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Social media - instrument de modernizare a 
administrației publice 

 
Asociația ”Asistență și programe pentru dezvoltare durabilă 

– Agenda 21”, în parteneriat cu Agenția Națională a Funcționarilor 
Publici, a organizat în data de 22 aprilie 2015, în sala de 
conferințe a Primăriei sectorului 6, conferința finală a proiectului 
,,Transparență și calitate în administrația publică prin social 
media”, finanțat prin Granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul 
Fondului ONG în România.  

Valoarea totală a proiectului a fost de 82684,50 Euro, din 
care co-finanțarea prin granturile SEE  a reprezentat 70.648,50 
Euro. 

Derulat în perioada mai 2014 - aprilie 2015, proiectul s-a 
pilotat în cadrul a 20 de instituţii şi autorităţi publice din Bucureşti 
şi din judeţele Cluj, Mehedinţi, Suceava şi Tulcea și a vizat crearea 
unor punţi directe şi interactive de comunicare a funcţionarilor 
publici cu cetăţenii, prin utilizarea canalelor social media. Conform 
datelor Raportului de cercetare elaborat în cadrul proiectului, 
”Cetățenii sunt mult mai înclinaţi să susţină deciziile şi programele 
la realizarea cărora au participat. Pe de o parte, înţeleg aceste 
decizii sau programe, iar pe de altă parte sunt implicaţi afectiv şi 
doresc succesul acestora. La rândul lor, în proporție de 87,1%, 
funcționarii publici consideră că interacţiunea cu cetăţenii prin 
canalele social media este utilă sau foarte utilă”. 

 
O componentă importantă a proiectului a reprezentat-o 

Campania NO HATE SPEECH de combatere a discriminării, a 
discursului instigator la ură şi respectiv, de promovare a toleranţei 
şi a multiculturalismului. Campania a promovat mesajul ”O lume în 
care a fi diferit și a avea opinii diferite este o normalitate!”  
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Întâlnirea s-a desfășurat în 
contextul vizitei de la 
București a delegației Băncii 
Mondiale pentru 
implementarea proiectului de 
analiză privind strategia 
generală de descentralizare în 
România și a capacității 
administrative la nivel local.  

 
 
 
 

 

     
Joi, 9 aprilie 2015, a avut loc la sediul Agenției 

Naționale a Funcționarilor Publici o întâlnire între 
reprezentanți ai instituției și experți ai Băncii Mondiale.  

 
Discuțiile, la care a participat și președintele Agenției 

Naționale a Funcționarilor Publici, József Birtalan, s-au axat 
pe repere importante din activitatea instituției, cu implicații 
asupra strategiei de descentralizare, respectiv:  

 
 sistemul de evidență a funcționarilor publici,  
 procedurile de recrutare și evaluare a personalului 

din administrația publică centrală și locală,  
 sistemul de salarizare,  
 provocările procesului de ocupare a funcțiilor publice.  

 

 
 

Marţi, 21 aprilie 2015, președintele Agenţiei Naţionale 
a Funcţionarilor Publici, József Birtalan a primit vizita 
Ambasadorului Spaniei la Bucureşti, Ramiro Fernandez-
Bachiller.  

 
La întâlnire au fost prezenţi Adjunctul Şefului Misiunii, 

Pedro Arostegui şi reprezentanţi ai conducerii ANFP.  
Scopul întâlnirii a fost unul de informare reciprocă asupra 
atribuţiilor instituţionale, competenţelor, relaţiilor cu alte 
organizaţii pe plan internaţional, precum şi trecerea în 
revistă a unui scurt istoric al colaborărilor bilaterale dintre 
cele două ţări.  

 
 
 
Cu acest prilej, 

Ambasadorul Spaniei la Bucureşti 
a făcut o prezentare a 
domeniului de activitate şi a 
proiectelor derulate de 
instituţiile din Spania cu 
competenţe similare ANFP, în 
vederea identificării unor puncte 
comune pentru posibile viitoare 
colaborări.  
 

ANFP a primit vizita experților Băncii Mondiale 
 

Ambasadorul Spaniei în vizită la ANFP 
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Aceasta este atitudinea cheie 
care conduce la remodelarea 
societății. O societate nouă, în 
care nu există loc pentru ură și 
intoleranță!”.  
 
Astfel, 23 de evenimente 
dedicate campaniei s-au 
desfășurat atât în cadrul 
instituțiilor publice, cât și prin 
activități stradale realizate de 
grupul celor 30 de voluntari 
implicați în proiect.  

 

 
În cadrul conferinței s-a lansat ghidul de bune practici 

privind utilizarea instrumentelor social media în administraţia 
publică și au fost premiate 10 instituții și autorități publice care 
au obținut rezultate semnificative în utilizarea canalelor social 
media, ca alternativă inovatoare de comunicare cu cetățenii, prin 

acordarea trofeului și a 
diplomei de bună 
practică.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La conferință au 
participat: József Birtalan, 
președintele ANFP, 
reprezentanți ai Cancelariei 
Primului-ministru, ai 
Ministerului pentru Societatea 
Informațională, ai instituțiilor și 
autorităților publice partenere 
din județele Tulcea, Mehedinți, 
Cluj, Suceava și din Muncipiul 
București, voluntari, 10 ONG-uri 
partenere în proiect. 
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Instituţiile şi autorităţile 
publice din România sunt 
invitate să-şi înscrie în 
vederea prezentării în 
cadrul conferinţei, cazuri de 
bune practici, pe unul din 
pilonii conferinţei: 
 

 Administraţia publică în 
ciclul proiectării de 
politici, implementare şi 
evaluare; 

 Gândirea strategică 
privind orientarea spre 
viitor şi administraţia 
publică inovativă; 

 Dezvoltarea 
profesionalismului în 
construirea unei 
administraţii publice 
inovative; 

 Furnizarea unor servicii 
publice de calitate prin 
intermediul factorilor 
interesaţi şi a 
cetăţenilor; Implicarea 
beneficiarilor; 

 Responsabilitatea 
societală. 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pe parcursul conferinţei se 
va discuta despre 
modalitatea de gestionare 
a informaţiei şi cum poate 
digitalizarea informaţiei 
să îmbunătăţească modul 
de operare şi să contribuie 
la reducerea costurilor din 
cadrul sistemului 
administrativ.  

 

     
 

În perioada 01 – 02 octombrie 2015 va avea loc la 
Esch-Belval, Luxemburg, cea de-a VIII-a conferinţă 
europeană a calităţii intitulată “Întărirea capacităţii 
administraţiei publice în prezent şi provocările viitoare. 
Administraţia publică - parte a unei soluţii“. 

Evenimentul este organizat de Preşedinţia 
luxemburgheză a Uniunii Europene prin Ministerul Funcţiei 
Publice şi Reformei Administrative, Reţeaua Europeană a 
Administraţiei Publice (EUPAN) şi Institutul European de 
Administraţie Publică (EIPA). 

ANFP, în calitate de membru al EUPAN centralizează 
şi selectează cazurile de bune practici, pentru a le comunica 
organizatorilor (maxim 2 bune practici la nivel naţional). 

Termenul limită pentru transmiterea aplicaţiilor la 
ANFP a fost 27 aprilie 2015. 

„Agenția Națională a Funcționarilor Publici este 
permanent preocupată de asigurarea şi îmbunătăţirea 
calităţii la nivelul administrației publice, de aceea vă 
adresez invitația de a accepta provocarea lansată la 
nivel european şi de a vă face cunoscute exemplele de 
succes rezultate din  activitatea dumneavoastră ”, este 
mesajul președintelui ANFP, József BIRTALAN. 

Informaţii despre procedura de selecţie şi tematicile 
conferinţei puteţi afla consultând ghidul conferinţei. 

 

 
În data de 5 mai 2015 va avea loc la Riga, Letonia, 

conferinţa ”Managementul informației din organizaţii și a 
portofoliului de servicii din cadrul administrației publice”. 
Evenimentul este organizat de Programul ISA (Soluţii de 
interoperabilitate pentru administraţia publică europeană) 
din cadrul Comisiei Europene.  
Managementul portofoliului de servicii se aliniază la 
furnizarea de servicii digitale în concordanţă cu obiectivele 
instituţiei. Principiile şi practicile acestui tip de 
management pot ajuta administraţiile publice să-şi 
gestioneze eficient şi eficace serviciile publice digitalizate şi 
să realizeze o înţelegere cât mai bună a fluxurilor 
informaţionale.  

Mai multe informaţii se regăsesc pe site-ul dedicat 
evenimentului:  
https://joinup.ec.europa.eu/node/109900  

Conferinţa Europeană a Calităţii – ediţia a –VIII-a 
 

Conferinţa Anuală ”Managementul informației din organizaţii  
și a portofoliului de servicii din cadrul administrației publice” 
Interoperabilitatea Semantică pentru e-Guvernare SEMIC 2015 

 



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 APRILIE 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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