
Contractele de achiziții încheiate de Județul Brașov în cadrul proiectului 

„Sistem de management Integrat la standarde europene pentru administrația 

județului Brașov”, cod SIPOCA 125 și cod MySMIS 110505 

În vederea implementării proiectului „Sistem de management Integrat la 

standarde europene pentru administrația județului Brașov”, 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”, Județul Brașov a derulat procedurile de achiziție și a 

încheiat contractele pentru mai multe servicii prevăzute în Cererea de 

finanțare.  

La data de 11 iunie 2018, contractele încheiate de Județul Brașov cu furnizorii 

de servicii aferente proiectului și aflate în curs de derulare sunt următoarele:  

• Contractul de servicii nr. 43/2018 (înregistrat cu nr. 6634/25.04.2018), 

încheiat între Județul Brașov și SC Consilprest SRL, având ca obiect achiziția 

de servicii de catering pentru două conferințe de presă (cea de lansare a 

proiectului – aprilie 2018, respectiv cea de finalizare a proiectului – iunie 

2019), precum și pentru cinci sesiuni de informare care se vor desfășura în 

perioada noiembrie – decembrie 2018, contract în valoare totală de 2.734 

lei fără TVA, la care se adaugă 246,06 lei TVA (9%).  

• Contractul de servicii nr. 44/2018 (înregistrat cu nr. 6635/25.04.2018), 

încheiat între Județul Brașov și SC Inovativ Media SRL, având ca obiect 

prestarea serviciilor de grafică și tipărire pentru Materiale de promovare 

aferente proiectului. Contractul se derulează în două etape: servicii de 

grafică și tipărire pentru 100 de bucăți afișe A2 și servicii de grafică și tipărire 

pentru 500 de bucăți flyere A5. Prețul convenit pentru îndeplinirea 

contractului este 1.000 lei fără TVA, la care se adaugă 190 lei TVA (19%).  

• Contractul de servicii nr. 58/2018 (înregistrat cu nr. 8550/30.05.2018), 

încheiat între Județul Brașov și SC Certifica Management SRL, având ca 

obiect achiziția de „Servicii de implementare a cadrului comun de 

autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor publice CAF” în cadrul 

proiectului „Sistem de management Integrat la standarde europene pentru 



administrația județului Brașov”. Contractul are două componente: servicii 

de instruire a personalului implicat în autoevaluare privind conținutul și 

utilizarea CAF și servicii de implementare a cadrului comun de autoevaluare 

a modului de funcționare a instituțiilor publice (CAF). Cea de-a doua 

componentă implică trei etape de lucru: pregătirea și organizarea 

autoevaluării, procesul de autoevaluare și planul de acțiuni pentru 

optimizare și prioritizarea acestora. Valoarea contractului este de 116.000 

lei fără TVA, la care se adaugă 22.040 lei TVA (19%). Durata contractului este 

de 14 luni de la data semnării și înregistrării lui.  

• Contractul de servicii nr. 59/2018 (înregistrat cu nr. 8551/30.05.2018), 

încheiat între Județul Brașov și SC Certifica Management SRL, având ca 

obiect achiziția de „Servicii de implementare a sistemului de management 

al calității ISO 9001:2015” în cadrul proiectului „Sistem de management 

Integrat la standarde europene pentru administrația județului Brașov”. 

Contractul are două componente: servicii de instruire privind sistemul ISO 

9001:2015 – servicii de audit intern de evaluare a sistemului de 

management al calității; servicii de proiectare și evaluare a sistemului de 

management al calității ISO 9001:2015. Prețul convenit pentru îndeplinirea 

contractului este de 16.000 lei fără TVA, la care se adaugă 3.040 lei TVA 

(19%). Durata acestui contract este de 12 luni de la data semnării și 

înregistrării lui.  

• Contractul de servicii nr. 63/2018 (înregistrat cu nr. 8753/04.06.2018), 

încheiat între Județul Brașov și SC Life Skills SRL, având ca obiect achiziția de 

„Servicii de instruire pe teme specifice (planificare strategică, 

managementul riscului, management operațional, evaluare și mentenanță 

sisteme de management integrat)”, în cadrul proiectului „Sistem de 

management Integrat la standarde europene pentru administrația județului 

Brașov”. Valoarea contractului este de 49.000 lei fără TVA (TVA 0%). Durata 

contractului este de 2 luni de la semnarea și înregistrarea lui.  

 

 


