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COD DE CONDUITA ETICĂ 

al 

TEATRULUI DE ANIMAŢIE ŢĂNDĂRICĂ 

 

Misiunea Teatrului de Animaţie Ţăndărică 

 

          Teatrul de Animaţie “Ţăndărică” este o instituţie  publică de cultură de interes local, 
persoană juridică de drept public, finanţată de la bugetul local al Municipiului Bucureşti şi 
din venituri proprii. Teatrul de Animaţie „Ţăndărică a fost înfiinţat în conformitate cu 
Decizia nr. 121/1949 şi se află sub autoritatea Consiliului General al Municipiului Bucureşti 
în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 442/1994 republicată în 1997. 

Misiunea Teatrului de Animaţie Ţăndărică este realizarea şi promovarea de producţii 
artistice constând din spectacole de teatru de animaţie pentru copii, adolescenţi şi adulţi , 
inspirate din literatura şi dramaturgia românescă şi universală;  

Activitatea Teatrului de Animaţie Ţăndărică se realizează prin: 
 

• valorificarea optimă a potenţialului artistic al artiştilor din cadrul instituţiei; 
• continuarea tradiţiei artistice a mişcării teatrale naţionale; 
• exploatarea consecventă a fondului de dramaturgie naţională şi universală, clasică şi 

contemporană; 
• stimularea inovaţiei şi creativităţii; 
• afirmarea personalităţii artistice şi promovarea valorilor teatrale autohtone în străinătate; 
• diversificarea ofertei culturale şi creşterea gradului de acces şi participarea cetăţenilor la 
viaţa culturală, consolidarea imaginii instituţionale , cu un loc bine definit în peisajul 
teatral al Bucureştiului , cu elemente de profundă originalitate şi modernitate. 
• Cultivarea /educarea permanentă a publicului realizând astfel atragerea unui număr cât 
mai mare de spectatori. 
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Capitolul I. Principii generale 

 

Art.1 Prezentul Cod de Conduita Etica defineşte idealurile, valorile, principiile si 

normele morale pe care angajaţii Teatrului de Animaţie Ţăndărică consimt să le respecte şi 

să le aplice în activitatea desfaşurată în cadrul instituţiei. Implementarea codului de etică în 

cadrul instituţiei este utilă pentru promovarea unei conduite profesionale etice şi evitarea 

apariţiei unor situaţii care ar putea afecta reputaţia instituţiei.  

Art.2 Codul de Conduită Etică reprezintă valorile fundamentale pe care trebuie să ni le 

însuşim şi să le respectăm. Este necesar să ne asigurăm că activităţile zilnice desfăşurate în 

cadrul instituţiei, convingerile noastre, concordă cu valorile instituţiei, cu obiectivele 

acesteia.  

Art.3 Existenţa unui cod de etică protejează instituţia şi salariaţii oneşti de comportamente 

necinstite sau oportuniste, întrucât persoanele care nu aderă la valorile instituţiei şi încalcă 

prevederile codului de etică  nu sunt bine venite în cadrul acesteia.   

 

Capitolul II. Aplicarea Codului de Conduita Etica 

 

Art.4 Este deopotrivă responsabilitatea angajaţilor şi a conducerii să asigure respectarea 

întocmai a acestui Cod de Conduita Etică. Angajaţii sunt încurajaţi să raporteze 

superiorilor  orice fel de încălcare, având asigurarea că nu vor exista repercursiuni  sau alte 

consecinţe negative pentru persoanele care raportează cu bună credinţă. 

Art.5 Codul de Conduita Etică se aplică tuturor angajaţilor instituţiei, indiferent de funcţia 

ocupată de către aceştia. Fiecare angajat trebuie să cunoască şi să actioneze în conformitate 

cu prevederile acestui cod. 

Art.6 Managerii trebuie să fie modelul de comportament etic care să inspire angajaţii la 

aderarea şi respectarea valorilor şi a codului de etică. 
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Capitolul III. Valorile fundamentale ale Teatrului de Animaţie Ţăndărică 

 

Art.7 Valorile fundamentale ale Teatrului de Animaţie Ţăndărică sunt valorile morale şi 

profesionale: 

7.1. Valorile morale: 

       a) Integritatea: Colectivul Teatrului de Animaţie Ţăndărică are o conduită onestă.  

       b) Loialitatea: Suntem devotaţi instituţiei şi spectatorilor noştri în scopul îndeplinirii 

obiectivelor asumate atât în nume personal cât şi în numele instituţiei. 

       c) Responsabilitatea: Ne asumăm responsabilitatea pentru activităţile întreprinse de 

noi şi suntem gata să suportam consecinţele acestora.  

       d) Respectul legii: Respectăm prevederile legale şi nu ne abatem de la acestea.  

       e) Echitatea: Atât angajaţii instituţiei cât şi invitaţii/spectatorii sunt trataţi imparţial, 

corect şi echitabil.  

 

7.2. Valorile profesionale:  

       a) Satisfacţia publicului: Folosim toate resursele pentru atingerea unui standard ridicat 

de calitate a proiectelor realizate, pentru satisfacerea cerinţelor publicului nostru. 

       b) Experienţa şi competenţa: Ne bazăm pe o bună judecată profesională, asigurată de 

experienţa şi valoarea angajaţlor noştri. 

        c) Spiritul de echipă: Comunicăm, conlucrăm şi reuşim împreună.  

 

Capitolul IV. Normele de conduită  în cadrul instituţiei 

 

Art.8 Utilizarea resurselor instituţiei se va face astfel: 

Bunurile şi resursele aparţinând instituţiei trebuie utilizate în vederea îndeplinirii 

obiectivelor, exclusiv de către personalul desemnat pentru aceasta, cu responsabilitate şi 

eficienţă. 
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Bunurile şi resursele instituţiei nu pot fi folosite în interesul personal al angajaţilor fără 

acordul managementului instituţiei. Utilizarea activelor instituţiei în interes personal, fãră 

aprobare sau înstrăinarea acestora, reprezintă abateri grave, care atrag sancţiuni 

disciplinare, administrative sau penale, dupa caz. 

Art.9  Politica instituţiei este de a nu permite angajaţilor să solicite sau să accepte avantaje, 

bunuri sau servicii, de la furnizori de servicii sau orice alte persoane cu care intră în 

contact ca urmare a îndeplinirii sarcinilor de serviciu. 

Solicitarea sau acceptarea unor avantaje de catre un angajat ca urmare a funcţiei deţinute 

sau atribuţiilor sale la locul de muncă, reprezintă în sine o infracţiune. Conducerea 

instituţiei va depune eforturi pentru a descoperi şi a sesiza organelor în drept orice 

încalcare a legii. Chiar dacă fapta nu întruneşte toate caracteristicile unei infracţiuni, 

reprezintă totusi o încălcare gravă a normelor de conduită şi va fi sancţionată. 

 

Art.10 Conduita angajatilor:  

 10.1 Toţi angajaţii Teatrului de Animaţie Ţăndărică trebuie: 

  - să asigure dezvoltarea unui climat de civilizaţie, respect reciproc, recunoaştere şi 

preţuire a demnităţii individuale, bunăvoinţă, toleranţă, solidaritate, ataşament faţă de 

instituţie şi faţă de valorile pe care aceasta le promovează; 

  - să respecte ordinea, moralitatea, onoarea personală şi drepturile celorlalţi, atât în 

interiorul instituţiei, cât şi în afara ei; 

-  să-şi îndeplinească în mod corespunzător obligaţiile de serviciu, în acord cu principiul 

profesionalismului; 

 -  să se comporte într-un mod civilizat, să manifeste respect în relaţiile cu superiorii,  

colegii, subordonaţii, cât şi cu partenerii instituţiei, în vederea desfaşurării activităţilor 

zilnice într-un climat favorabil; nu sunt tolerate  abuzurile, ameninţările, intimidarea sau 

hărţuirea fizică sau verbală.  

- să se prezinte la serviciu într-o ţinută vestimentară decentă, curată şi adecvată, asigurând 

o imagine corespunzătoare în raport cu publicul şi instituţiile cu care colaborează.  
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10.2 Atunci când există o divergenţă de opinii, o disensiune între doi sau mai mulţi 

angajaţi ai instituţiei, pentru a nu degenera situaţia într-un conflict, este indicat ca 

persoanele respective să dea dovadă de maturitate, să discute deschis, să analizeze 

problema, să-i determine cauzele şi să găsească împreună o modalitate de soluţionare a 

acesteia.  

10.3 În soluţionarea problemelor, angajaţii Teatrului de Animaţie Ţăndărică trebuie să aibe 

o atitudine deschisă, matură, să fie capabili să se evalueze pe ei inşişi şi să-şi asume 

propriile erori. 

 10.4 Angajaţii vor evita prin propriul comportament, atât în timpul serviciului cât şi în 

afara orelor de program  să aducă prejudicii imaginii instituţiei. 

10.5 Angajaţii pot face parte din formaţiuni politice care nu sunt ilegale, în conditiile în 

care activităţile lor politice nu le afectează performanţa profesională şi nu fac propagandă 

la locul de muncă. 

Art.11 Conducerea Teatrului de Animaţie Ţăndărică trebuie să respecte valorile şi 

politicile instituţiei şi să coordoneze activitatea instituţiei în conformitate cu acestea.   

Managerul, Directorul adjunct trebuie să fie model de comportament etic şi să promoveze 

un climat organizaţional în care valorile, politicile şi standardele de etică ale instituţiei să 

fie cunoscute şi respectate. 

În cadrul instituţiei canalele de comunicare sunt deschise, atat dinspre management către 

angajaţi cât şi dinspre angajaţi către management, comunicarea fiind bazată pe încredere şi 

respect reciproc între angajaţii instituţiei, de la toate nivelurile ierarhice. 

Art.12 Teatrul de Animaţie Ţăndărică  respectă legislaţia muncii, utilizează practici 

corecte la angajare, incluzând şi interzicerea oricaror forme de discriminare de orice fel. 

Instituţia oferă un tratament corect tuturor angajaţilor săi şi asigură acestora suport pentru 

îmbunătăţirea pregătirii profesionale. 

Salarizarea se  face  în  raport  cu  specificul  locului de munca şi depinde de performanţele  

individuale ale  angajatului, dar şi de performanţa  generală a instituţiei. 

Deciziile cu privire la angajare, promovare se iau exclusiv pe baza pregătirii profesionale, 

realizărilor, conduitei individuale, cu respectarea legislaţiei în vigoare. 
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Art.13  Instituţia respectă confidenţialitatea datelor personale ale angajaţilor şi ale 

salariilor acestora. Este interzisă dezvăluirea datelor referitoare la angajaţi unei persoane 

care nu are nevoie de acestea pentru derularea activitaţii profesionale, sau unei instituţii 

care nu are autoritatea necesară. 

Se consideră a fi confidenţiale orice alte informaţii  care ar putea aduce prejudicii 

instituţiei. Informaţiile confidenţiale sunt proprietatea instituţiei şi nu pot fi divulgate 

persoanelor din afara instituţiei. Salariaţilor care au acces la informaţii confidenţiale, le 

este interzis să permită accesul persoanelor din afara instituţiei la orice date sau materiale 

care nu sunt destinate pentru uz public, fără a avea acordul managementului. 

Art.14 Conflictul de interese intervine atunci cand persoana care exercită o funcţie de 

autoritate, ar putea fi influenţată în adoptarea unei decizii personale sau în îndeplinirea 

cu obiectivitate a atribuţiilor ce îi revin, de un interes material personal, direct sau indirect.  

Un interes material este considerat personal, dacă se referă la averea, afacerea sau 

interesele afiliaţilor persoanei care deţine autoritatea. Interesul material reprezintă câştigul 

potenţial pe care îl poate avea o persoana. 

Persoana  care  are  un  interes material personal într-o problemă nu va participa  direct sau 

prin reprezentanţi la dezbaterile asupra problemei în care are un conflict de interese şi se 

va abţine de la a participa sau de a influenţa decizia privind această situaţie. 

Angajaţii instituţiei trebuie să respecte politica privind conflictul de interese. 

Art.15 Teatrul de Animaţie Ţăndărică încurajează, prin întreaga sa activitate, 

perfecţionarea şi dezvoltarea activităţii personale şi de grup a profesioniştilor din 

domeniul, organizând în acest sens festivaluri, workshop-uri , sesiuni culturale , lansări de 

carte, concerte  de colinde, ateliere creative care ajută copii să descopere arta teatrului. 

 Teatrul de Animaţie Ţăndărică participă la proiectele de amploare ale municipalităţii 

şi menţine în permanenţă relaţii de colaborare, pe plan intern,  cu alte instituţii de cultură 

aflate în subordinea municipalităţii, cu asociaţii şi societăţi care promovează educaţia prin 

cultură, iar pe plan extern, cu instituţii şi organizaţii culturale care promovează cultura 

teatrală.   
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Capitolul V. Respectarea normelor de conduita prevazute în codul de conduită etică 

Art.16  Fiecare angajat al Teatrului de Animaţie Ţăndărică are datoria de a cunoaşte şi 

respecta codul de conduită etică al instituţiei. Orice probleme legate de impunerea şi 

respectarea normelor de conduită, inclusiv iniţiativele privind completarea şi/sau 

modificarea normelor de conduită cuprinse în prezentul cod, vor fi prezentate 

Compartimentului Resurse Umane, care va centraliza problemele şi le va înainta 

managerului (director) scris, care le va analiza şi va emite decizii. 

Art.17 Instituţia nu tolerează actele ilegale, imorale. Încălcarea normelor de conduită va fi 

sanctionaţă disciplinar, cu respectarea prevederilor Codului Muncii şi ale Codului de 

Conduită Etică. Nu se acorda sprijin angajaţilor care au încălcat legea. Toate cazurile în 

care abaterile pot constitui caz penal vor fi raportate autorităţilor în drept. 

Art.18 Este datoria oricărui angajat al instituţiei de a raporta în scris, şefului ierarhic şi 

responsabilului de etică atunci când are informaţii sau motive întemeiate care indică 

existenţa unor cazuri de fraudă sau a altor forme de încălcare a normelor de conduită. 

Omisiunea de a informa responsabilul de etică, atunci când angajatul are cunoştinţă despre 

existenţa unor asemenea situaţii reprezintă o încălcare a normelor de conduită  şi va fi  

sancţionată , după caz. La rândul său, responsabilul de etică,  va analiza cazul, va 

determina modul de acţiune potrivit, incluzând coordonarea unei investigaţii. În funcţie de 

circumstanţe, responsabilul de etică poate întocmi mai departe rapoarte către 

manager,director adjunct,  Consiliul de Administraţie, etc. 

Orice angajat care prezintă cu bună credinţă o problemă legata de o posibilă încălcare a 

legii, regulamentelor sau politicii societăţii sau orice comportament suspect ca fiind ilegal 

sau neetic, va fi protejat împotriva oricaror tentative de sancţionare/represalii.  

Art.19 Întocmirea de rapoarte false este interzisă şi va fi sancţionată. 

Art.20 Prezentul document reprezintă Codul de Conduită Etică al Teatrului de Animaţie 

Ţăndărică. 

 

       Manager (Director), 

Călin  Octavian Mocanu 
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