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Secretar de stat: Numai anul trecut a trebuit să reziliem contracte de peste
800 milioane de euro

Secretarul de stat în Ministerul Agriculturii, Achim Irimescu, recunoaşte că
funcŃionarii din subordine caută motive de blocare a solicitărilor primite de la
beneficiarii fondurilor europene, pentru a-i forŃa să le dea mită. Totodată, în
vreme ce beneficiarii plătitori de taxe şi impozite sunt ŃinuŃi în ploaie ca să
depună cereri de plată, funcŃionarii stau în birouri şi se delectează cu cafea.
Achim Irimescu spune că numărul funcŃionarilor certaŃi cu legea este foarte mare.
Prin comportamentul lor, aceşti funcŃionari blochează şansele de redresare
economică a României, în condŃiile în care o mare parte din contractele derulate
cu fonduri europene au fost reziliate din cauza lor.
"MulŃi dintre funcŃionarii noştri au un astfel de comportament care nu fac deloc
bine mediului de afaceri. Numai anul trecut, pentru a nu pierde fondurile, a trebuit
să reziliem contracte de peste 800 milioane de euro. Vă imaginaŃi în ce proporŃie
se regăsesc aceste disfuncŃionalităŃi în sistemul nostru. Sigur, nu pot fi puşi toŃi
bani aceştia pe seama comportamentului funcŃionarilor noştri. Dar e clar că o
parte din rezilierea contractelor se datorează şi relei credinŃe, aş zice eu, a
funcŃionarilor noştri", a precizat secretarul de stat din MADR, Achim Irimescu în
cadrul unei conferinŃe de presă, informează Agerpres.
Pentru a contracara încercările de a cere şpagă beneficiarilor fondurilor
europene, a fost creată o bază de date la agenŃii şi că există câte o persoană
care se ocupă cu toate sesizările beneficiarilor.
Totodată, Achim Irimescu recunoaşte şi că funcŃionarii din subordine au un
comportament inadecvat faŃă de contribuabili. El a prezentat ceea ce s-a
întâmplat la Timişoara, când beneficiarii fondurilor europene aşteptau în ploaie
să depună cererile de plată, în vreme ce funcŃionarii îşi savurau cafelele, în
birourile călduŃe.


