspunde, potrivit legii, de îndeplinirea atribuţiilor ce îi
revin din funcţia publică pe care o deţine, precum şi a atribuţiilor ce îi sunt delegate.
(2) Personalul contractual are îndatorirea să îndeplinească dispoziţiile primite de la superiorii
ierarhici.
(3) Personalul contractual are dreptul să refuze, în scris şi motivat, îndeplinirea dispoziţiilor
primite de la superiorul ierarhic, dacă le consideră ilegale. Personalul contractual are
îndatorirea să aducă la cunoştinţă superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispoziţia
astfel de situaţii.
(4) În cazul în care se constată, în condiţiile legii, legalitatea dispoziţiei prevăzute la alin. (3),
personalul contractual răspunde în condiţiile legii.

CAPITOLUL III
RESPECTAREA NORMELOR DE CONDUITĂ PREVĂZUTE ÎN CODUL DE CONDUITĂ ETICĂ
Art. 21.(1) Conduita personalului contractual a Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș se referă la
următoarele aspecte:
- Toate activităţile din cadrul instituției trebuie să fie prestate într-un mod
profesional şi în conformitate cu prezentul cod, procedurile interne ale instituției și
prevederile legale în vigoare.
- Personalul contractual al instituției are obligația de a se comporta într-un mod
civilizat, de a manifesta respect în relaţiile cu superiorii, colegii, cât şi cu colaboratorii
instituției, în vederea desfăşurării activităţilor zilnice într-un climat favorabil.
Nu sunt tolerate abuzurile, ameninţările, intimidarea sau hărţuirea fizică sau verbală.
- Atunci când există o divergenta de opinii, o disensiune între 2 sau mai mulţi angajați
ai instituției, pentru a nu degenera situaţia într-un conflict, se indică ca persoanele
respective să dea dovada de maturitate, să discute deschis, să analizeze problema, să-i
determine cauzele şi să găsească împreuna o modalitate de soluţionare a acesteia.
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In cazul în care persoanele implicate nu găsesc o cale amiabila de rezolvare, sau doresc o
opinie imparţială cu privire la respectiva problemă se vor adresa șefului ierarhic superior.
La rândul lor, şefii ierarhici superiori, vor analiza cazul, vor determina modul de acţiune
potrivit, incluzând coordonarea unei investigaţii. In funcţie de circumstanţe, aceştia pot
întocmi mai departe rapoarte către conducerea instituției.
(2) Orice angajat care prezintă cu bună credinţă o problemă legată de o posibilă încălcare a
legii, regulamentelor instituției sau orice comportament suspect ca fiind ilegal sau neetic, va
fi protejat împotriva oricăror tentative de sancţionare/represalii, conform normelor legale în
vigoare.
(3) Angajaţii vor evita prin propriul comportament, atât în timpul serviciului cât şi în afara
orelor de program, să aducă prejudicii imaginii instituției.
(4) Orice abatere de la normele de conduită stipulate în prezentul cod poate fi considerată
abatere disciplinară și tratată în consecință, conform prevederilor legale în vigoare și a
regulamentului intern al instituției.

Capitolul IV
COORDONAREA ȘI CONTROLUL APLICĂRII NORMELOR DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ
PENTRU PERSONALUL FILARMONICII DE STAT TÎRGU MUREȘ
Art.22. Orice problemă legată de nerespectarea normelor de conduită vor fi prezentate în
scris șefilor ierarhici superiori sau, când acest lucru nu este posibil (structura respectivă nu are
șef direct sau sesizarea vizează tocmai comportamentul șefului ierarhic), conducerii
instituției, urmând ca problema ridicată să fie soluționată conform reglementărilor interne ale
instituției, respectiv conform prevederilor Regulamentului intern sau al procedurilor în
vigoare.
Capitolul V
REGULI DE CONDUITĂ ETICĂ PENTRU PERSONALUL DIN CADRUL FILAMONICII DE STAT TÎRGU
MUREŞ CU RESPONSABILITĂŢI ÎN DOMENIUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE
a.DISPOZIŢII GENERALE
Art.23. Regulile de conduită etică pentru personalul din Filarmonica de Stat Tîrgu Mureş cu
responsabilităţi în domeniul achiziţiilor publice, reglementează normele generale de etică
pentru personalul acestei instituţii cu atribuţii în domeniul achiziţiilor publice de produse,
lucrări şi servicii.
Art.24.Regulile de conduită etică se aplică în cadrul compartimentelor din structura
Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş cu competenţă în domeniul achiziţiilor publice, denumită în
continuare autoritatea contractantă, respectarea prevederilor sale fiind obligatorie pentru
întregul personal participant la aceste activităţi.
Art.25. Referitor la regulile de conduită etică pentru personalul din Filarmonica de Stat Tîrgu
Mureş cu responsabilităţi în domeniul achiziţiilor publice, următorii termeni se definesc astfel:
 achiziţia publică reprezintă dobândirea, definitivă sau temporară, de către o persoană
juridică definită ca autoritate contractantă, a unor produse, lucrări sau servicii, prin
atribuirea unui contract de achiziţie publică;
 angajat este orice persoană care este încadrat în baza unui contract în cadrul
compartimentelor instituției, care desfășoară actibități în domeniul achiziţiilor publice;
 autoritate contractantă este instituţia publică sau structura din compunerea acesteia
care are stabilite, prin acte normative ori prin reglementări interne, atribuţii specifice
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şi competenţe în domeniul achiziţiilor publice şi care are calitatea de ordonator
principal, secundar sau terţiar de credite bugetare;
concurenţa neloială este orice act sau fapt contrar uzanţelor cinstite în activitatea
industrială şi de comercializare a produselor, de execuţie a lucrărilor, precum şi de
efectuare a prestărilor de servicii;
corupţia activă este promisiunea, oferirea sau darea, cu intenţie, de către orice
persoană, direct sau indirect, a oricărui folos necuvenit, către un funcţionar public,
pentru sine ori pentru altul, în vederea îndeplinirii ori abţinerii de la a îndeplini un act
în exerciţiul funcţiilor sale;
corupţia pasivă este solicitarea ori primirea, cu intenţie, de către un funcţionar public,
direct sau indirect, a unui folos necuvenit, pentru sine ori pentru altul, sau acceptarea
unei oferte sau promisiuni a unui astfel de folos, în vederea îndeplinirii ori abţinerii de
la a îndeplini un act în exerciţiul funcţiilor sale;
conflictul de interese este acea situaţie în care un angajat al autorităţii contractante
are un interes personal de natură patrimonială care ar putea influenţa îndeplinirea cu
obiectivitate a atribuţiilor care îi revin în exercitarea funcţiei publice;
contractant este ofertantul căruia i se atribuie contractul de achiziţie publică în urma
aplicării uneia dintre procedurile prevăzute în lege;
etica în achiziţii este ansamblul de norme care reglementează derularea activităţilor
necesare pentru desfăşurarea transparentă, eficientă şi corectă a procedurilor în
domeniul achiziţiilor publice, din perspectiva comportamentului moral şi al
onorabilităţii în îndeplinirea unei îndatoriri publice;
practicile corupte reprezintă oferirea, darea primirea sau solicitarea oricărui lucru de
valoare sau oricărei sume de bani, în scopul influenţării acţiunilor oricărei persoane
implicate în aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică sau
în îndeplinirea contractului respectiv;
practicile frauduloase reprezintă prezentarea eronată a faptelor în scopul influenţării
aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică sau îndeplinirea
contractului respectiv în detrimentul autorităţii contractante.

b.SCOPUL
Scopul regulilor de conduită etică pentru personalul din Filarmonica de Stat Tîrgu Mureş cu
responsabilităţi în domeniul achiziţiilor publice, este de a se constitui drept punct de plecare
în procesul de iniţiere a unui tip de comportament etic, în condiţii de transparenţă,
imparţialitate şi eficienţă, care să determine creşterea credibilităţii proceselor de atribuire a
contractelor de achiziţie publică, în acord cu valorile promovate la nivel european.
Pentru personalul din Filarmonica de Stat Tîrgu Mureş cu responsabilităţi în domeniul
achiziţiilor publice este necesară instituirea unui tip de comportament etic pentru a evita pe
de o parte, manifestarea unui comportament neadecvat şi, pe de altă parte, perceperea
eronată a unui anumit comportament, existând multe situaţii care pot da naştere la îndoieli
sau interpretări, chiar dacă, în fapt, nu reprezintă nimic altceva decât efecte ale neglijenţei.
Aceste reguli intenţionează să sublinieze faptul că achiziţiile publice reprezintă un domeniu
deosebit de sensibil, întrucât implică putere economică şi cheltuieli din bugetul autorităţilor
contractante, devenind astfel un factor de risc pentru practici incorecte. Desigur, tot
personalul implicat în procesul de atribuire a contractelor de achiziţie publică este expus
acestui factor de risc, indiferent de statutul lor.
Art.26. Prin implementarea acestor reguli se urmăreşte:
 stabilirea unui ansamblu de norme de etică şi a condiţiilor pentru protecţia intereselor
publice pe timpul derulării procedurilor de achiziţii publice;
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perfecţionarea structurii organizatorice şi a relaţiilor funcţionale pentru aplicarea riguroasă
a instrucţiunilor, normelor şi procedurilor care reglementează activităţile în cadrul
sistemului integrat de management al achiziţiilor publice;
prevenirea şi eliminarea faptelor ce pot constitui elemente sau practici lipsite de etică;
conştientizarea angajaţilor de faptul că este în interesul acestora să respecte regulile,
evitând, astfel, consecinţele legale care pot genera efecte negative asupra acestora;
protecţia, menţinerea şi stimularea concurenţei şi a unui mediu concurenţial normal, în
vederea promovării intereselor beneficiarilor produselor achiziţionate;
creşterea transparenţei asupra utilizării fondurilor publice şi a organizării şi desfăşurării
procedurilor de achiziţie publică.

c.PRINCIPII
Art.27.Pentru desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică, angajaţii sunt obligaţi să
respecte următoarele principii:
 integritatea, respectiv însuşirea de a fi integru, corect şi incoruptibil;
 competenţa profesională, respectiv îndeplinirea atribuţiilor de serviciu cu profesionalism,
competenţă, imparţialitate, aplicând cunoştinţele, aptitudinile şi experienţa dobândite;
 profesionalismul persoanei implicate în procesul de atribuire a contractelor de achiziţie
publică o determină să nu accepte o sarcină sau să nu desfăşoare o anume activitate decât
în cazul în care consideră că deţine calităţile necesare realizării acestora în mod corect.
 responsabilitatea persoanelor implicate în procesul de atribuire a contractelor de achiziţie
publică care trebuie să conştientizeze că răspund pentru ceea ce întreprind şi că trebuie să
nu accepte realizarea unor acţiuni dacă nu sunt convinse că acestea sunt legale.
 concordanţă în luarea deciziilor, persoanele implicate în procesul de atribuire a
contractelor de achiziţie publică se vor asigura că măsurile luate sunt în concordanţă cu
legea şi morala şi sunt destinate scopului urmărit.
 proporţionalitate adică asigurarea de către persoanele implicate în procesul de atribuire a
contractelor de achiziţie publică, că există corelaţie între necesitatea autorităţii
contractante, obiectul contractului de achiziţie şi cerinţele solicitate a fi îndeplinite.
Această corelaţie este reflectată corespunzător în stabilirea cerinţelor minime de
calificare, a criteriilor de selecţie şi după caz, a factorilor de evaluare aferenţi criteriului
de atribuire.
 imparţialitate şi independenţă, conform căruia persoana implicată în procesul de atribuire a
contractelor de achiziţie publică trebuie să fie obiectivă şi imparţială în toate
circumstanţele exerciţiului funcţiei sale; Deciziile nu vor fi luate niciodată ca urmare a unui
interes personal, financiar sau nefinanciar, sau ca urmare a presiunilor politice.
 curtoazie şi consecvenţa adică persoana implicată în procesul de atribuire a contractelor de
achiziţie publică va fi consecventă cu propriul său comportament administrativ şi va
răspunde competent la aşteptările întemeiate şi rezonabile pe care operatorii economici le
au în raport de activitatea sa;
 transparenţa, respectiv punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a informaţiilor
referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică;
 ″principiul patru ochi″ conform căruia cel puţin două persoane, verifică independent unul
faţă de celălalt, acelaşi document;
 confidenţialitatea, respectiv garantarea protejării secretului comercial şi a proprietăţii
intelectuale a ofertantului;
 acurateţea informaţiei conform căruia persoanele implicate în procesul de atribuire a
contractelor de achiziţie publică se vor asigura că informaţiile oferite pe parcursul
activităţii, vor fi adevărate şi corecte şi nu vor fi menite să inducă în eroare sau să înşele
aşteptările.
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libera concurenţă, respectiv asigurarea condiţiilor pentru ca orice furnizor de produse,
executant de lucrări sau prestator de servicii, indiferent de naţionalitate, să aibă dreptul de
a deveni, în condiţiile legii, contractant;
evitarea manifestării actelor de corupţie adică persoanele implicate în procesul de atribuire
a contractelor de achiziţie publică vor lua măsuri de excludere din competiţie a operatorilor
economici care folosesc practici corupte sau frauduloase în legătură cu procedura de
atribuire a contractului.
evitarea apariţiei conflictului de interese conform căruia, anterior numirii în funcţie, la
numirea în funcţie sau în timpul exercitării acesteia, persoanele implicate în procesul de
atribuire a contractelor de achiziţie publică au obligaţia să îşi administreze interesele
private în aşa fel încât să prevină apariţia unui conflict de interese.
evitarea primirii de cadouri şi ospitalitate adică persoanelor implicate în procesul de
atribuire a contractelor de achiziţie publică le este interzisă solicitarea sau acceptarea de
daruri, bani, împrumuturi, cadouri sau avantaje de altă natură de la societăţile sau
persoanele cu care colaborează în mod oficial atât pe parcursul procedurilor de achiziţii,
cât şi pe timpul derulării contractului.
eficienţa utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurenţial şi a
criteriilor economice pentru atribuirea contractului de achiziţie publică;
tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecţie şi a
criteriilor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, astfel încât orice furnizor de
produse, executant de lucrări sau prestator de servicii să aibă şanse egale de a i se atribui
contractul respectiv;

d.FACTORI CARE INFLUENŢEAZĂ NEGATIV ETICA ÎN ACHIZIŢII
d.1.Concurenţa neloială
Art.28.(1) Contractanţilor li se va solicita să exercite activitatea cu bună-credinţă, potrivit
uzanţelor cinstite, cu respectarea intereselor beneficiarilor şi a cerinţelor concurenţei loiale.
(2) Este considerată ca fiind contrară uzanţelor comerciale cinstite neexecutarea unilaterală a
contractului sau utilizarea unor proceduri neloiale, abuzul de încredere, incitarea la comiterea
de delicte, precum şi achiziţionarea de secrete comerciale de către terţii care puteau
cunoaşte că respectiva achiziţie implică practici de natură să afecteze poziţia comercianţilor
concurenţi pe piaţă.
Art.29.Sub sancţiunea nulităţii contractului în cauză şi a aplicării de măsuri sancţionatorii
prevăzute de lege, angajaţii care au participat în orice fel la întocmirea documentaţiei pentru
elaborarea şi prezentarea ofertei sau care fac parte din comisia de evaluare constituită pentru
atribuirea contractului de achiziţie publică respectiv nu au dreptul să deţină calitatea de
ofertant, ofertant asociat sau subcontractant.
Art.30.Contractantul trebuie să fie informat că nu are dreptul de a angaja sub nici o formă, în
scopul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, persoane fizice sau juridice care au
participat la întocmirea documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei sau care au
făcut parte din comisia de evaluare constituită pentru atribuirea contractului în cauză, pe
parcursul unei perioade de cel puţin 6 luni de la încheierea contractului. În cazul nerespectării
acestei cerinţe, autoritatea contractantă va rezilia contractul de achiziţie publică şi va acţiona
pentru a obliga pe contractant să plătească daune-interese şi să fie deferit organelor abilitate
pentru aplicarea de măsuri sancţionatorii.
Art.31. Angajaţii cu responsabilităţi în activitatea de achiziţii publice au obligaţia:
a) de a respecta caracterul confidenţial al informaţiilor prezentate de către
ofertanţi/candidaţi în scopul verificării îndeplinirii condiţiilor de calificare;
b) de a păstra confidenţialitatea asupra conţinutului ofertei, precum şi asupra oricărei
informaţii suplimentare solicitate ofertantului şi a cărei dezvăluire ar putea să aducă atingere
dreptului ofertantului de a-şi proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale.
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d.2.Corupţia
Art.32.Corupţia, indiferent de formă, activă sau pasivă, implică utilizarea abuzivă a puterii
publice în scopul obţinerii unui câştig necuvenit, pentru sine ori pentru altul, prin:
-abuz de putere în exercitarea atribuţiilor funcţiei publice;
-fraudă (înşelăciunea şi prejudicierea unei alte persoane sau entităţi);
-favoritism;
-instituirea unui mecanism arbitrar de exercitare a puterii în domeniul achiziţiilor publice;
-nerespectarea dispoziţiilor privind conflictul de interese.
Art.33. Infracţiunile corelate cu fenomenul de corupţie sunt cele prevăzute în Codul penal,
precum şi în legi special.
Art.34. Măsurile avute în vedere pentru prevenirea şi eliminarea corupţiei sunt, în principal,
următoarele:
(1) instituirea unui sistem de selecţie, promovare şi evaluare a angajaţilor precum şi a unui
sistem de control, bazate exclusiv pe recunoaşterea obiectivă a meritelor şi performanţelor
profesionale;
(2) implementarea regulilor de conduită etică în domeniul achiziţiilor publice în cadrul
autorităţii contractante;
(3) stabilirea riguroasă a atribuţiilor de serviciu, prin intermediul fişei postului, pentru fiecare
angajat care îşi desfăşoară activitatea în domeniul achiziţiilor publice şi efectuarea, periodic,
a evaluării activităţii profesionale a acestora;
(4) identificarea posibililor factori de risc şi luarea măsurilor preventive;
Art.35. Vor fi excluşi din competiţie ofertanţii care folosesc practici corupte sau frauduloase
în legătură cu procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie.
d.3.Conflictul de interese
Art.36. Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea funcţiei
sunt: imparţialitatea, integritatea, transparenţa deciziei şi supremaţia interesului public.
Art.37. Anterior numirii, la numirea în funcţie sau în timpul exercitării acesteia, angajaţii au
obligaţia să îşi administreze interesele private în aşa fel încât să prevină apariţia unui conflict
de interese.
Art.38. Personalului autorităţii contractante îi este interzis:
(1) să fie asociat unic ori să participe direct la administrarea sau conducerea unor organizaţii
ori societăţi comerciale;
(2) să îndeplinească alte funcţii decât cele în care este încadrat, cu excepţia cumulului permis
de lege;
(3) să încheie contracte cu instituția- ei înșiși, prin intermediul unei organizații/corporații/
societăți comerciale pentru care au un interes de control financiar. Același lucru se aplică și în
cazul rudelor de gradul I (părinte sau copii), precum și in cazul soț/soție.
Art.39. Dacă angajatul, un membru al familiei sale sau o persoană aflată cu acesta în relaţii
de rudenie sau afinitate, până la gradul IV inclusiv, poate beneficia personal în urma unei
decizii luate de deţinătorul funcţiei sau dacă la obţinerea deciziei respective a participat şi
angajatul respectiv, acesta este obligat să informeze imediat, în scris, conducătorii ierarhici
despre acest lucru şi să se delimiteze de participarea la astfel de activităţi.
Art.40. Persoanele implicate în activitatea de achiziţii publice vor depune, în condiţiile legii,
o declaraţie de interese, pe propria răspundere cu privire la funcţiile şi activităţile pe care le
desfăşoară.
d.4.Cadouri şi ospitalitate
Art.41. Angajaţilor le este interzisă solicitarea sau acceptarea de daruri, bani, împrumuturi,
cadouri sau avantaje de altă natură de la societăţile sau persoanele cu care colaborează în
mod oficial atât pe parcursul procedurilor de achiziţii, cât şi pe timpul derulării contractului.
Pot fi acceptate darurile cu valoare simbolică primite ca materiale de reprezentare, oferite pe
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timpul întâlnirilor de protocol. Oferirea acestora sau asigurarea de ospitalitate sunt practici
întâlnite, de regulă, în relaţiile comerciale. Toate ofertele de cadouri, inclusiv cele cu valoare
protocolară, trebuie raportate de angajaţi şefilor lor. Autoritatea contractantă va lua măsuri
de luare în evidenţă şi de înregistrare a acestora.
Art.42. (1) Oferirea de ospitalitate partenerilor de afaceri reprezintă o practică obişnuită a
organizaţiilor şi societăţilor comerciale şi este recunoscut faptul că aceasta poate fi benefică
unei conduite eficiente în afaceri. Invitaţiile la prânz sau cină primite din partea unor
reprezentanţi ai unor organizaţii sau societăţi comerciale cu care autoritatea
contractantă colaborează sau intenţionează să colaboreze pot fi în mod normal acceptate,
atât timp cât scopul acestora este de a avea o relaţie corectă, iar acceptarea invitaţiei nu
contravine interesului autorităţii contractante.
(2) Discuţiile purtate cu reprezentanţii acestor organizaţii sau societăţi comerciale, în afara
cadrului de reglementare existent, sunt susceptibile de a fi considerate abatere de la etica în
achiziţii.
(3) Invitaţiile cu caracter social, cele care se referă la evenimente sportive sau culturale,
ofertele de vacanţe, precum şi ofertele de ospitalitate care includ cazarea sau transportul
gratuit trebuie să fie declinate de angajaţii autorităţii contractante.
(4) Angajaţii trebuie să raporteze despre toate ofertele de ospitalitate propuse, indiferent
dacă au fost sau nu acceptate.
e.TRANSPARENŢA ŞI CONFIDENŢIALITATEA INFORMAŢILOR
Art.43. Autoritatea contractantă va pune la dispoziţia publicului, la cerere sau din oficiu,
potrivit legii, informaţii care nu sunt clasificate sau nu au caracter confidenţial.
Art.44.Pentru asigurarea transparenţei în activitatea de achiziţii publice autoritatea
contractantă poate desfăşura următoarele activităţi:
organizarea de conferinţe de presă pe tema achiziţiilor publice;
sprijinirea reprezentanţilor mass-media în documentarea lor asupra activităţii specifice
desfăşurate de către autoritatea contractantă;
elaborarea şi transmiterea unor comunicate de presă, răspunsuri, replici sau explicaţii de
natură a facilita înţelegerea de către opinia publică a activităţilor autorităţii contractante;
iniţierea unor întâlniri, mese rotunde şi seminarii pe teme de interes privind achiziţiile
publice.
Art.45. Punerea la dispoziţia persoanelor interesate a datelor, documentelor şi informaţiilor
se va face în conformitate cu prevederile legale aplicabile în domeniu.
Art.46. Informaţiile comerciale sau de altă natură a căror divulgare poate produce prejudicii
persoanelor juridice de drept public sau privat vor fi clasificate, evidenţiate, înregistrate,
păstrate, manipulate şi transmise conform prevederilor legale.
Art.47.Angajaţii autorităţii contractante care au acces la informaţii legate de procesul de
achiziții publice trebuie să le protejeze şi să nu le utilizeze în scop personal sau într-un mod
care ar putea prejudicia corectitudinea competiţiei.
f.REGULI DE CONDUITĂ SPECIFICE
Art.48.(1) Pentru respectarea regulilor de conduită etică în domeniul achiziţiilor publice,
angajaţii cu responsabilități în domeniu sunt obligaţi:
 să considere interesul public mai presus de orice alt interes, în exercitarea atribuţiilor
funcţionale;
 să aplice principiile fundamentale care stau la baza procesului de achiziţie: integritatea,
competenţa profesională, libera concurenţă, eficienţa utilizării fondurilor publice,
transparenţa, tratamentul egal şi confidenţialitatea;
 să fie loiali faţă de instituţia în care îşi desfăşoară activitatea;
 să acţioneze pentru achiziţia de produse, lucrări şi servicii de calitate şi să accepte
responsabilitatea pentru rezultatele muncii proprii şi a celor pentru care este răspunzător;
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să cunoască foarte bine reglementările din domeniul achiziţiilor publice şi să manifeste
interes pentru respectarea şi aplicarea corectă a acestora;
să aplice principiile şi metodele de management al riscului în achiziţii;
să acţioneze pentru susţinerea onoarei, integrităţii şi demnităţii;
să exprime opinii într- o manieră obiectivă şi deschisă, numai pe baza unei cunoaşteri
adecvate;
să manifeste întotdeauna integritate personală, încredere în sine, cinste şi respect pentru
alţii;
să evite afectarea conduitei sau a discernământului de către problemele personale
să folosească priceperea profesională în interesul instituţiei;
să aibă un comportament civilizat pe întreaga perioadă de desfăşurare a activităţilor de
serviciu sau în conexiune cu acestea;
să fie riguroşi, conştiincioşi si responsabili în îndeplinirea sarcinilor de serviciu;
să fie obiectivi şi imparţiali în toate circumstanţele exerciţiului funcţiei publice;
să nu se folosească de funcţia lor pentru a obţine avantaje sau beneficii personale;
să nu solicite sau accepte cadouri, servicii, favoruri sau orice alt avantaj de la
organizaţiile, societăţile comerciale sau persoanele cu care colaborează în mod oficial pe
parcursul procedurilor de achiziţii;
să îşi administreze interesele private în aşa fel încât să prevină apariţia unui conflict de
interese, astfel persoanele cu funcții de conducere, cele care fac parte din Consiliul
Administrativ, membrii în comisia de atribuire a contractelor de achiziții publice, precum
și șefii compartimentelor din cadrul instituției, vor depune o declarație privind situațiile
privind apariția conflictului de interese.

g.SANCŢIUNI
Art.49. Persoanele care nu respectă regulile de conduită etică în domeniul achiziţiilor publice
răspund potrivit normelor prevăzute în reglementările generale şi speciale aplicabile în
domeniu.
Art.50. Constituie, de asemenea, o încălcare a prevederilor acestor reguli:
(1) luarea la cunoştinţă şi neinformarea conducătorilor ierarhici despre încălcarea regulilor
de către angajatul cu responsabilități în domeniul achizițiilor publice al autorităţii
contractante;
(2) neinformarea conducătorilor ierarhici despre presiunile de orice natură exercitate
asupra unui angajat al autorităţii contractante făcute în scopul de a nu îndeplini sau de a
îndeplini în mod necorespunzător funcţia publică.
CAPITOLUL VI
REGULI DE CONDUITĂ ETICĂ PENTRU PERSOANELE DESEMNATE SĂ EXERCITE
CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU
Art.51.Ansamblul specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară
activitatea de control financiar preventiv propriu presupune realizarea unei bune gestiuni
financiare prin asigurarea legalităţii, regularităţii, economicităţii, eficacităţii şi eficienţei în
utilizarea fondurilor companiei şi în administrarea patrimoniului acesteia.
Viza CFPP (control financiar preventiv propriu) este un atestat prin semnătură si sigiliu
personal privind respectarea legii și a regulilor aplicabile proiectului de operațiune verificat,
pe baza căruia conducătorul instituției autorizează afectarea fondurilor companiei sau a
patrimoniului acesteia.
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Principiile conduitei etice:
Persoanele desemnate să exercite controlul financiar preventiv propriu își vor desfășura
activitatea în conformitate cu cadrul legal în vigoare și având în vedere principiile și normele
de conduită enunțate mai jos:
a) Supremaţia Constituţiei şi a legilor
Art.52. Persoana desemnată să exercite controlul financiar preventiv propriu are îndatorirea
de a respecta Constituţia şi legile ţării și să acționeze permanent cu bună-credință.
Activitatea de control financiar preventiv propriu trebuie să se desfășoare în conformitate cu
prevederile legale și cu procedurile interne. Persoana desemnată trebuie să colaboreze cu
structurile funcționale ale instituției într-o manieră politicoasă și corect fundamentată în
privința obligației acestora de a respecta forma de întocmire și conținutul bine documentat,
atât a proiectului de operațiune supus vizei, cât și a documentelor justificative.
b) Prioritatea interesului public
Art.53. Persoana desemnată să exercite controlul financiar preventiv propriu are îndatorirea
de a considera interesul public mai presus decât interesul personal.
c) Competenţă profesională
Art.54.Persoana desemnată să exercite controlul financiar preventiv propriu trebuie să
cunoască şi să aplice cu consecvenţă şi fermitate prevederile legale în domeniu, asigurând
legalitatea şi regularitatea proiectelor de operaţiuni ce fac obiectul vizei, precum şi
încadrarea acestora în limitele bugetare. În acest scop, aceasta are obligaţia să cunoască în
permanenţă toate reglementările legale specifice domeniului în care îşi exercită atribuţiile de
acordare a vizei de control financiar preventiv propriu.
Persoana desemnată își desfășoară activitățile zilnice, într-o manieră ordonată, eficientă și
eficace, asigură o bună comunicare, o bună gestiune a documentelor și evitarea oricăror
blocaje în verificarea proiectelor de operațiuni supuse controlului financiar preventiv propriu.
Persoana desemnată să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu colaborează
într-o manieră proactivă, bazată pe respect, atât cu personalul ierarhic superior, cât și cu cel
de execuție în scopul stabilirii unor sarcini clare, strâns relaţionate cu obiectivele postului,
astfel încât să se realizeze o deplină concordanţă între conţinutul sarcinilor şi conţinutul
obiectivelor postului. În relaţiile cu personalul din companie, precum şi cu persoanele fizice
sau juridice, persoana desemnată este obligată să aibă un comportament bazat pe respect,
bună-credinţă, corectitudine şi amabilitate. Nu este permis să se aducă atingere onoarei,
reputaţiei şi demnităţii persoanelor din cadrul companiei, sau a persoanelor cu care intră în
legătură în exercitarea atribuțiilor de serviciu, prin întrebuinţarea unor expresii jignitoare,
prin dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private sau prin formularea unor sesizări sau plângeri
calomnioase.
Persoana desemnată are obligația să folosească timpul de lucru, precum şi bunurile aparținând
instituției numai pentru desfășurarea activităților de serviciu.
d) Integritate
Art.55. Persoana desemnată să exercite controlul financiar preventiv propriu are obligația de
a îndeplini atribuțiile de serviciu cu integritate, responsabilitate, competență, eficiență,
corectitudine și conștiinciozitate.
e) Independenţă decizională în condiţiile separării atribuţiilor
Art.56.Persoana desemnată să exercite controlul financiar preventiv propriu este
independentă în luarea deciziilor şi acesteia nu i se poate impune, în niciun fel, acordarea sau
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refuzul vizei de control financiar preventiv propriu. Pentru actele sale,întreprinse cu bunăcredinţă, în exercitarea atribuţiilor sale şi în limita acestora, cu respectarea prevederilor
legale, persoana respectivă nu poate fi sancţionată sau schimbată din această activitate.În
cazul în care se exercită presiuni asupra persoanei desemnate de a acționa contrar cadrului
legal în vigoare, aceasta va raporta problema consilierului de etică din instituție.
f) Obiectivitate
Art. 57. În exercitarea activităţii de control financiar preventiv propriu şi, mai ales, în luarea
deciziei de a acorda sau respinge viza, persoana desemnată trebuie să verifice sistematic şi
temeinic proiectele de operaţiuni, să nu cedeze unor prejudecăţi, presiuni sau influenţe ce iar putea afecta aprecierea corectă a acestora, să dea dovadă de imparţialitate, să aibă o
atitudine neutră, lipsită de subiectivism. Decizia de acordare sau refuz de viză trebuie să se ia
cu obiectivitate, în baza unei analize detaliate, bazate pe legalitate și regularitate.
g) Probitate morală
Art.58. Persoana desemnată să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu
trebuie să fie de o probitate morală recunoscută, să aibă o conduită corectă, să dea dovadă de
comportare profesională ireproşabilă, la nivelul celor mai înalte standarde.
h) Confidenţialitate
Art.59. Persoana desemnată să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu este
obligată să păstreze secretul de serviciu în legătură cu conţinutul proiectelor de operaţiuni ce
fac obiectul vizei, să nu divulge în niciun fel informaţiile unei terţe persoane, cu excepţia
cazurilor în care este autorizată în mod expres de către cei în drept sau în situaţia în care
furnizarea informaţiei reprezintă o obligaţie legală sau profesională.
i) Libertatea gândirii şi a exprimării
Art.60. Persoana desemnată să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu
poate să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor
moravuri.
NORME DE CONDUITĂ
ale persoanelor desemnate să exercite controlul financiar preventiv propriu
a) Loialitatea față de instituție
Art.61. Persoana desemnată să exercite activitate de control financiar preventiv propriu are
obligaţia de a apăra în mod loial prestigiul Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș. Activitățile zilnice
vor fi executate cu diligența unui bun proprietar, pentru a proteja fondurile și patrimoniul
companiei.
Persoana desemnată trebuie să cunoască și să contribuie proactiv la îndeplinirea misiunii și a
obiectivelor instituției. Interesul public și cel al instituției trebuie sa primeze față de interesul
personal, în luarea deciziilor. Persoana desemnată nu va exprima în public aprecieri
neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea instituției, cu politicile şi strategiile
acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual.
De asemenea, nu va acorda asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice în vederea
promovării de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau a instituției. Persoana
desemnată nu va dezvălui informaţiile la care are acces în exercitarea controlului financiar
preventiv propriu, dacă această dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să
prejudicieze imaginea sau drepturile instituției, ori ale unor persoane fizice sau juridice.
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b) Îndeplinirea atribuțiilor de serviciu
Art.62. Persoana desemnată să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu își
desfășoară activitatea zilnică acționând cu integritate și competență, sub deviza legalității și a
regularității.
Persoana desemnată respectă și contribuie la îmbunătățirea permanentă a procedurii și
metodologiei de lucru specifice, aprobate de conducătorul entității publice. Își desfășoară
activitățile zilnice, într-o manieră ordonată, eficientă și eficace, asigură o bună comunicare, o
bună gestiune a documentelor și evitarea oricăror blocaje în verificarea proiectelor de
operațiuni supuse controlului financiar preventiv propriu.
Decizia de acordare sau refuz de viză trebuie să se ia cu obiectivitate, în baza unei analize
detaliate, bazate pe legalitate și regularitate.
c) Incompatibilități și conflicte de interese
Art.63. Persoanele desemnate să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu au
obligaţia să respecte regimul juridic al incompatibilităților și al conflictelor de interese
prevăzut de legislația în vigoare. Nu pot fi desemnate să exercite activitatea de control
financiar preventiv propriu persoanele aflate în curs de urmărire penală, de judecată sau care
au fost condamnate pentru fapte privitoare la abuz în serviciu, fals, uz de fals, înşelăciune,
dare sau luare de mită şi alte infracţiuni prin care au produs daune patrimoniului persoanelor
fizice sau juridice. Dacă în cazul urmăririi penale, al judecăţii sau după condamnare a
intervenit amnistia, persoana în cauză nu poate să fie desemnată pentru exercitarea activităţii
de control financiar preventiv propriu timp de 2 ani de la data aplicării amnistiei. Persoana
căreia i s-a suspendat condiţionat executarea pedepsei nu poate să exercite această activitate
în cursul termenului de încercare şi pe parcursul a 2 ani de la expirarea acestui termen. Nu pot
fi desemnate pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu persoanele care sunt
soţi sau rude de gradul I cu conducătorul instituției pe lângă care urmează să exercite această
activitate şi nici acele persoane care pot să se afle într-o situaţie de conflict de interese în
legătură cu operaţiunile care îi sunt supuse pentru exercitarea controlului financiar preventiv
propriu.
Persoana desemnată să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu nu poate fi
implicată, prin sarcinile de serviciu, în aprobarea şi efectuarea operaţiunilor supuse
controlului financiar preventiv propriu.
Persoana desemnată să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu nu poate
verifica proiectele de operațiuni privind achiziții publice, dacă a făcut parte din comisia de
evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică, achiziție sectorială sau
de concesiune de lucrări ori servicii.
Persoana desemnată să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu are obligația
de a informa de îndată, în scris, conducătorul instituției, în cazul în care se găsește într-una
din situațiile de incompatibilitate, urmând să se abțină de la orice activitate legată de
controlul financiar preventiv propriu, până la desemnarea de către conducător a unei alte
persoane care să îndeplinească atribuțiile respective sau remedierea, în alt mod, a situației
apărute. În termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă, conducătorul
este obligat să ia măsurile care se impun pentru exercitarea cu imparţialitate a controlului
financiar preventiv propriu şi pentru ieșirea din situația de incompatibilitate şi/sau de conflict
de interese a persoanei respective. Persoana desemnată nu trebuie să solicite ori să accepte
cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal,
familiei, părinţilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relaţii de afaceri sau de natură
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politică, care le pot influenţa imparţialitatea în exercitarea controlului financiar preventiv
propriu ori pot constitui o recompensă în raport cu aceste funcţii.
d) Libertate de opinie și activitate publică
Art.64.(1) Persoana desemnată să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu
respectă libertatea opiniilor şi nu se lasă influenţată de considerente personale sau de
popularitate.
În exprimarea opiniilor, persoanele desemnate trebuie să aibă o atitudine conciliantă şi să
evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.
(2) Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se face de către persoana desemnată prin
intermediul secretarului PR din entitatea publică, sau direct de către aceasta, în măsura în
care au fost desemnaţi în acest sens de conducătorul entității publice. Dacă participă la
activităţi sau dezbateri publice, în calitate oficială, persoanele desemnate să exercite controlș
financiar preventiv propriu trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare
încredinţat de conducătorul entității publice în care îşi desfășoară activitatea.
În cazul în care nu au un mandat, persoanele desemnate pot participa la activităţi sau
dezbateri publice, având obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă
punctul de vedere oficial al entității publice în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea.
e) Conduită în cadrul relațiilor internationale
Art.65.(1) Persoana desemnată care reprezintă entitatea publică în cadrul unor organizaţii
internaţionale, instituţii de învățământ, conferinţe, seminarii şi alte activităţi cu caracter
internaţional are obligaţia să promoveze o imagine favorabilă ţării şi entității publice pe care o
reprezintă.
(2) În deplasările externe, persoana desemnată este obligată să aibă o conduită
corespunzătoare regulilor de protocol.
Este interzisă încălcarea legilor şi obiceiurilor ţării gazdă.

CAPITOLUL VII
REGULI DE CONDUITĂ DEONTOLOGICĂ ALE CONSILIERULUI JURIDIC
DISPOZIŢII GENERALE
Art.66. Consilierul juridic este persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru
exercitarea profesiei şi care asigură apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale statului, și
ale Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș, în favoarea căreia își exercită profesia.
Art.67. Consilierul juridic este obligat să respecte regulile de conduită morală şi profesională
cuprinse în prezentul capitol.
Art.68. Regulile profesionale reprezintă ansamblul normelor de ordin deontologic care, prin
aplicarea dispoziţiilor legale şi statutare în vigoare, se impun tuturor consilierilor juridici în
exercitarea activităţii lor. Aceste reguli sunt susceptibile de a fi modificate în funcţie de
evoluţia dispoziţiilor legale şi a celor statutare.
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PRINCIPII DEONTOLOGICE:
Art.69.Integritatea şi autonomia profesională, respectarea legilor, probitatea, onoarea,
vigilenţa, confidenţialitatea, organizarea, eficacitatea şi perseverenţa sunt ideile diriguitoare
care guvernează activitatea consilierului juridic.
Art.70.Îndeplinirea corectă şi în timp util a atribuţiilor profesionale conferă substanţă
principiului integrităţii profesionale.
Art.71.Autonomia şi independenţa profesională a consilierului juridic se manifestă prin
asumarea unor responsabilităţi şi acţionarea la moment oportun într-un context determinat.
Art.72.(1) Consilierii juridici sunt independenţi din punct de vedere profesional şi se supun
numai Constituţiei României, legii, statutului profesiei şi codului de deontologie profesională
adoptat de Congresul Uniunii Colegiilor Consilierilor Juridici din România în data de
24.07.2004.
(2) Prin independenţă profesională în sensul prezentului cod se înţelege libertatea de actiune
şi de opinie care este limitată doar prin dispoziţii legale sau regulamentare aplicabile profesiei
de consilier juridic.
Art.73.Corectitudinea şi integritatea morală sunt valori fundamentale pe care consilierul
juridic este obligat să le respecte atât în timpul serviciului cât şi în afara acestuia.
Art.74.Rezultatul activităţii consilierului juridic este o consecinţă a urmăririi atente şi
continue a derulării sarcinilor încredinţate.
Art.75.Datoria fiecărui consilier juridic este să păstreze secretul datelor şi informaţiilor de
care a luat la cunoştinţă în virtutea exercitării profesiei cu excepţia unor dispoziţii legale sau
statutare contrare.
Confidenţialitatea datelor şi informaţiilor deţinute contribuie la crearea unui climat de
siguranţă pentru entitatea beneficiară a serviciilor oferite.
Art.76.Organizarea riguroasă a activităţii consilierului juridic se face în scopul satisfacerii
celor mai exigente standarde de calitate şi eficacitate a muncii.
Art.77. Prin discernerea între serviciul oferit şi aşteptările beneficiarului, între aşteptările
personale, profesionale şi consecinţele economice, în activitatea consilierului juridic primează
respectarea legii.
Art.78. Consilierul juridic este obligat să depună efortul necesar pentru realizarea şi reuşita
sarcinilor ce îi revin în exercitarea profesiei.
Art.79. Respectarea şi aplicarea principiilor enunţate constitute un deziderat şi un scop al
exercitării profesiei de consilier juridic. Respectarea lor se impune chiar şi în afara exercitării
activităţii profesionale, consilierul juridic fiind obligat să se abţină de la săvârşirea de fapte
ilegale sau contrarii dispoziţiilor statutare ale asociaţiei profesionale din care face parte, de
natură a aduce atingere principiilor fundamentale, ordinii publice şi bunelor moravuri sau
demnităţii profesiei de consilier juridic.
CONDIŢII DE EXERCITARE A PROFESIEI
Art.80. Consilierul juridic asigură apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale statului, ale
autorităţilor publice centrale şi locale, ale instituţiilor publice şi de interes public, ale
celorlalte persoane juridice de drept public, precum şi ale persoanelor juridice de drept privat
şi ale celorlalte entităţi interesate în conformitate cu Constituţia şi cu legile ţării.
Art.81. În virtutea unei pregătiri profesionale deosebite şi a stăpânirii perfecte a tehnicilor de
asistenţă, consiliere şi reprezentare consilierul juridic trebuie să dovedească o amănunţită
cunoaştere a problematicii cauzelor supuse spre rezolvare.
Art.82. Apartenenţa consilierului juridic, pe baza unui contract de muncă, la entitatea
publică, nu aduce atingere îndatoririlor sale profesionale, oportunităţii de a alege metodele de
lucru sau posibilităţii de luare a unor decizii în plan profesional.
Art.83. Consilierului juridic îi este interzis în exercitarea profesiei să tolereze acte ilegale.
Consilierul juridic nu se poate prevala de poziţia sa pentru a satisface anumite interese
22/24

personale. El va refuza orice oferte sau promisiune de avantaje ilicite şi se va abţine de la
acte care contravin principiilor moralei şi celor de ordine publică.
Art.84.Consilierul juridic este responsabil de concluziile şi acţiunile sale în exercitarea
profesiei.
Art.85.Consilierul juridic va utiliza cu bună credinţă mijloacele tehnice şi baza materială puse
la dispoziţie de către beneficiarul serviciilor sale.
ÎNDATORIRI PROFESIONALE ŞI RAPORTURILE DINTRE CONSILIERII JURIDICI
Art.86.Consilierul juridic trebuie să asigure transparenţa activităţii sale în relaţiile cu
entitatea la care este angajat sau numit precum şi cu terţele persoane sub rezerva respectării
obligaţiei de confidenţialitate. Lipsa de transparenţă poate aduce prejudicii grave imaginii
profesiei de consilier juridic şi este interzise cu desăvârşire.
Art.87.Consilierul juridic va evita desfăşurarea unor activităţi susceptibile de a leza libertatea
sa de apreciere a cauzelor incredinţate spre rezolvare sau să fie pus într-o situaţie care poate
fi percepută ca fiind de natură să lezeze demnitatea profesiei. Consilierul juridic va accepta
sarcinile pe care le consideră compatibile cu competenţa şi funcţia sa. Consilierul juridic va
refuza sarcinile care contravin dipoziţiilor legale sau regulilor de conduită deontologică şi va
lua măsurile de precauţie necesare pentru a evita situaţiile similare.
Art.88.Consilierul juridic va evita orice conflict de interese care ar aduce atingere imaginii
profesiei de consilier sau a instituției Filarmonica de Stat Tîrgu Mureș. Nu poate fi considerată
evitare de conflict situaţia în care consilierul era obligat să intervină pentru restabilirea
legalităţii şi nu a intervenit.
Art.89.Consilierul juridic va respecta specificitatea exercitării profesiei sale şi va susţine
independenţa acesteia.
Art.90.Consilierul juridic va sprijini colegii în exercitarea profesiei, în aplicarea şi apărarea
regulilor de conduită deontologică. El va răspunde favorabil la cererea de consultanţă a
acestora şi îi va ajuta în situaţii dificile, în limita posibilităţilor sale, în special prin rezolvarea
unor probleme de ordin deontologic.
Art.91.Consilierul juridic va ţine cont de opiniile şi practicile colegilor în măsura în care
acestea nu contravin principiilor generale cuprinse în prezentul capitol.
Art.92.Se interzice consilierului juridic orice manifestare de concurenţă neloială iar
exercitarea profesiei se face exclusiv pe criterii de competenţă profesională.
IMAGINEA PROFESIEI
Art.93. Relaţiile între consilierii juridici se bazează pe respect reciproc şi bunacredinţă pentru
a constitui un exemplu de integritate a unui corp profesional bine definit.
Art.94.Consilierul juridic trebuie să promoveze prin comportamentul său în orice circumstanţe
o imagine favorabilă profesiei sale. În acest sens consilieriul juridic va conştientiza
consecinţele posibile ale comportamentului său profesional şi ale actelor îndeplinite în
exercitarea profesiei.
Art.95.Promovarea unei imagini favorabile profesiei se realizează prin asigurarea unei
prestaţii de calitate.
Art.96.Exercitarea profesiei de consilier impune obligaţia de lărgire a orizonturilor cunoaşterii
profesionale.
Art.97.Consilierul juridic este obligat să-şi desfăşoare cu maximă atenţie activitatea
profesională şi să dea dovadă de cinste şi corectitudine în orice circumstanţe.
Art.98. Celeritatea acţiunilor consilierului juridic este esenţială pentru activitatea acestuia,
asigurând îndeplinirea în condţtii optime a sarcinilor încredinţate.
Art.99. Consilierii juridici vor sprijini eforturile colegiilor pentru menţinerea unui climat de
legalitate şi profesionalism în domeniu.
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Art.100.Responsabilitatea profesională a consilierilor juridici este angajată pentru
nerespectarea normelor de exercitarea a profesiei stabilite prin lege, statutul profesiei şi
actele normative în vigoare.
Art.101.Nerespectarea normelor deontologice atrage răspunderea consilierului juridic.
CAPITOLUL VIII
ALTE REGLEMENTĂRI
Art.102. Declararea averilor și intereselor
(1) Au obligaţia declarării averii şi a intereselor persoanele cu funcţii de conducere şi de
control, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul instituţiei publice Filarmonica de Stat Tîrgu
Mureș, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(2) Declaraţia de avere şi declaraţia de interese se actualizează anual, potrivit legii.
CAPITOLUL IX
DISPOZIŢII FINALE
Art.103.Dispozițiile prezentului Cod de Conduită se completează cu prevederile legislației
muncii precum și cu alte reglementări în domeniu.
Art.104.(1) Nerespectarea prevederilor prezentului cod constituie abatere disciplinară și
atrage după sine răspunderea disciplinară a personalului contractual, în condițiile legii,
precum și a Regulamentului Intern al instituției.
(2) Prezentul Cod de conduită întră în vigoare la data aprobării acestuia prin decizie a
managerului interimar al Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș și se va comunica întregului personal
al Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș prin poșta electronică, prin afișare la avizierul instituției,
respectiv prin postare pe pagina de internet www.filarmonicams.ro.
Art.105. Persoanele nou angajate sau persoanele detaşate de la un alt angajator, vor fi
informate la momentul începerii activităţii asupra prevederilor prezentului cod de către
referentul cu atribuții de resurse umane din cadrul Compartimentul Contabilitate - Resurse
umane al instituției.

MANAGER INTERIMAR
Ileana-Cristina Covaciu

COVACIU
ILEANA
CRISTINA

Semnat digital de
COVACIU ILEANA CRISTINA
Data: 2021.01.21 09:45:31
+02'00'

24/24

