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EFORă continu ă cercetareaă despreă
modul în care s-auăf cutăachizi iileă
dină Programulă Na ională deă
Dezvoltareă Local ă (PNDL).ă
Fondurile gestionate prin PNDL sunt 
destinateă dezvolt riiă deă
infrastructur ă local ,ă cumă ară fiă
drumuri,ă alimentareă cuă ap ,ă sta iiă
deăepurare,ăcanalizare,ăconstruc ieă
deăbazeăsportiveăsauămodernizareă iă
construireă deă cl diriă publice.ă De iă
fondurile sunt alocate de la 
MinisterulăDezvolt riiăRegionaleă iă 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Administra ieiă Publiceă (MDRAP),ă
achizi iileăseăfacăpeăplanălocal,ăadic ă
deăc treăbeneficiariă(prim rii/consiliiă
localeă iăconsiliiăjude ene).ăă 
 
Întreă 2013ă iă iunieă 2016ă auă fostă
executateă pl iă deă5,719,641,554 
RON pentru PNDL, potrivit 
informa iiloră publicate pe site-ul 
MDRAP,ă sec iuneaă plăți. Cei mai 
mul iăbani auăajunsălaăcomune,ăadic ă
4,419,514,542 RON. 
 
 
 

EFOR vă arată unde s-au dus banii din contractele de infrastructură din 
PNDL în Cara  Severin, Gorj, Ia i, Timi  i Teleorman 

 
Banii i achizi iile 2: 
unde au ajuns 
contractele din 
PNDL? 

Co-finan atăprinăprogramul Prevention of and Fight against Crime Programme of the 
European Union. 
Acestăproiectăesteăfinan atădeăComisiaăEuropean .ăAceast ăpublica ieăreflect ăstrictăopiniileă
autorilor,ă Comisiaă European ănefiindă responsabil ă pentruă oriceămodalitateă deă folosire a 
informa iilorăcon inute. 
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EFORă aă ar tată dejaă c ă distribu iaă
acestoră fonduriă esteă predispus ă laă
clientelism politic practicat de toate 
partidele, iar în perioada 2012-
2016 un primar de la putere avea 
ansaădeădou ăoriămaiămareă s ă iaă

baniă decâtă unulă deă laă opozi ie.ă
Situa iaă esteă iă maiă evident ă înă
perioada 2007-2008,ă cândă ansaă
era de trei ori mai mare.  
 
 

 
Înă primaă faz ă (septembrie 2016: 
www.expertforum.ro/achizitiile-
din-pndl)ă amă analizată jude eleă
Giurgiu,ăTulcea,ăVâlcea,ăDâmbovi aă
iă Suceava,ă precumă iă consiliileă

jude eneădinătoat ă ara.ăă 
 
Raportulădeăfa ăcuprindeăalte cinci 
jude e:ă Cara ă Severin,ă Gorj,ă Ia i, 
Timi ă iăTeleorman.ăAcesteaăauăfostă
alese luând în calcul mai multe 
criterii:ă num rulă deă obiectiveă deă
investi iiă aprobate,ă pozi ionareaă
geografic ă iă nevoiaă deă aă acoperiă
uniformă toat ă ara,ă existen aă unoră
indicii care au rezultat din 
cercetarea anterioar ăsauăexisten aă
unoră plângeriă penale.ă Jude ulă
Teleorman a fost ales având în 
vedereă rezultateleă verific riloră

privind contractele de la Consiliul 
Jude ean,ă undeă firmaă Teldrumă aă
câ tigată10ădină11ăcontracte;ăastfelă
amădecisăs ăverific mădac ăsitua iaă
se aplic ălaănivelulăîntreguluiăjude .ă
Laă Timi ă iă Ia iă nuă amă primită
r spunsuriădinăparteaăCJ,ăiarălaăIa i 
exist ă inclusivă oă plângereă penal ă
depus ă laă Direc iaă Na ional ă
Anticorup ie.ă 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vezi mai multe pe Harta 
Clientelismului – 
www.expertforum.ro/cl
ientelism-2016.  
 

http://www.expertforum.ro/achizitiile-din-pndl
http://www.expertforum.ro/achizitiile-din-pndl
http://www.expertforum.ro/clientelism-2016
http://www.expertforum.ro/clientelism-2016
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Lista de proiecte, la nivelul lunii octombrie, 
2015 

 
PRINCIPALELE CONCLUZII 
 
Clientelismul la nivel local 
 
Înă fiecareă dină jude eleă studiate,ă
aproape 50% din contracte sunt 
câ tigate de 5-6 firme din 40-50 
de competitori.ă Ună num ră
semnificativ dintre acestea au 
problemeă penaleă sauă auă leg turiă
politice  sau de familie cu primari, 
pre edin iă deă consiliiă jude ene,ă
consilieri locali, parlamentari sau 

lideri ai partidelor de la nivel local 
sau central 
 
Legăturile sunt în multe cazuri 
de partid,ă îns ă tindă s ă fieă maiă
degrab ăconstruiteăînăjurulărela iiloră
de putere locale.ă A adar,ă suntă
patroniădeăfirmeăcareădoneaz ălaămaiă
multeăpartide,ăsuntătrasei tiăpoliticiă
sauă auă leg turiă deă familieă cuă
persoane din alte partide. 
 
Unele dintre firme sunt conduse în 
acte de administratori care nu au o 
imagineă public ă vizibil ,ă dară în 
realitate sunt dirijate de oameni 

 
Jude  Apa Apa+Canal Canal Unit. 

invatamant 
Unit. 
Sanitare 

Drum Poduri Ob. 
culturale 

Platf. 
gunoi 

Pie
te 

Baze 
sportive 

Inst. 
publice 

Turis
m 

Total 

CARAS SEVERIN 

Finantat 
2015 

25 
 

19 1 1 47 3 
    

4 
 

100 

Prioritat
e redusă 

          
17 

  
17 

Cara -
Severin 
Total 

25 
 

19 1 1 47 3 
   

17 4 
 

117 

GORJ 

Finantat 
2015 

34 
 

28 1 
 

57 5 
  

1 
   

126 

Prioritat
e redusă 

          
17 

  
17 

Gorj Total 34 
 

28 1 
 

57 5 
  

1 17 
  

143 

IASI 

Finantat 
2015 

7 5 7 30 
 

68 3 
   

1 7 
 

128 

Prioritat
e redusă 

       
1 

  
2 3 

 
6 

Ia i Total 7 5 7 30 
 

68 3 1 
  

3 10 
 

134 

TELEORMAN 

Finantat 
2015 

16 
 

4 13 1 28 5 
      

67 

Prioritat
e redusă 

          
29 

  
29 

Teleorman 
Total 

16 
 

4 13 1 28 5 
   

29 
  

96 

TIMIS 

Finantat 
2015 

31 1 26 
  

72 1 
      

131 

Prioritat
e redusă 

          
6 

  
6 

Timi  
Total 

31 1 26 
  

72 1 
   

6 
  

137 

Total 71
7 

34 454 312 10 1916 111 41 1 4 615 59 3 4277 

 

http://www.expertforum.r/
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politici. În câteva dintre cazurile 
identificate, proprietarii reali nu au 
f cută eforturiă preaă mariă s ă seă
camuflezeă iăauăf cutăafaceriădirectă
cuăfirmeleălor.ăMen ion măc ănuăamă
analizat toate firmele, ci doar cele 
care auă câ tigată celeă maiă multeă
contracte;ă exist ă posibilitateaă caă
unele dintre aceste companii care 
sunt pe ultimele locuri în aceste 
jude eăs ăfieăcampioaneălaăcontracteă
cuăstatulăînăalteăjude e. 
 
Exist ăatâtăsitua iiăînăcareă
monopolulăesteăde inutădeăfirmeăde 
partidădinăjude ,ădară iădeăfirmeă
careăvinădinăalteăregiuniăaleă riiă iă
careăauăsuccesălaăcontracteăînătoat ă
România. Regula, pare a fi mai 
degrabă monopolul 
jude ean/regional.  
 
Principale probleme legate de 

date 

1. Func ionareaădeficitar ăaă
sistemului deăachizi iiăpubliceă
e-licitatie.ro, cu erori 
repetateă iăfrecvente 

 
2. Diferen eleă(uneori)ă

semnificative între 
denumireaăinvesti ieiăînă
listeleăMDRAPă iăînăSEAP.ă
Cele mai mari probleme sunt 
pân ăînă2015-2016, când 
denumirile devin mai clare.  
 

Ex: Reabilitare Sediu Primarie, 
comuna Vînători, județul Iași  

vs  
Schimbare de destinatie din 
magazin si bufet in sediu primarie 
cu reabilitare si modernizare, 
comuna Vinatori, judetul Iasi 
 
 

3. Denumiri foarte vagi în SEAP, 
cum ar fi alimentare cu apă. 
Exist ă situa iiă în care 
identificareaă investi iiloră dină
lista MDRAP este foarte 
dificil ,ăîntrucâtăpotăexistaămaiă
multeă înă aceea iă localitateă
careă auă leg tur ă cuă
alimentareaă cuă ap .ă Deă
asemenea, numele proiectelor 
sunt diferite de la un an la 
altul.ăÎnăgeneral,ăînă2013ă iăîn 
2014 denumirile erau mult 
maiăvagi,ăiarădup ă2015ădevină
mai clare. 

4. Lipsesc detalii semnificative 
dină informa iileă introduseă înă
SEAP,ă cumă ară fiă num rulă deă
km în cazul infrastructurii 
rutiere.ă Exist ă cazuriă înă careă
suntă finan ateă maiă multeă
proiecte legate deă acela iă
drum, dar nu se pot identifica 
separat din cauza lipsei 
detaliilor. 

5. Nepublicareaă informa iiloră
legateă deă câ tig toriiă
procedurilor în SEAP. În multe 
cazuriă achizi iiă auă loc,ă exist ă
câ tig tori,ădarădateleănuăsuntă
publicate. Acest fapt poate fi 
dedusădinăr spunsurileăprimiteă 
pe baza Legii 544/2001.  
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Câteva astfel de exemple sunt:  
 
Locali
tatea 

Investi ie 

Dudes
tii 
Vechi 
/ 
Timis 

MODERNIZAREA SISTEMULUI 
CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU 
AP ăAăLOCALIT IIăDUDEŞTIIă
VECHI,ăJUDE ULăTIMIŞ 

D nci
ule ti/ 
Gorj 

ModernizareăDCă36ăD nciule tiă- 
Zaicoi km 0+000 - km 3+000 
comuna Danciulesti judetul Gorj 

Hurez
ani / 
Gorj 

IBU DC 38 Pegeni - Plopu 3+000-
5+000, 2 km 

Nanov 
/  
Teleor
man 

Sistemădeăalimentareăcuăap ăînă
comunaăNanov,ăjude ulăTeleorman 

Vedea 
/  
Teleor
man 

Sistem centralizat  de alimentare 
cuăap ăînăsateleăDulceancaăşiă
Albeşti,ăcomunaăVedea 

 
6. Lipsaă deă r spunsuriă peă bazaă

Legiiă 544ă sauă r spunsuriă
par iale.ă Înăcazulămaiămultoră
beneficiari ai PNDL am primit 
doar unul din proiecte. De 
exemplu,ă prim riaă Lugoj 
sus ineă c ă nuă areă proiecteă
finan ateă dină PNDL pentru 
perioada 2013-2016. Cu 
toate acestea am putut 
identifica mai multe proiecte 
iă achizi iiă publiceă cuă fonduriă

bugetare, din PNDL. Exemple 
deă localit iă cuă r spunsuriă
incomplete sunt înă jude ulă
Gorj: 

Locali
tatea 

Investi ie 

Bumb
e ti-
Jiu 

Modernizareă(reabilitare)ăbaz ă
sportiv ăBumbeşti-Jiu 

Crasn
a 

Alimentareăcuăap ăComunaăCrasna,ă
SateleăC rpinişăşiăRadoşi,ăJude ulă
Gorj 

Polov
ragi 

Construc ieăbaz ăsportiv ătipă1 

Prigor
ia 

Reabilitareă iămodernizareăpoduriă
peste apa Cîlnic comuna Prigoria 
judetul Gorj 

 
7. De iăamăprimităr spunsăpeă

baza Legii 544/2001 de la 
anumiteăprim riiăc ăauăavută
achizi iiădirecte,ătotu iă
acesteaănuăseăreg sescăînă
SEAP 

8. Înăcazulămaiămultorăachizi ii,ă
acestea nu apar în SEAP cu 
numele concret, ci este 
introdus numele UAT-ului, 
precumăînăsitua iaădeămaiăjos,ă
din comuna Hurezani 

 
9. Datele sunt introduse 

incoerent în SEAP. La acest 
faptăseăadaug ă iăeroriă
privindăsumele,ăastfelăc ă
avem contracte de 400 de 
milioane de lei în SEAP, când 
de fapt valoreaz ă4ămilioane.ă
Sauădimpotriv ,ăproiecteăcareă
au valoare de 400-500 de lei 
iăcare,ăevident,ăvaloreaz ă

mai mult.  

Unăexempluăesteănum rul mare 
de moduri în care este scris tipul 
deă procedur ă folosit,ă înă jude ulă
Ia i: 

 
 
 

http://www.expertforum.r/
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Deă laă Prim riaă Pesac,ă Timi ă amă
primităunăr spunsăprinăcareăseă 
ridicau suspiciuni privind identitatea 
noastr ă iă seriozitatea cererii 
(anexa 1). În celeă dină urm ă
r spunsulăaăvenit. 
 
Oăalt ăproblem ăesteăutilizareaăunoră
adrese de e-mail neprofesioniste de 
c treă prim rii,ă dintreă careă multeă
dauă erori.ă Majoritateaă prim riiloră
din mediul rural folosesc adrese 
Yahooă iăchiarăadreseăpersonaleăaleă
angaja ilor.ă 
 
Sursele utilizate 
 
EFORăaăutilizatăurm toareleătipuriă
deăinforma ii 
 SEAP (www.e-licitatie.ro)ă iă

bazele de date cu contracte 
2007-2016 de pe pagina web 
www.data.gov.ro. Site-ul 
www.baniitai.info,ăcareăreflect ă
dateălegateădeăachizi iiă iă
contracteăpân ălaăsfâr itulă
anului 2015 

 Cereri pe baza legii 544/2001 
c treătoateăprim riileă iăCJădină
jude eleăvizate 

 Presaăscris ,ăpentruăinforma iileă
legateădeăleg turileăpolitice 

 MonitorulăOficial,ăpentruădona iiă
c treăpartideleăpolitice 

 Site-ul www.mdrap.ro, pentru 
date referitoare la PNDL 

 Paginile web www.integritate.eu 
iăwww.pna.ro  

 
Men ion măc ădateleăreferitoareă laă
achizi iileă publiceă auă fostă culeseă
manual, întrucât nu exist ă oă list ă
centralizat ăcuăfirmeleăcâ tig toare.ă
De asemenea, este important de 
re inutăesteăc ăne-am referit la doar 
laă dateleă existenteă pentruă achizi ii,ă
potrivităSEAPă iănuălaăsumeleătotaleă
existente din contracte la nivel de 
jude . 
 
Statistic vorbind,ănum rulădeă
r spunsuriăprimităpeăbazaăLegiiă544ă
esteăfoarteăredus,ădup ăcumă
urmeaz  
 
Jude  Num r % 
Teleorman  15 15%  
Timi  29 30% 
Ia i Cererea a fost 

trimis ăpeă24ă
noiembrie,ăiarăpân ă
la momentul 
public riiăamăprimită
4ăr spunsuri 

Gorj 15  20% 
Cara  
Severin 

8 10% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.e-licitatie.ro/
http://www.data.gov.ro/
http://www.baniitai.info/
http://www.mdrap.ro/
http://www.integritate.eu/
http://www.pna.ro/


Banii i achizi iile 2: unde au ajuns contractele din PNDL? 

 

7 

w
w

w
.e

x
p
e
rtfo

ru
m

.ro
  

TELEORMAN 
 
Conform datelor existente pe 
pagina web a Ministerului 
Dezvolt riiă Regionaleă iă
Administra ieiă Publice,ă pentruă
jude ulăTeleormanăaăfostăalocat ădeă
la bugetul de stat pentru 2015-
2019 suma de 400,418,823.50 lei, 
pe list ăfigurândă91ădeăproiecte.ă 
 
Pentruătoat ăperioadaăanalizat ăamă
identificată ună num ră deă 118 de 
proiecte. Dintre acestea, doar 
pentruă 44ă auă fostă identifica iă
câ tig toriă aiă proceduriloră deă
achizi iiăpublice.ăDină118,ăpentruă85ă
deă proceduriă exist ă anun uriă de 
lansareăaăproceduriiădeăachizi ie.ăUnă
num ră deă 21ă nuă seă reg sescă înă
SEAP, sumele fiind alocate pentru 
perioada 2015-2019 – este, deci, 
posibilă caă procedurileă s ă nuă fieă
lansateăînc ,ăiarăpatruăachizi iiăsuntă
anulateă iă nuă esteă reînceput ă
procedura. 
 
Ca num rădeăcontracteăcâ tigateă– 
raportatălaăinforma iiăde inuteă iă
f r ăCJă– firmele care au semnat 
cel mai frecvent sunt: 
 
Societateăcomercial  Nr 

contr
acte 

TEL DRUM S.A. 9 

MAR CONSTRUCT TRANSPORT 
2008 SRL 

7* 

HIDRO OLT SRL 4 
TOMNATES SRL 2 
ADMINISTRATIAăSTR ZILOR, 
CONSTRUCTII EDILITARE  S.R.L 
ALEXANDRIA 

2 

INSTAL POLCON S.R.L. 2 
SIMCA S.A. 2 

* La Roșiorii de Vede a câștigat 5 loturi într-o 
singură achiziție 
Competitori care au câștigat mai mult de 2 
contracte. Restul firmelor câștigătoare au doar 
câte un contract. 

Înăceeaăceăprive teăsumeleăob inuteă
dină contracte,ă f r ă CJ Teleorman, 
situa iaăarat ăastfel:ă 
 
 

Societate 
comercială  

Valoare 
contracte  din 
date existente 

% din 
total / 

jude  

TEL DRUM 
S.A. 

34837339.1 29.37% 

ADMINISTRAT
IA 
STRAZILOR, 
CONSTRUCTII 
EDILITARE  
S.R.L 
ALEXANDRIA 

15862076.31 13.37% 

9339761 15136169.21 12.76% 

CODA 
CONSTRUCT 
SRL, LIDERUL 
ASOCIATIEI 
CU SC HIDRO-
OLT 
CONSTRUCT 
ALEXANDRIA 

2899313.19 2.44% 

HIDRO OLT 
SRL 

12236856.02 10.32% 

MAR 
CONSTRUCT 
TRANSPORT 
2008 SRL 

11829529.62 9.97% 

LUDWIG 
PFEIFFER 
S.R.L, 

8644502 7.29% 

TOMNATES 
SRL 

8154950.98 6.88% 

CONI S.R.L. 5682872.82 4.79% 

CONSTRUCT 
PLUS S.R.L. 

5441065 4.59% 

HIDRO INTER 
S.R.L.  

3117600.1 2.63% 

GREEN TERA 
CONSULT 
INTERNATION
AL S.R.L 

2191120 1.85% 

CARINA&FLOR
I SRL 

1955899 1.65% 

SIMCA S.A. 1103883.01 0.93% 

SILVER 
TRADING 
PARTNERS 
SRL 

856121.88 0.72% 

GENERAL 
INVEST SRL 

795591.99 0.67% 
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Primii 15 competori, ca sume totale 
câștigate din proiecte 

 

 
Primii cinci din 21  de 
competitori identifica i  au 
câ tigat 72,76% din totalul de 
bani, ca sume din contracte, 
raportat la datele disponibile.  
 
 
TELDRUM 
 
Despreăac ionariatulăTeldrumănuăseăpotă
g siăinforma iiăpeăRegistrulăComer ului,ă
îns ă laă persoaneă împuterniciteă
figureaz ăPetreăPiti ă(directorăgeneral),ă
Floarea Neda (Director adjunct), 
Luciană Liviuă Dobrescu,ă Petreă Piti ,ă
Costache Mirela (administratori). 
Conform presei, Petreă Piti ă esteă ună
apropiată ală pre edinteluiă PSDă Liviuă
Dragnea.ă Piti ă aă fostă implicată într-un 
dosar penal cu firma 3T Construct, o 
societate care ar fi abonat ă laă baniă
publiciă înăjude eleădinănord,ă înăspecială
Suceavaă iăSatuăMare.ăSenatorulăPSDă
ValerăMarianăaăf cutăînă2012ăoăplângereă

                                                 
1 http://www.evz.ro/firma-controlata-de-
locotenentul-lui-dragnea-in-vizorul-dna-
1080140.html  
2 http://www.evz.ro/teodor-nitulescu-dragnea-a-
sifonat-un-miliard-euro-din-teldrum-i-a-sponsorizat-
campania-lui-basescu.html  

penal ă împotrivaă luiă LiviuăDragnea,ă înă
careăseăspecific ăfaptulăc : 

 
Dragnea ar fi exercitat, în mod direct 
sau prin intermediul lui Mircea Vasile 
Govor, presiuni asupra primarului 
municipiului Satu Mare, Costei Dorel 
Coica, pentru a atribui firmei 3T 
Construct Piatra Neamt, o lucrare în 
valoare de şapte milioane de euro din 
cadrul programului ISPA pentru apă şi 
canalizare în municipiul Satu Mare, în 
valoare totală de 108 milioane euro1. 

 
Fostul prefect de Teleorman declara 
despreăTeldumăc ăaăsifonată1ămiliardă
deă euroă iă c ă ară fiă sponsorizată
campaniaă candidatuluiă laă pre edin ieă
TraianăB sescu2. iăMarianăVanghelie,ă
fostul primar al Sectoruluiă5ădeclaraăc  
Teldrum şi-a primit contractele în 
urma unor aranjamente 
guvernamentale care l-au implicat pe 
vicepremier 3 
 
Înă 2006,ă înă Registrulă Comer uluiă caă
ac ionariă figurauă Mariană Fişcuciă - 
9,33%, Liviu Lucian Dobrescu – 

3 http://www.gandul.info/politica/contractele-
preelectorale-au-urcat-tel-drum-in-2014-pe-
primul-loc-in-topul-afacerilor-locale-cu-statul-
circuitul-banilor-intre-compania-de-constructii-si-
psd-13685677  

http://www.evz.ro/firma-controlata-de-locotenentul-lui-dragnea-in-vizorul-dna-1080140.html
http://www.evz.ro/firma-controlata-de-locotenentul-lui-dragnea-in-vizorul-dna-1080140.html
http://www.evz.ro/firma-controlata-de-locotenentul-lui-dragnea-in-vizorul-dna-1080140.html
http://www.evz.ro/teodor-nitulescu-dragnea-a-sifonat-un-miliard-euro-din-teldrum-i-a-sponsorizat-campania-lui-basescu.html
http://www.evz.ro/teodor-nitulescu-dragnea-a-sifonat-un-miliard-euro-din-teldrum-i-a-sponsorizat-campania-lui-basescu.html
http://www.evz.ro/teodor-nitulescu-dragnea-a-sifonat-un-miliard-euro-din-teldrum-i-a-sponsorizat-campania-lui-basescu.html
http://www.gandul.info/politica/contractele-preelectorale-au-urcat-tel-drum-in-2014-pe-primul-loc-in-topul-afacerilor-locale-cu-statul-circuitul-banilor-intre-compania-de-constructii-si-psd-13685677
http://www.gandul.info/politica/contractele-preelectorale-au-urcat-tel-drum-in-2014-pe-primul-loc-in-topul-afacerilor-locale-cu-statul-circuitul-banilor-intre-compania-de-constructii-si-psd-13685677
http://www.gandul.info/politica/contractele-preelectorale-au-urcat-tel-drum-in-2014-pe-primul-loc-in-topul-afacerilor-locale-cu-statul-circuitul-banilor-intre-compania-de-constructii-si-psd-13685677
http://www.gandul.info/politica/contractele-preelectorale-au-urcat-tel-drum-in-2014-pe-primul-loc-in-topul-afacerilor-locale-cu-statul-circuitul-banilor-intre-compania-de-constructii-si-psd-13685677
http://www.gandul.info/politica/contractele-preelectorale-au-urcat-tel-drum-in-2014-pe-primul-loc-in-topul-afacerilor-locale-cu-statul-circuitul-banilor-intre-compania-de-constructii-si-psd-13685677
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43,99%, iar Mugurel Sorin 
Gheorghieşă- 44%,ăto iătreiăfiindăfo tiă
colegi de-ai lui Liviu Dragnea. Marian 
Fiscuci a donat c treă Partidulă Socială
Democrată înă 2008,ă 2009ă iă 2011. 
Liviu Dragnea s-a delimitat public de 
Teldrum. 
 
HIDRO-OLT 
 
Firma are doi ac ionari:ăSC Pensiunea 
ArtemisăSRLă (95.26%)ă iăSimcaăS.A.,ă
ambele din Teleorman. Mai departe, 
Pensiuneaă Artemisă esteă de inut ă deă
Interagroă SRLă (45.46%)ă iă Nicoletaă
Mariana Toncea (54,54%), director 
Interagro. Firma face parte din grupul 
deăcompaniiăcondusădeăIoanăNiculaeă iă
a intrat înăinsolven ăînă2015.ă 
 
IoanăNiculaeăaăfostătrimisăînăjudecat ăînă
2012ă iăcondamnatăînă2015ălaădoiăaniă iă
jum tateădeăînchisoareăpentruăc ăarăfiă
finan ată ilegală campaniaă luiă Mirceaă
Geoan ă cuă ună milionă deă euroă laă
propunerea fostului pre edinteă ală CJă
Br ila, social-democratul Gheorghe 
Bunea Stancu. În schimb, Niculae 
trebuiaă s ă poat ă influen aă alegereaă
mini trilorăeconomieiă iăaăconduceriiădeă
laăRomgază iăTransgaz,ăpentruăaăob ineă
gaz ieftin pentru firmele pe care le 
de ine.ă 
 
HidroăOltăesteăv zut ăcaăunăcompetitor 
alăTeldrumă iăaăcondusălaădeschidereaă
uneiă investiga iiă europene privind o 
proceduraădeăachizi ieăposibilătrucat ăînă
2011.ă ANRMAPă aă constată c ă firmaă
Teldrumă aă câ tigată 2ă contracteă careă
valorauă32ădeămilioaneădeăeuro,ăde iăară
fi avut oferte mai mari4.   
 
Firmaă apareă iă înă dosarulă fostuluiă
prefectă deă Teleormană iă lideră PDL,ă
TeodorăNi ulescu,ă careă înă2014ăaă fostă
suspectatăc ăaăf cutăpresiuniăasupraăluiă

                                                 
4 
http://www.puterea.ro/campaniile_puterea/campanii
le-puterea-constructorii-pe-bani-publici-si-relatiile-
lor-politice-xxi-teleorman-fieful-lui-liviu-dragnea-
131012.html  

Gabriel Nicolae Poncea. Acesta era 
directoră ală Clubuluiă Sportivă Şcolară
Turnuă M gurele când i s-a cerută s ă
anuleze oă licita ieă câ tigat ă deă
Asocierea Teldrum-Hidroă Oltă iă
atribuireaă c treă ună altă consor iuă dină
careăf ceaăparteăal turiădeăHidroăOltă iă
Ten Holding. 
 
LUDWIG PFEIFFER 
 
Firmaă german ă areă caă asociată unică
Pfeiffer GMBHă iăareăcontracteădeăpesteă
47 milioaneădeăeuroăpentruă lucr riă deă
construc iiă dinămaiămulteă localit iă dină
ar .ă 

 
CONI 
 
Firmaăesteăcontrolat ădeăNicolae Onea, 
arestat în 2014 în dosarul fostului 
pre edinteă PSDă ală CJă Prahova,ăMirceaă
Cosma5. Mai multe firme din Prahova, 
printreăcareă iăConi ar fi fost favorizate 
laă câ tigareaă de contracteă deă achizi iiă
public ă iă decont riă rapide.ă Pentru 
contractele primite, firmele ar fi întors 
oăparteădinăbaniăc treăconducereaăCJ, o 
parte ajungând la PSD. Mita ar fi fost 
mascat ăînăcontracte fictive cu firmele 
S.C.ă Marconstructă Companyă S.R.L.ă şiă
SC S&S Wizard Advertising SRL 
Ploieşti,ă controlateă deă R zvană Alexe.ă
Acestaă ară fiă întorsă baniiă c treă familiaă
Cosmaă iă c treă Adriană Alixandrescu,ă
directoră executivă ală Direc ieiă
Patrimoniu6.ăConiăseăreg se teăînătopul 
firmeloră careă auă câ tigată contracteă cuă
statulă iăînăjude ulăDâmbovi a,ăconformă
primeiăp r iăaăraportuluiăEFOR.ăConiăareă
afaceri de 133,951,529 euro, 
echivalentul a 134 de contracte cu 
institu iiăaleăstatului.ă 
 
 
CONSTRUCT PLUS TEAM 
 

5 
http://www.digi24.ro/stiri/actualitate/justitie/reteaua
-de-la-prahova-unul-dintre-membri-ar-fi-scos-din-
banci-cu-sacosa-peste-100-de-milioane-de-lei-
199494  
6 http://www.pna.ro/comunicat.xhtml?id=4798  

http://www.expertforum.r/
http://www.puterea.ro/campaniile_puterea/campaniile-puterea-constructorii-pe-bani-publici-si-relatiile-lor-politice-xxi-teleorman-fieful-lui-liviu-dragnea-131012.html
http://www.puterea.ro/campaniile_puterea/campaniile-puterea-constructorii-pe-bani-publici-si-relatiile-lor-politice-xxi-teleorman-fieful-lui-liviu-dragnea-131012.html
http://www.puterea.ro/campaniile_puterea/campaniile-puterea-constructorii-pe-bani-publici-si-relatiile-lor-politice-xxi-teleorman-fieful-lui-liviu-dragnea-131012.html
http://www.puterea.ro/campaniile_puterea/campaniile-puterea-constructorii-pe-bani-publici-si-relatiile-lor-politice-xxi-teleorman-fieful-lui-liviu-dragnea-131012.html
http://www.digi24.ro/stiri/actualitate/justitie/reteaua-de-la-prahova-unul-dintre-membri-ar-fi-scos-din-banci-cu-sacosa-peste-100-de-milioane-de-lei-199494
http://www.digi24.ro/stiri/actualitate/justitie/reteaua-de-la-prahova-unul-dintre-membri-ar-fi-scos-din-banci-cu-sacosa-peste-100-de-milioane-de-lei-199494
http://www.digi24.ro/stiri/actualitate/justitie/reteaua-de-la-prahova-unul-dintre-membri-ar-fi-scos-din-banci-cu-sacosa-peste-100-de-milioane-de-lei-199494
http://www.digi24.ro/stiri/actualitate/justitie/reteaua-de-la-prahova-unul-dintre-membri-ar-fi-scos-din-banci-cu-sacosa-peste-100-de-milioane-de-lei-199494
http://www.pna.ro/comunicat.xhtml?id=4798
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Conform Registrul Comer ului,ă firmaă
îlăareăac ionarăpeăVasileăStan.ăAcestaă
este, conform presei, director în 
cadrulăPrim rieiăGiurgiuăşiătrezorierulă
filialei locale a PNL7. Firma apare într-
un raport DLAF legat de SC 
Romstradeă SRLă iă Neluă Iordache.ă
Acestaăaăfostăacuzatăc ăaădeturnat 6 
milioaneă deă euroă deă laă construc iaă
autostr ziiă Arad-N dlac,ă pentruă aă
pl tiă datoriiă aleă companieiăpeă careăoă
conduce, prin intermediul Construct 
Plus.ă Firmaă luiă Stană aă câ tigată maiă
multeă contracteă înă jude eleă Giurgiu,ă
Ilfov sau Arges, în valoare de mai 
bine de 24 milioane de euro.  
 
MAR CONSTRUCT TRANSPORT 
2008 

 
Asociat unic este  Marius-Gabriel 
Buzurin,ăîns ăconformăpreseiăfirma este 
de inut ădeăMarianăFlorescu.ăAcestaăaă
fost membru în mai multe partide – 
PNTCD, PPPD si UNPR. A fost liderul 
Ini iativei Liberale din România în Olt. 
Presaă local ă aă scrisă despreă faptulă c ă
firmeleă acestuiaă câ tig ă contracteă cuă
statul8 ,ă dară iă despreă problemeă laă
implementarea proiectelor. Florescu 
are contracte de peste 6 milioane de 
euroăcuăprim riiădinăTeleormană iăOlt.  
 
SIMCA  
 
Firmaăareăcaăac ionariăPetranicăOilă iă
peăD nelăDinuă(80.95%).ăAcestaădină
urm ăesteăunăafaceristăimportantădină
Teleorman, apropiat de PSD9. 
PetranicăOilăde ineăac iuniă iăalăModulă
Proiect SA, societatea administrate 
de Petrut Craciun, Eugen Pena si Dan 
Pena. Firma a donat 500.000 de lei la 

                                                 
7 http://www.gandul.info/stiri/de-ce-plimba-nelu-
iordache-banii-europeni-pentru-constructia-
autostrazii-nadlac-arad-printr-un-cont-al-
trezorierului-pnl-giurgiu-10364617  
8 http://informatiadesud.ro/firma-lui-marian-
florescu-mar-construct-defileaza-prin-teleorman-cu-
preturi-mici-si-calitate-proasta/  
9 http://liberinteleorman.ro/cei-mai-privilegiati-
dintre-teleormaneni-2/  
10 http://www.hotnews.ro/stiri-politic-21331882-
topul-donatorilor-partid-persoane-darnice.htm  

PSD în 2008. 10.ăLaărândulăs u,ăPetranică
OILăareăcaăac ionariăAutocoraăSA iăpeă
Mariana Stoicescu (10%). 
 
PEFIN GENERAL PROD 
 
Firmaă esteă patronat ă conformă preseiă
de membru PNL Eugen Pârvulescu, 
pre edinteă ală PNL Teleorman11 iă
candidat la alegerile parlamentare. În 
2014, procurorii DNA au efectuat 
perchezi iiă laă domiciliulă s uă iă ală
fostuluiă prefectă Ni ulescu,ă pentruă
suspiciuni legate de trucarea unor 
achizi iiă publiceă deă laă Spitalulă deă
PneumoftiziologieădinăRo iorii de Vede 

12 
 
Dup ă cumă amă ar tată înă raportulă
anterior, la CJ Teleorman 10 contracte 
dină 11ă auă fostă câ tigateă deă c treă
Teldrum,ăfieăsingur ,ăfieăînăasociere. 
 
Statistici (fără CJ) 
 
Nr oferte Nr cazuri 

1 10 

2 5 
3 13 

4 4 
5 2 
8 2 
11 1 
N/A 81 
Total 118 

 
Număr oferte 
 
Tip criteriu Nr 

cazuri 
Cel mai bun raport 
calitate-pret 

25 

11 
http://www.teleorman24.ro/index.php/actualitate/ite
m/2711-aproximativ-un-milion-de-lei-pleaca-din-
bugetul-local-catre-firma-penelistului-eugen-
parvulescu-municipalitatea-da-inapoi-banii-pe-care-i-
a-primit-pe-blocul-modern  
12 http://adevarul.ro/locale/alexandria/dna-
dezgroapa-povestea-licitatiilor-profitabile-spitalul-
tbc-rosiorii-vede-
1_547dace1a0eb96501e4a494c/index.html  

http://www.gandul.info/stiri/de-ce-plimba-nelu-iordache-banii-europeni-pentru-constructia-autostrazii-nadlac-arad-printr-un-cont-al-trezorierului-pnl-giurgiu-10364617
http://www.gandul.info/stiri/de-ce-plimba-nelu-iordache-banii-europeni-pentru-constructia-autostrazii-nadlac-arad-printr-un-cont-al-trezorierului-pnl-giurgiu-10364617
http://www.gandul.info/stiri/de-ce-plimba-nelu-iordache-banii-europeni-pentru-constructia-autostrazii-nadlac-arad-printr-un-cont-al-trezorierului-pnl-giurgiu-10364617
http://www.gandul.info/stiri/de-ce-plimba-nelu-iordache-banii-europeni-pentru-constructia-autostrazii-nadlac-arad-printr-un-cont-al-trezorierului-pnl-giurgiu-10364617
http://informatiadesud.ro/firma-lui-marian-florescu-mar-construct-defileaza-prin-teleorman-cu-preturi-mici-si-calitate-proasta/
http://informatiadesud.ro/firma-lui-marian-florescu-mar-construct-defileaza-prin-teleorman-cu-preturi-mici-si-calitate-proasta/
http://informatiadesud.ro/firma-lui-marian-florescu-mar-construct-defileaza-prin-teleorman-cu-preturi-mici-si-calitate-proasta/
http://liberinteleorman.ro/cei-mai-privilegiati-dintre-teleormaneni-2/
http://liberinteleorman.ro/cei-mai-privilegiati-dintre-teleormaneni-2/
http://www.hotnews.ro/stiri-politic-21331882-topul-donatorilor-partid-persoane-darnice.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-politic-21331882-topul-donatorilor-partid-persoane-darnice.htm
http://www.teleorman24.ro/index.php/actualitate/item/2711-aproximativ-un-milion-de-lei-pleaca-din-bugetul-local-catre-firma-penelistului-eugen-parvulescu-municipalitatea-da-inapoi-banii-pe-care-i-a-primit-pe-blocul-modern
http://www.teleorman24.ro/index.php/actualitate/item/2711-aproximativ-un-milion-de-lei-pleaca-din-bugetul-local-catre-firma-penelistului-eugen-parvulescu-municipalitatea-da-inapoi-banii-pe-care-i-a-primit-pe-blocul-modern
http://www.teleorman24.ro/index.php/actualitate/item/2711-aproximativ-un-milion-de-lei-pleaca-din-bugetul-local-catre-firma-penelistului-eugen-parvulescu-municipalitatea-da-inapoi-banii-pe-care-i-a-primit-pe-blocul-modern
http://www.teleorman24.ro/index.php/actualitate/item/2711-aproximativ-un-milion-de-lei-pleaca-din-bugetul-local-catre-firma-penelistului-eugen-parvulescu-municipalitatea-da-inapoi-banii-pe-care-i-a-primit-pe-blocul-modern
http://www.teleorman24.ro/index.php/actualitate/item/2711-aproximativ-un-milion-de-lei-pleaca-din-bugetul-local-catre-firma-penelistului-eugen-parvulescu-municipalitatea-da-inapoi-banii-pe-care-i-a-primit-pe-blocul-modern
http://adevarul.ro/locale/alexandria/dna-dezgroapa-povestea-licitatiilor-profitabile-spitalul-tbc-rosiorii-vede-1_547dace1a0eb96501e4a494c/index.html
http://adevarul.ro/locale/alexandria/dna-dezgroapa-povestea-licitatiilor-profitabile-spitalul-tbc-rosiorii-vede-1_547dace1a0eb96501e4a494c/index.html
http://adevarul.ro/locale/alexandria/dna-dezgroapa-povestea-licitatiilor-profitabile-spitalul-tbc-rosiorii-vede-1_547dace1a0eb96501e4a494c/index.html
http://adevarul.ro/locale/alexandria/dna-dezgroapa-povestea-licitatiilor-profitabile-spitalul-tbc-rosiorii-vede-1_547dace1a0eb96501e4a494c/index.html
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Pre ulăcelămaiăsc zut 57 
N/A* 36 
Total 25 

 
Tip criterii atribuire * include 
achizițiile directe 
 
Tip procedura Nr 

cazuri 
Achizitieădirect  5 
Cerereădeăofert ă/ă
Procedura simplificat  

68 

Contract delegare gestiune 2 
Licita ieădeschis  10 
N/A 33 
Total 118 

 
Procedura aplicată 
 

II. CARA  SEVERIN 
 
Înă perioadaă cercetat ,ă EFORă aă
identificată ună num ră deă 151 de 
proiecte. Dintre acestea, pentru 71 
amă identificată câ tig torul:ă 111 au 
fost identificate în SEAP, iar 40 nu au 
câ tig torulănotificat.ăPentruăperioadaă
2015-2019 MDRAP a alocat suma de 
304,904,188.37 lei, pentru 112 
proiecte. 
 
Caănum rădeăachizi iiă iăsumeă
castigate,ăsitua iaăarat ăastfel: 
 
Societate 
comercială  

Valoare 
contracte  din 
date existente 

% din 
total / 

jude  
TECHNOCER  28202708.96 13.99

% 
LEADING 
CONSTRUCT 
MO NI AăNOU  

19990425.04 9.91% 

SPEED PROD   17831752.31 8.84% 

CALOR GRUP  13269781.35 6.58% 

EXCAV PROD  13025434 6.46% 

CONSTRUCTIM 
S.A. 

11133303.62 5.52% 

13728880 10483191.94 5.20% 

EMILIANO 
VEST  

8671683.94 4.30% 

EMILIANO 
VEST  + 
TEHNODOMUS 
SA ARAD 

1811508 0.90% 

CRISTICONS  7798582.27 3.87% 

HIDROCONSTR
UCTIA S.A. 

6970051.78 3.46% 

CAMAND IMPEX  6930546.26 3.44% 

ALPHA 
CONSTRUCT 
SISTEM SA 

6841757.24 3.39% 

MONI IMPEX  8506738.59.5 4.22% 

STRABAG   5176579.52 2.57% 

PORR 
TECHNOBAU 
UND UMVELT 
VIENA 

3381768.43 1.68% 

AQUA VEST   3341763.06 1.66% 

POLMAR 
CONSTRUCT-
SERV  

3341260.89 1.66% 

STAICONS 
COMPANY 2008 

3324508 1.65% 

Primii 15 competitori, ca sume totale 
câștigate din proiecte 
 
Societateăcomercial  Num ră

contract
e 

EMILIANO VEST  7 

EMILIANO VEST  + 
SC.TEHNODOMUS SA 
ARAD 

1 

CAMAND IMPEX  6 
SPEED PROD   6 
ALPHA CONSTRUCT 
SISTEM SA 

4 

TECHNOCER  3 
HELPTRANS  3 
CALOR GRUP  3 
CONSTRUCTIM S.A. 2 
PORR TECHNOBAU UND 
UMVELT VIENA 

2 

HIDROCONSTRUCTIA 
S.A. 

2 

AQUA VEST   2 
CRISTICONS  2 
CASTIL  2 

 
Competitori care au câștigat mai mult 
de 2 contracte 
 
 
 
 

http://www.expertforum.r/
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Primele cinci din 40 de 
competitori  au câ tigat 46% din 
totalul de bani, ca sume din 
contracte, raportat la datele 
disponibile.  
 

 
EMILIANO VEST  
 
Ac ionară unică esteă Mihaelaă Bejeri ,ă
so iaă afaceristuluiă Ionă Bejeri .ă Ambiiă
auăfostătrimi iăînăjudecat :ăIonăBejeri ă
pentru evaziuneă fiscal ,ă 136ă deă acteă
materiale,ă sp lareă deă baniă iă falsă înă
înscrisuri sub semn tur ă privat ă înă
form ăcontinuat ,ăiarăso iaăsa,ăMihaela,ă
pentruă ăevaziuneă fiscal ,ă136ădeăacteă

                                                 
13 http://expressdebanat.ro/milionarul-bejerita-
judecat-sub-control-judiciar-si-cu-sechestru-pe-10-
milioane-de-euro/  

materiale,ă sp lareă aă baniloră iă falsă înă
înscrisuriăsubăsemn tur ăprivate13.  
 
 
 
 

 
 
Firma are de aproape 30 de milioane de 
euroă cuă Companiaă Na ional ă deă
Investi ii,ăprecumă iăcuăprim riiădinămaiă
multeăjude e,ăinclusivăCara ăSeverin.ă 
 
IonăBejeri ăesteăvicepre edinteleăPSDă
Cara  Severină iăfinulăpre edinteluiăPSDă
Cara -Severin,ăIonăMocioalc 14.     
 
TECHNOCER 

14 http://www.stiripesurse.ro/lider-psd-cercetat-de-
dna-pentru-un-prejudiciu-de-5-milioane-de-
lei_922476.html  

http://expressdebanat.ro/milionarul-bejerita-judecat-sub-control-judiciar-si-cu-sechestru-pe-10-milioane-de-euro/
http://expressdebanat.ro/milionarul-bejerita-judecat-sub-control-judiciar-si-cu-sechestru-pe-10-milioane-de-euro/
http://expressdebanat.ro/milionarul-bejerita-judecat-sub-control-judiciar-si-cu-sechestru-pe-10-milioane-de-euro/
http://www.stiripesurse.ro/lider-psd-cercetat-de-dna-pentru-un-prejudiciu-de-5-milioane-de-lei_922476.html
http://www.stiripesurse.ro/lider-psd-cercetat-de-dna-pentru-un-prejudiciu-de-5-milioane-de-lei_922476.html
http://www.stiripesurse.ro/lider-psd-cercetat-de-dna-pentru-un-prejudiciu-de-5-milioane-de-lei_922476.html
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Firmaă esteă administrat ă deă omulă deă
afaceri Florin Maran, care este finul 
pre edinteluiă CJă Timiş,ă Tituă Bojină
(UNPR).ăÎnă2014,ăMaranăaăfostăre inută
pentru evaziuneă fiscal ,ă sp lareaă
banilor,ăuzădeăfalsăînăform ăcontinuat ,ă
prejudiciul fiind de 12.332.819,24 lei15 
 
Firma are contracte de peste 125 de 
milioane de euroă cuă institu iiă dină
jude ulă Timi ,ă Maramure ,ă Cara ă
Severinăetc.ăNumaiăcuăDirec iaăpentruă
Administrareaă Drumuriloră iă Poduriloră
Jude eneăTimi ăareă31ădeăcontracte,ăiară
cuă Direc iaă deă Administrareă aă
DomeniuluiăPublică iăPrivatăaăJudetuluiă
Cara -Severin sauăPrim riaăLugojăcâteă
16. 
 
CAMAND IMPEX 
 
Firmaăaflat ăsubăurm rireăpenal ăareăcaă
ac ionariă peă Marină Zalomiră Petruă iă
ValentinăArma u.ăAcestaădinăurm ăesteă
implicat într-un dosar penal pentru 
evaziuneă fiscal ă deă 1.3ă milioaneă deă
euro16.  
 
Camand este abonat ă laă contracteă
publice, încheind contracte cu mai 
multeăinstitu iiădinăCara ăSeverin.ăSpreă
exemplu,ăcuăDirec iaădeăAdministrareăaă
DomeniuluiăPublicăsiăPrivatăaăJude uluiă
Caras-Severină aă avută 14ă pân ă laă
sfâr itulă luiă 2015.ă Valentină Arma uă iă
so iaă acestuiaă l-au mituit pe 
vicepre edinteleă liberală ală CJă Cara ă
Severinăpentruăaă interveniă func ionariă
cuăăscopulădeăaăiăseăadmit ădevizeleădeă
lucr riă şiă s ă pl teasc ă cuă prioritateă
c treă Camand17. Mita de 10% din 
valoareaăcontractuluiăaăfostătransmis ă
prin nepotul lui Ionesie Ghioghioni.  
 

                                                 
15 
http://www.pna.ro/faces/comunicat.xhtml?id=5716 
16 http://www.pressalert.ro/2014/08/armasu-
valentin-patronul-firmei-camand-impex-ridicat-din-
nou-de-diicot-vezi-de-unde-fost-umflat/  
17 http://www.mediafax.ro/social/vicepresedintele-
cj-caras-severin-isi-folosea-nepotul-pentru-a-lua-
banii-primiti-ca-mita-documente-ale-anchetatorilor-
14252221  

SPEED PRO 
 
Firmaă areă treiă ac ionari:ă Elenaă Crina,ă
Petruă Nicolaieă Ioană iă Ioană Crina.ă Înă
2012,ăCrinaăIoanăeraăvicepre edinteăală
PSDă Cara ă Severin,ă efulă organiza ieiă
PSDă Re i aă iă fostă viceprimară ală
MunicipiuluiăRe i a.ăAcestaăde ineă80% 
dină companiaă Speedă Pro,ă precumă iă
75%ă dină ac iunileă deă laă Poweră Stoneă
SRLă iăesteăadministratorălaăCJCLăCrinaă
Construct18. 
 
Firma are contracte de peste 10 
milioane de euro cu mai multe comune 
dină jude ulă Cara ă Severină iă cuă
Romsilva. În 2011, firma a primit bani 
deălaăPrim riaăRe i a,ăprintr-un contract 
deăsubantreprinz ăîncheiatăcuăCamandă
Impex19.  Ioan Crina era în acel 
moment consilier local. Speed Prod ar 
fiă trebuită s ă prestezeă serviciiă pentruă
„reabilitareăcarosabil,ăamenajareălocuriă
deăparcareă iărefacereătrotuare”. 
 
HIDROCONSTRUC IA 
 
Societateaăpeăac iuniăesteă înfiin at ă înă
anulă1991ă iăareăcaăac ionarămajoritară
Asociatiaă Hidroconă iă maiă multeă
persoaneăîmputerniciteăs ăoăreprezinte. 
Compania are 12 sucursale. 
 
Dintre persoaneleă careă administreaz ă
compania seă num r ă Ernestă Popovici,ă
avocat, partener la "Popovici & 
Asociatii"ă iă prieten cu președintele 
Senatului de peste 20 de ani20. În 2006 
aăîncheiatăcontracteădeăconsultan ăf r ă
licita ieă cuă Transelectricaă iă Fondulă
Proprietatea. Numeleăs uăaăap rută i în 
dosarul Mossack Fonseca. 
 
Marian Mirea,ă fostă directoră generală iă
membruăalăconsiliuluiădeăadministra ieă

18 http://www.primaria-
resita.ro/portal/CarasSeverin/primarie/portal.nsf/All/
5E7727471A860E54C2257A450041D7F3/$FILE/Crina
%20Ioan.pdf  
19 http://www.romaniacurata.ro/dezvaluiri-cum-a-
castigat-actualul-edil-al-resitei-15-milioane-de-euro-
de-la-o-firma-favorizata-de-primarie/  
20 http://www.evz.ro/clubul-vinului-o-masonerie-
politico-financiara-712641.html  

http://www.expertforum.r/
http://www.pressalert.ro/2014/08/armasu-valentin-patronul-firmei-camand-impex-ridicat-din-nou-de-diicot-vezi-de-unde-fost-umflat/
http://www.pressalert.ro/2014/08/armasu-valentin-patronul-firmei-camand-impex-ridicat-din-nou-de-diicot-vezi-de-unde-fost-umflat/
http://www.pressalert.ro/2014/08/armasu-valentin-patronul-firmei-camand-impex-ridicat-din-nou-de-diicot-vezi-de-unde-fost-umflat/
http://www.mediafax.ro/social/vicepresedintele-cj-caras-severin-isi-folosea-nepotul-pentru-a-lua-banii-primiti-ca-mita-documente-ale-anchetatorilor-14252221
http://www.mediafax.ro/social/vicepresedintele-cj-caras-severin-isi-folosea-nepotul-pentru-a-lua-banii-primiti-ca-mita-documente-ale-anchetatorilor-14252221
http://www.mediafax.ro/social/vicepresedintele-cj-caras-severin-isi-folosea-nepotul-pentru-a-lua-banii-primiti-ca-mita-documente-ale-anchetatorilor-14252221
http://www.mediafax.ro/social/vicepresedintele-cj-caras-severin-isi-folosea-nepotul-pentru-a-lua-banii-primiti-ca-mita-documente-ale-anchetatorilor-14252221
http://www.primaria-resita.ro/portal/CarasSeverin/primarie/portal.nsf/All/5E7727471A860E54C2257A450041D7F3/$FILE/Crina%20Ioan.pdf
http://www.primaria-resita.ro/portal/CarasSeverin/primarie/portal.nsf/All/5E7727471A860E54C2257A450041D7F3/$FILE/Crina%20Ioan.pdf
http://www.primaria-resita.ro/portal/CarasSeverin/primarie/portal.nsf/All/5E7727471A860E54C2257A450041D7F3/$FILE/Crina%20Ioan.pdf
http://www.primaria-resita.ro/portal/CarasSeverin/primarie/portal.nsf/All/5E7727471A860E54C2257A450041D7F3/$FILE/Crina%20Ioan.pdf
http://www.romaniacurata.ro/dezvaluiri-cum-a-castigat-actualul-edil-al-resitei-15-milioane-de-euro-de-la-o-firma-favorizata-de-primarie/
http://www.romaniacurata.ro/dezvaluiri-cum-a-castigat-actualul-edil-al-resitei-15-milioane-de-euro-de-la-o-firma-favorizata-de-primarie/
http://www.romaniacurata.ro/dezvaluiri-cum-a-castigat-actualul-edil-al-resitei-15-milioane-de-euro-de-la-o-firma-favorizata-de-primarie/
http://www.evz.ro/clubul-vinului-o-masonerie-politico-financiara-712641.html
http://www.evz.ro/clubul-vinului-o-masonerie-politico-financiara-712641.html
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a intrat în conflict cu sindicatele, care 
l-au acuzat de incompatibilitate, 
întrucât SC Energi Distribution 
Services SRL, firma copiilor acestuia, 
vindeaă energueă electric ă spreă
Hidroconstructia Olt Superior, care o 
vindea mai departe sucursalelor 
Hidroconstruc iaă iă altoră consumatoriă
dină jude ulă Vâlcea21. Firma a vândut 
c treăinstitu iiăîntre 2014-2016 energie 
valorând 76.778.393 lei cu TVA. 
 
Compania a înregistrat 295 de 
contracte în valoare de  
835,238 ,526.72 euro. Cele mai multe 
au fost încheiate cu Hidroelectrica (41) 
iăcuăPrim riaăRâmnicuăVâlcea. 

  
ALPHA CONSTRUCT SISTEM SA 
 
Firma, cu sediul în Turnu Severin a fost 
radiat ,ă îns ă aă fostă înregistrat ă ă înă
Bucure tiă dină 2015.ă Ac ionariiă suntă
Adriană Sitaruă iă Constantină Isvoranuă
(99.99%).ă Despreă acestaă dină urm ă
presaăaăscrisăc ăesteăapropiatăfostuluiă
lideră PDLă Ionelă Man ogă iă ală fostuluiă
ministruă ală Ap r rii,ă Mihailă
St ni oar 22.ă Firmaă condus ă deă
Isvoranu a donat în campania 
electoral ă pentruă PDL,ă conformă
declara iilorăluiăIsvoranu.  
 
Alpha Construct a încheiat cu 54 de 
entit iă137ădeăcontracte,ăînăvaloareădeă
107,151,550.37 euro; 17 dintre 
acestea au fost încheiate cu Societatea 
Na ional ă aă Lignituluiă Oltenia (20.6 
milioane),ăiară22ăcuăCJăMehedin iă(18.2ă
mil).  
 
 
EXCAV PROD 
 
Firmaă apar ineă luiă Axenteă Obrejan,ă
cercetat pentru evaziune fiscal într-un 
dosară înă careă apareă iă Ionă Bejeri .ă

                                                 
21 http://www.bzi.ro/ministerul-de-interne-cumpara-
curent-de-la-copiii-unui-baiat-destept-560690  
22 http://www.cotidianul.ro/doua-milioane-de-euro-
cu-dedicatie-pentru-omul-lui-mantog-si-al-lui-
stanisoara-125006/  

Obrejan este apropiat al lui Ionesie 
Ghiorghioni,ăfostăvicepre edinte PNL al 
CJă Cara ă Severină iă ală luiă Sorină
Frunz verde,ă fostă pre edinteă ală CJ.ă
Primiiă doiă auă fostă surprin iă laă oă
petrecereălaăcareăGhiorghioniăprime teă
baniă deă laă Obrejană pentruă presta iaă
muzical 23. 
 
SAIF-TIM 
 
Firmaăcareăaăintratăînăinsolven ăînă2004ă
apar ineăpar ială fostului vicepre edinte 
PSD, Ovidiu Brânzan (21.85%). Printre 
ac ionariă seă num r ă firmaă fra iloră
Cristescu, Bega Turism,ă precumă iă
Victor Imobiliar and Business 
Development SRL. Brânzan a fost 
ministruă ală S n ta iiă înă Guvernulă
N stase. 
 
Firma a fostă abonat ă laă contracteă cuă
Prim riaăTimi oaraă înăperioadaă înăcareă
institu iaă eraă condus ă deă Gheorgheă
Ciuhandu. În 2012, firma avea 18 
contracte,ădintreăcareă11ăcuăprim ria24. 
Conform baniitai.info, în 2015 un 
num rădeă14ădină55ădeăcontracteăsuntă
încheiate cuăprim ria. 
 
Statistici (fără CJ) 
 
 
Nr oferte Nr 

cazuri 

1 11 

2 13 

3 13 

4 14 

8 4 
9 1 
11 1 
14 2 
5 6 
7 2 

23 http://www.evz.ro/cum-incaseaza-bani-de-la-
patronul-unei-firme-de-casa-vicepresedintele-
consiliului-judetean-caras-severin-i-video.html  
24  http://www.lichidatori.com/s251-saiftim-firma-la-
care-sunt-actionari-fratii-cristescu-a-intrat-in-
insolventa.html  

http://www.bzi.ro/ministerul-de-interne-cumpara-curent-de-la-copiii-unui-baiat-destept-560690
http://www.bzi.ro/ministerul-de-interne-cumpara-curent-de-la-copiii-unui-baiat-destept-560690
http://www.cotidianul.ro/doua-milioane-de-euro-cu-dedicatie-pentru-omul-lui-mantog-si-al-lui-stanisoara-125006/
http://www.cotidianul.ro/doua-milioane-de-euro-cu-dedicatie-pentru-omul-lui-mantog-si-al-lui-stanisoara-125006/
http://www.cotidianul.ro/doua-milioane-de-euro-cu-dedicatie-pentru-omul-lui-mantog-si-al-lui-stanisoara-125006/
http://www.evz.ro/cum-incaseaza-bani-de-la-patronul-unei-firme-de-casa-vicepresedintele-consiliului-judetean-caras-severin-i-video.html
http://www.evz.ro/cum-incaseaza-bani-de-la-patronul-unei-firme-de-casa-vicepresedintele-consiliului-judetean-caras-severin-i-video.html
http://www.evz.ro/cum-incaseaza-bani-de-la-patronul-unei-firme-de-casa-vicepresedintele-consiliului-judetean-caras-severin-i-video.html
http://www.lichidatori.com/s251-saiftim-firma-la-care-sunt-actionari-fratii-cristescu-a-intrat-in-insolventa.html
http://www.lichidatori.com/s251-saiftim-firma-la-care-sunt-actionari-fratii-cristescu-a-intrat-in-insolventa.html
http://www.lichidatori.com/s251-saiftim-firma-la-care-sunt-actionari-fratii-cristescu-a-intrat-in-insolventa.html
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N/A 84 
Total 151 

 
Număr oferte 
Tip criteriu  Nr 

cazuri 

Ofertaăceaămaiăavantajoas ă
d.p.d.v. economic 

59 

Pre ulăcelămaiăsc zut 52 
N/A 40 
Total 151 

 
Tip criterii atribuire 

 
Procedura aplicată 
 
 
III. TIMI  
 
Înă jude ulă Timi ă auă fostă identificateă
174 obiective de investi ii.ă Exist ă
posibilitateaă caă num rulă s ă difereă
foarteăpu in,ădinăcauzaăcalit iiăslabeăaă
modului în care sunt introduse 
procedurileă deă achizi ieă iă denumirileă
investi iilorăînălisteleăMDRAP,ăînăspecială
în 2013-2014. 
 
Unăastfelădeăexempluăseăreg se teăînă
comunaăMa loc 
 
2013 Masloc Alimentare cu apa 
2013 Masloc Alimentare cu apa 
2015
-
2019 

Maşloc Alimentareăcuăap ă
şiăsta ieădeă
tratare în 
localitatea 
RemeteaăMic ,ă
comunaăMaşloc,ă
jud.ăTimiş 

2015-
2019 

Maşloc Alimentareăcuăap ă
şiăsta ieădeă
tratare în 
localitateaăAlioş,ă

comunaăMaşloc,ă
jud.ăTimiş 

 
ÎnăcomunaăDarovaăexist ă2ăachizi iiăcuă
acela iănume: 
 

Amă identificată câ tig torulă licita ieiă
pentru 101 investi ii.ă Înă anumiteă
cazuri,ă r spunsurileă primiteă peă bazaă
Legiiă544ăauăinfirmatăfaptulăc ăarăfiăavută
proiecte sauă num rulă nuă corespunde,ă
desi în SEAP acestea sunt introduse. 
AstfelădeăexempleăsuntăcomuneleăBalin ă
sauăUiv r.ăDeă laăPrim riaăLugojăniăs-a 
transmisăc ă institu iaănuăaăprimităbaniă
din PNDL, desi în SEAP au fost 
identificate mai multe procedure de 
achizi iiăpublice.ăÎnăalteăsitua ii,ăcumăară
fiăDude tiiăVechiăsauăTeremiaăMareăamă
primită r spunsuriă cuă câ tig torii,ă desiă
ace tiaă nuă figurauă înă SEAP,ă ceeaă ceă
înseamn ă c ă autorit ileă nu- iă
îndeplinescăatribu iileălegale.  
 
Principaliiă câ tig toriă caă num ră deă
proiecteă iăsumeăsunt: 
 
Societate 
comercială  

Valoare 
contracte  
din date 
existente 

% din 
total 

/ 
jude  

9630549   
ASOCIEREA: 
S.C. 
TECHNOCER 
S.R.L. & S.C. 
TRISKELE 
S.R.L. (lider: 
S.C. 
TECHNOCER 
S.R.L.) 

5144909.74 1.19% 

TECHNOCER 
S.R.L. 

135581403.3 31.41
% 

STRABAG SRL 28629205.35 6.63% 
GRUPCONSTR
UCT S.R.L. 

27571287.79 6.39% 

DRUMURI 
MUNICIPALE 
TIMISOARA 
S.A. 

26921674.56 6.24% 

Tip procedură Nr 
cazuri 

Cerereădeăofert ă/ă
Proceduraăsimplificat  

87 

Licita ieădeschis  23 
Negociere 1 
N/A 40 
Total 151 

http://www.expertforum.r/
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HIDROCONST
RUCTIA S.A. 

23642432.45 5.48% 

SORMIAUR 
COMPANY 
S.R.L. 

13092934.54 3.03% 

SUPER 
CONSTRUCT 
S.R.L. 

12636028.4 2.93% 

ASOCIEREA - 
SC AMM 
CONSTRUCT 
2015 SRL 
(LEADER) SI 
SC ECO BAU-
PARC SRL 

12559594.5 2.91% 

MM WEST SRL 11548271.7 2.68% 
KASDUM-GF 
SRL 

9359279.78 2.17% 

KARPAT 
CONSTRUCT 

8706311 2.02% 

Asocierea 
ELDICLAU 
IMPEX S.R.L.& 
CORPORATE 
MANAGEMENT 
SOLUTIONS 
S.R.L. 

8590070.97 1.99% 

GROUP D.C.M. 
S.R.L. 

6357454 1.47% 

TEHNODOMUS 
S.A. 

5738015.07 1.33% 

TUBOTERM 
CONSTRUCT 
S.R.L. 

5663295.9 1.31% 

 
Primii 15 competitori, ca sume totale 
câștigate din proiecte 
 
 
Societate comercială Număr 

contracte 
TECHNOCER S.R.L. 20 

STRABAG SRL 6 

DRUMURI MUNICIPALE 
TIMISOARA S.A. 

5 

GRUPCONSTRUCT S.R.L. 5 

SUPER CONSTRUCT 
S.R.L. 

4 

                                                 
25 
http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/
exclusiv-rl--vezi-cine-sunt-complicii-lui-nelu-
iordache--cerceta%C5%A2i-in-libertate-pentru-
deturnare-de-fonduri-europene-285720  

SORMIAUR COMPANY 
S.R.L. 

4 

INSTALATII PELICANUL 
S.R.L. 

3 

KARPAT CONSTRUCT 2 

TUBOTERM CONSTRUCT 
S.R.L. 

2 

GROUP D.C.M. S.R.L. 2 

 
Competitori care au câștigat mai mult 
de 2 contracte 
 
 
TECHNOCER 
Vezi secțiunea Caraș Severin 
 
GRUP CONSTRUCT 
 
Firma are sediul în comuna Birda, din 
jude ulăTimi ă iăareăcaăasociatăunicăpeă
Aurelian Popescu. Operatorul economic 
este conform datelor de la Registrul 
Comer uluiă înă insolven .ă Numele 
administratorului firmei Grup Construct 
apare în dosarul lui Nelu Iordache, 
patronă Romstradeă pentruă infrac iunileă
deăschimbare,ăf r ărespectareaălegilor,ă
aă destina ieiă fonduriloră europene,ă
utilizareaă cuă reaă credin ă aă credituluiă
societ iiă şiă sp lareă deă bani, toate în 
form ăcontinuat 25. 
 
ECO BAU PARC 
 
Firmaă îiă apar ineă luiă Valentină Arma u,ă
careăaăde inut-o în parteneriat cu Dan 
Mândriloiu.ă Acestaă dină urm ă aă fostă
condamnată pentruă antajareaă luiă
Arma u26.ăăFirmaăaăfostăimplicat ăîntr-
un dosar penal în care judec torulă
NicuşorăMaldeaăarăfiăprimitămit ăpentruă
aă decideă insolven aă SCă Drumuriă
Jude eneăşiăPoduriăSA.ăMaiămulteăfirmeă
apar inândă omuluiă deă afaceriă Valentină
Arma uă auă adjudecată bunuriă iă
propriet iăapar inândăcompaniei. 
 

  
26 http://www.puterea.ro/dezvaluiri/reteta-de-
obtinere-a-banilor-negri-cum-actiona-reteaua-
judecatorului-maldea-123844.html  

http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/exclusiv-rl--vezi-cine-sunt-complicii-lui-nelu-iordache--cerceta%C5%A2i-in-libertate-pentru-deturnare-de-fonduri-europene-285720
http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/exclusiv-rl--vezi-cine-sunt-complicii-lui-nelu-iordache--cerceta%C5%A2i-in-libertate-pentru-deturnare-de-fonduri-europene-285720
http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/exclusiv-rl--vezi-cine-sunt-complicii-lui-nelu-iordache--cerceta%C5%A2i-in-libertate-pentru-deturnare-de-fonduri-europene-285720
http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/exclusiv-rl--vezi-cine-sunt-complicii-lui-nelu-iordache--cerceta%C5%A2i-in-libertate-pentru-deturnare-de-fonduri-europene-285720
http://www.puterea.ro/dezvaluiri/reteta-de-obtinere-a-banilor-negri-cum-actiona-reteaua-judecatorului-maldea-123844.html
http://www.puterea.ro/dezvaluiri/reteta-de-obtinere-a-banilor-negri-cum-actiona-reteaua-judecatorului-maldea-123844.html
http://www.puterea.ro/dezvaluiri/reteta-de-obtinere-a-banilor-negri-cum-actiona-reteaua-judecatorului-maldea-123844.html
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MM West 
 
Firma are sediul în Comuna Ghiroda, 
Timi ,ăiarăac ionarăunicăesteăMarius 
Silviu Moticic . Acesta este fiul lui 
MihaiăMoticic . 
 

                                                 
27 http://www.evz.ro/politia-in-actiune-descinderi-la-
firma-unui-apropiat-al-liderului-psd-timis-suspectat-
de-10248.html  

În 2013, hotelul dinăTimi oaraăalătat luiă
aă fostă perchezi ionată într-un dosar de 

evaziuneăfiscal .ăMotocic ăeste apropiat 
ală efuluiăPSD/UNPR Timi , Titu Bojin, 
iară maiă multeă activit iă aleă socială
democra iloră ară fiă avută locă înă hotelulă
acestuia27.  
 
TEHNODOMUS 

 

http://www.expertforum.r/
http://www.evz.ro/politia-in-actiune-descinderi-la-firma-unui-apropiat-al-liderului-psd-timis-suspectat-de-10248.html
http://www.evz.ro/politia-in-actiune-descinderi-la-firma-unui-apropiat-al-liderului-psd-timis-suspectat-de-10248.html
http://www.evz.ro/politia-in-actiune-descinderi-la-firma-unui-apropiat-al-liderului-psd-timis-suspectat-de-10248.html


Policy Brief No. 55 

 

18 

w
w

w
.e

x
p
e
rtfo

ru
m

.ro
  

 
Patronii Tehnodomus, Gheorghe 
MaxinanăşiăVirgilăSorinăHen ,ăăauăfostă 
trimi iă înă judecat ă deă DNAă înă 2016ă
pentruădareădeămit 28. Fapta a avut loc 
în 2010, iar banii au fost primiți de 
inculpatul Giurgea Teodor pentru ca, în 
exercițiul atribuțiilor sale de serviciu, 
să asigure derularea în condiții optime 
a contractelor încheiate de societățile 
comerciale administrate de cei patru 
oameni de afaceri cu Administrația 
Bazinală de Apă Mureș. 
 
Firma a încheiat 44 de contracte în 
valoare de 158,054,109,72 euro. O 
mare parte dintre acestea au fost 
semnateă cuă Prim riaă Arad.ă Presaă aă
scrisă c ă Tehnodomusă esteă firmaă deă
cas ăaăPDL29. 
 
Conform datelor publice în Monitorul 
Oficial, firma a donat 45,000 de lei în 
2014ăc treăPSD. 
 
BAU CENTER VEST 
 
Din partea firmei BAU CENTER VEST a 
câ tigată omulă deă afaceriă Georgic ă
Cornu,ăpre edin iaăCamereiădeăComer ,ă
Industrieă iăAgricultur ăTimi .ăAcestaăaă
fostă re inută al turiă fostulă şefă ală PSDă
Orşovaăînă2015ăpentruăevaziuneăfiscal ă
de 10 milioane de euro30. Tot în 2015, 
firmaăaăintratăînăincapacitateădeăplat .ă 
 
EDILCLAU 
 
Firmaă apar ineă tefanieiă Dinc ă iă areă
mai multe contracte cu spitale din 
ar 31. 24 dintre ele au fost încheiate 
cuăSpitalulăUniversitarădinăBucure ti.ăOă
alt ăsocietateăpeăcareăoăcontroleaz ăaă
fostăimplicat ăîntr-un scandal la spitalul 
dinăRovinariăundeădou ăpersoaneăcareă
gestionauăachizi iileăpubliceăauăacuzată

                                                 
28 http://www.aradon.ro/patronii-de-la-tehnodomus-
trimisi-in-judecata-pentru-mita/1658752  
29 http://www.mediafax.ro/politic/conducerea-pnl-
arad-reclama-sifonarea-de-fonduri-catre-clientela-
pdl-printr-o-investitie-locala-9789787   

presiuni pentruăaăatribuiăilegalăachizi ii 
din partea managerului unit iiă
medicale, Adrian Murea iă aă primarluiă
Robert Filip. Dosarul penal penal ă se 
refer ă la achizi iiă fictiveă f cuteă deă
Spitalulă Rovinariă iă plataă unoră sumeă
pentru servicii nerealizate. 
 
Statistici (fără CJ) 
 
Nr oferte Nr cazuri 
1 8 
2 10 
3 18 
4 12 
5 9 
6 14 
7 8 
8 9 
13 1 
10 3 
11 2 
14 1 
N/A 79 
Total 174 

 
Număr oferte 
 
Tip criteriu atribuire Nr 

cazur
i 

Ofertaăceaămaiăavantajoas ă
d.p.d.v. economic 

46 

Pre ulăcelămaiăsc zut 94 
N/A 34 
Total 174 

 
Tip criterii atribuire 
 
Tip procedura achizi ie Nr 

cazuri 
Cerereădeăofert ă/ă
Proceduraăsimplificat  

119 

Licita ieădeschis  21 
N/A 34 

30 http://www.mediafax.ro/social/georgica-cornu-si-
fostul-sef-al-psd-orsova-retinuti-in-dosarul-de-
evaziune-fiscala-de-10-milioane-de-euro-14782281  
31 http://www.gorj-domino.ro/ancheta-procurorii-si-
politistii-pe-urmele-contractelor-paguboase-de-la-
spitalul-rovinari/  
  

http://www.aradon.ro/patronii-de-la-tehnodomus-trimisi-in-judecata-pentru-mita/1658752
http://www.aradon.ro/patronii-de-la-tehnodomus-trimisi-in-judecata-pentru-mita/1658752
http://www.mediafax.ro/politic/conducerea-pnl-arad-reclama-sifonarea-de-fonduri-catre-clientela-pdl-printr-o-investitie-locala-9789787
http://www.mediafax.ro/politic/conducerea-pnl-arad-reclama-sifonarea-de-fonduri-catre-clientela-pdl-printr-o-investitie-locala-9789787
http://www.mediafax.ro/politic/conducerea-pnl-arad-reclama-sifonarea-de-fonduri-catre-clientela-pdl-printr-o-investitie-locala-9789787
http://www.mediafax.ro/social/georgica-cornu-si-fostul-sef-al-psd-orsova-retinuti-in-dosarul-de-evaziune-fiscala-de-10-milioane-de-euro-14782281
http://www.mediafax.ro/social/georgica-cornu-si-fostul-sef-al-psd-orsova-retinuti-in-dosarul-de-evaziune-fiscala-de-10-milioane-de-euro-14782281
http://www.mediafax.ro/social/georgica-cornu-si-fostul-sef-al-psd-orsova-retinuti-in-dosarul-de-evaziune-fiscala-de-10-milioane-de-euro-14782281
http://www.gorj-domino.ro/ancheta-procurorii-si-politistii-pe-urmele-contractelor-paguboase-de-la-spitalul-rovinari/
http://www.gorj-domino.ro/ancheta-procurorii-si-politistii-pe-urmele-contractelor-paguboase-de-la-spitalul-rovinari/
http://www.gorj-domino.ro/ancheta-procurorii-si-politistii-pe-urmele-contractelor-paguboase-de-la-spitalul-rovinari/
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Total 174 
 
Procedura aplicată 
 
IV. IA I  
 
Înă Ia iă auă fostă identificateă 233 de 
investi ii.ăCâ tig torulăachizi ieiăaăputută
fi identificat pentru aproape jum tateă
dintre ele, adica 101.  În SEAP au fost 
introduse în total 135 de proceduri, 
atâtă celeă f r ă câ tig tor,ă câtă iă celeă
unde am putut identificare firma care 
i-a adjudecat contractul. 

Pentru perioada 2015-2019 MDRAP a 
alocat 543,706,192.61 lei, pentru 
finan areaăaă209ăinvesti ii.ă 
 
Societate 
comercială  

Valoare 
contracte  din 
date existente 

% din 
total / 

jude  

6197050 59293231.86 15.97% 
GEPROCON 
S.A. 

41656227.56 11.22% 

Asocierea SC 
GEPROCON 
SA si SC 
CONEST SA  

17637004.3 4.75% 

VIAROM 
CONSTRUCT 
SRL 

54487076.79 14.67% 

EKY-SAM 
S.R.L. 

43490613.49 11.71% 

SC CONEST 
SA  

35072128.14 9.44% 

3206081 34042125.12 9.17% 
CASREP 
S.R.L. 

27094322.88 7.30% 

Asocierea SC 
Casrep SRL 
si SC 
Lucimar SRL 
- SC Casrep 
SRL lider 
asociere 

6947802.24 1.87% 

ENVIRO 
CONSTRUCT 
SRL 

18690835.6 5.03% 

IASICON 
S.A. 

18112996 4.88% 

COMPANIA 
CONSTRUCT
II 
FEROVIARE 
SA 

12357263.88 3.33% 

SC WEST 
STAR SRL 

11996266.15 3.23% 

EUROPARTE
NER SRL 
IASI 

11200005 3.02% 

TEHNIC 
ASIST S.R.L.  

6504875 1.75% 

CONSTRUCT
II 
HIDROTEHNI
CE S.A. 

6410172.56 1.73% 

7273091 5896675.53 1.59% 

Asocierea SC 
Teoval SRL 
si SC 
Hidroterm 
SA v- lider 
SC Teoval 
SRL 

3478641.11 0.94% 

TEOVAL 
S.R.L.  

2418034.42 0.65% 

TED 
CONSTRUCT 
SRL 

5679419.15 1.53% 

AQUA PARC 
SRL 

4797676 1.29% 

RDV 
CONSTRUCT 
S.R.L. 

4169820 1.12% 

TRANSMIR 
S.R.L. 

3913169.66 1.05% 

 
Primii 20 competitori, ca sume totale 
câștigate din proiecte 
 
Societate comercială Numă

r 
contr
acte 

EKY-SAM S.R.L. 11 
CONEST SA  10 
VIAROM CONSTRUCT SRL 9 

6197050 6 
SC GEPROCON SA 5 
Asocierea SC GEPROCON 

SA si SC CONEST SA  
1 

COMPANIA CONSTRUCTII 
FEROVIARE SA 

5 

3206081 4 
CASREP S.R.L. 3 
Asocierea SC Casrep SRL 

si SC Lucimar SRL - SC 
Casrep SRL lider asociere 

1 

ENVIRO CONSTRUCT SRL 4 
IASICON S.A. 4 

http://www.expertforum.r/
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WEST STAR SRL 3 
COMSTART '93 S.R.L.   3 
UNGUREANU TRANS SRL 3 

 

 
Primele cinci din 43 de 
competitori  au câ tigat aproape 
70% din totalul de bani, ca sume 
din contracte, raportat la datele 
disponibile.  
 
VIAROM 
 
FirmaăareăsediulăînăBucure tiă iăareăcaă
ac ionariă Euroviaă S.A.S.ă (96.72%),ă
Marius-Danielă B dinaă (1.64%)ă iă
Ovidiu Dan Boicu (1.64%).  

Marius-Danielă B dinaă este 
administrator la GB Management  
AdvisorăSRLă iălaăViaromăConstructăSRL.ă 
 

So iaă acestuia,ă Gabrielaă B din ă esteă
administrator la mai multe firme care 
au beneficiat de contracte cu statul. 
Presaă aă scrisă despreă leg turaă ă dintreă
aceastaă iă firmaă Exfină 2000, care 
apar ineă mameiă fostuluiă premieră PSDă
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Victor Ponta32. De asemenea, aceasta 
aă fostă administratoră pân ă înă 2010ă laă
TransAtlantic Worlwide Romania SRL, 
care s-a asociatia cu Sterling 
Resources pentru exploaterea de gaz 
metan33.ăPresaăaăscrisă iădespreărela iile 
transpartiniceă peă careă B din ă le-ar 
avea, luând în calcul asocierile cu 
EuroconstructăTrading,ăfirmaăapropiat ă
PDL34. 
 
Conform baniitai.info, firma ar fi 
câ tigată 72ă deă contracte cu statul, o 
parteă semnificativ ă dintreă acesteaă
încheiate cu Compania Nationala de 
Autostr ziă iăDrumuriăNa ionale.  
 
GEPOCRON 
 
Firmaăareăcaăac ionariăpeăGianiăCanschiă
şiăSCăZanolliăSRLăIaşi.ăDespreăCanschiă
presaălocal ăaăscrisăc ăareăcontracteăcuă
unănum răsemnificativădeăprim riiădină
Moldova35.ăAcestaămaiăesteăac ionarălaă
firma SCăBuciumăBuildingăSRLăIaşi,ăcuă
careăaplic ăînăconsor iuăcuăGepocron. 
 
Presaă local ă aă scrisă despreă leg turileă
dintreă firmaă luiă Canschiă iă procurorulă
Emilian Eva36,ă ală c ruiă  frate era 
angajatălaăfirmaăGepocronă iăcareăarăfiă
pus presiuni de primari pentru a-i 
acorda contracte37.  
 
Presaă local ă aă scrisă despreă faptulă c ă
firmaă aă modernizată oă arter ă dină
Gol e ti,ă careă s-aă pr bu ită imediată
dup ălansare,ădară iădespreăfaptulăc ăaă
preluat unul dintre cele mai profitabile 
luciuriădeăap ădinăjude ,ăună iazădeă42ă
de hectare,ă f r ă licita ie38. În 2009 a 
câ tigată ună contractă finan ată dină
fonduriăbugetareăcuăprim riaăProbotaă– 

                                                 
32 http://gazetadecluj.ro/prietenii-lui-boc-si-ponta-
fac-afaceri-pe-banii-nostri/  
33  http://www.flux24.ro/oamenii-lui-ponta-primesc-
contracte-de-la-boc/  
34 http://gazetadecluj.ro/prietenii-lui-boc-si-ponta-
fac-afaceri-pe-banii-nostri/  
35 https://www.monitorulsv.ro/Local/2009-10-
29/Proiecte-de-milioane-de-euro-blocate-de-o-
firma-cu-un-singur-angajat-din-Iasi  
36 http://www.ziarulatac.ro/eveniment/dna-iasi-srl-
ul-procurorului-emilian-eva  

unde se afla iazul – în valoare de 
17,637,004.3 lei - Sistem integrat de 
alimentare cu apa, canalizare si 
epurare a apelor uzate în comuna 
Probota, judetul Iași. 
 
Gepocron are contracte de      
43,721,734.46ăeuroăcuăinstitu iiădinăIa iă
iăVaslui.ă 

 
EKY-SAM SRL 
 
FirmaădinăTârguăFrumosăî iăapar ineăluiă
Ionel Echimov. Acesta a avut contracte 
atâtăcuăprimariiăPDL,ăcâtă iăcuăceiăPSDă
iă aă fostă donatoră c treă democrat 

liberali39.ă Firmaă aă fostă trimis ă înă
judecat ăînă2013ăpentruăinfrac iunileădeă
falsăînăînscrisuriăsubăsemn tur ăprivat ,ă
înă form ă continuat ,ă complicitateă laă
infrac iuneaădeăfolosireăsauăprezentareă
deă documenteă oriă declara iiă false,ă
inexacte sau incomplete, care are ca 
rezultată ob inereaă ilegal ă deă fonduriă
europene pentru documente care au 
atestat în mod nereal executarea unor 
lucr riă deă între inereă aă p uniloră înă
Comuna Ion Neculce40. 
 
Firma are contracte de 67,982,678 
euroă cuă pesteă 100ă deă institu iiă din 
jude eă dină Moldova.ă Spreă exemplu,ă
numai cu Direc iaă Jude ean ă deă
AdministrareăaăDrumuriloră iăPoduriloră
Ia iăaăîncheiată39ădeăcontracte. 
 
CONEST 
 
Firmaăaăap rutăcaărezultatăalăprivatiz riiă
înăaniiă90ăprinăvânzareaăc treăangaja iă
dup ădivizareaăTrustuluiădeăConstruc iiă
Industrialeă Ia i.ă Ac ionariiă suntă Viorelă
Cozma (86.509%)ă iă alteă persoaneă

37 http://www.curentul.info/actualitate/11510-
procurorul-eva-santaja-primarii-din-judet-pentru-a-
acorda-lucrari-unei-firme  
38 http://www.bzi.ro/ce-lovitura-judecatori-chemati-
sa-anuleze-smenurile-unui-milionar-iesean-414553  
39 http://www.7est.ro/stiri-acasa/caseta-6-stiri-
orizontal-acasa/item/23683-echimov-asfaltatorul-
transpartinic-secretul-unei-firme-care-a-reusit-nu-
numai-sa-supravietuiasca-dar-si-sa-prospere-in-anii-
grei-din-urma.html  
40 http://www.pna.ro/comunicat.xhtml?id=4469  

http://www.expertforum.r/
http://gazetadecluj.ro/prietenii-lui-boc-si-ponta-fac-afaceri-pe-banii-nostri/
http://gazetadecluj.ro/prietenii-lui-boc-si-ponta-fac-afaceri-pe-banii-nostri/
http://www.flux24.ro/oamenii-lui-ponta-primesc-contracte-de-la-boc/
http://www.flux24.ro/oamenii-lui-ponta-primesc-contracte-de-la-boc/
http://gazetadecluj.ro/prietenii-lui-boc-si-ponta-fac-afaceri-pe-banii-nostri/
http://gazetadecluj.ro/prietenii-lui-boc-si-ponta-fac-afaceri-pe-banii-nostri/
https://www.monitorulsv.ro/Local/2009-10-29/Proiecte-de-milioane-de-euro-blocate-de-o-firma-cu-un-singur-angajat-din-Iasi
https://www.monitorulsv.ro/Local/2009-10-29/Proiecte-de-milioane-de-euro-blocate-de-o-firma-cu-un-singur-angajat-din-Iasi
https://www.monitorulsv.ro/Local/2009-10-29/Proiecte-de-milioane-de-euro-blocate-de-o-firma-cu-un-singur-angajat-din-Iasi
http://www.ziarulatac.ro/eveniment/dna-iasi-srl-ul-procurorului-emilian-eva
http://www.ziarulatac.ro/eveniment/dna-iasi-srl-ul-procurorului-emilian-eva
http://www.curentul.info/actualitate/11510-procurorul-eva-santaja-primarii-din-judet-pentru-a-acorda-lucrari-unei-firme
http://www.curentul.info/actualitate/11510-procurorul-eva-santaja-primarii-din-judet-pentru-a-acorda-lucrari-unei-firme
http://www.curentul.info/actualitate/11510-procurorul-eva-santaja-primarii-din-judet-pentru-a-acorda-lucrari-unei-firme
http://www.bzi.ro/ce-lovitura-judecatori-chemati-sa-anuleze-smenurile-unui-milionar-iesean-414553
http://www.bzi.ro/ce-lovitura-judecatori-chemati-sa-anuleze-smenurile-unui-milionar-iesean-414553
http://www.7est.ro/stiri-acasa/caseta-6-stiri-orizontal-acasa/item/23683-echimov-asfaltatorul-transpartinic-secretul-unei-firme-care-a-reusit-nu-numai-sa-supravietuiasca-dar-si-sa-prospere-in-anii-grei-din-urma.html
http://www.7est.ro/stiri-acasa/caseta-6-stiri-orizontal-acasa/item/23683-echimov-asfaltatorul-transpartinic-secretul-unei-firme-care-a-reusit-nu-numai-sa-supravietuiasca-dar-si-sa-prospere-in-anii-grei-din-urma.html
http://www.7est.ro/stiri-acasa/caseta-6-stiri-orizontal-acasa/item/23683-echimov-asfaltatorul-transpartinic-secretul-unei-firme-care-a-reusit-nu-numai-sa-supravietuiasca-dar-si-sa-prospere-in-anii-grei-din-urma.html
http://www.7est.ro/stiri-acasa/caseta-6-stiri-orizontal-acasa/item/23683-echimov-asfaltatorul-transpartinic-secretul-unei-firme-care-a-reusit-nu-numai-sa-supravietuiasca-dar-si-sa-prospere-in-anii-grei-din-urma.html
http://www.7est.ro/stiri-acasa/caseta-6-stiri-orizontal-acasa/item/23683-echimov-asfaltatorul-transpartinic-secretul-unei-firme-care-a-reusit-nu-numai-sa-supravietuiasca-dar-si-sa-prospere-in-anii-grei-din-urma.html
http://www.pna.ro/comunicat.xhtml?id=4469
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juridice (9.99%). Conform presei 
locale,ă firmaă ară fiă fostă apropiat ă deă
fostul primar social democrat al 
Ia ului,ăConstantinăSimirad41. 
 
Leg turileă luiă Cozma,ă careă f cuse 
afaceriăcuăpetrolăînainteădeăaăcump raă
oă mareă parteă dină ac iunileă firmei,ă cuă
politicuălsuntămultiple.ăPresaăaăscrisăc ă
a fost apropiat al primarilor social 
democra iăaiă Ia uluiăGheorgheăNichitaă
iăMihaiăChiric 42,ădară iăc ăarăfiăcununată

pe liderul PDL/PMPăPetruăMovil 43. 
 
Firma are afaceri de 149,360,709 euro, 
dintre care cele mai profitabile sunt 
celeă26ădeăcontracteăcuăPrim riaăIa i,ă
în valoare de 37,452,013 euro. 
 
ENVIRO CONSTRUCT SRL 
 
Firmaăesteăde inut ădeăCristianăMaftei,ă
care a fost condamnat în 2014 la 6 ani 
de închisoare pentru intermedierea 
uneiămiteă fostuluiă prefectă ală jude uluiă
Iasi,ă Raduă Pris caruă înă schimbulă
rezolv riiăuneiăsolicit riădeăretrocedare.ă
Acestaăaăfugitădină ar ă i se presupune 
c ăarăfiăajunsăînăRepublicaăMoldovaăsauă
Emiratele Arabe Unite. Firma a fost 
preluat ădeăŞtefanăClaudiuăTodiric ă iă
esteăînăcontinuareăabonat ălaăcontracteă
cu statul44.  
 
Maftei este finul de cununie al  lui Crin 
Antonescu, fost lider al Partidului 
Na ională Liberală iă co-pre edinteă ală
USL. Mai mult, acesta este un apropiat 
alăluiăReluăFenechiu,ăfostăpre edinteăală
CJăIa i.ăSo iaă efuluiăAeroportuluiăIa iă
iă fostă prefectă iă subprefect,ă Mariusă

Bodea a lucrat la firma lui Maftei, iar 

                                                 
41 http://www.ziaruldeiasi.ro/economic/lovitura-de-
palat-la-conest-sa~ni66i9  
42 http://www.agorapress.ro/monopolul-conest-
firma-de-casa-a-primariei-vrea-sa-scoata-din-
licitatii-constructorii-din-afara-iasului/  
43 http://www.topiasi.ro/homepage/bani/113-top-
bogati/1415-cel-mai-spectaculos-new-entry-
%C3%AEn-topul-bog%C4%83ta%C8%99ilor-
ie%C8%99eni-2.html  
44 http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/fugarul-maftei-
impusca-10-milioane-de-euro-din-alergare-cautat-
de-interpol-el-castiga-contracte-cu-statul--
102178.html 

Enviro are sediul în Tehnopolis, parc 
care fusese condus de Bodea45. Marius 
Bodeaăaălocuităînăaceea iăvil ăduplexăcuă
Maftei46.  
 
Conform presei locale, firma a avut un 
elan foarte mare în 2013, când PNL a 
condusă jude ul.ăAstfelă dac ă înă2012ăaă
avut un profit de 715.000 lei, cu 52 de 
angaja i,ă înă 2013ă aă avută profită 1.8ă
milioaneălei,ăcuă68ădeăangaja i47.  
 
Enviro are 37 contracte în valoare de 
31,068,477,96 euro, din care 16 cu 
Direc ia Jude ean  de Administrare a 
Drumuriloră iăPodurilorăIa i. 
 
IASICON 
 
Firmaă esteă de inut ă deă Titel Sinescu, 
unul dintre cei mai boga iă oameniă deă
afaceriă dină Ia i.ă Companiaă areă
contracte de 175,018,400.71 euro cu 
maiă multeă jude eă dină ar .ă Areă
contracteăcuăPrim riaăIa iă(13),ăSpitalulă
deăUrgen ăIasiă(8),ăMinisterulăCulturiiă
(8),ădară iăcuăunit iămilitareăsauăunit iă
de parchet. 
 
Sinescu este sponsor al echipei de 
fotbală dină Ia iă iă finan eaz ă ac iuniă
electorale ale partidelor. Într-una 
dintreă propriet ileă saleă s-a petrecut 
rela iaă dintreă primarulă PSDă Gheorgheă
Nichitaă iă Adinaă Samson,ă careă s-a 
încheiat printr-un dosar deschis de 
DNA48.  
 
Înă2015,ăfirmaăaăfostăimplicat ăîntr-un 
dosar deschis de DNA legat de 
contracteădereulateădeăpre edionteleăCJă
Vaslui,ăDumitruăBuzatu.ăÎnădosarăexist ă

45 http://www.barfadeiasi.ro/insectarul-de-
cuvinte/nevasta-sefului-de-la-aeroport-salariata-la-
firma-fugarului-maftei/  
46 http://jurnalul.ro/stiri/observator/marius-bodea-
candidatul-pnl-la-primaria-iasi-a-fost-prefect-si-
subprefect-acum-e-directorul-aeroportului-
international-iasi-705578.html  
47 Idem   
48 
http://www.puterea.ro/campaniile_puterea/campanii
le-puterea-constructorii-pe-bani-publici-si-relatiile-
lor-politice-iii-124674.html  

http://www.ziaruldeiasi.ro/economic/lovitura-de-palat-la-conest-sa~ni66i9
http://www.ziaruldeiasi.ro/economic/lovitura-de-palat-la-conest-sa~ni66i9
http://www.agorapress.ro/monopolul-conest-firma-de-casa-a-primariei-vrea-sa-scoata-din-licitatii-constructorii-din-afara-iasului/
http://www.agorapress.ro/monopolul-conest-firma-de-casa-a-primariei-vrea-sa-scoata-din-licitatii-constructorii-din-afara-iasului/
http://www.agorapress.ro/monopolul-conest-firma-de-casa-a-primariei-vrea-sa-scoata-din-licitatii-constructorii-din-afara-iasului/
http://www.topiasi.ro/homepage/bani/113-top-bogati/1415-cel-mai-spectaculos-new-entry-%C3%AEn-topul-bog%C4%83ta%C8%99ilor-ie%C8%99eni-2.html
http://www.topiasi.ro/homepage/bani/113-top-bogati/1415-cel-mai-spectaculos-new-entry-%C3%AEn-topul-bog%C4%83ta%C8%99ilor-ie%C8%99eni-2.html
http://www.topiasi.ro/homepage/bani/113-top-bogati/1415-cel-mai-spectaculos-new-entry-%C3%AEn-topul-bog%C4%83ta%C8%99ilor-ie%C8%99eni-2.html
http://www.topiasi.ro/homepage/bani/113-top-bogati/1415-cel-mai-spectaculos-new-entry-%C3%AEn-topul-bog%C4%83ta%C8%99ilor-ie%C8%99eni-2.html
http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/fugarul-maftei-impusca-10-milioane-de-euro-din-alergare-cautat-de-interpol-el-castiga-contracte-cu-statul--102178.html
http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/fugarul-maftei-impusca-10-milioane-de-euro-din-alergare-cautat-de-interpol-el-castiga-contracte-cu-statul--102178.html
http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/fugarul-maftei-impusca-10-milioane-de-euro-din-alergare-cautat-de-interpol-el-castiga-contracte-cu-statul--102178.html
http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/fugarul-maftei-impusca-10-milioane-de-euro-din-alergare-cautat-de-interpol-el-castiga-contracte-cu-statul--102178.html
http://www.barfadeiasi.ro/insectarul-de-cuvinte/nevasta-sefului-de-la-aeroport-salariata-la-firma-fugarului-maftei/
http://www.barfadeiasi.ro/insectarul-de-cuvinte/nevasta-sefului-de-la-aeroport-salariata-la-firma-fugarului-maftei/
http://www.barfadeiasi.ro/insectarul-de-cuvinte/nevasta-sefului-de-la-aeroport-salariata-la-firma-fugarului-maftei/
http://jurnalul.ro/stiri/observator/marius-bodea-candidatul-pnl-la-primaria-iasi-a-fost-prefect-si-subprefect-acum-e-directorul-aeroportului-international-iasi-705578.html
http://jurnalul.ro/stiri/observator/marius-bodea-candidatul-pnl-la-primaria-iasi-a-fost-prefect-si-subprefect-acum-e-directorul-aeroportului-international-iasi-705578.html
http://jurnalul.ro/stiri/observator/marius-bodea-candidatul-pnl-la-primaria-iasi-a-fost-prefect-si-subprefect-acum-e-directorul-aeroportului-international-iasi-705578.html
http://jurnalul.ro/stiri/observator/marius-bodea-candidatul-pnl-la-primaria-iasi-a-fost-prefect-si-subprefect-acum-e-directorul-aeroportului-international-iasi-705578.html
http://www.puterea.ro/campaniile_puterea/campaniile-puterea-constructorii-pe-bani-publici-si-relatiile-lor-politice-iii-124674.html
http://www.puterea.ro/campaniile_puterea/campaniile-puterea-constructorii-pe-bani-publici-si-relatiile-lor-politice-iii-124674.html
http://www.puterea.ro/campaniile_puterea/campaniile-puterea-constructorii-pe-bani-publici-si-relatiile-lor-politice-iii-124674.html
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suspiciuni de corup ieă iădeă fraud ăcuă
fonduri europene comise în perioada 
2011-2015.ă Înă Ia iă aă construită oă
telegondol ăcareăaăcostată6ămilioaneădeă
leiă iăaăc reiăvaloareăvaăfiăamortizat ăînă
300 de ani49. 
 
COMPANIA CONSTRUC II 
FEROVIARE SA 
 
Firmaăesteăînfiin at ăînă2003.ăÎnă2007,ă
printreăac ionariăseănum rauăSânzianaă
Rari ăNecolaiciuc,ăsotiaăfostuluiă efăală
CFR Mihai Necolaiciuc. Printre 
administratoriăseăg seauăIoanăB ncil ă
Timofte,ăfrateleăfostuluiă efăalăServiciulă
RomânădeăInforma ii,ăRaduăTimofteă iă
Paul Butnariu, director general al firmei 
Constructii Feroviare Moldova50. 
Conform presei locale, sediul firmei ar 
fiă fostă unulă fictiv,ă laă adresaă declarat ă
locuindăoăpersoan ăf r ănicioă leg tur ă
cu firma.  
 
Firma a încheiat 81 de contracte cu 
Companiaă Na ional ă deă C iă Ferateă
"CFR" – SA din cele 98 înregistrate în 
SEAP, valorând 29,406,965.47 euro. 
 
TEHNIC ASIST 
 
Firmaăesteăde inut ădeăMirelăVlasă iăareă
sediulă înă jude ulă Boto ani.ă Înă 2016,ă
acesta a fost implicat într-un dosar 
DNAăOradea,ă înă careă vicepre edinteleă
CJăSatuăMareă iăpre edinteleăPSDăSatuă
Mare, Mircea Govor l-ar fi sprijinită s ă
cî tigeăcontracteăpentruălucr riăpublice,ă
prin punerea de presiuni asupra unui 
avocatului Dicu Levente. Acesta ar fi 
urmatăs ăîlăajuteăpeăVlasăs ăcâ tigeălaă
prim riiăundeăavocatulăaveaăcontracteă
deăconsultan ăjuridic 51. 
 
Firmaăaăcâ tigatădină131 de contracte 
cuă institu iiă publiceă 378,968,776.48ă
euro. Numai cu CJ Satu Mare au fost 
încheiate 32 de contracte, în valoare de 

                                                 
49 Idem  
50 http://www.gandul.info/stiri/compania-constructii-
feroviare-a-sotiei-lui-necolaiciuc-are-un-sediu-fictiv-
282831  

53,397,999.31 EUR. De asemenea, 11 
auăfostă încheiateăcuăCJăBoto aniă iă16ă
cuă Direc iaă Jude ean ă deă Drumuriă iă
PoduriăBoto ani. 
 
VICTOR CONSTRUCT I TRANSMIR 
 
Celeădou ăfirmeăauăfostădejaăanalizateă
în raportul anterior. Transmir este 
de inut ădeăEmilăSavin,ăunăapropiatăală
PSD.ă Firmaă aă câ tigată 6ă iă celeă 11ă
contracte ale CJ Vaslui, în valoare de 40 
de milioane de lei. Victor Construct este 
de inut ă deă Victoră Mihalachiă iă esteă
apropiat ă deă PSD,ă fiindă iă donatoră laă
partid. 
 
CJăIa iăaăavutătreiăproiecteăfinan ateădină
PDNL, pentru care s-auă f cută achizi iiă
de 15 milioane de lei. Acestea au fost 
câ tigateădeăSCăEnviro Construct SRL, 
Asocierea SC Eky-Sam SRLă iăSCăAnluă
SRL, respectiv Asocierea SC Geiger 
Transilvania SRL-lider-SC POD-Proiect. 
 

51 http://www.informatia-zilei.ro/sm/senatorul-valer-
marian-si-prefectul-eugeniu-avram-urmariti-penal-
in-dosarul-mircea-govor/  

http://www.expertforum.r/
http://www.gandul.info/stiri/compania-constructii-feroviare-a-sotiei-lui-necolaiciuc-are-un-sediu-fictiv-282831
http://www.gandul.info/stiri/compania-constructii-feroviare-a-sotiei-lui-necolaiciuc-are-un-sediu-fictiv-282831
http://www.gandul.info/stiri/compania-constructii-feroviare-a-sotiei-lui-necolaiciuc-are-un-sediu-fictiv-282831
http://www.informatia-zilei.ro/sm/senatorul-valer-marian-si-prefectul-eugeniu-avram-urmariti-penal-in-dosarul-mircea-govor/
http://www.informatia-zilei.ro/sm/senatorul-valer-marian-si-prefectul-eugeniu-avram-urmariti-penal-in-dosarul-mircea-govor/
http://www.informatia-zilei.ro/sm/senatorul-valer-marian-si-prefectul-eugeniu-avram-urmariti-penal-in-dosarul-mircea-govor/
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Statistici (fără CJ) 
 
Nr oferte Nr cazuri 
1 8 
2 13 
3 16 
4 13 
5 20 
6 7 
7 4 
8 6 
9 4 
11 2 
23 1 
N/A 138 
Total 232 

 
Număr oferte 
 
 
 
 

Criteriu de atribuire Nr 
cazur
i 

Ofertaăceaămaiăavantajoas ă
d.p.d.v. economic 

56 

Pretulăcelămaiăsc zut 81 
N/A 95 
Total 232 

 
Tip criterii atribuire 
 
 
Tip procedura Nr 

cazuri 

Cerereădeăofert /proceduraă
simplificat  

122 

Licita ieădeschis  16 
N/A 94 
Total 232 

 
Procedura aplicată 
 
 
 
 
 
 

ÎnăJude ulăIa iăliderulăconsilierilorăjude eniăPNL,ăEduardăBozăaăformulatăoăplângereăpenal ă
împotrivaăMinistruluiăDezvolt rii,ă LiviuăDragnea.ă Înă contextulăpublic riiăOUGă55/2014,ă
CristianăStanciu,ăliderulăgrupuluiăPSDădinăCJă iăVictorelăLupu,ăvicepre edinteăPSDăIa iăauă
condusăoăactivitateăsus inut ăpentruăaăracolaăprimari.ăLiviuăDragneaăaăfostăînăperioadaă
celoră45ădeăzileăînăcareăseăputeaăschimbaăpartidulăf r ăpierdereaămandatuluiădeă2ăoriălaă
Ia i,ăundeăs-arăfiăîntâlnităcuăprimarii.ăUnănum rădeă21ă(dină93) de primari au schimbat 
partidul spre PSD. 
 
Peă16ăoctombrie,ăcuăoăziăînainteaădeăexpirareaătermenuluiăpentruăexprimareaăop iuniiăaă
avutălocăoă edin ăaăCJăIa iăprinăcareămajoritateaăsocialădemocrat ăaăfavorizatăprimariiă
care au migrat la PSDă iă înăcareăs-a aprobatăHot râreaă307ăprivindărepartizareaăunoră
sumeădefalcateădinătaxaăpeăvaloareaăad ugat ăpentruădrumuriăcomunaleăpeăanulă2014,ă
comunelorădinăjude ulăIa i.ăSumaădeă8.766ămilioaneădeăleiănuăaămaiăfostăîmp r it ăînămodă
egalălaăceleă93ădeăcomune,ăciăjum tateăaăfostădat ăînămodăegală(49.25ămiiăleiăc treăfiecareă
comun ),ăiară4.384ămiiăleiăau ajuns doar la 67ădeăprim riiăsocialădemocrate.ăMajoritateaă
deă22ădeăconsilieriăPSD,ăPPDDă iăPLRăaăvotatăînăfavoareaăunuiămodădiscriminatoriuădeă
distribuire, conform autorului plângerii.  
 
Maiămult,ăacestaăacuz ă iăînc lc riăreferitoareălaăLegeaăbugetuluiăpeă2013ă iă2014,ăcare 
prevedeauăc ănuăpotăfiăfinan ateănoiălucr riăpân ăcândănuăseăasigur ăpunereaăînăfunc iuneă
aăcelorăexistente.ăPrinăOUGă30/2014ă(anăelectorală iăcuămigra ie)ăs-au fi permis astfel de 
investi ii.ăAstfel,ăauăfostăcentralizateă[…]ă114ălucr riănoiănumaiăînălocalit ileăcuăprimariă
PSDăsauăcareăauătrecutălaăPSD,ăprinăordonan aăcareăpermitereaămigrareaăaleşilorălocali. 
Mai mult, în 2015, propunerile primarilor PNLăarăfiăfostărefuzateădeăc treăminister. 
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V. GORJ 
 
În Gorj am identificate 158 de 
investi ii.ăCâ tig torulăachizi ieiăaăputută
fi identificat pentru 101 din ele. Pentru 
2ăachizi iiănuăamăpututăidentificaăfirmaă
careă aă câ tigată competi iaă dină cauzeă
careă ină deă neclaritatea numelor de 
proiecteă iăachizi ii,ărespectivăpentruăc ă
nuăfunc ioneaz ăSEAPăcorect.ăăÎnăSEAPă
au fost introduse în total 131 de 
proceduri,ăatâtăceleăf r ăcâ tig tor,ăcâtă
iăceleăundeăamăpututăidentificareăfirmaă

careă i-a adjudecat contractul. 
 
Principalii câ tigători ca număr de 
contracte câ tigate i sume sunt: 
 
Societate 
comercială  

Valoare 
contracte  din 
date existente 

% din 
total / 

jude  

YDAIL 
CONSTRUCT 
S.R.L. 

53733348.68 18.08% 

DOMARCON
S S.A. 

26459477.52 8.90% 

GIDAZI 
PROD COM 
S.R.L. 

24936969 8.39% 

VAD PROD 
S.R.L. 

19176675 6.45% 

SC GRUP 
PRIMACONS 
SRL 

16903839.4 5.69% 

METALCOLE
CT PROD 
SRL 

14249329 4,79% 

MONI IMPEX 
S.R.L. 

11235115.23 3.78% 

13812247 9831341 3.31% 

COREMI 
INTER S.A. 

7002020 2.36% 

ASOCIEREA 
S.C. COREMI 
INTER S.A. 
si S.C. YDAIL 
CONSTRUCT 
S.R.L 

2829321 0,95% 

CONIZ 
ROMARG 
S.R.L. 

9202120.96 3.10% 

GOVORA SA 
RM VALCEA  

8299570.75 2.79% 

MEGA WEST 
BUILDING'S 

7748827.54 2.61% 

SECOL 
ROMANIA 
SRL  

7709747.09 2.72% 

TEHCON 
EDILITARE & 
INFRASTRUC
TURA S.R.L. 

7473977.18 2.63% 

CAPITAL 
INVEST 
S.R.L. 

7319301.63 2.58% 

EURODACOS 
SRL 

6175482 2.18% 

INTREPRIND
EREA DE 
DRUMURI SI 
PODURI 
GORJ S.A. 

5292316.12 1.86% 

ROVIMCON 
COMPANY 
SA 

4998862.25 1.76% 

ELECTROVAL
CEA S.R.L. 

4630000 1.63% 

 
Primii 19 competitori, ca sume totale 
câștigate din proiecte 
 
Societate comercială Număr 

contra
cte 

YDAIL CONSTRUCT S.R.L. 13 

GRUP PRIMACONS SRL 8 

GIDAZI PROD COM S.R.L. 5 

DOMARCONS S.A. 5 

METALCOLECT PROD SRL 5 

VAD PROD S.R.L. 4 

TEHCON EDILITARE & 
INFRASTRUCTURA S.R.L. 

4 

13812247 4 

COREMI INTER S.A. 3 

ASOCIEREA S.C. COREMI 
INTER S.A. si S.C. YDAIL 
CONSTRUCT S.R.L 

1 

INTREPRINDEREA DE 
DRUMURI SI PODURI GORJ 
S.A. 

3 

EURODACOS SRL 3 

 

http://www.expertforum.r/
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Primii cinci din 47 de competitori  
au câ tigat aproape 46% din 
totalul de bani, ca sume din 
contracte, raportat la datele 
disponibile.  
 
YDAIL CONSTRUCT S.R.L. 
 
Presaălocal ăaăscrisăc ăînăspateleăfirmeiă
seăafl ăfostulăprimarăPNL,ăulteriorăPSDă
ală ora uluiă Turceni,ă Ionă Iordache52. 

                                                 
52 http://www.gorj-domino.ro/imperiul-ydail-
consolidat-cu-bani-publici-nababul-iordache-a-

Compania are contracte de 95,576,463 
euroăcuă88ădeăinstitu ii,ă inclusivă11ăcuă
ora ulă Turceni,ă înă valoare de 
28,787,167.49 euro. 
 
În 2012, înainte de finalizarea 
mandatului,ă firmaă ă aă câ tigată licita iaă
pentruăconstruc iaăunuiă trand,ăpeăcareă
tot aceasta l-a concesionat de la 
prim riaăTurceniăpentruă49ădeăani.ăMaiă
mult, Iordache a fost cercetat de 
Agen iaă Na ional ă deă Integritate,ă

primit-cadou-strandul-construit-cu-23-de-miliarde-
din-bugetul-primariei-turceni/  

http://www.gorj-domino.ro/imperiul-ydail-consolidat-cu-bani-publici-nababul-iordache-a-primit-cadou-strandul-construit-cu-23-de-miliarde-din-bugetul-primariei-turceni/
http://www.gorj-domino.ro/imperiul-ydail-consolidat-cu-bani-publici-nababul-iordache-a-primit-cadou-strandul-construit-cu-23-de-miliarde-din-bugetul-primariei-turceni/
http://www.gorj-domino.ro/imperiul-ydail-consolidat-cu-bani-publici-nababul-iordache-a-primit-cadou-strandul-construit-cu-23-de-miliarde-din-bugetul-primariei-turceni/
http://www.gorj-domino.ro/imperiul-ydail-consolidat-cu-bani-publici-nababul-iordache-a-primit-cadou-strandul-construit-cu-23-de-miliarde-din-bugetul-primariei-turceni/
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întrucâtă înă timpulă mandatuluiă s uă a 
încheiat contracte și acte adiționale în 
valoare totală de 4.335.826,21 Lei, cu 
mai multe societăți comerciale cu 
capital privat, în cadrul cărora 
persoana evaluată a deținut calitatea 
de asociat / administator. Astfel, 
acesta a încălcat dispozițiile art. 2531 
din Codul Penal al României53. 
 
Iordache,ăde iăeraăprimarăPNL,ăaădonată
înă campaniaă preziden ial ă pentruă
PDL54. 
 
Înă2015,ăfirmaăaăfostăimplicat ăîntr-un 
dosarădeăcorup ie,ăînăcareă9ăprimariă iă
fostulă administratoră publică ală ora uluiă
Rovinariă auă fostă acuza iă c ă ară fiă
favorizatăacordareaădeăcontracteăc treă
firmaă fondat ă deă Iordacheă iă
administrat ă deă cumnatulă acestuia,ă
Doru Sandru55.  
 
În 2008,  Romstrade SA, firm ă
înfiin at ădeăIonăC linoiu, eraăde inut ă
înăpropor ieădeă39%ădeăYdailăConstructă
SA56. 
 
DORMACONS 
 
Firma Dormacons are sediul în Craiova 
iăaăînregistrată96,892,978.53ăeuroădină

125ădeăcontracte.ăCeiădoiăasocia iaăsuntă
Mihai Cristian-Marinelă (60%)ă iă
Cristian-C t linăPîteaă(40%).ăÎnăfapt,ălaă
nivelul anului 2012 patroni ar fi Dan 
DumitruăşiăFlorianăHuiu57. Presa a scris 
c ăDormaconsăareăfiăapropiat ădeăDeltaă
ACMă93,ăfirm  laărândulăeiăapropiat ădeă
PDL; acestea au participatălaălicita iiăcaă

                                                 
53 
https://www.integritate.eu/Comunicate.aspx?PID=2
0&NewsID=1366    
54 http://jurnalul.ro/special-
jurnalul/anchete/paduchele-energetic-559927.html  
55 
http://www.puterea.ro/campaniile_puterea/campanii
le-puterea-constructorii-pe-bani-publici-si-relatiile-
lor-politice-xxviii-gorj-capusele-ce-oltenia-
135451.html  
56 
http://www.puterea.ro/campaniile_puterea/campanii
le-puterea-constructorii-pe-bani-publici-si-relatiile-
lor-politice-xxviii-gorj-capusele-ce-oltenia-
135451.html  

asocia i.ă Deltaă ACMă 93,ă prină interpu iă
persoane fizice, ar fiă achizi ionată
ac iunileădeălaăac ionari58. 
 
Firma are înregistrate 34 de contracte 
cuăprim riaăCraiovaă iă11ăcuăCNADNR,ă
dară iă câteă 9ă cuă CJă Doljă iă Prim riaă
Slatina. 
 
GIDAZI PROD COM S.RL. 

 
Firmaăarăfiăde inut ădeăMarianaăDobric .ă
În 2010, presa a scris c ăGidaziăaăfostă
abonat ălaăcontracteădeălucr riăatribuiteă
direct la Complexul Energetic Oltenia, 
aflat sub conducerea liderului PDL Ionel 
Man og59.  
 
GRUP PRIMACONS  
 
Firmaă dină Slatinaă esteă controlat ă deă
afaceristulăOctavianăB l oiă iă esteăunaă
din firmele abonate la contracte cu 
statul60. Cu un palmares de peste 70 de 
milioane de euro din contracte publice, 
firmaă areă 11ă doară cuă CJă Oltă iă 13ă cuă
CompaniaăNa ional ădeăInvesti ii.ă 
 
FamiliaăB l oiăareămaiămulteăafaceriăcuă
imobiliare în Slatina, iar în 2009 
Octavian B l oiă figuraă înă Topă 500ă
Forbes.ă Fiulă efuluiă SRIă Gorj,ă Mariusă
VoineaăesteăasociatăcuăAdrianaăB l oi,ă
fiicaăluiăOctavianăB l oiălaăoăfirm .ăPresaă
aăscrisădespreăB l oiăc ăesteăapropiatădeă
Ionă C linoiu,ă pre edinteă ală CJă Gorj 
(PSD)ă iă deă Lauren iuă Ciurel, fost 
director general al CEO. 
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http://www.gazetanoua.ro/index.php?mod=stiri&id=
13961  
58 http://www.hotnews.ro/stiri-esential-16075479-
cum-ajuns-asfaltarea-ntretinerea-strazilor-
mobilierul-urban-dintr-mare-oras-fie-data-unei-
firme-cinci-ani-preturile-crescut-4-23-milioane-
banca-iar-asfaltul-costa-dublu.htm?ref=newswire.ro  
59 http://jurnalul.ro/special-
jurnalul/anchete/paduchele-energetic-559927.html  
60 http://www.gorjeanul.ro/actualitate/grup-
primacons-srl-pune-monopol-pe-marile-lucrari-de-
investitii-din-gorj#.WD9pSNV96M8  
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METALCOLECT PROD 
 
Firma are contracte cu mai multe 
prim rii dinăGorjă iăapar ineăomuluiădeă
afaceri Mihai Puiu. Conform presei, ar 
fiă primită maiă multeă lucr riă deă laă
Consiliulă Jude eană iă deă laă
Întreprindereaă deă Drumuriă iă Poduri 
Gorj.ă Al turiă deă Ydailă iă Romstrade,ă
Metalproductăaă câ tigatăoăachizi ieădeă
aproape 4 milioane de lei pentru 
modernizareaă drumuriloră s teştiă dină
comunaă Schela,ă lucrareă finan at ă dină
PNDL61. 
 
Deăasemenea,ăpresaăaăscrisăc ăPuiuăaă
achizi ionatădeă laăHidroelectrica Târgu 
Jiu sute de tone de fier vechi ce a 
provenit în urma dezafectării unor 
galerii de subteran la centrala 
hidrotehnică de la Vâja, au fost 
achiziţionate de la Hidroelectrica de 
firma afaceristului la un preţ de 
achiziţie extrem de atrăgător şi în urma 
unei licitaţii cel puţin dubioase62. 
 
COREMI 
 
FirmaăCoremiăareă caăac ionariăSuccesă
NicăComăSRLă(99.99%)ă iăăIonăVoiciloiu.ă
Laărândulăs u,ăSuccesăNicăesteăde inut ă
deă omulă deă afaceriă Nicolaeă Sarcin ,ă
desemnat de Forbes cel mai bogat 
gorjean. Sarcin ă de ineă firmeă înă
domeniiă foarteă diverseă înă Gorjă iă
prosper ă înă afacerileă cuă statul.ă Presaă
local ă aă scrisă c ă firmeleă saleă primescă
achizi iiă directeă deă laă Complexulă
Energetic Oltenia63. De asemenea, este 
cunoscută iă înă mediaă local ,ă prină
controlul asupra Acces Tv, ziarul 
Impactă şiă Radioă Omega64. În 2014, 
Sarcin ăaăfostăcercetatăpentruăevaziuneă

                                                 
61 
http://www.puterea.ro/campaniile_puterea/campani
ile-puterea-constructorii-pe-bani-publici-si-relatiile-
lor-politice-xxviii-gorj-capusele-ce-oltenia-
135451.html  
62 http://www.gorj-domino.ro/deputatul-iriza-si-a-
rezervat-postul-din-hidroelectrica-pe-perioada-
mandatului-maioreanu-i-l-a-conservat-pe-al-
nevestei/  

fiscal 65 iăarăfiăsponsorăatâtăalăPDL,ăcâtă
iăalăUSL. 

 
Firma din Rovionari a încheiat 24 de 
contracte în valoare de 27,157,339.29 
euroă cuă institu iiă publice,ă dintreă care 
celeămaiămulteă cuăPrim riaăTârguă Jiu,ă
CJă Covasnaă iă Societateaă Na ional ă aă
Lignitului.  
 
CONIZ ROMARG S.R.L. 
 
Firmaăesteăde inut ădeăomulădeăafaceriă
arge eanăGheorgheăGrigu .ăConformă
baniitai.info, societatea a avut nu mai 
pu inădeă47ădeăcontracteăcuăRomsilva, 
în valoare de 17,155,415.80 de euro. 
 
Presaă dină Arge ă aă scrisă despreă oă
achizi ieă careă ridic ă semneă deă
întrebare,ălaăcareăaăparticipată iăConiz.ă
Astfel, Administra iaă Na ional ă Apeleă
Române-Administra iaăBazinal ăArge -
Vedeaăaăorganizatăoălicita ieăîn vederea 
regulariz riiăcursuluiărâuluiăArge ,ădeălaă
Gole tiă laă Ogrezeni,ă înă valoareă deă
80.000.000ădeălei.ăDinăceleă aseăfirmeă
înscrise,ă câ tig toareă aă fostă Valahă
Constructă Pite ti,ă undeă asocia iă suntă
Mirceaă erbană (ginereleă fostuluiă lideră
PSDă Arge ,ă Constantină Nicolescu)ă iă
C t lină Nicolauă (so ulă efeiă deă laă
direc iaă careă gestioneaz ă drumurileă
jude ene).ăConizăRomargăs-ar fi retras, 
desiăaveaăceaămaiăbun ăofert ,ăpentruă
c  a primit compensare alte lucrări, 
numai pentru a se retrage66.  
 
CJ Gorj a avut trei investi iiăaprobate,ă
dar s-a semnat numai un contract, cu 
SC Consis Proiect SRL. 
 
Statistici (fără CJ) 

63  http://www.puterea.ro/dezvaluiri/baietii-destepti-
ai-complexului-energetic-oltenia-sarcina-carlaont-
lungan-badescu-giurea-139360.html  
64 http://www.scandaldegorj.ro/ancheta/sarcina-
conectat-la-pompa-de-bani-ai-statului/  
65 http://www.gorj-domino.ro/acuzatii-de-evaziune-
fiscala-de-mare-amploare-la-adresa-lui-nicu-sarcina-
firma-sa-luata-de-mascati-la-purecat/  
66 http://www.argesplus.ro/exclusivcum-si-au-
impartit-famigliile-dragnea-si-nicolescu-banii-pentru-
regularizarea-raului-arges/  
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Nr oferte Nr cazuri 

1 21 

2 6 

3 19 

4 15 

5 17 

6 5 
7 5 
8 2 
9 3 
11 2 
15 1 
12 2 
N/A 60 
Total 158 

 
Număr oferte 
 
Tip criteriu atribuire Nr 

cazuri 
Cel mai bun raport 
calitate-pre  

56 

Pretulăcelămaiăsc zut 75 
N/A 27 
Total 158 

 
Tip criterii atribuire 
 
Tip procedura atribuire Nr 

cazuri 
Cerere de oferta / 
Procedura simplificata 

107 

Cumparareădirect  1 
Licitatie deschisa 23 
N/A 27 
Total 158 

 
Procedura aplicată 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dateleă analizateă arat ă c ă exist ă
anumiteămonopoluriăpeălucr riăde inuteă
deăfirmeăcareăauăleg turiăpoliticeăsauăauă
probleme penale. Unele dintre acestea 
(ca persoane juridice) sau 
administratoriiă iăac ionariiălorăauădonată
legală laă partideleă politice.ă Dar,ă dup ă
cumă arat ă iă numeroaseleă articoleă
publiceă înă pres ,ă acesteaă auă sus inută
campaniiăelectoraleă iăînămoduriăocolite.ă
De iăcercetareaădeăfa ănuăpoateătrasaă
leg turiădirecteă întreăachizi iileăpubliceă
iă sumeă ajungă laă partideă sau în 

campanii electorale, putem deduce – 
pornindă iă deă laă experien eleă recenteă
referitoare la dosare penale ale 
politicienilor – c ă exist ă circumstan eă
caă oă parteă dină baniiă careă suntă primi iă
prină achizi iiă publiceă careă favorizeaz ă
anumi iă competitoriă s ă seă întoarc ă laă
partideleă politiceă iă înă campaniileă
acestora.  
 
Lipsaă deă transparen ă privindă
achizi iile,ă combinat ă cuă lipsaă deă
capacitateă administrativ ,ă nuă faceă
decâtăs ăridiceă iămaiămulteăsemneădeă
întrebare cu privire la modul în care se 
facăachizi iile. Înăcazulăceloră10ăjude eă
analizateă înăceleă2ărapoarteăamăar tată
c ăînăuneleădintreăeleăexist ăoărat ădeă
chiar 40-50%ă deă câ tig toriă
nepublica i.ă Lipsaă deă r spunsuriă sauă
informa iileăpar ialeă iăeronateăînt rescă
lipsa de încredere în corectitudinea 
procesului de atribuire a contractelor. 
 
Deă asemenea,ă esteă deă remarcată c ă
num rulămareădeăcazuriă înăcareăexist ă
ună num ră mică deă oferteă esteă deă
asemeneaăunăindicatorăcareăpoateăar taă
favoritism.ă Cumă deă altfelă iă modulă înă
careă seă formeaz ă asocierileă dintreă
aceste firme. 
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ANEXA 1 
ConformăopinieiăPrim rieiăPesacă(TM),ă
emailulănuăesteăoăform ădeă
comunicareăscris ă 
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Proiectul Lege, economie, competiție și administrație – dezvoltarea unei abordări 
multidisciplinare în lupta împotriva fraudei în achiziții publice este co-finan atădeăComisiaă
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