Capitalismul de stat. Cum funcționează firmele
înființate de primării
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Direcție
Independența presei și combaterea manipulării presei și a “datelor alternative”

Localizarea proiectului
București

Descriere sumară / video
Zeci de firme au fost înființate de Consiliile locale din București (sectoare plus Primăria Generală) în
ultimii doi ani. Funcționarea firmelor este lipsită de transparență pentru că nu respectă regulile
privind achizițiile aplicate instituțiilor publice. Proiectul va monitoriza modul în care funcționează
aceste companii, cu accent pe următoarele domenii: achiziții, politica de personal, distorsionarea
pieței (acolo unde e cazul).

Durată totală proiect
6 luni

Buget total proiect
50000 RON

Finanțare solicitată FpD
24000 RON

Grup țintă
Locuitorii Bucureștiului. Vom cere de la cetățeni exemple relevante despre modul în care
funcționează firmele înființate de consiliile de sector și Consiliul General

Proiecte similare
Nu știm despre existența unor proiecte similare de monitorizare a companiilor înființate de primării

Obiective proiect
- Identificarea principalelor contracte atribuite de primării acestor firme
- Identificarea principalelor contracte de achiziții acordate de aceste firme
- Cartografierea conducerii firmelor (Consilii de Administrație, conducerea executivă)
- Analizarea bilanțurilor financiare ale fiecărei companii
- Identificarea principalelor deficiențe ale cadrului legislativ și propuneri de remediere

Rezultate concrete
- Publicarea a minimum 4 articole/lună (anchete, analize, interviuri)
- Publicarea unei analize la finalul proiectului care să arate principalele tendințe în funcționarea
acestor companii și eventualele deficiențe (dacă e cazul) și recomandări

Structură echipă
- Manager proiect (Cristian Pantazi). Rol de editor
- Doi reporteri. Aceștia vor documenta și scrie articolele menționate.

Activități proiect
Prima faza a proiectului este identificarea tuturor firmelor înființate de consiliile locale din București.
A doua fază constă în identificarea structurilor de conducere ale firmelor și a schemelor de personal
A treia fază este identificarea contractelor atribuite de primării acestor firme, a contractelor câștigate
pe piața liberă (dacă este cazul), precum și a contractelor de achiziții derulate de aceste firme

A patra faza constă în evaluarea impactului asupra mediului economic concurențial
În fiecare dintre fazele enumerate vom urmări respectarea legislației in vigoare.
În fiecare fază vom publica articole bazate pe informațiile documentate.

