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Conferință de presă de diseminare rezultate proiect  

„Sistem de management integrat la standarde europene 
pentru administrația județului Brașov” 

 
 

În perioada 14.03.2018 – 13.07.2019 județul Brașov implementează proiectul „Sistem de 
management integrat la standarde europene pentru administrația județului Brașov”, 
cod SIPOCA 125 și cod MySMIS 110505, 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”. 
 
Scopul proiectului l-a constituit îmbunătățirea procesului de furnizare a serviciilor oferite 
de administrația publică locală din județul Brașov – în special Consiliul Județean Brașov, 
prin introducerea, certificarea și utilizarea a două instrumente de management al 
performanței în administrația publică: cadrul comun de autoevaluare (CAF) și sistemul de 
management al calității ISO 9001:2015. Aplicarea continuă a acestor instrumente de 
management al calității va determina creșterea transparenței, eticii și integrității 
personalului din administrația publică, dezvoltarea de abilități în planificare strategică, 
management operațional și managementul riscurilor, evaluare și mentenanță, sistem de 
management integrat.  
 
Proiectul a contribuit la implementarea prevederilor:  

✓ Strategiei pentru consolidarea administrației publice 2016-2020 și a planurilor de 
acțiune integrate în aceasta:  

✓ Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității 
în autorități publice 2016-2020; 

✓ Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile 
cetățenilor. 

 
Valoarea totală a proiectului este de 553.873,46 lei, din care 542.795,99 lei reprezintă 
valoarea eligibilă nerambursabilă asigurată din Fondul Social European și din bugetul 
național (98%), și 11.077,47 lei este cofinanțarea eligibilă a beneficiarului (2%). 
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Rezultatele atinse ale proiectului sunt următoarele: 
 
1. 38 angajați ai CJBv au fost instruiți pe teme specifice de planificare strategică, 

managementul riscului, management operațional, evaluare și mentenanță sisteme de 
management integrat, cu intercalarea noțiunilor de dezvoltare durabilă și egalitate de 
șanse, nediscriminare și egalitate de gen, în cadrul sesiunilor de formare profesională 
și îndrumare metodologică ISO & CAF;  
 

2. 3 angajați ai CJBv au fost instruiți și certificați ca auditori interni de calitate, cu 
intercalarea noțiunilor de dezvoltare durabilă și egalitate de șanse, nediscriminare și 
egalitate de gen; 

 
3. 15 reprezentanți ai Consiliului Județean Brașov, inclusiv președintele Adrian-Ioan 

Veștea și 2 reprezentanți din partea ONG-ului Agenția de Dezvoltare Durabilă a 
Județului Brașov au participat la schimbul de experiență extern, organizat la 
instituții europene care implementează cu succes sisteme integrate de management al 
calității și performanței CAF și/sau ISO - Camera de Comerț Düsseldorf, Primăria 
Düsseldorf și Institutul European de Administrație Publică (EIPA) cu sediul la 
Maastricht – Olanda. Scopul urmărit a fost conștientizarea grupului-țintă cu privire la 
beneficiile implementării sistemelor și instrumentelor de management al calității, 
precum și motivarea acestuia pentru a se implica în implementarea, folosirea reală și 
menținerea lor în cadrul celor două instituții;  

 
4. în cadrul proiectului s-a organizat și un schimb de experiență intern cu primăriile 

municipiilor Sebeș, Bistrița și Drobeta-Turnu Severin, la care au participat 15 
reprezentanți ai Consiliului Județean Brașov și 2 reprezentanți ai Agenției de 
Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov, pentru creșterea gradului de conștientizare cu 
privire la importanța 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, schimb de 
idei și crearea unei rețele de oameni cu interese comune; 

 
5. 28 reprezentanți ai instituțiilor subordonate, 30 angajați ai CJBv, 58 reprezentanți 

ai primăriilor din județ, precum și 35 consilieri județeni au fost informați pe 
parcursul a 5 sesiuni de informare și conștientizare referitoare la beneficiile 
implementării acestui proiect în relația cu aceștia, beneficii regăsite în flyer-ul 
proiectului.  

 
6. 58 de primării din județul Brașov au fost beneficiarele sesiunilor de îndrumare 

metodologică privind: 
• utilitatea instrumentelor de management al calității ISO 9001:2015 cu focus pe 

creșterea transparenței, eticii și integrității personalului din administrația publică; 
• modalități de dezvoltare de abilități în planificare strategică, management 

operațional și managementul riscurilor, evaluare și mentenanță, sistem de 
management integrat; 
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• îndrumare metodologică pentru implementarea Sistemului de Control Intern 
Managerial conform OSGG 600/2019; 

• îndrumare metodologică pentru integrarea sistemelor de management. 
 
7. În urma auditului intern de calitate și auditului extern de certificare, Consiliul 

Județean Brașov a obținut Certificarea ISO 9001:2015 și dreptul de utilizare a 
mărcilor SRAC ISO 9001:2015 și IQNet ca o carte de vizită pentru partenerii naționali 
și internaționali și o garanție pentru modul eficient și eficace de desfășurare a 
activității la nivelul instituției. 

 
8. Consiliul Județean Brașov a integrat 3 sisteme_CAF, ISO 9001 și SCIM_ într-o singură 

documentație prin transpunerea obiectivelor într-un instrument de management 
„viu”. Există acum o singură strategie, un plan de management integrat, planificare 
prin obiective specifice, activități, indicatori de performanță, riscuri și măsuri de 
diminuare a acestora, proceduri, termene și responsabili. La nivelul instituției se face 
analiza percepției comunității deservite și a angajaților CJBv, identificarea, 
documentarea și standardizarea proceselor, îmbunătățirea calității muncii și calificării 
personalului.  

 
Managementul integrat al calității și performanței_CAF, ISO 9001 și SCIM_reprezintă  
busola Consiliului Județean Brașov spre excelența organizațională pentru o 
structură instituțională performantă, transparentă, flexibilă la schimbări! 

 
9. Angajații administrației județului Brașov, reprezentanții ONG-ului Agenția de Dezvoltare 

Durabilă a Județului Brașov, reprezentanții instituțiilor subordonate, ai primăriilor din 
județ, consilierii județeni rămân/pot deveni membrii unei rețele virtuale (e-group pe 
pagina de Facebook https://www.facebook.com/ISO-CAF-Brasov-1612146705521752/ 
alături de reprezentanți ai instituțiilor europene și naționale la care s-a participat în 
schimburile de experiență pentru continuarea diseminării exemplelor de bune practici 
și consultanță în menținerea acestor sisteme de management integrat.  

 
Sperăm ca drumul nostru către excelență în administrație să continue prin câștigarea unui 
alt proiect depus în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, 
”Îmbunătățirea procesului decizional și reducerea birocrației la nivelul Consiliului 
Județean Brașov”, vizând corelarea obiectivelor strategice de dezvoltare la nivelul 
județului pe termen mediu și lung cu execuția bugetară, prin prioritizarea și monitorizarea 
lucrărilor de investiții și implementarea de măsuri de simplificare a procedurilor 
administrative cu caracter general de tip front-office și back-office.  
 
 
Manager de proiect 
Alina Szasz 
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