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Ştire 

ANFP a participat la seminarul în cadrul Parteneriatului Estic 

În data de 21 octombrie 2014, József Birtalan, preșșșședintele AgenŃiei NaŃionale a 
FuncŃionarilor Publici (ANFP), a participat la Varşovia (Polonia) la seminarul din cadrul 

Panelului Reforma Administrațțțției Publice al Parteneriatului Estic (PaE) – Standarde de 

recrutare şi selecŃie pentru funcŃiile publice şi interfaŃa politico – administrativă în Statele 

Membre ale Uniunii Europene şi în Statele Membre PaE, organizat de Departamentul pentru 
Funcția Publică din Polonia. 

Seminarul a reunit manageri de top şi experțțțți responsabili cu problematica 
reformei funcŃiei publice, inclusiv cu procedura de recrutare şi selecŃie, din statele membre 
ale Uniunii Europene şi din țările partenere – Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, 
Republica Moldova și Ucraina, printre participanți numărându-se șeful funcției publice din 
Polonia, directorul Directoratului General Resurse Umane din cadrul Comisiei Europene și 
directorul Școlii Naționale de Administrație Publică din Polonia. 

Evenimentul a fost împărțit în trei ateliere de lucru în cadrul cărora au avut loc 
prezentări ale modelelor centralizate, descentralizate sau mixte de recrutare și de selecție 
pentru funcțiile de conducere din administrația publică. DiscuŃiile s-au axat și pe interfața 
administrativ-politică a acestui proces.  

Prezent la eveniment, alături de președintele ANFP, reprezentatul Direcțțțției 

Generale Managementul Funcțțțției Publice a susŃinut o prezentare referitoare la 
modalitatea de recrutare şi de selecŃie în funcŃiile publice manageriale din România, 

axându-se atât pe funcțțțționarii publici de conducere, cât șșșși pe înalțțțții funcțțțționari publici. 

Menționăm că Panelului Reforma Administrațțțției Publice este un grup de lucru 
tematic în cadrul Parteneriatului Estic, înfiinŃat în octombrie 2011, coordonat de Comisia 

Europeană prin Serviciul European de AcŃiune Externă (SEAE), România fiind 
reprezentată în cadrul Panelului încă de la prima reuniune.  
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