COMUNICAT DE PRESĂ
În spaţiul public au apărut în ultimul timp mai multe articole în care se încearcă
deformarea realităţii din activitatea Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Iaşi. Din
păcate este afectată imaginea instituţiei noastre, care are un colectiv cu specialişti cu
rezultate foarte bune, obţinute pe plan naţional şi internaţional. „Numai în pomul fără
roade nu se dă cu pietre”, zice un străvechi proverb. De ce nu se vorbeşte despre aceste
rezultate, ci se continuă cu denigrarea unor oameni, care „au vina” de a se afla în acest
moment în locuri de muncă râvnite de alţii. Aceşti „alţii” nu ştiu altceva decât să arunce
cu noroi, pentru că aşa se numesc minciunile şi dezinformările pe care le folosesc pentru
a-şi atinge scopurile.
Când ai a spune un adevăr, vii şi prezinţi probe concludente, de netăgăduit şi
nu doar bănuieli, presupuneri, insinuări etc, care fac plăcere unui anumit public de
cititori. În primul rând s-a prezentat de mai multe ori informaţia că „directorul s-a
folosit de mașinile instituției în campania electorală de la alegerile locale”, informaţie
care nu are nici o urmă de adevăr, nefiind probată vreodată.
În al doilea rând, se spune că “directorul a schimbat din mers chiar
organigrama pentru a promova pe funcții extrem de bănoase unele persoane infiltrate în
instituție de mediul politic”. Din informaţiile transmise de către CNADNR, s-a putut
afla că au fost realizate organigrame la nivel central pentru toate direcţiile regionale,
schema de personal fiind identică pentru toţi. Cu aceeaşi ocazie o mare parte din şefii de
structuri au rămas fără funcţii, funcții care nu se mai regăsesc în organigramă.
De exemplu, a fost desfiinţat Serviciul Exploatare Auto şi Utilaje şi s-a
înfiinţat Serviciul Mecanizare. Din cauza acestei măsuri a rămas fără funcţie fostul şef
al serviciului, o persoană care are contacte tot mai rare cu instituţia la care este angajat.
Astfel, de la 1 noiembrie 2014 acesta figurează cu 365 zile concediu medical, 63 de zile
scutite cu adeverinţe medicale, 65 de zile concediu de odihnă şi două zile nemotivate.
Recunoaştem că această situaţie nu ne face cinste şi ne-a creat nenumărate probleme în
buna organizare a activităţii autovehiculelor şi utilajelor. Probabil că se dorea ca această
persoană să fie numită pe noua funcţie şi nu un alt specialist, care are pregătire şi
experienţă într-o astfel de activitate. De altfel, sunt aduse acuzaţii şi altor persoane cu
responsabilităţi din instituţie, pe motiv că ar fi fost membri de partid, colegi, prieteni sau
rude cu diferite personalităţi ale vieţii socio-politice din România. Atâta timp cât
rezultatele obţinute de un salariat sunt bune, trebuie apreciat şi, dacă este nevoie la un
moment dat de el, poate fi folosit, fără a-i fi cercetată biografia sau anturajul în care se
află în afara orelor de program.
Se spune că un om a fost văzut de cineva, cândva într-un sediu de partid sau la
o activitate electorală şi că este “fervent susţinător”. Nu ştim cât de adevărată este
informaţia, deoarece nu are niciun argument credibil, însă ne punem întrebarea firească:
oare le este interzis salariaţilor să se implice în activităţi politice?
Sunt multe informaţii cuprinse în articole de presă prin care se încearcă
înlocuirea unor oameni cu alţii, motivându-se cu anumite ilegalităţi sau acte imorale.
Considerăm că acele persoane care consideră că un salariat al DRDP Iaşi (indiferent de
funcţia deţinută) a încălcat legea sau normele tehnice să se adreseze urgent instanţelor în
drept din România.
Biroul de Presă

