
Cele mai recente contracte încheiate în cadrul proiectului „Sistem de management integrat 

la standarde europene pentru administrația județului Brașov” 

Pentru implementarea proiectului „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”, beneficiarul 

– Județul Brașov a continuat derularea procedurilor de achiziție și a încheiat contractele 

pentru încă trei servicii/activități prevăzute în Cererea de finanțare. 

Astfel, pe 26 iulie 2018 a fost semnat contractul de furnizare nr. 86/2018 (înregistrat cu nr. 

12169/26.07.2018), încheiat între Județul Brașov și SC Austral Trade SRL din București. 

Obiectul contractului a constat în furnizarea de „Consumabile, birotică și papetărie”, 

conform anexelor transmise de achizitor. Valoarea contractului este de 3.363,40 lei, la care 

se adaugă TVA în valoare de 639,05 lei. Furnizorul s-a obligat să livreze produsele în termen 

de zece zile de la semnarea și înregistrarea contractului. În acest fel, echipa de implementare 

a proiectului POCA și-a asigurat consumabilele și celelalte materiale necesare activităților 

preconizate a se desfășura pe toată durata proiectului.  

În data de 2 august 2018 a fost semnat contractul de servicii nr. 94/2018 (înregistrat cu nr. 

12646/02.08.2018), încheiat între Județul Brașov și SC Certifica Management SRL Sibiu, în 

vederea furnizării serviciilor pentru „Schimb de experiență cu includerea costurilor de 

deplasare în România pentru un expert străin și a serviciilor de masă/cazare/transport 

pentru participanți”. Prețul contractului este de 72.600 lei fără TVA, la care se adaugă TVA 

(19%) de 13.794 lei. Durata contractului este de șase luni de la data semnării.  

Contractul prevede organizarea și desfășurarea unei deplasări în străinătate, cu o durată de 

cinci zile (11-15 septembrie), pentru 15 membri ai echipei manageriale a Consiliului Județean 

Brașov, inclusiv președintele și un vicepreședinte. Deplasarea are ca scop schimbul de 

experiență, respectiv vizitarea unor instituții europene, de preferat din administrația publică 

locală, care implementează cu succes sisteme integrate de management al calității și 

performanței CAF – Common Assessment Framework și ISO 9001:2015. Este vorba despre 

utilizatori de CAF efectivi, înregistrați în sistemul Institutului European pentru Administrație 

Publică (EIPA) sau similar, precum și utilizatori certificați ISO 9001:2015. 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.  

Tot în cadrul acestui contract este prevăzută contractarea unui expert străin, cu recomandări 

și experiență în domeniu, specializat în bunele practici privind implementarea sistemului de 

management al calității și performanței CAF și ISO. Acesta va însoți delegația Consiliului 



Județean Brașov în schimbul de experiență la instituțiile europene și va susține două sesiuni 

de instruire. La începutul lunii octombrie, același expert va veni în România pentru o sesiune 

de instruire de trei zile.  

În data de 30 august 2018 a fost semnat contractul de servicii nr. 101/2018 (înregistrat cu 

nr. 14048/30.08.2018), încheiat între Județul Brașov și SC Publi Mix SRL Brașov, pentru 

prestarea de „Servicii de transfer pentru participare la schimbul de experiență extern”. 

Prețul pentru îndeplinirea contractului este de 1.680 lei fără TVA, la care se adaugă 319,20 

lei TVA (19%). Durata contractului este de trei luni de la data semnării. Acest serviciu, care se 

referă la transferul la Aeroportul Otopeni și retur pentru deplasarea în străinătate a 15 

persoane din cadrul managementului Consiliului Județean Brașov, este prevăzut în cererea 

de finanțare la activitatea A.6. „Schimb de experiență”, subactivitatea A.6.1. „Schimb de 

experiență extern”.  


