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„Am privit întotdeauna acest eveniment ca fiind o gală a excelenței 

în administrația publică, una care are marele merit de a promova 

performanțele și de a demonstra că ceea ce este caracteristic 

preponderent sectorului privat, adică managementul performant, 

este posibil și în sectorul public. Mulțumim Agenției Naționale a 

Funcționarilor Publici pentru această șansă oferită, de a promova 

proiecte de succes, de a ne implica în proiecte cu costuri reduse 

care pot servi intereselor cetățenilor.” 

Alin Iuga, 

Șef Serviciu - Consiliul Județean Cluj, 2017 

„Cei zece ani de experiență alături de Agenția Națională a 

Funcționarilor Publici mi-au dat ocazia să folosesc nota 10 nu 

numai pentru inventivitate, nu numai pentru cât de atenți sunt la 

mediu și la schimbările pe care mediile politic, social sau economic 

le ridică în activitatea publică, ci și pentru că reprezintă o echipă 

atât de dinamică și atât de bine consolidată în jurul ideii de 

inovație și calitate.” 

Diana-Camelia Iancu, 

Conf. univ.dr. - Facultatea de Administrație Publică, Școala Națională de Studii 

Politice și Administrative, 2017 

„Ceea ce face Agenția Națională a Funcționarilor Publici, cu o 

echipă inimoasă, este foarte important. Să recunoști efortul, 

munca, performanța, este foarte important pentru oameni, pentru 

că asta, de fapt, face diferența. Mă bucur enorm să fiu alături de 

echipa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.” 

Cristina Guseth, 

Director - Freedom House România, 2017 

“Aniversarea are mai multe conotații și e bine să vorbim despre 

fiecare dintre ele. Cu ocazia unei aniversări ne gândim la trecut, 

ne gândim la repere, ne gândim la realizări. Ne bucurăm că 
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împărtășim, împreună cu colegi, parteneri și prieteni, bucuria 

reușitelor. Dar ne gândim și la viitor, pentru că fiecare aniversare 

este și un moment în care ne gândim ce vom face mai departe.” 

Andreea Idriceanu Calev, 

Manager de comunicare - Asociaţia Română Pentru Reciclare ROREC, 2017 

5. „Zece ani de inovație și calitate în spațiul public, iată-ne într-o 

activitate deosebită în care Agenția Națională a Funcționarilor 

Publici dă dovadă că, într-adevăr, reprezintă o instituție 

fundamentală care nu numai pregătește funcția publică, o și 

monitorizează și scoate din instituțiile publice ceea ce trebuie, 

adică performanța și inovația în acest sector minunat. Acum, 

pentru acești 10 ani, pentru tot ce s-a realizat, cred că instituțiile 

publice pot să mulțumească și pot fi mulțumite, la rândul lor, de 

prestația Agenției. Mult succes în continuare, nota 10 pentru cei 10 

ani de activitate!” 

Nicolae Drăghiea, 

Prefect - Instituția Prefectului Județul Mehedinți, 2017 
 
 

 

 

 
 

 

 

  


