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Comunicat de presă 

ANFP: 10 ani de inovație și calitate   
  

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a organizat în data de 16 noiembrie 

2017 la București cea de-a X-a ediţie a conferinţei internaţionale Inovaţie şi calitate în 

sectorul public. 

În cadrul conferinţei au fost prezentate şi premiate cele mai bune exemple de bună 

practică înscrise în Competiţia celor mai bune practici din administraţia publică din 

România, fiind acordate 9 premii şi 4 menţiuni, după cum urmează: 

- Pilonul I Protecția mediului – o prioritate pentru administrația publică 

 Locul I: Instituția Prefectului Mehedinți: Protecția mediului asigurată prin 

legislația în domeniul prevenirii și gestionării situațiilor de urgență 

 Locul II. Primăria municipiului Moinești: Împreună pentru mediu - campanii și 

activități derulate în scopul protejării mediului  

 Locul III. Consiliul Județean Vâlcea: Vâlcea – aer curat! 
  Mențiune: Instituția Prefectului municipiul București: La Prefectură, ne pasă 

de natură! 

- Pilonul II Implicarea cetățenilor – premisă în definirea serviciilor publice 
 Locul I: Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Iaşi: Mijloace și metode de 

dezvoltare a fermelor mici şi mijlocii  

 Locul II: Primăria municipiului Roman: “Romașcanii salvează vieți!” – 

campanie de activism civic  

 Locul III: Instituția Prefectului județul Timiș: Școala de vară de programare 

WeSpeakCode  

 Mențiune: Instituția Prefectului Harghita: Târgul Serviciilor Publice Europene 

 Mențiune: Instituția Prefectului Sălaj: Carta serviciilor publice Sălaj 

 

- Pilonul III Diversitate şi egalitate de şanse pentru o administraţie publică atractivă 

şi competitivă 
 Locul I: Școala gimnazială Nicolae Bălcescu Baia Mare: Incluziunea socială a 

copiilor prin acces la educație  

 Locul II: Instituția Prefectului  județul Harghita: “Aripi spre Cer”  

 Locul III: Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Tulcea: 

Accesibilizare spaţiu pentru nevoile persoanelor cu handicap 

 Mențiune: Instituția Prefectului județul Harghita: Europa ZECE - 10 ani de 

unitate în diversitate, o poveste în zece cuvinte  

 

Totodată, anul acesta, fiind o ediție aniversară – 10 ani de la prima ediție, ANFP a 

dorit să recunoască fidelitatea implicării în acest demers a 10 instituții și autorități 

publice, care cu consecvență, au înscris proiecte în competiție, și au obținut rezultate 

valoroase: 

Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Sector 6, București 

Instituția Prefectului  Județul Timiș 

Instituția Prefectului Județul Cluj 

Consiliul Județean Cluj 

Instituția Prefectului Județul Sălaj 
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Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța 

Instituția Prefectului Județul Harghita 

Instituția Prefectului Municipiul București 

Consiliul Județean Vrancea 

Primăria Municipiului Brașov 

 

La conferință au participat peste 100 de persoane, reprezentanţi ai administraţiei 

publice româneşti și europene, ai organizaţiilor neguvernamentale, ai mediului universitar, ai 

mass-mediei.  

„Vă felicit pe aceia dintre dumneavoastră, care la finalul zilei veți pleca spre casă cu 

diploma si trofeul care certifică calitatea dumneavoastră de câștigători, dar sunt convins, de 

altfel, că în acest acest context suntem cu toții câștigători! 

Ediția de anul acesta a conferinței ANFP se desfășoară sub semnul sărbătorii - 10 ani 

de inovație și calitate – o sărbătoare care îmi oferă mie ocazia de a adresa un sincer la mulți 

ani! La mulți ani dumneavoastră, la mulți ani Agenției și la cât mai multe proiecte valoroase 

dezvoltate împreună!” a transmis președintele ANFP, Leonid – Augustin Moisiu, în finalul 

discursului susținut în deschiderea evenimentului. 
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