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INFORMARE 
 

privind organizarea Sesiunii de instruire I în domeniul implementării instrumentului 
CAF 2020, activitate desfășurată în cadrul proiectului: 

„Măsuri pentru implementarea unui sistem de management al calității și performanței 
în administrația publică locală a Municipiului Deva, județul Hunedoara”,  

cod SIPOCA 1206/cod MySMIS /153860 
 

Municipiul Deva implementează proiectul “Măsuri pentru implementarea unui 
sistem de management al calității și performanței în administrația publică locală a 
Municipiului Deva, județul Hunedoara”, cod SIPOCA 1206/cod SMIS 153860, proiect 
finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, 
conform Contractului de finanțare nr. 704/05.05.20222. 

 
Obiectivul general al proiectului: constă în consolidarea capacității administrative 

a Unității administrativ teritoriale (UAT) Municipiul Deva pentru susținerea unui 
management performant prin introducerea și utilizarea instrumentului CAF 2020 aplicabil 
administrației locale la nivelul UAT Municipiului Deva, în concordanță cu “Planul de 
acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și 
instituții publice 2016-2020”. Astfel, în cadrul proiectului este prevăzută Activitatea: A.4. 
Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților personalului din UAT Municipiul Deva, în domeniul 
manegementului calității, Subactivitatea: A.4.1. Activități de formare/instruire și 
certificare a competențelor în domeniul managementului calității, care are ca scop 
instruirea unui număr de 40 de persoane angajați ai UAT Municipiul Deva. 

 
În perioada 05-08 octombrie 2022 s-a desfășurat la Predeal, Hotel Eden Grand 

Resort prima sesiune de instruire în domeniul implementării instrumentului CAF 2020 din 
cele două prevăzute a se realiza în cadrul proiectului, la care au participat 20 de 
cursanți, personal de conducere și de execuție din cadrul Primăriei municipiului Deva. 

 
Cursanții au fost instruiți de către doamna formator Vasiloae Rodica, în cele 24 de 

ore de curs pentru a asimila concepte cheie si pentru a dobândi cunoștințele necesare în 
domeniul implementării instrumentului CAF 2020.  
 

La finalizarea cursului și după evaluarea cunoștințelor acumulate toți cursanții au 
primit un certificat de participare la acest curs. 
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