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Toolbox pentru practicienii din administraţia publică 

Anul acesta, mai multe direcţii generale din cadrul Comisiei Europene, coordonate de 
DG EMPL — Direcția Generală Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și 
Incluziune şi de Institutul European de Administraţie Publică (EIPA), au creat un set de 
instrumente pentru creşterea calităţii administraţiei publice. 

Toolbox-ul pentru practicieni este un compendiu de principii și 170 de exemple inspirate 
din servicii de calitate ale administrației publice structurate pe șapte capitole tematice, 
cum ar fi: o mai bună elaborare a politicilor, integrarea practicilor etice și anticorupție, 
gestionarea eficientă a fondurilor publice și îmbunătățirea furnizării de servicii. 

România este prezentă în Toolbox cu cinci exemple de servicii publice de calitate, care 
au adus inovaţie în administraţia publică:  

1. un sistem online dezvoltat de Serviciul Public de Impozite şi Taxe Constanţa, 
care permite contribuabililor persoane fizice şi juridice să consulte lista taxelor 
şi impozitelor locale datorate şi care oferă posibilitatea de a efectua plata 
debitelor prin mijloace electronice,  

2. Rețeaua națională de judecători-coordonatori în materia dreptului Uniunii 
Europene – EuRoQuod, creată de Consiliul Superior al Magistraturii pentru a 
oferi asistenţă judecătorilor,  

3. training pe scară largă privind noile coduri (civil, penal şi cele de procedură 
aferente), realizat de Institutul Naţional al Magistraturii,  

4. un set de parteneriate pentru implementarea auditului intern în administraţia 
publică locală din România, coordonate de Ministerul Finanţelor Publice cu 
sprijinul Asociaţiei Comunelor din România,  

5. simplificarea de către Ministerul Finanţelor Publice a formularului tip pentru 
certificatul fiscal al persoanelor juridice care doreau să obţină fonduri 
europene. 

Pentru a consulta publicaţia şi pentru a contacta persoanele responsabile cu implementarea 
bunelor practici cuprinse în aceasta, vă invităm să accesaţi link-ul: 
http://ec.europa.eu/esf/toolbox. 

Menționăm că Toolboxul pentru practicieni a fost prezentat de Florian HAUSER, policy 
officer la Comisia Europeană, în cadrul Conferinţei Internaţionale „Inovaţie şi Calitate în 
Sectorul Public – ediţia a VIII-a, care a avut loc la Sibiu, pe 19 noiembrie 2015. 

Pentru mai multe detalii, accesaţi site-ul conferinţei:  
http://rru.anfp.gov.ro/conferinta/index.html.  
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