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- Comunicat de presă - 
 - Centrul de Resurse Juridice, Asociaţia Pro Democraţia, Transparency 
 raportul „Situaţia integrităţii în instituţiile publice din judeţul Vrancea”. 

e monitorizării, timp de cinci luni, a administraţiei publice locale din Judeţul 
lul judeţului Vrancea a fost coordonată de Clubul Focşani al Asociaţiei Pro 
ani au monitorizat integritatea personalului din instituţiile locale, integritatea 

l implementării legii privind avertizorii de integritate. 
e la nivelul integrităţii personalului (politicieni şi funcţionari publici) din 

e conflicte de interese şi incompatibilităţi în condiţiile în care instituţiile 
n scris, la începutul perioadei de monitorizare, că nu există, la nivelul lor, 
rese şi incompatibilităţi. Cel puţin 7 posibile situaţii de incompatibilitate au 

ul CJ Vrancea, CAS Vrancea şi Spitalului Judeţean. Alte cazuri privesc 
e consiliu local în situaţii de conflicte de interese sau participarea firmelor 
a subcontractori la anumite lucrări publice pentru a ocoli prevederile legale 
. 
area necorespunzătoare a declaraţiilor de interese: 10 persoane nu şi-au depus 
 firmele consilierilor locali şi ale funcţionarilor publici nu apar în declaraţiile 
e se află în această situaţie). 
ă administraţia publică locală nu posedă mecanisme de funcţionare care să îi 
alism. De multe ori, anumite instituţii publice monitorizate au lăsat impresia 

ca principală preocupare menţinerea unei linişti netulburate. Oferirea unei 
trebuie să fie aprobată de şeful cel mai înalt, iar un răspuns se poate primi şi 
hiar dacă natura lui este una foarte simplă. 
obleme la nivelul achiziţiilor publice, precum spargerea contractelor de 
ai mici pentru ocolirea procedurilor de licitaţie şi recurgerea la proceduri de 
etitive (precum cererea de oferte). 
ă legea privind protecţia avertizorilor de integritate nu este eficientă într-o 
azate pe un feudalism organizaţional. 
lice din judeţul Vrancea nu reuşesc să scape de situaţiile de incompatibilitate 
nuă să fie netransparente şi neresponsabile în faţa cetăţenilor pentru modul în 
incipalii vinovaţi sunt conducătorii acestor instituţii publice care se cred deja 
Radu Nicolae, coordonatorul programului de Integritate Publică al Centrului 

rodusele proiectului: „Dezvoltarea capacităţii de luptă împotriva corupţiei a 
e locale”, finanţat de Uniunea Europeană prin programul Phare Societate 

ă rugăm contactaţi: 

APD Focşani, mobil: 0724339874, e-mail: florinrosu72@yahoo.com  
gram Integritate Publică, Centrul de Resurse Juridice, tel: 212.06.90, mobil: 

.ro
matii referitoare la proiectul PHARE: cfcu.phare@mfinante.ro

  

opeană reprezintă o entitate politică, socială şi economică compusă din 
le Membre au decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere 

0 de ani, să construiască o zonă de stabilitate, democraţie şi dezvoltare 
enţinând diversitatea culturală, toleranţa şi libertăţile individuale. 
opeană îşi propune să împărtăşească realizările şi valorile sale cu ţările 
 de dincolo de graniţele ei. 
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