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  București, 5 noiembie 2014 

COMUNICAT DE PRESĂ 

ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ MAI APROAPE DE CETĂȚEAN PRIN SOCIAL MEDIA 

 

Asociația ”Asistență și programe pentru dezvoltare durabilă – Agenda 21”, în parteneriat cu Agenția 

Națională a Funcționarilor Publici,  a organizat cursul de formare a funcționarilor publici din cadrul proiectului 

,,Transparență și calitate în administrația publică prin social media”, finanțat prin granturile SEE 2009 – 

2014, în cadrul Fondului ONG în România. Evenimentul a avut loc în perioada 20 – 22 octombrie, la Hotel Lev 

Or din strada Occidentului, nr. 25, sector 1, București. 

 

            Proiectul are ca obiectiv principal creşterea rolului societăţii civile în promovarea principiilor bunei 

guvernări şi ale participării cetăţenilor la procesul de elaborare a politicilor la nivel local și promovarea 

dreptului fundamental al cetăţenilor de a participa la problemele publice. Valoarea totală a proiectului este de 

82684,50, din care co-finanțarea prin granturile SEE  se cifrează la suma de 70.648,50 Euro. 

 

Scopul evenimentului a constat în formarea a 40 de funcționari publici din  20 de instituții publice 

partenere în proiect, din județele Cluj, Mehedinți, Tulcea, Suceava și Municipiul București în domeniul  

utilizării social media în administrația publică.  Cursul a introdus participanții în domeniul complex al canalelor 

social media și a modului în care administrația publică le poate utiliza, a inclus un modul de schimb de 

experiență  în utilizarea canalelor social media  în administrația publică și  o componentă  dedicată luptei 

împotriva discursului instigator la ură.Participanții au proiectat activități și mesaje pentru ziua de 10 decembrie, 

zi consacrată  în cadrul proiectului, promovării Campaniei No Hate Speech, în parteneriat cu ONG-uri 

locale și cu sprijinul voluntarilor  implicați în proiect. În cadrul cursului au fost identificate și  procedurile de 

monitorizare a celor 60 de evenimente care vor fi organizate de instituțiile publice prin intermediul 

canalelor social media.  

 

  Prezent la deschiderea cursului, dl. Birtalan József, președintele ANFP, a evidențiat importanța pe care 

canalele social media o au în procesul de modernizare a administrației publice, orientare stipulată de toate 

documentele strategice europene și naționale în contextul mai larg al managementului prin e- government. 

 

   ”Cursul are un important potențial pentru a determina apropierea administrației publice de cetățean,o 

schimbare de atitudine a funcționarilor publici  în relația cu cetățenii, promovarea în toate activitățile 

instituțiilor implicate în proiect a practicilor nediscriminatorii și creșterea gradului de toleranță în 

relațiile intra și extra instituționale” a declarat Nina Cugler, managerul proiectului.  

 

Nina Cugler  

Președinte Executiv, APDD –Agenda 21 


