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ANFP a premiat inovația și calitatea 
din administrație   

 

 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a organizat 
în data de 19 noiembrie 2015 la Hotel Ibis, Sibiu cea de-a 
VIII-a ediţie a Conferinţei internaţionale Inovaţie şi calitate 
în sectorul public. 

În cadrul conferinţei au fost prezentate şi premiate 
exemplele de bună practică înscrise în Competiţia celor mai 
bune practici din administraţia publică din România, fiind 
acordate 9 premii şi 5 menţiuni, după cum urmează: 

 
- Pilonul I Cooperare internaţională pentru 

modernizarea serviciilor publice 
 Locul I: Direcţia Generală Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului sector 6  
 Locul II: Instituţia Prefectului judeţul Constanţa  
 Locul III: Primăria Petreşti, Judeţul Satu Mare  
 Mențiune: Consiliul Judeţean Bihor  
 Mențiune: Instituţia Prefectului Judeţul Cluj  

 

continuare în pagina 2 
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Pilonul II Mecanisme de eficientizare a comunicării 
interne şi de consolidare a imaginii publice 
 
 Locul I: Instituţia Prefectului Municipiul București  
 Locul II: Consiliul Județean Satu Mare  
 Locul III: Serviciul Public de Impozite şi Taxe Locale 
Constanţa  
 Mențiune: Ministerul Apărării Naționale  
 Mențiune: Administrația Națională a Penitenciarelor  
 
Pilonul III Metode şi practici de stimulare a participării 
cetăţenilor la viaţa publică 
 

 Locul I: Primăria Municipiului Oradea  
 Locul II: Direcţia Generală Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului sector 6  
 Locul III: Instituţia Prefectului judeţul Braşov  
 Mențiune: Primăria Municipiului Sibiu.  

 
La conferință au participat 118 persoane, 

reprezentanţi ai administraţiei publice româneşti, ai 
organizaţiilor neguvernamentale, ai mediului universitar, ai 
mass-mediei, dar şi experţi din Franța, Azerbaidjan, 
Republica Moldova şi Comisia Europeană.  

 
 
„Îi felicit pe toţi cei care au prezentat bunele 

practici şi sper ca, anul viitor, să fie primite cu acelaşi 
interes, atât temele competiției, cât și ale conferinței, 
având convingerea că fiecare bună practică promovată 
constituie o șansă pe care împreună o acordăm 
administrației publice, în vederea eficientizării 
activităţii”, a fost mesajul preşedintelui ANFP, József 
Birtalan. 

continuare din pagina 1 

 



Pagina 3            INFO ANFP 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proiectul Guvernare Incluzivă 
este implementat cu sprijinul 
financiar al Programului RO10 
- CORAI, program finanţat prin 
Granturile SEE 2009-2014 şi 
administrat de Fondul Român 
de Dezvoltare Socială. 
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.  

 
 
 
 
 

 

Proiectul ”Guvernare 
Incluzivă” este implementat 
cu sprijinul financiar al 
Programului RO10 - CORAI, 
program finanţat prin 
Granturile SEE 2009-2014 şi 
administrat de Fondul Român 
de Dezvoltare 
Socială.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. 
 

 
 
 
 
 

   

  
În perioada 18-20 noiembrie 2015 s-a 

desfășurat la Sinaia workshop-ul de constituire 
a Rețelei Naționale a Specialiștilor în 
Incluziune Socială, în cadrul proiectului 
Guvernare Incluzivă, implementat de 
asociația „Asistenţă şi Programe pentru 
Dezvoltare Durabilă – Agenda 21” în 
parteneriat cu ANFP. 
 Au fost invitați directori executivi ai 
Agenţiilor Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie 
Socială, care au avut ocazia de a  prezenta 
cele mai bune practici care au produs 
rezultate concrete şi sustenabile la nivel 
local, în ceea ce privește reducerea riscului 

de discriminare şi crearea de oportunități egale grupurilor 
vulnerabile pentru participarea la procese decizionale și pentru 
asigurarea accesului egal la servicii publice.  

Constituirea Rețelei Naționale a Specialiștilor în 
Incluziune Socială are drept scop asigurarea unui cadru favorabil 
colaborării, constituirii de parteneriate între membrii reţelei și 
schimbului de experienţă, cât şi acordarea de suport şi expertiză 
în domeniile specifice incluziunii sociale.  

Cu această ocazie a fost elaborat și aprobat Regulamentul 
de funcţionare a reţelei, document ce va consolida statutul 
rețelei și va facilita continuitatea acesteia și după încheierea 
proiectului. 

Constituirea rețelei naționale răspunde obiectivelor 
stabilite de Strategia Națională de incluziune socială și reducere  
a sărăciei (2015 – 2020) de  întărire a capacității instituţionale la 
toate nivelurile, pentru a oferi posibilitatea tuturor actorilor 
relevanți să colaboreze în dezvoltarea și implementarea de 
politici pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale.  

   
În perioada 23 - 25 noiembrie 2015, a avut loc la Băişoara, 

judeţul Cluj, sesiunea de formare în domeniul incluziunii sociale 
din cadrul proiectului Guvernare Incluzivă, 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. 
 Cursul s-a adresat specialiștilor din județul Cluj implicați 
în procesul de elaborare a strategiilor de combatere/diminuare a 
riscului de marginalizare a grupurilor vulnerabile și are ca obiectiv 
dezvoltarea competențelor necesare elaborării unor planuri de 
acțiune viabile prin care să se asigure oportunități egale de 
participare a celor expuși excluziunii sociale la procesele de luare 
a  deciziilor și acces echitabil la servicii sociale. 

Workshop pentru constituirea Rețelei Naționale a Specialiștilor 
 în Incluziune Socială  

 

Curs în domeniul incluziunii sociale pentru funcționarii publici 
din județul Cluj   

 

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, Cătălina Burcea – 
consilier 
Tehnoredactare: Cătălina BURCEA  

 

 
În graficele de mai jos este prezentată evoluţia în luna NOIEMBRIE 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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