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COD DE ETICĂ 

 
1. Scop 

 
Codul de comportament etic al Serviciului Public Sala Transilvania Sibiu este proiectat pentru 

a contribui la imbunatatirea rezultatelor serviciului prin respectarea drepturilor fiecarei persoane 
prin derularea relaţiilor cu spectatorii şi colaboratorii intr-un mod etic. 

Spectatorii şi colaboratorii Serviciului Public Sala Transilvania au dreptul fundamental la 
atentia si grija cuvenita care sa protejeze demnitatea personala si respectarea valorilor sportive, 
culturale, psiho-sociale si spirituale ale acestora. Intelegerea si respectarea acestor valori constituie 
ghiduri pentru serviciu in satisfacerea corespunzatoare a nevoilor publicului şi duc la conceperea 
unui program pentru satisfacerea nevoilor sportive şi nu numai de toate vârstele. 

Conducerea serviciului constientizeaza faptul ca, atat conduita personalului in furnizarea de 
servicii cât si practicile noastre de relationare cu spectatorii au un efect semnificativ asupra 
raspunsului fiecarei persoane la oferta sportivă şi nu numai a instituţiei. 
 
Suntem constienti de responsabilitatea noastra etica de a: 
 

 Analiza cu consideratie valorile spectatorilor si preferintele acestora. 

 Recunoaşte responsabilitatile noastre in conditiile legii; 

 Informa spectatorii despre responsabilitatile care le revin in procesul actului de sport sau 
de altă natură 

 Gestiona relatiile noastre cu  spectatorii şi colaboratorii intr-un mod etic. 
 

2. Politica de etica 
Institutia a integrat responsabilitatile sale etice in activitatea de zi cu zi. Astfel, misiunea 

noastra, viziunea si valorile sunt comunicate pe scara larga in cadrul institutiei si reflecta cultura 
noastra etica. 

 
 
 
 

3. Misiunea 
 
Misiunea serviciului este responsabilitatea de a oferi servicii logistice sportive şi conexe la cele 
mai inalte standarde pentru locuitorii din municipiul Sibiu, zonele arondate și nu numai. 

Activitatea serviciului va respecta principiile fundamentale ale serviciilor publice, adica: 

 Eficienta utilizare a resurselor si eficacitatea furnizarilor serviciilor; 

 Fiabilitatea raportarilor interne si catre exterior; 

 Conformitate cu legislatia aplicabila. 
 
 
 
 



4. Viziunea 
 

Serviciul urmareste sa devina un serviciu cu cele mai performante si diversificate servicii 
logistice conexe sportului in parteneriat cu autoritatile locale, deservind populaţia comunităţii. 

Vom realiza aceasta viziune prin cooptarea de personal adecvat si vom pastra o stransa 
colaborare cu institutiile partenere pentru a atinge un raport optim de satisfactie a spectatorilor şi a 
instituţiilor partenere. 

De asemenea prin serviciile oferite, serviciul isi propune sa castige loialitatea comunitatii, 
precum si de a atinge performanta financiara necesara. 
 
5. Valori 

Codul de etică presupune respecatarea în integralitate a standardului stabilit conform 
OSGG 600/2018, mai exact: 

ETICA, INTEGRITATEA 
 
 Descrierea standardului 

Serviciul Public Sala Transilvania  Sibiu asigura condiţiile necesare cunoaşterii, de către angajaţi, 
a reglementărilor care guvernează comportamentul acestora, prevenirea şi raportarea fraudelor*) şi 
neregulilor. 
 

 Cerinţe  generale 
- Conducerea serviciului, directorul, şefii de servicii, şefii de birou  şi salariaţii trebuie sa aibă 

un nivel corespunzător de integritate**) profesională şi personală şi să fie conştienţi de 
importanţa activităţii pe care o desfăşoară; 

- Conducerea instituţiei, prin deciziile sale şi exemplul personal, sprijină şi promovează valorile 
etice şi integritatea profesională şi personală a salariaţilor; 

- Salariaţii manifestă acel comportament şi dezvoltă acele acţiuni percepute ca etice în structura 
organizatorică în care îşi desfăşoară activitatea; 

- Conducerea serviciului, directorul, şefii de servicii, şefii de birou  şi salariaţii trebuie să aibă o 
abordare pozitivă faţă de controlul financiar, a cărui funcţionare o sprijină. 

 
 Referinţe principale***) 
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată; 
    –  Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile 
publice; 
    –  Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
    –  Legea nr. 115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane 
cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; 
    –  Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor 
publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
    –  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, cu 
modificările ulterioare; 
    –  Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în 
procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică; 
    –  Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul 
unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei; 



    –  Legea nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din 
alte unităţi care semnalează încălcări ale legii; 
    –  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la 
nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea nr. 174/2015, cu modificările ulterioare; 
    –  Hotărârea Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 
2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din 
strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a 
corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes 
public; 
    –  Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de 
disciplină, cu modificările şi completările ulterioare; 
    –  Hotărârea Guvernului nr. 525/2016 pentru aprobarea Strategiei privind dezvoltarea funcţiei publice 
2016-2020, cu modificările ulterioare; 
    –  Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar 
preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
    –  Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 4.108/2015 pentru aprobarea 
procedurii privind completarea şi transmiterea informaţiilor privind respectarea normelor de conduită de 
către funcţionarii publici şi implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităţilor şi instituţiilor 
publice*); 

 
 

*)  Frauda înseamnă orice acţiune sau omisiune intenţionată în legătura cu: utilizarea sau 
prezentarea de declaraţii ori documente false, incorecte sau incomplete, inclusiv faptele penale prevăzute 
în Cap. III, secţiunea 4^1 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor 
de corupţie, cu modificările ulterioare, care au ca efect alocarea/dobândirea, respectiv utilizarea 
nepotrivită sau incorectă a fondurilor comunitare de la bugetul general al Comunităţii Europene şi/sau a 
sumelor de cofinanţare aferente de la bugetul de stat, bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) – f) şi I) 
din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, şi la art. 1 alin. (2) lit. a) – d) 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 aprobată cu modificări prin Legea nr. 108/2004, cu 
modificările ulterioare; necomunicarea unei informaţii prin încălcarea unei obligaţii specifice, având 
acelaşi efect la care s-a făcut referire anterior; deturnarea acestor fonduri de la scopurile pentru care au 
fost acordate iniţial (conform art. 2 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi 
recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate 
necorespunzător, cu modificările şi completările ulterioare). 

**) Integritate: Caracter integru; sentiment al demnităţii, dreptăţii şi conştiinciozităţii, care serveşte 
drept călăuză în conduita omului; onestitate, cinste, probitate. 

***) Valorile etice fac parte din cultura entităţii publice şi constituie un cod nescris, pe baza căruia 
sunt evaluate comportamentele. Separat de acesta, entitatea publica trebuie sa aibă un cod de conduită 
oficial, scris, care este un mijloc de comunicare uniforma a valorilor etice tuturor salariaţilor. Codul etic 
stabileşte care sunt obligaţiile rezultate din lege cărora trebuie sa Ii se supună salariaţii, în plus peste cele 
rezultate ca urmare a raporturilor de munca: depunerea declaraţiei de avere, a declaraţiei pentru 
prevenirea conflictului de interese. Exista şi cazuri în care legea prevede incompatibilităţi pentru ocuparea 
unor funcţii publice. 

Pentru a putea acţiona în conformitate cu valorile entităţii publice, salariaţii au nevoie de sprijin şi 
de o comunicare deschisa, în special atunci când este vorba despre ajutorul acordat pentru 
rezolvarea dilemelor şi a incertitudinilor în materie de conduita adecvata. Salariaţii entităţilor 
publice sunt liberi sa comunice preocupările lor în materie de etica. Managementul entităţii trebuie 
sa creeze un mediu adecvat acestui tip de comunicare. 



 Conducerea trebuie sa supravegheze comportamentul efectiv al salariaţilor din subordine, referitor 
la standardul de etica şi integritate şi sa trateze în mod adecvat orice abatere de la codul de conduita. 

 
 
Toti colaboratorii și angajații serviciului sunt ghidati de valorile necesare indeplinirii misiunii, ca:  

 profesionalism, 
 amabilitate, 
 onestitate, 
 respect, 
 empatie, 
 iniţiativă, 
 entuziasm. 

astfel: 
 

 Ne pasa de publicul nostru şi-l tratăm cu respect; 

 Încurajam initiativa, inovarea, tenacitatea in abordarea problematicii sportului 
românesc întregii comunitati din care facem parte şi în cadrul căreia activam; 

 Promovam un mediu care stimuleaza diversitatea, premiază excelenţa si valoarea 
adaugată şi incurajarea valorilor civice; 

 Lucram in cooperare cu colegii nostri şi cu comunitatea noastra pentru a promova 
sportul în regiune; 

 Demonstrăm responsabilitate, integritate şi abilitate în administrarea noastră financiară.  
 
 
 
6. Codul de etica si de conduita in relatii 

 
Misiunea serviciului furnizeaza personalului şi colaboratorilor nostri nivelul asteptarilor din 

partea noastra in cazul in care acestia se confrunta pe parcursul derularii activitatii lor cu probleme 
de natura etica si legala. 

Codul de Etica prevede standardele de comportament dupa care se ghideaza întreaga 
conducere a institutiei, personalul si colaboratorii acesteia in relatiile cu publicul, personalul din 
subordine şi colegii,  furnizorii de fonduri, precum şi alte entităti. 
Adeziunea la Codul de Etica este o conditie a ocuparii fortei de munca sau de afiliere a 
colaboratorilor cu serviciul. 
 
7. Responsabilitate sociala 
 
Agenda serviciului referitoare la responsabilitate socială include următoarele aspecte: 
 

 Identificarea nevoilor in domeniul sportiv public, stabilirea prioritatilor, 
comunicarea clară catre comunitate a serviciilor logistice conexe sportului oferite 
de catre serviciu;  

 Construirea de aliante comunitare care sa conlucreze cu organizatiile comunitare si 
persoanele fizice cu scopul de a promova sportul şi nu numai; 

 Sprijinirea educatiei si cercetarii ca parti importante a responsabilitatii sale fata de 
comunitate şi societate în  ansamblul ei. 

 
 



8. Reclamatiile publicului 
 

Conducerea serviciului incurajeaza comentariile, reclamatiile. primite de la public cu privire la 
serviciile noastre. Comentariile, atat cele negative, cat si cele pozitive, sunt privite ca oportunitati 
şi sunt folosite cu scopul de a imbunatati serviciile noastre. 

Politica noastra este de a rezolva cu promptitudine nemultumirile, reclamatiile publicului 
precum si de a impartasi comentariile pozitive despre experientele publicului.  

 
9. Relatiile intre salariatii institutiei 

 
Conducerea serviciului recunoaşte spiritul inovativ, responsabil, participativ şi colegial în 

comportamentul personalului cu alte persoane din cadrul serviciului. 
Nici o persoana nu va fi discriminată pe motive etnice, rasiale, culturale, religioase, politice in 

procesul de recrutare al personalului si ulterior, pe parcursul desfăşurării activitatii in cadrul 
servciului. 

Conducerea serviciului încurajeaza avertizarile in interes public cu privire la neregularitatile 
etice si/sau legale efectuate de personalul din subordine. Pentru incurajarea spiritului civic, 
conducerea serviciului a elaborat si comunicat in cadrul său procedura operationala care stabileste 
modul de tratare a avertizarilor, neregularitatilor si de protectie a persoanelor care emit astfel de 
avertizari.  

 
10. Conflictul de interese 

 
Constituie conflict de interese detinerea de catre director de parti sociale, actiuni sau interese la 

societati comerciale ori organizatii nonguvernamentale care stabilesc relatii comeciale cu serviciul 
la care persoana in cauza exercita functia de administrator. 
 
11. Consultarea pe probleme de etica 

 
Atunci cand apar probleme de etica in relatia intre angajati sau in relatia angajatilor cu 

publicul, personalul implicat poate solicita implicarea conducerii serviciului pentru a contribui la 
solutionarea preocuparilor lor etice. 

Toate cererile de consultare etica trebuie sa fie indreptate catre superiorul direct sau catre 
consiliul de administraţie. 

 
12.  Confidentialitatea 

 
Ne asumam responsabilitatea pentru protejarea informatiilor colaboratorilor noştri şi 

recunoastem responsabilitatea noastra legala si etica in acest sens. 
Încalcarile politicii de confidenţialitate sunt motive pentru luarea de măsuri disciplinare, 

inclusiv concedierea. 
 
 
Data: 05.08.2019 
Întocmit, 
Secetă Marian-Alin 
 
 


