
Activitatea instituțiilor publice se desfăşoară în acord cu respectarea și conservarea mediului 
înconjurător, ca un rezultat al preocupării pentru un management responsabil din punct de vedere 
ecologic în utilizarea resurselor naturale și conservarea stării de sănătate a cetățenilor.

CAlitAteA vieții  lA loCul de munCă
elementul principal al bunăstării angajaților din sectorul public, indiferent de funcția pe care 
o ocupă, îl reprezintă minsiunea muncii lor, şi anume aceea de a contribui la o cât mai bună 
organizare a traiului în comun în societate.

Angajatorii din sectorul public acordă o atenție deosebită dezvoltării competențelor angajaților, 
în special prin intermediul formării continue, pentru a asigura atractivitatea potențialului 
de dezvoltare a carierei. Aceștia se preocupă de calitatea managementului, ce reprezintă 
legătura esențială între organizație în ansamblu și structurile acesteia şi de utilizarea optimă a 
competențelor angajaților, asigurând cea mai bună potrivire a profilurilor individuale cu cerințele 
postului.

Aşa cum angajații din sectorul public îşi asumă angajamentul față de organizația lor și față de 
îndeplinirea sarcinilor în cel mai eficient mod, la fel şi angajatorii din sectorul public, la rândul 
lor, îşi asumă angajamentul față de angajații lor, în special în ceea ce privește asigurarea 
bunelor condiții de muncă care includ remunerația corectă, suficientă și neutră din punct 
de vedere al genului, protecția socială, echilibrul între viața profesională și viața de familie 
şi lupta împotriva tuturor formelor de discriminare. În plus, angajatorii din sectorul public se 
obligă să se implice, cât mai mult posibil, în combaterea condițiilor precare de muncă. 
 
Angajatorii din sectorul public respectă și facilitează libertatea sindicală, drepturile și 
obligațiile care decurg din aceasta, ca o garanție a dreptății și a coeziunii sociale.

ComuniCAreA și  trAnspArențA
Angajatorii și angajații din sectorul public acordă prioritate atât comunicării eficiente și 
constante cu beneficiarii, în conformitate cu aşteptările acestora, cât și comunicării interne 
prin intermediul celor mai potrivite mijloace.

Angajatorii și angajații din sectorul public asigură maximul de transparență în ceea ce 
priveşte procedurile administrative pentru a permite o mai bună înțelegere a acțiunii 
publice și a obiectivelor acesteia.

Beneficiarii vor avea acces la toate datele lor cu caracter personal, care sunt protejate de 
către angajații şi angajatorii din sectorul public. Beneficiarii primesc informații clare cu privire 
la folosirea acestora.

evAluAreA 
Angajamentele cuprinse în prezentul acord cadru vor face obiectul unei evaluări ce se va 
realiza cel puțin o dată la doi ani, în cadrul Comitetului european de dialog social pentru 
Administrațiile publice Centrale. 

semnat la Bruxelles, 12 decembrie 2012 (versiunea în limba engleză)
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președinte eupAe   Jacky leroy

tuned reprezintă delegația sindicatelor din 
Administrațiile publice naționale şi europene. 
persoană de contact: nsalson@epsu.org

eupAe reprezintă Angajatorii din Administrația  
publică europeană. 
persoană de contact: Jacques.druart@p-o.belgium.be

președinte tuned   Jean-paul devos

Acord cadru european 
EUPAE/TUNED

pentru servicii de calitate  
în administrațiile publice centrale

TUNED Trade Unions’ National and  
European Administration Delegation EUPAE European Public 

Administration Employers

Preambul  
A servi interesul general în scopul asigurării binelui comun al populației reprezintă misiunea 
fundamentală a tuturor instituțiilor publice, inclusiv cea a uniunii europene. Acest lucru conferă 
legitimitate acțiunilor lor. valorile comune prezentate mai jos sunt în strânsă legătură cu această 
sursă de legitimitate şi cu drepturile fundamentale ale omului.

partenerii sociali europeni - eupAe (angajatori) și tuned (sindicate) - pentru sectorul 
administrațiilor publice centrale subliniază rolul esențial pe care autoritățile publice îl au în 
furnizarea, finanțarea, implementarea și organizarea serviciilor publice într-un mod care să 
răspundă nevoilor beneficiarilor.

În contextul crizei economice și sociale majore, afirmarea valorilor comune și a 
angajamentului de a le pune în aplicare reprezintă un vector esențial pentru încrederea 
beneficiarilor și imaginea administrațiilor și a serviciilor publice.



În cuprinsul textului, o valoare este definită ca un sistem de referință cu care părțile direct 
interesate se pot identifica şi față de care se angajează și se responsabilizează. mai mult, 
valorile ghidează acțiunea publică și sunt o sursă de motivație pentru angajații și angajatorii 
din sectorul public.

eupAe și tuned îşi afirmă angajamentul față de valorile serviciului public, inclusiv față de cele 
cuprinse în protocolul 26 privind serviciile de interes General, anexat la tratatul ue (tFue) - un 
nivel ridicat al calității, siguranță și accesibilitate, egalitate de tratament, promovarea accesului 
universal și a drepturilor beneficiarilor - cât şi față de drepturile fundamentale stabilite prin Carta 
uniunii europene - demnitate, libertate, egalitate, solidaritate şi justiție.

Aceste valori reflectă, de asemenea, adaptabilitatea serviciilor publice, prin îmbinarea valorilor 
tradiționale cu cele emergente, democratice, profesionale și etice.

valorile reflectă coerența acțiunii publice în ansamblu și reprezintă un instrument pentru 
promovarea dialogului social. ele sunt fundamentul și legătura dintre administrații, angajații 
acestora şi societate. 

punerea în aplicare a acestor valori are la bază bunăstarea angajaților din sectorul public și necesită:

practica efectivă a dialogului social
resurse suficiente
Consultarea beneficiarilor

partenerii sociali din cadrul Comitetului european de dialog social pentru Administrațiile publice 
Centrale sunt de acord să pună în aplicare acest acord-cadru, care se situează dincolo de o 
simplă declarație de principii, având drept scop:

evidențierea valorilor comune şi încurajarea adoptării și punerii lor în aplicare într-o manieră cât 
mai concretă de către toate instituțiile și angajații din cadrul administrațiilor publice centrale;
Contribuția la discuțiile purtate la nivel național şi european cu scopul de a facilita dezvoltarea şi 
adaptarea serviciilor publice, ce reprezintă elementul central al unei europe sociale şi democratice;
Ghidarea acțiunilor și a lucrărilor Comitetului.

Valeurs & engagements

Valori & angajamente
respeCtAreA stAtului de drept
Angajații și angajatorii din sectorul public pun în aplicare politicile publice ce vizează interesul 
general, servind binele comun.

Acțiunile serviciilor publice se desfăşoară sub autoritatea și conducerea guvernelor, în 
conformitate cu legislația națională, europeană și standardele internaționale în vigoare.

ACCesul
Angajații și angajatorii din sectorul public se obligă să primească beneficiarii în cele mai 
bune condiții. În acest scop, angajatorii din sectorul public se asigură că dispun de un număr 
suficient de angajați - având calificarea necesară și că dispun de spațiu și echipamente 
corespunzătoare. Cuvintele cheie sunt disponibilitate și amabilitate. Angajații din sectorul 
public adoptă o atitudine și o ținută adecvate.

nevoile beneficiarilor sunt anticipate și, ori de câte ori este posibil, sunt luate în considerare 
cu punerea în aplicare a principiului proximității. Accesibilitatea este maximizată inclusiv 
prin intermediul programului de lucru, amenajării spațiilor, ghișeelor unice, liniilor telefonice 
deschise permanent sau a paginilor de internet.

Gradul de responsivitate a serviciilor este măsurat prin rapiditatea punerii în aplicare a 
angajamentelor și prin respectarea termenelor limită stabilite în cadrul serviciilor publice.

Angajatorii din sectorul public definesc în mod clar responsabilitățile pe care angajații lor le au față 
de beneficiari, în contextul responsabilității generale pe care și-o asumă ei înșiși în primul rând.

EchitatEa
Angajatorii și angajații din sectorul public tratează solicitările și situațiile în mod imparțial. În baza 
solidarității necesare între membrii societății, serviciile sunt accesibile și adaptate nevoilor și 
dificultăților fiecăruia.

Angajatorii și angajații din sectorul public se asigură că serviciile oferite reflectă diversitatea 
Angajatorii și angajații din sectorul public se asigură că serviciile oferite reflectă diversitatea 
societății. Angajatorii acordă atenție acestui aspect în cadrul recrutării, dezvoltării carierei și 
organizării serviciilor.
 
inteGritAteA
Angajații din sectorul public se obligă să nu permită ca interesele lor personale, ori relațiile 
personale sau politice să compromită deciziile și managementul serviciilor publice.

Angajatorii și angajații din sectorul public trebuie să fie atenți pentru a preveni și semnala orice 
încălcare a valorilor asumate prin acest document, inclusiv cea a integrității. În acest scop, 
angajatorii din sectorul public protejează în mod eficient angajații împotriva oricărei consecințe 
negative rezultate din implicarea lor în lupta pentru păstrarea acestor valori.

eFiCiențA
serviciile sunt furnizate beneficiarilor în cele mai bune condiții din punct de vedere al calității, 
eficienței, rapidității și utilizării optime a resurselor, având la bază indicatori transparenți și fiabili. 
Beneficiarii sunt implicați în analiza nevoilor și evaluarea rezultatelor serviciilor publice.
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Creat în anul 2010, Comitetul sectorial european de dialog social pentru Administrațiile 
publice Centrale este unul dintre cele 44 de Comitete sectoriale, care, cu sprijinul Comisiei 
europene, contribuie la dezvoltarea modelului social european.

reunind reprezentanți ai angajatorilor (eupAe) şi ai sindicatelor angajaților (tuned) din 
sectorul public, obiectivele Comitetului sunt de a îmbunătăți funcționarea administrațiilor și 
standardele privind condițiile de muncă, de a promova dialogul social la nivel național și de 
a contribui, prin opiniile formulate, la elaborarea politicilor europene pentru administrațiile 
publice centrale.

prin intermediul acestui acord-cadru, sindicatele și angajatorii reprezentați în cadrul 
Comitetului îşi asumă 20 de angajamente concrete în vederea îmbunătățirii calității 
serviciilor publice furnizate cetățenilor.

Cine  suntem


