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Buletin Informativ 

Nr. 7,  
IULIE 
2015 

Debutul Programului  
de Internship al Guvernului României  

 

Marţi, 21 iulie 2015, József Birtalan, preşedintele 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici a participat, la 
Palatul Parlamentului, la evenimentul de lansare a ediţiei 2015 
a Programului Oficial de Internship al Guvernului României. 

 

În cadrul celei de-a treia ediţii a acestui program, ANFP 
se numără printre cele 77 de instituţii publice centrale în 
cadrul cărora, timp de două luni, studenţi sau tineri absolvenți 
ai unui program universitar ori postuniversitar vor avea 
oportunitatea de a dobândi experienţă şi cunoştinţe practice în 
domeniul administraţiei publice. 

 

la ANFP 

http://www.anfp.gov.ro/
mailto:comunicare@anfp.gov.ro
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Pe durata cursurilor, 
participanţii la programele de 
formare au dobândit 
competenţe noi, cu 
aplicabilitate la locul de 
muncă, tematicile abordate 
fiind apreciate ca deosebit de 
utile. 

*** 

 

Prin activităţile prevăzute în 
proiect, ANFP contribuie la 
îndeplinirea obligaţiilor pe 
care ţara noastră şi le-a 
asumat în domeniul ajutorului 
de stat, urmărind creşterea 
absorbţiei instrumentelor 

structurale. 

     
În urma procesului de 

evaluare, 4 stagiari au fost selectaţi 
să îşi desfăşoare activitatea la 
Agenţia Naţională a Funcţionarilor 
Publici. 

La finalul ceremoniei de 
deschidere a Programului de 
Internship, cei patru stagiari au fost 
invitaţi la sediul ANFP pentru o 
întâlnire cu reprezentanţii Agenţiei, 
în vederea familiarizării cu mediul 

de lucru şi cu personalul în mijlocul căruia urmează să îşi 
desfăşoare activitatea în următoarele 2 luni. 

“În calitate de preşedinte al ANFP, vă asigur de 
întreaga noastră disponibilitate de a vă susţine în 
atingerea obiectivelor pe care vi le-aţi propus. Sunt sigur 
că implicarea dumneavoastră în toate activităţile 
Agenţiei va reprezenta o pârghie în dezvoltarea 
profesională ulterioară. Doresc ca la finalul perioadei de 
stagiu, cunoştinţele acumulate să vă conducă spre o 
carieră de succes, a fost mesajul adresat stagiarilor, cu 
această ocazie, de către József Birtalan, preşedintele 
ANFP. 

 
ANFP a derulat în perioada 01.07.2013 – 31.07.2015 

proiectul ”Creşterea eficacităţii aplicării legislaţiei 
Uniunii Europene în ceea ce priveşte ajutoarele de stat, 
prin formarea aplicată a experţilor implicaţi în 
gestionarea fondurilor europene”, cod SMIS 48106. 

Proiectul, co-finanţat din Fondul European de 
Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Asistenţă 
Tehnică, cu o valoare totală eligibilă de 2.607.992,88 lei 
s-a adresat unui grup țintă format din aproximativ 400 de 
persoane provenite din instituţiile implicate în gestionarea 
fondurilor europene, respectiv, angajaţi din cadrul 
autorităţilor de management şi organismelor intermediare. 

Scopul proiectului a vizat formarea profesională 
continuă a experţilor din administraţia publică în domeniul 
ajutorului de stat.  

În cadrul programelor de perfecţionare, persoanele 
din grupul ţintă au fost instruite în domeniul implementării 
eficiente a reglementărilor în ceea ce priveşte ajutorul de 
stat, 372 persoane finalizând programul de perfecționare în 
domeniul ajutorului de stat și 382 persoane finalizând 
programul de perfecționare privind implementarea eficientă 
a noilor reglementări în domeniul ajutorului de stat.  

continuare din pagina 1 
 

Competenţe noi în domeniul ajutorului de stat printr-un proiect  ANFP  
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În următoarea perioadă, ANFP 
va demara procesul de 
evaluare a acestor proiecte 
înscrise, acest proces fiind 
realizat de către un comitet 
de evaluare alcătuit din 
persoane cu experienţă în 
domeniu, reprezentanţi ai 
mediului academic, ai 
organizaţiilor 
nonguvernamentale şi ai 
instituţiilor de presă.  
 
 
 
 
 
 

*** 
 
 
 
 
 
 
Cele 36 de proiecte vor fi 
incluse într-un ghid de bune 
practici, urmând a fi 
diseminate şi premiate în 
cadrul Conferinţei 
internaţionale Inovaţie şi 
Calitate în Sectorul Public, 
ediţia a VIII-a, eveniment care 
va avea loc în luna octombrie 
2015. 

 
 
 
 

În competiție au fost înscrise 
266 de proiecte provenind 
din 36 de țări și instituții 
europene, fiind identificate 
64 de bune practici la nivel 
european.  

 
*** 

 
Acordarea certificatelor de 
bună practică se va face în 
cadrul unei ceremonii care va 
avea loc în perioada 17 - 18 
noiembrie 2015, la 
Maastricht, Olanda. 

 

 
 
 

   

 
În data de 15 iulie 2015, s-au încheiat înscrierile în cea de-

a VIII-a ediţie a Competiţiei celor mai bune practici în 
administraţia publică din România.  

Astfel, în perioada 25 mai – 15 iulie 2015, reprezentanţi 
ai consiliilor judeţene, ai primăriilor de municipii şi oraşe, ai 
instituţiilor prefectului şi ai serviciilor publice deconcentrate au 
înscris în competiţie un număr de 36 de proiecte. 

Înregistrarea cazurilor de bună practică s-au realizat on-
line, pe site-ul instituţiei www.anfp.gov.ro, repartizarea 
numerică a acestora pe cele trei teme ale competiţiei fiind 
următoarea: 

 
 Pilonul 1: Cooperare internaţională pentru modernizarea 

serviciilor publice – 11 proiecte înscrise 
 
 Pilonul 2: Mecanisme de eficientizare a comunicării interne 

şi de consolidare a imaginii publice - 13 proiecte înscrise 
 

 Pilonul 3: Metode şi practici de stimulare a participării 
cetăţenilor la viaţa publică - 12 proiecte înscrise 

 

 
“Mă bucură faptul că, în această ediţie, cele trei teme 

propuse de Agenţie au reuşit să suscite, în egală măsură, 
interesul instituţiilor publice. Având experienţa competiţiilor 
trecute, în care am avut plăcerea de a aprecia multe idei 
inovative cu impact pozitiv asupra comunităţii, sunt ferm convins 
de faptul că echipa de evaluare se va afla, şi de această dată, în 
faţa unei misiuni dificile. 

 Mulţumesc tuturor instituţiilor şi autorităţilor publice 
care au răspuns apelului nostru şi s-au alăturat unui demers 
ambiţios, menit să pună în lumină oamenii şi lucrurile bune 
făcute de aceştia în administraţia publică”, a fost mesajul 
preşedintelui ANFP, József Birtalan.  

 
Proiectul SocialXChange al Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 a fost selectat 
ca model de bună practică la nivel european în cadrul Competiției 
Premiul pentru Sectorul Public European - EPSA 2015, ediție care 
a avut ca tematică ”Sectorul public ca partener pentru o societate 
mai bună” (”The Public Sector as Partner for a Better Society”). 

 
Agenția a promovat cea de-a 5-a ediţie a competiţiei 

pentru câştigarea Premiului pentru Sectorul Public European – 
EPSA la nivelul administrației publice din România, încurajând 
participarea instituţiilor şi autorităţilor publice la concursul 
european, astfel încât proiectele de succes să fie cunoscute, 
devenind modele de urmat. 

36 de bune practici înscrise  
la cea de-a VIII-a ediţie a Competiţiei ANFP 

 
 

O nouă bună practică românească recunoscută la nivel european  
 

 
 

http://www.anfp.gov.ro/
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Proiectul se implementează cu 
sprijinul financiar al 
Programului RO10 - CORAI, 
program finanţat de 
Granturile SEE 2009-2014 şi 
administrat de Fondul Român 
de Dezvoltare Socială, sub 
coordonarea Asociaţiei 
„Asistenţă şi Programe pentru 
Dezvoltare Durabilă - Agenda 
21”, a Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici, în 
parteneriat cu organizații 
neguvernamentale și 
instituții/ autorități publice  
locale. 
Valoarea totală a proiectului 
este de 720,180.02 RON, din 
care co-finanțarea Granturilor 
SEE este în valoare de 
550,937.70 RON, iar co-
finanțarea publică este de 
97,224.30 RON 
 
 
 
 
 
 
 
Reuniunea a fost organizată în 
cadrul Planului de Reformă 
Instituțională al Programului 
Global de Consolidare 
Instituțională al 
Parteneriatului Estic (PaE) și 
reprezintă o componentă a 
Proiectului finanțat de 
Uniunea Europeană, ce 
vizează sprijinul acordat 
Comisiei Funcției Publice de 
pe lângă președintele 
Republicii Azerbaidjan, în 
scopul punerii în aplicare a 
Planului de Reformă.   

 
 
 
 

 

 

 

   

 
În data de 7 iulie 2015, la sediul Fundației 

Româno – Americană din Bucureşti, Asociația 
„Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă 
– Agenda 21”, în parteneriat cu Agenţia Naţională a 
Funcţionarilor Publici, au  lansat proiectul 
”Guvernare Incluzivă”. 
 

Proiectul ”Guvernare Incluzivă”, ce se 
înscrie în obiectivele Programului de guvernare 

pentru perioada 2013 – 2016, vizează iniţiative menite să 
răspundă mai bine problemelor cu care se confruntă grupurile 
dezavantajate. În acest scop, proiectul propune un set de măsuri 
coerente, menite să contribuie la reducerea riscului de 
excludere și de marginalizare socială a grupurilor vulnerabile 
din județele Buzău, Călărași, Cluj, Dolj și Mureș, prin 
colaborarea dintre autorități publice și societatea civilă. 

 
La eveniment au participat coordonatorii locali ai celor 20 

de instituții și autorități publice și reprezentanți ai 5 ONG-uri 
partenere.  

 
În deschiderea evenimentului dl. József Birtalan, 

președintele ANFP, a evidențiat importanța parteneriatului 
public-privat în elaborarea unor strategii durabile, menite să 
contribuie la creșterea gradului de incluziune socială și economică 
a grupurilor dezavantajate. 

 

 
În perioada 9-10 iulie 2015, președintele ANFP, József 

Birtalan, a participat, la Baku (Azerbaidjan), la conferinţa 
internaţională cu tema „Dezvoltarea capacității pe parcursul 
reformei administrației publice”. 

Scopul conferinței a fost acela de  a strânge la un loc 
experți din cadrul unor instituții reprezentative ale administrației 
publice din diferite părți ale lumii pentru a împărtăși experiențe 
în ce privește dezvoltarea capacității funcționarilor publici pe 
parcursul aplicării reformelor în domeniul administrației publice.  

 
Președintele József Birtalan a apreciat buna colaborare 

dintre ANFP şi Comisia Funcției Publice de pe lângă președintele 
Republicii Azerbaidjan, colaborare care urmează să fie dezvoltată 
şi în cadrul unui Acord. Menţionăm că, în data de 4 martie 2015 a 
fost aprobat Memorandumul cu tema “Negocierea Acordului de 
cooperare între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice din România şi Comisia Funcţiei Publice de pe lângă 
președintele Republicii Azerbaidjan în domeniul managementului 
funcţiei publice şi al funcţionarilor publici”. 
 

Guvernare incluzivă prin parteneriatul public - privat 

 
 

Preşedintele ANFP  
prezent la conferinţa internaţională de la Baku, Azerbaidjan 

 
 



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 IULIE 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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