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Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a organizat 

în perioada 26-28 noiembrie 2014, la Hotel Rina Vista, în 
Poiana Braşov, judeţul Braşov cea de-a VII-a ediţie a 
Conferinţei internaţionale Inovaţie şi calitate în sectorul 
public. 

 
În cadrul conferinţei au fost prezentate şi premiate 

exemplele de bună practică înscrise în Competiţia celor mai 
bune practici din administraţia publică din România, derulată 
de ANFP în perioada mai-august 2014, fiind acordate 9 premii 
şi 3 menţiuni, după cum urmează: 

 
 Pilonul I: Dialogul social în administraţia publică: 
- Locul I: Instituţia Prefectului judeţul Harghita 
- Locul II: Instituţia Prefectului judeţul Timiş 
- Locul III: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 6, Bucureşti 
- Menţiune: Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare 
-  

 
urmare în pagina 2 

 

ANFP:  9 premii şi 3 menţiuni pentru instituţiile 
şi autorităţile publice 
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Evenimentul s-a bucurat de 
o participare numeroasă, 
aproximativ 150 de 
persoane, reprezentanţi ai 
administraţiei publice 
româneşti şi 
internaţionale, 
reprezentanţi ai 
structurilor asociative şi 
profesionale, ai 
sindicatelor, ai 
organizaţiilor 
neguvernamentale, ai 
mediului universitar, 
precum şi ai mass-mediei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 

 

     

 

 Pilonul II - Servicii publice în sprijinul grupurilor 
vulnerabile: 
- Locul I: Consiliul Judeţean Cluj 
- Locul II: Consiliul Judeţean Cluj 
- Locul III: Primăria comunei Cumpăna, judeţul 

Constanţa 
- Menţiune: Consiliul Judeţean Cluj 

 
 Pilonul III - Soluţii de e-Guvernare pentru creşterea 

eficacităţii activităţii în administraţia publică: 
- Locul I: Primăria Municipiului Braşov 
- Locul II: Primăria Municipiului Braşov 
- Locul III: Primăria Municipiului Cluj-Napoca 
- Menţiune: Serviciul Public de Impozite şi Taxe 

Constanţa, Primăria Municipiului Constanţa. 

 
Prezent la eveniment, József Birtalan - preşedintele 

ANFP a subliniat:  
„Felicit instituţiile şi autorităţile publice pentru munca 
depusă şi pentru consecvenţa de care au dat dovadă, 
demonstrând an de an că pot avea rezultate 
remarcabile. Totodată, vă lansez îndemnul ca, şi pe 
viitor, cu aceeaşi forţă şi bună-credinţă, să vă alăturaţi 
iniţiativelor Agenţiei, dezvoltând proiecte benefice 
bunului mers al administraţiei publice”. 
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Obiectul acestui acord 
vizează facilitarea 
integrării pe piaţa muncii a 
tinerilor cu handicap 
vizual, prin voluntariat şi 
alte forme participative în 
instituţii şi autorităţi 
publice.  
Colaborarea va consta în 
derularea de activităţi 
privind creşterea 
competenţelor profesionale 
şi adaptabilitatea tinerilor 
absolvenţi cu handicap 
vizual la condiţiile şi 
exigenţele domeniilor 
profesionale pentru care 
aceştia se pregătesc în 
sistemul de învăţământ. 
 

 
*** 

 

Beneficiarii acestui 
parteneriat sunt tinerii cu 
handicap vizual, absolvenţi 
ai unei forme de 
învăţământ, care vor fi 
pregătiţi să răspundă cu 
succes exigenţelor din 
domeniile profesionale în 
care s-au pregătit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

 

  În data de 11 noiembrie 2014, ANFP a semnat un 
acord de parteneriat cu Fundaţia Română pentru Persoane 
cu Handicap Vizual – “Prietenii Nevăzătorilor”. 

 
Formele participative prevăzute în acordul de 

colaborare vizează activitatea de voluntariat, job shadow 
(acomodarea cu mediul de lucru al unei organizaţii, 
dobândirea de noţiuni teoretice despre piaţa forţei de 
muncă, experienţe şi modele de carieră profesională), 
internship şi practică de specialitate. 

 
„Prin acest parteneriat, Agenţia Naţională a 

Funcţionarilor Publici încurajează instruirea vocaţională 
a tinerilor cu dizabilităţi vizuale, sprijinirea acestora în 
procesul tranziţiei de la educaţie către ocuparea unui loc 
de muncă. Iniţiativa subliniază încă o dată faptul că una 
dintre priorităţile Agenţiei o reprezintă dezvoltarea 
profesională a capitalului uman, pe baza principiilor de 
egalitate de şanse, profesionalism şi liberul acces la 
ocuparea unei funcţii publice”, a fost mesajul 
preşedintelui ANFP, József Birtalan. 

 

 

 
Asociaţia ”Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare 

Durabilă – Agenda 21”, în parteneriat cu Agenţia Naţională a 
Funcţionarilor Publici, a organizat, în perioada 20 – 22 
octombrie, la Bucureşti, cursul de formare a funcţionarilor 
publici în domeniul social media, activitate în cadrul 
proiectului ,,Transparenţă şi calitate în administraţia 
publică prin social media”, finanţat prin granturile SEE 
2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România. 
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Scopul evenimentului a 

constat în formarea a 40 
de funcţionari publici din 

20 de instituţii publice 
partenere în proiect, din 
judeţele Cluj, Mehedinţi, 

Tulcea, Suceava şi 
Municipiul Bucureşti în 

domeniul utilizării social 
media în administraţia 

publică. 

 
*** 

 
Participanţii au proiectat 
activităţi şi mesaje pentru 
ziua de 10 decembrie, zi 

consacrată în cadrul 
proiectului, promovării 

Campaniei No Hate Speech, 
în parteneriat cu ONG-uri 

locale şi cu sprijinul 
voluntarilor implicaţi în 

proiect.  
 

*** 
 

În cadrul cursului au fost 
identificate şi procedurile 
de monitorizare a celor 60 
de evenimente care vor fi 
organizate de instituţiile 
publice prin intermediul 

canalelor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manualul poate fi consultat 
accesând website-ul 

www.anfp.gov.ro, la pagina 
proiectului din secţiunea 

Proiecte/ Proiecte în 
implementare.social 

media. 

     

 

Proiectul are ca obiectiv 
principal creşterea 
rolului societăţii civile 
în promovarea 
principiilor bunei 
guvernări şi ale 
participării cetăţenilor 
la procesul de 
elaborare a politicilor 
la nivel local şi 

promovarea dreptului fundamental al cetăţenilor de a 
participa la problemele publice.  

Prezent la deschiderea cursului, József Birtalan, 
preşedintele ANFP, a evidenţiat importanţa pe care 
canalele social media o au în procesul de modernizare a 
administraţiei publice, orientare stipulată de toate 
documentele strategice europene şi naţionale în contextul 
mai larg al managementului prin e-government.  
 
”Cursul are un important 
potenţial pentru a 
determina apropierea 
administraţiei publice de 
cetăţean, o schimbare de 
atitudine a funcţionarilor 
publici în relaţia cu cetăţenii, promovarea în toate 
activităţile instituţiilor implicate în proiect a practicilor 
nediscriminatorii şi creşterea gradului de toleranţă în 
relaţiile intra şi extra instituţionale” a declarat Nina 
Cugler, managerul proiectului.  

 
Una dintre activităţile proiectului ,,Transparenţă şi 

calitate în administraţia publică prin social media” a 
constat în elaborarea Manualului de utilizare a social 
media în administraţia publică, document util 
funcţionarilor publici cu atribuţii în gestionarea canalelor de 
social media ale instituţiilor publice. În conţinutul acestui 
instrument novator se regăsesc informaţii vizând: definiţii şi 
tipuri  de platforme social media, tendinţe în administraţia 
publică la nivel mondial, beneficiile social media pentru 
administraţia publică, cadrul instituţional pentru utilizarea 
social media în administraţia publică, bune practici în 
utilizarea social media. 
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Funcţionarii publici au un manual de utilizare a social media 
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 NOIEMBRIE 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 vizite pe 
săptămână  
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