
15 reprezentanți ai Consiliului Județean Brașov participă la un schimb de experiență 

la instituții europene care implementează CAF și ISO 

În perioada 14 martie 2018 – 13 iulie 2019, UAT Județul Brașov implementează  

proiectul „Sistem de management Integrat la standarde europene pentru 

administrația județului Brașov”, finanțat în cadrul apelului Programului Operațional 

Capacitate Administrativă (POCA), cererea de proiecte „Sprijinirea autorităților și 

instituțiilor publice locale, atât din regiunile mai dezvoltate, cât și din regiunile mai 

puțin dezvoltate, să introducă managementul calității în concordanță cu Planul de 

acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și 

instituții publice 2016-2020”.  

Una dintre activitățile proiectului este Activitatea A.6. - Schimb de experiență, 

cuprinzând trei subactivități: A.6.1. Schimb de experiență extern; A.6.2. Schimb de 

experiență intern; A.6.3. Networking.  

În vederea realizării primei subactivități, în intervalul 11-15 septembrie 2018, 15 

membri ai executivului Consiliului Județean Brașov și ai grupului-țintă al proiectului 

(personal de conducere și de execuție), inclusiv președintele Adrian-Ioan Veștea, 

vicepreședintele Tóásó Imelda și administratorul public Daniel Gligoraș, alături de doi 

experți de la Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov se vor deplasa la 

Düsseldorf (Germania) și Maastricht (Olanda) pentru a vizita instituții publice care 

implementează cu succes sisteme integrate de management al calității și 

performanței CAF (Common Assessment Framework) și ISO 9001:2015.  

Programul include vizite de studiu și întâlniri cu specialiști în domeniu programate la 

Camera de Comerț Düsseldorf – unde este implementat instrumentul de 

management al calității ISO 9001:2015, la Primăria Düsseldorf – care implementează 

instrumentul de management CAF, precum și la Institutul European de Administrație 

Publică (EIPA) din Maastricht. La EIPA, delegația brașoveană va participa la discuții 

aplicate, pe următoarele teme: „Managementul Calității Totale, ISO 9001:2015 și 

Managementul Riscului”, „Introducerea sistemului de management CAF”, „De la CAF 

2013 la CAF 2020”, „Procedura de Feedback Extern CAF”, „Cum să folosești CAF în 

cadrul organizației. Exemple comparative de implementări cu succes ale modelului 

CAF la nivelul UE”. Tot în cadrul acestui schimb de experiență, reprezentanții CJ 

Brașov vor lua parte la un workshop pe tema obținerii consensului privind stadiul real 

la care se află organizația – ședință de conciliere CAF. Workshopul va fi susținut de 

expert specializat în bunele practici privind implementarea sistemului de 

management al calității și performanței CAF și ISO, parte a contractului de 

implementare a acestor două sisteme de management.  



Prin organizarea acestui schimb de experiență se urmărește creșterea gradului de 

informare și conștientizare a managementului Consiliului Județean Brașov cu privire 

la importanța și beneficiile utilizării instrumentelor de management al calității și 

performanței în administrația publică. 


