Agenda mai 2021
6 mai – întrevedere cu Alina Pop, secretar de stat în cadrul Ministerului Muncii și Protecției
Sociale. Au fost abordate o serie de aspecte care ţin de dezvoltarea carierei funcţionarilor
publici.
10 mai - întâlnire de lucru online cu reprezentanţi ai mediului academic pentru a discuta pe
marginea proiectului de Strategie în domeniul funcţiei publice 2021-2027, propus de ANFP.
11 mai - deschiderea stagiului de practică în cadrul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici
pentru studenţii Universităţii Nicolae Titulescu din București, Facultatea de relații internaționale
și administrație, anul II, programul de studii Administrație publică.
14 mai - dezbatere cu reprezentanţi ai autorităţilor şi instituţiilor publice, pe marginea
proiectului Strategiei de dezvoltare a funcţiei publice 2021 – 2027.

18 mai - participare la seminarul „Creşterea capacităţii adminstrative a GAL-urilor” organizat
de Federaţia LEADER pentru Grupurile de Acţiune Locală, în scopul dezbaterii aspectelor legate
de managementul proiectelor finanțate din surse multiple.
– participare la webinarul Competențele viitorului organizat împreună cu INA, în
contextul Lunii Europene a Diversității (EU Diversity Month) și al Săptămânii Guvernării Deschise
(OpenGov Week), demers susținut de Secretariatul General al Guvernului.
20 mai – participare la forumul “Managementul Diversității în România - realități, practici și
deziderate”, organizat pentru a celebra #EUDiversityMonth
21 mai – participare la cea de-a 25 ediţie a conferinţei internaționale “Teoria și practica
administrării publice”, organizată de Academia de Administrare Publică din Republica Moldova
(AAP). La eveneiment au fost prezenţi reprezentanţi ai administraţiei publice şi ai mediului
academic din Republica Moldova şi din România, dar şi participanţi din Cehia, Ucraina şi Letonia.
24 mai - participare la “2021 Bucharest Summit: Cooperation for Development”. În cadrul
panelului dedicat administrației publice – Eficienţă şi transparenţă în administraţie, au fost
prezentate planurile de reformă propuse de ANFP.
25 mai - întâlnire de lucru cu experţi ai Băncii Mondiale, în contextul activităţilor de consolidare
a competențelor de leadership și de management al schimbării, pentru personalul ANFP.
26 mai - participare la atelierul de lucru privind managementul reformei funcţiei publice
27 mai – participare la webinarul „Digitalizarea administrației publice” organizat de INA. În
cadrul evenimentului au fost prezentate două proiecte ale ANF - e-ANFP şi SIMRU.
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