
 
 

COMUNICAT DE PRESĂ 

Giurgiu, 19.06.2019 

Consiliul Județean Giurgiu: 
 prima certificare a sistemului de management anti-mită la nivelul 

administrației publice locale 
             

Consiliul Județean Giurgiu, cu sediul în Bulevardul București, nr.10, cod poștal 

080045, Giurgiu, județul Giurgiu, telefon 0372.46.26.11, fax: 0372.46.26.51, anunță 

publicul interesat referitor la obținerea certificării Sistemului de management Anti-

mită conform cerințelor Standardului internațional ISO:37001:2016, devenind prima 

instituție a administrației publice locale din România certificată anti-mită.  

 

Certificarea a fost obținută în cadrul proiectului: ”Dezvoltarea sistemului de 

management anticorupţie la nivelul judeţului Giurgiu – SisABC”, finanțat prin Programul 

Operațional Capacitate Administrativă, axa prioritară 2, obiectivul specific 2.2, în cadrul 

cererii de proiecte nr.CP 1/2017 (cod apel:POCA/125/2/2). 
 

Proiectul “Dezvoltarea sistemului de management anticorupţie la nivelul judeţului Giurgiu – SisABC” a 

fost lansat oficial în data de 05.09.2018 și este implementat în parteneriat cu Fundația Centrul de Resurse 

Juridice din București. Totodată, în vederea obținerii unui grad ridicat de performanță și valori adăugate a 

activităților propuse, U.A.T. JUDEȚUL GIURGIU beneficiază de sprijinul tehnico-logistic din partea unei 

instituții relevante pentru obiectivul proiectului și domeniul de aplicabilitate, respectiv Direcția Generală 

Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Giurgiu.  

Proiectul răspunde problemei prevenirii corupţiei şi a mediului de integritate de la nivel judeţean 

prin derularea unei campanii publice, informarea şi asistenţa metodologică a 9 unităţi administrativ 

teritoriale de la nivel de comună din judeţ, formarea personalului de la nivelul celorlalte primării (inclusiv 

aleşi locali), elaborarea unei hărţi pilot a integrităţii.  

Proiectul este inovativ pentru că propune un indice compozit care să reflecte stadiul unei unităţi 

adminstrativ teritoriale în atingerea standardelor Strategiei Naționale Anticorupție (SNA), pe o scală de la 1-

10. Indicele odată testat în judeţul Giurgiu poate fi propus la nivelul SNA pentru a măsura în mod obiectiv 

rezultatele eforturilor anti-corupţie. Inovativă este şi abordarea inclusivă, în care nu doar CONSILIUL 

JUDEȚEAN Giurgiu este implicat, ci şi mediul de integritate de la nivelul judeţului. Nu în ultimul rând, 

caracterul inovativ constă în certificarea sistemului de prevenire a corupţiei pe baza standardului ISO37001. 

 

CONSILIULUI JUDEȚEAN GIURGIU  prin reprezentanţii săi a definit politica anti-

mită ca fiind un instrument care permite atingerea unui grad ridicat de integritate și 

transparență în furnizarea serviciilor publice și exercitarea prerogativelor de putere 

publică, astfel încât să obțină o mai mare sustenabilitate și valoare adăugată a politicilor 

publice, proiectelor și acțiunilor  implementate, ce rezidă la nivel instituțional într-o mai 

mare legitimitate dobândită la nivelul clientului actului administrativ furnizat – societatea 

civilă. 

Domeniile de activitate conform standardului ISO:37001:2016 sunt 

administrație publică locală; adoptarea de strategii și implementarea de programe 

de dezvoltare economică, socială și de mediu a județului;  servicii de arhitectură și 

urbanism la nivel județean; administrarea domeniului public și privat al județului. 

 

 


