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Chestionar  

privind percepția corupției în localitățile din județul Giurgiu 

 

Bună ziua,  

Consiliul județean Giurgiu și Fundația Centrul de Resurse Juridice realizează un sondaj privind 
percepția cetățenilor din județul Giurgiu cu privire la fenomenul corupției. Părerea și așteptările 
fiecărui cetățean sunt important pentru noi. Vă rugăm să răspundeți la cele 11 întrebări de mai jos. 
Durează doar 3 minute. Chestionarul este anonim. Sondajul face parte din proiectul „Dezvoltarea 
sistemului de management anticorupție la nivelul județului Giurgiu – SisABC”, Cod MySMIS: 116685, 
Cod SIPOCA: 407, este finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020. 

 

1. Genul dvs?  
o Femeie  
o Bărbat 

 
2. Din ce categorie de vârstă faceți parte? 

o Sub 18 ani  
o 18-25 ani   
o 26-35 ani  
o 36-45 ani 
o 46-55 ani  
o peste 55 ani 

 
 

3. În care localitate din județul Giurgiu locuiți/aveți domiciliul? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

4. În ultimii trei ani, dvs. personal sau altcineva din gospodărie ați avut nevoie de un document de 
la primăria din localitatea în care aveți domiciliul? 

o Da, eu personal  
o Da, altcineva din gospodărie  
o Nu am avut de-a face cu primăria în ultimii trei ani  
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o N-am avut niciodată de-a face cu primăria 
 

5. Ați primit documentul solicitat ]n timp util? 
o Da  
o Nu  
o Da dar________________________________________________________ 
o Nu răspund la această întrebare 

6. Cât de mulțumit sunteți de modul în care funcționează primăria localității în care locuiți/aveți 
domiciliul? 

o Foarte mulțumit 
o Destul de mulțumit  
o Destul de nemulțumit  
o Foarte nemulțumit  
o Nu știu / Nu vreau să răspund 

 
7. Cât de mulțumit sunteți de modul în care funcționează Consiliul Județean Giurgiu? 

o Foarte mulțumit 
o Destul de mulțumit  
o Destul de nemulțumit  
o Foarte nemulțumit  
o Nu știu / Nu vreau să răspund 

 
8. În opinia dvs., cât de răspândită este corupția în cadrul primăriei din localitatea din județul 

Giurgiu în care locuiți/aveți domiciliul? 
o Aproape toți sunt implicați  
o Mulți sunt implicați  
o Puțini sunt implicați  
o Foarte puțini sunt implicați  
o Niciunul nu este implicat  
o Nu știu/ Nu vreau să răspund 

 
9.  În cazul în care ați avea cunoștință de fapte de corupție ați apela numărul telverde gratuit 

pentru sesizarea faptelor de corupție 0800.806.806? 
o Da  
o Nu știu cum sunt protejat dacă sun la acest număr 
o Nu 
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10. Ați participat la sau ați aflat în ultimii trei ani de activitățile de prevenire a corupției (campanii 
de informare, diseminarea de materiale cu caracter preventiv, afișaj mobil, concursuri pentru 
elevi) realizate de Consiliul Județean Giurgiu în parteneriat cu Direcția Generală Anticorupție? 

o Da  
o Nu  

 
11. Considerați oportună introducerea în sistemul de învățământ din România a unei discipline 

opționale Educație pentru integritate?  
o Da  
o Nu 
o Nu știu  

 
12. Ce anume credeți că ar trebui îmbunătățit în cadrul primăriei sau Consiliului județean Giurgiu 

care sunt comentariile dvs. despre activitatea primăriei sau a primarului/consiliului local sau a 
Consiliului județean Giurgiu? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________ 

 
    


