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Ce este Indicele SisABC?
Indicele SisABC reprezintă o metodă de măsurare pilot a stadiului de îndeplinire de către o
instituție publică a standardelor stabilite prin Strategia Națională Anticorupție 2016-2020

Indicele SisABC se calculează conform unei metodologii ce cuprinde trei componente egale
ca importanță:

A. gradul de îndeplinire de către instituția publică a cerințelor SNA și de implementare a
măsurilor de transparentă instituțională și de prevenire a corupției;

B. numărul incidentelor de integritate și natura acestora, înregistrate în cadrul instituției
publice;

C. percepția publică cu privire la integritatea insituției publice.



Cum se măsoară Indicele SisABC?
Indicele SisABC se măsoară prin 24 de indicatori pe o scală de la 0 la 100, unde:

0 - prevenirea corupției în instituția publică nu respectă nici un standard din SNA 2016-2020;

100 - prevenirea corupție în instituția publică respectă toate standardele SNA 2016-2020;

Fiecare componentă a Indicelui SisABC are subcomponente și indicatori:

Componenta A are 5 subcomponente și 18 indicatori;

Componenta B are 4 indicatori;

Componenta C are 2 indicatori;



Unde a fost aplicat Indicele SisABC?
Indicele SisABC a fost proiectat și măsurat experimental pentru prima dată în cadrul
proiectului “Dezvoltarea sistemului de management anticorupţie la nivelul judeţului Giurgiu
– SisABC”, cod SIPOCA 407/cod MySMIS 116685. Indicele SisABC a fost măsurat pentru 10
instituții publice care au fost implicate în proiect.

Rezultatele primei măsurători sunt experimentale și nu pot constitui o bază de evaluare a
integrității/corupției instituțiilor publice vizate. Aceste rezultate trebuie corelate cu mai
multe date.



Cum au fost culese datele pentru Indicele SisABC?
Datele cuprinse în Indicele SisABC au fost culese prin următoarele metode:

• Solicitări de informații instituțiilor publice incluse în evaluare;

• Solicitări de informații următoarelor instituții de la nivel central: ANFP, MLPDA/MDRAP și
ANI;

• Monitorizare de presă (incusiv social media);

• Sondaj de opine online la nivelul județului Giurgiu;

• Evaluarea paginilor de Internet ale instituțiilor publice incluse în evaluare;

• Analiză rapoarte.



Care sunt rezultatele măsurătorii Indicelui SisABC?
Indicele SisABC a fost măsurat experimental la finalul anului 2019. Metodologia dezvoltată
este un cadru pilot care trebuie dezvoltat suplimentar, inclusiv la nivelul obiectivelor,
conceptelor folosite și al operaționalizării acestora, al descrierii instrumentelor de
cercetare și al aplicabilității practice astfel încât rezultatele obținute să fie comparabile și
să permita ierarhizarea instituțiilor publice dintr-un județ sau la nivel național.

În acest sens, Indicele pilot SisABC a fost diseminat următoarelor instituții pentru a fi
preluat și dezvoltat suprimentare: MJ, DGA, ANFP, ANI, SGG etc
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a) Indicatorii de transparență și prevenire a corupției
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b) Situația incidentelor de integritate
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c) Percepția publică privind integritatea



Indicele SisABC permite comparația între instituții?

Indicele SisABC, după ce va fi dezvoltat suplimentar și va fi măsurat periodic, va permite o
comparație privind progresul unei instituții publice în domeniul integrității de la un moment
de timp la altul. De asemenea, Indicele SisABC va permite comparații între tipuri de
instituții similare sau între județe. În baza Indicelui SisABC se poate construi o hartă care să
evidențieze zonele la nivel național cu un scor mai mic decât media. Astfel, indicele SisABC
va permite insituțiilor de la nivel central să își concentreze activitatea în zonele unde există
o nevoie mai mare de integritate și transparență. Indicele SisABC va putea fi corelat și cu
alti indicatori de dezvoltare durabilă.



Putem face experimental o asemenea hartă a integrității?

Pe baza datelor colectare pentru SisABC la nivelul a 10 unități administrativ-teritoriale din
județul Giurgiu putem aproxima o hartă a integrității. Aceasta este însă doar un model
experimental, pentru o adevărată hartă a integrității fiind necesară colectarea de date de
la toate UAT-urile din cel puțin un județ, și în perioade diferite de timp.



Harta SisABC în județul Giurgiu
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Radu Nicolae, Centrul de Resurse Juridice
rnicolae@crj.ro
0723668808

Notă: Material dezvoltat de Centrul de Resurse Juridice în cadrul proiectului „Dezvoltarea sistemului de 
management anticorupție la nivelul județului Giurgiu – SisABC”, Cod MySMIS: 116685, Cod SIPOCA: 407. 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-
2020!
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