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UAT Județul Brașov implementează proiectul „Sistem de management integrat la standarde 

europene pentru administrația județului Brașov” cod SIPOCA 125 și cod MySMIS 110505, în cadrul 

Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA), apel de proiect „Sprijinirea 

autorităților locale și a instituțiilor publice atât din regiuni dezvoltate, cât și din cele mai puțin 

dezvoltate pentru implementarea managementului calității totale în conformitate cu Planul de 

acțiune pas cu pas pentru implementarea managementului calității în instituțiile publice și 

autorități 2016 - 2020”, finanțat prin Fondul Social European. 

Scopul proiectului este îmbunătățirea procesului de furnizare a serviciilor de către administrația 

publică locală prin certificarea și implementarea a două instrumente de management al 

performanței: Cadrul de evaluare comună (CAF) și Sistemul de management al calității ISO 

9001:2015. 

În cadrul proiectului este prevăzută activitatea A.7.1. Seminarii de informare și conștientizare, 

care se referă la organizarea unui număr de 5(cinci) sesiuni de informare și conștientizare a 

rolului, necesității și beneficiilor implementării sistemelor și instrumentelor de management 

al calității și performanței. Sesiunile sunt realizate la sediul Consiliului Județean Brașov, în 

perioada martie – mai 2019, și au ca grup-țintă 30 de persoane angajate la CJ Brașov, 35 de 

consilieri județeni, 58 de reprezentanți UAT-urilor din județul Brașov și 27 de reprezentanți din 

instituțiile subordonate CJ Brașov.  

 
Sesiunea de informare și conștientizare vizează creșterea gradului de înțelegere cu privire la 
importanța și beneficiile utilizării instrumentelor de management al performanței și calității în 
administrația publică (creșterea eficienței și eficacității proceselor din cadrul organizației și 
creșterea încrederii și satisfacției părților interesate). 
 
Activitatea este menită să faciliteze o prezentare a proiectului „Sistem de management 
integrat la standarde europene pentru administrația județului Brașov” și discuții asupra 
Managementului Calității Totale și instrumentelor sistemului de management integrat prin 
împărtășirea perspectivelor proprii ale echipei de management și experților externi din partea 
U.A.T. Județul Brașov. 

5 Sesiuni de informare și conștientizare 
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De asemenea, în cadrul sesiunilor sunt furnizate informații generale pentru o structură 
instituțională transparentă, flexibilă la schimbări, dispusă să parcurgă drumul spre excelență 
organizațională. 
 
Agenda sesiunilor de informare și conștientizare include: 

✓ Specificul proiectului POCA pentru U.A.T. Județul Brașov 
o Obiective generale și specifice ale proiectului 
o Activități și Rezultate 
o Grup țintă 

✓ Modelul CAF & ISO în practică și beneficiile asupra organizației 
 

Activitatea se desfășoară cu sprijinul auditorilor interni, angajați ai CJ Brașov, formați prin 

activitățile proiectului și certificați pe sistemul de management al calității și performanței, iar 

informarea propriu-zisă este realizată de managerul de proiect și de reprezentantul firmei de 

consultanță Certifica Management SRL Sibiu. Prin intermediul acestor sesiuni, cei 150 beneficiari 

acumulează cunoștințe și abilități îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor și acțiunilor de 

implementare a sistemelor și instrumentelor de management al calității și performanței. 

Până în prezent s-au desfășurat două astfel de sesiuni de informare și conștientizare.  

Prima a avut loc în data de 19 martie 2019 și la ea au participat cei 27 de reprezentanți ai 

instituțiilor din subordinea Consiliului Județean Brașov. Cea de-a doua sesiune s-a desfășurat în 

data de 12 aprilie 2019, avându-i ca beneficiari pe 30 de angajați din executivul CJ Brașov. 

Sesiunile trei și patru, la care vor participa reprezentanții celor 58 de unități administrativ-

teritoriale din județul Brașov, vor avea loc în aceeași zi, respectiv pe 7 mai 2019. Cât privește 

ultima sesiune de informare și conștientizare, adresată celor 35 de consilieri județeni brașoveni, 

ea va fi organizată în aceeași zi cu ședința ordinară a forului deliberativ județean din luna mai.  


