Instruirea angajaților UAT Municipiul Vulcan implicați în
autoevaluarea CAF
(Cadrul comun de autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor
publice)
Pe 22 august 2018 a avut loc la sediul UAT Municipiul Vulcan instruirea celor 13 angajați din
cadrul primăriei care au fost selectați evaluatori voluntari CAF; această subactivitate este parte a
Activității 2 - Introducerea CAF ca instrument de management al calității și performaței în cadrul
proiectului “Management performant în administrația publică din Municipiul Vulcan”.
Principalele subiecte abordate de consultantul extern expert CAF au fost:
- Despre Modelul CAF (Cadrul comun de autoevaluare a modului de funcționare
ainstituțiilor publice), inițiat de Rețeaua Administrației Publice Europene și lansat în 2000
ca primul instrument de management al calității dezvoltat de către sectorul public pentru
sectorul public;
- Procedura Operațională AUTOEVALUARE ȘI PLAN ÎMBUNĂTĂȚIRI CAF
VULCAN;
- Chestionar online CAF – structură, criterii, subcriterii, mod de completare, exemple.
În perioada 23 – 29 august 2018, cei 13 evaluatori CAF urmează să completeze chestioanarul
online CAF de autoevaluare a UAT Municipiul Vulcan. Completarea acestui chestionar de
autoevaluare este parte a procesului CAF de autoevaluare a instituției, a cărui principal rezultat
este realizarea unui plan de acțiuni de îmbunătățire a activității UAT Vulcan pe doi ani, punct de
plecare în drumul spre calitate al instituției și implicit de asigurare a unor servicii de calitate
superioară pentru comunitate.
Proiectul “ Management performant în administrația publică din Municipiul Vulcan”
vizează consolidarea capacității administrative a Unității administrativ teritoriale (UAT)
Municipiul Vulcan, județul Hunedoara pentru susținerea unui management performant prin
implementarea și utilizarea sistemelor ISO și a instrumentului CAF aplicabile administraței
locale, aplicabile administratței locale, în concordanță cu ”Planul de acțiuni pentru
implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020”,
este co‐finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate
Administrativă Cod SIPOCA 79 și are ca beneficiar UAT Municipiul Vulcan.
Echipa de proiect:

Expert Evaluare CAF

Munteanu Monica
Peter Rodica Mariana
Leonte Luminița
Drăgoi Ovidiu
Moise Cristina
Capriș Adrian Cosmin

Rom Quality Cert
Adrian Badila

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020
Competența face diferența

