Agenda aprilie 2021
7 aprilie –întrevedere cu Excelenţa Sa Roelof van Ees, ambasadorul Regatului Ţărilor de Jos în
România. S-a discutat despre posibilităţile de cooperare România-Olanda în domeniul
administraţiei publice, cu accent pe schimbul de experienţă în profesionalizarea funcţionarilor
publici.
9 aprilie – webinar organizat de ANFP cu reprezentanţii administraţiei publice centrale,
Ministerul Culturii și Direcțiile Județene de Cultură, pentru acordarea de asistenţă de specialitate
funcţionarilor publici cu atribuţii în gestionarea resurselor umane.
întâlnirea cu Mihai - Alexandru Badea, deputat, președintele Comisiei juridice, de
disciplină și imunități din cadrul Camerei Deputaților. Discuţiile s-au concentrat pe problemele
sistemului funcţiei publice, dar mai ales pe propunerile ANFP de reformă a managementului
resurselor umane, care vizează inclusiv implementarea procedurii de recrutare a personalului,
pe modelul concursurilor desfăşurate la nivelul UE (modelul EPSO).
13 aprilie - întâlnire cu Istvan Jakab, șeful Reprezentanței Comisiei Europene în România. S-a
discutat despre principalele proiecte propuse de ANFP ca soluţii solide pentru procesul de
reformă a sistemului administraţiei publice.
- întrevedere online cu Jessica Kim, consilier pe probleme legate de anticorupţie în
cadrul Ambasadei SUA la Bucureşti. Întrevederea s-a desfăşurat în contextul procesului amplu de
consultare, pe care ANFP l-a demarat în scopul atragerii de sprijin pentru implementarea
propunerilor de reformă a sistemului administraţiei publice.
14 aprilie –întâlnire cu Pollyana Hangan, deputat în Parlamentul României, pentru a discuta
despre importanța implicării active a unui număr cât mai mare de factori de decizie în
implementarea unor reforme viabile în sectorul public românesc.
15 aprilie – participare la webinarul organizat de către Institutul Naţional de Administrație, în
contextul derulării Săptămânii Societății Civile.
16 aprilie - webinar organizat de ANFP pentru acordarea asistenţei de specialitate autorităţilor
şi instituţiilor publice de la nivel central - Ministerul Tineretului şi Sportului și Direcţiile Judeţene
pentru Sport şi Tineret.
19 aprilie - participare la întâlnirea on-line, cu studenții de la facultăţile cu specializarea
economic şi administraţie publică, cu ocazia demarării unui nou stagiu de practică, în cadrul
proiectului Student activ – Profesionist de succes – PRO-ACTIV 2020!
21 aprilie – participare la întâlnire de lucru la sediul Ministerului Muncii şi Protecției Sociale.
Discuţiile au reliefat necesitatea realizării unui grup care să analizeze modalitatea de reflectare
în COR a tuturor funcţiilor publice prevăzute de Codul administrativ.
26 aprilie - participare la ședinţa de lucru a Comisiei pentru Dialog Social din cadrul MDLPA,
pentru discutarea a două proiecte de acte normative propuse de Agenție.
28 aprilie - întâlnire cu preşedinta Institutului Național de Administrație, Corina Licea şi
prefectul capitalei, Alin-Bogdan Stoica pentru a discuta despre importanţa derulării unui proces
de recrutare transparent şi eficient, pentru întreg personalul din administraţia publică.
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