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RAPORT 

Conferinţa internaţională Inovaţie şi calitate în sectorul public, ediția XI  

30 – 31 octombrie 2018 

 
 

 

 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a 

organizat în perioada 30 - 31 octombrie 2018, la 

Sâmbăta de Sus, judeţul Braşov, cea de-a XI-a 

ediţie a conferinţei internaţionale Inovaţie şi 

calitate în sectorul public.  

În cadrul conferinţei au fost prezentate şi premiate 

cele mai bune exemple de bună practică înscrise în 

Competiţia celor mai bune practici din 

administraţia publică din România, fiind acordate 

9 premii şi 3 menţiuni. 

Conferinţa a reunit reprezentanţi ai administraţiei 

publice româneşti şi europene, ai organizaţiilor neguvernamentale şi ai mediului universitar.  

 

 

 
PARTICIPANŢI 

 

 

 
 

 

Au fost prezenți peste 80 de participanţi, reprezentanţi ai 

administraţiei publice centrale şi locale din România, ai 

mediului academic, ai societăţii civile şi ai mass-media. 

Evenimentul s-a bucurat de prezenţa invitaţilor externi, 

reprezentanţi ai Academiei de Administrare Publică din 

Republica Moldova.  
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DESCHIDEREA CONFERINŢEI 

 
 Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici  

 

Vasile – Felix Cozma, preşedintele ANFP, a deschis lucrările conferinţei, mulţumind tuturor celor 

prezenţi pentru participare şi subliniind faptul că organizarea unor astfel de evenimente reprezintă 

un catalizator pentru consolidarea, dezvoltarea și îmbunătățirea sistemului administrației publice. 

Amintind de recenta vizită de studiu 

efectuată în Belgia și Franța, domnul 

Vasile–Felix Cozma a ținut să sublinieze 

faptul că sistemul administrației publice 

românești este, în general, asemănător 

celui belgian și francez, la nivel național 

impunându-se corectarea anumitor 

deficiențe. Soluția propusă pentru 

îmbunătățirea acestui sistem vizează, 

printre altele, concentrarea eforturilor în 

scopul dezvoltării resursei umane din 

administrația publică, ea însăși o sursă de 

plusvaloare. De asemenea, a exemplificat, 

ca bună practică, implementarea procesului de tehnologizare a sistemului administrativ din Belgia. 

 

În finalul intervenției sale, președintele ANFP i-a felicitat pe toți cei care s-au implicat în 

organizarea celei de a XI-a ediţii a conferinţei. În opinia sa, acest eveniment reprezintă o garanţie a 

recunoaşterii rezultatelor remarcabile din administraţia publică românească, o platformă de 

dezbatere atât a problemelor cu care se confruntă administraţia publică, cât şi a soluţiilor de 

rezolvare a acestora. 

 

Carmen Drăgan, secretarul general al ANFP, a mulțumit celor prezenţi pentru participare și a 

felicitat instituțiile publice care au aplicat cu proiecte în Competiția celor mai bune practici din 

administrația publică din România. A subliniat, de asemenea, importanța care trebuie acordată 

dezvoltării unui personal cu experiență, profesionist, care aduce, astfel, valoare sistemului 

administrativ.  

 

Virgil Chirilă, secretar de stat, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, a 

prezentat stadiul activităților derulate de minister în vederea pregătirii Președinției Consiliului 

Uniunii Europene, povestea logoului „lupul dacic”, simbol pe care România a ales să îl promoveze 

în perioada în care va asigura preşedinţia Consiliului UE și importanța pentru România a acestei 

președinții.  
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Teodor Iulian Gheorghe, directorul general al 

Direcției Generale pentru Relațiile cu Instituțiile 

Prefectului din cadrul Ministerului Afacerilor 

Interne,  a menționat faptul că vor fi demersuri în 

viitor care vor consta în implicarea instituțiilor 

prefectului în promovarea acestui eveniment, 

considerat de un real folos pentru eficientizarea 

sistemului administrației publice din România. 

 

 

 

 

PREZENTĂRI SUSŢINUTE ÎN CADRUL SESIUNILOR PLENARE 

 

Sesiune plenară I 

Administrația publică în anul Centenarului 

 

 Ministerul Culturii și Identității Naționale 

 

 

O sesiune specială în cadrul evenimentului a fost dedicată aniversării 

Centenarului. În acest sens, Cosmina SIMION, șef birou, a susținut o 

prezentare despre Centenarul Marii Uniri, cu accent asupra reperelor 

istorice ale României de acum 100 de ani și asupra evenimentelor istorice 

importante în România din cadrul Primului și celui de-al Doilea Război 

Mondial. 

 

 

 

 

 

 Universitatea din București, Facultatea de Istorie 

 

 

Conf. Univ. dr. Andrei Florin Sora a susținut o prezentare 

despre istoricul funcției publice și a funcționarilor publici în 

România de acum 100 de ani. De asemenea, a fost realizată 

o analiză temporală referitoare la organizarea administrativ 

- teritorială a României de după Marea Unire de la 1918. 
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 Instituția Prefectului Județul Harghita 

 

Bogdan Țifrea, șef serviciu, a susținut o 

prezentare privind proiectul „ROMÂNIA 100 – 

Respect Armatei României”. Acest proiect se 

dorește a fi cadrul de întâlnire a comunității 

cu simbolurile naționale,  motivele tradiționale, 

instituția Armatei, viața militarilor români și 

celebrarea Centenarului Marii Uniri.  

Prin acest proiect, Instituția Prefectului județul 

Harghita, în calitate de partener, își asumă rolul 

de continuator al promovării şi al cinstirii 

simbolurilor şi valorilor naţionale. 

 

 

Sesiune plenară II 

 

 Banca Mondială în România 

 

Anca Butnaru, specialist 

guvernare, a susținut o prezentare 

privind perspectiva Băncii Mondiale 

referitoare la proiectul „Capital 

uman”, prin intermediul căruia 

statele sunt sprijinite și încurajate să 

își dezvolte strategii naționale de 

creștere a competitivității prin 

investiții în capitalul uman.  

Au fost prezentate informații din 

ultimul raport World Bank 

Development, publicat de Banca 

Mondială, document care încearcă 

să răspundă provocărilor mondiale 

ale ultimului deceniu din 

următoarele domenii: agricultură, tineri, servicii publice, rolul statului, economii în tranziție, 

ocupare și locuri de muncă, infrastructură, sănătate, mediu, sărăcie etc.  

De asemenea, a fost amintit faptul că progresul tehnologiilor ne invită la reformă și la modernizare, 

iar forța de muncă trebuie să se adapteze acestui proces.  

A fost menționată, de asemenea, responsabilitatea administrației publice în dezvoltarea capitalului 

uman pentru a oferi servicii publice de calitate. 
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 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova 

 

 

 

Veronica Butnaru, lector universitar, a salutat buna colaborare dintre 

ANFP şi Academia de Administrare Publică din Republica Moldova, 

mulțumind autorităţilor şi instituţiilor publice care au oferit sprijin 

studenţilor din Republica Moldova în scopul desfăşurării unor stagii în 

România. A urmat o prezentare a activităţii Academiei de 

Administrare Publică din Republica Moldova şi o descriere detaliată a 

dezvoltării profesionale continue a funcţionarilor publici din Republica 

Moldova și a rolului Academiei în planificarea, în implementarea și în 

evaluarea necesităţilor de instruire pentru anii 2016-2020.  

 

 

 

 

 

 

 Agenția Națională a Funcționarilor Publici 

 

Bianka Gagea – Diacencu, expert, a susținut o prezentare privind proiectul I.D.E.A.S. – 

Incluziune.Diversitate.Egalitate.Conştientizare

.Succes. (Lansarea Cartei Diversităţii în 

Slovenia, Croaţia şi România), finanțat de 

Comisia Europeană - Direcția Generală Justiție 

și Consumatori prin programul Drepturi, 

Egalitate, Cetățenie 2014-2020 - R.E.C. (Rights, 

Equality and Citizenship Programme 2014-

2020) și implementat de Compania pentru 

formarea și angajarea persoanelor cu dizabilități 

din Slovenia, cu parteneri din sectorul privat și 

public din România, Slovenia și Croația. ANFP 

este unul dintre partenerii români, alături de 

asociația Asistență și Programe pentru Dezvoltare Durabilă - Agenda 21 și Fundaţia Forum for 

International Communications. Proiectul se va desfășura pe parcursul a doi ani (2017 - 2018) și are 

ca obiectiv promovarea și stimularea punerii în aplicare a principiului nediscriminării și 

respectarea acestuia și a drepturilor omului, prin crearea și dezvoltarea Cartelor Diversității în 

Slovenia, România și Croația pentru sectorul privat și public. Un rezultat remarcabil al proiectului 

a fost elaborarea Cartei Diversității și promovarea acesteia către organizațiile din mediul privat și 

public, în vederea aderării acestora la principiile susținute prin textul Cartei.  
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 Asociația Asistență și Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21 

 

 

Nina Cugler, președinte, a 

prezentat, pe marginea 

datelor oferite prin euro 

barometrele 2012/ 2015/ 

2018, indicatorii de calitate a 

vieții și cei privind 

discriminarea în contextul 

european. De asemenea, au 

fost prezentate informații 

privind gradul de încredere 

pe care cetățenii îl au față de 

deciziile politice care vin în 

sprijinul creșterii calității 

vieții lor. 

 

 

 

 

 

 SCHIMB DE BUNE PRACTICI   

 

ATELIERUL DE LUCRU 1 

Investiții inteligente în dezvoltarea resurselor umane 

 

Moderator: Florina DRAGOȘ, șef serviciu, Agenția Națională a Funcționarilor Publici 

 

Concurs de competențe lingvistice în limba română pentru minorități „Carte frumoasă, cinste cui 

te-a scris!” 

Instituția Prefectului județul Harghita 

 

Bogdan Țifrea, șef serviciu, a prezentat concursul de competenţe lingvistice în limba română 

pentru minorităţi,  competiție cu o tradiție de 16 ani, care reunește elevi şi profesori din peste 40 

de școli din județele Bacău, Brașov, Covasna, Harghita și Mureş. Elevii și majoritatea profesorilor 

coordonatori sunt considerați vorbitori non-nativi, iar limba română este predată ca limbă 

nematernă, unitățile de învățământ participante fiind doar cu predare în limba maghiară. Proiectul 

se adresează doar minorităţilor și este unic deoarece vizează strict dezvoltarea și aprofundarea a cel 

puțin două din cele cinci competenţe lingvistice obligatorii menționate în Programa Națională de 

specialitate, la care se raliază obligatoriu și non-nativii. Scopul proiectului educațional 
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extracurricular este dezvoltarea competenţelor lingvistice în limba română la elevii vorbitori de 

altă limbă maternă decât limba română, prin activitatea tip „concurs”.  

 

 

“INA introduce metode modern în formarea profesională pentru Administrația publică din 

România”  

Institutul Național de Administrație 

 

Claudiu – Emanuel Simion, vicepreședinte INA, a prezentat metodele moderne de formare 

dezvoltate în cadrul Institutului (o aplicație informatică pentru recrutarea formatorilor și pentru 

înscrierea participanților la programele de formare profesională și o platformă de blended learning, 

Moodle, care este un sistem integrat care creează medii personalizate de învățare). Proiectul 

Asigurarea de asistență tehnică pentru Institutul Național de Administrație 18RO03 va oferi 

Institutului suportul necesar, astfel încât acesta să dezvolte și să implementeze instrumente 

moderne de blended learning. 
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Creșterea performanței instituționale și competențelor resurselor umane ale Instituției Prefectului, 

prin implementarea sistemului controlului intern managerial 

Instituția Prefectului Județul Mehedinți 

 

Nicolae Drăghiea, prefectul județului Mehedinți, a accentuat asupra importanței controlului 

managerial intern, apreciind că acesta reprezintă un proces modern de conducere a instituțiilor 

publice. Astfel, managerul, în urma măsurării performanțelor instituției, poate stabili măsurile care 

se impun în vederea asigurării continuității și atingerii obiectivelor specifice și generale.  

Implementarea proiectului a început în anul 2017, primele rezultate fiind vizibile în urma 

autoevaluării de final de an, prin creșterea numărului de standarde implementate, îndeplinirea 

obiectivelor specifice ale cancelariei prefectului și îmbunătățirea indicatorilor. 

Scopul bunei practici este acela de a îmbunătăți performanțele instituției și competențele resurselor 

umane, de a oferi un instrument de analiză atât a rezultatelor obținute de instituție de-a lungul 

anilor, cât și a performanțelor instituțiilor prefectului la nivel național. 

 

 

Soluții alternative în dezvoltarea calității profesionale 

Direcția pentru Agricultură Județeană Iași 

 

Eduard Elefteriu, consilier, a menționat câteva detalii privind organizarea și atribuțiile Direcției 

pentru Agricultură Județeană Iași și a prezentat buna practică care s-a concentrat asupra resursei 

umane din cadrul instituției prin participarea, în Iași, la cursuri de dezvoltare personală, mare parte 

dintre acestea neimplicând costuri.  

 

 

Concluzii 

 

Bunele practici au implementat metode și instrumente pe plan local/ național în scopul creșterii 

eficienței și profesionalizării resurselor umane, prin : 

- dobândirea de competenţe lingvistice pentru tinerii care aparțin minorităților naționale 

- dezvoltarea de metode moderne de formare pentru personalul din administrația publică 

- utilizarea inteligentă a resurselor umane și corelarea acestora cu obiectivele instituției publice 

- utilizarea metodelor alternative de dezvoltare personală 
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ATELIERUL DE LUCRU 2 

Inițiative și soluții integrate pentru dezvoltare durabilă 

 

Moderator: Nina CUGLER, președinte, Asociația Asistență și Programe pentru Dezvoltare 

Durabilă – Agenda 21 

 

Colectarea separată a 

deșeurilor 

Primăria sectorului 6  

 

Olivia Margan, director, 

Direcția Comunicare și 

Relații Publice, a prezentat 

detalii privind Regulamentul 

de organizare și funcționare 

a serviciului public de 

salubrizare în sectorul 6 al 

Municipiului București, care 

vizează reducerea impactului 

negativ al deșeurilor asupra 

mediului și  sănătății 

populației. Sectorul 6 a atins 

în ultimii ani cotele de reciclare impuse de Uniunea Europeană. Proiectul a debutat în 2017 și până 

în prezent sunt implicate în proiect peste 2000 de asociații din sectorul 6.  

 

Soluții digitale în activitatea de lucru cu publicul a celui mai mare SPCLEP din România 

Direcția Locală de Evidență a Persoanelor Iași 

 

Marius-Constantin Bodoga, director executiv, a prezentat organizarea și atribuțiile principale ale 

instituției. La nivelul DLEP Iași a fost implementat un proiect de digitalizare a serviciului public 

prin identificarea unui ansamblu de soluţii IT/SMART, care a condus la eficientizarea relației cu 

cetăţenii. Datorită dezvoltării acestor metode alternative de lucru, DLEP Iași se numără printre 

pionierii digitalizării unui serviciu public.  

 

 

Sprijin pentru implementarea femeilor din mediul rural din județul Iași în dezvoltarea durabilă 

Direcția Județeană pentru Agricultură Iași 

 

Scopul bunei practici l-a reprezentat încadrarea în documentele programatice ale Comisiei 

Europene și ale Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO), care 

evidențiază rolul crucial al femeilor din mediul rural. Peste 45% din forța de muncă din fermele 

familiale pe plan mondial este formată din femei, ceea ce arată necesitatea ca femeile din mediul 

rural să beneficieze de condiții de dezvoltare, cu acces adecvat  și egal la resurse financiare, 
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servicii și oportunități. Fundația Mondială a Femeii din Mediul Rural (WWSF) a stabilit o 

campanie de 17 zile de activități pentru emanciparea femeilor din mediul rural și a comunităților 

din care fac parte. 

 

 

MONTPESA 

Asociația pentru Dezvoltarea Turismului 

 

George Gaman, director executiv, 

a prezentat atribuțiile și 

organizarea MONTPESA, 

persoană juridică de drept privat, 

non profit, nonguvernamentală și 

apolitică (8 localități asociate:  

orașul Dărmănești, comuna 

Dofteana, comuna Măgirești, 

municipiul Moinești, orașul 

stațiune Slănic-Moldova, orașul 

stațiune Tîrgu Ocna, comuna 

Zemeș și comuna Asău) care are 

ca scop dezvoltarea și promovarea 

turismului în județul Bacău.  

 

Dezvoltarea acestui proiect, de dezvoltare economică, s-a bazat pe faptul că, în perioada de după 

1989, localitățile din zona județului Bacău s-au confruntat, timp de mulți ani de zile, cu o dinamică 

redusă a vieții economice locale cu influențe defavorabile asupra bugetului localității și a 

locuitorilor săi. 

În acest context, administrațiile din zona respectivă au identificat în turism, un sector ce poate 

reprezenta o importantă oportunitate în creșterea economică și în crearea de locuri de muncă la 

nivel local și zonal. 

 

 

Concluzii  

 

Proiectele prezentate s-au adresat, în general, creșterii calității vieții, cu impact pe termen mediu și 

lung, prin: 

- creșterea nivelului de protecție a mediului prin reciclare eficiență a deșeurilor în concordanță cu 

țintele de reciclare impuse de cadrul european de reglementare 

- digitalizarea serviciilor publice 

- dezvoltarea de sisteme-suport în cadrul comunităților rurale pentru anumite categorii de 

populație  

- cooperarea la nivel local în scopul dezvoltării integrate a regiunii 
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ATELIER DE LUCRU 3 

Consultarea publică – premisă pentru funcționalitatea mecanismelor codecizionale 

 

Moderator: conf. univ. dr. Răzvan Papuc, decan al Facultății de Administrație și Afaceri, 

Universitatea din București 

 

Sondaje cetățeni – consultare publică 

Comunicare cu cetățenii prin aplicația e-Alba Iulia  

Primăria Municipiului Alba-Iulia, județul Alba  

 

Reprezintă primul proiect pilot de oraș inteligent din România, implementat de municipalitatea 

Alba Iulia în parteneriat cu Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale și companii 

private. Este concentrat pe comunitate, pe convertirea tehnologiilor moderne pentru îmbunătățirea 

calității vieții, axat pe mediul de business: transformarea orașului într-un mediu prietenos cu 

mediul de afaceri. Scopul acestuia este reprezentat de reducerea costurilor, de creșterea eficienței 

economice și a calității vieții. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiectul include un număr de 35 de companii partenere, 103 soluții inteligente agreate cu 

partenerii, peste 60% proiecte implementate, 1 oraș-platformă de testare a echipamentelor și a 

soluțiilor inteligente în mediul rural. Obiectivul proiectului constă în creșterea atractivității 

orașului pentru mediul de afaceri, digitalizarea serviciilor publice și îmbunătățirea comunicării cu 

cetățenii orașului. 
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„Europarlamentar pentru o zi” – promovarea implicării tinerilor în dialogul cu autoritățile în 

vederea cunoașterii rolului administrației publice ca actor central ce declanșează mecanisme de 

colaborare cu cetățenii 

Instituția Prefectului Județul Timiș 

 

În ultimii 15 ani, Instituția Prefectului județul Timiș a oferit suportul instituțional pentru 

promovarea accesului la educație, prin susținerea unor modele care exced sistemul educațional 

tradițional. În baza convențiilor de colaborare încheiate cu universități din Timișoara, în cadrul 

instituției în fiecare an fac practică un număr semnificativ de studenți. Printre obiectivele 

proiectului se numără: creșterea participării civice a tinerilor implicați în activitățile proiectului, 

creșterea interesului tinerilor pentru implicare în procesul de luare a deciziilor politice și în 

procesul electoral și o mai bună informare a tinerilor, cu privire la funcționarea instituțiilor publice 

și a rolului administrației publice. 

 

 

Concluzii 

 

Consultarea publică joacă un rol important în fundamentarea acțiunilor autorităților de la nivel 

local. Bunele practici prezentate au răspuns necesităților comunității prin: 

- utilizarea tehnologiilor moderne în scopul îmbunătățirii calității vieții și creării unui mediu 

favorabil dezvoltării economice 

- conștientizarea și participarea civică a tinerilor în procesul de luare a deciziilor politice 

 

 

PARTENER 

 

 RoRec- Asociaţia Română de Reciclare   

 

Andreea IDRICEANU CALEV, director de comunicare, a prezentat acţiunile pe care Asociaţia 

le desfăşoară la nivel naţional pentru colectarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice, 

punând în evidenţă implicarea autorităţilor locale în acest demers. Anul acesta, RoRec s-a alăturat 

campaniei organizate cu prilejul Zilei internaționale a reciclării deșeurilor electrice, prin 

organizarea de acțiuni de educare privind reciclarea deșeurilor electrice și acțiuni de colectare. 
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FESTIVITATEA DE PREMIERE 

 

În ultima zi a conferinței, au fost decernate premiile 

câștigătorilor din cadrul Competiției celor mai bune 

practici din administrația publică românească, după cum 

urmează: 

 

 

Pilonul I Investiţii inteligente în dezvoltarea resurselor 

umane 
Locul I: Institutul Naţional de Administraţie - INA 

introduce metode moderne în formarea profesională pentru 

administraţia publică din Români  

Locul II: Instituţia Prefectului judeţul Harghita - Concurs 

de competenţe lingvistice în limba română pentru 

minorităţi "Carte frumoasă, cinste cui te-a scris!  

Locul III: Instituţia Prefectului judeţul Mehedinţi - 

Creşterea performanţei instituţionale şi a competenţelor 

resurselor umane ale instituţiei prefectului  

Menţiune: Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Iaşi - 

Soluţii alternative în dezvoltarea calităţii profesionale  

 



 

INOVAŢIE ŞI CALITATE ÎN SECTORUL PUBLIC – ediţia a XI-a 

30 – 31 Octombrie 2018, Sâmbăta de Sus, jud. Brașov  
 

 

Inovație și calitate în sectorul public, ediția a XI-a, 30-31 octombrie 2018 
  14 

 

Pilonul II Iniţiative şi soluţii integrate pentru dezvoltarea durabilă  
Locul I: Primăria sectorului 6, Bucureşti - Colectarea separată a deşeurilor  

Locul II: Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor Iaşi - Soluţii digitale în activitatea de lucru cu 

publicul a celui mai mare S.P.C.L.E.P. din România  

Locul III: Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Iaşi - Sprijin pentru implicarea femeilor din 

mediul rural din judeţul Iaşi în dezvoltarea durabilă  

Menţiune: Asociaţia pentru Dezvoltarea Turismului MONTPESA - Munte, Petrol, Sare, Apă  

 

Pilonul III Consultarea publică - premisă pentru funcţionalitatea mecanismelor 

codecizionale.  
Locul I: Primăria municipiului Alba - Iulia - Survey-uri cetăţeni - consultare publică  

Locul II: Primăria municipiului Alba - Iulia - Comunicare cu cetăţenii prin aplicaţia e-AlbaIulia  

Locul III: Instituţia Prefectului judeţul Timiş -"Europarlamentar pentru o zi" -promovarea 

implicării tinerilor în dialogul cu autorităţile în vederea cunoaşterii rolului administraţiei publice 

ca actor central ce declanşează mecanisme de colaborare cu cetăţenii  

Menţiune: Instituţia Prefectului judeţul Sălaj - Implementarea managementului calităţii SR EN ISO 

9001/2015 la nivelul Instituţiei Prefectului judetului Sălaj  
 

Mesajul de felicitare al președintelui cu ocazia festivității de decernare a premiilor: 
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"Am deosebita plăcere de a vă mulţumi pentru participarea şi implicarea dumneavoastră în 

derularea acestui eveniment emblematic pentru administraţia românească! Ţin, totodată, să 

adresez felicitări premianţilor, 

dar şi celorlaţi competitori pentru 

că, prin efortul lor, al instituţiilor 

din care provin, au demonstrat o 

preocupare constantă pentru 

creşterea performanţei 

instituţionale, prin inovaţie şi 

calitate. Astfel, în anul 

Centenarului, avem încă o dată 

confirmarea că demersul ANFP 

de a promova un management 

public eficient reprezintă în sine o 

bună practică", a transmis 

preşedintele ANFP, Vasile-Felix 

COZMA. 
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PARTENER MEDIA  

 

 Radio România Actualităţi 

 

 

 

PROMOVARE  -  PRE ŞI POST EVENIMENT  

    

1. Ştiri / Comunicat presă pre şi post eveniment  

2. Rollup-uri 

3. Afişe 

4. Pliante 

5. Mape de prezentare  

6. Trofee 

7. Premii 

8. Diplome 

9. Ghid bune practici  

 

 

 

AVANTAJE, BENEFICII, REZULTATE 

 

 

1. Prezenţa unor reprezentanţi importanţi ai administraţiei publice centrale a făcut posibilă 

diseminarea unor aspecte importante în ceea ce privește sistemul administrației publice 

românești.  

2. Reprezentanţii mediului academic furmizat informații de interes asupra administraţiei publice, 

iar domnul conf. univ. dr. Răzvan Papuc, decan al Facultății de Administrație și Afaceri din 

cadrul Universității București a propus să se creeze Caravana Bunelor Practici, care poate 

prezenta un aspect de interes pentru studenții universității. 

3. Participanţii au putut lua parte la un schimb real de bune practici şi a fost subliniată importanţa 

multiplicării acestor modele la nivelul administraţiei publice.  

4. Prezenţa invitaţilor străini a adus plus-valoare evenimentului, bunele practici prezentate 

putând deveni modele care pot fi preluate şi adaptate specificului administraţiei publice din 

România. 

5. Reprezentanții Instituției Prefectului județului Mehedinți au propus ca ediţia viitoare să fie 

organizată în județul Mehedinți,  

6. Mediatizarea evenimentului la nivel naţional: radio.  
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Florina DRAGOȘ                                                                          Bianka GAGEA – DIACENCU  

Șef serviciu SIRIP                                                                                        Expert superior SIRIP 

 

 


