
 

 

 

Declaraţie privind responsabilitatea socială la nivel de instituţie 

 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) a fost înfiinţată cu scopul de a 
asigura managementul funcţiilor publice şi cel al funcţionarilor publici într-un mod 
responsabil din punct de vedere social pentru a contribui la dezvoltarea 
comunităţilor şi pentru respectarea nevoilor principalilor beneficiari ai ANFP: 
funcţionari publici, cetăţeni, autorităţi şi instituţii publice ale administraţiei 
publice centrale şi locale, sectorul privat şi societatea civilă, în general (ONG-uri, 
sindicate, organizaţii naţionale şi internaţionale, instituţii academice etc.). 

Misiunea ANFP constă în dezvoltarea unui corp al funcţionarilor publici profesionist, 
bine pregătit, neutru din punct de vedere politic şi capabil să asimileze şi să îşi 
însuşească standardele de performanţă de la nivelul Uniunii Europene, în scopul 
eficientizării administraţiei publice şi îmbunătăţirii raporturilor dintre 
administraţie şi principalii săi beneficiari, cetăţenii. 

 

Valorile ANFP privind responsabilitatea socială la nivel de instituţie: 

Promovarea dialogului social 

ANFP oferă sprijin autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică 
centrală şi locală prin crearea de mecanisme eficiente pentru comunicarea inter-
instituţională şi pentru înlesnirea dialogului social. 

Începând cu anul 2010, ANFP reprezintă România în calitate de angajator a 
funcţionarilor publici în cadrul Comitetului European de Dialog Social pentru 
Administraţia Publică Centrală. Comitetul oferă posibilitatea angajatorilor şi 
sindicatelor de a contribui direct la elaborarea politicilor UE pentru o administraţie 
mai eficientă şi responsabilă din punct de vedere social. Una dintre principalele 
probleme abordate în 2012 a fost diferenţa de remunerare între femei şi bărbaţi în 
sectorul public, considerată inadmisibilă, ANFP sprijinind colectarea de date din 
România. 

 

Promovarea şi respectarea eticii profesionale şi a normelor deontologice 

Codul de conduită a funcţionarilor publici stabileşte normele pentru etica 
profesională care sunt obligatorii pentru fiecare funcţionar public din România. 
ANFP are responsabilitatea de a monitoriza şi controla respectarea normelor de 
conduită. 

ANFP a dezvoltat o reţea funcţională (şi baza de date aferentă)  de aproximativ 
1000 consilieri de etică în administraţia publică din România, care ajută consilierii 
de etică să păstreze legătura, să realizeze un schimb de idei şi, de asemenea, 
permite ANFP să aibă o imagine de ansamblu asupra eticii. Consilierii de etică au 
fost instruiţi, au proceduri de lucru, fişe de post standardizate şi programe 
specializate de formare profesională. 



 

 

 

Promovarea egalităţii de şanse şi a diversităţii şi condamnarea discriminării 

Principiile non-discriminării şi egalităţii de tratament reglementează relaţiile de 
muncă în cadrul ANFP. 

Orice discriminare directă sau indirectă faţă de un funcţionar public sau angajat al 
ANFP, bazată pe sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, rasă, etnie, 
religie, opinie politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate 
familială, apartenenţa la un sindicat este interzisă. 

Legislaţia românească, în conformitate cu legislaţia europeană relevantă, 
garantează egalitatea de şanse pentru toţi cetăţenii de a participa la viaţa 
economică şi socială, fără discriminare. 

Mai mult, ANFP a participat la lucrările Comitetul pentru eliminarea discriminării 
rasiale şi respectă prevederile Convenţiei internaţionale privind eliminarea tuturor 
formelor de discriminare rasială. 

În ceea ce priveşte activitatea ANFP, funcţionarii publici din ANFP acordă o atenţie 
deosebită acestor subiecte şi întreprind acţiuni pentru a respecta principiul 
egalităţii, nu doar în privinţa genului, dar şi cu privire la persoanele cu dizabilităţi, 
la grupurile etnice şi la imigranţi. 

În scopul de a asigura transparenţa şi egalitatea de şanse în ceea ce priveşte 
stabilirea subiectelor propuse de ANFP pentru proba scrisă a concursurilor pentru 
ocuparea funcţiilor publice vacante, reprezentanţii ANFP extrag subiectele, în mod 
aleatoriu, printr-un software dintr-o bază de date de 250 de propuneri de subiecte 
disponibile pe site-ul ANFP. 

De asemenea, subiecte privind egalitatea de şanse, diversitatea şi non-
discriminarea sunt cuprinse în oferta anuală de formare a ANFP. 

În conformitate cu prevederile legale, principiul egalităţii de şanse este respectat 
pe tot parcursul implementării proiectelor ANFP, atât în etapa de pregătire a 
proiectului, precum şi în faza de implementare. În cadrul proiectelor implementate 
de ANFP sunt luate măsuri nediscriminatorii pentru a garanta accesul tuturor 
beneficiarilor, indiferent de sex, rasă, etnie, religie, vârstă, handicap sau orientare 
sexuală. 

 

Promovarea sănătăţii şi siguranţei la locul de muncă 

Fiecare funcţionar public are obligaţia să asigure punerea în aplicare a măsurilor 
referitoare la sănătatea şi siguranţa la locul de muncă, aprobate prin lege. 
Comitete privind siguranţa şi sănătatea asigură conformitatea cu normele, iar 
membrii lor realizează în fiecare an în acest sens campanii de sensibilizare şi 
sesiuni de instruire. Toţi managerii au responsabilitatea de a se asigura că există un 
mediu de lucru sănătos şi sigur pentru toţi funcţionarii publici. 

Subiecte privind sănătatea şi siguranţa sunt, de asemenea, cuprinse în oferta 
anuală de formare a ANFP. 

 
 



 

 
 
 
Protejarea mediului înconjurător 

Funcţionarii publici din ANFP respectă legislaţia privind colectarea selectivă a 
deşeurilor şi în fiecare an se realizează în acest sens campanii de sensibilizare şi 
sesiuni de instruire. 

ANFP a semnat un acord de colaborare cu Asociaţia Română pentru Reciclare - 
RoRec în scopul de a pune în aplicare programe de protecţie a mediului pentru 
colectarea bateriilor, becurilor şi deşeurilor mici provenite din echipamente 
electrice şi electronice. 

ANFP promovează soluţii cu consum redus de energie, limitând în acelaşi timp, pe 
cât posibil, utilizarea resurselor materiale prin utilizarea poştei electronice, 
metodelor de e-Learning, semnăturii electronice şi Sistemului Informatic Integrat 
pentru managementul funcţiilor publice şi funcţionarilor publici. 

Mai mult, subiecte privind protecţia mediului sunt cuprinse în oferta anuală de 
formare a ANFP. 

 

Transparenţa actului administrativ 

ANFP aplică principiul transparenţei prin informarea cetăţenilor cu privire la 
probleme de interes public care urmează să fie dezbătute şi la proiectele de legi, 
prin consultarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite în procesul de 
elaborare a legislaţiei şi prin implicarea activă a cetăţenilor la luarea deciziilor şi 
în dezvoltarea proiectelor de legi. Instrumentele şi mecanismele folosite pentru 
îndeplinirea acestui obiectiv sunt următoarele: 

- crearea unei secţiuni speciale – Transparenţă decizională - pe site-ul instituţiei 
- desemnarea unei persoane de contact, pentru problematica dialog social 
- organizarea de dezbateri publice pe marginea proiectelor legislative iniţiate 
- informări prompte prin intermediul reţelelor gestionate, a bazelor de date cu jurnaliştii, 

precum şi prin intermediul secţiunilor speciale de pe site (anunţuri, ştiri, comunicate) 
- afişarea informaţiilor importante, în locul special amenajat din punctul de informare al 

ANFP 

De asemenea, problemele legate de transparenţă se regăsesc în conţinutul unor 
cursuri din oferta anuală de formare a ANFP. 

 

Imparţialitatea şi obiectivitatea achiziţiilor 

Toate documentele de achiziţii publice cuprind clauze de încurajare a egalităţii de 
şanse ş de acces la toate proiectele ANFP. 

Achiziţiile publice necesare pentru implementarea tuturor proiectelor ANFP se face 
în conformitate cu prevederile legislaţiei româneşti în domeniul achiziţiilor şi în 
conformitate cu principiile non-discriminării, tratamentului egal, recunoaşterii 
reciproce, transparenţei, proporţionalităţii, utilizării eficiente a fondurilor publice, 
responsabilităţii. 
 
De asemenea, subiecte referitoare la achiziţiile publice sunt cuprinse în oferta 
anuală de formare a ANFP. 


