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Inovația și calitatea din administrația publică premiată din nou de ANFP 

 Comunicat de presă 
 

 

 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a organizat în perioada 30 - 31 octombrie 

2018, la Sâmbăta de Sus, județul Brașov, cea de-a XI-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 3 menţiuni, după cum urmează: 

 

- Pilonul I Investiţii inteligente în dezvoltarea resurselor umane 

 Locul I: Institutul Național de Administrație - INA introduce metode moderne în 

formarea profesională pentru administrația publică din România 

 Locul II: Instituția Prefectului județul Harghita - Concurs de competenţe 

lingvistice în limba română pentru minorităţi „Carte frumoasă, cinste cui te-a scris! 

 Locul III: Instituția Prefectului județul Mehedinți - Creșterea performanței 

instituționale și a competențelor resurselor umane ale instituției prefectului 

 Mențiune: Direcția pentru Agricultură Județeană Iași - Soluții alternative în 

dezvoltarea calității profesionale 

 

- Pilonul II Inițiative și soluții integrate pentru dezvoltarea durabilă 
 Locul I: Primăria sectorului 6, București - Colectarea separată a deșeurilor 

 Locul II: Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor Iași - Soluţii digitale în 

activitatea de lucru cu publicul a celui mai mare S.P.C.L.E.P. din România 

 Locul III: Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Iaşi - Sprijin pentru implicarea 

femeilor din mediul rural din județul Iași în dezvoltarea durabilă 

 Mențiune: Asociaţia pentru Dezvoltarea Turismului MONTPESA – 

MONTPESA – Munte, Petrol, Sare, Apa 

 

- Pilonul III Consultarea publică - premisă pentru funcționalitatea mecanismelor 

codecizionale. 

 Locul I: Primăria municipiului Alba – Iulia - Survey-uri cetăţeni – consultare 

publică  

 Locul II: Primăria municipiului Alba – Iulia - Comunicare cu cetățenii prin 

aplicația e-AlbaIulia  

 Locul III: Instituția Prefectului județul Timiș -“Europarlamentar pentru o zi” –

promovarea implicării tinerilor în dialogul cu autoritățile în vederea cunoașterii 

rolului administraţiei publice ca actor central ce declanşează mecanisme de 

colaborare cu cetăţenii  

 Mențiune: Instituția Prefectului județul Sălaj - Implementarea managementului 

calității SR EN ISO 9001/2015 la nivelul Instituției Prefectului judetului Sălaj 
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Conferința a reunit reprezentanţi ai administraţiei publice românești și europene, ai 

organizaţiilor neguvernamentale și ai mediului universitar. O sesiune specială în cadrul 

evenimentului a fost dedicată aniversării Centenarului și a cuprins expuneri și dezbateri 

interesante privind istoricul și evoluția administrației publice. 

„Am deosebita plăcere de a vă mulțumi pentru participarea și implicarea 

dumneavoastră în derularea acestui eveniment emblematic pentru administrația românească! 

Țin, totodată, să adresez felicitări premianților, dar și celorlați competitori pentru că prin 

efortul lor, al instituțiilor din care provin, au demonstrat o preocupare constantă pentru 

creșterea performanței instituționale, prin inovație și calitate. Astfel, în anul Centenarului, 

avem încă o dată confirmarea că demersul ANFP  de a promova un management public 

eficient reprezintă în sine o bună practică”, a transmis președintele ANFP, Vasile-Felix 

COZMA, în cadrul conferinței. 
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