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UAT Județul Brașov care 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), a primit 

vizita unei delegații din cadrul UAT Municipiul Drobeta-Turnu Severin.  

Evenimentul a avut loc în data de 19 martie 2019, timp de o oră, la sala 120 a Consiliului 

Județean Brașov, ca urmare a solicitării de organizare la Brașov a unei vizite de studiu 

pentru cinci reprezentanți ai UAT Municipiul Drobeta-Turnu Severin care implementează 

proiectul „Îmbunătățirea procesului de management în cadrul UAT Municipiul Drobeta 

Turnu Severin”, cod SIPOCA/MySmis: 120/110238.  

Pe lângă echipa de implementare a proiectului al cărui beneficiar este UAT Județul 

Brașov, la discuții au fost prezenți membri din eșalonul de conducere al Consiliului 

Județean Brașov, respectiv administrator public, directori executivi, directori adjuncți, 

șefi de servicii, alături de administratorul Sistemului de Calitate și șeful proiectului de 

implementare CAF, precum și reprezentanți ai instituțiilor de sub autoritatea Consiliului 

Județean Brașov cu responsabilități în ceea ce privește sistemul de control intern 

managerial și sistemul de management al calității și performanței ISO. 

Schimbul de experiență a fost menit să faciliteze discuții asupra Managementului Calității 

Totale și instrumentelor sistemului de management integrat, prin împărtășirea 

perspectivelor proprii ale echipelor de management și experților externi din partea celor 

două instituții.  

Agenda discuțiilor a fost următoarea:  

• Specificul proiectului POCA pentru UAT Județul Brașov și UAT Municipiul Drobeta-

Turnu Severin, respectiv: obiective generale și specifice ale proiectului, activități 

și rezultate, grup-țintă; 

• Modelul CAF&ISO în practică și beneficiile asupra organizației;  

• Provocări în implementarea instrumentului CAF, sistemului ISO precum și 

integrarea acestora cu prevederile OSGG 600/2018. 
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