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DECLARAŢIE DE 

LEADERSHIP ȘI ANGAJAMENT 

 

VIZIUNE 

Consiliul Judeţean Giurgiu îşi propune să depună toate eforturile în vedere realizării serviciilor publice de interes judeţean, prin transparenţă şi îmbunătăţirea 

calităţii actului administrativ, care să asigure: 

 Îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor; 

 Dezvoltarea economico- socială a judeţului; 

 Protejarea mediului înconjurător; 

 Gestionarea şi valorificarea patrimoniului judeţean. 

MISIUNE 

Consiliul Judeţean Giurgiu trebuie să devină reperul unei administraţii publice moderne, transparente, flexibile şi eficiente, orientate către cetăţean. 

În acest sens, instituţia noastră va fi un partener care facilitează comunicarea şi cooperarea interinstituţionala şi cu societatea civilă, sectorul privat, oferind 

pârghiile şi instrumentele pentru ca aceştia să se poată exprima şi dezvolta. 

Mecansimsele implementării misiunii asumate sunt: 

 Respectarea legalităţii; 

 Transparenţă decizională; 

 Consultarea populaţiei; 

 Respectarea principiilor autonomiei locale; 

 Cooperare cu celelalte autoritatăţi ale administraţiei publice- locale si centrale. 

 

VALORI 

Serviciile furnizate de Consiliul Judeţean Giurgiu vor avea ca bază de referinţă următoarele valori comune: 

 Responsabilitatea faţă de cetăţean şi comunitatea locală; 

 Transparenţă în actul deciziţional şi în activităţile tuturor structurilor administrative; 

 Profesionalism și etică; 

 Calitate şi eficiență; 

 Accesibilitate, flexibilitate şi adaptabilitatea serviciilor furnizate de instituţie în funcţie de schimbarile ce survin în mediul extern instituţiei şi cerinţele 

individualizate ale cetăţenilor judeţului; 

 Orientare către beneficiarul actului admnistrativ şi orientarea spre rezultate; 

 Analiza dinamică, obiectivă, flexibilă a performanţei şi determinarea mecanismelor de îmbunătăţire a calităţii serviciilor furnizate comunităţii. 

Pentru realizarea misiunii si viziunii noastre si pentru a satisface necesitatile actuale si asteptarile viitoare ale cetăţeanului /comunitatii de a le furniza servicii de 

calitate, ne vom conforma principiilor care stau la baza sistemului de management al calitatii in conformitate cu standardul ISO 9001:2015, respectiv: 

 
1. Dezvoltarea și implementarea unor proiecte menite să aducă beneficii și dezvoltare economică, socială în județul Giurgiu și să ofere cetățenilor o 

perspectivă pozitivă a modului de trai;  
2. Promovarea abordării bazate pe proces și a gândirii bazate pe risc in vederea identificării oportunităților existente, dar și a celor viitoare; 
3. Asigurarea și îmbunătățirea continuă a calității serviciilor oferite prin diversificare și dezvoltare continuă a activității; 
4. Promovarea eficacității și eficienței prin dezvoltarea conceptului de evaluare a practicii profesionale prin audituri interne la nivelul instituției; 
5. Promovarea prin standarde a dezvoltării culturii organizaționale; 
6. Respectarea principiilor protejării mediului prin prisma proceselor desfășurate și în raport cu cerințele legale privind protecția omului și a mediului 

înconjurător; 
7. Implicarea fiecărui angajat în scopul aplicării politicii în domeniul calității prin inițiative, performanțe, responsabilitate și colaborare permanentă; 
8. Adoptarea managementul riscurilor la nivelul instituției; 
9. Creșterea calității serviciilor oferite prin pregătire profesională continuă și învățarea din erori a întregului personal; 
10. Implicarea fiecărui angajat în scopul aplicării politicii în domeniul calității prin initiațive, performanțe, responsabilitate și colaborare permanentă. 

 

Data:26.10.2020                    

 

Președinte, 

Dumitru BEIANU 
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POLITICA REFERITOARE LA CALITATE 

Consiliului Județean Giurgiu  prin reprezentanţii săi a definit politica referitoare la calitate ca fiind un instrument care conduce institutia la imbunatatirea 

performantelor sale, astfel incat sa determine castigarea increderii cetatenilor. Avand in vedere performantele si evolutia serviciilor oferite pana in prezent, 

precum si exigentele comunitatii, PREȘEDINTELE se angajeaza sa mentina si sa imbunatateasca continuu in cadrul Consiliului Județean Giurgiu un SMC in 

conformitate cu SR EN ISO 9001 : 2015 pentru activitatile desfasurate: 

1. Administrație publica locală; 

2. Adoptarea de strategii și implementarea de programe de dezvoltare economica, socială și de mediu a județului;  

3. Servicii de arhitectura și urbanism la nivel județean; 

4. Administrarea domeniului public și privat al județului. 

Organizarea si conducerea sistemului de management al calitatii in domeniile de activitate ale institutiei noastre va influenta favorabil valoarea si 

performanta noastra in raport cu evolutia sociala, economica si politica. Pentru a-si indeplini acest rol fundamental, activitatea institutiei noastre  este 

organizata in spiritul unei munci in echipa si pentru comunitate.   In relatia cu comunitatea, institutia noastra se angajaza sa asigure servcii pe masura 

nevoilor, a asteptarilor si a promisiunilor.  

Prin sistemul de management al calitatii implementat in Consiliul Județean Giurgiu am stabilit regulile unei bune functionari in echipa si ne angajam sa 

tinem cont de dorintele si asteptarile comunitatii. In sensul respectării declaraţii de leadership şi angajament si a politicii referitoare la calitate si pentru 

asigurarea aplicării prevederilor sistemului de management al calitatii, conform documentelor interne si externe, inteleg necesitatea funcţionării la nivelul 

instituţiei a unui circuit de calitate reprezentat prin responsabilul cu managementul calitatii, responsabil a carui activitate ma angajez sa o sustin si 

promovez prin prezenta  Politica referitoare la calitate de la nivelul institutiei,  ca parte integranta a declaraţiei de leadership şi angajament 

Toti angajatii Consiliului Judeţean Giurgiu îşi vor continua eforturile pentru menţinerea în funcţiune şi îmbunatăţirea continuă a eficacităţii SISTEMULUI DE 

MANAGEMENT AL CALITĂŢII, conform cerinţelor standardului SR EN ISO 9001:2015, iar această declaraţie este disponibilă tuturor angajaţilor şi pusă la 

dispoziţie tuturor părtilor interesate. 

In calitate de Președinte, ma angajez prin autoritatea de care dispun sa asigur resursele necesare pentru dezvoltarea si imbunatatirea continua a sistemului 

de management al calitatii, realizand astfel cresterea valorii si prestigiului Consiliului Județean Giurgiu. 

Prezenta POLITICA  intra invigoare la data aprobarii, iar prevederile sale sunt obligatorii pentru intregul personalul institutiei si va fi pusa la dispozitie 

tuturor partilor interesate. 

 

Data: 30.10.2020                 

 

Președinte, 

Dumitru BEIANU 

 

Vicepreședinte, 

Cristian ANCULESCU 

 

Vicepreședinte, 

Elisabeta MIHALCEA 

 


