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Karlovy Vary - Petřín No. 1
Transferurile de bani de la
Guvern la primarii si consilii
judetene sunt mecanisme
folosite de partide pentru
imbogatirea lor sau a
politicienilor, partidele
avand tot interesul ca
legislatia sa ramana neclara,
procedurile netransparente
si administratia locala sa fie
mentinuta astfel dependenta
de centru.
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Acestea sunt cateva dintre
principalele concluzii care
reies din raportul lansat luni de
Expert Forum (EFOR),
intitulat "Guvernarea de tip
bazar", precum si din Harta
clientelismului, in care au
fost adunate date din ultimii
ani cu privire la doua aspecte:
transferurile de bani de la
Guvern catre primarii si
Consilii Judetene - in special
pentru investitii (drumuri,
canalizare, infrastructura) - si
activitatea companiilor
infiintate de stat (CNAIR,
Hidroelectrica, CFR etc), a
explicat pentru Ziare.com
Septimius Parvu, manager
de proiecte la Expert Forum.
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Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook

"Raportul nostru se intituleaza 'Bugetarea de tip bazar' pentru ca exact aceasta este
ideea, de bazar: te duci, negociezi, mai lasi de la tine, mai lasa 'vanzatorul', mai ceri
ceva etc. Este o bugetare complet opusa fata de ceea ce vedem in Vest, unde exista o
planificare pe mai multi ani pentru investitii. In schimb, in Romania (si nu vorbim de un
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partid anume sau de o perioada anume, daca ne uitam la datele din Harta
Clientelismului), bugetarea de tip bazar descurajeaza orice inovatie sau investitie pe
termen lung", a mai explicat acesta.

Cum se scumpesc serviciile artificial
Invitat sa prezinte principalele concluzii ale raportului, Septimius Parvu a explicat ca
una dintre ele este aceeea ca statul nu are o viziune pe termen lung "sau daca are, e
umbrita de prioritatile politice".
"Exista interese de partid foarte clare. Alocarile din bani publici, companiile de stat,
achizitiile sunt mecanisme folosite pentru imbogatirea partidelor, fie pentru
campanie electorala, fie pentru propria imbogatire a politicienilor (si aici cred ca
avem destule dosare la DNA). Problema este ca acest tip de guvernare 'bazar'
scumpeste serviciile, din cauza impredictibilitatii.
Primarul nu stie daca mai ia bani peste doi ani in cazul in care se schimba guvernul.
Firma care face lucrarea cere mai multi bani pentru ca nu stie exact daca apuca sa o
termine si sa isi primeasca banii, asa ca pluseaza pentru a se asigura ca o sa
primeasca ceva atata timp cat exista bani.

Karlovy Vary - Hotel Hubertus

€ 65

Si atunci, practic, avem un joc in care nici nu planificam pe termen lung si nici nu
avem relatii comerciale sanatoase, pentru ca de multe ori firmele fac lucrarile pe
banii lor, primariile nu mai platesc (fiindca nu mai primesc banii de la centru),
companiile dau in judecata primariile si uite asa creste datoria publica si ajungem la
gauri in buget", a explicat expertul EFOR.

Book now

Nu e totul penal, deseori e vorba despre relatii
Intrebat daca nu cumva chiar asa se incurajeaza si se alimenteaza coruptia, Septimius
Parvu a spus ca exista diverse discutii daca putem pune semnul egal intre clientelism
si coruptie, dar el nu este de aceasta parere, desi este evident ca in unele cazuri
vorbim despre coruptie.
"Eu personal nu as zice asta, dar cred ca exista coruptie pentru ca avem firme care
sunt abonate la bani publici, firme legate de partide.
De exemplu, sa ne uitam la Programul de dezvoltare locala, gestionat de Ministerul
Dezvoltarii si care s-a implementat in doua etape: prima de 19 mld lei, a doua de 30
mld lei. Cam in fiecare judet unde ne-am uitat noi (aproape un sfert din tara), 4-5 firme
castiga in jur de 60-70% din bani. Sunt firme conectate politic sau cu dosare penale
pentru fraude. Asta arata ca exista o probabilitate destul de mare ca firmele astea sa
aiba avantaje competitionale.

Top stiri din Politic
Comisia de ancheta a SPP, condusa
de Daniel Butunoi de la PSD. Dragnea
va fi printre cei audiati
De la Chisinau, Dancila ii transmite lui
Toader sprijinul sau: E ministru in
Guvernul meu, un ministru foarte bun

Insa unul dintre mesajele principale ale EFOR si ale acestui raport este ca NU totul
este penal. Ce este coruptie e coruptie - daca avem achizitii aranjate, e clar. Insa de
multe ori este incompetenta. Clientelismul in multe cazuri nu se regaseste in lege cu o
infractiune atasata, ci mai degraba este vorba despre relatii de prietenie, de servire.

Liberalii s-au plans de frigul din
Parlament: Au "judecat la rece", ajutati
de "politica incinsa". Ce spune
Dragnea

Tu, ca Guvern, dai bani catre primarii tai cand esti la putere. Vine apoi urmatorul
partid, care da catre primarii lui. Iar graficele din raportul nostru arata foarte clar: Cum
se schimba partidul, cum se schimba proportiile de bani. Asta arata ca alocarea
banilor nu se face dupa nevoi, ci dupa culoarea partidului", a mai explicat acesta.

Dragnea ii trimite pe protestatari la
Cotroceni, deputatul "mitraliera" spune
ca sistemul ii pune pe oameni sa
protesteze

Un alt exemplu relevant este cel al fondurilor de rezerva si de interventie, in cazul
carora sume foarte mari se scurg fara ca sa poata fi urmarit traseul lor, scopul urmarit
fiind tot interesul partidului, nicidecum al cetateanului.

Dancila, despre Dragnea: Intotdeauna
presedintele partidului a candidat la
presedintia Romaniei

"Sunt niste bani care se dau destul de usor, as zice, pentru situatii neprevazute. Dar,
daca ne uitam pe sumele alocate, observam ca se dau mult mai multi bani din
aceste sume in anii electorali si ca se dau inspre sfarsitul anului (ceea ce arata
ca se cheltuiesc pur si simplu ca sa se scape de ei din buget).
Si mai este o chestiune interesanta: Exista o diferenta foarte mare intre alocare, adica
ceea ce exista pe hartie, in hotararea de guvern, si ceea ce ajunge in buzunarul
primariei. Asta arata aceste fonduri pot fi folosite ca mijloace de convingere a
primarilor sa aduca voturi, dar pana la urma banii nu mai ajung la ei.
ADVERTISING

Dancila spune ca raportul lui Toader e
foarte argumentat si Iohannis sa-l
citeasca atent. Comisia Europeana are
atributii limitate referitor la Legile
Justitiei
Toate stirile din Politic
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Anunț

Unii pur si simplu nu mai sunt alocati, altadata fondul de rezerva e umflat artificial. A
existat un an in care a fost marit de 500 de ori! Sau avem alocari din fondul de rezerva
in 2016, dar contractele nu sunt incheiate nici in 2018, desi banii astia erau alocati
pentru urgente...
Criteriile de alocare a acestor bani nu sunt clare si in momentul in care ti-e greu sa
urmaresti o lista de proiecte, este discutabil in ce masura o primarie trebuia sa castige
si alta nu", a explicat Septimius Parvu.

De ce nu mai vor primarii fonduri europene
Intrebat daca nu cumva aceste alocari preferentiale duc la o dezvoltare haotica a
judetelor si a regiunilor, acesta ne-a spus ca e greu de stabilit, in schimb este evident
regresul in cazul absorbtiei fondurilor europene, care va avea impact pe termen lung.
"Vedem proiecte disparate, nu exista o logica de a pune lucrurile impreuna si de a
vedea cum banii pot fi investiti in asa fel incat sa iasa ceva. De exemplu, am vazut in
2012 proiecte de drumuri incepute cu 4-5 ani inainte...
Unul dintre efectele extrem de grave este ca nu se mai depun proiecte pentru bani
europeni, de aceea stam mai prost decat stateam in aceeasi perioada a ciclului intai
de programare, iar asta, pe termen lung, este un dezastru.
Primarii nu mai vor sa depuna proiecte, din diverse motive, unul fiind si faptul ca e
mult mai usor sa iei niste bani care sunt controlati doar de Curtea de Conturi
decat sa iei bani care trec prin atatea filtre si mai vine si Comisia Europeana
peste tine. Plus ca mai trebuie sa aduci si cofinantare.
Fondurile europene presupun o predictibilitate mai mare, trebuie sa stii ce vrei sa faci
cu ei in ultimii ani. Or, daca tu nu ai viziune, degeaba aloci niste bani, pentru ca ajungi,
cum spuneam mai devreme, cu drumuri aruncate unul aici, unul in alta parte", a
argumentat expertul EFOR.

Cum stau lucrurile in Vest si ce ar trebui sa schimbam?
Septimius Parvu spune ca acest mecanism prin care partidele mentin in stare de
dependenta administratia locala "nu este o inventie romaneasca".
"Este mai degraba o chestie balcanica, specifica Europei centrale si de sud-est, as
zice. In Vest, regulile sunt mai clare. Nu spun ca nu exista si acolo clientelism, pentru
ca oriunde exista un partid, putere si bani exista si astfel de alocari, insa
proportia si fenomenul nu sunt la fel de vizibile ca in Romania. Acolo exista reguli
clare si stii unde se duc banii", a punctat acesta.
Si totusi, cum am putea reduce fenomenul clientelismului, daca toate partidele care
ajung rand pe rand la guvernare au aceleasi metehne?
"In primul rand e nevoie de cresterea transparentei, pentru care noi militam de cativa
ani. Sa va dau un exemplu: Este aproape imposibil sa urmaresti cati bani a primit un
proiect din PNDL in 4-5 ani, pentru ca in fiecare an isi schimba numele, nu au numere
cum sunt codurile unice la proiectele europene.
Regulile sunt lasate neclare pentru ca servesc clientelei politice, asa ca ar fi
nevoie de reguli foarte clare, sa stim de ce un primar castiga banii sau de ce nu, cine a
depus proiectele si de ce se afla unele pe lista castigatoare. Trebuie sa stim si ce s-a
facut pana acum. Impresia e ca nici macar nu stim ce se construieste la ora actuala....
Dar problema principala este de mentalitate. Partidelor le convine sa tina
administratia locala intr-o stare de dependenta. Sunt niste fonduri prin care
administratia locala, de multe ori falimentara, este hranita si ramane dependenta
de partidul central.
Ce putem face? In primul rand trebuie sa discutam despre aceste lucruri, pentru ca
daca ele nu ajung in spatiul public nu se va schimba nimic. Presiunea publica este cea
care poate sa schimbe ceva, macar la nivel de proceduri. Mentalitatile nu se vor
schimba peste noapte, dar macar transparentizarea procedurilor sa se intample", a
conchis expertul EFOR.
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ce este de facut
Uniunea Salvati Romania, PNL si alte partide sa ceara si sa fie adoptat VOTUL in doua tururi la
primari. PSD va castiga mereu alegerile cu un singur tur. Primariile si prefecturile au bani pentru
salarii mari nu au bani pentru investitii.
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E simplu
Mafia PSD+alde trebuie sa dispara de pe scena politica din Romania !
Cred ca ne ajunge 30 de ani cu acesti comunisto-securisti care ne fura de ne rup mai ales la nivel local !
Datorita mafiei PSD, Romania se afla in groapa, iar mafiotii nu scapa nici un prilej sa mai puna o lopata de
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