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2015 

Vizita profesorului britanic  

Robert Alan Doig la ANFP 

Joi, 26 martie 2015, președintele Agenţiei Naţionale 
a Funcţionarilor Publici, József BIRTALAN a primit vizita 
profesorului britanic Robert Alan Doig din cadrul Newcastle 
Business School, Northumbria University. 

 
Întâlnirea a avut loc în contextul conferinței “Etica în 

administrația publică”, organizată de Centrul de Resurse 
Juridice, în parteneriat cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor 
Publici. 

Astfel, scopul vizitei l-a reprezentat identificarea unor 
obiective comune de cooperare prin implementarea de 
proiecte dedicate domeniului eticii în administraţia publică.  
  

Profesorul Robert Alan Doig a împărtăşit din experienţa 
sa ca expert în diverse proiecte ce abordau tema eticii şi a 
accentuat asupra importanței implementării unor inițiative 
care vizează acest domeniu. 

 
Reprezentanții ANFP au prezentat proiectele 

implementate în parteneriat cu societatea civilă în domeniul 
eticii și şi-au manifestat disponibilitatea de a colabora în 
scopul identificării și dezvoltării de acțiuni comune. 
 
 

http://www.anfp.gov.ro/
mailto:comunicare@anfp.gov.ro
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Conferința a reunit aproape 
100 de funcționari publici 
din România și alte 8 state 
din Uniunea Europeană (UE) 
sau din regiune, membre ale 
Parteneriatului estic sau 
candidate la aderarea la UE 
(Marea Britanie, Franța, 
Polonia, Serbia, 
Azerbaidjan, Georgia, 
Armenia și Republica 
Moldova). 

*** 
Vorbitorii au prezentat 
experienţele din propriile 
state în domeniul sistemelor 
de etică,al  problemelor 
morale şi al soluţiilor / 
instrumentelor de lucru 
dezvoltate pentru a 
răspunde acestor provocări. 
Au fost identificate bune 
practici și modalități noi de 
a motiva administrația 
publică în a oferi servicii 
publice de calitate. 

*** 
Ne-am propus să schimbam 
abordarea în privința 
politicilor pentru 
integritate, dintr-o abordare 
combativă, axată pe frica 
de pedeapsă, reguli 
mecanice, spre o abordare 
pozitiva, bazată pe răsplată 
pentru performanță, valori 
etice, dialog în cadrul 
sectorului public, 
responsabilitate și bune 
practici, a declarat 
Georgiana Iorgulescu, 
director executiv, al 
Centrului de Resurse Juridice 
în deschiderea conferinței. 

 
 
 
 
 
 

     
Vineri, 27 martie 2015 a 

avut loc conferința internațională 
Etica în administrația publică, 
organizată de Centrul de Resurse 
Juridice şi Agenţia Naţională a 
Funcţionarilor Publici în cadrul 
proiectului “Formare şi dezvoltare 
pentru asigurarea eticii şi 
integrităţii în administraţia 
publică”, cod SMIS 22242, co-
finanţat din Fondul Social 
European prin Programul 

Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013. 
Această perspectivă a fost completată de mesajele 

transmise de Sirma Caraman, Secretar de stat, Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și de József 
Birtalan, președintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, 
care au insistat pe dezvoltarea în continuare a standardelor 
profesionale în administrația publică.  

Robert Alan Doig, expert internațional în sisteme de etică, 
a detaliat componentele noii abordări eficace a eticii în viața 
publică: Integrarea unei culturi a etici în viața publică și în 
funcția publică presupune îndepărtarea de la „poteca 
întunecoasă” a unui mediu sufocat de control, cu strategii clasice 
de monitorizare, control și pedeapsă în care se modelează prin 
forță motive și valori, și apropierea de „luminișul” unui cadru 
etic de guvernanță cu îndeplinirea voluntară și asumată a 
așteptărilor și procedurilor organizației. 

Această schimbare de atitudine se bazează pe o viziune pe 
termen lung despre cum va arăta administrația publică peste 20 
de ani.  

Funcționarul public trebuie întotdeauna să acționeze în 
mod profesional, într-un mod prin care merită și câștigă 
încrederea celor cu care lucrează și pentru care lucrează, a 
concluzionat și Yves Gounin, Consilier de Stat, Delegat pentru 
Relații internaționale al Consiliului de Stat din Franța. 

Concluziile conferinței vor fi integrate în proiectele ce vor 
fi dezvoltate în noua perioadă de programare de către Centrul de 
Resurse Juridice, Agenția Națională a Funcționarilor Publici și 
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. 

Etică, valori sociale și standarde profesionale: o investiție pentru viitor 
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Modul de interacțiune cu 
publicul țintă reprezintă 
cartea de vizită a unei 
instituții. Suntem 
preocupați de realizarea 
unei comunicări eficiente, 
utilizând instrumente 
moderne, cu o interfață 
prietenoasă care să 
contribuie la consolidarea 
legăturilor cu cetățenii, a 
subliniat președintele ANFP, 
József Birtalan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Persoanele interesate pot 
susţine prezentări în cadrul 
evenimentului, pe tematici ca: 
 
 Elaborarea politicilor bazate 

pe evidenţă ca o precondiţie 
pentru performanţa 
administraţiei publice; 

 Administraţie publică, 
performanţă şi 
responsabilitate; 

 Auditul performanţei şi 
evaluarea politicilor. 

 
Pot participa cu prezentări: 
 Cercetători activi în 

domeniul de performanță în 
administrația publică, 
inclusiv diverse aspecte ale 
ciclului de politici; 

  Practicieni care lucrează în 
elaborarea politicilor și 
evaluarea lor, precum și în 
auditul performanței în 
context european; 

  Cercetători și doctoranzi în 
domeniul administrației 
publice, management public 
și domenii conexe 

 
Pentru mai multe informaţii 
puteţi accesa următorul link:  
ten.europeanpolicy.org/confer
ence-2015/call-for-
papers.html 
 
Evenimentul se va desfăşura în 
limba engleză.  
 
 
 
 
 

   

 
ANFP vine în întâmpinarea publicului său țintă prin 

diversificarea modalităților de comunicare cu acesta.  
Astfel, pe lângă programările telefonice, la telefon  

0374.112.725, persoanele interesate pot solicita audiență la 
președintele ANFP, József Birtalan, prin completarea unui 
formular online, pe site-ul Agenției (www.anfp.gov.ro), la meniul 
Echipa. 

 
Totodată, cererile de acordare a audiențelor se pot  

înregistra și direct, la sediul Agenției, utilizând aplicația 
InfoChioșc. Această aplicație utilizează tehnologia touchscreen și 
reprezintă un nou instrument de comunicare cu publicul. Fiind un 
produs electronic de informare, pe lângă programul de audiențe, 
InfoChioșc oferă detalii referitoare la concursuri, oferta de 
cursuri, sondaje de opinie, anunțuri importante, date de contact.  

 
În perioada 09 – 10 septembrie 2015 va avea loc la Belgrad, 

Serbia, conferinţa ”Îmbunătăţirea performantelor din 
administraţia publică: Experienţe actuale şi perspective” în 
cadrul Reţelei Institutelor şi Şcolilor de Administraţie Publică din 
Centrul şi Estul Europei (NISPAcee).  
 

Organizatori: Centrul European de Politici, Belgrad, 
Institutul European de Politici, Skopje şi Institutul Alternativ, 
Podgorica. 
 

Înscriere aplicaţii: 
Candidaţii interesaţi să participe la eveniment cu o lucrare se pot 
înregistra online cu un CV (max. 2 pagini) şi un rezumat al lucrării 
respective (max. 500 de cuvinte). Încărcarea rezumatului se poate 
face prin completarea formularului de pe site-ul oficial al 
conferinţei: ten.europeanpolicy.org/conference-2015/call-for-
papers.html. Termenul limită de înregistrare a aplicaţiilor este 
data de 30 aprilie 2015. 
 

Procesul de selecţie: 
Selecţia lucrărilor se va face până la data de 15 mai 2015. După 
această dată, candidaţii selectaţi vor fi invitaţi să trimită lucrarea 
finală (max. 6000 de cuvinte) pănă la data de 15 iulie 2015. Unele  
lucrări pot fi publicate în revista reţelei. Dacă lucrarea este 
selectată, varianta finală trebuie trimisă până la data de 31 
august 2015, în vederea publicării.  
 

Costuri: 
Costurile de cazare şi de transport vor fi suportate pentru un 
număr de 15 participanţi. 

 

Conferinţa ”Îmbunătăţirea performantelor din administraţia publică: 
Experienţe actuale şi perspective” - NISPAcee  

 
 

ANFP – mai aproape de cetățeni 
 

 

http://www.nispa.org/ten.europeanpolicy.org/conference-2015/call-for-papers.html
http://www.nispa.org/ten.europeanpolicy.org/conference-2015/call-for-papers.html
http://www.nispa.org/ten.europeanpolicy.org/conference-2015/call-for-papers.html
http://www.anfp.gov.ro/
http://www.nispa.org/ten.europeanpolicy.org/conference-2015/call-for-papers.html
http://www.nispa.org/ten.europeanpolicy.org/conference-2015/call-for-papers.html


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 MARTIE 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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