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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 acestui proiect este îmbunătățirea procesului de furnizare a serviciilor de către 
administrația publică locală prin certificarea și implementarea a două instrumente de 
management a performanței: Cadrul de evaluare comună (CAF) și Sistemul de management al 
calității ISO 9001:2015. 

Una dintre activitățile proiectului a vizat organizarea unei vizite de studiu/schimb de experiență 
a reprezentanților Consiliului Județean Brașov la instituții ale administrației publice locale cu 
expertiză și experiență în implementarea CAF, ISO și managementul riscului. În acest sens, 
Unitatea de Implementare a Proiectului a contactat primăriile municipiilor Sebeș și Bistrița – 
care implementează proiecte similare, și a obținut acordul acestora pentru realizarea activității 
în data de 14, respectiv 15 martie 2019, la sediile celor două autorități publice, desfășurând în 
prealabil procedurile de achiziție pentru serviciile necesare acestei deplasări. Delegația CJ 
Brașov a cuprins 20 persoane din cadrul executivului Consiliului Județean Brașov. 

Schimbul de experiență a urmărit creșterea gradului de conștientizare a managementului din 
cadrul Consiliului Județean Brașov 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), cu accent pe: 

• managementul riscului și TQM (Managementul Calității Totale) - importanța managementului 
riscului în perspectiva CAF; 

• modelul CAF în practică și beneficiile CAF asupra organizației; 

• managementul riscului și controlul intern - un instrument în beneficiul oricărei instituții 
publice.  

Schimbul de experiență a fost benefic în egală măsură echipelor de implementare a proiectelor 
din instituțiile publice participante la schimbul de experiență intern și echipei de management a 
Consiliului Județean Brașov, prin prisma transferului de idei și de bune practici care a avut loc 
pe parcursul întâlnirilor. 

Schimb de experiență intern, la Sebeș și Bistrița 

14-16 martie 2019 

 


