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Premieră:  ANFP şi ENA au semnat un acord de 
cooperare în domeniul formării profesionale a 

funcţionarilor publici 
 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a semnat 
Acordul de cooperare cu Şcoala Naţională de Administraţie 
Publică din Franţa (ENA). Acordul, cu o perioadă de 
valabilitate de 3 ani, are ca obiectiv dezvoltarea cooperării în 
domeniul formării profesionale a funcţionarilor publici, prin 
implementarea unor activităţi comune ce vizează formarea 
profesională şi prin realizarea unor schimburi de experienţă. 

 
Prin urmare, colaborarea dintre cele două instituţii se va 

axa pe următoarele domenii: 
 

 formarea continuă a funcţionarilor din administraţia publică; 
 pregătirea profesională a persoanelor care intenţionează să 

ocupe o funcţie publică în sistemul administrativ românesc, 
în funcţie de opţiunile strategice formulate de către ANFP şi 
în conformitate cu sistemul legislativ privind recrutarea în 
sectorul public din România 

 dezvoltarea şi consolidarea capacităţii instituţionale a ANFP 
în domeniul formării şi perfecţionării profesionale. 
 

„Îmi exprim încrederea că acest prim pas în 
colaborarea cu ENA va aduce beneficii ambelor instituţii, 
contribuind atât la pregătirea eficientă a funcţionarilor din 
cadrul administraţiei publice din România, cât şi la 
creşterea calităţii serviciilor oferite de ANFP, la nivelul 
celor mai înalte standarde internaţionale”, a fost mesajul 

preşedintelui ANFP, József BIRTALAN. 
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Informaţii suplimentare 
referitoare la bursele oferite 
prin programul YLP sunt 
disponibile accesând website-
urile: www.grips.ac.jp şi 
www.anfp.gov.ro. 
 
 
 
 
 
 
 
Programul, finanţat de 
Guvernul Japoniei şi promovat 
în România de Ambasada 
Japoniei şi Agenţia Naţională 
a Funcţionarilor Publici, se 
adresează tinerilor 
funcţionari, dar şi oficialilor 
guvernamentali cu experienţă 
în administraţia publică şi se 
va desfăşura în perioada 
octombrie 2015 – septembrie 
2016. 
 

*** 
 

 
Înscrierea la program se face 
pe baza unui dosar, 
documentele şi formularele 
necesare înscrierii putând fi 
ridicate de la sediul ANFP sau 
descărcate de pe site-ul ANFP, 
www.anfp.gov.ro, secţiunea 
Comunicare, subsecţiunea 
Ştiri. Detalii privind 
programul YLP sunt 
disponibile accesând şi 
website-ul: www.grips.ac.jp. 

 

     

 
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a primit în 

data de 9.09.2014, vizita reprezentanţilor Institutului 
Naţional de Studii Politice (GRIPS) din Tokyo şi Ambasadei 
Japoniei în România, cu scopul prezentării şi promovării 
programului Young Leaders’ Program (YLP). 

La întâlnire au participat reprezentanţii ANFP: József 
BIRTALAN – preşedinte, Carmen DRĂGAN – secretar general, 
Adriana CIRCIUMARU – director, Direcţia Comunicare şi 
Relaţii Internaţionale, alături de Nobumitsu Takamatsu – 
ataşat cultural al Ambasadei Japoniei în România şi de 
Mikitaka Masuyama – profesor GRIPS. 

Reprezentantul GRIPS a prezentat programul Young 
Leaders’ Program, subliniind faptul că acesta oferă pregătire 
academică îmbinată cu activitatea practică, ceea ce 
conduce la o pregătire temeinică a celor ce beneficiată de 
aceste burse. 

Preşedintele ANFP a confirmat susţinerea în 
promovarea programului şi a reafirmat deschiderea Agenţiei 
faţă de astfel de iniţiative. 

 

 
Termenul limită pentru depunerea dosarelor în 

vederea obţinerii unei burse de studiu în Japonia a fost 
prelungit până luni, 6 octombrie 2014. Astfel, persoanele 
interesate pot depune dosarele la sediul ANFP, până la data 
menţionată. 

 
Reamintim că bursele se obţin prin intermediul Young 

Leaders’ Program (YLP), derulat de către Institutul 
Naţional de Studii Politice (GRIPS) din Tokyo. Cursurile de 
formare vor fi predate în limba engleză, programul 
finalizându-se cu diplomă de Master în Administraţia 
Publică/ Politici Publice. Scopul acestui program este acela 
de a pregăti viitori lideri la nivel naţional în sistemul 
administraţiei publice.  

 
Pentru anul de studiu 2015 – 2016 se oferă 2 tipuri de 

burse: Administraţia la nivel naţional (central) - School of 
Government şi Administraţia la nivel teritorial (local) – 
School of Local Governance, funcţionarii publici din 
administraţia centrală putând aplica pentru ambele tipuri de 
burse. 
 

 

Vizita profesorului japonez Mikitaka Masuyama la ANFP 
 

Termen prelungit pentru obţinerea burselor de studiu în Japonia 
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Informaţiile detaliate privind 
documentele necesare pentru 
înscriere, taxele de 
participare, precum şi 
tematica şi calendarul 
concursului de admitere sunt 
disponibile accesând site-ul 
www.anfp.gov.ro, la 
secţiunea Formare şi 
Perfecţionare, Program Înalţi 
Funcţionari Publici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Informații suplimentare sunt 
disponibile la Institutul de 
Control Intern: telefon 
0786207607, email: 
contact@institutuldecontrolint
ern.ro, website: 
www.institutuldecontrolintern
.ro  
 
 

*** 
 
 
Participanții la conferință vor 
primi, în baza unei solicitări 
prealabile, certificate de 
participare cu un număr de 8 
credite de educație 
profesională continuă.  
Persoanele interesate sunt 
rugate să confirme 
participarea prin completarea 
formularului de înscriere. 

 

     

  
În perioada 22 – 26 septembrie 2014 se defăşoară 

înscrierea la concursul naţional de admitere la Programul 
de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii 
publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari 
publici este. Cifra de şcolarizare pentru anul 2014 este de 
100 locuri. 

Programul, structurat în acord cu cerinţele actuale 
ale administraţiei publice româneşti, vizează dezvoltarea 
competenţelor şi aptitudinilor necesare exercitării funcţiilor 
publice din categoria înalţilor funcţionari publici, pentru 
gestionarea eficientă a activităţilor specifice acestor funcţii. 
Înalta pregătire şi expertiză a formatorilor, metodele 
variate de formare, precum şi logistica adecvată învăţării 
continue a adulţilor sunt garantul reuşitei Programului.  

   

În data de 16 octombrie 2014, ora 9.30, Institutul de 
Control Intern va organiza în sala Amfiteatru a Institutului 
Național de Statistică Conferința de control intern sectorul 
public. 

Evenimentul va reuni auditori publici interni, 
specialiști în control intern/ managerial, conducători de 
entități publice, reprezentanți ai mediului universitar, 
profesioniști și alte persoane interesate de temele 
dezbătute. 

 
Obiectivele vizate urmăresc o mai bună înţelegere a 

rolului, utilităţii şi relevanţei controlului intern în cadrul 
organizaţiei, dezvoltarea cunoştinţelor, abilităţilor şi 
competenţelor în control intern, managementul riscului şi 
guvernanţă, precum și  îmbunătăţirea mediului de control 
intern şi managementul riscului in cadrul instituțiilor publice 

 
Printre tematicile care vor fi abordate se numără: 

atestarea auditorilor publici interni, activitatea de control 
financiar de gestiune, performanţă şi bună guvernanţă în 
sectorul public, stadiul implementării standardelor de 
control intern/ managerial la nivelul instituţiilor publice,  
dezvoltarea sistemului de management şi control intern în 
instituţiile publice prin utilizarea unui sistem de gestiune 
informatizat. 

ANFP: concurs naţional de admitere la Programul de formare 
specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare 

categoriei înalţilor funcţionari publici 
 

ANFP - Invitație la Conferința de Control Intern Sectorul Public 
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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 SEPTEMBRIE 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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