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Transparența, etica și integritatea - 
preocupare în Parteneriatul Estic 

 

Seminarul cu tema „Transparenţa, etica şi integritatea în 
administraţia publică” din cadrul Parteneriatului Estic, organizat 
de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice și 
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, sub egida Comisiei 
Europene, prin Serviciul European de Acţiune Externă (SEAE), s-a 
desfășurat miercuri, 30 septembrie 2015, la sediul MDRAP. 

În cadrul seminarului au fost prezentate exemple de bune 
practici implementate în domeniul prevenirii și combaterii corupției, 
al eticii și integrității, de către reprezentanți ai unor instituții 
publice românești precum: Ministerul Afacerilor Interne – Direcția 
Generală Anticorupție, Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, Ministerul Justiției, Agenția Națională de 
Integritate, Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Dezbaterile 
au avut un caracter interactiv, modelele prezentate suscitând 
interesul participanților. 

Cristian Cosmin, secretar de stat în cadrul MDRAP, a 
subliniat importanța demersurilor instituției în acest domeniu: 
„Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
acordă o atenție specială măsurilor privind etica și integritatea, 
dar și asigurării transparenței, pe toate palierele sale 
constatându-se îmbunătățirea capacității de implementare a 
politicilor anticorupție”. 

Prezent la eveniment, József Birtalan, preşedintele ANFP, a 
precizat: „Transparența, etica și integritatea în administrația 
publică sunt teme de actualitate nu numai în România și este 
important ca aceste aspecte să fie discutate și analizate de toți 
cei interesați. Și prin activitatea derulată în cadrul 
Parteneriatului Estic, Agenția contribuie la împărtășirea de 
experiență, fapt ce poate conduce la rezultate bune, în vederea 
creșterii calității serviciului public”.  

 
 
 
 

http://www.anfp.gov.ro/
mailto:comunicare@anfp.gov.ro
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Obiectivele principale ale 
Parteneriatului Estic vizează 
proiectarea în regiune a unui 
climat de securitate, 
stabilitate democratică şi 
progres economico-social, 
printr-o mai puternică 
asociere politică şi integrare 
economică, precum şi 
facilitarea apropierii statelor 
partenere de valorile şi 
normele UE, în conformitate 
cu aspiraţiile şi capacitatea 
individuală a acestora. 

 

     

 
Evenimentul a reunit 40 de participanți, reprezentanţi ai 

administraţiei publice din ţările partenere (Armenia, Azerbaidjan, 
Belarus, Georgia, Republica Moldova, România), ai Comisiei 
Europene, precum şi ai unor organizaţii naţionale şi 
internaţionale care activează în domeniu (Centrul pentru Resurse 
Juridice, Transparency Internațional România, Institutul de 
Politici Publice, Freedom House România, Asociația pentru 
Implementarea Democrației).  

În cadrul seminarului a existat și o secțiune de prezentare 
a bunelor practici din perspectiva celor care activează în sectorul 
neguvernamental. 

 
*** 

 
Parteneriatul Estic (PaE) este parte a Politicii Europene 
de Vecinătate (PEV) a UE şi implică, alături de statele 

membre UE, şase ţări 
din vecinătatea sa 
estică: Armenia, 
Azerbaidjan, Belarus, 
Georgia, Republica 
Moldova şi Ucraina. A 
fost lansat cu ocazia 
Summit-ului PaE de la 
Praga, din 7 mai 2009. 

 
Conceptul PaE vizează 
extinderea ariei de 
prosperitate şi 
securitate în 
vecinătatea estică a 
UE, în baza unui set 
comun de valori şi a 
armonizării treptate a 
politicilor. 

continuare din pagina 1 
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Pe lângă stagiile de 

practică, studenții vor avea 
posibilitatea de a lua parte 
la: 
- Sesiuni de consiliere și 

orientare în carieră; 
- 4 vizite de studiu la 

organisme profesionale din 
domeniul economic, 
precum și instituții publice 
de la nivel central și local;  

- 6 workshopuri dedicate 
diseminării bunelor 
practici privind tranziția 
studenților către piața 
muncii, la care vor lua 
parte angajatori de top 
din România și 
profesioniști din domeniile 
financiar-contabil, 
administrarea afacerilor, 
marketing și administrație 
publică. 
 

*** 
 
 

Studenții interesați de 
oportunitățile proiectului 
„Student activ – Profesionist 
de succes – PRO-ACTIV” sunt 
invitați să acceseze 
https://www.facebook.com/Pr
oActivAreximAudit 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

La Gală au participat 
peste 100 de persoane, lideri 
din administrația publică 
centrală și locală, precum și 
reprezentanți ai mediului de 
afaceri. 
 
 
 
 
 
  
 

   

 

SC Arexim Audit SRL, în parteneriat cu Universitatea din 
București și Agenția Națională a Funcționarilor Publici, anunță 
lansarea stagiilor de practică din cadrul proiectului „Student 
activ – Profesionist de succes – PRO-ACTIV” 
(POSDRU/189/2.1/G/156345). 

Conferința de lansare a stagiilor de practică a avut loc 
marți, 6 octombrie, la Sala de Consiliu a Facultății de 
Administrație și Afaceri, Universitatea din București. Alături de 
studenți interesați să deruleze un stagiu de practică prin acest 
proiect, au participat şi au avut intervenţii reprezentanţi ai 
partenerilor şi ai altor organizaţii implicate în activitatea de 
susţinere a studenţilor către o carieră de succes. 
 

 
În data de 22 octombrie 2015, s-

a desfășurat la Poiana Brașov cea 
de-a XI-a ediție a Galei Premiilor de 
Excelenţă Administratie.ro, 
eveniment organizat de Oameni şi 
Companii, cu susținerea ANFP. 

 
Cu această ocazie, ANFP a 

primit “Premiul de excelență pentru 
cele mai bune practici de aplicare a tehnologiilor moderne în 
administrație” pentru proiectul "e-ANFP - Întărirea capacităţii 
instituţionale a ANFP în vederea asigurării unui management 
performant al funcţiei publice şi funcţionarilor publici la nivelul 
administraţiei publice centrale şi al serviciilor publice din 
subordinea autorităţilor publice centrale şi locale prin 
implementarea de instrumente inovatoare".  

Stagii de practică plătite, consiliere în carieră, premii și subvenții 
prin proiectul „Student activ – Profesionist de succes – PRO-ACTIV” 

 

ANFP a fost premiată la Gala premiilor de excelență 
 

https://www.facebook.com/ProActivAreximAudit
https://www.facebook.com/ProActivAreximAudit
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Lucrările conferinţei vor fi 
structurate în sesiuni plenare 
în cadrul cărora experți în 
domeniul administrației 
publice din țară și străinătate 
vor trata teme de interes, 
între care:  
 Soluţii inovative pentru 

creşterea calităţii 
administraţiei publice 

 Bune practici în 
promovarea integrității în 
administrația publică 

 
*** 

 
Persoanele interesate 

pot confirma participarea 
până la data de 9 noiembrie 
2015, prin înregistrare online, 
pe site-ul ANFP, la adresa 
www.anfp.gov.ro, 
subsecţiunea Inovaţie şi 
calitate/Conferinţa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiectivul evenimentului a 
vizat acumularea de către 
participanți de cunoştinţe 
teoretice și practice, precum 
şi de competenţe relevante în 
domeniu. 

 
Formatorul, domnul Philippe 
CLERGEOT, cu o vastă 
experiență în administrația 
franceză, a facilitat 
transmiterea cunoștințelor, 
folosind exemple practice, 
deosebit de relevante și 
apreciate de către cursanți. 
 

   

 
ANFP organizează cea de-a VIII-a ediţie a Conferinţei 

internaţionale “Inovaţie şi calitate în sectorul public”, în data 
de 19 noiembrie 2015 la Hotel Ibis, Sibiu. 

Ca și în anii precedenți, evenimentul se va bucura de 
prezența unor reprezentanţi de marcă ai Guvernului României, 
ai administraţiei publice din țară și străinătate, reprezentanţi 
ai structurilor asociative şi profesionale, ai organizaţiilor 
neguvernamentale, ai mediului universitar, ai mass-media. 

Pentru a facilita schimbul de bune practici între 
participanți, dar și pentru a evidenția modele de succes 
implementate la nivelul instituțiilor/autorităților publice din țară 
vor fi organizate ateliere de lucru, pe tematicile competiţiei 
naţionale derulate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 
în perioada mai - iulie 2015:   

 
 Cooperare internaţională pentru modernizarea serviciilor 

publice  
 Mecanisme de eficientizare a comunicării interne şi de 

consolidare a imaginii publice 
 Metode şi practici de stimulare a participării cetăţenilor la 

viaţa publică. 
„Doresc să le mulțumesc tuturor celor care ne-au 

sprijinit în inițiativa de a identifica și promova bune practici, 
înscriindu-și proiectele în competiție. Așadar, invit pe toți cei 
interesați din administrația publică, și nu numai, să participe 
la conferință, cu certitudinea că prin prezentarea exemplelor 
de succes, dar și prin temele pe care le vom dezbate, vom 
contribui la obținerea de rezultate bune în sectorul public”, a 
fost mesajul președintelui ANFP, József BIRTALAN. 

 

 
ANFP a organizat, în parteneriat cu Şcoala Naţională de 

Administraţie din Franţa (ENA), un program de formare cu tema: 
Leadership şi management în administraţia publică. 
Evenimentul s-a desfășurat în perioada 19-21 octombrie 2015, la 
sediul Institutului Național de Statistică. 

 
Prezentă în deschiderea evenimentului, doamna Sirma 

CARAMAN, secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice a precizat că orice sistem 
are nevoie de profesioniști, subliniind rolul funcționarilor 
publici de conducere în administrația publică și a felicitat 
Agenția pentru inițiativă. 

 
De asemenea, domnul József BIRTALAN, președintele 

ANFP, a subliniat că “fiecare conducător valorează cât 
valorează echipa sa, de aceea Agenția, prin inițiativele și 
parteneriatele pe care le derulează, urmărește 
profesionalizarea funcționarilor publici ”. 

 
 

ANFP va premia inovația și calitatea pentru a 8-a oară 
 

ANFP și ENA – curs în domeniul leadership-ului 
 

http://www.anfp.gov.ro/
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Valoarea totală a proiectului 
este de 720,180.02 RON, din 
care co-finanțarea Granturilor 
SEE este în valoare de 
550,937.70 RON, iar co-
finanțarea publică este de 
97,224.30 RON. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informații suplimentare 
despre proiect pot fi obținute 
de pe site-urile 
www.anfp.gov.ro  și 
www.agenda21.org.ro 

 

   

 
Pe parcursul lunii octombrie au fost organizate sesiunile 

de formare în domeniul incluziunii sociale, adresate factorilor de 
decizie din cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice din județele 
Buzău, Călărași și Dolj, membrilor comisiilor locale de incluziune 
socială şi ai grupurilor mixte de lucru pentru persoane de etnie 
romă, specialiştilor din cadrul instituţiilor publice deconcentrate 
care lucrează direct cu grupurile defavorizate (asistenţi sociali, 
mediatori şcolari sau sanitari, poliţişti etc.), dar şi 
reprezentanţilor ONG-urilor. 
  

Organizate în cadrul proiectului ”Guvernare Incluzivă”, 
sesiunile de formare au avut ca obiectiv dezvoltarea abilităţilor 
persoanelor implicate în procesul de diminuare a riscului de 
excludere socială, în scopul eficientizării serviciilor adresate 
grupurilor vulnerabile și al consolidării cooperării între actorii 
publici şi privaţi. De asemenea, participanții au putut împărtăși 
experiențe, au făcut cunoscute bune practici și au stabilit 
legături care vor facilita crearea unor reţele de experţi la nivel 
local.  Cu această ocazie a fost prezentat cadrul legislativ 
specific incluziunii sociale, iar exercițiile practice au dat 
participanților posibilitatea de a-și dezvolta  abilităţile de 
planificare strategică şi de comunicare. O atenție deosebită a 
fost acordată elaborării proiectelor de planuri de acţiune locală 
privind incluziunea socială, dar şi proiectării şi organizării unei 
campanii publice non – discriminare. 
  

 
Proiectul ”Guvernare Incluzivă” este implementat de 

Asociaţia „Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă - 
Agenda 21” în parteneriat cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor 
Publici, cu organizații neguvernamentale și instituții/ autorități 
publice locale, cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, 
program finanţat prin Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de 
Fondul Român de Dezvoltare Socială. 

90 de funcționari publici pregătiți în domeniul incluziunii sociale  

 

http://www.anfp.gov.ro/
http://www.agenda21.org.ro/


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

 

 
În graficele de mai jos este prezentată evoluţia în luna OCTOMBRIE 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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