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Performanţa Instituţiilor Anticorupţie
- Comunicat de presă Bucureşti, 24 octombrie 2006 - Centrul de Resurse Juridice şi Institutul pentru Politici Publice au lansat trei
manuale de promovare a integrităţii:
• Instrumente de monitorizare a instituţiilor anticorupţie;
• Instrumente de monitorizare a achiziţiilor publice;
• Ghid privind procedurile de sesizare.
Setul de instrumente de monitorizare a instituţiilor anticorupţie şi metodologiile propuse au rolul de a ajuta,
îndruma şi motiva cetăţenii, ziariştii, oamenii de afaceri şi reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale să
devină activi în lupta anticorupţie: să evalueze performanţa instituţiilor anticorupţie dar şi să acţioneze activ,
prin sesizări, ori de câte ori află sau sunt victimele unor acte de corupţie. Instituţiile nu vor fi şi nu pot fi
performante fără o reală implicare civică.
Ne lovim câteodată de proceduri trucate de licitaţie sau de solicitarea unor foloase necuvenite; observăm
persoane care iau decizii în conflict de interese sau care se află în situaţii de incompatibilitate; constatăm că
patrimoniul unor demnitari locali sau naţionali se măreşte considerabil pe parcursul exercitării funcţiei
publice. Ce putem face? Îi putem sancţiona pe liderii politici prin vot dar putem face mult mai mult. Putem
să ne implicăm civic în lupta împotriva corupţiei, refuzând să dăm mită şi sesizând cazul instituţiilor
abilitate. Dacă instituţiile de control sunt ineficiente şi neinteresate, neimplicarea noastră perpetuează această
stare.
Ghidul de formulare a sesizărilor, oferă societăţii civile şi sectorului de afaceri un instrument uşor de înţeles
şi de utilizat atunci când doresc să depună o sesizare privind fapte de corupţie, incompatibilităţi, conflicte de
interese, nerespectarea regulilor privind achiziţiile publice etc.
„Rezultatele CRJ şi IPP din ultimii doi ani au dovedit că recurgerea consecventă la sesizări oficiale are
efecte. Prin plângeri bine argumentate am reuşit să îndepărtăm din funcţii persoane incompatibile dar şi să
declanşăm anchete penale şi cercetări de averi. Cred că şi alte organizaţii pot avea astfel de rezultate.
Metodele pe care noi le-am urmat se găsesc în aceste manuale” – a declarat Radu Nicolae, coordonatorul
programului de Integritate Publică al Centrului de Rsurse Juridice.
Acestea sunt principalele produse ale proiectului „Dezvoltarea şi aplicarea mecanismelor de monitorizare a
instituţiilor anticorupţie”, finanţat de Uniunea Europeană prin programul Phare Societatea Civilă 2003,
numărul 2003/005-551.01.05/04/16”.
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm contactaţi:
Radu Nicolae, Coordonator Program Integritate Publică, Centrul de Resurse Juridice, tel: 212.06.90, mobil:
0723668808, e-mail: rnicolae@crj.ro
Manuela Weber, Manger Relaţii Publice, Centrul de Resurse Juridice, tel: 212 06 90, mobil: 0726 757 270,
e-mail: mweber@crj.ro

Proiect finantat de
UNIUNEA EUROPEANA

Uniunea Europeană acordă României expertiză şi sprijin financiar în vederea pregătirii pentru aderare, prin programe
specifice: Phare, Ispa şi Sapard. Sectoarele beneficiare variază de la dezvoltare regională şi sprijin pentru IMM-uri, până
la investiţii în infrastructura de mediu şi transport şi dezvoltare rurală.
Suma anuală totală a fondurilor nerambursabile acordate României prin cele trei programe este în creştere, de la cca 660
de milioane de Euro în 2003, la peste un miliard de Euro în 2006. Gestionarea acestor fonduri este realizată de autorităţile
române de resort, sub coordonarea Ministerului Finanţelor Publice.

