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Agenda august 2021 
 
 
2 august – întâlnire cu Federația Sindicatelor din Ministerul Muncii pentru a discuta cu 
privire la Proiectul Hotărâre privind modul de constituire, organizare și funcționare a 
comisiilor paritare, componența, atribuțiile și procedura de lucru ale acestora, precum 
și normele privind încheierea și monitorizarea aplicării acordurilor colective 
3 august – întâlnire cu Florica Cherecheș, președinte al Autorității Naționale pentru 
Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții pentru a identifica anumite 
modalităţi de colaborare în vederea accesibilizării recrutării în funcţia publică a 
persoanelor care au un certificat de încadrare în grad de handicap, în special vizual. 
4 august – Întâlnire cu instituții de la nivel central local pentru a prezenta aplicația 
informatică de extragere automată a subiectelor pentru concursurile gestionate în cadrul 
Sistemului informatic integrat al Agenției. 
9 august – Întâlnire cu reprezentanţi ai Institutului Naţional de Administraţie pentru a 
discuta cu privire la formarea și perfecționarea funcționarilor publici 
11 august – semnarea protocolului de colaborare cu EFdeN — Asociația Solar Decatlon 
București în domeniul integrării principiului dezvoltării durabile în cadrul proiectelor 
finanțate din Fondurile Europene Structurale şi de Investiții 2014-2020 și 2021-2027 
derulate în EFdeN Sustainable City.  
12 august – întrevedere cu Octavian Berceanu, comisarul general al Gărzii Naționale de 
Mediu. Au fost abordate o serie de aspecte care țin de cariera funcționarilor publici, cu 
accent pe echivalarea funcțiilor publice specifice cu funcțiile publice generale. 
      - întâlnire cu reprezentanţi ai Monitorului Oficial pentru a discuta aspecte ce 
ţin de publicarea concursurilor  
13 august – semnarea protocolului de colaborare cu Ministerul Economiei, 
Antreprenoriatului și Turismului, în vederea punerii la dispoziţia MEAT, cu titlu gratuit, 
de către ANFP, a modulului de extragere a subiectelor de către comisia de concurs pentru 
ocuparea funcţiilor publice. 
24 august – semnarea protocolului de colaborare cu Ministrul Investițiilor și Proiectelor 
Europene privind utilizarea aplicației informatice de extragere automată a subiectelor 
de concurs.  
26 august - întâlnire de lucru cu Ministrul Sănătăţii, Ioana Mihăilă, în cadrul căreia a fost 
agreat semnarea protocolului de colaborare privind utilizarea aplicaţiei infomatice de 
extragere automată a subiectelor la concursurile pentru ocuparea funcţiilor publice.  
  
  

 

 

 


