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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. 

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.   

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. 

 

Capitolul I. Principii generale 

    Art.1 Principiile care guvernează conduita profesională a salariaților/colaboratorilor Teatrului de 

Animație Țăndărică 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; 

c) 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; 

d) 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; 

e) 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 ; 

f) 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; 

g) deschiderea şi transparenţa - principiu conform căruia activităţile desfăşurate de angajaţii 

contractuali în exercitarea atribuţiilor funcţiilor lor sunt publice şi pot fi supuse monitorizării 

cetăţenilor. 

 

Capitolul II. Aplicarea Codului de Etică și Integritate 

 

 Art.2 Este deopotrivă responsabilitatea salariaților/colaboratorilor şi a conducerii să asigure 

respectarea întocmai a acestui Cod de Etică și Integritate. Salariații/colaboratorii 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.3 Codul de Etică și Integritate se aplică tuturor salariaților/colaboratorilor instituţiei, 

indiferent de funcţia ocupată de către aceştia. Fiecare salariat/colaborator trebuie să cunoască şi să 

actioneze în conformitate cu prevederile acestui cod. 

Art.4 Normele prevăzute în prezentul cod etic şi de integritate sunt complementare 

reglementărilor  prevăzute în: 

- Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului 

controlului intern/managerial al entităților publice; 

- H.G. nr.583/2016 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020, a 

seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din 

strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională 



și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de 

publicare a informațiilor de interes public; 

- Codul administrativ; 

- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările 

ulterioare; 

- Legea nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile 

publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii ; 

Art.5 Managerul trebuie să fie modelul de comportament etic care să inspire salariații la 

aderarea şi respectarea valorilor şi a Codului de Etică și Integritate. 

Capitolul III. Valorile fundamentale ale Teatrului de Animaţie Ţăndărică 

Art.6 Valorile fundamentale ale Teatrului de Animaţie Ţăndărică sunt valorile morale şi 

profesionale: 

1. Valorile morale: 

   a) Integritatea: Colectivul Teatrului de Animaţie Ţăndărică are o conduită onestă. În orice situaţie, 

salariații şi colaboratorii trebuie să adopte un comportament bazat pe respect, imparţialitate, 

obiectivitate, onestitate, egalitate de şanse şi nediscriminare, deschidere şi diligenţă faţă de cetăţean şi 

fără ingerinţe care să afecteze interesul public, interesele legitime şi drepturile cetăţenilor ori prestigiul 

instituţional.  

   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. Salariații şi colaboratorii Teatrului de Animație Țăndărică 

trebuie să se asigure că prin modul în care îndeplinesc atribuţiile de serviciu sau desfăşoară orice altă 

activitate profesională colaterală respectă interesul public, interesele legitime şi drepturile cetăţenilor 

şi nu afectează demnitatea şi integritatea acestora.    

- Față de spectatori/invitați. Încercăm să facem față necesităților culturale ale pieței prin aproprierea 

față de publicul spectator, profesionalism și accesibilitate la cultură. Comunicarea este deschisă și 

asigurăm furnizarea și actualizarea informațiilor în timp util. 

- Față de salariați/colaboratori. În vederea atingerii obiectivelor asumate mizăm pe capacitatea și 

competențele în muncă ale personalului, sprijind dezvoltarea personală a acestuia, prin punerea la 

dispoziție a tuturor informațiilor solicitate, cât și asigurarea unor condiții de muncă adecvate.  

- Față de instituții. Proiectele derulate în legătură cu autoritățile și instituțiile publice, locale sau 

centrale, asociații și fundații culturale, cu personalitate juridică și alte instituții guvernamentale, precum 

și cu instituții non-guvernamentale de profil se realizează în deplină onestitate și cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare. 



- Față de comunitate. Activitatea Teatrului de Animație Țăndărică se concentrează în principal pe 

satisfacerea nevoilor culturale comunitare, în scopul creșterii gradului de acces și de participare a 

cetățenilor la viața culturală.  

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

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

corect şi echitabil.  

f) Onestitatea și corectitudinea intelectuală: Angajații și colaboratorii instituției au obligația de a fi 

corecți și onești în activitatea intelectuală desfășurată, punând accent pe integritate. 

g) Păstrarea secretului de serviciu, confidențialitatea: Angajații și colaboratorii instituției au 

obligația să păstreze secretul de serviciu și confidențialitatea în legatură cu faptele, informațiile sau 

documentele de care iau cunoștiință în exercitarea funcției, în condițiile legii, cu aplicarea dispozițiilor 

în vigoare privind liberul acces la informațiile de interes public. 

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 angajaţilor noştri. 

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

 

Capitolul IV - Norme Generale de Etică și Integritate Profesională a angajaților 

 

Art.7 Respectarea Normelor de Etică și Integritate 

(1) Fiecare salariat/colaborator al Teatrului de Animaţie Ţăndărică are datoria de a cunoaşte şi respecta 

Codul de Etică și Integritate al instituţiei. Orice probleme legate de impunerea şi respectarea normelor 

de etică și integritate, inclusiv iniţiativele privind completarea şi/sau modificarea normelor de etică și 

integritate 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. 

(2) Instituţia nu tolerează actele ilegale, imorale. Încălcarea normelor de etică și integritate va fi 

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

Integritate. Nu se acorda sprijin salariaților care au încălcat legea. Toate cazurile în care abaterile pot 

constitui caz penal vor fi raportate autorităţilor în drept. 

(3) 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 ori persoanelor cu care 

au avut relaţii de afaceri sau de natură politică, care le pot influenţa imparţialitatea în exercitarea 

activitatii ori pot constitui o recompensă în raport cu aceasta. Promisiunea, solicitarea sau acceptarea 

unor avantaje de orice natura (avantaje financiare/ bunuri/ servicii), de către o persoană din cadrul 



Teatrului de Animație Țăndărică, ca urmare a funcției deținute sau atribuțiilor sale la locul de muncă, 

cu scopul de a îndeplini sau de a se abține de la îndeplinirea unui act, reprezintă infracțiune. 

(4) În procesul de luare a deciziilor, angajații și colaboratorii Teatrului de Animație Țăndărică au 

obligația să acționeze conform prevederilor legale, în mod fundamentat și parțial. 

În exercitarea atribuțiilor funcțiilor de conducere, angajații au obligația să examineze și să aplice cu 

obiectivitate criteriile de evaluare a competențelor profesionale pentru personalul din subordine, atunci 

când se propune sau aprobă promovări, excluzând orice formă de discriminare. Totodată au obligația 

să asigure egalitatea de șanse și tratament cu privire la dezvoltarea carierei pentru personalul din 

subordine. 

(5) Este datoria oricărui salariat/colaborator 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 etică și integritate. Omisiunea de a informa 

responsabilul de etică, atunci când salariatul are cunoştinţă despre existenţa unor asemenea situaţii 

reprezintă o încălcare a normelor de etică și integritate  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/colaborator 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 ascunzându-i identitatea.  

(6) 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. 

Teatrul de Animație Țăndărică respectă legislația muncii, utilizeaza practici corecte la angajare  

interzicând orice forme de discriminare. 

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

legislației în vigoare. 

(7) Instituția respectă confidențialitatea datelor cu caracter personal ale angajaților și colaboratorilor.  

Se consideră informații confidențiale, informațiile care aduc prejudicii instituției. Informațiile 

confidențiale nu pot fi divulgate persoanelor din afara instituției. Salariaților care au acces la informații 

confidențiale le este interzis să permită accesul persoanelor din afară la orice date sau materiale care 

nu sunt destinate pentru uz public, fară a avea acordul conducerii. 

(8) Personalul contractual trebuie să se conformeze dispoziţiilor legale privind restrângerea exerciţiului 

unor drepturi, datorată naturii funcţiilor deţinute. 

Art.8 Loialitatea faţă de autorităţile şi instituţiile publice 



(1) Personalul contractual are obligaţia de a apăra cu loialitate prestigiul autorităţii sau 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 autorităţii sau 

instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, cu politicile şi strategiile acesteia ori cu proiectele 

de acte ce au caracter normativ sau individual; 

b) să facă aprecieri în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care autoritatea sau instituţia 

publică în care îşi desfăşoară activitatea are calitatea de parte, dacă nu sunt abilităţi 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, drepturile instituţiei sau angajaţi 

contractuali, 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 autorităţii ori 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 etică si integritate 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. 

Art.9 Libertatea opiniilor 

(1) În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu angajaţii contractuali au obligaţia de a respecta demnitatea 

funcţiei deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor autorităţii sau 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) Personalul trebuie să evite orice situaţie care implică sau poate genera conflicte între propriile 

interese şi interesele Teatrului de Animație Țăndărică. În orice situaţie, salariaţii/colaboratorii care au 

relaţii profesionale cu publicul spectator, contractorii, furnizorii trebuie să acţioneze numai în interesul 

instituției şi să excludă orice fel de avantaje personale. 

 

Art.10 Cadrul relaţiilor în exercitarea atribuţiilor funcţiei 

(1) În relaţiile cu persoanele fizice sau juridice angajaţii contractuali sunt obligaţi să aibă un 

comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine şi amabilitate. 



(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 si politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspecte. 

(4) Conducerea Teatrului de Animație Țăndărică adoptă o politică de toleranţă zero față de corupţie şi 

fraudă, politică pe care are obligaţia să o aplice continuu și neabatut. Atribuțiile funcției deținute de 

către un salariat/colaborator al Teatrului de Animație Țăndărică nu vor fi folosite în alte scopuri decât 

cele care privesc îndeplinirea atribuţiilor de serviciu. 

Art.11 Utilizarea resurselor publice 

(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. 

Capitolul V - Monitorizarea și controlul aplicării normelor de Etică și de Integritate 

Art.12 Consilierea etică şi monitorizarea respectării normelor de etică și integritate de către 

angajații.  

(1) În scopul aplicării eficiente a dispoziţiilor prezentului cod de etică şi integritate, la nivelul 

Teatrului de Animație Țăndărică a fost desemnat prin decizie internă un consilier de etică și 

de  integritate pentru consiliere etică şi monitorizarea respectării normelor de etică și 

integritate, denumit consilierul de etică  și integritate ce  exercită următoarele atribuţii: 

 

 

 



§ îndeplinește rolul de persoană de contact în relația cu Direcția de Integritate din cadrul P.M.B.; 

§ asigură transmiterea documentelor justificative și a informațiilor conform condițiilor și a termenelor 

solicitate de către Direcția de Integritate / Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 

Publice - MDRAP/Secretariatul tehnic al ANA 2016-2020; 

§ asigură consiliere și suport tehnic coordonatorului și grupului de lucru pentru implementarea 

strategiei și a planului de integritate; 

§ monitorizează, colectează datele și informațiile necesare, autoevaluează și raportează către Direcția 

de Integritate/ Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice -MDRAP/Secretariatul 

tehnic al SNA 2016-2020 următoarele: 

- gradul și modul de implementare a planului de integritate; 

- gradul și modul de implementare a standardului de etică și integritate prevăzut de Ordinul 

Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului 

intern/managerial al entităților publice, cu modificările și completările; 

- gradul și modul de implementare a standardelor de integritate prevăzute în anexa 3 la H.G. 583/2016; 

- gradul și modul de implementare a standardelor generale de publicare a informațiilor de interes public 

prevăzute în anexele 4 și 5 la H.G. nr. 583/2016; 

- diseminează angajaților noutăți legislative, ghiduri și culegeri de spețe, studii, proiecții, materiale 

etc, în domeniul eticii și integrității, prevenirii și combaterii corupției elaborate de către Direcția de 

Integritate/specialiștii din cadrul instituției; 

- monitorizează aplicarea de către angajați a reglementărilor cu privire la etică, integritate , prevenirea 

și raportarea nereguilor / a actelor de corupție; 

- promovează politica instituției privind protecția avertizorilor de integritate; 

- promovează canalele /mecanismele de avertizare în interes public; 

- evaluează nivelul de cunoștințe al personalului privind etica și integritatea (prin aplicarea de 

chestionare/interviuri/etc); 

           (2) Sinteza monitorizării respectării codului de etică şi integritate cuprinde următoarele aspecte 

pe care consilierul de eticâ și integritate le-a constatat cu ocazia îndeplinirii îndatoririlor sale:  

• rezumarea modului în care angajații care au beneficiat de consiliere etică s-au comportat ulterior în 

ceea ce priveste aspectele consiliate, respectiv măsura în care aceștia au respectat sau nu normele de 

etică și integritate referitor la care au solicitat consiliere; 

• informații referitoare la identificarea cauzelor concrete care au determinat, au favorizat ori au 

condus la nerespectarea normelor de etică și integritate; 

• identificarea consecințelor care pot fi asociate uneia sau mai multor cauze de nerespectare a 

normelor de etică și integritate reprezentate de efectele juridice produse sau, după caz, de urmările 

negative ale faptei angajatului; 

• identificarea situațiilor în care asupra angajatului au fost exercitate constrângeri sau amenințări care 

l-au determinat să încalce dispozițiile legale; 



• cazurile în care angajaților li s-a cerut să acționeze sub presiunea factorului politic; 

• modalitățile de prevenire a încălcării normelor de etică și integritate în cadrul instituției, specificarea 

măsurilor identificate și implementate care pot contribui la prevenirea încălcării normelor. Măsurile de 

prevenire a încălcării normelor de etică și integritate vor avea  la bază:  

- previzionarea și evaluarea riscurilor care pot aparea în activitatea angajaților;  

- identificarea domeniilor de activitate sau a activiăților cu risc ridicat de expunere la vulnerabilități 

care ar putea conduce la încălcarea normelor de etică și integritate sau la fapte mai grave de încălcare 

a legii; 

- identificarea factorilor care generează vulnerabilități sau care favorizează încalcarea normelor de 

etică și integritate; 

-  studierea comportamentelor/atitudinilor/vulnerabilitășilor identificate atât la nivel individual, cât și 

la nivelul instituției, care pot conduce la încălcarea normelor de etică și integritate; 

- măsuri manageriale și administrative menite să contribuie la îmbunătățirea climatului de lucru; 

- identificarea și implementarea măsurilor de eliminare sau reducere a riscurilor care pot apărea în 

activitate și care pot conduce la încălcarea normelor legale;  

- identificarea și implementarea măsurilor de limitare a intervenției factorilor care generează 

vulnerabilități și de apariție a situațiilor cu potențial impact negativ asupra eticii și integrității 

angajaților. 

             (3) Măsurile de prevenire trebuie să fie specifice și adaptate situațiilor susceptibile de 

nerespectare a normelor de etică și integritate,  implementarea acestora se va efectua înainte de a se fi 

constatat încălcări ale normelor legale.  

  Măsurile de prevenire privind încălcarea normelor de etică și integritate vor viza:  

- actiuni de conștientizare a angajaților asupra riscurilor încălcării normelor de etică și integritate;  

- acțiuni de informare, educare și modificare a comportamentelor;  

- alte măsuri care sunt identificate și considerate la nivelul  institutiei pentru prevenirea apariței unor 

situații de încălcare a normelor de etică și integritate.  

• măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat 

încălcarea normelor de etică și integritate; 

cazuri care au prezentat interes pentru opinia publică prin identificarea faptei, a cauzelor si 

consecințelor produse ca şi motivele pentru care cazurile au fost considerate ca prezentând interes 

pentru opinia publică. 

Consilierul de etică este responsabil pentru monitorizarea aplicării şi respectării normelor 

Codului, înregistrarea sesizărilor de încălcare a normelor acestuia într-un registru special, precum şi 

pentru întocmirea de rapoarte anuale în acest sens. 

Capitolul VI- Reguli de comportament 

Art. 13. (1) În îndeplinirea atribuţiilor salariații trebuie: 



 

 

- să aibă un comportament bazat pe respect, corectitudine şi amabilitate; 

- să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru rezolvarea clară şi eficientă a problemelor cu 

respectarea principiului egalităţii cetăţenilor în faţa  legii; 

- să asigure eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naţionalitatea, 

convingerile religioase şi politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul; 

- să asigure demnitatea persoanelor, eficienţa activităţii, precum şi creşterea calităţii serviciului public; 

- să participe la programele de perfecţionare şi să acţioneze continuu pentru îmbunătăţirea cunoştinţelor 

profesionale. 

- să asigure dezvoltarea unui climat civilizat, respect reciproc, recunoaștere și prețuire a demnității 

individuale, bunăvoință, toleranță, solidaritate, atașament față de instituție și față de valorile pe care 

aceasta le promovează; 

- să îndeplinească în mod corespunzător obligațiile de serviciu, în acord cu principiul profesionalismului; 

- să se comporte într-un mod civilizat, să manifeste respect în relațiile cu superiorii, colegii, subordonații, 

cât și cu partenerii instițutiei, în vederea desfășurării activităților zilnice într-un climat favorabil. Nu 

sunt tolerate abuzurile, amenințările, intimidarea sau hărțuirea fizică sau verbală.  

- să se prezinte la serviciu într-o ținută vestimentară decentă, curată și adecvată, asigurând o imagine 

corespunzătoare în raport cu publicul și instituțiile cu care colaborează.  

(2) În cadrul Teatrului de Animație Țăndărică este interzis: 

- deţinerea de arme, droguri sau alte substanţe asemănătoare, de către salariați/colaboratori, în sediul 

instituției sau la locul de muncă.  

- introducerea şi consumarea băuturilor alcoolice și a substanțelor halucinogene în locațiile instituției.  

- fumatul în sediul instituției și/sau la locul de muncă, în alte spaţii decât în cele special amenajate pentru 

fumat, conform prevederilor legale în vigoare precum şi prezentarea în stare de ebrietate la serviciu. 

- încălcarea oricăror alte faptă ce încalcă normele etice profesionale, procedurile interne și prevederile 

legale. 

Capitolul VII- Răspunderea 

 

Art. 14. (1) Încălcarea dispoziţiilor prezentului Cod de Etică și Integritate atrage răspunderea 

disciplinară a salariaților, în condiţiile prevederilor legale.  

(2) În cazurile în care faptele săvârşite întrunesc elementele constitutive ale unor infracţiuni, vor fi 

sesizate organele de urmărire penală competente. 

(3) Personalul contractual răspunde patrimonial, potrivit legii, în cazurile în care, prin faptele săvârşite 

cu încălcarea normelor de conduită profesională, aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice. 




