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85 de participanți 
la seminarul regional organizat de ANFP  

 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a organizat în 
perioada 17-18 septembrie 2015, în municipiul Sibiu, seminarul 
regional cu tema “Carieră şi Etică în Funcţia Publică”. La 
eveniment au participat 85 de reprezentanţi ai administraţiei 
publice din judeţele Sibiu, Braşov, Mureş, Alba, Hunedoara, 
Vâlcea şi Argeş.  

Alături de reprezentanții Agenției, în deschiderea 
evenimentului a fost prezent prefectul județului Sibiu, Ovidiu-
Ioan Sitterli, care a apreciat inițiativa ANFP, arătându-și 
susținerea și pentru alte activități viitoare. 
 

continuare în pagina 2 
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Prezent la eveniment, 
președintele ANFP, 
József BIRTALAN a 
subliniat: „Am 
convingerea că 
organizarea unei 
sesiuni de instruire la 
nivel regional v-a 
permis să intrați în 
contact cu informații 
noi, să împărtășiți 
experința proprie, să 
lămuriți problematici 
cu care vă confruntați 
în activitatea 
profesională, interesul 
crescut pentru acest 
seminar motivându-ne 
să organizăm și pe 
viitor astfel de 

evenimente”. 

     

 

Pe parcursul celor 
două zile de instruire au 
fost prezentate noutățile privind implementarea legislaţiei 
specifice funcţiei publice, fiind abordate subiecte precum: 
etică şi integritate în funcţia publică, promovare, structuri 
organizatorice, avize etc. De asemenea, în cadrul 
dezbaterilor au fost prezentate proiectele şi iniţiativele 
ANFP în ceea ce priveşte dezvoltarea unui management 
modern al resurselor umane. 

Un aspect important l-a constituit prezentarea 
modulului de utilizare a aplicației informatice pentru 
gestionarea rapoartelor privind respectarea normelor de 
conduită și a celor privind situaţia implementării 
procedurilor disciplinare, dezvoltată în cadrul proiectului 
Formare şi dezvoltare pentru asigurarea eticii şi integrităţii 
în administraţia publică, derulat de către Centrul de Resurse 
Juridice, în parteneriat cu Agenţia Naţională a 
Funcţionarilor Publici. 

continuare din pagina 1 
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“Doresc ca acum, la 
finalul perioadei de 
stagiu, să vă mulțumesc 
pentru implicarea 
dumneavoastră în 
activitățile Agenției şi 
să vă felicit pentru 
entuziasmul şi 
seriozitatea de care aţi 
dat dovadă. Sunt convins 
că această experiență 
va reprezenta un punct 
important în 
dezvoltarea 
profesională ulterioară 
și totodată, un prim pas 
către o carieră de 
succes”, a fost mesajul 
adresat stagiarilor, de 
către József Birtalan, 
preşedintele ANFP. 

 
 
 

   

Luni, 21 septembrie 2015 s-a 
încheiat cea de-a treia ediție a Programului 
Oficial de Internship al Guvernului 
României. Agenția Națională a 
Funcționarilor Publici (ANFP) s-a numărat 
printre cele 72 de instituții publice centrale 

în cadrul cărora, studenți sau tineri absolvenți ai unui 
program universitar ori postuniversitar au avut oportunitatea 
de a dobândi experiență și cunoștințe practice în domeniul 
administrației publice. 

 

Astfel, pe 
parcursul celor 
două luni 
prevăzute de 
Program, 4 
tineri au 
desfăşurat 
stagiul în 
cadrul Agenţiei, 
fiind implicaţi 
în activităţi 
curente şi 

ajutaţi, în acelaşi timp, să ia contact cu un mediu de muncă 
nou, dar provocator. 

Încheierea programului de Internship al Guvernului României la ANFP 
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Proiectul ”Guvernare 
Incluzivă” este implementat 
cu sprijinul financiar al 
Programului RO10 - CORAI, 
program finanţat prin 
Granturile SEE 2009-2014 şi 
administrat de Fondul Român 
de Dezvoltare Socială. 
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. 
Informații suplimentare 
despre proiect pot fi obținute 
de pe site-urile 
www.anfp.gov.ro  și 
www.agenda21.org.ro.  

*** 

În perioada septembrie-
noiembrie se vor desfășura și 
următoarele patru sesiuni de 
formare adresate grupurilor 
țintă din județele Călărași, 
Cluj, Buzău și Dolj. 

 

 

 
 
 
 
 
 
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 
autoritățile publice și 

societatea civilă. 

   

 
În perioada 21-23 septembrie 2015 

s-a desfășurat, la Sovata, în județul 
Mureș, prima sesiune de formare din 
cadrul proiectului Guvernare Incluzivă, 
implementat de Asociaţia „Asistenţă şi 
Programe pentru Dezvoltare Durabilă - 
Agenda 21” în parteneriat cu Agenţia 
Naţională a Funcţionarilor Publici, cu 
organizații neguvernamentale și instituții/ 

autorități publice locale. 
  
Cursul s-a adresat factorilor de decizie din cadrul instituţiilor şi 
autorităţilor publice din județul Mureș, membrilor comisiilor 
locale de incluziune socială şi ai grupurilor mixte de lucru pentru 
persoane de etnie romă, specialiştilor din cadrul instituţiilor 
publice deconcentrate care lucrează direct cu grupurile 
defavorizate (asistenţi sociali, mediatori şcolari sau sanitari, 
poliţişti etc.), dar şi reprezentanţilor ONG-urilor.  
 
 
Obiectivul cursului a vizat dezvoltarea abilităţile persoanelor 
implicate în procesul de diminuare a riscului de excludere socială, 
în scopul eficientizării serviciilor adresate grupurilor vulnerabile, 
al consolidării cooperării între actorii publici şi privaţi, încurajării 
schimbului de bune practici şi de experienţă între participanţi, 
crearea unor reţele de experţi la nivel local. În acest sens, a fost 
abordat cadrul legislativ specific incluziunii sociale şi au fost 
dezvoltate abilităţi de planificare strategică şi de comunicare. O 
secţiune a fost dedicată elaborării proiectelor de planuri de 
acţiune locală privind incluziunea socială, dar şi proiectării şi 
organizării unei campanii publice non – discriminare. 

  
La începutul lunii septembrie s-a desfășurat la Izvoru 

Mureșului cursul dedicat voluntarilor care vor fi implicați în 
realizarea studiului de identificare a nevoilor grupurilor 
vulnerabile, cât și în activitățile specifice campaniei non-
discriminare, derulate în cadrul Proiectul ”Guvernare Incluzivă” 
implementat de Asociaţia „Asistenţă şi Programe pentru 
Dezvoltare Durabilă - Agenda 21”, în parteneriat cu ANFP, cu 
organizații neguvernamentale și instituții/ autorități publice 
locale.  

Cursul a oferit voluntarilor posibilitatea de a se familiariza 
cu activitățile proiectului, de a cunoaște cadrul legislativ specific 
incluziunii sociale, cât și de a înțelege procedurile și 
instrumentele utilizate în activitatea de chestionare a cetățenilor. 
De asemenea, aceștia au luat parte la proiectarea campaniei non-
discriminare, care a inclus organizarea unor evenimente și 
diseminarea de materiale informare privind incluziunea socială.  

Curs în domeniul incluziunii sociale 

pentru funcționarii publici din județul Mureș  

 

30 voluntari se alătură proiectului Guvernare incluzivă  

 

http://www.anfp.gov.ro/
http://www.agenda21.org.ro/
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Având în vedere bogata 
experiență franceză în 
domeniul formării și 
perfecționării personalului, 
apreciem că sprijinul oferit 
specialiștilor Agenției este 
unul valoros.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La eveniment sunt așteptați 
să participe peste 100 de 
lideri ai instituțiilor 
administrației publice 
românești: primari, 
viceprimari, prefecți, 
subprefecți, președinți și 
vicepreședinți de consilii 
județene, reprezentanți ai 
Guvernului României și 
instituțiilor guvernamentale, 
senatori, deputați, 
reprezentanți ai asociațiilor 
profesionale ale 
administrației publice din 
România și reprezentanți ai 
companiilor private din 
domeniu. 
 
 

 
 
 
 
 
 

   

 
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, Agenția Națională 
a Funcționarilor Publici (ANFP) organizează consultări referitoare 
la elaborarea Strategiei privind formarea profesională 2015-
2020. 

Astfel, în perioada 21-22 septembrie 2015, grupul de lucru 
constituit la nivelul ANFP în vederea elaborării documentului 
strategic a participat la o serie de întâniri de lucru cu 
reprezentanți ai Școlii Naționale de Administrație (ENA Franța) și 
ai Ambasadei Franţei în România. 

 

 
Portalul național de administrație, www.administratie.ro 

și Oameni și Companii organizează Gala Premiilor de Excelență 
în Administrație, în data de 22 octombrie 2015, în Poiana Brașov. 

Gala Premiilor de Excelență în Administrație.ro, 
eveniment susținut de ANFP, ajuns la cea de-a XI-a ediție, 
evidențiază cele mai bune rezultate din administrația publică 
locală din România, ilustrând eforturile care se fac pentru 
dezvoltarea acestui sistem, inițiativele pozitive ale specialiștilor, 
precum și proiectele importante pe care reprezentanții 
administrației locale și centrale le-au susținut. 

Decernarea premiilor pentru cele mai bune rezultate în 
domeniul administrației publice va fi precedată de un seminar 
dedicat managementului modern în administrație, un domeniu 
deosebit de important pentru o administrație publică de tip 
european. 

Pentru informații despre programul evenimentului și participare, 
persoană de contact este doamna Ioana Vasilescu – Oameni și 
Companii, e-mail ioana.vasilescu@oamenisicompanii.ro 

ANFP promovează excelența în administrație 

ANFP se bucură de experiența franceză 

http://www.administratie.ro/
mailto:ioana.vasilescu@oamenisicompanii.ro


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 SEPTEMBRIE 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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