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Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European 

 

 

 

 

 
Conferință de presă de lansare a proiectului cod SIPOCA 125 

„Sistem de management integrat la standarde europene 
pentru administrația județului Brașov” 

 
În perioada 14.03.2018 – 13.07.2019 județul Brașov implementează proiectul „Sistem de 
management integrat la standarde europene pentru administrația județului Brașov”, cod SIPOCA 
125 și cod MySMIS 110505, 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”. 
Scopul proiectului îl constituie îmbunătățirea procesului de furnizare a serviciilor oferite de 
administrația publică locală din județul Brașov – în special Consiliul Județean Brașov, prin 
introducerea, certificarea și utilizarea a două instrumente de management al performanței în 
administrația publică: cadrul comun de autoevaluare (CAF) și sistemul de management al calității ISO 
9001:2015. Aplicarea acestor instrumente de management al calității va determina creșterea 
transparenței, eticii și integrității personalului din administrația publică, dezvoltarea de abilități în 
planificare strategică, management operațional și managementul riscurilor, evaluare și mentenanță, 
sistem de management integrat.  
Proiectul vizează un grup țintă de 160 beneficiari:  
• 38 persoane angajate în cadrul Consiliului Judeţean Braşov – personal de conducere și personal de 
execuţie; 
• 35 consilieri judeţeni; 
• 58 angajați din primăriile judeţului Braşov; 
• 27 angajați ai instituţiilor publice subordonate CJ Brașov; 
• 2 reprezentanţi ai Agenției de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov. 
Valoarea totală a proiectului este de 553.873,46 lei, din care 542.795,99 lei reprezintă valoarea 
eligibilă nerambursabilă asigurată din Fondul Social European și din bugetul național (98%), și 
11.077,47 lei este cofinanțarea eligibilă a beneficiarului (2%). 
Prin implementarea sistemului ISO 9001:2015 și a instrumentului de autoevaluare CAF, personalul 
CJBv va fi implicat timp de 16 luni in analiza si planificarea activităților organizației, vor participa la 
cursuri de perfecționare în managementul performanței și vor beneficia de două schimburi de 
experiență cu autorități, instituții, organisme publice din străinătate, respectiv din țară, pentru ca 
beneficiarii să aibă acces la modele de bune practici și know-how în domeniu. Nu în ultimul rând, se 
vor organiza cinci sesiuni de informare și conștientizare a întregului grup țin cu privire la rolul, 
necesitatea și beneficiile implementării sistemelor și instrumentelor de management al calității și 
performanței în administrația publică locală. 
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