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Agenda februarie 2021 
 

 
22 februarie – participare la întâlnirea cu reprezentanţii organizaţiei Coaliţiei pentru 
Dezvoltarea României. Temele abordate au vizat competenţele digitale ale funcţionarilor 
publici şi digitalizarea serviciilor publice, în contextul pregătirii de către ANFP a Fișei de 
Reforme şi Investiții pentru definirea obiectivelor strategice de dezvoltare a funcției publice. 
 
23 februarie  – participare la  o întâlnire cu reprezentanţi din cadrul Ministerului Cercetării, 
Inovării și Digitalizării. S-a discutat despre ideile de reforme și investițiile privind funcţia 
publică, cuprinse în propunerea de actualizare a Planului Național de Reformă și Reziliență 
(PNRR).  
 
24 februarie – participare la întâlnirea cu reprezentanţii Federaţiei Naţionale a Sindicatelor 
din Administraţie (FNSA). Întâlnirea a avut ca scop discutarea unor aspecte care ţin de rolul 
ANFP în asigurarea unui management eficient al funcţiei publice şi menţinerea bunei colaborări 
cu organizaţiile sindicale. 
 
25 februarie – participare la webinarul Digital First, organizat de către Institutul Aspen 
România. Discuţiile din cadrul webinarului s-au concentrat pe crearea unui cadru colaborativ 
de lucru pentru o politică publică – Digital First – de transformare digitală a administraţiei 
publice.  
 
25 februarie  - participare la consultarea online cu echipa Băncii Mondiale, organizată în 
cadrul proiectului „Consolidarea capacității administrative a Agenției Naționale a 
Funcționarilor Publici”. Principalele teme de discuție au fost: rolul și mandatul ANFP, 
provocări, propuneri privind structura organizatorică. 
 
25 februarie – participare la o întâlnire cu reprezentanții Institutului Național de Statistică, 
pentru discutarea unor aspecte care ţin de colaborarea celor două instituţii în 
operaţionalizarea Sistemul electronic național de evidență a ocupării în sectorul public 
(SENEOSP) şi în completarea Chestionarului anual al Oficiului de Statistică al UE (EUROSTAT). 
 
25 februarie - participare la întâlnirea Colegiului Managerial ANFP, pentru discutarea unor 
aspecte administrative.  
 
26 februarie – participare la întâlnirea cu Dan Barna, viceprim-ministru al României, la sediul 
Guvernului. Discuțiile s-au concentrat pe propunerile de reformă ANFP, în ceea ce privește 
managementul resurselor umane.  

 


