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Codul etic pentru personalul Muzeului Militar Național „Regele Ferdinand I”, denumit 

în continuare Cod etic, definește reguli morale și profesionale, valori și principii de conduită care 

trebuie aplicate in relațiile cu cetățenii, partenerii, colegii, vizitatorii, spectatorii etc. În același timp, 

servește drept ghid pentru creșterea răspunderii și implicării personalului din cadrul muzeului. 

Codul etic pune accent pe formarea și dezvoltarea discernământului moral al salariaților 

Muzeului Militar Național „Regele Ferdinand I” (MMN) în concordanță cu valorile și principiile 

organizaționale ale muzeului, și nu pe o respectare mecanica a normelor de conduită conținute de 

acesta. 

Principiile detaliate in cadrul Codului etic nu sunt exhaustive, însă, asociate cu simțul 

răspunderii față de cetățeni și parteneri, acestea stabilesc reguli esențiale de comportament și de etică 

aplicabile întregului personal al MMN. 

Aceste reguli vin în completarea prevederilor legale, prezente și viitoare, în măsură în care nu 

vor fi în contradicție cu acestea din urmă, aplicabile personalului militar și civil din Ministerul Apărării 

Naționale și instituțiile publice de cultură și în conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 



NECLASIFICAT 

NECLASIFICAT 
4 din 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAGINĂ ALBĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NECLASIFICAT 

NECLASIFICAT 
5 din 21 

 

CAPITOLUL I 

DOMENIU DE APLICARE, TERMENI, OBIECTIVE, PRINCIPII GENERALE 

 

Domeniu de aplicare 

Art. 1. - (1) Prevederile Codului etic trebuie cunoscute de toți angajații și sunt obligatorii pentru 

personalul muzeului, inclusiv colaboratorilor și voluntarilor. 

(2) Salariații MMN acționează în conformitate cu valorile și standardele incluse în Ordinul 

ministrului apărării naționale nr. M94 din 08.06.2004 pentru aprobarea „Codului de conduită etică a 

personalului militar și civil contractual din Ministerul Apărării Naționale”, Ordinul șefului Statului 

Major General nr. S.M.G.-46 din 07.08.2006 pentru aprobarea „Codului de conduită etică a militarului 

român” și în prezentul Codul etic, elaborat în baza Standardului 1 - Etică și Integritate din Ordinul 

secretarului general al Guvernului nr. 600 din 07.05.2018, actualizat, cu respectarea prevederilor OUG 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.  

 

Termeni 

Art. 2. În înțelesul prezentului Cod etic, expresiile și termenii de mai jos au următoarele 

semnificații: 

a) personal angajat - persoana numită într-o funcție în cadrul MMN în condițiile Legii nr. 

53/2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și personalul militar numit într-o funcție 

în cadrul MMN în condițiile Legii nr. 80/1995; 

b) funcție - ansamblul atribuțiilor și responsabilităților stabilite de directorul MMN, în temeiul 

legii, în Regulamentul de organizare și funcționare al MMN și în fișa postului; 

c) consilier de etică - responsabilul cu monitorizarea normelor de conduită desemnate de 

directorul MMN, în temeiul legii, cu scopul de a asigura consilierea/asistența pe probleme de etică în 

cadrul muzeului; 

d) interes public - acel interes care implică garantarea și respectarea de către instituțiile și 

autoritățile publice a drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale cetățenilor, recunoscute de 

Constituție, legislația internă și tratatele internaționale la care România este parte, precum și 

îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, cu respectarea principiilor eficienței, eficacității și economicității 

cheltuirii resurselor; 

e) interes personal - orice avantaj material sau de altă natură, urmărit ori obținut, în mod direct 

sau indirect, pentru sine ori pentru alții, de către angajați prin folosirea reputației, influenței, 

facilităților, relațiilor, informațiilor la care au acces, ca urmare a exercitării funcției; 

f) conflict de interese - acea situație sau împrejurare în care interesul personal, direct ori 
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indirect, al personalului angajat contravine interesului public, astfel încât afectează sau ar putea afecta 

independența și imparțialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp și cu obiectivitate a 

îndatoririlor care îi revin în exercitarea funcției; 

g) informație de interes public - orice informație care privește activitățile sau care rezultă din 

activitățile MMN, indiferent de suportul ei; 

h) informație cu privire la date personale - orice informație privind o persoană identificată sau 

identificabilă; 

i) ancheta: etapa inițiala a cercetărilor asupra faptei, care se declanșează după sesizare unei 

neregularități. Ancheta are rolul de a verifica dacă sesizarea are o baza reală sau nu și este realizata de 

un număr mic de persoane; 

j) angajați: persoanele angajate pe bază de contract de muncă; 

k) cercetare disciplinară: etapa a doua a cercetărilor asupra neregularităților; 

l) confidențialitate: păstrarea secretului asupra unor documente, raportări, contracte, etc. aflate 

în desfășurare sau recent finalizate, asupra persoanei acuzată de fraudă și asupra persoanei care face o 

sesizare a neregularității constatate; 

m) eroare: greșeala neintenționată, datorată insuficientei informări, insuficientei experiențe 

profesionale, neglijentei profesionale; depistarea erorii impune autorului ei obligația de a o anunța 

șefului ierarhic direct și directorului MMN; 

n) evaluare: aprecierea anuală a rezultatelor unui angajat; 

o) falsificare: denaturarea, contrafacerea sau omiterea cu bună știința a unor lucrări, raportări, 

contracte, a echipamentelor, proceselor sau rezultatelor; 

p) integritate: politica angajaților pentru respectarea demnității umane și a mediului 

înconjurător; 

q) norma legală: prevedere legală care reglementează desfășurarea unor anumite activități în 

cadrul entității publice, legile de respectare a demnității umane, de interzicere a folosirii drogurilor, a 

substanțelor chimice sau radioactive etc.; 

r) notificare: comunicarea scrisă făcută unei persoane împotriva căreia urmează să se 

declanșeze procedura de anchetă sau de cercetare disciplinară; 

 

Obiective 

Art. 3. - Obiectivele prezentului Cod etic urmăresc sa asigure creșterea calității serviciului 

public, o bună administrare în realizarea interesului public, precum și eliminarea birocrației și a 

faptelor de corupție din muzeu, prin: 

a) reglementarea normelor de conduită profesională necesare realizării unor raporturi sociale 
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și profesionale corespunzătoare creării și menținerii la nivel înalt a prestigiului MMN și al personalului 

acestuia; 

b) informarea publicului cu privire la conduită profesională la care este îndreptățit să se aștepte 

din partea personalului MMN în exercitarea funcției; 

c) crearea unui climat de încredere și respect reciproc între cetățeni și personalul MMN, pe de 

o parte, și intre cetățeni și muzeu, pe de alta parte. 

d) prevenirea practicilor neconforme cu normele de etică și a consecințelor negative generate 

de nerespectarea prevederilor prezentului Cod. 

 

Principii generale 

Art. 4. - Principiile generale de etică în conduita profesională, care reflectă atât activitățile 

MMN, cat și pe cele ale angajaților, sunt: 

a) muzeul păstrează, conservă, cercetează și promovează patrimoniul cultural - principiu 

potrivit căruia MMN este responsabil de patrimoniul aflat in administrare, acționând cu diligența unui 

bun proprietar; 

b) muzeul păstrează colecțiile pentru beneficiul/în folosul în dezvoltarea societății - 

principiu potrivit căruia MMN are datoria să dobândească, să păstreze și să promoveze colecțiile 

proprii ca o contribuție la salvgardarea patrimoniului cultural și științific, care include proprietatea 

legală, permanentă, accesibilitate și manipulare responsabilă; 

c) muzeul deține dovezile primare pentru stabilirea și dezvoltarea cunoștințelor științifice 

legate de colecțiile sale - principiu potrivit căruia MMN are responsabilități specifice pentru păstrarea, 

accesibilitatea și interpretarea dovezilor primare colectate și deținute în colecțiile lui; 

d) muzeul contribuie la cunoașterea, dezvoltarea și gestionarea patrimoniului cultural - 

principiu potrivit căruia MMN are o datorie importantă în a-și dezvolta rolul educațional și în a atrage 

un public mai larg; 

e) resursele muzeului atrag posibilitatea oferirii de alte servicii și beneficii auxiliare 

publicului - principiu potrivit căruia MMN utilizează o mare varietate de specializări, abilitați și 

resurse materiale, care au aplicații mult mai largi și care pot duce la folosirea în comun a resurselor 

sau la asigurarea de servicii, ca extensii ale activităților muzeului; 

f) muzeul colaborează strâns cu comunitățile din care provin colecțiile și deservește 

aceste comunități - principiu potrivit căruia colecțiile muzeale reflectă patrimoniul cultural al 

comunităților din care au provenit. Ca atare, ele au o caracteristică dincolo de simpla proprietate, ceea 

ce poate include afinități puternice cu identitatea națională, regională, locală, etnică, religioasă, politică 

sau de alta natură; 
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g) muzeul acționează într-un cadru legal - principiu potrivit căruia MMN trebuie să se 

conformeze în totalitate atât legislației interne, cât și legislației și tratatelor internaționale; 

h) muzeul acționează într-o maniera profesionistă - principiu potrivit căruia specialiștii din 

MMN  trebuie să respecte standardele și prevederile legale aplicabile domeniului de activitate și să 

mențină demnitatea și onoarea profesiunii lor. Ei trebuie să protejeze publicul de orice activitate 

profesională ilegală sau lipsită de etică. 

Art. 5. - Principiile definitorii pentru cultura organizatorica la nivelul MMN sunt: 

a) principiul bunei comunicări - conștientizarea faptului că stabilirea unor relații pozitive de 

muncă cu fiecare coleg, persoană din subordine, colaborator sau șef, în parte, conduce la un mediu de 

lucru stabil ce favorizează îndeplinirea atribuțiilor de serviciu cu o mai mare ușurință și într-un timp 

mult mai scurt; 

b) responsabilitatea muncii depuse - orientarea către rezolvarea lucrărilor repartizate trebuie 

să reflecte latura calitativă, contribuția profesională personală constând în valoarea adăugată față de 

rezultatul scontat, prin dorința fiecărui salariat de a progresa în stăpânirea atribuțiilor funcției deținute 

și de a-și îmbunătăți performanțele; 

c) respectul pentru munca celorlalți - manifestat prin sprijinul acordat din proprie inițiativă 

sau la solicitare, sub forma de materiale ajutătoare, îndrumare metodologică sau precizări și contribuții 

reale cu privire la conținutul lucrărilor supuse circuitului de avizare-aprobare, în scopul îmbunătățirii 

substanțiale a calității acestora, în mod obiectiv și cu respectarea prevederilor principului anterior 

enunțat. Toți salariații fac parte dintr-o echipă, iar spiritul de echipă trebuie simțit și exprimat în 

relațiile cu ceilalți colaboratori; 

d) respectul pentru resursele puse la dispoziție - conștientizarea caracterului limitat al 

resurselor materiale, financiare, umane și de timp disponibile prin raportarea la o proporție cost- 

beneficiu rezonabilă în momentul luării oricărei decizii. În subsidiar, manifestarea unei atenții sporite 

cu privire la păstrarea materialelor și echipamentelor din dotare și preîntâmpinarea situațiilor de irosire 

sau deteriorare a acestora în procesul de exploatare în condiții normale de muncă; 

e) valorificarea potențialului - reprezintă datoria morală a oricărei persoane cu funcție de 

conducere, de a identifica punctele tari și cele slabe și de a susține și încuraja manifestarea potențialului 

fiecărei persoane din subordine. Acest principiu se poate aplica și între colegi, prin manifestarea 

credinței că fiecare persoană poate excela pe un alt segment de expertiză din afara ariei de cuprindere 

a fiecăruia și poate oferi ajutorul ori de câte ori este nevoie. Având în vedere faptul că toți angajații 

lucrează în aceeași instituție muzeală, realizarea obiectivelor și misiunii acestuia reprezintă scopuri 

comune; 

f) transparența activității sau principul „cărții de vizită” - nu doar activitatea MMN trebuie 
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să transpară, ci și activitatea proprie prin conștientizarea rolului și a contribuției proprii la îndeplinirea 

obiectivelor și a misiunii muzeului. Corelat cu principul responsabilității muncii depuse, orice angajat 

manifestă deschidere în direcția raportării rezultatelor înregistrate în activitate, pe cale ierarhică, prin 

întocmirea unor rapoarte informative de progres sau finale. Pe plan intern, transparența înseamnă 

împărțirea succesului, dar și a dificultăților, care trebuie rezolvate înainte să se agraveze și să provoace 

prejudicii cetățeanului, echipei, partenerilor și vizitatorilor MMN. Pe plan extern, transparența 

înseamnă dezvoltarea relațiilor cu cetățenii, partenerii, vizitatorii muzeului care trebuie pusă sub dubla 

constrângere - a încrederii și a eticii. MMN trebuie să se comporte și să fie percepută ca o instituție 

responsabilă și etică; 

g) raportarea la normele interne - fiecare angajat, personal de execuție sau de conducere, 

înțelege să respecte orice reglementare internă, regulament sau procedură de lucru și să-și aducă 

contribuția la îmbunătățirea modului de organizare și de lucru, înaintând propuneri în acest sens, pe 

cale ierarhică. Astfel, fiecare angajat înțelege că are datoria morală (și nu numai ca o sarcină de 

serviciu) să contribuie la crearea unei „memorii instituționale” prin elaborarea procedurilor de lucru 

aferente activităților proprii, punând experiența acumulată în decursul anilor (și transpusă în proceduri) 

în slujba celor neinițiați, în vederea facilitării integrării viitoare a noilor generații de angajați; 

h) integritatea personalului, respectiv respectarea regimului juridic al conflictelor de 

interese și al incompatibilităților - reprezintă capacitatea personalului de a manifesta o conduita 

ireproșabilă în desfășurarea activităților, demonstrând valori precum onestitate, obiectivitate, 

responsabilitate, nediscriminare, cinste și corectitudine; 

i) respectarea proprietății intelectuale - reprezintă obligația profesională a salariaților MMN 

de a respecta normele de bună conduită în activitatea de comunicare, publicare, diseminare și 

popularizare științifica a rezultatelor cercetării din  muzeu,  precum  și  proprietatea  intelectuală  și 

drepturile de autor a tuturor membrilor comunității de cercetare muzeală. 

Art. 6. - Principiile care guvernează conduita profesionala a personalului MMN sunt: 

a) supremația Constituției și a legii, principiu conform căruia personalul angajat are 

îndatorirea de a respecta Constituția și legile țării;  

b) prioritatea interesului MMN, principiu conform căruia angajații au îndatorirea de a 

considera interesul MMN mai presus decât interesul personal, în exercitarea funcției;  

c) asigurarea egalității de tratament, principiu conform căruia angajații au îndatorirea de a 

aplica același regim juridic în situații identice sau similare;  

d) profesionalismul, principiu conform căruia personalul angajat are obligația de a îndeplini 

atribuțiile de serviciu cu responsabilitate, competență, eficiență, corectitudine și conștiinciozitate; 
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e)  imparțialitatea și independența, principiu conform căruia personalul angajat este obligat 

să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, 

în exercitarea funcției; 

f) integritatea morală, principiu conform căruia personalului angajat îi este interzis să solicite 

sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alții, vreun avantaj ori beneficiu în considerarea 

funcției pe care o dețin, sau să abuzeze în vreun fel de această funcție; 

g) libertatea gândirii și a exprimării, principiu conform căruia personalul angajat poate să-

și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri; 

h) cinstea și corectitudinea, principiu conform căruia în exercitarea funcției și în îndeplinirea 

atribuțiilor de serviciu personalul angajat trebuie să fie de bună-credință; 

i) performanța - presupune desfășurarea unei activități la cei mai ridicați parametri, în scopul 

îndeplinirii cerințelor interesului MMN, în condiții de economicitate, eficacitate și eficiență; 

j) deschiderea și transparența - principiul conform căruia activitățile desfășurate de angajații 

MMN în exercitarea atribuțiilor funcțiilor lor sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor; 

k) calitatea serviciilor - constă în competența personalului angajat de a-și realiza sarcinile ce 

le revin cu obiectivitate, responsabilitate, sârguință și onestitate; 

l) încrederea - în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, personalul MMN trebuie să promoveze 

cooperarea și bunele relații cu personalul angajat în cadrul instituției, sprijinul și cooperarea 

profesională, echilibrul și corectitudinea fiind elemente esențiale, iar încrederea și respectul de care se 

bucură un angajat reprezentând rezultatul realizărilor cumulative ale tuturor angajaților; 

m)  conduita - personalul angajat al MMN trebuie să aibă o conduită ireproșabilă, atât pe plan 

profesional, cât și pe plan personal; 

n) credibilitatea - informațiile furnizate prin intermediul rapoartelor, situațiilor și informărilor 

trebuie să fie fidele realității și de încredere.
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CAPITOLUL II 

NORME GENERALE DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ 

 

Asigurarea unui serviciu public de calitate 

Art. 7. - (1) Personalul muzeului are obligația de a asigura un serviciu public de calitate în 

beneficiul cetățenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor și la transpunerea lor în practică, în 

scopul realizării competențelor muzeului și a misiunii pentru care acesta a fost înființat. 

(2) În exercitarea funcției, personalul muzeului are obligația de a avea un comportament 

profesionist, precum și de a asigura, în condițiile legii, transparența administrativă, pentru a câștiga și 

a menține încrederea publicului în integritatea, imparțialitatea și eficacitatea MMN. 

(3) În relațiile cu colegii, precum și cu persoanele fizice sau juridice, angajații muzeului sunt 

obligați să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credință, corectitudine și amabilitate. 

(4) Personalul MMN are obligația de a nu aduce atingere onoarei, reputației și demnității 

persoanelor din cadrul muzeului, precum și ale persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea 

funcției, prin: 

a) întrebuințarea unor expresii jignitoare; 

b) dezvăluirea aspectelor vieții private; 

c) formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase. 

(5) Personalul MMN trebuie să adopte o atitudine imparțială și justificată pentru rezolvarea 

clară și eficientă a problemelor vizitatorilor. 

(6) Personalul MMN are obligația să respecte principiul egalității cetățenilor în fata legii, 

prin: 

a) promovarea unor soluții coerente, conform principiului tratamentului nediferențiat, 

raportate la aceeași categorie de situații de fapt; 

b) eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naționalitatea, 

convingerile religioase și politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspecte. 

(7) Angajații muzeului nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitații 

sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinților, prietenilor ori persoanelor cu 

care au avut relații de serviciu, care le pot influența imparțialitatea în exercitarea funcțiilor deținute ori 

pot constitui o recompensă în raport cu aceste funcții. 

 

Respectarea constituției și a legilor 

Art. 8. - (1) Angajații muzeului au obligația ca, prin actele și faptele lor, să respecte Constituția, 

legile țării și să acționeze pentru punerea în aplicare a dispozițiilor legale, în conformitate cu atribuțiile 
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care le revin, cu respectarea eticii profesionale. 

(2) Personalul MMN trebuie  să  se  conformeze  dispozițiilor  legale  privind  restrângerea 

exercițiului unor drepturi, din cauza naturii funcțiilor deținute. 

(3) În procesul de luare a deciziilor, angajații muzeului au obligația să acționeze conform 

prevederilor legale și să-și exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat și imparțial. 

(4) Personalul MMN are obligația de a nu folosi atribuțiile funcției deținute în alte scopuri 

decât cele prevăzute de lege. 

(5) Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de evaluare sau de participare la anchete 

ori acțiuni de control, personalul MMN nu poate urmări obținerea de foloase sau avantaje în interes 

personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane. 

(6) Angajații muzeului au obligația de a nu interveni sau influența vreo ancheta de orice natură, 

din cadrul muzeului sau din afara acestuia, în considerarea funcției pe care o dețin. 

(7) Personalul MMN are obligația de a nu impune altor angajați să se înscrie în organizații sau 

asociații, indiferent de natura acestora, ori de a nu le sugera acest lucru, promițându-le acordarea unor 

avantaje materiale sau profesionale. 

(8) Personalul MMN are datoria legală, morală  și profesională de a se asigura că în timpul 

exercitării activității nu se află în conflict de interese sau într-o situație de incompatibilitate, așa cum 

sunt definite acestea în legislația actuală și în spiritul prezentului Cod etic. 

 

Loialitatea față de MMN 

Art. 9. - (1) Personalul MMN are obligația de a apăra cu loialitate prestigiul Armatei României 

și al muzeului, precum și de a se abține de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii 

sau intereselor legale ale acestora. 

(2) Angajaților muzeului le este interzis: 

a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătura cu activitatea muzeului, 

cu politicile și strategiile acestuia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual; 

b) să facă aprecieri în legătură cu litigiile aflate în curs de soluționare și în care muzeul are 

calitatea de parte, dacă nu sunt abilitați în acest sens; 

c) să dezvăluie informații care nu au caracter public, în alte condiții decât cele prevăzute de 

lege; 

d) să dezvăluie informațiile la care au acces în exercitarea funcției, dacă această dezvăluire este 

de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile muzeului ori ale 

unor angajați, precum și ale persoanelor fizice sau juridice; 

e) să acorde asistență și consultanță persoanelor fizice sau juridice, în vederea promovării de 
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acțiuni juridice ori de altă natură împotriva muzeului. 

 

Libertatea opiniilor 

Art. 10. - (1) În îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, angajații muzeului au obligația de a 

respecta demnitatea funcției deținute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor MMN. 

(2) În activitatea lor, angajații muzeului au obligația de a respecta libertatea opiniilor și de a nu 

se lăsa influențați de considerente personale. 

(3) În exprimarea opiniilor, personalul MMN trebuie să aibă o atitudine conciliantă și să evite 

generarea conflictelor datorate schimbului de păreri. 

 

Activitatea publică 

Art. 11. - (1) Relațiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către persoanele 

desemnate în acest sens de directorul MMN, în condițiile legii. 

(2) Angajații muzeului desemnați sa participe la activități sau dezbateri publice, în calitate 

oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredințat de directorul MMN. 

(3) În cazul în care nu sunt desemnați în acest sens, angajații muzeului pot participa la activități 

sau dezbateri publice, având obligația de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă 

punctul de vedere oficial al MMN. 

(4) În considerarea funcției pe care o deține, personalul MMN are obligația de a nu permite 

utilizarea numelui sau a imaginii proprii în acțiuni publicitare pentru promovarea unei activități 

comerciale, precum și în scopuri personale. 

 

Conduita în cadrul relațiilor internaționale 

Art. 12. - (1) Personalul MMN care reprezintă muzeul în cadrul unor organizații internaționale, 

instituții de învățământ, conferințe, seminarii și alte activități cu caracter internațional, are obligația să 

promoveze o imagine favorabilă României, Ministerului Apărării Naționale și instituției pe care o 

reprezintă. 

(2) În relații cu reprezentanții altor state, angajații muzeului au obligația de a nu exprima opinii 

personale privind aspecte naționale sau dispute internaționale.  

(3) În deplasările în afara țării, personalul MMN este obligat să aibă o conduită 

corespunzătoare regulilor de protocol și să respecte legile și obiceiurile țării gazdă. 

 

Obiectivitatea în evaluare 

Art. 13. - (1) În exercitarea atribuțiilor specifice funcțiilor de conducere, angajații muzeului au 
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obligația să asigure egalitatea de șanse și tratament cu privire la dezvoltarea carierei pentru personalul 

din subordine. 

(2) Persoanele cu funcții de conducere au obligația sa examineze și să aplice cu obiectivitate 

criteriile de evaluare a competenței profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propun 

ori aprobă promovări, numiri sau eliberări din funcții, ori acordarea de stimulente materiale sau morale, 

excluzând orice formă de favoritism ori discriminare. 

(3) Persoanele cu funcții de conducere au obligația de a nu favoriza sau defavoriza accesul ori 

promovarea în funcții pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme. 

 

Utilizarea și protecția patrimoniului muzeului și a resurselor publice 

Art. 14. - (1) Personalul MMN este obligat să asigure ocrotirea patrimoniului național pe care 

îl administrează muzeul, să evite producerea oricărui prejudiciu, acționând în orice situație ca un bun 

proprietar. 

(2) Personalul MMN are obligația să folosească timpul de lucru, precum și bunurile aparținând 

muzeului sau pe care le administrează, numai pentru desfășurarea activităților aferente funcției 

deținute. 

(3) Personalul MMN trebuie să propună și să asigure, potrivit atribuțiilor care îi revin, folosirea 

utilă și eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale. 

(4) Personalului MMN care desfășoară activități publicistice în interes personal sau activități 

didactice îi este interzis să folosească timpul de lucru ori logistica muzeului pentru realizarea acestora. 
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CAPITOUL III 

REGULI DE COMPORTAMENT ȘI CONDUITA PROFESIONALĂ 

 

Reguli de comportament și conduita în relația cu mediul extern 

Art. 15. - (1) Personalul MMN trebuie să manifeste disponibilitate, precum și interes de a 

asculta fata de vizitatori, parteneri, organisme civile, alte instituții, autorități publice, fiind capabil de 

a înlătura barierele psihologice ale comunicării. 

(2) În relația cu mediul extern, salariații MMN sunt obligați să ofere informații competente, 

corecte, complete, adecvate, transparente și/sau operative, iar limbajul profesional trebuie să fie clar, 

concis la nivelul capacitații de înțelegere a vizitatorului. 

(3) Orice discriminare în funcție de gen, vârstă, capacitate fizică sau mintală, culoare, categorie 

socială, rasă, religie, limbă, convingere politică este interzisă. 

(4) Relațiile fiecărui angajat cu reprezentanții altor instituții vor avea în vedere interesul 

vizitatorului, manifestând respect și atitudine conciliantă în identificarea și soluționarea tuturor 

problemelor, evitând situațiile conflictuale, după caz procedând la soluționarea acestora pe cale 

amiabilă. 

(5) Personalul MMN este obligat la apărarea prestigiului muzeului, la respectarea întocmai a 

normelor legale în vigoare, la promovarea unei imagini pozitive în vederea asigurării transparenței 

activității și creșterea credibilității acestuia. 

 

Reguli de comportament și conduită în relațiile interne/relații colegiale 

Art. 16. - (1) Între colegi trebuie să existe cooperare și susținere reciprocă motivate de faptul 

că toți angajații sunt mobilizați pentru realizarea unor obiective comune conform Regulamentului de 

organizare și funcționare al MMN, comunicarea prin transferul de informații între colegi fiind esențială 

în soluționarea cu eficiență a problemelor. 

(2) Colegii își datorează respect reciproc, considerație, dreptul la opinie, eventualele 

divergențe, nemulțumiri, apărute între aceștia soluționându-se fără să afecteze relația de colegialitate, 

evitându-se utilizarea cuvintelor, a expresiilor și a gesturilor inadecvate, manifestând o atitudine 

reconciliantă. 

(3) Între colegi trebuie să existe sinceritate și corectitudine, opiniile exprimate să corespundă 

realității, iar eventualele nemulțumiri dintre aceștia să fie exprimate direct, netendențios. 

(4) Între salariați, în desfășurarea activității, trebuie să fie prezent spiritul competițional care 

asigură progresul profesional, evitându-se comportamentele de denigrare a colegilor, fiind promovat 

spiritul de echipă, deciziile fiind luate prin consens, manifestându-se deschidere la sugestiile colegilor, 
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admițând critica în mod constructiv și responsabil, dacă este cazul. 

(5) Constituie încălcări ale principiului colegialității: 

a) discriminarea, hărțuirea sub orice formă, folosirea violenței fizice sau psihice, limbajul 

ofensator, ori abuzul de autoritate; 

b) discreditarea în mod injust a ideilor, ipotezelor sau rezultatelor activității unui coleg; 

c) formularea în fața terților a unor comentarii lipsite de curtoazie la adresa pregătirii 

profesionale, a ținutei morale sau a unor aspecte ce țin de viața privată a unui coleg; 

d) recomandarea  către  cetățeni  sau  parteneri de a depune o cerere, petiție, plângere sau 

sesizare vădit neîntemeiate la adresa unui coleg; 

e) utilizarea și dezvăluirea informațiilor transmise cu titlu confidențial de un alt coleg. 

 

Bunele maniere la serviciu 

Art. 17. - (1) Bunele maniere reflectă respectul reciproc în relațiile cu mediul extern precum și 

în relațiile colegiale. 

(2) Bunul simț reprezintă regula elementară ce trebuie însușită și aplicată de către toți salariații 

MMN, atât în relațiile cu mediul extern cât și în relațiile interne/relațiile cu colegii. 

(3) Salariații MMN sunt obligați să respecte intimitatea celorlalți, fiind datori să se abțină de 

la orice fel de acțiuni, afirmații sau gesturi care încalcă principiul respectării demnității și vieții 

personale. 

(4) Este recomandat ca, în timpul desfășurării activității/programului de lucru, salariații MMN 

să se abțină sau să evite purtarea unor discuții personale, evitându-se folosirea limbajului gălăgios, 

familiarismele, ori exprimarea opiniilor care ar leza imaginea, integritatea și demnitatea unui alt coleg, 

cu respectarea relațiilor ierarhice și de autoritate. 

(5) În cadrul ședințelor, comisiilor, ori în alte situații de acest gen, este recomandat ca salariații 

să-și închidă telefoanele personale, ori să aleagă opțiunea „silențios” pentru a nu afecta cursul 

desfășurării activității respective. 

(6) Ținuta salariaților în cadrul MMN trebuie să fie una decentă și îngrijită, aceasta 

reprezentând o obligație de serviciu. 

(7) La nivelul comunicării și al relațiilor cu colegii, cât și cu publicul, trebuie să se țină seama 

de anumite elemente, care sunt esențiale în orice activitate, respectiv: salutul și formulele de politețe. 
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CAPITOLUL IV 

CONSILIEREA ETICĂ  

ȘI MONITORIZAREA RESPECTĂRII NORMELOR DE CONDUITĂ 

 

Consilierea etică 

Art. 18. - (1) Orice salariat din cadrul MMN care are cunoștință de încălcări ale normelor de 

conduită ce pot prejudicia activitatea și imaginea muzeului și a Ministerului Apărării Naționale, sau 

au ca efect neîndeplinirea obiectivelor acestuia, are obligația profesională de a înștiința de îndată șeful 

ierarhic. 

(2) Persoana însărcinată cu monitorizarea modului de aplicare și respectare a principiilor și 

normelor de conduită este consilierul de etică numit la nivelul MMN, în condițiile legii. 

(3) În exercitarea rolului activ de prevenire a încălcării principiilor  și normelor de conduită, 

consilierul de etică îndeplinește următoarele atribuții: 

a) monitorizează modul de aplicare și respectare a principiilor și normelor de conduită de către 

salariații MMN și întocmește rapoarte și analize, periodice, cu privire la acestea; 

b) desfășoară activitatea de consiliere etică, pe baza solicitării scrise a salariaților sau la 

inițiativa sa atunci când salariații nu i se adresează cu o solicitare, însă din conduita adoptată rezultă 

nevoia de ameliorare a comportamentului acestora; 

c) elaborează, periodic, analize privind cauzele, riscurile și vulnerabilitățile care se manifestă 

în activitatea salariaților MMN și care ar putea determina o încălcare a principiilor și normelor de 

conduită, pe care le înaintează directorului MMN, și propune măsuri pentru înlăturarea cauzelor, 

diminuarea riscurilor și a vulnerabilităților; 

d) organizează sesiuni de informare cu privire la normele de etică, modificări ale cadrului 

normativ în domeniul eticii și integrității sau care instituie obligații pentru MMN; 

e) semnalează, dacă este cazul, practici sau proceduri instituționale care ar putea conduce la 

încălcarea principiilor și normelor de conduită în activitatea salariaților; 

f) analizează sesizările și reclamațiile formulate de cetățeni și de ceilalți beneficiari ai 

activității muzeului cu privire la comportamentul personalului care asigură relația direct cu cetățenii și 

formulează recomandări cu caracter general, atunci când situațiile apărute impun, fără a interveni în 

activitatea comisiilor de disciplină; 

g) poate adresa în mod direct întrebări sau aplica chestionare angajaților sau beneficiarilor 

direcți ai MMN cu privire la comportamentul personalului care asigura relația cu publicul, precum și 

cu privire la opinia acestora despre calitatea serviciilor oferite de muzeu. 

(4) În activitatea de consiliere etică, consilierul etic nu se supune subordonării ierarhice și nu 
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primește instrucțiuni de la nicio persoană, indiferent de calitatea, funcția și nivelul ierarhic al acesteia. 

(5) Consilierea etică are caracter confidențial și se desfășoară în baza unei solicitări formale 

adresate consilierului de etică sau la inițiativa sa, atunci când, din conduita angajatului, rezultă nevoia 

de ameliorare a comportamentului acestuia. Consilierul de etică are obligația de a nu comunica 

informații cu privire la activitatea derulată decât în situația în care aspectele semnalate pot constitui o 

faptă penală. 

(6) Orice salariat din cadrul MMN poate solicita, în scris, acordarea de consiliere  și asistență 

etică în situația în care acesta constată, ori află de crearea unei dileme etice, precum și în situația în 

care a constatat încălcarea normelor de etică de către un angajat din cadrul muzeului. 

(7) Salariații  nu  pot  fi sancționați  sau  prejudiciați  în  niciun  fel  pentru  că s-au adresat 

consilierului de etică cu solicitarea de a primi consiliere cu privire la respectarea principiilor de 

etică/integritate și normelor de conduită. 

 

Monitorizarea respectării normelor de conduită 

Art. 19. - (1) Nerespectarea prevederilor prezentului Cod etic atrage răspunderea disciplinară 

a personalului MMN, în condițiile legii. 

(2) Organele/persoana cu atribuții disciplinare au/are competența de a cerceta încălcarea 

prevederilor prezentului Cod etic și de a propune aplicarea sancțiunilor disciplinare în condițiile Legii 

nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale prevederilor 

Ordinului ministrului apărării naționale nr. M 17 din 04.02.2012 pentru aprobarea „Regulamentului 

de ordine interioară aplicabil personalului civil din Ministerul Apărării Naționale”, cu modificările și 

completările ulterioare, precum și a altor acte normative incidente. 

(3) În cazurile în care faptele săvârșite întrunesc elementele constitutive ale unor infracțiuni, 

vor fi sesizate organele de urmărire penală competente, în condițiile legii. 

(4) Personalul MMN răspunde patrimonial, potrivit legii, în cazurile în care, prin faptele 

săvârșite cu încălcarea normelor de conduită profesională, aduce prejudicii instituției, persoanelor 

fizice sau juridice. 

 

Protejarea avertizorilor în interes public împotriva oricăror discriminări 

Art. 20. - (1) Semnalarea unor fapte de încălcare a legii de către salariați, prevăzute de lege ca 

fiind abateri disciplinare, contravenții sau infracțiuni, constituie avertizare în interes public și privește: 

a) infracțiuni de corupție, infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, infracțiuni în legătură 

directă cu infracțiunile de corupție, infracțiunile de fals și infracțiunile de serviciu sau în legătură cu 

serviciul; 
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b) practici sau tratamente preferențiale ori discriminatorii în exercitarea atribuțiilor; 

c) încălcarea prevederilor privind incompatibilitățile și conflictele de interese; 

d) folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane; 

e) încălcări ale legii în privind accesului la informații și a transparenței decizionale; 

f) încălcarea prevederilor legale privind achizițiile publice și finanțările nerambursabile; 

g) incompetența sau neglijența în serviciu; 

h) evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, 

retrogradare și eliberarea din funcție; 

i) încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu 

nerespectarea legii; 

j) emiterea de acte administrative sau de alta natura care servesc interese de grup sau 

clientelare; 

k) administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului MMN; 

l) încălcarea altor dispoziții legale care impun respectarea principiului bunei administrări și 

cel al ocrotirii interesului public. 

(2) Avertizorii beneficiază de protecție după cum urmează: 

a) de prezumția de bună-credință, până la proba contrară; 

b) avertizorul cercetat disciplinar ca urmare a unui act de avertizare, de comisia de disciplină 

sau alte organisme/persoane similare din cadrul MMN are posibilitatea de a fi însoțit de un reprezentant 

al salariaților. 

(3) În situația în care cel reclamat prin avertizarea în interes public este șef ierarhic, direct sau 

indirect, ori are atribuții de control, inspecție și evaluare a avertizorului, comisia de disciplină sau alt 

organism similar va asigura protecția avertizorului, ascunzându-i identitatea. 

 

Sesizarea și soluționarea sesizării 

Art. 21. - (1) MMN poate fi sesizat de orice persoană cu privire la: 

a) încălcarea prevederilor prezentului Cod etic de către salariații MMN; 

b) constrângerea sau amenințarea exercitată asupra angajatului MMN pentru a-1 determina să 

încalce dispozițiile legale în vigoare ori să le aplice necorespunzător. 

(2) Sesizarea prevăzută la alin. (1) nu exclude sesizarea organului disciplinar competent, 

potrivit legii, din cadrul MMN. 

(3) Salariații MMN nu pot fi sancționați sau prejudiciați în niciun fel pentru sesizarea cu bună-

credință a organelor disciplinare competente, în condițiile legii. 

(4) În termen de 30 de zile de la data sesizării, MMN are obligația de a soluționa situația 
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sesizată. 

(5) Sesizările cu privire la încălcarea normelor de conduită de către personalul MMN sunt 

analizate și soluționate cu respectarea prevederilor în domeniul legislației muncii. 

 

Metode și instrumente pentru monitorizarea aplicării prevederilor Codului etic 

Art. 22. (1) Directorul MMN decide crearea unei comisii de etică și integritate, formată din 3 

(trei) persoane, care sa fie activată atunci când sunt semnalate cazuri de conduită necorespunzătoare. 

Cazurile de conduită necorespunzătoare se analizează în două etape succesive: anchetă și cercetarea 

disciplinară. 

Art. 23. (1) Ancheta reprezintă prima etapă și are rolul de a constata faptele referitoare la 

conduită necorespunzătoare.  

(2) Ancheta se declanșează în urma unei sesizări și se desfășoară într-o perioadă de maxim 10 

(zece) de zile de la data luării la cunoștință asupra săvârșirii faptei. Informarea trebuie să se cuprindă 

motivele cercetării disciplinare și documentele existente. Pe durata anchetei, trebuie să se asigure 

confidențialitatea asupra persoanei care a depus sesizarea. 

(3) Ancheta se încheie cu un raport al comisiei de etică și integritate, din care trebuie să rezulte 

dacă sesizarea are temei sau nu. În cazul în care aceasta este întemeiată, va propune cercetarea 

disciplinară a angajatului respectiv. 

(4) Raportul se înaintează directorului MMN, care îl va înainta comisiei de cercetare 

disciplinară, după caz. 

(5) În cazul sesizării nesusținute de probe, directorul MMN propune reconcilierea părților. 

Art. 24. (1) Cercetarea disciplinară se efectuează de către comisia de cercetare disciplinară și 

se efectuează conform prevederilor din Codul Muncii și ale prevederilor Ordinului ministrului apărării 

naționale nr. M 17 din 04.02.2012 pentru aprobarea „Regulamentului de ordine interioară aplicabil 

personalului civil din Ministerul Apărării Naționale”, cu modificările și completările ulterioare.  

(2) Comisia de cercetare disciplinară va întocmi un raport prin care va propune, dacă este cazul, 

sancționarea disciplinară a persoanei respective. Acest raport va conține în mod obligatoriu: 

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară; 

b) precizarea prevederilor legale care au fost încălcate de angajat; 

c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de angajat în timpul cercetării 

disciplinare prealabile sau motivele pentru care nu a fost efectuată cercetarea. 

(3) Urmare a aprobării raportului de către directorul MMN, se va emite decizia de sancționare, 

care se comunică angajatului de către Compartimentul resurse umane. 

(4) Păstrarea documentelor și a rezultatelor cercetării disciplinare sunt confidențiale și se 
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păstrează de către Compartimentul resurse umane, care va asigura secretariatul comisiei de cercetare 

disciplinară. 

(5) Măsurile disciplinare se vor concentra asupra comportamentului și nu asupra angajatului. 

Scopul lor este de corectare a comportamentului necorespunzător care afectează performanța în 

activitate a angajatului sau a altora la locul de muncă și de îmbunătățire a contribuției individuale la 

realizările instituției. 

 

 

CAPITOLUL V 

DISPOZIȚII FINALE 

 

Art. 25. - Pentru informarea salariaților și cetățenilor, MMN are obligația de a asigura 

publicitatea și de a afișa Codul etic, atât pe site-ul instituției, cât și la sediul muzeului, într-un loc 

vizibil, în conformitate cu prevederile legale in vigoare. 

Art. 26. - Persoanele cu funcții de conducere din cadrul MMN vor aduce la cunoștința fiecărui 

subordonat Codul etic, prelucrându-1 sub semnătură. 

Art. 27. - Prezentul Cod etic pentru personalul MMN intră în vigoare la data aprobării lui de 

către directorul MMN, dată de la care orice alte dispoziții contrare își încetează aplicabilitatea. 
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