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Centrul de Resurse Juridice (CRJ) şi Agenţia 
Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) organizează 
conferinţa internaţională „Etica în administraţia publică”, 
care va avea loc la Bucureşti, Hotel Minerva, în data de 27 
martie 2015.  

 

Conferinţa este organizată în cadrul proiectului 
„Formare şi dezvoltare pentru asigurarea eticii şi integrităţii 
în administraţia publică” cod SMIS 22242, cofinanțat din 
Fondul Social European, Programul Operațional ”Dezvoltarea 
Capacității Administrative” (PODCA). 

 

 Conferinţa îşi propune să îi provoace pe responsabilii 
din sectorul public din Europa, inclusiv ţările din Parteneriatul 
Estic, şi din România să discute experienţele în domeniul 
sistemelor de etică, problemele morale şi soluţiile / 
instrumentele de lucru dezvoltate pentru a răspunde acestor 
provocări. 

 
Pentru mai multe detalii despre proiect, puteți 

consulta site-ul ANFP la secţiunea dedicată proiectului şi 
contul ANFP de Facebook. 
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Fundația Română pentru 

Persoane cu Handicap Vizual 

“Prietenii Nevăzătorilor” 

acționează pentru 

dezvoltarea și integrarea 

profesională a persoanelor cu 

deficiențe de vedere care 

doresc cu adevărat să învingă 

stereotipurile și 

prejudecațile! 

Fundația  

sprijină persoanele cu 

deficiență de vedere să-și 

privească problema vizuală ca 

pe o provocare și nu ca un 

motiv de frustrare, 

victimizare, sau mai rău, 

resemnare și abandon de sine. 

Misiunea, viziunea și 

obiectivele FRPHV “Prietenii 

Nevăzătorilor” au ca repere: 

1. Pregătirea individului 

pentru a fi util societății; 

2. Integrarea socială și 

profesională a persoanei cu 

deficiențe de vedere ca un act 

firesc, economic și social; 

3. Îndeplinirea obligațiilor 

legale de către entitățile 

juridice (de stat și private) 

privind asigurarea condițiilor 

sociale și  munca, de care 

trebuie să beneficieze 

persoanele cu deficiențe de 

vedere. 

Sursa: http://www.frphv.ro 

 

     

Joi, 19.02.2015, a avut loc la sediul Agenției 
Naționale a Funcționarilor Publici (ANFP) o întâlnire de lucru 
dintre reprezentanţi ai Agenţiei şi reprezentanți ai Fundației 
Române pentru Persoane cu Handicap Vizual – „Prietenii 
Nevăzătorilor” (FRPHV) și ai unor instituții şi autorităţi 
publice (Ministerul Culturii, Agenţia Naţională pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă, Departamentul pentru Egalitate 
de Şanse între Femei şi Bărbaţi, Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială a municipiului Bucureşti şi Direcţiile 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din 
sectoarele municipiului Bucureşti).  

 
Întâlnirea face parte din activităţile acordului de 

parteneriat încheiat între ANFP şi FRPHV, al cărui obiect 
vizează plasarea unui număr de 25 de tineri cu handicap 
vizual în cadrul unor instituții și autorități publice, în 
vederea desfășurării de activități de voluntariat, job 
shadow, internship și stagii de practică. 

 
 Discuțiile s-au axat pe descrierea aspectelor 

esențiale ale colaborării, trasându-se linii directoare și 
recomandări de urmat. 

 
La această întâlnire a luat parte şi președintele ANFP, 

József Birtalan, care a mulţumit tuturor participanţilor 
pentru prezenţă şi pentru implicarea în acest demers, 
subliniind totodată “rolul extrem de important al 
identificării și al soluționării nevoilor în domeniul muncii 
și al incluziunii sociale a categoriilor vulnerabile, prin 
implicarea autorităților administrației publice”.  

 
Reamintim că această colaborare implică derularea de 

activităţi privind creşterea competenţelor profesionale şi 
adaptabilitatea tinerilor absolvenţi cu handicap vizual la 
condiţiile şi exigenţele domeniilor profesionale pentru care 
aceştia se pregătesc în sistemul de învăţământ. 

 

ANFP susţine incluziunea socială a grupurilor vulnerabile 

 

http://www.frphv.ro/
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Data limită de depunere a 
aplicaţiilor este 17 aprilie 
2015.  
 
 

Informaţii relevante se 
regăsesc pe site-ul oficial 
al EPSA 2015: 
www.epsa2015.eu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proiectul abordează într-o 
manieră integrată nevoia 
de a combate frauda în 
achizițiile publice. 
Abordarea problemei 
provine dintr-o inițiativă 
anterioară a Freedom 
House România, care a 
evidențiat nevoia de a 
descoperi corupția legată 
de fisuri economice, 
obstacole birocratice, 
încălcări ale competiției, 
puncte slabe ale 
legislației sau slaba 
înțelegere reciprocă 
dintre actorii relevanți.  
 

   

 
Institutul European de Administraţie Publică (EIPA) a 

lansat oficial cea de-a 5-a ediţie a competiţiei pentru câştigarea 
Premiului pentru Sectorul Public European – EPSA.  

Competiţia se adresează tuturor instituţiilor din 
sectorul public de la toate nivelurile şi din toată Europa, 
îndeosebi pentru cele de la nivel local şi regional, precum şi 
partenerilor din cadrul parteneriatelor public-privat. 

Tematicile din acest an sunt: optimizarea 
managementului fondurilor publice, administraţia publică ca 
şi partener în livrarea eficientă a serviciilor publice, 
managementul cunoaşterii inovative şi metode de conducere. 

Cu acest prilej, ANFP doreşte să încurajeze 
participarea instituţiilor şi autorităţilor publice la această 
competiţie, astfel încât proiectele de succes din România să fie 
cunoscute şi la nivel european, devenind modele de urmat. 

Performanţele administrative remarcabile sunt 
realizate în condiţii diferite în Europa, iar EPSA îşi propune să 
reunească cei mai buni, inovatori şi eficienţi performeri din 
sectorul public european, competiţia acţionând ca un catalizator 
pentru progres, oferind totodată o platformă pentru inovatorii din 
sectorul public, în scopul diseminării realizărilor lor. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Fundația Freedom House România şi Agenţia Naţională a 

Funcţionarilor Publici, în calitate de partener în implementarea 
proiectului “Legislație, economie, competiție și administrație - 
dezvoltarea unei abordări multidisciplinare în combaterea 
fraudei în achizițiile publice”, co-finanțat de Comisia Europeană 
– DG Home Affairs, prin programul Prevention of and Fight against 
Crime, vor organiza un workshop în perioada 16-17 martie 2015, 
la București. 

În cadrul acestui workshop ne propunem să analizăm 
împreună cu participanții modul de aplicare a legislației 
referitoare la achizițiile publice în vederea definirii programului 
pentru seminarele care vor urma în proiect, care se adresează 
magistraților, ofițerilor operativi și funcționarilor publici care vor 
interacționa cu experți din domeniu.  

 
Pentru mai multe detalii despre proiect, puteți consulta 

site-ul ANFP la secţiunea dedicată proiectului şi contul ANFP 
de Facebook. 
 

 

ANFP promovează Premiul pentru Sectorul Public European  
EPSA 2015 

 
 

Workshop Fundația Freedom House România 
 

http://www.epsa2015.eu/


Au contribuit la realizarea acestui număr: Adriana Cîrciumaru – director, Florina 
Dragoş – şef serviciu, Alina Sandu – expert, Cristina Constantinescu - consilier, 
Cătălina Burcea – consilier 

Tehnoredactare: Cătălina BURCEA  

 

 
În graficele de mai jos este prezentată evoluţia în luna FEBRUARIE 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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