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Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a organizat 
în perioadele 14-16.01.2015 și 21-23.01.2015 modul I - 
Comunicare și Imagine Publică din cadrul Programului de 
formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice 
corespunzătoare înalţilor funcţionari publici pentru anul 
2014. Cursurile s-au desfășurat la sediul Centrului Regional de 
Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală 
București. 
  La programul derulat de ANFP participă anul acesta un 
număr de 99 de cursanţi, care parcurg 8 module de formare, 
acoperind o tematică multiplă, stabilită pe baza priorităţilor 
guvernamentale. Dintre subiectele abordate amintim: 
management financiar și bugetar, management strategic și 
politici publice, management de proiect și fonduri 
structurale, administrație publică modernă și eficientă.  

Obiectivul programului vizează dezvoltarea 
competenţelor şi aptitudinilor necesare exercitării funcţiilor 
publice din categoria înalţilor funcţionari publici, pentru 
gestionarea eficientă a activităţilor specifice acestor funcţii. 
 “Este nevoie de înaltă specializare pentru domeniul 
administrației publice și îi asigur pe participanți că vor 
beneficia de un proces de instruire care să vină în 
întâmpinarea nevoilor lor, contribuind în egală măsură la 
dezvoltarea carierei și la modernizarea sistemului”, a fost 
mesajul lui József BIRTALAN, președintele ANFP. 
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Termene: 
 
 
 Înregistrare participare 

eveniment: luna 
februarie a.c. 
 

 Înscriere propuneri 
abstracte: 15 februarie 
a.c. 

 Prezentări finale: 15 
aprilie a.c. 

 

     

 

Asociația Internațională a Școlilor și Institutelor de 
Administrație (IASIA) în colaborare cu Centrul Naţional 
pentru Funcţia Publică Teritorială (CNFPT) organizează 
Conferința Anuală în perioada 06 – 10 iulie 2015 în Paris, 
Franţa. 

La conferinţă, vor participa practicieni, academicieni, 
doctoranzi și tineri cercetători în administrație publică și 
management, precum și colaboratori pe diverse discipline.  
Tema principală a evenimentului este: Modele alternative 
de livrare a serviciilor.  

În vederea participării la conferinţă, persoanele 
interesate îşi pot înscrie prezentări prin intermediul site-ului 
dedicat conferinţei: www.iasia-conference2015.org atât pe 
tema conferinţei menţionată mai sus, cât şi pe următoarele 
subteme: 

 
I: Educaţie şi formare în administraţia publică  

II: Etică şi cultură în sectorul public  

III: Reforma sectorului public 

IV: Guvernare subnaţională şi dezvoltare  

V: Gen, diversitate şi echitate 

VI: Leadership şi guvernare în sectorul 

public  

VII: Politica publică, procesul de luare a 

deciziilor şi implementarea politicii 

VIII: Managementul resurselor umane în 

sectorul public 

 IX: Dimensiunile internaţionale ale 

administraţiei publice 

Conferinţă Internaţională IASIA 
 

http://www.iasia-conference2015.org/
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Termenul limită pentru 
înscrierea la eveniment 
este 01 septembrie 2015, 
detalii practice, agenda și 
formularul de înregistrare 
regăsindu-se pe website-ul 
www.anfp.gov.ro, la 
secțiunea Comunicare/Știri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mai multe informaţii 
despre Premiul Mzia 
Mikeladze pentru teze de 
doctorat, sunt disponibile 
accesând link-ul: 
http://www.nispa.org/page
.php?sid=898. 

 

   

 
ANFP este membru al 

reţelei de Pregătire Reciprocă 
Europeană (ERT – European 
Reciprocal Training). În acest 
sens, informează că Academia 
Federală de Administraţie 
Publică din Germania va 
organiza în perioada  09-12 
noiembrie 2015, la Berlin şi 
Potsdam, seminarul în limba 
engleză "Germania şi Europa", 
dedicat înalţilor funcţionari 
publici din administraţiile 

europene.  
Obiectivele seminarului constau în familiarizarea 

participanţilor cu sistemul constituţional şi administraţia 
publică, coordonarea politicilor europene şi piaţa forţei de 
muncă în contextul schimbărilor demografice. 

În cadrul întâlnirilor de lucru se vor discuta teme care 
vizează structura de stat a Germaniei, atribuţii şi proceduri 
ale instituţiilor legislative şi executive, rolul unui 
Bundesland. De asemenea, vor fi organizate şi vizite de 
informare la diverse instituţii publice. 

 

ANFP anunţă persoanele interesate cu privite la 
acordarea Premiul Mzia Mikeladze pentru teze de 
doctorat 2015. 

Premiul Mzia Mikeladze pentru teze de doctorat are 
ca scop promovarea cercetărilor din aria administraţiei 
publice şi politicilor publice din regiunea NISPA, realizate de 
către tinerii studenţi şi de asemenea recunoaşterea 
contribuţiei semnificative a lucrărilor din acest domeniu. 

Nominalizările pot fi făcute de instituţiile membre 
NISPA, acolo unde a fost teza de doctorat susţinută. 
implicate în furnizarea de servicii către cetăţeni. Fiecare 
instituţie poate avea o singură nominalizare. 

Termenul limită de primire a candidaturilor 
finalizate, anual este 1 decembrie, însă pentru a.c. acesta 
a fost prelungit până în data de 15 februarie 2015. 

Premiul este anunțat și prezentat în cadrul conferinței 
anuale NISPAcee. Câştigătorul este invitat să prezinte / teza 
de doctorat în cadrul conferinței anuale şi  va avea 
posibilitatea publicării unui draft al tezei în cadrul Jurnalului 
NISPAcee. 

 

Seminarul ERT "Germania şi Europa",  
dedicat înalţilor funcţionari publici 

 

Acordarea Premiul Mzia Mikeladze pentru teze de doctorat 2015 
 

http://www.anfp.gov.ro/
http://www.nispa.org/page.php?sid=898
http://www.nispa.org/page.php?sid=898


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 IANUARIE 2015, 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 pe 
săptămână  
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