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Prin Decizia Primului-Ministru nr.291/22.10.2014, domnul 
Cristian Bitea a fost numit în funcţia de vicepreşedinte cu rang 
de subsecretar de stat al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici.  

Domnul Cristian Bitea este absolvent al specializării 
administraţie publică, profil ştiinţe administrative şi a ocupat 
anterior numirii, pe parcursul carierei profesionale, funcţiile de 
subprefect al judeţelor Bihor şi Ialomiţa, inspector 
guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, 
director general adjunct şi secretar general al Institutului 
Naţional de Administraţie, consilier în cadrul Corpului de 
Control al Guvernului, începându-şi cariera în funcţia publică, 
din poziţia de expert debutant în cadrul Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici în anul 2002. 

 

Cristian Bitea - noul vicepreşedinte al ANFP 
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Reamintim că, proiectul, 
implementat de către Agenţia 
Naţională a Funcţionarilor 
Publici în parteneriat cu 
Asociaţia Autorităţilor Locale 
şi Regionale din Norvegia (KS) 
şi Asociaţia Municipiilor din 
România (AMR), este finanţat 
printr-un grant acordat de 
către Guvernul Norvegiei prin 
intermediul Granturilor 
Norvegiene 2009-2014, în 
cadrul Programului Muncă 
Decentă şi Dialog Tripartit. 
Obiectivul proiectului vizează 
îmbunătăţirea structurilor şi 
practicilor specifice dialogului 
social pentru funcţionarii 
publici, respectiv întărirea 
rolului comisiilor paritare din 
cadrul autorităţilor şi 

instituţiilor publice.  
 
 
 
Evenimentul este organizat de 
Departamentul pentru 
Cooperare Internaţională din 
cadrul Consiliului Suedez 
pentru Studii Superioare şi se 
va desfăşura la Stockholm. 
 

*** 
Menţionăm că pentru 
participarea la lucrările 
seminarului nu se percepe 
taxă, data limită de înscriere 
fiind 1 martie 2015. Pentru 
detalii referitoare la 
oportunităţile de cazare, 
costuri, precum şi pentru 
completarea formularului de 
participare, vă rugăm să 
accesaţi website-ul 
www.uhr.se.  
 

 

     

 

În perioada iulie-octombrie 2014 Agenţia Naţională a 
Funcţionarilor Publici a organizat un număr de 5 sesiuni de 
formare în cadrul proiectului Îmbunătăţirea dialogului 
social pentru funcţionarii publici.  

Acestea s-au desfăşurat în instituţiile şi autorităţile 
publice partenere în proiect din municipiul Bucureşti şi din 
judeţele: Timiş, Braşov, Galaţi, Iaşi. 

La sesiunile de formare au participat funcţionari 
publici din comisiile paritare din: instituţia prefectului, 
consiliul judeţean, primăria municipiu reşedinţă de judeţ din 
judeţele sus menţionate, Instituţia Prefectului Bucureşti, 
Primăria Sectorului 6 şi Primăria Municipiului Bucureşti. 

Formatorii acestor sesiuni au fost funcţionari publici 
care au absolvit cursul de formare formatori, activitate 
anterioară a proiectului. Aceştia au folosit curricula 
Dialogul social pentru funcţionarii publici, dezvoltată în 
cadrul proiectului. Astfel, au fost abordate următoarele 
tematici: stiluri şi tehnici de comunicare, luarea deciziilor şi 
negocierea, comunicarea în situaţii conflictuale, formele 
dialogului social, partenerii de dialog social, cadrul general 
al dialogului social pentru funcţionarii publici în România şi 
Norvegia, dreptul de asociere sindicală, mecanisme de 
dialog social, conceptul de munca decentă.  

Cursurile au fost foarte bine primite de către 
participanţi, au avut un caracter interactiv, constituindu-se 
într-un instrument important de consolidare a cunoştinţelor 
în acest domeniu. 

 

 

ANFP, în calitate de membru al reţelei de Pregătire 
Reciprocă Europeană (ERT – European Reciprocal Training), 
informează că seminarul de studiu despre Suedia, care 
trebuia să se organizeze în perioada  03-05 noiembrie 2014, 
s-a reprogramat pentru perioada 20-22 aprilie 2015.  

 
Reamintim că obiectivele seminarului constau în 

familiarizarea participanţilor cu sistemul de guvernare 
suedez. În cadrul dezbaterilor se vor discuta teme care 
vizează structura administraţiei centrale, condiţiile de 
angajare şi rolul funcţionarilor publici, relaţia dintre 
cetăţeni şi stat, relaţia Suedia - Uniunea Europeană. 
Totodată, participanţii vor avea întâlniri de lucru cu membri 
ai Parlamentului Suedez şi cu reprezentanţi ai Oficiului 
Primului Ministru. 

 

ANFP a instruit funcţionarii publici 
 privind dialogul social şi munca decentă 

 

Seminar ERT 
 

http://www.anfp.gov.ro/DocumenteEditor/Upload/2014/stiri/www.uhr.se
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La deschiderea evenimentului 
au participat Excelenţa Sa, 
François SAINT-PAUL, 
Ambasadorul Franţei în 
România, József BIRTALAN, 
preşedintele Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor 
Publici şi Tudorel ANDREI, 
preşedintele Institutului 
Naţional de Statistică. 

 
*** 

„Agenţia doreşte să sprijine 
procesul de modernizare a 
administraţiei româneşti prin 
perfecţionarea profesională şi 
formarea continuă a 
resurselor umane din sistem, 
prin accesarea de fonduri 
europene necesare acestor 
activităţi, prin 
responsabilizarea funcţiei 
publice” a adăugat  
preşedintele ANFP, József 
BIRTALAN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programul se adresează 
tuturor instituţiilor publice 
implicate în furnizarea de 
servicii către cetăţeni.  
Înscrierea pentru premiile 
UNPSA se poate face până la 
data de 31.10.2014. 

 

     

 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi Şcoala 
Naţională de Administraţie din Franţa – ENA au organizat în 
perioada 6-8 octombrie 2014 seminarul cu tema 
„Susţinerea şi gestionarea schimbării în administraţia 
publică”, eveniment care s-a desfăşurat la sediul Institutului 
Naţional de Statistică. 

Seminarul a fost organizat în baza Acordului de 
cooperare, semnat la data de 9 septembrie 2014 între cele 
două instituţii, cu susţinerea Ambasadei Franţei în România. 
  

 Preşedintele ANFP a mulţumit E.S. François SAINT-
PAUL pentru sprijinul acordat în realizarea acordului cu ENA, 
subliniind că „acesta este deosebit de important pentru 
ANFP şi pentru administraţia publică, în general, oferind 
beneficii majore procesului de reformă din România”.  
 Excelenţa Sa, François SAINT-PAUL, Ambasadorul 
Franţei în România şi-a exprimat bucuria faţă de semnarea 
acordului dintre ENA şi ANFP, reafirmând sprijinul constant 
al Ambasadei faţă de astfel de iniţiative şi subliniind că 
„administraţia publică românească trebuie să depună un 
efort susţinut, astfel încât schimbarea să conducă la o 
reformă viabilă”. 

 
 

 
Institutul Internațional de Științe Administrative (IIAS) 

în colaborare cu Fundação Getú lio Vargas, organizează în 
perioada 22 – 26 iunie, în Rio de Janeiro, Brazilia, ediţia 
2015 a  Congresului Internaţional IIAS. 

Congresul va reuni academicieni, practicieni, 
doctoranzi și tineri cercetători în administrația publică și 
management, precum și colaboratori pe diverse discipline, 
care vor face schimb de experienţă pe tema: Încrederea în 
administraţia publică. 

 
UNPSA este un program cu o prestigioasă 

recunoaştere internaţională în domeniul serviciilor publice. 
În cadrul UNPSA se premiază realizările inovative şi 
contribuţiile instituţiilor publice din întreaga lume, realizări 
care conduc la o administraţie publică eficientă şi receptivă.  

ANFP şi ENA: seminar privind gestionarea schimbării  
în administraţia publică 

 

Congres Internaţional IIAS 
 

Institutul Internațional de Științe Administrative (IIAS) în colaborare cu Fundação Getú lio 

Vargas, organizează în perioada 22 – 26 iunie, în Rio de Janeiro, Brazilia, ediţia 2015 a  

Congresului Internaţional IIAS. 

Congresul va reuni academicieni, practicieni, doctoranzi și tineri cercetători în administrația 

publică și management, precum și colaboratori pe diverse discipline, care vor face schimb de 

experienţă pe tema: Încrederea în administraţia publică. 

 

Premiile Naţiunilor Unite pentru Serviciile Publice (UNPSA) 
2015 

 

Institutul Internațional de Științe Administrative (IIAS) în colaborare cu Fundação Getú lio 

Vargas, organizează în perioada 22 – 26 iunie, în Rio de Janeiro, Brazilia, ediţia 2015 a  

Congresului Internaţional IIAS. 

Congresul va reuni academicieni, practicieni, doctoranzi și tineri cercetători în administrația 

publică și management, precum și colaboratori pe diverse discipline, care vor face schimb de 

experienţă pe tema: Încrederea în administraţia publică. 

 



Au contribuit la realizarea acestui număr: Adriana Cîrciumaru – director, Florina 
Dragoş – şef serviciu, Alina Sandu – expert, Cătălina Burcea – consilier 

Tehnoredactare: Cătălina BURCEA  

 

 
În graficele de mai jos este prezentată evoluţia în luna OCTOMBRIE 2014, a traficului pe site-ul 
ANFP conform monitorizării realizate prin intermediul motorului Trafic Ranking, site-ul fiind 
înscris în categoria Instituţii Publice. 
 
 
Au fost luate în considerare:  
 Locul în clasamentul 

general  

 Locul în categoria 
Instituţii publice  

 Număr de vizitatori unici 
pe săptămână  
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