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Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a dat startul 
celei de-a VII-a ediţii a Competiţiei celor mai bune practici 
din administraţia publică din România, competiţie care se 
adresează tuturor instituţiilor şi autorităţilor publice şi care are 
drept scop identificarea, evidenţierea şi diseminarea practicilor 
administrative inovative şi eficiente.  

Astfel, instituţiile şi autorităţile administraţiei publice 
pot să-şi înscrie în competiţie proiectele de succes, contribuind 
la iniţiativa Agenţiei de a face cunoscute experienţa şi 
rezultatele remarcabile ale administraţiei publice din România. 

Pentru acest an, tematicile de concurs sunt următoarele: 

 Dialogul social în administraţia publică 

 Servicii publice în sprijinul grupurilor vulnerabile 

 Soluţii de e-Guvernare pentru creşterea eficacităţii 
activităţii în administraţia publică 
Perioada de înscriere în competiţie este 26 mai - 31 iulie 

2014, înscrierea efectuându-se on-line prin completarea unei 
aplicaţii, disponibilă pe website-ul www.anfp.gov.ro, secţiunea 
Inovaţie şi Calitate/ Competiţia.  

Pentru a disemina rezultatele competiţiei, aplicaţiile 
câştigătoare vor fi prezentate şi premiate în cadrul 
conferinţei „Inovaţie şi calitate în sectorul public”, care va 
avea loc în luna octombrie a anului 2014. 

 
 „Invit instituţiile şi autorităţile publice la cea de-a VII-a 
ediţie a Competiţiei, cu încrederea că exemplele de proiecte 
de succes trebuie să ajungă în atenţia beneficiarilor sectorului 
public; având în vedere tematica din acest an, sunt convins că 
bunele practici ce vor fi înscrise în concurs vor aduce în prim-
plan problematici şi soluţii cu impact major atât pentru 
resursele umane din administraţie, cât şi pentru cetăţeni”, a 
fost mesajul preşedintelui ANFP, Birtalan József. 

 

 

 

 

http://www.anfp.gov.ro/
mailto:comunicare@anfp.gov.ro
http://www.anfp.gov.ro/
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Forumul oferă aleşilor 
locali şi funcţionarilor 
publici din România 
posibilitatea de a relaţiona 
direct cu omologi din 
sectorul public american, 
dar şi din alte ţări, 
abordând tematici din 
domeniul bunei guvernări şi 
facilitând accesul la 
modele alternative de 
management public 
strategic utilizate în 
prezent în Statele Unite ale 
Americii şi în alte state ale 
lumii.  
 

*** 
Pentru detalii referitoare 
la condiţiile de 
participare, persoană de 
contact este domnul Ionuţ 
Iuria, email: 
ionut@rrapl.ro, tel.:  
0735.860.421, 
0268.547.217 int. 17 
 

*** 
Evenimentul este 
structurat în sesiuni de 
prezentări, colocvii şi mese 
rotunde ce se vor finaliza 
cu o sesiune plenară.  
 
 
 
 
 
Activităţile proiectului 
vizează instituţii şi 
autorităţi publice din 
judeţele: Alba, Constanţa, 
Covasna, Dolj, Galaţi, 
Gorj, Ilfov, Teleorman, 
Vâlcea şi din municipiul 
Bucureşti, urmărind 
creşterea eficacităţii 
instituţionale prin 
întărirea capacităţii 
acestora de a răspunde 
cerinţelor de etică şi 
integritate în funcţia 
publică. 

 

  
În perioada 18-22 iunie 2014 va avea loc în Braşov - 

Poiana Braşov forumul internaţional pe teme de 
administraţie publică „Managementul public colaborativ, 
calea către o bună guvernare”, eveniment organizat de 
rrAPL® | Revista Română de Administraţie Publică Locală, în 
parteneriat cu Societatea Americană de Administraţie 
Publică - Secţiunea de Practică în Management Public, 
Şcoala de Administraţie Publică din cadrul Universităţii 
Central Florida, Universitatea de Stat din Texas şi alţi 
parteneri naţionali şi internaţionali.  

Facem precizarea că ANFP are o benefică şi 
îndelungată colaborare cu RRAPL pe diverse acţiuni menite 
să sprijine modernizarea administraţiei publice. 

 

 
În luna mai s-a desfăşurat prima din cele 6 sesiuni de 

perfecţionare cu  tema  „Expert prevenire şi combatere a 
corupţiei”, în cadrul  proiectului „Formare şi dezvoltare 
pentru asigurarea eticii şi integrităţii în administraţia 
publică”. Acesta este derulat de Fundaţia Centrul de 
Resurse Juridice, în parteneriat cu Agenţia Naţională a 
Funcţionarilor Publici şi este finanţat prin Programul 
Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, cod SMIS 
22242. 

Cursurile se adresează funcţionarilor publici cu funcţii 
de conducere care coordonează personalul cu atribuţii în 
domeniul eticii şi integrităţii şi funcţionarilor publici 
desemnaţi pentru îndeplinirea atribuţiilor de consiliere etică 
şi monitorizarea respectării normelor de conduită (consilieri 
de etică).  

 
 

ANFP sprijină metodele moderne de management 
 

Cursuri de perfecţionare: „Expert prevenire şi combatere a corupţiei” 
 

../aprilie/ionut@rrapl.ro


 
La eveniment sunt invitaţi 
să participe reprezentanţi 
ai instituţiilor care 
gestionează problematica 
grupurilor ţintă din 
Republica Cehă, Slovacia, 
Luxemburg, Lituania, 
Marea Britanie, Ungaria, 
Finlanda şi Germania.  
 

*** 
 
Din partea României au 
fost invitaţi să participe şi 
reprezentanţi ai Agenţiei 
Naţionale pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă, ai 
Inspectoratului General 
pentru Imigrări şi ai Casei 
Naţionale de Pensii 
Publice. În cadrul 
seminarului va fi făcută o 
prezentare a Acordului 
cadru, vor fi prezentate 
obiectivele generale ale 
proiectului, cât şi 
rezultatele preliminare ale 
unei cercetări efectuate, 
cu privire la furnizarea 
serviciilor publice către 
grupurile vulnerabile. 
 
 

 
 
 
“Susţin dezvoltarea 
capitalului uman şi sunt 
convins că mesajul 
nostru va fi suficient de 
puternic în aşa fel încât 
să ajungă la toţi factorii 
interesaţi, convingându-i 
şi în acest fel că numai 
acţionând ca o echipă 
vom intra pe făgaşul 
normal de aliniere la 
standardele dorite”, a 
fost mesajul lui Birtalan 
József, preşedintele 
ANFP. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

În perioada 05 – 06 
iunie 2014, la Hotel 
Novotel din Bucureşti, va 
avea loc seminarul 
regional organizat de 
către Comitetul European 
de Dialog Social pentru 
Administraţia Publică 
Centrală (SDC CGA), grup 
de lucru creat în cadrul 
Comisiei Europene. 

Evenimentul reprezintă o activitate a proiectului 
„Servicii publice de calitate pentru persoanele aflate în 
situaţii vulnerabile”, finanţat de către Comisia Europeană 
şi derulat de către Comitet, în cadrul căruia Agenţia 
Naţională a Funcţionarilor Publici este, începând cu anul 
2010, reprezentantul statului român în calitate de 
angajator al funcţionarilor publici. 
 ANFP, în calitatea sa de membru în cadrul SDC CGA, 
s-a implicat activ atât în activităţile grupului de lucru, cât şi 
în promovarea şi organizarea evenimentului de la Bucureşti. 

„Asigurarea unor servicii publice de calitate este şi 
va fi un deziderat al ANFP, tocmai de aceea alăturarea 
instituţiei unor iniţiative europene de acest fel este 
benefică şi importantă”, a declarat preşedintele ANFP, 
Birtalan József. 

 

 
În data de 20 mai 
2014, ANFP a semnat 
un nou acord de 
parteneriat cu 
Uniunea Națională a 
Artiștilor din 

România (UNART). Obiectul prezentului acord îl constituie 
realizarea unui parteneriat privind promovarea misiunii 
celor două organizații, respectiv rolul ANFP în cadrul 
administrației publice și rolul UNART în recunoașterea și 
dezvoltarea valorilor culturale românești. 

 
Beneficiari ai parteneriatului sunt deopotrivă 

reprezentanţii celor două organizaţii şi în egală măsură toţi 
reprezentanţii administraţiei publice, dar şi cetăţenii, 
întrucât misiunea ANFP reflectă importanţa pe care 
instituţia o acordă implicării active în respectarea legii, 
garantarea drepturilor şi recunoaşterea valorilor. 
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ANFP – eveniment internaţional în domeniul dialogului social 
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 

ANFP şi UNART - un nou acord de parteneriat 
 



 

Tema ediţiei din acest an a 
fost "Inovaţie şi Tehnologie 
pentru dezvoltarea 
comunităţilor din 
România", astfel că pe 
parcursul lucrărilor au fost 
abordate subiecte precum 
AGENDA 2020: Cum putem 
aduce beneficii durabile 
comunităților locale, 
Exemple de bună practică 
în administrația modernă. 
Studii de caz, Soluții 
inovative pentru 
modernizarea 
administrației publice. 
Menţionăm că la lucrările 
conferinţei au participat 
reprezentanţi ai 
administraţiei centrale şi 
locale, ai Parlamanetului 
României, ai organizaţiilor 
neguvernamentale, ai 
mediului privat etc. 
 

*** 
În cadrul evenimentului 
reprezentantul Serviciului 
Tehnologia Informaţiei din 
cadrul ANFP a prezentat 
soluţiile şi proiectele de 
succes implementate la 
nivel instituţional, 
demersuri care au adus 
beneficii majore 
administraţiei publice. 

 
 
 
 
La eveniment au fost 
prezenţi invitaţi din mediul 
universitar, mediul privat, 
precum şi din instituţii 
publice, inclusiv ANFP.  

 
 
 
Chestionarul pus la 
dispozitie de către COM în 
vederea colectării de 
opinii/propuneri asupra 
modului de orientare a 
strategiei în următorii cinci 
ani, care se regăseşte la 
adresa 
http://ec.europa.eu/europe
2020/public-
consultation/index_ro.htm. 
 
 

 

 
 ANFP s-a implicat în calitate de partener strategic alături 

de Oameni şi Companii în derularea celei de-a VII-a ediţii a 
Conferinţei Naţionale de Management Modern în Administraţie. 
Evenimentul, ce a avut loc marţi, 13 mai 2014, în Bucureşti, 
Marriott Grand Hotel, face parte din programul naţional de 

promovare a proiectelor şi a iniţiativelor din domeniul 
administraţiei publice. Scopul programului, lansat de Oameni şi 
Companii împreună cu Portalul Administratie.ro în anul 2006, 
constă în promovarea componentei de modernizare şi de adoptare 
a soluţiilor tehnologice moderne în administraţie.  

 
Prezent la eveniment, Mircea Jorj, vicepreşedintele 

ANFP, a subliniat faptul că Agenţia este o instituţie digitalizată, 
cu resurse materiale reduse reuşind să implementeze 
numeroase soluţii pentru a sprijini administraţia publică. „Este 
evident că societatea se află în proces continuu de evoluţie, 
astfel că utilizarea avansată a tehnologiei de către întreg 
sistemul administraţiei publice poate genera rezultate 
remarcabile, de sprijinire a acestui proces”, a mai precizat 
Mircea Jorj.  

 

Marţi, 20 mai 2014, a avut loc la Bucureşti, conferinţa de 
lansare a proiectului “Cariera de succes în audit şi contabilitate”, 
derulat de către Universitatea din Bucureşti, Facultatea de 
Administraţie şi Afaceri, în parteneriat cu SC Arexim Audit SRL. 

 

Comisia Europeană (COM) a demarat procesul de 
consultare publică asupra Strategiei Europa 2020. 

În acest context, facem cunoscute celor interesaţi 
următoarele documente: 
- comunicarea COM Bilanţul Strategiei Europa 2020 pentru o 
creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, care se 
regăseşte la adresa 
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/europe2020stocktaking_ro.pdf 
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ANFP promovează un management modern în administraţie 
 
 
 

 

ANFP - consultare publică Strategia Europa 2020 
 

 

ANFP - participare la conferinţa de lansare proiect Facultatea 
de Administraţie şi Afaceri 

 

http://ec.europa.eu/europe2020/public-consultation/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/public-consultation/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/public-consultation/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/europe2020stocktaking_ro.pdf


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 MAI 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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