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Codul de conduitd etici a personalului din cadrul Muzeulul Satului Bdndtean Timisoara,
reglementeazi normele de conduitd profesionali, obligatorii pentru tot personalul din
muzeu, avAndu-se in vedere prevederile OUG nr.5712019 privind Codul administrativ.

Prin acest cod de conduitd se urmiregte sd se asigure cregterea calitd[ii serviciului cultural

9i gtiin[ific asigurat publicului, o buni administrare in realizarea serviciului public, precum
gi eliminarea birocraliei gi a faptelor de coruptie.
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CAPITOLUL 1

PRINCIPII GENERALE

Art. 1. Principiile care guverneazd conduita profesionald a personalului din Muzeul Satului
Binilean Timiqoara, sunt urmitoarele:
a) prioritatea interesului public - principiu conform ciruia personalul muzeului are indatorirea de a
considera interesul public mai presus decdt interesul personal, in exercitarea atribuliilor functiei;
b) asigurarea egalitSlii de tratament al cetdlenilor in fata autoritdtilor 9i instituliilor publice -

principiu conform cdruia personalul muzeului are indatorirea de a aplica acelagi regim juridic in
situalii identice sau similare;
c) profesionalismul - principiu conform ciruia personalul muzeului are obliga(ia de a indeplini

atribuliile de serviciu cu responsabilitate, competenld, eficienli, corectitudine gi congtiinciozitate;
d) impa(ialitatea gi nediscriminarea - principiu conform ciruia angajalii sunt obliga[i sd aibd o
atitudine obiectivi, neutri fa!6 de orice interes politic, economic, religios sau de alti naturd, in
exercitarea atributiilor funcliei;
e) integritatea morald - principiu conform cdruia personalului ii este interzis si solicite sau sd
accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau
material;
f) libertatea gAndirii gi a exprimdrii - principiu conform ciruia personalul poate sd-gi exprime gi s5-
gi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept gi a bunelor moravuri;
g) cinstea gi corectitudinea - principiu conform cdruia, in exercitarea funcliei gi in indeplinirea
atribuliilor de serviciu, personalul trebuie si fie de bunS-credinti gi sd aclioneze pentru
indeplinirea conformd a atribuliilor de serviciu;
h) deschiderea 9i transparen[a - principiu conform c5ruia activititile desfdgurate de angajalii in
exercitarea atribu[iilorfunctiilor lor sunt publice gi pot fi supuse monitorizirii cetdlenilor.

CAPITOLUL 2
NORME GENERALE DE CONDUITA PROFESIONALA A PERSONALULUI
CONTRACTUAL

Art.2. Asigurarea unui serviciu public de calitate
Personalul are obligalia de a asigura un serviciu public de calitate in beneficiul cetdtenilor, prin
participarea activi la luarea deciziilor gi la transpunerea lor in practicd, in scopul realizdrii
competen[elor institutiei, in limitele atributiilor stabilite prin figa postului.
ln exercitarea funcliei personalul are obligalia de a avea un comportament profesionist, precum gi
de a asigura, in condiliile legii, transparenla administrativi, pentru a cAgtiga gi a mentine
increderea publicului in integritatea, imparlialitatea gi eficacitatea autoritdlilor gi instituliilor publice.
Art. 3. Respectarea Constitufiei gi a legilor

Angajalii au obligalia ca, prin actele gi faptele lor, si respecte Constitutia, legile !5rii gi sd
aclioneze pentru punerea in aplicare a dispozitiilor legale, in conformitate cu atribu[iile care le
revin, cu respectarea eticii profesionale.
Personalul trebuie si se conformeze dispoziliilor legale privind restrAngerea exerciliului unor
drepturi, datorati natu ri i fu ncli i lor deli nute.
Art. 4. Loialitatea fati de muzeu
Personalul are obligalia de a apira cu loialitate prestigiul muzeului, precum gi de a se abline de la
orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acestuia.
Angajalilor muzeului le este interzis:
a) si exprime in public aprecieri neconforme cu realitatea in legiturd cu activitatea muzeului, cu
politicile gi strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;
b) si facd aprecieri in legiturd cu litigiile aflate in curs de solulionare gi in care muzeul are
calitatea de parte, dacd nu sunt abilitali in acest sens;
c) si dezvdluie informalii care nu au caracter public, in alte conditii dec6t cele prevdzute de lege;



d) sd dezvdluie informaliile la care au acces in exercitarea functiei, dacd aceasti dezvdluire este
de naturd si atragd avantaje necuvenite ori si prejudicieze imaginea sau drepturile muzeului ori
ale unor angajati, precum 9i ale persoanelor fizice sau juridice;
e) si acorde asisten!5 gi consultan!5 persoanelor fizice sau juridice, in vederea promovdrii de
actiunijuridice ori de altd naturd impotriva statului sau muzeului.
Prevederile de la lit. a)-d) se aplici gi dupd incetarea raportului de muncd, pentru o perioadi de 2
ani, daci dispoziliile din legi speciale nu previd alte termene.
Prevederile prezentului cod de conduitd nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligatia legalS a
personalului de a furniza informalii de interes public celor interesali, in condiliile legii.
Art.5. Libertatea opin iilor
in indeplinirea atribuliilor de serviciu angajalii au obligalia de a respecta demnitatea funcliei
delinute, corelAnd libertatea dialogului cu promovarea intereselor muzeului.
ln activitatea lor angajalii au obligalia de a respecta libertatea opiniilor gi de a nu se lSsa influenlati
de considerente personale.
ln exprimarea opiniilor, personalul trebuie si aibi o atitudine conciliantd gi si evite generarea
conflictelor datorate schimbului de pireri.
Art. 6. Activitatea publici
Relaliile cu mijloacele de informare in masd se asiguri de citre persoanele desemnate in acest
sens de directorul general al muzeului, in condiliile legii.
Angajalii desemnali sd participe la activiti[i sau dezbateri publice, in calitate oficialS, trebuie si
respecte limitele mandatului de reprezentare incredinlat de directorul general al muzeului.
In cazul in care nu sunt desemnali in acest sens, angajalii pot participa la activitSli sau dezbateri
publice, avAnd obligalia de a face cunoscut faptul ci opinia exprimatd nu reprezinti punctul de
vedere oficial al muzeului.
Art.7. Activitatea politici
in exercitarea funcliei delinute, personalului muzeului ii este interzis:
a) sd participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;

b) si furnizeze sprijin logistic candidalilor la funclii de demnitate publicS;
c) sd colaboreze, atAt in cadrul relaliilor de serviciu, cAt gi in afara acestora, cu persoanele fizice
sau juridice care fac donalii ori sponsoriziri partidelor politice;
d) si afigeze in cadrul autorititilor sau instituliilor publice insemne ori obiecte inscriptionate cu
sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidatilor acestora.
Art. 8. Folosirea imaginii proprii
in considerarea funcliei pe care o deline, personalul muzeului are obligalia de a nu permite
utilizarea numelui sau a imaginii proprii in actiuni publicitare pentru promovarea unei activititi
comerciale, precum giin scopuri electorale.
Art. 9. Cadrul relatiilor in exercitarea atribufiilor func[iei
in rela[iile cu personalul din cadrul muzeului, precum gi cu persoanele fizice sau juridice, angajalii
sunt obligati si aibd un comportament bazat pe respect, bun5-credintd, corectitudine gi

amabilitate.
Personalul are obligalia de a nu aduce atingere onoarei, reputatiei gi demnit5lii persoanelor din
cadrul muzeului, precum 9i ale persoanelor cu care intri in legiturd in exercitarea funcliei, prin:
a) intrebuintarea unor expresii jignitoare;
b) dezviluirea aspectelor vietii private;
c) formularea unor sesizdri sau pl6ngeri calomnioase.
Personalul trebuie sd adopte o atitudine impartiald gi justificatd pentru rezolvarea clari gi eficienti
a problemelor cetilenilor.
Personalul are obligalia si respecte principiul egalitilii cetilenilor in fala legii, prin:
a) promovarea unor solulii coerente, conform principiului tratamentului nediferentiat, raportate la
aceeagi categorie de situalii de fapt;
b) eliminarea oricirei forme de discriminare bazate pe aspecte privind nationalitatea, convingerile
religioase gi politice, starea materiald, sdnitatea, vdrsta, sexul sau alte aspecte.



Art. 10. Conduita in cadrul relafiilor internationale
Personalul care reprezinti muzeul in cadrul unor organizalii internationale, institulii de invdldm6nt,
conferin!e, seminarii gi alte activititi cu caracter internalional are obligalia sd promoveze o imagine
favorabili larii 9i instituliei publice pe care o reprezintd.
in relaliile cu reprezentanlii altor state, angajalii au obligalia de a nu exprima opinii personale

privind aspecte nalionale sau dispute internationale.
ln deplasdrile in afara tirii, personalul este obligat si aibi o conduitd corespunzdtoare regulilor de
protocol gi sd respecte legile gi obiceiurile lirii gazdd.
Art. 11. lnterdicfia privind acceptarea cadourilor, serviciilor 9i avantajelor
Angajatii nu trebuie si solicite ori si accepte cadouri, servicii, favoruri, invitatii sau orice alt
avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, pirinlilor, prietenilor ori persoanelor cu care au
avut relalii de afaceri sau de naturd politici, care le pot influenla impa(ialitatea in exercitarea
functiilor detinute ori pot constitui o recompensd in raport cu aceste functii.
Art. 12. Participarea la procesul de luare a deciziilor
in procesul de luare a deciziilor angajalii au obligalia si aclioneze conform prevederilor legale gi

sd igi exercite capacitatea de apreciere in mod fundamentat gi impa(ial.
Angajalii au obligalia de a nu promite luarea unei decizii de citre muzeu, de cdtre alli angajali,
precum 9i indeplinirea atribuliilor in mod privilegiat.
Art. 13. Obiectivitate in evaluare
in exercitarea atribuliilor specifice funcliilor de conducere, angajalii au obligalia si asigure
egalitatea de ganse gi tratament cu privire la dezvoltarea carierei pentru personalul din subordine.
Personalul de conducere are obligatia si examineze gi sd aplice cu obiectivitate criteriile de
evaluare a competentei profesionale pentru personalul din subordine, atunci cdnd propune ori
aprobi avansdri, promoviri, transferuri, numiri sau eliberiri din func{ii ori acordarea de stimulente
materiale sau morale, excluz6nd orice formd de favoritism ori discriminare.
Personalul de conducere are obliga[ia de a nu favoriza sau defavoriza accesul ori promovarea in

functiile pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile
previzute in prezentul cod.
Art. 14. Folosirea abuzivd a atribu[iilor functiei definute
Personalul are obligalia de a nu folosi atribuliile funcliei delinute in alte scopuri decdt cele
previzute de lege.
Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de evaluare sau de participare la anchete ori
actiuni de control, personalul nu poate urmdri oblinerea de foloase sau avantaje in interes
personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.
Angajatii au obligatia de a nu interveni sau influenla vreo ancheti de orice naturS, din cadrul
muzeului sau din afara acestuia, in considerarea funcliei pe care o de(in.
Angajalii au obligatia de a nu impune altor angajali si se inscrie in organizalii sau asocialii,
indiferent de natura acestora, ori de a nu le sugera acest lucru, promitdndu-le acordarea unor
avantaje materiale sau profesionale.
Art. 15. Utilizarea resurselor publice
Personalul este obligat sd asigure ocrotirea proprietilii statului, sd evite producerea oricirui
prejudiciu, ac[iondnd in orice situalie ca un bun proprietar.
Personalul are obligalia sd foloseascd timpul de lucru, precum gi bunurile apa(inOnd muzeului
n uma i pentru desfdgurarea activitdti lor aferente func[iei deli n ute.
Personalul trebuie sd propuni gi si asigure, potrivit atributiilor care ii revin, folosirea util6 gi

eficientd a banilor publici, in conformitate cu prevederile legale.
Art. 16. Limitarea participirii la achizitii, concesioniri sau inchirieri
Orice angajat poate achiziliona un bun aflat in proprietatea privati a statului sau a unitdlilor
administrativteritoriale, supus v6nzdriiin conditiile legii, cu exceplia urmdtoarelor cazuri
a) cdnd a luat cunogtinld, in cursul sau ca urmare a indeplinirii atribuliilor de serviciu, despre
valoarea ori calitatea bunurilor care urmeazd sd fie vAndute;
b) cAnd a participat, in exercitarea atribuliilorde serviciu, la organizareavdnzdrii bunului respectiv;



c) c6nd poate influenla operaliunile de v6nzare sau c6nd a oblinut informalii la care persoanele
interesate de cumpirarea bunului nu au avut acces.
Aceste dispozilii se aplicd in mod corespunzdtor gi in cazul concesiondrii sau inchirierii unui bun
aflat in proprietatea publicd ori privati a statului sau a unitSlilor administrativteritoriale.
Angajalilor le este interzisd furnizarea informatiilor referitoare la bunurile proprietate a statului ori a
unitdtilor administrativ-teritoriale, supuse operaliunilor de vdnzare, concesionare sau inchiriere, in
alte conditii decAt cele prevdzute de lege.
Aceste dispozitii se aplicd in mod corespunzitor gi in cazul realizirii tranzacliilor prin interpus sau
in situalia conflictului de interese.

CAPITOLUL 3
cooRDoNAREA 9r CONTROLUL ApLTCARil NORMELOR DE CONDUtTA
PROFESIONALA PENTRU PERSONALUL DIN CADRUL MUZEULUI

in cadrul muzeului se constituie comisia de etici profesionali, care exerciti urmdtoarele
atributii:
a) urmiregte aplicarea gi respectarea in cadrul muzeului a prevederilor prezentului cod de
conduitd eticd;
b) solulioneazd petiliile gi sesizirile primite privind incilcarea prevederilor prezentului cod;
c) formuleazi recomanddriin cazurile in care a fost sesizatd'
Art. 17. Sesizarea
Comisia de etici poate fi sesizati de orice persoani cu privire la:
a) incdlcarea prevederilor prezentului cod de conduiti eticd de citre angajalii muzeului;
b) constrdngerea sau ameninlarea exercitati asupra angajatului pentru a-l determina si incalce
dispoziliile legale in vigoare ori sd le aplice necorespunzdtor.
Sesizarea comisiei de etici nu exclude sesizarea comisiei de disciplinS, potrivit legii, din cadrul
muzeului.
Angajatii nu pot fi sanclionali sau prejudiciali in nici un fel pentru sesizarea fdcutd cu buni-
credinli, in condiliile legii.
Comisia de etici va verifica actele gi faptele pentru care a fost sesizatS, cu respectarea
confidentialititii privind identitatea persoanei care a ficut sesizarea.
Art. 18. Rispunderea
incdlcarea dispoziliilor prezentului cod de conduitd eticd atrage rdspunderea disciplinard a
personalului muzeului, in condiliile legii.
Comisia de disciplini din cadrul muzeului are competenta de a cerceta inc5lcarea prevederilor
prezentului cod de conduitd etici gi de a propune aplicarea sanc[iunilor disciplinare in condiliile
Legii nr. 5312003, cu modificirile ulterioare.
ln cazurile in care faptele siv6rgite intrunesc elementele constitutive ale unor infracliuni, vor fi
sesizate organele de urmdrire penali competente, in condiliile legii.
Personalul rispunde patrimonial, potrivit legii, in cazurile in care, prin faptele siv6rgite cu
incdlcarea normelor de conduiti profesionali, aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice.
Art. 19. Consultanta cu privire la respectarea normelor de conduiti
Consultan[a in domeniul normelor de conduiti are un caracter dublu : pe de o parte se referd la
activitatea profesionali a angajatului, pe de altd parte se referi la acliuni ale angajalilor din
muzeu, care tin direct de atitudinea gi comportamentul individual gi de personalitatea fieciruia.

CAPITOLUL 4
ATRTBUTilLE COMTSTET DE ETICA

Art. 20. Atributiile Comisieide Etici sunt urmdtoarele:
1. Aplicarea in practici a Codului Etic.
a) Primegte pldngerile gi sesizdrile venite din partea unor persoane sau a conducerii muzeului,
examineazi validitatea acestora din punctul de vedere al prevederilor Codului de Eticd.

6



b) Organizeazd colectarea datelor gi ancheta cazului care reprezinti obiectivul plAngerii.
c) ln urma audierilor gi a anchetei decide cu privire la caz. Elaboreazi raport scris referitor la
decizialrecomandarea luati, 9i motivarea acesteia.
d) Prezinti raportul managerului muzeului, care vor proceda conform reglementirilor in vigoare.
2. Formuleazi propuneri referitoare la eventuala modificare sau corectare a Codului de Etici.
3. Oferd consiliere cu privire la modul de implementare a Codului de Eticd.
Art.21. Procedura de rezolvare a sesizirilor, plingerilor

f . inregistrarea sesizirilor, ptdngerilor
a) SesizirileiplAngerile trebuie inaintate in scris Comisiei in termen de cel mult 30 de zile de la
petrecerea evenimentului.
b) Nu se acceptd sesiziri sau pldngeri anonime.

c) Nu se accepti plAngerea venitd de la persoane neafectate in mod direct.
d) Sesizirile pot fi depuse de persoane din cadrul sau din afara muzeului.
e) Sesizirileipl6ngerile se depun la secretariat.
g) ln situatia in care cazul este acceptat de cdtre Comisie, aceasta aduce la cunogtinla persoanei
reclamante decizia de acceptare a cazului gi de incepere a anchetei.
h) Sesizdrile/plAngerile trebuie si conlind datele relevante referitoare la reclamant (inclusiv modul
de contactare), identitatea persoanei reclamate, fapta sdvirgiti de aceasta, data gi locul sdvArgirii,
eventualii martori, alte informalii considerate relevante.
2. Ingtiintarea persoanei reclamate
a) in decursul analizdrii cazului, Comisia ingtiinleazd parlea reclamatd despre sesizarea/plAngerea
depusS, gi cere formularea in scris a pozitiei acestuia, cu privire la faptele imputate.
b) Lipsa declaraliei scrise de la persoana aflati sub cercetare, sau refuzarea colabordrii, nu poate
insemna un impediment in desfdgurarea anchetei.
3. Anchetarea cazului: stringere de date, audierea persoanelor implicate Comisia pornegte o
ancheti pentru a stabili, daci fapta reclamatd poate fi declarati neregulamentari conform
prevederilor Codului de Etic5.
Pe parcursul anchetei, Comisia poate audia martori, poate audia gi - la nevoie - confrunta p5(ile
implicate.
Art. 22. Audierea pi(ilor implicate
Comisia poate inilia audierea persoanelor afectate, in vederea oblinerii de informatii cAt mai
complete, respectiv, pentru rezolvarea in condilii optime a cazului.
in cazul in care oricare dintre p5(i refuzi participarea la audieri, acest fapt nu poate constitui un
impediment in derularea anchetei.
Art. 23. Confruntarea pirtilor
Dupi audierea separati a pd(ilor, Comisia poate organiza confruntarea acestora, daci aceasta
se considerd necesard din punctul de vedere al analizirii cazului.
Art.24. Comunicarea cu pi(ile implicate
Pe toati durata anchetei, Comisia poate cere de la persoanele implicate informalii gi explica[ii in
scris sau verbale, referitor la detaliile cazului.
4. RaportulComisiei
in baza datelor acumulate, respectiv a audierilor/confruntdrii, Comisia elaboreazd un raport.
Raportul va fi prezentat in fata conducerii muzeului, iar pa(ile implicate vor primi cdte o copie a
actului. Raportul trebuie sd conlini constatdrile referitoare la natura cazului, la acliunile imputate 9i
la veridicitatea faptelor relevante.
Constatirile sunt justificate de dovezile acumulate in cursul anchetei.
ln situalia in care, Comisia decide, cd natura cazului face posibil5 sau necesitd o rezolvare
amiabild, iar normele etice ale muzeului au avut de suferit doar intr-o mici misurd (ex. neglijenfi
minorS, lipsd de politete, etc.), ea poate sugera pi(ilor acest mod de rezolvare.
ln raport vor fi mentionate toate elementele, care au constituit incilcarea Codului Etic, iar
conducerea muzeului va hotiri cu privire la misurile care urmeazd sd fie luate.



5. Contestafia
Reclamantul 9i persoana aflatd sub anchetare pot contesta hotdrArea Comisiei de Eticd, in termen
de 15 zile de la inm6narea raportului.
Contestalia va fi adresati conducerii muzeului.
Art. 25. Asigurarea publicitafii
Conform legii pentru informarea cetilenilor compartimentul de relatii publice din cadrul muzeului
are obligalia de a asigura publicitatea gi de a afiga codul de conduitd etici la sediul muzeului, intr-
un loc vizibil.
Art. 26. lntrarea in vigoare
Prezentul cod de eticd intri in vigoare la data semnirii Deciziei de citre managerul muzeului 9i la
data luirii la cunogtinti de citre personalul angajat al muzeului.

CAPITOLUL 5
CONFLIGTE DE INTERESE
SANCTTUNT, MODUL DE SOLUTTONARE A RECLAMATilLOR/CONFLTCTELOR DE
INTERESE

Art. 27 Nerespectarea prevederilor prezentului cod de eticd atrage rispunderea persoanei
vinovate.
Art. 28 Stabilirea vinovitiei se face cu respectarea procedurilor legale in vigoare gi in conformitate
cu normele Codului de etici al personalului contractual si Regulamentului intern al Muzeului
Satului Banatean, conform procedurii prevdzute in acesta.
Art. 29 Reclamaliile gi sesizdrile referitoare la realizarea actelor de culturd organizate gi/sau
produse de Muzeul Satului Binitean, se inregistreazd gi solulioneazi cu respectarea procedurii
stabilitd la nivelul institulieiin conformitate cu normele legale in vigoare.
Art. 30 inregistrarea sesizirii se realizeazi prin:
inscrierea in registrul sesizirilor - Sesizdrile inregistrate in acest registru vor fi tratate conform
Procedurii Operalionale - Evaluare satisfaclie public;
inscrierea in registrul de intrare-iegire al institu[iei- sesizirile inregistrate in acest registru vor fi
tratate conform cerinlelor legale in vigoare.
Art. 31 Situa(ii privind conflictul de interese pentru personalul contractual
Personalul contractual depune declaratii de avere 9i de interese numai in condiliile Legii nr.
17612010, cu modificdrile qi completdrile ulterioare.
Legea nr. 17612020 menlioneazd cd personalul instituliilor publice, inclusiv personalul angajat cu
contract individual de muncd, implicat in realizarea procesului de privatizare, precum gi personalul
instituliilor gi autoritdlilor publice, inclusiv personalul angajat cu contract individual de muncd, care
administreazd sau implementeazd programe ori proiecte finanlate din fonduri externe sau din
fonduri bugetare are obligalia depunerii declaraliilor de avere qi de interese.
Art. 32 Situalii particulare privind conflictul de interese
Conflicte de interese in domeniul achizi{iilor publice
Regulide evitare a conflictuluide interese
Legea nr. 9812016 privind achizitiile publice stipuleazd:
1 Pe parcursul aplicirii procedurii de atribuire, autoritatea contractanti are obligalia de a lua toate
misurile necesare pentru a preveni, identifica gi remedia situaliile de conflict de interese, in scopul
evitdrii denaturdrii concurenlei si al asigurdriitratamentului egal pentru toli operatorii economici.
2 in sensul Legii nr.98/2016 privind achiziliile publice, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, prin
conflict de interese se inlelege orice situalie in care membrii personalului autorititii contractante
sau ai unui furnizor de servicii de achizitie care aclioneazd in numele autoritdlii contractante, care
sunt implicali in desfdgurarea procedurii de atribuire sau care pot influenta rezultatul acesteia au,
in mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea
fi perceput ca element care compromite impartialitatea ori independenla lor in contextul procedurii
de atribuire.



3 Reprezinti situatii potential generatoare de conflict de interese orice situatii care at putea duce la
aparilia unui conflict de interese in sensul alin.1, cum ar fi urmdtoarele, reglementate cu titlu
exemplificativ.

a) participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitirilor de participare/ofertelor a
persoanelor care delin pa(i sociale, pd(i de interes, acliuni din capitalul subscris al unuia dintre
ofedanli/candidali, te(i suslindtori sau subcontractanti propusi ori a persoanelor care fac parte din
consiliul de administrafie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre
ofertanli/ca ndidali, terti susti nitori ori su bcontracta n[i propu gi ;

b) participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitdrilor de participare/ofertelor a
unei persoane care este so!/so!ie, rudi sau afin, pdni la gradul al doilea inclusiv, cu persoane
care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia
dintre ofertanli/candidali, terti sustinitori ori subcontractanti propusi;

c) pafticiparea in procesul de verificare/evaluare a solicitdrilor de participare/ofertelor a unei
persoane despre care se constati sau cu privire la care existi indicii rezonabile/informafii concrete
ci poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altd naturS, ori se
afld intr-o altd situatie de naturi si ii afecteze independen{a gi impa(ialitatea pe parcursul
procesului de evaluare;

d) situalia in care ofedantul individual/ofertantul asociaUcandidatul/ subcontractantul
propus/ tertul sustindtor are drept membri in cadrul consiliului de administralie/organului de
conducere sau de supervizare gi/sau are aclionari ori asociali semnificativi persoane care sunt
sofsolie, rudd sau afin pAnd la gradul al doilea inclusiv ori care se afld in relalii comerciale cu
persoane cu funclii de decizie in cadrul autoritdlii contractante sau al furnizorului de servicii de
achizitie implicat in procedura de atribuire;

e) situatia in care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane
desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt sofsolie, rudd sau afin pdnd la
gradul al doilea inclusiv ori care se afld in relatii comerciale cu persoane cu funclii de decizie in
cadrul autoritdtii contractante sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de
atribuire;

f) situatia in care ofertantul individual/ofertantul asociaVcandidatul/ subcontractantul
propus/te(ul suslindtor organizat ca societate pe acliuni cu capital social reprezentat prin ac(iuni la
purtitor nu respecti prevederile art. 53 alin. (2) qi (3) din Legea nr.9812016-privind achiziliile
publice, cu modificirile si completdrile ulterioare.
4 Ofertantul declarat cAgtigdtor cu care autoritatea contractanti a incheiat contractul de achizitie
publicd nu are dreptul de a angaja sau incheia orice alte intelegeri privind prestarea de servicii,
direct ori indirect, in scopul indeplinirii contractului de achizitie publicS, cu persoane fizice sau
juridice care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare a solicitirilor de
participare/ofertelor depuse in cadrul unei proceduri de atribuire ori angajali /fogti angajati ai
autoritdlii contractante sau ai furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire
cu care autoritatea contractantdlfurnizorul de servicii de achizilie implicat in procedura de atribuire
a incetat relaliile contractuale ulterior atribuirii contractului de achizitie publicd, pe parcursul unei
perioade de cel pulin 12luni de la incheierea contractului, sub sancliunea rezoluliunii ori rezilierii
de drept a contractului respectiv.
5 in cazul in care autoritatea contractantd identificd o situafie potenlial generatoare de conflict de
interese in sensul alin.2, aceasta are obligatia de a intreprinde orice demersuri necesare pentru a
stabili dacd situalia respectivi reprezintd o situalie de conflict de interese si de a prezenta
candidatului/ofertantului aflat in respectiva situalie o expunere a motivelor care, in opinia autoritdlii
contractante, sunt de naturi sd ducd la un conflict de interese.
6 in cazul prevdzut la alin. (5), autoritatea contractanti solicitd candidatului /ofertantului
transmiterea punctului siu de vedere cu privire la respectiva situalie.
7 in cazul in care, in urma aplicdrii dispozitiilor alin. (5) gi (6), autoritatea contractantd stabilegte ci
existi un conflict de interese, autoritatea contractanti adopti misurile necesare pentru eliminarea
circumstan{elor care au generat conflictul de interese, dispun6nd misuri cum ar fi inlocuirea
persoanelor responsabile cu evaluarea ofertelor, atunci cdnd le este afectatd impa(ialitatea, acolo



unde este posibil, sau eliminarea ofertantului/candidatului aflat in relalie cu persoanele cu functii
de decizie din cadrul autoritdtii contractante.
8 Autoritatea contractantd precizeazd tn documentele achiziliei numele persoanelor cu funclii de
decizie in cadrul autorititii contractante sau al furnizorului de servicii de achizilie implicat in
procedura de atribuire
9 Autoritatea contractanti publicd prin mijloace electronice denumirea gi datele de identificare ale
ofertantului /candidatului/ subcontractantului propus/te(ului suslindtor, in termen de maximum 5
zile de la expirarea termenului-limitd de depunere a solicitdrilor de participare/ofertelor, cu exceplia
persoanelor fizice, in cazul cirora se publici doar numele.
Conflicte de interese ale personalului contractual desemnatiin comisiile de concurs sau in cele de
sol u{ion are a contestalii lor.

1 Nu poate fi desemnat membru in comisia de concurs sau in comisia de solulionare a
contestatiilor care se aflS in urmitoarele cazuri de conflict de interese:

a) are relatii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidati sau interesele
patrimoniale ale sale ori ale solului sau soliei pot afecta impa(ialitatea gi obiectivitatea
evaludrii;

b) este so!, sofie, rudi sau afin pdnd la gradul al lV-lea inclusiv cu oricare dintre
candidali ori cu un alt membru al comisiei de concurs sau al comisiei de solulionare a
contestaliilor;

c) este sau urmeazd a fi, in situatia ocupirii functiei de conducere pentru care se
organizeazd concursul, direct subordonat ierarhic al oricdruia dintre candidali.
2 Membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de solulionare a contestaliilor au obligatia si

informeze, in scris, cu celeritate, persoanele care i-au desemnat despre orice conflict de interese
care a intervenit sau ar putea interveni.

3 in aceste cazuri, membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de solulionare a
contestaliilor au obligalia sd se ab{ind de la padiciparea ori luarea vreunei decizii cu privire la
concursul in cadrul ciruia a intervenit conflictul de interese.

4 in cazul constatdrii existen{ei unui conflict de interese, actul de numire a comisiei se
modifici in mod corespunzdtor, in termen de cel mult doui zile de la data constatdrii, prin
inlocuirea persoanei aflate in respectiva situatie.

5 in cazul in care conflictul de interese se constati ulterior desfiguririi uneia dintre probele
concursului, rezultatul probei ori probelor desfisurate se recalculeazd prin eliminarea evaludrii
membrului aflat in situalie de conflict de interese, sub rezerva asigurdrii validitSlii evaludrii a cel
pulin doud treimi din numdrul membrilor comisiei de concurs.
Art. 33 Sesizarea conflictelor de interese
in mdsura in care la nivelul Muzeului Satului Banatean se constati existenla unei unui conflict de
interese atunci, orice persoand constati existenta acesteia poate:
- sesiza inspectorul cu prevenirea conflictelor de interese, care va sesiza ANI gi va aduce
problema la cunoqtinla conducerii muzeului.
- sesiza direct ANI in scris.
Art. 34 Evaluarea conflictelor de interese
Daci, in urma evaludrii declaratiei de interese, precum qi a altor date gi informatii, inspectorul de
integritate identifici elemente in sensul existen{ei unui conflict de interese informeazi despre
aceasta persoana incauzd qi are obligalia de a o invita pentru a prezenta un punct de vedere.
Persoana informatd potrivit prevederilor alin. (1) este invitati sd prezinte inspectorului de
integritate date sau informa{ii pe care le consideri necesare, personal ori prin transmiterea unui
punct de vedere scris.
lnformarea gi invitarea se vor face prin pogtd, cu scrisoare recomandati cu confirmare de primire.
Persoana care face obiectul evaluirii are dreptul de a fi asistatd sau reprezentatd de avocat gi are
dreptul de a prezenta orice date ori informatii pe care le considerd necesare.
Dacd, dupi exprimarea punctului de vedere al persoanei invitate, verbal sau in scris, ori, in lipsa
acestuia, dupd expirarea unui termen de 15 zile de la confirmarea de primire a informdrii de citre
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persoana care face obiectul evaludrii, inspectorul de integritate considerd in continuare ci sunt
elemente in sensul existentei unui conflict de interese, intocmegte un raport de evaluare.
in lipsa confirmdrii prevdzute la alin. (1), inspectorul de integritate poate intocmi raportul de
evaluare dupi indeplinirea unei noi proceduri de comunicare.
Raportul de evaluare va avea urmdtorul cuprins:

a) partea descriptivd a situaliei de fapt;
b) punctul de vedere al persoanei supuse evaluirii, daci acesta a fost exprimat;
c) evaluarea elementelor de conflict de interese;
d) concluzii.

Raportul de evaluare se comunici in termen de 5 zile de la finalizare persoanei care a ficut
obiectul activititii de evaluare gi, dupi caz, organelor de urmdrire penali gi celor disciplinare.
Persoana care face obiectul evaluirii poate contesta raportul de evaluare a conflictului de interese
in termen de 15 zile de la primirea acestuia, la instanla de contencios administrativ.
Daci in urma evaluirii declaraliei de interese, precum gi a altor date gi informatii, inspectorul de
integritate constati inexistenla unui conflict de interese, intocmegte un raport
in acest sens, pe care il transmite persoanei care a fdcut obiectul evaluirii.
in cazul unui conflict de interese, dacd au legituri cu situalia de conflict de interese, toate actele
juridice sau administrative incheiate direct sau prin persoane interpuse, cu incilcarea dispozitiilor
legale privind conflictul de interese, sunt lovite de nulitate absolutd.
Acliunea in constatarea nulit5lii absolute a actelor juridice sau administrative incheiate cu
Incdlcarea obligatiilor legale privind conflictul de interese poate fi introdusd de Agenlie chiar dacd
persoana in cauzi nu mai deline acea funclie.
lnstanla va putea dispune motivat, pe ldngd constatarea nulitilii absolute, gi repunerea pi(ilor in
situa{ia anterioard.
Art. 35 Sanclionarea conflictelor de interese
Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat cd a emis un act administrativ, a incheiat un act
juridic, a luat o decizie sau a participat la luarea unei decizii cu incilcarea obligatiilor legale privind
conflictul de interese constituie abatere disciplinard gi se sanclioneazd potrivit reglementdrii
funcliei sau activititii respective, in mdsura in care prevederile prezentei legi nu derogi de la
aceasta gi daci fapta nu intrunegte elementele constitutive ale unei infractiuni.
Constituie abatere disci pl inari urmdtoarea fapti.
incilcarea prevederilor referitoare la conflicte de interese;
Pentru aceastd abatere disciplinard se aplicd una dintre sanc{iunile disciplinare previzute la art.
492 alin. (3) din OUG nr.5712019 privind Codul Administrativ:

a) mustrare scrisi;
b) diminuarea drepturilor salariale cu 5-20o/o pe o perioadd de p6nd la 3 luni;
c) suspendarea dreptului de avansare in gradele de salarizare sau, dupi caz, de

promovare in func[ia publici pe o perioada de la 1 la 3 ani;
d) trecerea intr-o func{ie publicd inferioari pe o perioadd de p6ni la un an, cu diminuarea

corespunzdtoare a salariul ui;
e) destituirea din func{ia publicd.

Sanctiunea disciplinari se constati si se aplici in condi{iile OUG nr.5712019 privind Codul
Administrativ, cu modificirile si completirile ulterioare.

CAPITOLUL 6
rNcoMPATrBrLrrATr

Art. 36 Av0nd in vedere domeniul special de activitate la nivelul instituliei nu existi incompatibilititi
conform prevederilor de maijos:

Conform arl. 12 alin.(1) Funclionarea instituliilorde spectacole sau concerte se asiguri de
cdtre personalul artistic, tehnic Ai administrativ, care igi desfdgoard activitatea in baza contractelor
individuale de munc5, a celor incheiate potrivit prevederilor legale privind dreptul de autor gi

drepturile conexe sau in baza unor contracte reglementate de Codul civil.
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Conform art. 12 alin(4) Pe durata stagiunii, personalul artistic de specialitate angajat in
institulii de spectacole sau concerte poate incheia contracte conform prevederilor legale privind
dreptul de autor gi drepturile conexe, cu alte institulii sau companii de spectacole sau concerte,
numai cu acordul conducerii institu[iei.

Conform Art. 16^1 alin (1) Pentru desfdgurarea, Tn cadrul instituliei angajatoare, a altor
activitdli decAt cele care fac obiectul propriilor contracte individuale de munci, salariatii din cadrul
instituliilor de spectacole sau concerte pot fi remunerali in temeiul unor contracte incheiate potrivit
prevederilor legale privind dreptul de autor gi drepturile conexe sau, dupd caz, in baza unor
contracte reglementate de Codul civil, indiferent de durata respectivelor activitdli.

ConformAft. 16^1 alin (2) Pentru participarea la gale, festivaluri, turnee ori alte asemenea
proiecte, salariatii pot fi remunerali in temeiul unor contracte incheiate potrivit prevederilor legale
privind dreptut de autor gi drepturile conexe sau, dupi caz, in baza unor contracte reglementate de
Codul civil.

Conform Art. 16^1 alin (3) Remuneratiile prevdzute la alin. (2) se pot plati persoanelor
participante in una dintre urmdtoarele forme:

a) de cdtre institulia de spectacole sau concerte trimildtoare, din veniturile proprii,
oblinute de la organizatorul respectivului proiect;

b) de citre organizatorul respectivului proiect.

CAPITOLUL 7
DrsPozrTil FTNALE

Art. 37 Prezentul cod va fi imbundtdlit periodic, ori de cate ori este nevoie.
Art. 38 Orice modificare adusd prezentului Cod etic, va fi adusd la cunoqtiinla tuturor angajalilor
din MSB prin grija Comisiei de etic6.
Art. 39 Prevederile prezentului Cod etic nu au caracter limitativ, orice alte dispozilii speciale in
materie sunt aplicabile categoriilor de salariali cdrora le sunt adresate.
Art. 40 Prezentul cod de etici (revizuit) intrd in vigoare la data semndrii acestuia de cdtre
manager, a sindicatului reprezentativ si a reprezentan{ilor angajatilor neafiliali sindical, a avizului
juridic de specialitate, din cadrul MSB.

Avizat juridic,
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