
„SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT LA STANDARDE EUROPENE PENTRU 

ADMINISTRAȚIA JUDEȚULUI BRAȘOV” 

 

Județul Brașov implementează Proiectul „Sistem de management Integrat la 

standarde europene pentru administrația județului Brașov”, cod SIPOCA 125 și cod 

MySMIS 110505, finanțat în cadrul apelului Programului Operațional Capacitate 

Administrativă 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”.  

 

În data de 14 martie 2018 Județul Brașov, în calitate de beneficiar al finanțării 

nerambursabile din Fondul Social European a semnat contractul de finanțare nr. 

75/14.03.2018 pentru implementarea proiectului „Sistem de management Integrat la 

standarde europene pentru administrația județului Brașov” cod SIPOCA 125 și cod 

MySMIS 110505, cu Autoritatea de Management pentru Programul Operațional 

Capacitate Administrativă.  

 

Perioada de implementare a proiectului este 14.03.2018 – 13.07.2019.  

 

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului este îmbunătățirea procesului 

de furnizare a serviciilor oferite de administrația publică locală din județul Brașov - în 

special Consiliul Județean Brașov - prin introducerea si utilizarea de instrumente de 

management al calității performanței și calității în administrația publică – CAF și ISO. 

Îndeplinirea obiectivului se concentrează pe îmbunătățirea calității și eficienței 

serviciilor publice adresate cetățenilor din județul Brașov, datorită aplicării unor 

instrumente de management al calității ce conduc la creșterea transparenței, eticii și 

integrității personalului din administrația publică. Aceste instrumente de management 

oferă posibilitatea stabilirii unor obiective măsurabile în raport cu performanța reală. 

În urma introducerii, certificării și menținerii unui sistem de management al calității 

(ISO), a implementarii unui cadru comun de autoevaluare a modului de funcționare a 

Consiliului Județean Brașov (CAF), a dezvoltării de abilități de planificare strategică, 

management al riscului, management operațional, evaluare și mentenanță sisteme de 

management integrat și a diseminării informațiilor de bună practică pentru personalul 

CJ Brașov, conducătorii instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean 

Brașov, consilierii județeni și aleșii locali reprezentanți ai UAT-urilor din județul 



Brașov, se optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu 

Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice 2014 – 2020. (SCAP). 

Obiectivele specifice ale proiectului 

1. Îmbunătățirea managementului calității în instituția Consiliul Județean Brașov prin 

introducerea și utilizarea a două instrumente de management al calității și 

performanței - ISO și CAF - în concordanță cu Planul de acțiuni pentru implementarea 

etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020 și 

SCAP. 

2. Dezvoltarea de abilități specifice privind planificarea strategică și bugetară, politici 

publice locale, fundamentare, elaborare, implementare, monitorizare și evaluare a 

deciziilor la nivelul administrației publice locale din județul Brașov prin instruirea a 

38 de persoane din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov. 

3. Creșterea gradului de informare și conștientizare a personalului din administrația 

publică locală a județului Brașov – din cadrul Consiliul Județean Brașov, consilieri 

județeni, reprezentanți ai instituțiilor din subordinea CJ Brașov, reprezentanți ai UAT-

urilor din județ și reprezentanți ai ADDJB, cu privire la importanța și beneficiile 

utilizării de instrumente de management al performanței și calității în administrația 

publică – ISO si CAF. 

Rezultatele proiectului 

 

• introducerea/extinderea utilizării de instrumente de management al calității și 

performanței în administrația publică locală, în concordanță cu Planul de 

acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în 

autorități și instituții publice 2016-2020 – CAF și ISO 9001:2015. 

• angajați CJ Brașov instruiți cu privire la conținutul și utilizarea instrumentului 

de management al calității și performanței CAF. 

• CAF implementat la nivelul instituției Consiliul Județean Brașov. 

• angajați CJ Brașov instruiți cu privire la auditarea internă pentru 

managementul calității. 

• ISO 9001:2015 implementat la nivelul instituției Consiliul Județean Brașov. 

• schimburi de experiență/networking-ul cu autorități, instituții, organisme 

publice naționale și internaționale, prin intermediul unei rețele virtuale (e-

group), facilitând accesul la modele de bune practici și know-how. 

• sesiune de informare și conștientizare cu privire la rolul, necesitatea și 

beneficiile implementării sistemelor și instrumentelor de management al 



calității și performanței, pentru persoane angajate în administrația publică a 

județului Brașov și consilieri județeni. 

• dezvoltarea abilităților personalului din autoritățile și instituțiile publice locale 

(inclusiv a factorilor de decizie la nivel politic) pe teme specifice de interes: 

planificare strategică, planificare bugetară, control managerial intern, politici 

publice locale, fundamentare, elaborare, implementare, monitorizare şi 

evaluare a deciziilor la nivelul administrației publice locale. 

 

Grupul-țintă eligibil al proiectului este format din 160 de persoane:  

• 38 persoane angajate în cadrul Consiliului Judeţean Braşov – personal de 

conducere și personal de execuţie; 

• 35 consilieri judeţeni; 

• 58 angajați primării din judeţul Braşov; 

• 27 angajați ai instituţiilor publice subordonate CJ Brașov; 

• 2 reprezentanţi ai ONG-ului ADDJB, care, prin proiect, îşi vor eficientiza 

activitatea Centrului de asistenţă pentru managementul calitătii şi mediului în 

administratia publică, privind sistemul de management al calităţii, 

consolidându-şi rolul în sprijinirea dezvoltării social-economice a judeţului. 

 

Valoarea totală a proiectului este de 553.873,46 lei, din care 542.795,99 lei 

reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă (98%) și 11.077,47 lei este 

cofinanțarea eligibilă a beneficiarului (2%).  

 

Proiectul satisface nevoile curente ale aparatului de specialitate al Consiliului 

Județului Brașov și ale instituțiilor subordonate și UAT-urilor din Județul Brașov în 

ceea ce privește implementarea măsurilor obligatorii în conformitate cu Strategia 

pentru Consolidarea administrației publice 2014 – 2020 și cu Planul de Acțiuni 

pentru Implementarea etapizată a managementului calității în autorități și 

instituții publice 2016 – 2020 și contribuie la creșterea gradului de implementare a 

sistemului de control intern managerial ca instrument al sistemului integrat de 

management al instituțiilor publice, pornind de la premisa că rezultatele excelente 

referitoare la performanța organizațională, cetățeni, personal și societate pot fi 

atinse prin intermediul leadership-ului care conduce strategia și planificarea, 

personalul, parteneriatele, resursele și procesele.  
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