
O CERTIFICARE NECESARĂ 

 

 

Domnule președinte, 

  Domnilor  vicepreședinți , 

  Doamnelor și domnilor consilieri, 

 

Așa cum vă este cunoscut în cadrul Consiliului Județean Mureș se desfășoară în 

prezent un proiect intitulat ”Spunem NU corupției” care-și propune, așa cum este definit în 

documentului de promovare al acestuia,: ”dezvoltarea și consolidarea capacității Consiliului 

Județean Mureș  pentru eficientizarea activităților de prevenire și combatere a corupției în 

activitatea administrației publice locale, promovarea integrității pentru îmbunătățirea 

performanțelor în activitate, transparentizarea  procesului decizional, în acord cu așteptările 

beneficiarilor.” 

Într-unul din modulele acestui proiect am participat, alături de mai mulți colegi 

consilieri județeni, la un curs de instruire, desfășurat pe parcursul a câteva zile la Tg. Mureș, 

pe o tematică extinsă privind probleme de etică, integritate și combatere a corupției. Am avut 

astfel posibilitatea de a analiza și înțelege, mai bine, diferitele fațete ale problematicii 

specifice temei. Despre utilitatea acestui lucru consider că nu este necesar să insist. 

Plecând de la cele spuse anterior în cele ce urmează aș dori să avansez o propunere 

conducerii Consiliului Județean Mureș. 

Parcurgând bibliografia lărgită a cursului am constatat că practica internațională în 

domeniul anticorupției are la bază din anul 2016 și o normă specifică elaborată de Organizația 

Internațională de Standardizare (ISO) și anume: ISO 37001-2016, publicat în România de 

către ASRO ( Organismul Național de Standardizare) în aprile 2017–”SR ISO 37001-Sisteme 

de management anti-mită. Cerințe cu ghid de utilizare”.  

Pentru cei care sunt familiarizați cu practica standardizarii sistemelor de management 

pot să afirm că standardul ISO 37001-2016, destinat sistemelor de management anti-mită, este 

echivalent cu familia de standarde ISO 9000 specifice pentru domeniul managementului 

calității. De altfel cu toții știm că în cadrul Consiliului Județean Mureș se derulează, începând 

cu februarie 2018, un proiect pentru certificarea managementului calității în activitatea acestei 

instituții conform standardului ISO 9001-2015. 



Propunerea pe care o avansez este ca, în anul 2020, conducerea Consiliului Județean 

Mureș să introducă pe agenda sa de lucru demararea unui proiect de certificare a a sistemului 

de management anti-mită, conform standardului ISO 37001-2016, în cadrul acestei instituții. 

Pentru a fi și mai convingător vă pot spune că a fost publicat documentul care atestă că 

o astfel de certificare a fost deja obținută de către Consiliul Județean Giurgiu. 

Am sentimentul că cetățenii județului nostru vor aprecia pozitiv demersul propus care, 

în opinia mea, le va ridica nivelul de încredere în activitatea Consiliului Județean Mureș. 

Vă mulțumesc pentru atenție. 

 

VASILE BOLOȘ, consilier județean PSD 

 

(Alocuțiune susținută în ședința Consiliului Județean Mureș din 31 octombrie 2019, 

Ziarul „Cuvântul liber”din 2 noiembrie 2019)) 

 


