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comunicat de presă
Integritatea publică în judeţul Gorj
- Comunicat de presă -

Târgu-Jiu, 05 octombrie 2007 - Centrul de Resurse Juridice, Asociaţia Pro Democraţia, Transparency
International România au lansat raportul „Situaţia integrităţii în instituţiile publice din judeţul Gorj”.
Raportul prezintă rezultatele monitorizării, timp de cinci luni, a administraţiei publice locale din Judeţul
Gorj. Monitorizarea la nivelul judeţului Gorj a fost coordonată de Fundaţia pentru Dialog Social Gorj.
Experţii FDS Gorj au monitorizat integritatea personalului din instituţiile locale, integritatea achiziţiilor
publice dar şi stadiul implementării legii privind avertizorii de integritate.
Raportul constată probleme la nivelul integrităţii personalului (politicieni şi funcţionari publici) din
instituţiile publice locale.
Declaraţiile de avere ori de interese ale funcţionarilor publici şi aleşilor locali nu sunt actualizate.
Nerespectarea prevederilor privind publicarea pe site-ul instituţiilor a declaraţiilor de avere şi de interese ale
aleşilor locali. De pildă, la CAS Gorj, declaraţiile de avere sunt din anul 2005, acestea fiind publicate pe siteul CNAS. La Primăria Rovinari, pe site-ul www.primariarovinari.ro, apar declaraţiile de avere şi de interese
ale primarului şi funcţionarilor publici din primărie, dar nu apar cele ale consilierilor locali.
Din observaţiile realizate la nivelul instituţiilor se poate observa în continuare o reticenţă din partea
acestora de a furniza informaţii publice, de a colabora cu cetăţenii, de a aduce la cunoştinţa acestora aspecte
din activitatea desfăşurată.
Raportul semnalează şi probleme de integritate la nivelul achiziţiilor publice: spargerea contractelor de
achiziţii publice în contracte mai mici pentru ocolirea procedurilor de licitaţie, recurgerea la proceduri de
achiziţii publice mai puţin competitive (precum cererea de oferte).
Raportul mai semnalează că legea privind protecţia avertizorilor de integritate nu este eficientă. Din
interviurile realizate cu funcţionarii publici a reieşit faptul că, pe de o parte, existenţa legii este
cvasinecunoscută şi, pe de altă parte, aplicabilitatea ei în cadrul unor instituţii ar fi greu de realizat. S-a
constatat că există o teamă generalizată a funcţionarilor în a reclama încălcări ale legii datorită
repercursiunilor pe care le-ar putea avea acest fapt în cariera lor. Cu toate că această lege ar avea tocmai rolul
de a combate astfel de fenomene, functionarii intervievaţi au considerat că protecţia pe care le-o acordă nu
este una reală.
Acest raport este unul dintre produsele proiectului: „Dezvoltarea capacităţii de luptă împotriva corupţiei a
organizaţiilor neguvernamentale locale”, finanţat de Uniunea Europeană prin programul Phare Societate
Civilă 2004/016-772.01.02
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm contactaţi:

Valentin Târbină, Coordonator local, FDS, mobil: 0743566311, e-mail: valygorj@yahoo.com
Radu Nicolae, Coordonator Program Integritate Publică, Centrul de Resurse Juridice, tel: 212.06.90, mobil:
0723668808, e-mail: rnicolae@crj.ro
Pentru informatii si eventuale reclamatii referitoare la proiectul PHARE: cfcu.phare@mfinante.ro

Proiect finanţat de
UNIUNEA EUROPEANA

Uniunea Europeană reprezintă o entitate politică, socială şi economică compusă din
27 ţări. Statele Membre au decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere
ce a durat 50 de ani, să construiască o zonă de stabilitate, democraţie şi dezvoltare
durabilă, menţinând diversitatea culturală, toleranţa şi libertăţile individuale.
Uniunea Europeană îşi propune să împărtăşească realizările şi valorile sale cu ţările
şi popoarele de dincolo de graniţele ei.

