
Comunicat de presă 
privind participarea Primăriei Municipiului Giurgiu la Competiția 

Rețeaua Campionilor – ediția II 
 
 

Autorităţile administrației publice locale s-au putut înscrie, în cadrul ediției a doua a 
competiției ”Rețeaua campionilor în domeniul Integrității”– organizat de Ministerul Lucrărilor 
Publice, Dezvoltării și Administrației în cadrul proiectului: ”Consolidarea sistemelor de 
integritate – cea mai bună strategie de prevenire a corupției în administrația publică, cod SIPOCA 
61”, cu proiecte / cazuri de bună practică pe următoarele teme: 
 

1. Furnizarea serviciilor publice în sistem online 
2. Transparență și comunicare 
3. Implicarea activă a cetățenilor 
4. Derularea de campanii de prevenire a corupției 
5. Guvernare deschisă 
6. Bună guvernare 

 

Până pe data de 27 ianuarie 2020 au trimis proiecte 26 de UAT-uri ( față de 24 la prima 
ediție din 2019). 

În perioada 25-26 februarie 2020, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 
Administrației (MLPDA) a premiat în cadrul conferinței „Rețeaua campionilor în domeniul 
integrității“, organizată la București, cele mai bune proiecte în domeniul bunei guvernări adoptate 
sau implementate la nivelul autorităților administrației publice locale și înscrise în cadrul celei 
de-a doua ediții a competiției cu același nume.  
 

Comisia de evaluare, alcătuită din reprezentanți ai MLPDA, ai Secretariatului General al 
Guvernului, ai Ministerului Justiției și ai Agenției Naționale a Funcționarilor Publici a selectat 7 
din cele proiectele și bunele practici ( în comparație cu prima ediție unde au fost selectate 
un număr de 9 proiecte) depuse în intervalul 4 decembrie 2019 – 27 ianuarie 2020 de către 26 
de unități administrativ-teritoriale din toată țara. 

 
S-au acordat 5 premii la nivel național, Primăria Municipiului Giurgiu fiind 

câștigătoare cu proiectul: „Egalitate de șanse pentru cetățenii cu dizabilități în relația 
cu administraţia publică giurgiuveană şi/sau cu entitățile subordonate 
Consiliului Local Giurgiu“ 
 

Câștigătorii vor avea ocazia de a se instrui în cadrul prestigioasei instituții „The Hague 
Academy for Local Governance“, în perioada 16 – 20 martie 2020, în domeniul integrității și al 
bunei guvernări la Haga, Olanda. 
 
 
Proiectul: „Egalitate de șanse pentru cetățenii cu dizabilități în relația cu 
administraţia publică giurgiuveană şi/sau cu entitățile subordonate Consiliului 
Local Giurgiu“ a fost aprobat în cadrul ședinței de lucru a Grupului de Acțiune privind 
Prevenirea și Combaterea Corupției (GAPCC) din luna ianuarie.  
 

Proiectul își propune în prima etapă să acorde egalitate de șanse pentru o parte dintre 

cetățenii cu dizabilități în relația cu administrația publică locală și entitățile publice subordonate 

Consiliului Local la nivelul UAT Municipiul Giurgiu 



Proiectul se bazează pe alocarea unor fonduri bugetare cât mai mici. Pentru realizarea 

acestui deziderat se folosesc două soft-uri gratuite.  Primul transformă mesajul vocal al 

cetățeanului cu dizabilități în text format electronic iar al doilea redă textul în format electronic 

în mesaj audio prin utilizarea unei voci sintetizate ( robot). 

Pe tot parcursul procesului cetățeanul cu dezabilități va fi asistat de către un angajat care 
este abilitat în a gestiona problema cetățeanului. 

 
Proiectul se află în faza de finalizare având ca termen propus 30 martie 2020. 
 

 Grupul de Acțiune privind Prevenirea Corupției a fost înființat în anul 2019 având ca 
coordonatori pe domnii Ionuț Cioacă – viceprimar, Niculae Ghiță – Administrator public și Mihai 
Răboj și este format din membrii Comisiei de implementarea a Strategiei Naționale 
Anticorupție 2016-2020 (constituită la nivelul Primăriei municipiului Giurgiu), precum și din 
câte un reprezentant al entităților subordonate Consiliului Local Giurgiu ( 5 direcții și 
7 societăți comerciale).    
 
 Primăria Municipiului Giurgiu a participat și la prima sesiune a competiției 
obținând locul 4 din cinci la nivel național cu implementarea bunei practici: 
”Complex de activități pe tema anticorupției pentru comunicare și informare prin 
utilizarea tehnologiilor electronice”  
 

Menționăm că Primăria Municipiului Giurgiu este una dintre cele două 
entități la nivel național care au câștigat premii la ambele ediții ale competiției 
”Rețeaua Campionilor în domeniul integrității” 
 
 
 
 
 



 


