
BANII ȘI POLITICA

legăturile dintre achizițiile 
publice și partidele politice



DESPRE CE SUME DISCUTĂM?

35 miliarde EUR 

fonduri europene 2007-2013

1.5 miliarde EUR 

PNDL 1 – 2012-2016

6.5 miliarde EUR 

PNDL 2 – 2017-2020



CÂTEVA CONCLUZII – PARTIDE 

•Politicienii țin banii mai degrabă pentru uz 
personal; o parte mică ajung la partid

•Relațiile de putere primează în fața 
celor de partid; există companii care 
donează către toate partidele 



CÂTEVA CONCLUZII – PARTIDE 

•Companiile cu relații politici preferă banii 
naționali; dar și banii europeni sunt 
vulnerabili

•Fondurile naționale sunt mai vulnerabile și 
mai puțin verificate; birocratizarea 
excesivă nu înseamnă neapărat că 
procedurile din fonduri UE sunt mai sigure



CÂTEVA CONCLUZII – ACHIZIȚII

•Companiile mari au capacitate financiară și 
resurse umane; dar cum au făcut primul 
milion?

•Un număr semnificativ de companii din top 
20-30 (lucrări, consultanță etc) sunt legate 
politic sau au dosare penale



DE CE AU SUCCES UNELE COMPANII? 

•Conflicte de interese

•Contractare sistematică, contracte de 
consultanță/studii de fezabilitate copy-paste

•Costuri adiționale nejustificate sau lucrări 
nejustificate



DE CE AU SUCCES UNELE COMPANII? 

•Contractele de consultanță – risc major

•Subcontractări mascate

• Instituțiile publice nu comunică când fac 
cercetări/anchete, nu există analiză 
interdisciplinară



CINE SUNT PROPRIETARII?
A. Proprietarii reali

Studiu ANI – 2008 -2012, ½ din 2856 consilieri 
locali și județeni erau acționari sau administratori; 
190 au semnat 802 contracte = 25 mln EUR; 50% in 
conflicte de interese

> PSD 393 (93 mln RON) + PDL 221 (11 mln RON)

B. Proprietari camuflați

Control indirect, ocolirea legii



TIPARE Firme cu creșteri spectaculoase sau legate de 
partidul de la putere



CARE SUNT 
MECANISMELE 
DE FRAUDĂ?



• Companiile pot dona legal la partide > dar
reprezintă o mică parte din banii de 
campanie 



•plătirea unui comision (10-20%) din valoarea
contractului către decident pentru a câștiga o 
achiziție;

•finanțare ilegală, “cu valiza”;

• solicitarea de mită de către decidenți pentru
aprobarea unor plăți pentru lucrări deja
executate de către companii;



•contracte false sau supra-evaluate de 
consultanță pentru mascarea finanțării ilegale a 
campaniei

•numirea unor persoane apropiate partidelor
politice în posturi cheie (companii de stat) 
pentru a facilita câștigarea de contracte din 
achiziții publice



•obținerea de fonduri în situații de conflict de 
interese
– decident acționar sau care controlează din umbră 
firma
– foști angajați care și-au făcut firme și încheie 
contracte cu instituțiile publice. Ex: CNADNR sau
MDRAP 

•solicitarea de la companii de diverse produse sau
servicii pentru campanii electorale - materiale
pentru campanii electorale, consultanță sau
publicitate, produse alimentare etc.



•determinarea unor factori de decizie locali de 
către un președinte de CJ sau alt lider politic de a 
aduce voturi în schimbul aprobării unor fonduri
(PNDL)

•obținerea de fonduri în mod ilegal sub pretextul
organizării unor evenimente, prin plata unor taxe
de participare

•supraevaluarea unor contracte pentru lucrări sau
servicii (consultanță, studii de fezabilitate etc) fără
justificare



CE SPUN 
DATELE? 



CUM ARATĂ DATELE?

•Calitate proastă

•Bazele de date nu comunică 

•Sunt introduse în mod eronat de către 
utilizatori și exportate defectuos de 
gestionari



Cineva a uitat să pună virgula



COMPANII GENEROASE

•Donații totale de 263 mln. RON / aproape
80% au venit de la persoane fizice (2006-
2015) 

•1724 companii care au donat 

•mai mult de 600 companii care au avut 
contracte cu statul / 303 din bani europeni

•Principalul beneficiar este PD / PDL (36%), 
urmat de PSD (22%)
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Partidul 

Democrat 

Liberal, 36%

Partidul Social 

Democrat, 22%Partidul 

Național 

Liberal, 9%

Uniunea Social 

Liberală, 7%

Partidul Noua 

Generație-Creștin 

Democrat, 5%

Alianța Politică Partidul 

Social Democrat + 

Partidul Conservator, 

5%

Uniunea Democrată 

Maghiară Din România, 

4%

Sorin Mircea Oprescu, 

3%

Partidul Conservator, 

2% PNTCD

1%

Partidul Mișcarea 

Populară, 1%

UNPR

1%

Total donații către partide

2006 -2015
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CUM SE ÎNCALCĂ LEGEA 

Art. 33 din Legea 334/2006

(1) Se interzice finanțarea în orice mod a campaniei
electorale a unui partid, a unei alianțe a acestora sau a 
unui candidat independent de către […] societăți
reglementate de Legea nr. 31/1990, care desfășoară
activități finanțate din fonduri publice. Interdicția se 
aplică în cazul societăților reglementate de Legea nr. 
31/1990, care, cu 12 luni înainte de începerea
campaniei electorale, au desfășurat activități
finanțate din fonduri publice.



TIPOLOGII DE COMPANII-DONATOR

VICTOR CONSTRUCT – donator universal

> 475,000 RON către PSD, PDL, PNL, USL 
din2007, ½ către PDL și ½ către PSD



CONREC – relații de familie

> Mihai Vrăjitoriu, administrator – nașul 
primarului din Botosani, Cătălin Flutur
(PNL, 2004-2012)



ASESOFT INTERNATIONAL / TEAMNET–
donații către partide rivale

> Companii controlate Sebastian Ghiță, fost 
deputat PSD (2012-2016), au donat la PDL 
în 2009



CONSIZO SERV - S.R.L. – relații de putere

Constantin AVRAM – consilier local, subprefect, 
parlamentar PC/ALDE (2012-2016)

Peste 30 de contracte cu Primăria Bacău între 2007-
2009, când Avram era consilier local + acționar. 45 %
dintre veniturile companiei vin de la Primăria Bacău



SC CCCF DRUMURI ȘI PODURI, FILIALA 

ROMÂNIA (faliment) – foști angajați

Virgil Icleanu a fost director la CNADNR 

CCCF este acționar la Societatea de Construcții 
în Transporturi București SA – compania a 
încheiat 16 contracte între 2007 și 2015 cu 
CNADNR

Icleanu este administrator la SC Construcții 
Feroviare Iași, care are 30 de contracte cu 
CNADNR. Compania a donat 20,000 RON în 
2008 către PDL.



CONBAC S.A. – conflicte de interese

Mihai Șlic, consilier local (PDL), viceprimar 
Bacau (PNL) a fost declarat în conflicte de 
interese:

CONBAC + Profinstal au avut contracte cu 
primăria. CONBAC a donat 15,000 RON la PDL 
în 2012. 

18 din 42 de contracte semnate cu CNI, în 
2008-2010, când MDRAP era condus de



CONSMIN (insolvență) – mituitorul

A donat către PNL în 2012

Marius Botoroagă (administrator) a dat mită 
ministrului PDL Elena Udrea și directorului 
CNI, Ana Maria Topoliceanu (Gala Bute), 10%
din contract pentru a-și recupera banii pentru 
executarea lucrărilor 

45% din veniturile companiei vin de la CNI; 
50% din contracte sunt încheiate cu Apa Serv
Valea Jiului S.A (105 contracte).



POTENȚIALELE LEGĂTURI POLITICE ALE 
COMPANIILOR DIN TOP 30  - FONDURI UE 

-VEGA 93 – Corneliu Istrate- PSD

-CONFORT S.A. – Cornu Georgica - PDL (a 
negat legătura)

-DELTA ACM 93’ – PDL (Ionel Pirpiliu, fratele 
deputatului PDL, Stefan Pirpiliu) 

-ELSACO ELECTRONIC SRL – PNL 



-TANCRAD SRL – PSD - Traian Stăncic
(fondator), fost coleg de muncă cu Nicolae
Dumitru, fost primar PSD al Galațiului

-SC DIMAR SRL – Iulian Drăgunoiu – a 
donat 50,000 RON la PDL în 2009

- IRIDEX GROUP CONSTRUCTII - Corneliu
Pascu, fost senator PC Buzău 2004-2008, 
apropiat al familiei Voiculescu

-UTI GRUP SA - Tiberiu Urdăreanu, maior în 
rezervă, membru UNPR



CORECȚII FINANCIARE – POR 
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Tip nereguli, primele 150 proiecte ca 

pondere corecție



T DANCOR și ROMCONSTRUCT – Cornel Ciocan, 
condamnat pentru evziune, fratele lui Dan 
Ciocan consilier județean, parlamentar (din 
2012) – PSD; a donat la PSD în 2008, 2009, 2013 
și 2014. 

CAST SRL – Gimi Palada i-a dat o mită de 10% 
din contract parlamentarului Vlad Cosma (PSD) 
printr-un contract fictiv, pentru a primi banii 
pentru lucrările executate > o parte din bani au 
mers la PSD



EUROVIA-CONSTRUCT INTERNATIONAL SA
CRISTESCU ILIE DAN (nașul lui Mircea Drăghici, lider 
PSD) și CAZACU C. DANUT MIRCEA, fost consilier
(PD) în București; soția, Cornelia Cazacu a fost 
senator PD, 2004 - 2008. 



TEHNOLOGICA RADION 

BERNA GH. THEODOR, fost consilier al 
primarului Traian Băsescu (PD).



TEL DRUM 

Legături cu președintele PSD, Liviu Dragnea, 
conform presei

50% din contracte sunt semnate cu CJ 
Teleorman



COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII
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PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ 
(PNDL)

www.expertforum.ro/clientelism-2016

http://expertforum.ro/clientelism-2016/


•Reguli de alocare neclare, care favorizează 
clientelismul

•Aprox. 50% din contracte sunt câștigate de 
5-6 firme din 40-50 de competitori; au 
probleme penale sau legături politice

•Contează mai mult legăturile de putere, 
apoi cele de partid



Unele companii sunt conduse de 
administratori sau acționari de fațadă;
în realitate sunt conduse de 
politicieni sau oameni influenți

Monopolul local sau regional pare a fi 
regula în câștigarea de contracte



VĂ MULȚUMESC

septimius.parvu@expertforum.ro

www.expertforum.ro

mailto:septimius.parvu@expertforum.ro
http://www.expertforum.ro/

