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comunicat de presă
Preocupare redusă pentru integritatea publică în judeţul Vrancea
- Comunicat de presă -

Focşani, 13 septembrie 2007 - Centrul de Resurse Juridice, Asociaţia Pro Democraţia, Transparency
International România au lansat raportul „Situaţia integrităţii în instituţiile publice din judeţul Vrancea”.
Raportul prezintă rezultatele monitorizării, timp de cinci luni, a administraţiei publice locale din Judeţul
Vrancea. Monitorizarea la nivelul judeţului Vrancea a fost coordonată de Clubul Focşani al Asociaţiei Pro
Democraţia. Experţii APD Focşani 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:
• Persistenţa unor cazuri de conflicte de interese şi incompatibilităţi în condiţiile în care instituţiile
monitorizate au răspuns în scris, la începutul perioadei de monitorizare, că nu există, la nivelul lor,
cazuri de conflicte de interese şi incompatibilităţi. Cel puţin 7 posibile situaţii de incompatibilitate au
fost identificate la nivelul CJ Vrancea, CAS Vrancea şi Spitalului Judeţean. Alte cazuri privesc
adoptarea unor hotărâri de consiliu local în situaţii de conflicte de interese sau participarea firmelor
unor consilieri judeţeni ca subcontractori la anumite lucrări publice pentru a ocoli prevederile legale
privind incompatibilităţile.
• Nedepunerea sau completarea necorespunzătoare a declaraţiilor de interese: 10 persoane nu şi-au depus
declaraţiile de interese iar firmele consilierilor locali şi ale funcţionarilor publici nu apar în declaraţiile
de interese (25 de persoane se află în această situaţie).
Aceste situaţii indică faptul că administraţia publică locală nu posedă mecanisme de funcţionare care să îi
ofere credibilitate şi profesionalism. De multe ori, anumite instituţii publice monitorizate au lăsat impresia
de sisteme închise, care au ca principală preocupare menţinerea unei linişti netulburate. Oferirea unei
informaţii verbale sau scrise trebuie să fie aprobată de şeful cel mai înalt, iar un răspuns se poate primi şi
după mai mult de trei vizite, chiar dacă natura lui este una foarte simplă.
Raportul semnalează şi probleme la nivelul achiziţiilor publice, precum spargerea contractelor de
achiziţii publice în contracte mai mici pentru ocolirea procedurilor de licitaţie şi 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 într-o
cultură a administraţiei locale bazate pe un feudalism organizaţional.
„De ani buni instituţiile publice din judeţul Vrancea nu reuşesc să scape de situaţiile de incompatibilitate
şi de conflicte de interese, continuă să fie netransparente şi neresponsabile în faţa cetăţenilor pentru modul în
care cheltuiesc fondurile, iar principalii vinovaţi sunt conducătorii acestor instituţii publice care se cred deja
stăpânii locurilor” – a declarat Radu Nicolae, coordonatorul programului de Integritate Publică al Centrului
de Resurse Juridice.
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:

Florin Roşu, Coordonator local, APD Focşani, mobil: 0724339874, e-mail: florinrosu72@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
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