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Agenda președinte ANFP 

Luna octombrie 2018 
 

01.10.2018 

Participare la ședința Comisiei de Administrație Publică și Ordine Publică în vederea susținerii proiectului 

de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, 

precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru evaluarea funcționarilor publici în anul 2018 (sediul 

Consiliului Economic și Social); 

02.10.2018 

Participare la lucrările Plenului pentru susținerea proiectului de lege de modificare și completare a Legii 

nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, în vederea obținerii avizului CES (sediul Consiliului 

Economic și Social); 

03.10.2018 

Participare la Conferința de lansare și promovare a proiectului “Dezvoltarea capacității sectorului ONG 

de formulare a politicilor publice în vederea optimizării procesului de implementare a Programelor 

Operaționale finanțate prin fonduri europene structurale și de investiții (FESI) 2014-2020”, implementat 

de Asociația Consultanților din România pentru Accesarea Fondurilor Europene (ACRAFE);  

Întâlnire cu domnul Brian Cawley, expert în cadrul Institutului de Administraţie Publică din Irlanda 

(IPA), în contextul formulării viziunii ANFP referitoare la politicile privind profesionalizarea funcţiei 

publice; 

04 – 05.10.2018 

Participare la lucrările seminarului regional „Dezvoltarea carierei în funcția publică”, organizat de ANFP 

la Cluj-Napoca; 

10 – 11.10.2018 

Participare la conferința națională cu tema “Administrația publică la 100 de ani de la Marea Unire”, 

organizată de Instituția Prefectului – județul Alba; 

12.10.2018 

Întâlnire de lucru cu delegaţia Ambasadei Japoniei în România, condusă de doamna Mio Sekiyala, atașat 

cultural, în contextul promovării Programului pentru personalul din administrația publică (Young 

Leaders’ Program Scholarship  - YLP); 

15 – 24.10.2018  

Participare la vizita de studiu organizată prin proiectul „Dezvoltarea unui sistem de management unitar al 

resurselor umane din administrația publică”, cod SIPOCA 136, proiect finanțat din Fondul Social 

European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, în care ANFP are calitatea de partener;  

25.10.2018 

Participare la  cea de-a XIV-a ediție a Galei Administrație.ro, organizată Portalul Național de 

Administrație la Poiana Brașov, județul Brașov; 

29.10.2018 

Participare la seminarul cu tema “Împuternicirea Economică a Femei și Reducerea Discriminării de Gen 

în Mediul de Afaceri”, organizat de Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse; 

30 - 31.10.2018 

Participare la Conferința internațională “Inovație și calitate în sectorul public”, ediția a XI-a, organizată 

de ANFP la Sâmbăta de Sus, județul Brașov; 

 

În luna octombrie, președintele ANFP a avut o serie de întâlniri de lucru interinstituționale la sediul 

Agenției și al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și a primit persoane în 

audiență în programul stabilit. 

 

 


