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Agendă martie 2021 

 

1 martie 2021 Întâlnire cu Ambasadorul Republicii Federale Germania la București, 
Excelența Sa Cord Meier-Klodt 

3 martie 2021 - Întâlnirea online cu studenţi ai Academiei de Studii Economice cu ocazia 
începerii stagiului de practică în cadrul ANFP.   
- Participare la întâlnirea online cu reprezentanţi ai Comisiei Europene. 
În cadrul întâlnirii  au fost purtate discuţii cu privire la planurile de 
reformă ale ANFP în contextul PNRR. 
- Întâlnire cu reprezentanţi ai Guvernului României, Iulian – Vasile 
Popescu, consilier de stat şi Cosmin Zah, consilier. Discuțiile au vizat 
reforma managementului resurselor umane din administraţia publică, cu 
accent pe soluţiile propuse de ANFP: stabilirea cadrelor de competențe; 
operaţionalizarea concursului național pentru funcționarii publici; 
monitorizarea performanței; instruirea funcţionarilor publici; 
dezvoltarea infrastructurii IT; propuneri legislative. 

4 martie 2021 Participare la webinarul cu tema Rolul ANFP în profesionalizarea 
funcţiei publice, organizat de ANFP şi dedicat organizaţiilor 
neguvernamentale.  

8 martie 2021 Întâlnire on-line cu reprezentantul Fundației Friedrich-Naumann, 
Wagner Raimar. Discuțiile au vizat  propunerile de reformă  în ceea ce 
privește managementul resurselor umane. 

9 martie 2021 Întrevedere  cu Excelenţa Sa, doamna Laurence Auer, Ambasadorul 
Republicii Franceze în România. Discuţiile s-au axat pe planurile ANFP în 
ceea ce priveşte reforma managementului resurselor umane în 
administraţia publică. 

10 martie 2021 - Participare la webinarul Management modern în administraţia 
publică, organizat de platforma Administraţie.ro, având ca temă 
Factorul uman în digitalizare şi rezilienţa cibernetică a administraţiei 
publice.  
- Participare la întâlnirea on-line cu reprezentanţi ai Băncii Mondiale în 
cadrul căreia s-a analizat stadiul proiectelor implementate de ANFP 
care beneficiază de sprijin din partea Băncii Mondiale.  

11 martie 2021 - Întâlnire cu Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administrației, 
CSEKE Attila.  

- Întâlnire cu preşedintele Institutului Naţional de Administraţie, Corina 
Licea.   

12 martie 2021 Participare la întâlnirea online cu mediul academic, respectiv cu 
reprezentanţi ai facultăţilor cu profil administraţie publică din cadrul 
Universităţii din Bucureşti, Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, 
Academiei de Studii Economice, Şcolii Naţionale de Studii Politice şi 

https://www.facebook.com/hashtag/anfp?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXNkVHWGoajJkPdhDQHurKGkOYlZAXxS6Q-FM24uK6Qin65V87OrI3l7O-U4gi5ej9bZewTloYurKTfGTzB7dPxKAjgMLjp6c_Le1qCVzGmSQZAs0ycAY76dy5p3bpEAeITmvPTf_NFBRiOyaUZhnxs&__tn__=*NK-R
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Administrative şi Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Discuţiile 
au vizat colaborarea în elaborarea strategiei privind funcția publică 2021 
– 2027, precum şi în asigurarea atractivităţii funcţiei publice pentru 
tineri. 

15 martie 2021 Întâlnire online cu prefectul Municipiului București. 

16 martie 2021 - Participare la ședința Comisiei pentru administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului din Camera Deputaţilor cu scopul de a analiza 
dificultăţile întâmpinate în aplicarea Codului Administrativ.  
- Întâlnire de lucru la Secretariatul General al Guvernului. 

17 martie 2021 Participare la întâlnirea on-line cu prefecţii şi subprefecţii, organizată de 
ANFP cu scopul de a oferi sprijin instituţiilor prefectului în contextul 
modificărilor intervenite în structura organizatorică - stabilirea funcţiilor 
publice de prefect şi subprefect ca funcţii de demnitate publică şi 
înfiinţarea funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de 
secretar general al instituţiei prefectului. 

18 martie 2021 Întâlnire cu studenţi de la facultățile cu specializarea economic şi 
administrație publică cu ocazia demarării stagiului de practică în cadrul 
proiectului „Student activ – Profesionist de succes – PRO-ACTIV 2020!” - 
POCU/626/6/13/130823. 

19 martie 2021 Întâlnire de lucru cu reprezentanţii Institutului Naţional de 
Administraţie, vizând stadiul proiectelor în derulare, dar şi  
oportunităţile viitoare de colaborare.  

22 martie 2021 - Întâlnire cu studenţi din cadrul Facultăţii de Administraţie şi 
Management Public, Academia de Studii Economice din Bucureşti, în 
cadrul proiectului ROSE.  
- Întâlnire cu Ciprian Ciucu, Primarul Sectorului 6.  

23 martie 2021 - Participare la întâlnirea online privind „Planul Național de Redresare și 
Reziliență al României”, organizată de Reprezentanța Comisiei 
Europene în România, în cadrul căreia au fost  discutate iniţiativele 
statelor membre ale UE în procesul de modernizare şi revitalizare a 
economiilor naţionale.  

- Întâlnire cu reprezentanţi ai Secretariatului General al Guvernului. 

24 martie 2021 Întâlnire cu preşedintele Autorității pentru Administrarea Activelor 
Statului, Cătălin Stancu şi cu președintele Autorității Competente de 
Reglementare a Operat ̦iunilor Petroliere OffShore la Marea Neagră 
(ACROPO), Gabriela Dan-Unterseh.  

29 martie 2021 Întâlnire cu primarul municipiului Bacău. 

30 martie 2021 - Participare întâlnirea de lucru online organizată de ANFP cu instituţiile 
publice de la nivel local, dedicată persoanelor cu atribuţii în 
gestionarea resurselor umane din județul Alba.  
- Întrevedere cu Excelenţa Sa, doamna Isabel Rauscher, Ambasadorul 
Austriei în România. 

31 martie 2021 Întâlnire cu consilierul prezidenţial Cosmin Marinescu, la Palatul 
Cotroceni, în contextul mai amplu de consultare demarat de ANFP, cu 
toţi factorii de interes, în vederea sprijinirii soluţiilor de reformă 
propuse. 

 


