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ANFP a deschis înscrierea în cea de-a VIII-a ediţie a 
Competiţiei celor mai bune practici din administraţia publică 
din România.  

În acest sens, instituţiile şi autorităţile publice au 
posibilitatea să se înscrie în competiţie cu proiectele de 
succes pe următoarele tematici: 

 Pilonul 1: Cooperare internaţională pentru modernizarea 
serviciilor publice 

 Pilonul 2: Mecanisme de eficientizare a comunicării interne 
şi de consolidare a imaginii publice 

 Pilonul 3: Metode şi practici de stimulare a participării 
cetăţenilor la viaţa publică. 

Alegerea tematicilor a reprezentat un proces complex, 
fiind rezultatul consultării cu publicul țintă al ANFP, prin 
derularea unei cercetări în acest sens. 

Perioada de înscriere în competiţie este 25 mai – 30 
iunie 2015, înscrierea efectuându-se on-line prin completarea 
unei aplicaţii, disponibile pe website-ul www.anfp.gov.ro. 
  

„Cooperarea internațională, comunicarea internă și 
participarea cetățenească sunt paliere care pot îmbogăți 
activitatea instituțională, care pot conduce la dezvoltare, 
de aceea ne-am gândit să le aducem în prim-plan anul 
acesta prin intermediul competiției. Sunt convins că în 
cadrul autorităților și instituțiilor publice se regăsesc 
numeroase inițiative care pot deveni bune practici, care să 
inspire și care să contribuie la atingerea performanței și 
implicit la progres. ”, a fost mesajul preşedintelui ANFP, 
József BIRTALAN. 
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Astfel, ANFP s-a 
alăturat 
organizațiilor, 
voluntarilor și 
instituțiilor care au 
marcat acest 
eveniment național, 
susținând principiul 
potrivit căruia, 
voluntariatul 
reprezintă un sprijin 
esențial pentru 
comunitate.  
 

*** 
 
 Aceste donații au fost 
preluate de către 
reprezentanții DGASPC 
sector 6 pentru a 
putea fi transferate 
categoriilor sociale 
defavorizate incluse în 
proiect. 

 

     
Cu prilejul celei de-a paisprezecea ediții a Săptămânii 

Naționale a Voluntariatului, în săptămâna 11-17 mai 2015, la 
sediul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici a avut loc 
o acțiune de colectare de donații din partea angajaților 
instituției. 

Activitatea a venit în sprijinul proiectului derulat de 
către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului sector 6, magazinul caritabil SocialXChange.ro, cu 
scopul de a ajuta anumite categorii sociale (vârstnici, familii 
numeroase sau cu un buget redus).  

  
  
 
 
 
 

Săptămâna Națională a Voluntariatului la ANFP  
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Aplicația de colectare a 
datelor pentru 
monitorizarea respectării 
normelor de conduită de 
către funcţionarii publici a 
fost dezvoltată în cadrul 
proiectului “Formare şi 
dezvoltare pentru 
asigurarea eticii şi 
integrităţii în 
administraţia publică” cod 
SMIS 22242 și este 
disponibilă pe site-ul ANFP, 
www.anfp.gov.ro, 
secţiunea Consilier de 
etică. 

*** 

Proiectul a fost derulat de 
către Centrul de Resurse 
Juridice în parteneriat cu 
Agenţia Naţională a 
Funcţionarilor Publici în 
perioada octombrie 2013 - 
aprilie 2015 și a avut ca 
obiectiv creşterea 
eficacităţii instituţiilor 
publice centrale şi locale 
prin întărirea capacităţii 
acestora de a răspunde 
cerinţelor de etică şi 
integritate în funcţia 
publică. 

 
 
 
 
 
 

 
Au fost trecute în revistă 
tipurile de cursuri de 
învățare a limbii spaniole 
care pot fi organizate fie 
cu prezență, fie în sistem 
on-line, precum și 
facilitățile care pot fi 
oferite funcționarilor 
publici și instituțiilor 
publice.  
 
 
 
 

   

 

 

Consilierii de etică sunt invitați să se înscrie în noua 
bază de date specifică activității acestora.  

Platforma va înlocui vechiul sistem de raportare, va 
eficientiza activitatea consilierilor de etică şi va creşte 
celeritatea publicării rapoartelor naţionale. Astfel, prin 
contribuția consilierilor de etică, această platformă va 
conține informații precum: 

 

 datele de contact al consilierilor de etică și ale 
instituțiilor în care își desfășoară activitatea 

 activitatea de consiliere etică din instituția respectivă 

 cauzele și consecințele nerespectării normelor de 
conduită la nivelul instituției sau autorității publice 

 modalități de prevenire a încălcării normelor de conduită 

 modalități de finalizare a procedurilor disciplinare 

 număr și tipuri de sancțiuni disciplinare etc. 
 
“Agenția este o instituție dinamică, tocmai de 

aceea prin proiectele pe care le implementăm dorim să 
aducem îmbunătățiri activității noastre și a 
beneficiarilor noștri direcți, funcționarii publici. Așadar, 
invit consilierii de etică să se înscrie și să transmită, în 
acord cu prevederile legale, raportările prin intermediul 
noii aplicații, pentru a contribui la atingerea de 
standarde ridicate de etică și integritate în rândul 
funcționarilor publici’’, este mesajul lui József Birtalan, 
preşedintele ANFP. 

 
 

 
În data de 20 mai 2015, 

președintele ANFP, József BIRTALAN, a 
primit vizita directorului Institutului 

Cervantes București, doamna Rosa María 
Moro de Andrés. 

  
Obiectivul întâlnirii a vizat promovarea proiectelor și 

programelor Institutului Cervantes, precum și prezentarea 
oportunităților de studiere a limbii spaniole pentru 
funcționarii publici din România.  

Președintele Agenției și-a arătat deschiderea față de 
noii potențiali parteneri, urmând a fi stabilite modalitățile 
de colaborare. 

 

Noutate pentru consilierii de etică 
 

 

ANFP începe noi colaborări 
 

 

http://www.anfp.gov.ro/
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ANFP a purtat 
discuții pe parcursul lunii 
aprilie și cu 
reprezentanți ai mediului 
academic și ai 
Sindicatului Naţional al 
Funcţionarilor  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Această activitate s-a 
desfășurat în baza 
Acordului de cooperare 
dintre ANFP și ENA, cu 
susținerea Ambasadei 
Franţei în România. 

Publici (SNFP). 

   

 
Marți, 5 mai 2015, a avut loc la sediul Agenției 

Naționale a Funcționarilor Publici o întâlnire între 
reprezentanți ai Alianței Naționale a Sindicatelor 
Bugetarilor - SED LEX  și reprezentanți ai Agenției. 

 
Întâlnirea face parte din seria consultărilor pe 

care ANFP le-a programat în contextul elaborării, la nivelul 
Agenției, a documentelor de politici publice, respectiv 
Strategia privind funcția publică 2015-2020 și Strategia 
privind formarea profesională 2015-2020. 

În cadrul întrevederii au fost discutate teme care 
privesc dialogul social, evoluția funcției publice, 
competențe instituționale în gestionarea personalului din 
administrația publică, domenii care stau la baza 
documentelor de politici publice pe care Agenţia le va 
elabora în anul 2015. 

 
 
 

 
Agenţia Naţională a 

Funcţionarilor Publici şi 
Şcoala Naţională de 
Administraţie din Franţa 
(ENA) au organizat în data 
de 7 mai 2015, la Centrul 
de Conferințe al 
Institutului Național de 
Statistică, prelegerea cu 
tema Competențele cheie 
ale managerului în 
perioade de constrângeri 

bugetare, susținută de către domnul Jacques Skowron, 
expert consultant în management public strategic. 

 
 
Evenimentul s-a adresat participanților Programului 

de formare specializată pentru ocuparea unei funcții 
publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari 
publici, fiind organizat în cadrul modulului Administrație 
publică modernă și eficientă. 

 

 

 

Consultări cu reprezentanții  
Alianței Naționale a Sindicatelor Bugetarilor - SED LEX 

 

Expertiză franceză în domeniul formării profesionale 
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Subliniem că această 
activitate a fost posibilă 
cu susținerea Ambasadei 
Franţei în România. 

 
*** 
 

Alte întâlniri de lucru, cu 
reprezentanți ai unor 
instituții publice franceze 
cu expertiză în domeniul 
funcţiei publice şi al 
formării profesionale, sunt 
planificate în săptămânile 
următoare. 

 
 
 
 
 

Acest ghid se adresează în 
primul rând consilierilor de 
etică şi persoanelor cu 
funcţii de conducere din 
instituţiile şi autorităţile 
publice, dar este un 
instrument util tuturor 
funcţionarilor publici, cu 
referire la conduita 
aşteptată şi drepturile pe 
care le au.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
În contextul intrării în 

vigoare a Hotărârii Guvernului 
nr. 909/2014 privind aprobarea 
Strategiei pentru consolidarea 
administrației publice 2014 - 
2020 și constituirea  
Comitetului naționale pentru 
coordonarea implementării 
Strategiei pentru consolidarea 
administrației publice 2014 - 
2020, ANFP a continuat 
consultările referitoare la 
elaborarea Strategia privind 
funcția publică 2015-2020 și 

Strategia privind formarea profesională 2015-2020. 
 
Astfel, în perioada 12-13 mai 2015, reprezentanţii 

ANFP direct implicaţi în elaborarea celor două documente 
strategice au purtat discuţii în cadrul unor întâlniri de lucru 
cu Myriam Habil, expert al Expertise France, agenția 
guvernamentală franceză pentru cooperare.  

 
Având în vedere că în administrația publică 

românească există similitudini ale modelului francez, 
asistența tehnică oferită de către un operator cu 
recunoaştere în domeniu, se poate constitui într-o valoroasă 
contribuţie.  

A fost lansat ghidul „Bune practici şi instrumente de 
lucru pentru prevenirea corupţiei în administraţia 
publică”. Ghidul a fost elaborat în cadrul proiectului 
“Formare şi dezvoltare pentru asigurarea eticii şi integrităţii 
în administraţia publică. 

 
În paginile acestuia sunt prezentate principiile 

managementului integrităţii în instituţiile publice şi sunt 
exemplificate bune practici privind prevenirea corupţiei. 
Totodată, ghidul cuprinde explicitarea normelor generale de 
conduită profesională a funcţionarilor publici, precum şi a 
rolurilor şi a responsabilităţilor instituţionale cu privire la 
implementarea, monitorizarea şi controlul implementării 
principiilor şi a standardelor de conduită a funcţionarilor 
publici. Ghidul mai conţine o metodologie privind acordarea 
individuală a consilierii de etică şi o metodologie privind 
organizarea sesiunilor de informare în domeniul eticii.  

 
 

ANFP beneficiază de experienţa franceză 
 

Nou ghid pentru consilierii de etică 
 



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 MAI 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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