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Aproape jumatate din personalul apropiat comisarului UE pentru politici regionale Corina Cretu
a demisionat in timpul primului ei an in functie, motivul parand sa fie ingrijorarile provocate de
obiceiurile de munca ale acesteia, scrie Politico, intr-un articol critic la adresa fostului
parlamentar UE, citand surse din cadrul cabinetului. Potrivit publicatiei, fosti si actuali angajati
povestesc ca aceasta ar avea un program de lucru lejer, ar combina delegatiile oficiale cu
calatoriile de vacanta si ar solicita personalului din subordine sa indeplineasca sarcini de natura
personala. Corina Cretu a raspuns acuzatiilor afirmand ca plecarile sunt provocate de faptul ca
echipa a fost formata in graba la preluarea functiei, nefiind alegerile ei. &quot;Cu unele
persoane, nu am putut lucra&quot;, spune comisarul.
Politico scrie ca fosti si actuali
angajati au descris cabinetul Corinei Cretu ca fiind intr-o stare de dezordine pe fondul plecarii
sefului de cabinet, al sefului adjunct, al sefului de comunicare dar si a altora. Rata de rotatie a
personalului este neobisnuit de mare - 8 din cei 19 membri ai cabinetului privat al comisarului
au plecat in decurs de 12 luni.
Mai multi consilieri din cabinetul personal al comisarului au plecat pentru ca s-ar fi temut ca nu
vor putea sa o apere, sustine Politico, adaugand ca personalul a inceput sa fie atat de ingrijorat
de faptul ca Corina Cretu isi ia prea mult timp liber incat seful sau de cabinet de la acea vreme
ar fi avertizat-o ca blocarea programului cu mentiunea &quot;timpul comisarului&quot; sau
&quot;fara intalniri&quot; poate parea suspecta.

Publicatia a vorbit cu 11 fosti si actuali membri ai cabinetului sau, iar multi dintre ei au refuzat
sa comenteze oficial &quot;revolta personalului&quot;.

Intr-o copie a programului ppersonal al comisarului Cretu din ultimele 12 luni, obtinuta de
publicatie, se poate oobserva ca in multe zile de luni, joi si vineri nu sunt programate intalniri, iar
surse din cadrul personalului au declarat ca un program deschis inseamna ca in general
aceasta nu lucra in zilele respective.

Din cei 28 de comisari UE, Corina Cretu are cea mai mare rata a absenteismului de la
intalnirile saptamanale ale Colegiului Comisarilor, lipsind la aproape un sfert dintre ele.

Totodata, potrivit Politico, Corina Cretu (in varsta de 48 de ani) ar ignora adesea regulile de
comportament intern ale Comisiei, ceea ce ar fi hranit frustrarea membrilor cabinetului. Spre
exemplu, actuali si fosti membri ai cabinetului sustin ca ea ar fi fumat in birou, ignorand o
interdictie exista la nivelul intregii institutii.
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&quot;Toata lumea i-a spus <<Nu poti face asta>>, insa a raspuns <<In Romania un ministru
poata sa fac ce vrea el>>&quot;, sustine un fost membru al cabinetului.

Publicatia aminteste ca Corina Cretu a fost propusa pentru postul de comisar european de
catre fostul premier Victor Ponta, si ca sotia acestuia, Daciana Sarbu, este prietena apropiata
cu Cretu. Mai multe surse au declarat ca Cretu le-ar fi spus membrilor cabinetului sau ca pe
viitor intentoneaza sa candideze pentru o functie publica acasa.
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