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Buletin Informativ 

Nr. 12,  
DECEMBRIE 
2015 

Vizită de studiu a studenților la ANFP  
 

 Miercuri, 10 decembrie 2015, la sediul Agenției 
Naționale a Funcționarilor Publici a fost organizată o vizită de 
studiu pentru studenți ai facultăților de administrație 
publică, aceasta înscriindu-se în activitățile proiectului Student 
activ – Profesionist de succes – PRO – ACTIV.  

Obiectivul evenimentelor de acest tip vizează 
familiarizarea participanților cu informații precum: tipuri de 
funcții din administrația publică, oportunități pentru 
dezvoltarea unei cariere pentru tinerii absolvenți în 
administraţia publică, modul de funcționare a instituțiilor 
administrației publice.  

Prezent la eveniment, József BIRTALAN, președintele 
ANFP, a subliniat faptul că Agenția este o instituție aflată în 
plin proces de modernizare, a prezentat principalele inițiative 
în ceea ce privește asigurarea unui management performant al 
funcționarilor publici și a evidențiat deschiderea instituției față 
de colaborări cu mediul universitar, cu sectorul 
nonguvernamental. 

Studenții participanți s-au arătat deosebit de interesați 
de activitatea Agenției, întâlnirea având un caracter deosebit 
de activ.  

ANFP a derulat în perioada iulie-decembrie 2015, în 
calitate de partener, proiectul Student activ – 
Profesionist de succes – PRO – ACTIV,  alături de S.C. 
Arexim Audit S.R.L. și Universitatea din București, 
proiect în cadrul căruia 102 de sudenți au efectuat 
practica în administrația publică. 
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La Gală au fost prezenți 
reprezentanți ai autorităţii de 
management, ai unor instituţii 
şi autorităţi publice și ai 
societății civile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campania s-a desfășurat în 
cele cinci județe incluse în 
proiect, respectiv Călărași, 
Cluj, Buzău, Dolj, Mureș și a 
avut ca obiectiv creșterea 
gradului de conștientizare a 
membrilor comunității asupra 
problemelor întâmpinate de 
către persoanele aflate în 
situații vulnerabile, în 
vederea diminuării riscului de 
excludere și discriminare 
socială a acestora, prin 
organizarea de evenimente și 
diseminarea de materiale de 
informare pe tema 

nediscriminării. 

     

 
În data de 8 decembrie 2015 a avut loc 

evenimentul de bilanţ al Programului 
Operațional Dezvoltarea Capacității 
Administrative – Gala PO DCA 2015. 

În cadrul evenimentului au fost 
prezentate 51 de proiecte, printre care şi 2 
proiecte de succes implementate de ANFP, 
respectiv, "Consolidarea performanței 
prefecților şi subprefecților din România în 
contextul integrării în Uniunea Europeană şi al 
descentralizării administrative şi financiare" 
Cod SMIS 32582 și "e - ANFP - întărirea 
capacității instituționale a ANFP în vederea 

asigurării unui management performant al funcției publice şi 
funcționarilor publici la nivelul administrației publice centrale şi 
al serviciilor publice din subordinea/coordonarea autorităților 
publice centrale şi locale prin implementarea de instrumente 
inovatoare” Cod SMIS 36675. 

Prezent la eveniment, József Birtalan, preşedintele ANFP, 
a subliniat: 

"Deși nu am avut o cultură a proiectelor, ne-am 
dezvoltat foarte mult, anul 2015 fiind unul foarte bogat 
pentru noi. O practică obișnuită a devenit, de asemenea, 
implementarea de proiecte în parteneriat. Vreau să precizez 
că, pentru actualul Program POCA, avem planuri mari – sunt 
deja creionate 23 de idei de proiecte, am realizat 
nenumărate parteneriate, și avem dorința de a atrage ca 
finanțare circa 55 mil. Euro. Rămâne și intenția ca, de anul 
viitor, Agenția să poată comunica electronic cu autoritățile 
locale, dar nu numai.” 

Pe parcursul lunii decembrie 
2015 s-a derulat campania non 
discriminare “Ia o doză de toleranță !” 
în cadrul proiectului Guvernare 
Incluzivă implementat de Asociaţia 
„Asistenţă şi Programe pentru 
Dezvoltare Durabilă - Agenda 21” în 
parteneriat cu ANFP. 
 Instituțiile partenere au 
organizat evenimente dedicate zilei 
de 9 noiembrie – Ziua internațională 
de luptă împotriva discriminării, zilei 
de 16 noiembrie - Ziua internațională 
a toleranței și zilei de 10 decembrie - 
Ziua internațională a drepturilor 
omului, mese rotunde în cadrul cărora au fost purtate discuții 
despre importanța incluziunii sociale, seminarii pe tema 
incluziunii sociale, au fost realizate materiale video care să 
ilustreze diverse forme de discriminare, au fost diseminate 
tricouri inscripționate cu mesajul campaniei. 

Proiectele ANFP la Gala PODCA 
 

Campania non discriminare “Ia o doză de toleranță !”  
 

foto: www.fonduriadministratie.ro 
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Proiectul a fost co-finanțat 
prin Fondul Social European, 
Programul Operațional 
Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013. 
 

 
 

*** 
 
Proiectul s-a desfășurat în 
perioada iulie-decembrie 2015 
și s-a adresat studenților din 
centrul universitar București, 
din ciclul de licență sau de 
masterat, din cadrul 
profilelor economic, 
administrație publică și 
marketing, care nu au mai 
beneficiat până în prezent de 
un stagiu de practică derulat 

printr-un proiect POSDRU. 

     

 
ANFP  în parteneriat cu SC Arexim Audit SRL și Universitatea 

din București au finalizat proiectul „Student activ – Profesionist 
de succes – PRO-ACTIV” (POSDRU/189/2.1/G/156345). 

 
Prin intermediul proiectului, studenții au beneficiat de 

următoarele oportunități: 
 

 153 stagii de practică, însoțite de sesiuni de consiliere și de 
realizarea unui profil vocațional complex. Stagiile de practică 
au fost realizate în cadrul Arexim Audit, Agenției Naționale a 
Funcționarilor Publici, Direcției Generale de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Sector 6, Instituţiei Prefectului 
Municipiului Bucureşti, Direcției Generale de Poliţie Locală 
Sector 3, Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor; 

 Subvenții în valoare de 137.700 RON pentru studenții 
practicanți; 

 45 premii în valoare totală de 57.600 RON acordate 
studenților cu cele mai valoroase planuri de îmbunătăţire a 
proceselor din administraţia publică sau planuri de afaceri, 
precum și cu cele mai bune planuri de carieră prezentate în 
cadrul concursurilor organizate în cadrul proiectului; 

 4 vizite de studiu în cadrul Corpului Experților Contabili și 
Contabililor Autorizați din România(CECCAR), filiala București 
și Agenției Naționale a Funcționarilor Publici; 

 6 workshopuri (3 în București, 3 în Sinaia) pe tema 
construcției unei cariere de succes, cu participarea a peste 460  
de studenți. 
 

„Student activ – Profesionist de succes – PRO-ACTIV” – o șansă reală  
pentru studenții la profil economic, administrație publică și marketing 

 
 “…această experiență m-a ajutat foarte mult să înțeleg ce anume implică 

munca de funcționar public, cum anume se desfășoară activitatea într-o 
instituție precum ANFP. Participarea la acest stagiu m-a ajutat să mă 
orientez în ceea ce privește o viitoare carieră în administrația publică 
centrală.“ (Mădălina Căluian, stagiar, Universitatea București, Facultatea de 
Administrație și Afaceri)   
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Comisia Europeană (Direcția Generală Rețele 

Comunicaționale, Conținut și Tehnologie – CNECT), a lansat o 
consultare publică referitoare la  Planul de acțiune eGuvernare 
2016-2020. 

Astfel, persoanele interesate (cetățeni, reprezentanți ai 
sectorului privat, ai administrației publice) pot răspunde la 
chestionar, în perioada 30 octombrie 2015 – 22 ianuarie 2016. 

Chestionarul este disponibil în limbile engleză, franceză și 
germană. 

Răspunsurile și punctele de vedere al persoanelor 
interesate vor fi analizate împreună cu statele membre şi vor 
defini noul Planul de acțiune eGuvernare 2016-2020. 

Punctele de vedere ale actorilor interesați vor fi folosite în 
scopul colectării de date pentru definirea scopului și a viziunii 
noului Plan, a acțiunilor acestuia, a actorilor implicați şi a 
interoperabilităţii transfrontaliere a serviciilor guvernamentale.   
 
Mai multe informații se regăsesc pe următorul link: 

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/have-your-say-
public-consultation-next-egovernement-action-plan-2016-2020 

 
 

 
Prin Ordinul președintelui 

ANFP nr. 4108/2015, a fost 
aprobată procedura privind 
completarea şi transmiterea 
informaţiilor privind 
respectarea normelor de 
conduită de către funcţionarii 
publici şi implementarea 
procedurilor disciplinare în 
cadrul autorităţilor şi 
instituţiilor publice. 

În cadrul proiectului 
“Formare şi dezvoltare pentru asigurarea eticii şi integrităţii în 
administraţia publică”, cod SMIS 22242, implementat de Centrul 
de Resurse Juridice în parteneriat cu ANFP, a fost dezvoltată 
Aplicația de colectare a datelor pentru monitorizarea 
respectării normelor de conduită de către funcţionarii publici.  

 
Aceasta este disponibilă pe site-ul ANFP, 

www.anfp.gov.ro, în secțiunea Consilier de etică, fiind 
implementată cu scopul de a înlocui vechiul sistem de 
raportare, de a eficientiza activitatea consilierilor de etică şi 
de a creşte celeritatea elaborării rapoartelor privind 
monitorizarea respectării normelor de conduită de către 
funcţionarii publici şi a implementării procedurilor disciplinare. 

Consultare publică - Planul de acțiune eGuvernare 2016-2020  

 
 
 

ANFP vine în sprijinul consilierilor de etică 
 

 
 

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/have-your-say-public-consultation-next-egovernement-action-plan-2016-2020
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/have-your-say-public-consultation-next-egovernement-action-plan-2016-2020
http://www.anfp.gov.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 DECEMBRIE 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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