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Începând cu data de 3.04.2014, Agenţia Naţională a 
Funcţionarilor Publici este condusă de către domnul 
Birtalan József,  preşedinte cu rang de secretar de stat. 
  

Birtalan József a mai fost la conducerea ANFP, 
deţinând atât funcţia de vicepreşedinte, cât şi pe cea de 
preşedinte, în perioada 1999-2009. 

 
În cadrul evenimentului de învestire, noul preşedinte 

şi-a exprimat încrederea în profesionalismul personalului 
Agenţiei, îndemnând la seriozitate şi implicare, subliniind 
importanţa asigurării prestigiului instituţiei, dar şi al 
funcţionarilor publici.  

 
 

Birtalan József numit la conducerea ANFP 

  

ANFP a analizat dialogul social 
din administraţia publică 
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Buletin Informativ 

Nr.4,  
APRILIE 
2014 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 

(ANFP) a organizat joi, 24 aprilie 2014, lansarea 

studiului Comisia paritară şi sindicatul. 

Mecanisme de dialog social pentru condiţii de 

muncă decentă în administraţia publică. La 

eveniment, care a avut loc la Hotel Ibis Palatul 

Parlamentului, Bucureşti, au participat 

reprezentanţi ai Agenţiei, alături de partenerii 

din cadrul proiectului, echipa de proiect, 

reprezentanţi ai sindicatelor, reprezentanţi ai 

mass-media, voluntari şi alţi reprezentanţi ai 

administraţiei publice locale şi centrale. 

 

 

 

 

http://www.anfp.gov.ro/
mailto:comunicare@anfp.gov.ro
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Studiul concluzionează 
faptul că este nevoie de 
măsuri de transparentizare 
a activităţii comisiei 
paritare şi de o mai bună 
comunicare cu angajaţii în 
acest domeniu, de o 
colaborare mai strânsă 
între activitatea comisiei 
paritare şi activitatea 
sindicatelor, de o 
salarizare echitabilă, 
corelată cu volumul de 
muncă.  
 
 

*** 
 
 
Activitatea de colectare a 
datelor pentru studiu a 
fost realizată cu sprijinul a 
30 de voluntari coordonaţi 
de Asociaţia „Asistenţă şi 
Programe pentru 
Dezvoltare Durabilă – 
Agenda 21”. 
 
 

*** 
 
 
Proiectul, implementat de 
către ANFP în parteneriat 
cu Asociaţia Autorităţilor 
Locale şi Regionale din 
Norvegia şi Asociaţia 
Municipiilor din România, 
este finanţat printr-un 
grant acordat de 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.  
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Studiul a fost elaborat în cadrul proiectului 

Îmbunătăţirea dialogului social pentru funcţionarii 
publici şi a urmărit evaluarea şi analizarea gradului de 
cunoaştere a activităţii comisiei paritare şi a sindicatului de 
către angajaţii instituţiilor pilot partenere în proiect, a 
modalităţilor de implementare a muncii decente, precum şi 
analizarea propunerilor şi sugestiilor de îmbunătăţire a 
legislaţiei care reglementează activitatea de dialog social.  

Prezent la eveniment, preşedintele ANFP, Birtalan 
József, a precizat „vom continua sprijinirea derulării de 
proiecte în parteneriat, având în vedere impactul 
acestui tip de proiecte pentru administraţia publică. Am 
preluat acest mod de lucru de la instituţiile europene şi 
observăm că rezultatele sunt impresionante”. 

 

Activităţile proiectului sunt implementate în 
parteneriat cu 15 instituţii şi autorităţi publice pilot din 
municipiul Bucureşti şi din judeţele Braşov, Galaţi, Iaşi, 
Timiş, precum şi cu asociaţia APDD – Agenda 21.  

 



 

 
 
 
Cea de-a 6-a întâlnire a 
Panelului s-a bucurat de 
aprecierea Serviciului 
European de Acţiune 
Externă, atât în ceea ce 
priveşte conţinutul 
dezbaterilor, cât şi în 
alegerea locului de 
desfăşurare a 
evenimentului - Sala 
Drepturilor Omului. 
 

*** 
 
La reuniune au participat 
56 de reprezentanţi ai 
administraţiei publice din 
toate cele şase ţări 
partenere (Armenia, 
Azerbaidjan, Belarus, 
Georgia, Republica 
Moldova, Ucraina) şi din 11 
state membre ale Uniunii 
Europene (Cehia, Estonia, 
Finlanda, Franţa, 
Germania, Lituania, 
Letonia, Polonia, Marea 
Britanie, România, Suedia), 
precum şi reprezentanţi ai 
unor organizaţii naţionale 
şi internaţionale care 
activează în domeniu 
(Forumul Societăţii Civile, 
Consiliul Europei, 
Comitetul Regiunilor, 
Centrul pentru Resurse 
Juridice, Asociaţia 
Comunelor din România).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mai multe informaţii 
referitoare la procesul de 
colectare se regăsesc pe 
website-ul 

www.patruladereciclare.ro  

 

Joi, 10 aprilie 2014, la Palatul Parlamentului din 
Bucureşti, a avut loc cea de-a 6-a reuniune a Panelului 
Reforma administraţiei publice din cadrul Parteneriatului 
Estic. 

Întâlnirea a fost organizată de Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice şi de Agenţia Naţională a 
Funcţionarilor Publici, sub egida Comisiei Europene, prin 
Serviciul European de Acţiune Externă (SEAE). 

Panelul s-a concentrat îndeosebi asupra aprobării 
noului Program de lucru pentru perioada 2014-2015, 
România (prin MDRAP şi ANFP) propunând organizarea, în 
semestrul al doilea al anului 2015, a unui schimb de bune 
practici în domeniul transparenţei, eticii şi integrităţii în 
administraţia publică. 

Prezent la eveniment, Mircea Jorj, vicepreşedintele 
ANFP, a subliniat că Agenţia a reprezentat România în cadrul 
Panelului încă de la prima reuniune: „Pot să afirm cu tărie 
că instituţia pe care o reprezint a tratat cu maximă 
seriozitate rolul pe care îl are în cadrul Parteneriatului 
Estic, implicându-se activ în toate demersurile care au avut 
ca scop recunoaşterea, încurajarea şi promovarea bunelor 
practici în furnizarea de servicii publice”. 

 
 
 
 
 
 
 

ANFP s-a implicat alături de Asociaţia Română 
pentru Reciclare RoRec în lansarea proiectului-pilot 
Suporterii Patrulei de Reciclare. Prin intermediul acestui 
demers sunt încurajate şi instituţiile publice să contribuie la 
succesul programului, prin colectarea selectivă a deșeurilor 
de echipamente electrice și electronice.  

ANFP conştientizează importanţa stimulării acţiunilor 
de responsabilitate socială în cadrul instituţiilor şi 
autorităţilor publice româneşti, având în vedere impactul 
acestora pentru un mediu de viaţă mai bun. 
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MDRAP şi ANFP - implicare activă în Parteneriatul Estic 
 

ANFP: preocupare pentru un mediu sănătos 
 

http://www.patruladereciclare.ro/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Înregistrarea 
aplicaţiilor la 
activităţile 
evenimentului se 
realizează la adresa:        
www.egpa-
conference2014.org    
 

 
 

*** 
Persoanele interesate să 
participe la conferinţă 
pot înscrie propuneri de 
lucrări prin intermediul  
link-ului: www.egpa-
conference2014.org  
secţiunea “Registration - 
Submission". 
 
 
 
 
 
 
 
Corpul de rezervă este 
gestionat de ANFP şi 
conţine datele 
comunicate de către 
compartimentele de 
resurse umane ale 
autorităţilor şi 
instituţiilor publice de 
unde funcţionarul public 
a fost eliberat din 
funcţia publică.  
 
 
 
 
 
 

 

În perioada 10 – 12 septembrie 2014 va avea loc la 
Speyer, Germania, conferinţa anuală a Grupului European 
pentru Administraţie Publică (EGPA). Aceasta va fi 
precedată de un seminar al doctoranzilor, care se va 
desfăşura în perioada     8 - 9 septembrie 2014. Evenimentul 
este organizat în colaborare cu Universitatea Germană de 
Ştiinţe Administrative Speyer și Institutul German de 
Cercetare în domeniul Administraţiei Publice.  

EGPA este un grup regional al Institutului 
Internaţional de Ştiinţe Administrative (IIAS) al cărui scop 
este consolidarea contactelor și a schimburilor între 
specialiști din administrația publică, academicieni și 
practicieni. Conferința EGPA se adresează academicienilor, 
tinerilor cercetători şi practicienilor din domeniu.  
Termene limită:  

 Termenul limită pentru înregistrarea on-line a propunerilor 
de lucrări: 15 mai 2014  

 Termenul  limită pentru selecția lucrărilor: 1 iunie 2014  
 Termenul limită pentru completarea lucrărilor: 05 august 

2014 

 

 
La finalul anului 2013 a fost implementată pe site-ul 

Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, la secţiunea 
Corp de rezervă, subsecţiunea Caută, o aplicaţie prin 
intermediul căreia persoanele interesate au posibilitatea de 
a verifica, în baza CNP-ului, dacă figurează în corpul de 
rezervă al funcţionarilor publici. 
 Potrivit legislaţiei în vigoare, o persoană aflată în 
corpul de rezervă poate fi redistribuită de către ANFP, într-o 
funcţie publică vacantă corespunzătoare studiilor absolvite 
şi pregătirii profesionale, în cadrul altor autorităţi şi 
instituţii publice. 
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Conferinţa anuală – EGPA 2014 
 

 

ANFP oferă posibilitatea interogării corpului de rezervă 
al funcţionarilor publici 

 
 
 

 

http://www.egpa-conference2014.org/
http://www.egpa-conference2014.org/
http://www.egpa-conference2014.org/
http://www.egpa-conference2014.org/


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

 

 
În graficele de mai jos este prezentată evoluţia în luna APRILIE 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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