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NOIEMBRIE 2017 

 Conferința internațională “Inovație și calitate în sectorul public”, ediția a 
X-a  

 
OBIECTIV  
Promovarea celor mai bune practici din administrația publică 
Obiectivele urmărite prin realizarea acestei competiţii sunt: 

 Creşterea standardelor la nivelul administraţiei centrale şi locale, prin identificarea şi 
recunoaşterea practicilor de succes şi inovatoare în livrarea serviciilor publice, 
precum şi a rezultatelor acestora 

 Dezvoltarea unor servicii publice mai bune, a unor standarde ridicate de livrare a 
serviciilor şi a unui management îmbunătăţit 

 Împărtăşirea ideilor la nivelul instituţiilor și autorităților publice cu privire la modul 
în care acestea ar putea încuraja bunele practici de management 

 Promovarea inovaţiei la nivelul unor domenii de responsabilitate diferite. 
 

PERIOADA DE DERULARE 
16 noiembrie 2017, București, Hotel Ibis, Palatul Parlamentului, București 
 
PARTENERI  
RoRec- Asociaţia Română de Reciclare  
Radio România Actualităţi  
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REZULTATE 
 

 S-a desfăşurat o competiţie 
naţională de bune practici, 
înregistrându-se 21 de propuneri de 
bune practici;  

 Au fost premiate 13 instituţii şi 
autorităţi publice din România;  

 A fost elaborat Ghidul de bune 
practici, diseminat în cadrul 
conferinţei în format electronic;  

 La conferinţă au participat 105 
participanţi, reprezentanţi ai 
administraţiei publice din România, ai 
mediului academic, ai societăţii civile 

şi ai mass-mediei şi invitaţi externi;  

 Au fost realizate activităţi de promovare la nivel naţional: presa scrisă, radio şi TV; 

 Prezenţa reprezentantului administraţiei publice din Republica Moldova a reafirmat 
dorinţa de colaborare dintre cele două ţări şi a scos în evidenţă rezultatele deosebite 
obţinute în urma cooperării; 
Totodată, anul acesta, fiind o ediție aniversară – 10 ani de la prima ediție, ANFP 
a dorit să recunoască fidelitatea implicării în demersul ANFP a 10 instituții și 
autorități publice, care cu consecvență, au înscris proiecte în competiție, și au 
obținut rezultate valoroase. 
 
CONCLUZII 

 Noul format de organizare al conferinţei din acest an a fost apreciat de către 
participanţi, mai ales datorită faptului că aceştia au avut posibilitatea de a cunoaşte 
proiectele prezentate în cele trei ateliere.   

 Punerea laolaltă a  reprezentanţilor administraţiei publice din țară și din străinătate, 
ai organizaţiilor neguvernamentale, ai mediului universitar și ai mass-mediei a dat 
plus valoare evenimentului.   

 Tematicile propuse pentru cele trei ateliere de lucru au fost apreciate de cei prezenţi, 
iar instituţiile publice au fost încurajate să continue dezvoltarea de proiecte în 
domeniile vizate.   

 Organizarea conferinţei şi a atelierelor de lucru a contribuit la realizarea unui schimb 
de bune practici între participanţi, reprezentanţi ai administraţiei publice centrale şi 
locale, proiectele prezentate reprezentând modele care ar putea fi preluate şi adaptate 
diferitelor situaţii.    

 Ediţia specială din acest an, ocazionată de celebrarea a 10 ani de la organizarea primei 
ediţii, a dat posibilitatea organizatorilor de a-i recompensa pe cei care s-au implicat 
în tot aceşti ani şi au contribuit la creşterea acestui demers. De asemenea, 
participanţii şi-au exprimat admiraţia şi susţinerea în continuare a acestui demers, 
extrem de benefic pentru a pune în valoare munca şi proiectele de succes ale 
administraţiei publice din România.   
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OCTOMBRIE 2018 

 Conferința internațională Inovație și calitate în sectorul public, ediția a 
XI – a 

 
OBIECTIV/SCOP  
Diseminarea bunelor practici implementate în administraţia publică românească şi 
europeană, cât şi premierea acestor iniţiative pentru a impulsiona performanţa în 
sistemul public.   
 
PERIOADA DE DERULARE 
30 - 31 octombrie 2018, la Sâmbăta de Sus, judeţul Braşov 
 

 
 
PARTENERI 
RoRec- Asociaţia Română de Reciclare   
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REZULTATE 
 

 S-a desfăşurat o competiţie naţională de bune practici, înregistrându-se 22 de 
propuneri de bune practici;  

 A fost elaborat Ghidul de bune practici, diseminat în cadrul conferinţei în format 
electronic;  

 Au fost premiate 12 instituţii şi autorităţi publice din România, pe baza 
bunelor practici depuse;  

 La conferinţă au participat 80 de participanţi, reprezentanţi ai administraţiei 
publice din România, ai mediului academic, ai societăţii civile şi ai mass-mediei şi 
invitaţi externi;  

 Au fost realizate activităţi de promovare la nivel naţional: presa scrisă, radio şi TV.  
 
 
 
CONCLUZII 
Bunele practici au implementat metode și instrumente pe plan local/ național în scopul 

creșterii eficienței și profesionalizării resurselor umane, creșterii calității vieții şi 

necesităților comunității, prin : 

 dobândirea de competenţe lingvistice pentru tinerii care 
aparțin minorităților naționale 

 dezvoltarea de metode moderne de formare pentru 
personalul din administrația publică 

 utilizarea inteligentă a resurselor umane și corelarea 
acestora cu obiectivele instituției publice 

 utilizarea metodelor alternative de dezvoltare personală 

 creșterea nivelului de protecție a mediului prin reciclare 
eficiență a deșeurilor în concordanță cu țintele de 
reciclare impuse de cadrul european de reglementare 

 digitalizarea serviciilor publice 

 dezvoltarea de sisteme-suport în cadrul comunităților 
rurale pentru anumite categorii de populație  

 cooperarea la nivel local în scopul dezvoltării integrate a 
regiunii 

 utilizarea tehnologiilor moderne în scopul îmbunătățirii calității vieții și creării unui 
mediu favorabil dezvoltării economice 

 conștientizarea și participarea civică a tinerilor în procesul de luare a deciziilor 
politice 

 
O sesiune specială în cadrul evenimentului a fost dedicată aniversării Centenarului și a 
cuprins expuneri și dezbateri interesante privind istoricul și evoluția administrației 
publice.  
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 Seminarul regional cu tema Dezvoltarea carierei în funcţia publică, 4 - 5 
octombrie 2018, Cluj-Napoca 

 
Peste 100 de reprezentanți ai administraţiei publice din județele Bihor, Bistriţa-Năsăud, 
Cluj, Maramureş, Mureş şi Sălaj au participat la sesiunile de instruire susţinute de 
reprezentanții Agenției  
În cadrul evenimentului au fost prezentate proiectele şi iniţiativele ANFP în ceea ce 
priveşte dezvoltarea unui management modern al resurselor umane și au fost abordate 
aspecte importante privind managementul funcţiei publice precum: dosarul profesional, 
concursurile de recrutare/ promovare, structuri organizatorice, planurile privind 
formarea profesională a funcţionarilor publici 
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MARTIE 2019 
 
PRESRO 2019  

 Reuniunea EUPAN 5 Secretariat WL, 6 martie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În data de 6 martie 2019, a avut loc la sediul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice (MDRAP), Reuniunea EUPAN 5 Secretariat WL, în contextul 
deţinerii de către România a Preşedinţiei rotative a Consiliului Uniunii Europene. 

MDRAP, prin Direcţia Generală Administraţie Publică, Agenţia Naţională a 
Funcţionarilor Publici (ANFP) şi Institutul Naţional de Administraţie (INA) gestionează 
activităţile Reţelei Europene de Administraţie Publică - EUPAN (European Public 
Administration Network).  

Pe ordinea de zi a reuniunii de astăzi s-au 
aflat, printre altele: prezentarea priorităților 
şi a echipei ce coordonează Președinția 
EUPAN a României, pregătirea viitoarei 
reuniuni la nivel de lucru din 8-9 aprilie 2019, 
prezentarea generală a întâlnirii anterioare și 
viitoare a CAF, precum şi discuții privind 
Strategia EUPAN. 
ANFP coordonează grupul de lucru Reţeaua 
experţilor în domeniul selecţiei de personal, 
gestionat de către Oficiul European pentru 

Selecţia Personalului (EPSO) 
 

http://www.eupan.eu/
http://www.eupan.eu/
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 11-12 martie 2019 - Reuniunea grupului de experţi din cadrul Oficiului 
European pentru Selecţia Personalului – EPSO 

 
La eveniment au participat aproximativ 60 de persoane - reprezentanți ai statelor 
membre, ai Comisiei Europene și ai EPSO, alături de reprezentanți ai ANFP și MDRAP.  
Tematicile abordate în cadrul întâlnirii au vizat situația procedurilor de selecție a 
personalului la nivelul EPSO, oportunitățile de angajare și experiența de muncă în cadrul 
Comisiei Europene, inteligenţa artificială – o perspectivă europeană. Totodată, au fost 
prezentate procedurile de recrutare dezvoltate de diferite organizaţii de la nivelul UE.  
 

 

 

APRILIE 2019 

 EUPAN, 8 aprilie:  

ANFP, împreună cu MDRAP şi INA au organizat la Focşani, întâlnirea de lucru din cadrul 
EUPAN (European Public Administration Network). Evenimentul a fost susţinut de 
Consiliul Judetean Vrancea. 
Au participat reprezentanţi din 21 de state din UE participă la discuţii pe teme ca: etica în 
administraţia publică, provocări în folosirea serviciilor electronice, impactul 

https://www.facebook.com/hashtag/anfp?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDyhECB9d96TmDZXY_5lHq0jLhUT-g4Snlk5MlASoYbcQjb308mMdgDRlQYl8d_5_DgyjpUAxAiRCDnc8pmyMS9QyjTgW3wt6ypxh4WYRSlPTe587vhH1un_Byglm_v29BhlMoIXzBBBcDENJq8hvR72xhtNaYTFmBC-ngjK3Iy2d4CVJNykA5dpXB5QAQQ5ZkWly6aEDeIB2zbBPb13GsdS9Cq9UafycRNOYD-L5axlop7Zdx0Ha62j1DodiFAjm0fLINheEEfGd_GaLB0W5A3z6FtzD8ucgqNzOY_neGPxurHkbY0IibeTzpLyGOY_7Nq3SwLg_OMkiLjAe2QpeHIUQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/mdrap?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDyhECB9d96TmDZXY_5lHq0jLhUT-g4Snlk5MlASoYbcQjb308mMdgDRlQYl8d_5_DgyjpUAxAiRCDnc8pmyMS9QyjTgW3wt6ypxh4WYRSlPTe587vhH1un_Byglm_v29BhlMoIXzBBBcDENJq8hvR72xhtNaYTFmBC-ngjK3Iy2d4CVJNykA5dpXB5QAQQ5ZkWly6aEDeIB2zbBPb13GsdS9Cq9UafycRNOYD-L5axlop7Zdx0Ha62j1DodiFAjm0fLINheEEfGd_GaLB0W5A3z6FtzD8ucgqNzOY_neGPxurHkbY0IibeTzpLyGOY_7Nq3SwLg_OMkiLjAe2QpeHIUQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ina?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDyhECB9d96TmDZXY_5lHq0jLhUT-g4Snlk5MlASoYbcQjb308mMdgDRlQYl8d_5_DgyjpUAxAiRCDnc8pmyMS9QyjTgW3wt6ypxh4WYRSlPTe587vhH1un_Byglm_v29BhlMoIXzBBBcDENJq8hvR72xhtNaYTFmBC-ngjK3Iy2d4CVJNykA5dpXB5QAQQ5ZkWly6aEDeIB2zbBPb13GsdS9Cq9UafycRNOYD-L5axlop7Zdx0Ha62j1DodiFAjm0fLINheEEfGd_GaLB0W5A3z6FtzD8ucgqNzOY_neGPxurHkbY0IibeTzpLyGOY_7Nq3SwLg_OMkiLjAe2QpeHIUQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/eupan?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDyhECB9d96TmDZXY_5lHq0jLhUT-g4Snlk5MlASoYbcQjb308mMdgDRlQYl8d_5_DgyjpUAxAiRCDnc8pmyMS9QyjTgW3wt6ypxh4WYRSlPTe587vhH1un_Byglm_v29BhlMoIXzBBBcDENJq8hvR72xhtNaYTFmBC-ngjK3Iy2d4CVJNykA5dpXB5QAQQ5ZkWly6aEDeIB2zbBPb13GsdS9Cq9UafycRNOYD-L5axlop7Zdx0Ha62j1DodiFAjm0fLINheEEfGd_GaLB0W5A3z6FtzD8ucgqNzOY_neGPxurHkbY0IibeTzpLyGOY_7Nq3SwLg_OMkiLjAe2QpeHIUQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/cjvrancea.ro/?__tn__=K-R&eid=ARDFNLsDVtMg9pp4ydd9JholG6D1EWQBU9yNYC2-zq6Se8rk6a68fznWxUJAjw75BErA8_g_o3R8lp_P&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDyhECB9d96TmDZXY_5lHq0jLhUT-g4Snlk5MlASoYbcQjb308mMdgDRlQYl8d_5_DgyjpUAxAiRCDnc8pmyMS9QyjTgW3wt6ypxh4WYRSlPTe587vhH1un_Byglm_v29BhlMoIXzBBBcDENJq8hvR72xhtNaYTFmBC-ngjK3Iy2d4CVJNykA5dpXB5QAQQ5ZkWly6aEDeIB2zbBPb13GsdS9Cq9UafycRNOYD-L5axlop7Zdx0Ha62j1DodiFAjm0fLINheEEfGd_GaLB0W5A3z6FtzD8ucgqNzOY_neGPxurHkbY0IibeTzpLyGOY_7Nq3SwLg_OMkiLjAe2QpeHIUQ
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documentelor strategice în administraţia publică, competenţe necesare pentru e-
guvernare. 
 

 

MAI 2019 

 EUPAN 5 SECRETARIAT DG: Întâlnirea de secretariat a Reţelei Europene 
de Administraţie Publică, 8 mai 

În data de 8 mai 2019, a avut loc la sediul 
Ministerului Dezvoltării  Regionale şi 
Administrației Publice (MDRAP), întâlnirea 
de lucru a reprezentanților Austriei, 
Finlandei, Croației, Comisiei Europene și 
României (EUPAN 5 Secretariat DG), în 
scopul pregătirii viitoarei reuniuni la nivel de 
directori generali, care se va desfășura la 
Palatul Parlamentului din București, în 
perioada 3-4 iunie 2019. 
În contextul deţinerii de către România a 
Preşedinţiei rotative a Consiliului Uniunii 
Europene, MDRAP, prin Direcţia Generală 

Administraţie Publică, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) şi Institutul 
Naţional de Administraţie (INA) gestionează activităţile Reţelei Europene de 
Administraţie Publică - EUPAN (European Public Administration Network). 
În cadrul reuniunii de miercuri au fost prezentate: 
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 prioritățile şi echipa care coordonează Președinția EUPAN a României; 
 concluziile reuniunii la nivel de experți care a avut loc la Focșani (în perioada 8-9 

aprilie 2019); 
 rezultatele Întâlnirii Corespondenților Naționali CAF din data de 6 mai 2019; 
 Strategia EUPAN 2019 - 2022. 

 

 

IUNIE 2019 

 EUPAN: Reuniunea Directorilor Generali din cadrul Reţelei Europene 
pentru Administraţie Publică, 3-4 iunie 
 

În contextul exercitării de către România a 
Președinției Consiliului Uniunii Europene, 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice (MDRAP), prin 
Direcția Generală Administrație Publică, 
Agenția Națională a Funcționarilor Publici 
(ANFP) și Institutul Național de 
Administrație (INA), a organizat, în 
perioada 3-4 iunie 2019, la Palatul 
Parlamentului din București, Reuniunea 
Directorilor Generali din cadrul Rețelei 
Europene pentru Administrație Publică 
(European Union Public Administration 
Network - EUPAN). 
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La reuniune au participat aproximativ 70 de reprezentanți la nivel de conducere din 
administrațiile publice ale statelor membre și din Comisia Europeană, observatori, 
reprezentanți ai organizatorilor, dar și ai mediului asociativ și universitar din România. 
Formatul întâlnirii a oferit ocazia participanților de a dezbate teme de interes în cadrul 
unei sesiuni plenare și al unor ateliere de lucru interactive. 
Sesiunea plenară a cuprins prezentări legate de: 
 managementul resurselor umane din administrația publică românească, 
 activitatea Comitetului European de Dialog Social pentru administrația publică 
centrală (SDC CGA), 
 progresul Suediei în domeniul digitalizării, 
 prioritățile Președinției Finlandei în cadrul EUPAN, din calitatea ei de viitoare țară 
care va prelua Președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. 
Subiectele atelierelor de lucru s-au concentrat pe: 
 competențele necesare pentru e-guvernare, 
 etica privită ca parte integrată a culturii organizaționale, 
 provocări în utilizarea serviciilor electronice în administrația publică, 
 impactul documentelor de planificare strategică asupra performanței administrației 
publice centrale. 
De altfel, temele au făcut și obiectul derulării unor cercetări la nivel de state membre, ale 
căror rezultate au fost prezentate în cadrul reuniunii.  
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Un moment important l-a constituit adoptarea Strategiei EUPAN pentru perioada 2019 
– 2022, document realizat pe durata mandatului Președinției României la Consiliul 
Uniunii Europene. 
Evenimentul a încheiat seria întâlnirilor Rețelei EUPAN care au avut loc în țara noastră 
pe parcursul exercitării Președinției României la Consiliul Uniunii Europene. Seria 
întâlnirilor rețelei a început în luna martie și a cuprins organizarea a 4 evenimente (unul 
la nivel de directori generali, unul la nivel de experți și două la nivel de secretariat). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


