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As dori întâi sa va mulțumesc pentru participarea dvs. la ședința ținuta la Brussels
in data de 26 februarie. Îmi pare rău ca un am putut participa chiar daca mi-am
dorit. Aceasta a demonstrat angajamentul foarte apreciat al Agenției de integritate
naționala de a gestiona conflictul de interese, abordând îngrijorările Comisiei
Europene cu privire la gestionarea fondurilor UE, dar in același timp, in sens mai
larg, calitatea administrației publice in Romania.

JU

ST

Permiteți-mi sa reafirm interesul in funcționarea sistemului de prevenire a
conflictului de interes (in achizițiile publice) pe care îl dezvoltați; am dori sa fim
informați când se efectuează pași importanți in procesul de achiziții, in dezvoltarea
tehnica finala si când va fi efectuat startul operațional, pentru a verifica daca si cum
aceste instrumente ar putea fi incluse in strategiile de Evaluare de risc a fraudei pe
care Autoritățile de gestionare a fondurilor europene va trebui sa le dezvolte in
perioada 2014 – 2020.
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As dori sa îmi exprim din nou îngrijorarea ca aplicarea unei proceduri de prevenire
a conflictului de interes cu drepturi depline nu se limitează doar la proiectele
finanțate de către UE dar in mod progresiv la toate achizițiile publice din Romania.
In acest sens as vrea sa subliniez faptul ca oportunitatea de certificare in cadrul
proiectelor de programe UE care au fost original finanțate doar de către fondurile
naționale nu ar trebui sa fie periclitate de inconsecventa si incompatibilități
procedurale.
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As dori de asemenea sa atrag atenția asupra regulilor de incompatibilitate pentru
funcționarii locali aleși atunci când fac parte din Asociații de dezvoltare inter –
municipala (ADI) si afaceri publice locale. ADI au fost create in numeroase locuri,
cu scopul de a gestiona serviciile publice care nu pot fi gestionate la nivel
municipal, atât in sectorul apei, sectorul deșeurilor (unde sunt gestionate la nivelul
consiliilor regionale) sau pentru proiecte urbane, incluzând transportul urban.
Scopul este de a netezi si eficientiza procesul de luare a deciziilor, adunând intr-un
singur organism factorii de decizie competenți, municipalități si/sau consilii
județene, reprezentate de către primari si președinți. Participarea activa a acestor
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funcționari este cruciala pentru a asigura aprobarea si eficacitatea deciziilor luate de
către ADI in sectorul lor de competenta. In anumite sectoare, ADI pot delega
operatorilor publici gestionarea serviciilor publice ce se afla in competenta lor.
Aceste acțiuni publice sunt apoi gestionate de către condițiile interne, fiind in
totalitate deținute de către membrii ADI si exercitând sarcinile lor in zona
geografica corespunzătoare, fără alta posibilitate de a concura pe alte piețe.
Contractele de delegare sunt prin urmare semnate intre ADI si operatorii publici,
primii acționând in calitate de autorități contractante si acționari. In acest sens, nu
poate fi neobișnuit ca anumiți funcționari locali aleși, ca membrii ai ADI, sa fie in
același timp membrii ai consiliului de operatori publici.
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In ambele cazuri, ca membrii ai ADI sau membrii ai consiliului de operatori publici,
funcționarii aleși reprezintă interesele autorităților locale si nu acționează in interes
propriu.
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Pe de cealaltă parte, funcționarii pot, in același timp pentru îndeplinirea obligațiilor,
sa subcontracteze anumite sarcini prin proceduri de licitație. Acestea din urma
trebuie sa fie monitorizate in mod adecvat pentru a detecta si preveni orice posibila
situație de conflict de interes.
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Aceste acorduri instituționale este probabil sa se dezvolte mai mult in viitorul
apropiat, cu extinderea masurilor si a proiectelor promovate peste nivelul
municipal. Este prin urmare critic sa se asigure ca acest proces nu este împiedicat de
către prevederi legale care pot guverna reguli de incompatibilitate sau prevenirea
conflictului de interes.

A dumneavoastră,
Vittoria Alliata di Villafranca

Dl. Popa, Președinte, autoritatea de audit
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In acest sens, am aprecia foarte mult sa primim de la dvs. o imagine detaliata a
situației din Romania, care sa ne informeze de orice posibila dificultate care ar
putea pune in risc realizarea obiectivelor de mai sus. Va trebui ulterior sa
consideram sprijinul dvs., o soluție.
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