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Abrevieri  

AA – Autoritatea de Audit 

AM - Autoritate de Management  

ANAP - Autoritatea Națională pentru 

Achiziții Publice 

ANI - Agenția Națională de Integritate  

AEP – Autoritatea Electorală 
Permanentă  

CPV - Vocabularul comun privind 

achizițiile publice 

CNI – Compania Națională de 
Investiții  

CE - Comisia Europeană  

CC – Curtea de Conturi 

DLAF - Departamentul pentru Lupta 

Antifraudă  

DNA – Direcția Națională Anticorupție 

MFE - Ministerul Fondurilor Europene  
MDRAP(FE) - Ministerul Dezvoltării 

Regionale, Administrației Publice si 
Fondurilor Europene  

MDRT – Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Turismului 

OLAF – Oficiul pentru Luptă Antifraudă 

PNDL – Programul Național de 
Dezvoltare Locală  

POS Mediu - Programul Operațional 
Sectorial Mediu 

POR -  Programul Operațional Regional 

POS Transport - Programul 
Operațional Sectorial Transport 

SMIS - Sistemul Unic de Management 
al Informației 

UE - Uniunea Europeană  

 

 

 
Partide și alianțe politice 

DA – Alianța Dreptate și Adevăr (PD + 
PNL) 

ALDE – Alianța Liberalilor și 
Democraților  
 

PC – Partidul Conservator 

PDL / PD – Partidul Democrat (Liberal)  
 

PMP – Partidul Mișcarea Populară  

PNL – Partidul Național Liberal  
 
PSD – Partidul Social Democrat  

 
UDMR – Alianța Democratică a 

Maghiarilor din România  

UNPR – Uniunea Națională pentru 
Progresul României  

 
USL – Uniunea Social Liberală  
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CAPITOLUL I. ROMÂNIA 
 

Legătura partidelor cu achizițiile 
publice  

Raportul de faţă are un obiectiv 
dublu: constatarea legăturilor între 
beneficiarii de fonduri publice și 

partidele politice, pornind de la date; 
și ilustrarea măsurii în care acest 
fenomen, dacă este real, are impact 

asupra sistemului de achiziții din 
România, în special în ceea ce 

privește fondurile UE. 

Astfel de legături au fost adesea 
postulate în presă sau în cadrul 
disputelor politice de-a lungul anilor, 

dar realizarea unor statistici robuste 
care să susțină afirmațiile este o altă 

chestiune. Sarcina este dificilă 
deoarece, în mod normal, atunci când 
clientelismul sau complicităţile ilegale 

se produc, cei implicaţi își dau toată 
silința să țină lucrurile ascunse de 

ochii publicului. Analizele realizate pe 
marginea informaţiilor prezentate pe 
reţelele sociale pentru a identifica 

persoane sau entităţile care deţin 
anumite societăţi comerciale necesită 

un efort susţinut, acces la informații și 
instrumente de analiză a big data. Mai 
mult, și procesul de învățare a 

funcționat: actorii angajați în 
tranzacții clientelare au devenit mai 

sofisticați în timp. A apus epoca de 
aur de la începuturi, atunci când 

fondatorii de companii au făcut primul 
lor milion proverbial prin mijloace 
grosolane sau mită, lăsând multe 

urme în jur. Astăzi este necesară o 
mai mare atenție pentru a detecta 

tendințele și tiparele de acțiune a 
agenţilor economici, care s-au făcut 
deja remarcați în industrie.   

În al doilea rând, e-guvernarea din 

România este mai mult un mit – chiar 
unul costisitor – decât realitate, cel 

puțin în domeniul achizițiilor publice: 
bazele de date sunt proiectate precar, 
incomplet și nu sunt compatibile una 

cu cealaltă. Autoritățile contractante, 
în special cele locale, nu raportează 

toate tranzacțiile on-line sau cel puțin 
nu respectă în mod consecvent toate 

etapele ciclului de achiziție.  

Într-o mare măsură, autoritățile cu rol 
de monitorizare nu au putut asigura 

disciplina de raportare și, după cum a 
rezultat în cadrul acestei cercetări, nu 
pot răspunde la solicitarea noastră 

legală de informații publice pentru că, 
pur și simplu, ele însele nu le dețin 

deloc sau într-un format adecvat. 
Când, în principiu, totul ar trebui să fie 
disponibil printr-un click, au fost 

necesare luni de investigații pentru a 
putea colecta date privitoare la același 

contract public, care poate apărea sub 
titluri diferite sau cu o ortografiere 
diferită a denumirii autorității sau fără 

a menţiona județul de care aparține o 
comună care are un nume foarte 

comun și așa mai departe. 

Toate acestea amintesc de o concluzie 
anticipată de mulți alții înaintea 
noastră: e-guvernarea 

funcționează bine dacă există o 
administrație publică funcțională 

și corectă, care să lucreze cu 
instrumente tradiționale. Dacă 
guvernul a fost dezorganizat anterior 

utilizării sistemelor informatice 
sofisticate, tot ceea ce este disponibil 

sunt niște disfuncții offline, iar 
parțialitatea este transferată online.  

Și totuși, odată depășite aceste 

obstacole, au apărut tiparele și 
tendințele, care au confirmat 
presupunerea noastră inițială: 

clientelismul se întâlnește la scară 
largă, uneori servind intereselor 

partidelor politice, alteori 
intereselor rețelele locale 
transpartinice.  

Probabil, dezorganizarea din cadrul 
sistemului nu este în totalitate 
neintenționată, ci încurajată pentru a 

îngreuna monitorizarea activităţilor. 

http://www.expertforum.r/
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Astfel de lipsuri și deficiențe din 
sistemele de raportare, precum cele 

prezentate în detaliu în secțiunea 
Metodologie de mai jos, sunt greu de 

explicat, iar dacă nu am fi fost limitați 
de spațiu, am fi putut scrie un 
adevărat roman polițist.   

O ultimă notă: cercetarea noastră nu 
are ca scop investigarea sau 
scoaterea la lumină a unor cazuri 

penale, ci mai degrabă prezentarea 
modului în care companiile cu legături 

politice și politicienii creează 
circumstanțe necesare pentru a 
câștiga licitaţii. Facem acest lucru 

pornind de la datele publice, interviuri 
și articole din presă. Am analizat 

condamnări existente legate de 
finanțări ilegale a partidelor politice și 
fraude privind fonduri UE pentru a 

ilustra și explica mecanismele folosite 
de politicieni pentru a obține bani. De 

asemenea, am purtat discuții cu mai 
multe instituții relevante și experți 
pentru a avea o mai bună imagine a 

acestui fenomen. Scopul principal al 
acestui raport este acela de a 

identifica rețelele și mecanismele 
clientelare care au capacitatea de 
a influența piața de achiziții și 

resurse publice, în general, 
beneficiul propriu sau al partidului 

susținător. Cei care doresc o dovadă 
definitivă a faptului că o persoană sau 
o companie a încălcat o lege ar trebui 

să folosească în schimb căile legale.  

I. METODOLOGIE  

 
I. A. Datele  

Următoarele surse de date au fost 

utilizate pentru a realiza raportul de 
față:  

 www.termene.ro – date legate de 

companii și achiziții. O parte din 

informațiile despre companii au 

fost preluate de la Registrul 

Comerțului, contra cost. 

Denumirile scrise cu majuscule 

sunt preluate de pe portalul 

www.termene.ro. De asemenea, 

am utilizat și modulul de achiziții 

de pe pagina de internet 

termene.ro pentru a consulta 

statistici generale citate în cadrul 

raportului. Toate schemele cu 

acționari, asociaţi și calculele de 

achiziții vizuale sunt preluate de pe 

aceeași platformă; 

 www.data.gov.ro – date privind 

achizițiile – contracte și achiziții 

directe exportate de pe SEAP; 

 www.e-licitatie.ro – proceduri de 

achiziție; 

 www.fonduri-ue.ro – proiecte și 

contracte exportate din MYSMIS 

pentru perioada de programare 

2007-2013; 

 wholi.com/who/ro-contributors și 

Monitorul Oficial – informații legate 

de donațiile politice; 

 www.afir.info – date pentru PNDR; 

 www.pna.ro, www.integritate.eu – 

date privind investigații, averi, 

conflicte de interese și 

incompatibilități; 

 www.cni.com.ro/proiecte/ - 

proiecte finanțate de către 

Compania Națională de Investiții; 

 Date legate de alegeri de pe 

www.roaep.ro, pagina de internet a 

birourilor electorale centrale 2004-

2012 

 www.expertforum.ro/primari-

clientelari - Harta Migrației 

realizată de EFOR; 

 Date solicitate instituțiilor publice în 

baza Legii nr. 544/2001 (privind 

liberul acces la informaţiile de 

interes public) – AFIR, MADR, 

instanțe, DNA, DLAF, AEP;  

 Rapoarte anuale de la mai multe 

instituții – DNA, Curtea de Conturi, 

OLAF, DLAF; 

 Interviuri cu mai multe instituții 

publice – DNA, DLAF, AA, ANI; 

http://www.roaep.ro/
http://www.afir.info/
http://www.integritate.eu/
http://www.termene.ro/
https://wholi.com/who/ro-contributors
http://www.pna.ro/
http://www.expertforum.ro/primari-clientelari
http://www.e-licitatie.ro/
http://www.data.gov.ro/
http://www.termene.ro/
http://www.expertforum.ro/primari-clientelari
http://www.cni.com.ro/proiecte/
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interviuri cu specialiști în achiziții 

publice1 și finanțarea partidelor; 

 relatări din presă și informații 

furnizate de jurnaliști. Este 

important să avem în vedere faptul 

că sursele citate au fost atent 

selecționate; multe dintre cele 

consultate, care nu au furnizat 

informații credibile sau care să 

poată fi verificate din mai multe 

surse au fost ignorate. De 

asemenea, am luat în considerare 

faptul că presa locală este intens 

politizată și, de aceea, nu am luat 

ca atare articolele care furnizau 

informații nedemne de încredere, 

calomnioase sau folosite ca armă 

politică de răzbunare. 

I.B. Date inutilizabile: greșeală 

sau intenție? 

Unul dintre obstacolele majore 
întâmpinate în analiza procedurilor de 
achiziție l-a constituit calitatea 

precară a datelor. Am utilizat în mare 
parte baze de date în format .csv și 

.xls, întrucât informațiile de pe pagina 
de internet www.e-licitatie.ro nu pot 
oferi un format utilizabil pentru 

analiza statistică; acestea pot fi 
consultate numai pentru cazuri 

individuale.  

Datele publicate de către mai multe 
instituții sub supravegherea 

Guvernului/Parteneriatului pentru o 
Guvernare Deschisă (OGP) reprezintă 
un pas înainte foarte important pentru 

crearea unei legături între diverse 
activități și pentru a realiza anumite 

investigații. Totuși, calitatea acestor 
date trebuie îmbunătățită 
semnificativ, atât la nivelul celor care 

le furnizează (beneficiari/autorități 

                                                 
1 Am intervievat peste 20 experți în achiziții publice 
în cadrul unei întâlniri la Cluj Napoca în perioada 9-
10 iunie 2017. Chestionarul poate fi consultat aici: 

contractante), cât și al instituțiilor care 
le exportă.  

Ne-a luat mai mult de șase luni și a 

fost nevoie de mai mulți specialiști IT 
(cărora le mulțumim pentru răbdare) 

pentru a ajunge la concluzia că două 
baze de date exportate de instituții 

publice (SEAP și MFE), care ar fi 
trebuit să conțină informații similare, 
de fapt, nu se potrivesc. Datele 

generale privind achizițiile și bazele de 
date cu fonduri UE nu au putut fi 

concatenate pentru a crea statistici 
privind numărul de oferte sau CPV-uri; 
a trebuit să creăm „scurtături” pentru 

a întocmi unele statistici.  

Pentru același contract, apar în cele 2 
baze de date date și cifre diferite. De 

exemplu, atunci când încercam să le 
potrivim informațiile și să le aducem 
dintr-o bază de date în cealaltă, 

utilizând valoarea contractului, data și 
societatea câștigătoare, numai 

aproximativ 10-15% dintre rânduri au 
putut fi corelate; acest lucru înseamnă 
că valoarea contractului nu este 

identică în ambele baze de date.  

Am încercat să corelăm numărul 
contractului și data în ambele baze de 

date, dar numărul contractului nu este 
furnizat mereu de către toate 

autoritățile contractante care introduc 
date în SEAP. O altă încercare a fost 
aceea de a compara sumele cu 

câștigătorii procedurilor, dar acest 
lucru a dus la mai puțin de 20% 

compatibilitate.  

Din baza de date care conține 
informații legate de fondurile UE 
lipsesc informații importante, cum ar fi 

codul CPV al achiziției (care indică 
tipul de produs sau serviciu care este 

furnizat) sau numărul de înregistrare 
al autorității contractante (CUI). 

Denumirea contractului nu este 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1OJllG
M4oDWZVmxwd9VRGm9UgdQf3GyAAMwJ4947oDq_u
iQ/viewform  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1OJllGM4oDWZVmxwd9VRGm9UgdQf3GyAAMwJ4947oDq_uiQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1OJllGM4oDWZVmxwd9VRGm9UgdQf3GyAAMwJ4947oDq_uiQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1OJllGM4oDWZVmxwd9VRGm9UgdQf3GyAAMwJ4947oDq_uiQ/viewform
http://www.e-licitatie.ro/
http://www.expertforum.r/
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întotdeauna clară, existând contracte 
cu denumiri precum CTR NR 

9146/05.05.2011, CTR NR 
4604/28.04.2011, CTR NR 

6622/12.10.2011 sau CTR NR 
8656/06.09.2010 care nu indică 
scopul acestora. Pentru anumite 

contracte există informația (ex: 
servicii de consultanță).  

Lipsa interconectivității este o 

problemă semnificativă nu numai 
pentru procurori, ONGiști sau 

jurnaliști, dar, probabil, și pentru 
instituțiile publice care le generează și 
le utilizează. Bazele de date nu pot fi 

interconectate, deoarece acestea au 
structuri diferite și, de aceea, este 

dificilă sincronizarea acestora pentru a 
fi coerente. 

După cum am menționat anterior2, 
autoritățile contractante nu publică 

datele în portalul e-licitatie.ro într-o 
formă care să permită manevrarea lor 

inteligentă. Astfel, rezultă că nimeni 
nu poate genera statistici relevante, 
întrucât autoritățile contractante nu 

includ în SEAP tipul de finanțare sau 
program. De exemplu, 28.769 intrări 

din aproape 900.000 sunt marcate 
drept Fonduri Comunitare. Separat, 
doar 12.438 intrări au fost marcate ca 

Fond European. Prin comparație, 
exporturile publicate de către MFE în 

2016 includ peste 150.000 contracte 
(este adevărat, includ impozite, 

exproprieri și alte operațiuni similare). 
Prin urmare, a fost dificilă 
identificarea fondului european din 

care s-a finanțat achiziția din baza de 
date exportată din SEAP (vezi mai 

multe explicații în secțiunea dedicată 
PNDR).   

Cercetarea noastră ar fi fost foarte 
costisitoare și mai puțin productivă 

fără instrumente precum cele 

                                                 
2 Vezi raportul privind procedurile de achiziție de la 
PNDL, http://expertforum.ro/en/clientelism-2016/  
3 Raportat la export în septembrie 2016, 
http://www.fonduri-

furnizate de către platforma 
www.termene.ro, un instrument 

analitic excelent; le suntem 
recunoscători pentru ajutorul lor 

acordat în mod benevol. Date minime 
legate de acționarii sau asociaţii unei 
societăți achiziționate de la RECOM 

costă 8 Lei (1,7 EUR) pe căutare; 
fiecare cercetare nouă implică plăți 

suplimentare. De aceea, pentru a 
obține toate informațiile incluse în 
acest raport, ar fi trebuit să cheltuim 

mii de EUR; www.termene.ro ne-a 
scutit de astfel de cheltuieli.  

Din întregul portofoliu finanțat din 

fonduri europene, analiza noastră a 
inclus doar proiecte legate de 

infrastructură (perioada de 
programare 2007-2013), reprezentând 
aproape 60% din fondurile totale 

cheltuite în perioada 2007-20163. Din 
numărul total de 148.002 de contracte 

de achiziție, am analizat 26.488 intrări 
(81,6 miliarde RON) legate de 
programele operaționale Regional, 

Mediu, Transport. Acestea nu sunt 
acoperite integral, întrucât am exclusv 

anumite priorități care nu erau legate 
de infrastructură; nu am luat în calcul 
nici cheltuielile pentru asistență 

tehnică pentru implemnetarea 
programelor operaționale. Cu toate 

acestea, cheltuielile analizate creează 
o imagine fidelă a companiilor care au 
câștigat procedurile de achiziții. Pe 

lângă cele menționate anterior, o bază 
de date separată, ce conține 86.787 

intrări, a fost utilizată pentru PNDR (5 
miliarde RON).  

I.C. Cadrul instituțional  

În raport, am utilizat informații legate 
de mai multe instituții, finanțarea 

partidelor, fonduri UE, audit și corecții 
financiare, dosare penale, averi sau 

conflicte de interese. Puteți găsi mai 

ue.ro/images/files/transparenta/date-
deschise/Contracte_anonimizate_Septembrie_2016.c
sv  

http://www.fonduri-ue.ro/images/files/transparenta/date-deschise/Contracte_anonimizate_Septembrie_2016.csv
http://expertforum.ro/en/clientelism-2016/
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/transparenta/date-deschise/Contracte_anonimizate_Septembrie_2016.csv
http://www.termene.ro/
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/transparenta/date-deschise/Contracte_anonimizate_Septembrie_2016.csv
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/transparenta/date-deschise/Contracte_anonimizate_Septembrie_2016.csv
http://www.termene.ro/
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jos lista instituțiilor relevante pentru 
cercetare și rolurile principale ale 

acestora:  

Autoritățile care monitorizează 
cheltuielile electorale  

Autoritatea Electorală Permanentă 

(AEP) este o instituție administrativă 
autonomă, care asigură aplicarea 

legislației privind finanțarea partidelor 
politice și a campaniilor electorale.  

Curtea de Conturi controlează 
rambursarea procesată și aprobată de 

AEP partidelor politice. De asemenea, 
aceasta efectuează controale și 

audituri cu privire la transparența, 
legalitatea și oportunitatea 
cheltuielilor realizate de administrația 

publică.  

Autoritățile de management pentru 
fondurile UE  

Acestea au rolul de a gestiona 

fondurile pentru programele 
operaționale specifice, precum și de a 

evalua şi asigura implementarea și 
monitorizarea proiectelor. În cadrul 
raportului ne vom referi în special la  

AM POS MEDIU, POS Transport, POS 
REGIO sau Agenția de Plăți și 

Intervenție pentru Agricultură (APIA), 
pentru PNDR. 

Agenții de integritate și control 

Departamentul de Luptă 

Antifraudă (DLAF) controlează 
utilizarea fondurilor UE și este 
coordonatorul național al luptei 

antifraudă. Instituția desfășoară 
controale operative pornind de la 

indicii primite de la OLAF, autorități 
naționale cu competențe în 
administrarea asistenței financiare 

comunitare sau ex officio. Este posibil 
ca frauda să fie descoperită de alte 

instituții care gestionează fondurile 
UE, cazul să fie trimis către DLAF 

pentru cercetări suplimentare. DLAF 

poate deferi cazul către DNA dacă 
există indicii de fraudă. 

Direcția Națională Anticorupție 

(DNA) este parchetul specializat în 
combaterea corupției de nivel ridicat și 

mediu. Aceasta a fost înființată ca 
instrument necesar pentru 

descoperirea, investigarea și indicarea 
unor astfel de cazuri. Fraudele cu 
fonduri UE sunt de competența DNA.  

Agenția Națională de Integritate 

(ANI) verifică averea, existența 
incompatibilităților și conflictelor de 

interese.  

Autoritățile de audit  

Autoritatea de Audit a fost înființată 
pentru a efectua audituri publice 

externe pentru fonduri UE 
nerambursabile, inclusiv fonduri de 
pre-aderare, structurale și de 

coeziune, Fondul European de 
Garantare Agricolă, Fondul European 

pentru Pescuit și fonduri post-aderare.   

La nivel național, există o singură 
Autoritate de Certificare și Plată 
(ACP) în cadrul Ministerului Finanțelor 

Publice, care funcționează conform 
Regulamentului CE nr. 1083/2006. 

Autoritatea verifică și certifică 
conformitatea cheltuielilor declarate cu 
prevederile legale, trimite la CE 

declarațiile de cheltuieli certificate și 
solicitările de plăți și centralizează 

întreaga contabilitate cu cheltuielile 
declarate pentru CE.  

Autorități de achiziție 

Agenția Națională de Achiziții 

Publice (ANAP) a fost înființată prin 
OUG 13/2015 și a preluat activitatea 
fostei Autorități Naționale pentru 

Reglementarea și Monitorizarea 
Achizițiilor Publice (ANRMAP) și a 

Unității de Coordonare și Verificare a 
Achizițiilor Publice (UCVAP/CVAP) din 

cadrul Ministerului de Finanțe. ANAP 

http://www.expertforum.r/
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elaborează și implementează politicile 
de achiziție și monitorizează eficiența 

funcționării sistemului de achiziție. 
Prin HG 398/2015, ANAP susține 

activitățile AM pentru a se asigura că 
respectă prevederile UE.  

I.D. Transpunerea în România a 

Directivei UE privind achizițiile  

În domeniul achizițiilor publice, 
dezvoltarea unui regim juridic a avut 

loc în contextul aderării României la 
UE și al armonizării legislative 

solicitate ca parte din acest proces. 
Vechea legislație, Ordonanța de 
Urgență a Guvernului (OUG) nr. 

34/2006, cu modificările ulterioare, 
valabilă până în 2016, a transpus 

Directivele UE de la acea dată cu 
privire la achizițiile publice, utilizând 
aproape aceeași formulare și 

extinzând domeniul acestora dincolo 
de pragurile stabilite în Directive. Prin 

urmare, contractele de achiziții 
publice sub pragurile UE și peste 
pragul național au fost supuse unui 

regim aproape identic cu cel aplicabil 
achiziţiilor situate peste pragurile UE. 

Legea nu a făcut o distincţie pe baza 
valorii contractului cu privire la 

elaborarea documentației de atribuire, 
oferta anormal de scăzută, calificarea 
valorii contractului, căi de atac etc. Au 

existat anumite distincții operate pe 
baza valorii contractului, dar acestea 

se refereau la procedura aplicabilă (tip 
de procedură, reguli de publicitate și 
limite de timp).  

Opţiunea legiutorului român a fost să 

transpună noile Directive privind 
achizițiile publice printr-un pachet 

legislativ care include patru legi noi: 
(i) Legea nr. 98/2016 privind 
achizițiile publice; (ii) Legea nr. 

99/2016 privind achizițiile sectoriale; 
(iii) Legea nr. 100/2016 privind 

concesiile de lucrări și concesiunile de 
servicii; și (iv) Legea nr. 101/2016 
privind remediile şi căile de atac în 

materie de atribuire a contractelor de 

achiziţie publică, a contractelor 
sectoriale şi a contractelor de 

concesiune de lucrări şi concesiune de 
servicii, precum şi pentru organizarea 

şi funcţionarea Consiliului Naţional de 
Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC).  

Pachetul legislativ implementează 

noile Directive și abrogă OUG 34/2006 
privind atribuirea contractelor de 
achiziție publică, contractele de 

concesie lucrări și contractele de 
concesie servicii. Cele patru legi au 

fost publicate în Monitorul Oficial al 
României la data de 23 mai 2016 și au 
intrat în vigoare în trei zile de la 

publicare. Decizia de a transpune 
Directivele în patru legi separate a fost 

intens criticată de către experți din 
cauza volumului mare al noului cadru 
legislativ (peste 300 pagini de 

legislație primară în loc de 130 pagini) 
și a numărului ridicat de surse de legi 

care trebuie consultate, deși, de 
această dată, România doar a 
reprodus abordarea de la nivelul UE de 

a avea acte legislative diferite.  

La scurt timp după aprobarea legilor, 
guvernul a emis și regulile de aplicare 

(norme metodologice) sub forma unor 
Hotărâri de guvern (Hotărârea 
Guvernului nr. 394/2016 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului 
sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 

99/2016 privind achizițiile sectoriale, 
Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 
pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziție 
publică/acordului-cadru din Legea nr. 
98/2016 privind achizițiile publice și 

Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 
pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea 
contractelor de concesiune de lucrări şi 

concesiune de servicii din Legea nr. 
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100/2016 privind concesiunile de 
lucrări şi concesiunile de servicii). 

Procesul de transpunere nu a fost însă 

lipsit de provocări majore. Procesul a 
început inițial într-un mod foarte 

promițător și, pentru un timp, a părut 
că România s-ar afla printre primele 

țări care finalizează transpunerea, 
dacă nu înainte de termen, cel puțin la 
termen. În 2015, Guvernul a adoptat 

prima Strategie Națională în domeniul 
Achizițiilor Publice, un document-

cadru menit să includă nu numai 
reacţia națională la provocările 
cauzate de noua directivă, dar și 

unele obiective strategice ale 
guvernului în acest domeniu – crearea 

unei ierarhii triple a reglementărilor 
din domeniul achizițiilor publice (se va 
discuta mai jos), inclusiv a unei 

legislații primare, legislații secundare, 
dar și a unui număr semnificativ de 

linii directoare și instrucțiuni din 
partea Agenției Naționale pentru 
Achiziții Publice (ANAP); implicarea 

ANAP în toate fazele procesului de 
achiziție publică (inclusiv în etapa 

executării contractului, unde, în 
trecut, au avut loc numeroase 
ilegalități săvârșite de către 

autoritățile contractante); și 
organizarea controlului ex-ante pe 

baza unui exemplu de proceduri (în 
prezent, toate procedurile de achiziție 
sunt verificate).  

În 2016, România a avut alegeri 
generale atât la nivel local, cât și la 
nivel național (pentru Parlament), iar 

acest lucru a determinat stagnarea 
procesului de transpunere. La scurt 

timp după ce Parlamentul a adoptat 
noile legi în mai 2016, a devenit clar 
că sistemul de achiziții publice în 

integralitatea lui nu era pregătit 
pentru tranziție. Una dintre cele mai 

invocate probleme era suspendarea 
temporară a portalului electronic 
(SEAP) pentru mai mult de trei 

săptămâni, fapt ce a determinat un 
blocaj general al tuturor procedurilor. 

De asemenea, noua lege privind căile 
de atac necesita crearea unor echipe 

specializate de judecători la nivelul 
tribunalelor și curților de apel, iar 

hotărârea guvernului de creare a unor 
funcții suplimentare a venit, de 
asemenea, târziu.   

Proceduri legislative îndelungate au 
determinat în trecut guvernul să 
reglementeze domeniul achizițiilor 

publice (şi nu numai) prin ordonanțe 
de urgență. Acestea sunt reglementări 

emise de către Guvern în circumstanțe 
extraordinare (cel puțin teoretic), care 
intră în vigoare imediat, prin 

publicarea în Monitorul Oficial. Totuși, 
acestea trebuie aprobate ulterior de 

către Parlament, care poate aduce 
modificări reglementării inițiale. Deși 
transpunerea inițială s-a realizat prin 

lege, modificări ulterioare pot fi aduse 
prin OUG. Acest mod de reglementare 

prin ordonanțe de urgență este intens 
criticat în România, deoarece este 
văzut ca o modalitate de a evita 

implicarea Parlamentului și scrutinul 
legislativ, precum și discutarea 

propunerilor guvernamentale. Pe de 
altă parte, spectrul de o calitate slabă 
al modificărilor parlamentare și lipsa 

corelării dintre acestea fac din această 
practică una rezistentă la schimbări. 

Suplimentar celor patru acte 

normative noi și normelor 
metodologice aferente acestora, o altă 

sursă semnificativă de legi este 
reprezentată de ordinele Președintelui 
ANAP și alte materiale juridice fără 

caracter obligatoriu emise de ANAP. 
Acestea oferă informații detaliate, 

adesea cu exemple pentru autoritățile 
contractante.  

Prezentând pe scurt izvoarele 
legislative, la vârful ierarhiei juridice 

se află reglementările adoptate de 
către Guvern, care formează legislația 

primară. La același nivel, cu privire la 
efectele acestora, se află ordonanțele 
de urgență ale Guvernului, hotărârile 
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Guvernului, care formează legislația 
secundară, fiind urmate de ordinele 

Președintelui ANAP. Există şi autorități 
care se simt îndreptățite să adauge 

reguli de achiziție: Consiliul 
Concurenței deține propria procedură 
de investigare a contractelor de 

achiziție, autoritățile de gestionare a 
fondurilor structurale dețin propriile 

reguli impuse de obicei companiilor 
private, iar Curtea de Conturi deține 
un manual operațional de 100 pagini 

care contrazice adesea instrucțiunile 
ANAP. Această încrengătură complexă 

de reguli juridice și legi fără caracter 
obligatoriu reprezintă o sursă majoră 
de stres pentru autoritățile 

contractante.  

În contextul românesc, este important 
să se discute relația complicată dintre 

legislația primară și cea secundară. 
Adesea, legislația primară transpune 

doar Directivele Europene. Deciziile 
guvernamentale se adaugă adesea 
legislaţiei româneşti prin 

restricționarea interpretării 
prevederilor legale. Aceeași practică a 

fost comună sub reglementările din 
2006. De exemplu, un domeniu în 
care normele metodologice se adaugă 

în mare parte legislației primare este 
domeniul achizițiilor sub praguri – 

norma metodologică impune 
autorităților contractante să utilizeze o 
procedură simplificată similară 

procedurii deschise și sub pragurile 
naționale, o procedură care implică 

utilizarea catalogului electronic 
disponibil online în SEAP (sistemul de 
achiziții online).  

Este important să se noteze faptul că 
elaborarea legislației primare s-a 
realizat de către o firmă de avocatură 

contractată de către Agenția Națională 
pentru Achiziții Publice – organ de 

reglementare restructurat recent. 
Există numeroase voci care pretind că 
guvernul a ratat un moment 

important pentru luarea deciziilor și 
pentru dezbaterea publică a 

problemelor strategice privind 
achizițiile publice, deci guvernul nu 

este sigur ce politici ar trebui să aibă 
în vedere în cadrul achizițiilor publice.   

Procesul de transpunere a Directivelor 

în România poate fi caracterizat de 
suprareglementare (gold-plating) și 

confuzie privind controlul.  

Supralegiferarea / Gold-plating 

Termenul nu este utilizat în literatura 
juridică din România. Există comentarii 
privind limitările abordării copy-paste 

în cazul transpunerii Directivelor UE în 
regimul juridic național. S-a observat 

că, adesea, nu există o dezbatere și o 
reflecție reală asupra modului în care 
aceste Directive ar trebui transpuse, în 

special atunci când acestea oferă 
discreție Statelor Membre cu privire la 

modul în care anumite 
obiective/principii pot fi 

atinse/respectate. Un concept similar 
utilizat în România este acela de 
suprareglementare, iar acesta se 

aplică în cea mai mare parte în cazul 
fondurilor structurale. Adesea, 

absorbția limitată a acestor fonduri 
este imputată suprareglementării și 
regulilor naționale mai strice 

comparativ cu cerințele instituțiilor UE 
și cu cele din alte State Membre.   

Procedura copy-paste utilizată pentru 

Directivele din 2004 a fost păstrată şi 
la transpunerea celor din 2014. Există 
mai multe motive pentru care 

legiuitorul a ales (din nou) să 
transpună Directivele privind achizițiile 

public în regimul juridic național 
aproape identic și să extindă acest 
regim la contractele aflate sub 

pragurile europene și peste achiziția 
directă. Printre aceste motive 

menţionăm: lipsa experienței legate 
de reglementare, în special cu privire 

la politicile publice cu un pronunțat 
conținut tehnic, cum ar fi achizițiile 
publice; dezbaterile publice limitate și 

implicarea persoanelor interesate în 
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procesul de reglementare; absența 
unui regim juridic bine stabilit anterior 

transpunerii Directivelor; lipsa 
experienței autorităților contractante 

de dimensiuni mici și mijlocii; teama 
de corupție și, prin urmare, dorința 
redusă de a permite discreția 

autorităților contractante în ceea ce 
privește aplicarea de către acestea a 

normelor de achiziție publică. Ultimul 
motiv merită comentat.  

Supralegiferarea nu este percepută ca 

un fenomen negativ sau ceva ce 
trebuie limitat, în mare parte 
deoarece este văzut ca un mijloc de 

combatere a corupției. Reguli mai 
stricte aplicate majorității contractelor 

se traduc, după cum am menționat 
anterior, în mai puțină discreție 
pentru autoritățile contractante. 

Ulterior, o discreție redusă se traduce 
și în mai puţine ocazii de implicare 

practicile corupte.   

În consecință, urmând aceeași cale, 
ca urmare a acestui proces, 
contractele peste pragul național de 

achiziții directe (în prezent, 30.000 
euro), dar sub pragurile europene, 

sunt în mare parte guvernate de un 
regim similar celui prevăzut în 
Directive. Similar legislației 

anterioare, procedura de atribuire 
este ușor simplificată, dar în afară de 

aceasta, regulile aplicabile sunt 
similare.  

Descriem în continuare trei situații 

distincte, care ar putea fi considerate 
exemple de supralegiferare în baza 
regimului juridic național al achizițiilor 

publice:  

- Reguli mai stricte pentru 
contractele de achiziții publice 

finanțate din bani europeni. 
Corupția și frica constantă de 

neregularități în achizițiile publice au 
determinat decidenții să examineze și 
mai în detaliu procedurile de achiziții 

publice care implică banii UE. În timp 

ce entitățile de reglementare pretind 
că aceasta este o abordare preventivă 

justificată de greșelile din trecut, alții 
pretind că nu există nici un motiv ca 

aceste contracte să fie tratate diferit, 
indiferent de valoarea lor.  

- Achiziții directe. Reprezintă 

un exemplu foarte interesant de 
reglementare excesivă. Legislația 
secundară detaliază o procedură care 

permite achiziția directă dintr-un 
catalog electronic disponibil în SEAP. 

Legea permite autorităților 
contractante să achiziționeze din altă 
parte decât din catalog, atunci când 

produsele și serviciile necesare din 
catalog nu întrunesc nevoile acesteia, 

cu condiția să fie întocmită o notă 
justificativă. Autoritățile contractante, 
de la administrațiile locale la 

universități, dețin propriile 
reglementări interne referitoare la 

modul în care achizițiile directe ar 
trebui executate în afara catalogului 
electronic. Unele dintre aceste reguli 

interne variază între interzicerea 
completă a achizițiilor în afara 

catalogului și furnizarea de dovezi 
conform cărora catalogul nu poate să 
întrunească nevoile autorității 

contractante. Astfel că, practic, 
legiuitorul național a preluat o 

prevedere din Directivă, aplicabilă în 
principal peste pragurile UE 
menționate mai sus și a implementat-

o pentru achiziții directe. Este 
important să se menționeze că, în 

România, nu sunt utilizate cataloagele 
electronice pentru alte contracte, deși 
legea permite acest lucru.  

- Garanții de participare 
(depozitul) – Directivele UE privind 
achizițiile publice nu reglementează 

acest aspect. Directiva 2014/24 
prevede exclusiv că garanțiile 

financiare, condițiile economice și 
tehnice și informațiile solicitate 
operatorilor economici trebuie să fie 

incluse în notificările legate de 
contracte. Garanțiile de participare 
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sunt, de obicei, depozite pe care 
autoritățile contractante le solicită 

ofertanților pentru a asigura 
valabilitatea ofertelor lor într-o 

anumită perioadă de timp, ulterior 
depunerii acestora și anterior atribuirii 
contractului. În ciuda faptului că 

Statele Membre au libertatea de 
stabilire a acestor garanții de 

participare, opinia noastră este că 
garanțiile obligatorii reprezintă un 
exemplu de reglementare excesivă, cu 

posibile efecte asupra concurenței și 
excluderii IMM-urilor din anumite 

proceduri. Participare și garanțiile de 
bună execuţie solicitate din parte 
IMM-urilor. Legea nr. 98/2016 (și 

normele adoptate pentru aplicarea 
acesteia) a statuat inițial că pragurile 

maxime ale garanțiilor pe care 
autoritățile contractante le pot stabili 

pentru IMM-uri nu pot depăși 
jumătate din cele stabilite pentru 
ofertanții mai mari. Comisia 

Europeană a susținut că aceasta 
favorizează în mod nedrept IMM-urile 

în detrimentul tuturor celorlalte tipuri 
de societăți comerciale. România a 
răspuns prin adoptarea OUG nr. 

58/2016 pentru a evita o posibilă 
procedură de infringement. 

Monitorizare 

Scopul principal stabilit prin articolul 

83 din noua Directivă privind 
Achizițiile Publice (monitorizarea 

achizițiilor publice) este prezentat în 
detaliu în legislația națională primară 
și secundară. Din cauza problemelor 

legate de corupție cu care s-a 
confruntat România în legătură cu 

achizițiile publice, este de înțeles 
atenția acordată monitorizării. De-a 
lungul anilor, guvernul s-a străduit să 

vină cu cea mai bună structură 
instituțională pentru a putea avea o 

monitorizare adecvată fără a crea 
probleme suplimentare, cum ar fi 
întârzierile, pentru procesul de 

achiziție publică. Reforma generală a 
sistemului de achiziții publice din 

2015 pare să fi concentrat majoritatea 
responsabilităților privind 

monitorizarea în mâinile unei singure 
agenții create/restructurate cu această 

ocazie – Agenția Națională pentru 
Achiziții Publice (ANAP).  

Conform noilor prevederi naționale, 

ANAP este în prezent responsabilă atât 
pentru monitorizarea ex-ante (similară 
vechilor reglementări), cât și pentru 

monitorizarea ex-post 
(responsabilitate recentă).  

Legislația secundară prevede că ANAP, 

anterior publicării invitației de 
participare, trebuie să revizuiască 
documentația de licitație (cu excepția 

specificațiilor tehnice sau a 
documentațiilor descriptive) pentru a 

stabili conformitatea documentației în 
cauză cu regulile juridice aplicabile 
privind achizițiile publice.  

Monitorizarea are loc pentru toate 
contractele de achiziții publice ce 
depășesc anumite praguri (aprox. 

50.000 euro pentru contracte de 
furnizare bunuri și servicii și 500.000 

euro pentru contracte de lucrări) și 
pentru toate contractele finanțate din 
bani europeni, indiferent de valoarea 

acestora. Pentru contracte sub 
praguri, monitorizarea se realizează pe 

baza unui eșantion, care este generat 
de către SEAP atât aleatoriu, cât și 
prin luarea în considerare a unor 

factori de risc.  

ANAP monitorizează ex-post 
conformitatea procedurilor de atribuire 

cu cadrul legal aplicabil, fie ca urmare 
a plângerii înregistrate de către o 
persoană fizică sau juridică sau ex 

officio. Situația din urmă are loc cu 
privire la procedurile de atribuire 

pentru contractele finanțate din bani 
UE (președintele ANAP întocmește 

metodologia de monitorizare a acestor 
proceduri de atribuire) și ca parte din 
măsurile tematice luate de ANAP. 

Legislația secundară conține și norme 
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metodologice privind obligarea 
autorității contractante să emită un 

document care să conțină informații 
detaliate privind executarea 

contractului și, dacă este cazul, 
încălcări ale clauzelor de către 
operatorul economic. Aceste 

documente, care trebuie emise pe 
baza unor termene stricte ulterior 

finalizării executării contractului, vor fi 
puse la dispoziție online, în SEAP. 
Aceste norme asigură faptul că este 

furnizat accesul facil la informații 
sintetice care documentează modul în 

care a fost executat contractul.  

În cazul în care, ca urmare a 
procesului de monitorizare, sunt 

descoperite nereguli, ANAP notifică 
organele care sunt responsabile în 
acest domeniu. Un exemplu clar se 

referă la conflictul de interese. Dacă 
inspectorii ANAP descoperă în timpul 

controlului ex-ante orice situații 
descrise în lege ca fiind generatoare 
de conflicte de interese, aceştia 

trebuie să notifice autoritatea 
contractantă. Dacă autoritatea 

contractantă decide să ignore 
recomandarea inspectorilor ANAP și 
aprobă atribuirea contractului în ciuda 

acestora recomandări, ANAP va 
notifica Agenția Națională pentru 

Integritate. Aceasta din urmă va 
primi, de asemenea, întreaga 
documentație din partea ANAP cu 

privire la acea procedură.  

În ciuda unei reglementări directe a 
procesului de monitorizare, practic, 

numeroase probleme apar în principal 
cu controlul efectuat de către Curtea 

de Conturi. Curtea amendează adesea 
autoritățile contractante pentru 
utilizarea, de exemplu, a unor criterii 

de atribuire, altele decât prețul 
(utilizarea criteriilor calitative de 

atribuire este considerată o risipă de 
bani publici). Interacțiunea și, poate, 
chiar și ierarhia organelor care 

efectuează monitorizarea și controlul 
vor trebui ajustate în viitor, deoarece, 

în caz contrar, unele dintre prevederile 
inovatoare ale noilor legi vor rămâne 

numai pe hârtie atât timp cât 
autoritățile contractante se tem de 

Curtea de Conturi.   

Conform legislației naționale (OUG nr. 
13/2015 pentru înființarea, 

organizarea și funcționarea ANAP), 
ANAP este responsabilă pentru 
acordarea de suport autorităților 

contractante și operatorilor economici, 
în special IMM-urilor, pentru a 

funcționa și a lua parte la procedurile 
de achiziții publice.  

Scopul prevăzut la articolul 83 (6) din 
Directivă – păstrarea documentației de 

achiziție – a fost reglementat mai 
strict în baza legislației naționale 

(primare și secundare). Autorităților 
contractante li se solicită să păstreze 
dosarul licitației, indiferent de valoarea 

contractului, atât timp cât contractul 
generează efecte, dar nu mai puțin de 

cinci ani de la finalizarea contractului. 
Publicul larg va avea acces la acest 
dosar în conformitate cu prevederile 

Legii 544/2001 (acces la informația de 
interes public). Cel puțin în 

conformitate cu legea, accesul la 
aceste documente nu poate fi 
restricționat, decât dacă informațiile 

sunt confidențiale, clasificate sau 
protejate de drepturi de proprietate 

intelectuală.   

Abordarea generală prin copy-paste 
reprezintă caracteristica definitorie 

pentru legislația română privind 
achizițiile. Cealaltă abordare se referă 
la supralegiferare – extinderea 

aplicabilităţii Directivelor la un prag de 
30.000 EUR și complicarea chiar și a 

achizițiilor directe.  

Transpunerea în România a 
Directivelor din 2014 s-a realizat 

(aproape) la timp, dar multe aspecte 
practice împiedică efectul deplin al 
noutăților din Directive să aibă 

impactul preconizat. Diferitele surse 

http://www.expertforum.r/
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de legislație – legi, ordonanțe de 
guvern, hotărâri de guvern, ordine 

ANAP, legi cu forță de aplicare slabă 
(soft law) sau chiar linii directoare 

emise de instituții care nu sunt 
responsabile în principal pentru 
politicile de achiziții publice, cum ar fi 

Consiliul Concurenței, autoritățile de 
administrare a fondurilor structurale, 

complică existența autorităților 
contractante, care nu știu pe ale cui 
reguli să le respecte. Teama de a face 

greșeli este generalizată, întrucât 
procurorii anti-corupție înregistrează 

mereu noi condamnări cu succes ale 
oficialilor de nivel înalt, începând 

anchetarea lor cu procedurile de 
achiziție publică.   

O coerență a controlului reprezintă 
prima și principala măsură necesară 

pentru a restabili funcționarea corectă 
a sistemului de achiziții în România, 

împreună cu flexibilitatea evaluării 
libertății exercitate cu bună credință 
de către autoritățile contractante. 

Numai atunci, instrumentele flexibile 
prevăzute de Directive pot reprezenta 

                                                 
4 http://www.fonduri-
ue.ro/images/files/comunicate/2016/22.08/raport_1
00_de_zile_final_plus_coperti_2.pdf  
5 www.hotnews.ro/stire/21508543  
6 http://www.e-
licitatie.ro/Public/PublicReport/Statistics.aspx. 
Posibil ca datele să nu fie foarte exacte, având în 

interes pentru autoritățile contractante 
române.  

I.E. Fondurile UE și dimensiunea 

pieței de achiziții  

 
Dimensiunea fondurilor UE pentru 2007-

2013, 31 iulie 2016, Euro, fonduri 

structurale și de coeziune4 

Între 2007 și 2013 România a primit 
alocări financiare în valoare de 17,25 
miliarde Euro din fonduri structurale și 

de coeziune și, în total, 37 miliarde 
Euro (din care 2,7 miliarde Euro 
fonduri pre-aderare), inclusiv fonduri 

de dezvoltare rurală – 7.7 miliarde5.  

Pagina www.e-licitatie.ro (SEAP) este 
platforma oficială dedicată achizițiilor 

publice. La începutul lunii august 
2017, sistemul înregistra 18.871 de 
autorități contractante și 111.869 de 

ofertanți. Statisticile arată că valoarea 
totală a procedurilor de achiziție care 

au fost alocate prin sistem de la 
momentul operaţionalizării acestui 
portal este de 30.808.075.373.607 

RON6 (aprox. 6,8 trilioane EUR). 

vedere faptul că există numeroase erori de 
introducere de date în SEAP. Spre exemplu, găsim 
numeroase cazuri de contracte care valorează 3 
milioane de lei, dar în SEAP apar ca 300 de milioane. 
Aceste situații pot denatura suma totală. Vezi mai 
multe în secțiunea dedicată PNDR 

Programe 
operaționale 

UE, 2007-
2013 

Alocări 2007 
- 2013 

Avans 
încasat 
de la CE 
pentru 

perioada 
2007-2013 

Declarații de 
cheltuieli 

transmise la CE (rata 
de 

absorbție curentă) 

Rambursări de la CE 
(rata de 

absorbție efectivă) 

Rata 
sumelor 
încasate 
de CE (cu 

avans) 

      Valoare % Valoare % % 

POSCCE 2,536,646,054 229,879,990 2,283,562,481 90.02 1,962,614,800 77.37 86.43 

POS MEDIU 4,412,470,138 520,775,940 3,417,382,439 77.45 3,302,536,830 74.85 86.65 

POR 3,966,021,762 335,341,959 3,327,818,732 83.91 3,091,031,528 77.94 86.39 

POSDRU 3,476,144,996 451,898,849 2,264,197,862 65.14 2,231,696,605 64.20 77.20 

POS 
Transport 

4,288,134,778 525,615,535 2,950,099,444 68.80 2,770,996,174 64.62 76.88 

 

http://www.fonduri-ue.ro/images/files/comunicate/2016/22.08/raport_100_de_zile_final_plus_coperti_2.pdf
http://www.e-licitatie.ro/
http://www.hotnews.ro/stire/21508543
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/comunicate/2016/22.08/raport_100_de_zile_final_plus_coperti_2.pdf
http://www.e-licitatie.ro/Public/PublicReport/Statistics.aspx
http://www.e-licitatie.ro/Public/PublicReport/Statistics.aspx
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/comunicate/2016/22.08/raport_100_de_zile_final_plus_coperti_2.pdf
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Situația procedurilor de achiziție inițiate 

2014-2015, în funcție de sursa fondurilor 

(sus)7  

Situația procedurilor de achiziție inițiate 

2014-2015, în funcție de tipul procedurii 
de atribuire (jos) 

                                                 
7 http://anap.gov.ro/web/analiza-procedurilor-de-
atribuire-a-contractelor-de-achizitie-publica-initiate-
in-perioada-2014-2015/  

 

 

 

 

  
Nr. 
proceduri 
/ 2014 

Nr. 
proceduri 
/ 2015 

Valoare totală 
estimată Euro / 
2014 

Valoare totală 
estimată Euro / 
2015 

% din 
total / 
valoare 
/2014 

% din 
total / 
valoare 
/2015 

Procedură 
de atribuire 18,367 22,227 20,638,086,097 14,440,717,165 100% 100% 

Dialog 
competitiv 

3 2 2,334,844.05 4,604,296.96 0.01% 0.03% 

Licitatie 
deschisă 

6,812 8,171 13,828,693,936.79 9,529,738,228.01 67.01% 65.99% 

Licitatie 
restransa 

59 41 2,648,706,525.40 293,905,847.99 12.83% 2.04% 

Licitatie 
restransa 
accelerată  

8 15 104,941,781.38 111,744,754.72 0.51% 0.77% 

Negociere  292 313 663,783,904.24 961,718,024.15 3.22% 6.66% 

Negociere 
accelerată 

7 16 6,679,863.19 7,179,008.11 0.03% 0.05% 

Cerere de 
oferte 

11,186 13,669 3,382,945,242.03 3,531,827,004.96 16.39% 24.46% 

 

Criterii de 
interes 

Proceduri 
/ 2014 

 
Proceduri 
/ 2015 

Valoare totală 
estimată 
Euro/2014 

Valoare totală 
estimată Euro 
/2015 

% din 
total / 
valoare 
/2014 

% din total / 
valoare /2015 

Tip 
finanțare 

18,367 
 

22,227 20,638,086,097 14,440,717,165   100.00% 

NU 14,983  18,715 11,955,854,914 12,116,437,109 57.93% 83.90% 

Alte fonduri 7,400  8,694 5,237,958,081 4,412,888,767     

Co-
finanțare  

178 
 

193 510,974,247 346,953,726     

Fonduri 
bugetare 

7,404 
 

9,828 6,204,317,367 7,356,594,616     

Program / 
Proiect 

1 
 

  
2,605,219     

  

DA 3,384  3,512 8,682,231,183 2,324,280,056 42.07% 16.10% 

Program / 
Proiect 

3,378 
 

3,510 8,589,873,213 2,318,172,266     

Instrumente 

structurale 
1,831 

 
1,889 7,743,709,861 1,611,428,635 37.52% 11.16% 

PNDR+Altul 1,547 
 

1,621 846,163,352 706,743,631 4.10% 4.89% 

Credite 
externe cu 
garantia 
statului 

6 

 

2 92,357,969 6,107,790   

  

 

http://www.expertforum.r/
http://anap.gov.ro/web/analiza-procedurilor-de-atribuire-a-contractelor-de-achizitie-publica-initiate-in-perioada-2014-2015/
http://anap.gov.ro/web/analiza-procedurilor-de-atribuire-a-contractelor-de-achizitie-publica-initiate-in-perioada-2014-2015/
http://anap.gov.ro/web/analiza-procedurilor-de-atribuire-a-contractelor-de-achizitie-publica-initiate-in-perioada-2014-2015/
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Datele publicate de ANAP8 arată că în 
2014, din 18.367 proceduri, 3.384 

(8.682 milioane Euro) au fost 
organizate din fonduri UE, iar din 

acestea 1.831 au fost organizate 
pentru fonduri structurale. În 2015, 
3.251 proceduri (din 22.227) au fost 

organizate din fonduri UE, însumând 
2.324 milioane Euro. Din acestea, 

1.889 proceduri însumând 1.611 
milioane Euro au fost organizate 
pentru proiecte finanţate prin fonduri 

structurale. 

În 2014, 95,14% dintre contracte au 
fost atribuite, în timp ce în 2015 doar 

81,18%.  

Date generale privind achizițiile 2007-

2016, în funcție de tipul de procedură 
www.termene. 

                                                 
8 http://anap.gov.ro/web/category/analize-si-
rapoarte-statistice/  
9 http://www.fonduri-
ue.ro/images/files/transparenta/date-

Conform datelor publicate pe pagina 
de internet www.fonduri-ue.ro, până 

în septembrie 20169, un număr de 
151.348 contracte au fost semnate 

pentru 16.056 proiecte. Aceste date 
includ impozite pe servicii sau aprobări 
(de exemplu, cu Inspectoratul de Stat 

în Construcții), precum și exproprieri. 
Valoarea totală a contractelor este de 

132,2 miliarde RON (aprox. 29 
milioane EUR). Din întreaga bază de 
date, am selectat 26.488 contracte în  

 

valoare totală de 81,6 miliarde RON - 
reprezentând 61% din valoarea totală.  

deschise/Contracte_anonimizate_Septembrie_2016.c
sv, http://www.fonduri-
ue.ro/images/files/transparenta/date-
deschise/Financing_contracts_Septembrie_2016.csv  

Date privind achizițiile cu fonduri UE, 

perioada 2007-2013, octombrie 2016, sursa: 

termene.ro. Cu verde – valoarea 

contractelor, cu negru – nr. contractelor 
(jos)  

 

http://www.fonduri-ue.ro/images/files/transparenta/date-deschise/Financing_contracts_Septembrie_2016.csv
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/transparenta/date-deschise/Financing_contracts_Septembrie_2016.csv
http://anap.gov.ro/web/category/analize-si-rapoarte-statistice/
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/transparenta/date-deschise/Contracte_anonimizate_Septembrie_2016.csv
http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/transparenta/date-deschise/Contracte_anonimizate_Septembrie_2016.csv
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/transparenta/date-deschise/Financing_contracts_Septembrie_2016.csv
http://anap.gov.ro/web/category/analize-si-rapoarte-statistice/
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/transparenta/date-deschise/Contracte_anonimizate_Septembrie_2016.csv
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/transparenta/date-deschise/Contracte_anonimizate_Septembrie_2016.csv
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Chiar dacă datele pot părea 
incoerente în legătură cu valoarea 

totală a fondurilor UE, iar în unele 
cazuri sunt evident eronate, toate 

informațiile cuprinse în acest 
raport sunt date furnizate de 
instituții publice și deci sunt 

datele oficiale. 

II. FIRME ȘI DONAȚII 

POLITICE 

Legea nr. 334/2006 reglementează 
finanțarea partidelor politice10. Actul 

normativ a fost modificat de mai 
multe ori pe parcursul existenței sale 

și a fost republicat de două ori, o dată 
în 2010 și încă o dată în 2015, când a 
început un val de reforme electorale. 

În versiunea inițială, partidele puteau 
primi donații de maximum 0,025% din 
veniturile prevăzute în buget pentru 

anul respectiv. În anii electorali, limita 
a fost de maximum 0,050%. O 

persoană fizică putea dona maximum 
200 salarii minime brute pe an, în 
timp ce o persoană juridică putea 

dona maximum 500 salarii. Valorile 
includ, de asemenea, bunuri, clădiri 

etc.  

Identitatea donatorului rămâne 
confidențială, dacă donația este mai 
mică de 10 salarii pe an. Dacă donația 

depășește această sumă, numele 
donatorului și sumele donate sunt 

publicate în Monitorul Oficial până la 
data de 31 martie a anului următor. 
Totalul donațiilor confidențiale nu 

poate depăși 0,006% din veniturile 
prevăzute în bugetul de stat pentru 

acel an. 

Legea prevede că este interzisă 
acceptarea directă sau indirectă a 

donațiilor sau serviciilor care sunt 
făcute vizibil în schimbul unor 

                                                 
10 
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=
65995  

avantaje economice sau politice. De 
asemenea, Art. 10 prevede că:  

Este interzisă folosirea resurselor financiare, 

umane şi tehnice aparţinând instituţiilor 
publice, regiilor autonome, companiilor 
naţionale, societăţilor comerciale sau 
societăţilor bancare la care sunt acţionari 
majoritari statul ori unităţi administrativ-
teritoriale, pentru sprijinirea activităţii 

partidelor politice sau a campaniei electorale a 
acestora, altfel decât în condiţiile stabilite de 
legile electorale.  

Mai mult,  

Art. 25. - (1) Se interzice finanţarea în orice 
mod a campaniei electorale a unui partid, a 
unei alianţe a acestora sau a unui candidat 
independent de către o autoritate publică, 
instituţie publică, regie autonomă, companie 
naţională, societate comercială ori societate 

bancară, la care sunt acţionari majoritari statul 
sau unităţi administrativ-teritoriale, ori de către 
societăţi comerciale care desfăşoară activităţi 
finanţate din fonduri publice. Interdicţia se 
aplică în cazul societăţilor comerciale care, cu 
12 luni înainte de începerea campaniei 

electorale, au desfăşurat activităţi finanţate din 
fonduri publice. 

Donațiile din partea unor culte 

religioase, uniuni sau cetățeni străini și 
organizații străine sunt interzise.  

Logica inițială a legii a fost aceea că o 

campanie electorală ar trebui finanțată 
în mare parte din surse private și nu 

din bugetul public. Statul 
subvenționează partidele care au 
intrat în Parlament sau au fost primit 

mandate la nivel local, conform unui 
anumit algoritm.  

În 2015, în urma unor proteste masive 

cauzate de organizarea defectuoasă a 
alegerilor prezidențiale din 2014 și 
blocarea dreptului de la vot pentru un 

număr semnificativ de alegători, 
partidele politice modificat major 

această paradigmă. Finanțarea s-a 
mutat de la privat la public. Statul 

rambursează cheltuielile pentru 

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=65995
http://www.expertforum.r/
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=65995
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campanie, dacă partidul obține mai 
mult de 3% din voturi la nivel central 

sau local, în anumite condiții. 
Politicienii au explicat modificările 

drastice (și suprinzătoare, în anumită 
măsură) prin faptul că finanțarea 
privată ar fi dat naștere unor riscuri 

de corupție, întrucât, atât candidații, 
cât și donatorii, căutau bani și 

influență. Astfel, partidele politice (cel 
puțin cele mari) sunt conştiente că vor 
putea primi banii de campanie înapoi 

și vor fi mai puțin tentate să 
folosească fonduri ilegale. 

Noul sistem poate implica alocarea 

unor costuri mari de la bugetul de 
stat, dar toate părțile interesate 

consultate l-au considerat mai stabil și 
mai transparent, în special pentru că 
procesul de rambursare este trecut 

prin două filtre: prima dată este 
procesat de către Autoritatea 

Electorală Permanentă (instituția care 
gestionează rambursările); și, în al 
doilea rând, sunt verificate şi de către 

Curtea de Conturi, care verifică 
deciziile AEP. Mai mult, conform 

interlocutorilor, tentația de a obține 
finanțare ilegală poate scădea. Cu 
toate acestea, există anumite 

reglementări considerate mult prea 
birocratice sau dure, care 

dezavatanjează competitorii mici. 

În noua lege, limitele donațiilor au 
rămas nemodificate, dar partidele pot 

acum să împrumute bani de la 
persoane fizice sau juridice până la 
concurența a 200 sau 500 salarii, iar 

valoarea totală nu poate fi mai mare 
de 0,025% din veniturile prevăzute în 

bugetul de stat pentru acel an. 
Împrumuturile pot fi obținute numai în 
baza unor documente care sunt 

legalizate de un notar, iar acestea 
trebuie rambursate în decurs de 

maxim trei ani; pot deveni donații, 

                                                 
11 Una dintre coalițiile principale ale societății civile, 
care a criticat măsura, este Politica fără Bariere, 
https://politicafarabariere.wordpress.com. Citiți și 
detalii în raportul de monitorizare din alegerile 

dacă ambele părți sunt de acord, în 
limitele indicate. Împrumuturile pot fi 

transferate numai printr-un cont 
bancar; dacă acestea reprezintă mai 

mult de 100 salarii, tranzacțiile trebuie 
publicate în Monitorul Oficial. Această 
modificare a fost criticată11 pentru că 

ar permite donații mascate prin acest 
mecanism.  

Partidele trebuie să publice în 

Monitorul Oficial până la data de 30 
aprilie în anul următor lista 

persoanelor fizice și juridice care au 
donat în anul anterior o sumă mai 
mare de 10 salarii minime; lista 

împrumuturilor care depășesc 100 
salarii minime; și valoare donațiilor și 

împrumuturilor confidențiale care nu 
depășesc 100 salarii minime.  

Legea a modificat substanțial și 
mijloacele și practicile permise în 

campaniile electorale. În primul rând, 
candidații trebuie să adune semnături 

pentru a putea participa la alegeri; nu 
se aplică reguli clare în ceea ce 
privește această perioadă inițială de 

strângere de semnături, iar viitorii 
candidați pot utiliza propriile fonduri 

pentru a crea campanii de promovare 
cu bannere sau alte materiale.  

parlamentare din 2016, publicat de EFOR și Coaliția 
Fiecare Vot, http://expertforum.ro/raportul-de-
monitorizare-a-alegerilor-parlamentare-din-2016/  

http://expertforum.ro/raportul-de-monitorizare-a-alegerilor-parlamentare-din-2016/
https://politicafarabariere.wordpress.com/
http://expertforum.ro/raportul-de-monitorizare-a-alegerilor-parlamentare-din-2016/
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Pe de altă parte, regulile din perioada 
campaniei au devenit mai stricte, 

candidații putând utiliza numai un 
anumit tip de afiș electoral, campanie 

online, întâlniri offline, publicitate în 
presă sau alte materiale tipărite. 
Bannerele nu mai sunt permise în 

acest interval. Dacă efectele sunt 
importante și vizibile când vine vorba 

de finanțare, nu există nicio concluzie 
clară cu privire la impactul asupra 
votanților: s-a schimbat în vreun fel 

încrederea acestora în partide și 
procesul politic în general în timp ce 

campania devine mai puțin 
costisitoare și ostentativă? Sunt 
aceștia mai bine informați?  

Pe de-o parte, procedurile de 

raportare au devenit mai birocratice.  

De exemplu, competitorii trebuie să 
raporteze date precum numărul de 

materiale, în funcție de tip și numele 
firmei care le-a elaborat. Am solicitat 

astfel de informații din partea AEP și 
le-am comparat cu alte informații 
referitoare la achiziții. Chiar dacă nu 

reprezintă o dovadă foarte clară că o 
societate are legături politice, putând 

colabora cu mai multe partide politice 
fără să aibă legături politice 
substanțiale cu vreunul dintre acestea, 

în unele cazuri, acestea oferă un 
indiciu legat de orientarea politică a 

unei anumite companii. 

Informațiile sunt disponibile numai 

pentru alegerile locale și parlamentare 
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din 2016; pentru anii anteriori, astfel 
de date nu există.  

Experții cu care am discutat ne-au 
relatat că donațiile și cadourile 

(inclusiv donațiile politice) sunt în 
multe cazuri ascunse de ochiul 

instituțiilor de monitorizare și 
reglementare. Acest lucru se poate 
realiza prin implicarea cercului de 

apropiați care nu fac obiectul vreunei 

                                                 
12 Raport de activitate anuală 2016, 
https://www.integritate.eu/Admin/Public/DWSDownl

reglementări sau prin alte mijloace 
pline de imaginaţie, precum cadourile 

de nuntă, care nu pot fi depistate prin 

declarații de avere supuse verificării 
de către ANI. În 2016, ANI a 

descoperit că 108 milioane Euro 
reprezintă suma identificată în 141 

cazuri de diferențe nejustificate12 între 
avere și venituri; nici un caz legat de 

oad.aspx?File=%2FFiles%2FFiles%2FNoutati%2FRap
ort_Activitate_Anual_ANI_2016.pdf  
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donații politice a fost identificat până 
acum.  

Pe baza datelor din Monitorul Oficial, 

am putut identifica persoanele fizice și 
juridice care au făcut cele mai 

importante donații către partidele 
politice. S-a observat că cel mai 

norocos beneficiar din intervalul 
analizat a fost Partidul Democrat 

Liberal (PDL) sub diferitele 
denumiri și alianțe-umbrelă locale. 
36% din fonduri s-au strâns la 

PDL. În 2014, democrat-liberalii și 
liberalii s-au unit sub denumirea de 

Partidul Național Liberal, astfel că, 

Partidul 
Democrat 

Liberal, 36%

Partidul 
Social 

Democrat, 
22%

Partidul 

Național Liberal, 
9%

Uniunea Social 
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Partidul Noua 

Generație-Creștin 
Democrat, 5%

Alianța Politică 

Partidul Social 
Democrat + 

Partidul 
Conservator, 5%
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ulterior acestei date, nu putem ști 
către care filială a partidului au mers 

donațiile. Valoarea totală a donațiilor 
politice în intervalul 2006-2015, 
efectuate atât de persoane fizice, cât 

și de persoane juridice, este de 
263.701.111 RON. 

 

 

 

 

                                                 
13 Raportat la anul financiar 2009 și doar fonduri UE 

Top 10 donatori / partid / RON  

Anii cu cele mai multe donații au fost 
anii electorali. În 2008, am avut 

alegeri locale și parlamentare, în 2009 
România a organizat alegeri pentru 
Parlamentul European și președinte, 

iar în 2012 pentru administrația locală 
și Parlament.  

Am identificat 1.724 juridice și PFA 

care au donat partidelor politice. Unele 
dintre acestea au donat în mai mulți 
ani și către mai multe partide.  

Un calcul aproximativ arată că 

aproape 10% dintre societățile13 
care activează în domeniul de 

activitate „lucrări de construcție a 

 
PDL + PD + DA  PSD + USL  PNL  UDMR  

Mircea Florin Andrei 492900 Daniel Neagoe 498000 Crin Halaicu 512360 Attila Verestoy 677224 

Theodor Stolojan 401926 Robert Negoita 497098 Ştefan Jicol 292240 Istvan-Lorant Antal 138800 

Ion Ivascu 368300 
Dumitru 
Valentin Ghita 495000 Cristian Busoi 275400 Istvan Antal 115908.5 

Silviu Vaduva 322600 Viorica Dancila 424082 Stefan Jicol 273980 Gyorgy Frunda 108500 

Jean Marian 
Marinescu 281890 Marian Fiscuci 344000 

Aristotel 
Căncescu 247506 Iuliu Winkler 98920 

Iosif Matula 281263 
Mihai Adrian 
Campurean 342300 Adina Valean 226600 Attila Kovacs 64547 

Petru Luhan 258758 
Octavia Daciana 
Sarbu 318654 

Victor-Viorel 
Olaru 200000 Francisc Arpad Marton 61900 

Dan Carlan 238698 Valentin Calcan 311950 Liviu Ciocoiu 200000 Laszlo Borbely 58277 

Cristian Constantin 
Poteras 205000 

Coman Dan 
Şova 299530 Mihail Bălăşescu 200000 Istvan D. Erdei 47741 

Ion Tudor 203571 Ion Toma 283702 Maria Stajcic 200000 Karoly Tanczos 45000 

TRANSILVANIA 
CONSTRUCTII 685000 

MODUL 
PROIECT SA 518000 

Forumul 
Academic Român 300000 

Fundaţia Culturalã Dr. 
Bernady Gyorgy 215000 

LUKOIL ROMANIA 429750 
SC AGROTRUST 
SRL 500000 PICMENT SERV 250000 Sc Lotus Market Sa 183625 

GRUP 
SALUBRIZARE 
URBANA SA 360000 SC SIMCA SA 500000 

INTERNATIONAL 
- S.A. 166000 Sc Plaza Invest Sa 160000 

COTROCENI PARK 
S.A. 321090 

Viewpedia Soft - 
S.R.L. 450000 

S.C. - Bilga Prest 
- S.R.L. 150000 Asociatia Claudiopolis 159100 

S.C. UMR S.A 300000 
SC INTERFRIGO 
LOGISTICS SRL 400000 TEALI EDIL 150000 

S.C. ROMAYUA 
GROUP - S.A. 115000 

Victor Construct - 
S.R.L. 260000 

OPRIA 
INTERNATIONAL 400000 

SC Green Energy 
SRL 141994 SC Marconst SRL 109500 

LIBERTATEA S.A 250000 
SC GRANSILOZ 
SRL 300000 

Aramis Invest - 
S.R.L. 138000 Fundaţia Progress 100000 

SC PROSERV SRL 234045 SC DANIN SRL 300000 
S.C. SIMULTAN - 
S.R.L. 100000 Sc Tc Print Srl 93452 

TRANSGHIMB IMOB 225000 SC GERMINO SA 300000 LEVIROM 100000 
S.C. ISOPLUS 
ROMANIA - S.R.L. 60000 

DESBORIA 225000 
ECOLACT PROD 
SRL 300000 

PICMENT 
COMPANY 100000 

MULTI PROD IMPEX - 
S.R.L. 56900 
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clădirilor rezidențiale și 
nerezidențiale” (CAEN – 4120), 

inclusiv școli, spitale, săli de sport, 
aeroporturi etc., 2% reprezintă donații 

din partea unor societăți care au 
construit drumuri și autostrăzi și alte 
2% firme de consultanță.  

Cele mai importante 15 societăți 
donatoare către partidele politice sunt 
(incluzând și alte partide în afara celor 

menționate mai sus): 

Societate + CUI Valoare 

1569870 727000 

GRIVCO – SA  

199044 685000 

TRANSILVANIA CONSTRUCTII 
 

12992050 657444 

S.C. Prefab Invest - S.A. Bucureşti 
 

1916198 609772 

S.C. Prefab – S.A. 
 

23438108 600000 

SC BETA TRADING AND INVESTM 
 

25719304 600000 

SC RHINO GROUP TECHNOLOGY 
 

16452789 598080 

SC DACRIS CONSULT 
 

4013062 575000 

S.C. VICTOR CONSTRUCT - S.R.L. 
 

5205481 557929 

S.C. Romerica International – S.R.L. 
 

2696473 518000 

MODUL PROIECT SA 
 

24705343 500000 

SC AGROTRUST SRL 
 

13271230 500000 

SC ELITE CENTER SRL 
 

1382316 500000 

SC SIMCA SA 
 

27905630 450000 

Viewpedia Soft - S.R.L.  

10547022 429750 

LUKOIL ROMANIA  

Din numărul total de societăți care au 
donat, 303 au semnat contract cu  
fonduri europene14, în timp ce 606 din 

toate fondurile (fără achiziții directe). 
Donaţia către partidele politice nu 

                                                 
14 Statisticile se referă la întreaga bază de date cu 
contracte UE. Din baza de date selectată, numărul 
este 142.  

este ilegală, dar poate indica o anume 
legătură cu partidele politice.  

Din analiza bazei de date și în 

combinație cu informațiile legate de 
titlul de proprietate, există unele tipuri 

de legături care pot fi stabilite:  

- Societățile care donează mai 

multor partide pentru a putea 

avea de câștigat în funcție de 

cine se află la putere; 

- Acționarii sau asociaţii care au 

lucrat în instituții publice 

relevante și care îşi pot utiliza 

conexiunile proprii pentru 

obținerea unor contracte; 

- Societățile ai căror acționari, 

asociaţi sau administratori au 

legături cu oficialitățile aflate la 

putere; 

- Există societăți care au „în 

spate” o influență politică ce nu 

este în mod vizibil legată de 

acționari sau asociaţi; 

- Există societăți care au 

acționari, asociaţi, directori sau 

cenzori care ocupă funcții 

publice și sunt responsabili cu 

atribuirea contractelor. 

Plecând de la concluziile anterioare, 

puteți găsi mai jos o serie de tipologii 
de societăţi care au făcut donații 

partidelor politice și care dețin 
contracte finanțate de UE. 

 

 

 

 

 

http://www.expertforum.r/


Policy brief 61 

 

24 

w
w

w
.e

x
p
e
rtfo

ru
m

.ro
  

VICTOR CONSTRUCT 

MIHALACHI VICTOR 

Societatea a donat către PSD, PDL, 

PNL, USL, începând cu anul 2007, 
suma totală de 475.000 RON; 
aproape jumătate către PDL și 

jumătate către PSD. Victor Construct 
este una dintre cele mai importante 

firme de construcții din Botoșani. 

Presa a scris că aceasta este 

apropiată președintelui CJ, Florin 
Țurcanu (PNL), care este cercetat de 

DNA.  

Surse judiciare au relatat MEDIAFAX că, după 
ce a devenit președinte al CJ Botoșani, Florin 
Turcanu a discutat cu Victor Mihalachi, director 
general al Victor Construct S.R.L. Botoşani cu 
privire la modalitatea de „colaborare” astfel 
încât plățile pentru lucrările executate să se 

facă de către CJ Botoșani conform 
contractelor; Președintele CJ ar fi primit 
100.000 Lei.  

Acordul avea în vedere executarea a două 
contracte cu finanțare europeană în valoare de 
peste 55.000.000 lei, și anume „Restaurarea și 
valorificarea sustenabilă a patrimoniului 

cultural și modernizarea infrastructurii asociate 
în zona Ventura”, însumând 12.624.033 lei, și 

„Reabilitarea Spitalului Județean de Urgență 
Mavromati" din Botoșani, în valoare de 
44.936.701 lei15. 

Cele mai multe dintre contractele pe 
care le-a semnat societatea au venit 

de la Nova Apaserv Botoșani (33 

                                                 
15 http://www.mediafax.ro/social/fostul-sef-al-cj-
botosani-florin-turcanu-suspectat-de-trafic-de-
influenta-abuz-in-serviciu-si-fals-14741136  
16 http://gazetadecluj.ro/blatul-psd-pdl-andronescu-
psd-acorda-o-licitatie-apropriatilor-pdl-transilvania-

dintre contracte), ANL și Compania 
Națională de Investiții.  

TRANSILVANIA CONSTRUCȚII 

TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA, 
LEGEAN VIOREL, FĂTĂCEAN 
GHEORGHE, TIMOFTE ANDREI IANCU, 

TIMOFTE MIRCEA 

Societatea a donat către PDL în 2008 

și 2009 suma de 685.000 RON. 

Conform presei, societatea a prosperat 
sub guvernarea PDL și ar fi fost 

apropiată partidului16. 

Gheorghe Fătăcean mai deține părţi 
sociale și în cadrul CITADIN ZALAU. 
Conform ANI,  

în timpul exercitării mandatului de consilier 
local, S.C. "WATER COMPANY SOMEŞ" S.A. – 
filiala Zalău, o societate de stat (capital deținut 
de unități administrativ-teritoriale, inclusiv 
Municipalitatea Zalău), în care POP EUGEN 
deține funcția de director de filială, a încheiat și 
executat contracte de lucrări cu S.C. "CITADIN 

ZALĂU" S.R.L., o societate comercială înființată 

de Consiliul Județean Zalău17.  

Pop a fost membru PNL și a fost 
declarat incompatibil de către ANI.  

 

 

 

constructii/, http://evz.ro/un-sponsor-pdl-are-cea-
mai-buna-oferta-pentru-stadion-855101.html  
17 
https://www.integritate.eu/Comunicate.aspx?Action
=1&NewsId=2181&M=NewsV2&PID=20  

http://evz.ro/un-sponsor-pdl-are-cea-mai-buna-oferta-pentru-stadion-855101.html
https://www.integritate.eu/Comunicate.aspx?Action=1&NewsId=2181&M=NewsV2&PID=20
http://www.mediafax.ro/social/fostul-sef-al-cj-botosani-florin-turcanu-suspectat-de-trafic-de-influenta-abuz-in-serviciu-si-fals-14741136
https://www.integritate.eu/Comunicate.aspx?Action=1&NewsId=2181&M=NewsV2&PID=20
http://gazetadecluj.ro/blatul-psd-pdl-andronescu-psd-acorda-o-licitatie-apropriatilor-pdl-transilvania-constructii/
http://www.mediafax.ro/social/fostul-sef-al-cj-botosani-florin-turcanu-suspectat-de-trafic-de-influenta-abuz-in-serviciu-si-fals-14741136
http://www.mediafax.ro/social/fostul-sef-al-cj-botosani-florin-turcanu-suspectat-de-trafic-de-influenta-abuz-in-serviciu-si-fals-14741136
http://gazetadecluj.ro/blatul-psd-pdl-andronescu-psd-acorda-o-licitatie-apropriatilor-pdl-transilvania-constructii/
http://gazetadecluj.ro/blatul-psd-pdl-andronescu-psd-acorda-o-licitatie-apropriatilor-pdl-transilvania-constructii/
http://evz.ro/un-sponsor-pdl-are-cea-mai-buna-oferta-pentru-stadion-855101.html
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CONREC 

BĂRBOȘELU LIVIU-ALEXANDRU, FILIP 
IULICĂ, GĂZDAC IOAN, HUȘTIUC 

DOINA, VRĂJITORIU MIHAI, AMARIEI 
NICOLETA-MIHAELA, ANANIESEI 

IOAN etc. 

Conrec a donat către PDL în 2010 
suma de 20.000 RON și a câștigat trei 

contracte în valoare de 44.413.635,15 
lei din fonduri UE. Presa a scris despre 
Mihai Vrăjitoriu, unul dintre 

administratorii societății, că ar fi nașul 
primarului PNL din Botoșani, Cătălin 

Flutur; în prezent, acesta este 

condamnat pentru abuz în serviciu18.  

NITECH 

DUMITRU NICOLAE, STANCU 
NICOLAE, BUMBES MIMI LILIANA 

Nitech a donat către PDL și PSD în 

2009. Societatea a obținut mai multe 
contracte din fonduri UE, însumând 

5.744.389,59 RON. Nicolae a fost 
secretar general adjunct al UNPR și 

                                                 
18 http://www.jurnalulbtd.ro/articol-Flutur-este-
acuzat-ca-a-dat-lucrari-nasului-Vrajitoru-14-
1616.html  
19 https://www.antena3.ro/actualitate/greii-din-
dosarul-microsoft-se-toarna-la-dna-o-parte-din-
spaga-ajungea-la-pdl-legatura-dintre-280682.html, 

este proprietarul unui grup 
semnificativ de societăți. Acesta a fost 

arestat pentru trafic de influență în 
dosarul Microsoft. Conform presei, 

acesta a declarat:  

În momentul în care primeşte o funcţie publică, 
politicianul învestit se implică pentrru 
recuperarea sumei de bani avansată de el şi de 
partid sau de alţii în campania electorală. Unii 
dintre aceştia îşi administrează singuri 
mecanismele de recuperare. Mai precis, unii 

dintre miniştri organizează licitaţia, negociază 
comisioanele şi stabilesc modalitatea de virare 

a acestora. Pentru alţii, cum e şi cazul meu, 
există de fiecare dată acei binevoitori care 
gestionează aceste pârghii19 

ASESOFT INTERNATIONAL 

ANASTASESCU CRISTIAN, MINASEE 

HOLDINGS LTD, JUNIUS-CONT SRL, 
CITR FILIALA BUCUREȘTI SPRL 

Sebastian Ghiță a condus compania în 

perioada 2001 – 2012. Acesta a 
devenit deputat din partea USL în 
2012. În prezent, acesta are mai 

multe dosare penale la DNA și a fugit 

în Serbia; autoritățile române au 
solicitat extrădarea sa. Societatea a 

http://www.gandul.info/stiri/cine-este-nicolae-
dumitru-retinut-de-dna-in-dosarul-microsoft-
legaturile-pe-care-le-are-cu-elena-udrea-si-gabriel-
oprea-13474985, 
http://www.pna.ro/comunicat.xhtml?id=5444  

http://www.gandul.info/stiri/cine-este-nicolae-dumitru-retinut-de-dna-in-dosarul-microsoft-legaturile-pe-care-le-are-cu-elena-udrea-si-gabriel-oprea-13474985
https://www.antena3.ro/actualitate/greii-din-dosarul-microsoft-se-toarna-la-dna-o-parte-din-spaga-ajungea-la-pdl-legatura-dintre-280682.html
https://www.antena3.ro/actualitate/greii-din-dosarul-microsoft-se-toarna-la-dna-o-parte-din-spaga-ajungea-la-pdl-legatura-dintre-280682.html
http://www.gandul.info/stiri/cine-este-nicolae-dumitru-retinut-de-dna-in-dosarul-microsoft-legaturile-pe-care-le-are-cu-elena-udrea-si-gabriel-oprea-13474985
http://www.jurnalulbtd.ro/articol-Flutur-este-acuzat-ca-a-dat-lucrari-nasului-Vrajitoru-14-1616.html
http://www.jurnalulbtd.ro/articol-Flutur-este-acuzat-ca-a-dat-lucrari-nasului-Vrajitoru-14-1616.html
http://www.gandul.info/stiri/cine-este-nicolae-dumitru-retinut-de-dna-in-dosarul-microsoft-legaturile-pe-care-le-are-cu-elena-udrea-si-gabriel-oprea-13474985
http://www.gandul.info/stiri/cine-este-nicolae-dumitru-retinut-de-dna-in-dosarul-microsoft-legaturile-pe-care-le-are-cu-elena-udrea-si-gabriel-oprea-13474985
http://www.jurnalulbtd.ro/articol-Flutur-este-acuzat-ca-a-dat-lucrari-nasului-Vrajitoru-14-1616.html
https://www.antena3.ro/actualitate/greii-din-dosarul-microsoft-se-toarna-la-dna-o-parte-din-spaga-ajungea-la-pdl-legatura-dintre-280682.html
http://www.pna.ro/comunicat.xhtml?id=5444
http://www.expertforum.r/
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obținut suma de 92.206.312,23 RON 
din 20 contracte cu fonduri UE; două 

au fost semnate din fonduri pentru 
infrastructură. Cea mai bună perioadă 

pentru societate a fost între 2009 și 
2012 când Ghiță a fost deputat. 
Societatea a donat către PDL în 2009. 

Team International, o altă societate la 
care Ghiță era asociat, a donat către 

PDL în 2009. În 2010, PDL s-a aflat la 
putere.  

 

SC CCCF DRUMURI ȘI PODURI, 
FILIALA ROMÂNIA (faliment)  

ANDRICI ADRIAN, DO-ROM 
BETEILIGUNGS GMBH, TĂTĂRĂȘANU 

LIDIA (a), ELEVAT CONT 
CONSULTING SRL (a), BNS 

INSOLVENCY IPURL (a), ICLEANU 
VIRGIL (a) 

                                                 
20 http://adevarul.ro/locale/craiova/cine-adrian-
andrici-finantatorul-cs-universitatea-craiova-incasat-
4-milioane-euro-ilegal-retrocedari-
1_5470457f0d133766a822738f/index.html, 
http://www.gandul.info/stiri/fost-controlor-al-

Societatea a primit 249.004.010 RON 
din trei contracte (fonduri UE). Andrici 

este sponsorul CS Universitatea 
Craiova din 2013 și este cercetat 

pentru restituire ilegală pentru 
obținerea de câștiguri din anumite 
decizii ANRP. Virgil Icleanu 

(administrator) este fost director în 
cadrul Companiei Naţionale de 

Autostrăzi şi Drumuri Naţionale 
(CNADNR) și a gestionat contractul cu 
Bechtel. CCCF a fost unul dintre 

acționarii Societății de Construcții în 

Transporturi București SA20. Această 
societate a avut 16 contracte între 

2007 și 2015 cu Compania de 
Drumuri. Icleanu este și acționar în 
cadrul S.C. Construcții Feroviare Iași, 

care deține 30 contracte cu CNAIR. 
Societatea a donat 20.000 RON în 

2008 către PDL.  

calitatii-de-la-bechtel-sef-la-autostrazi-317284, 
http://evz.ro/cine-sunt-persoanele-care-au-vazut-
contractul-bechtel-original-el-a-disparut-de-mai-
bine-de-un-an.html  

https://termene.ro/search.php?submitted=true&search%5bnume%5d=ANDRICI%20ADRIAN
http://evz.ro/cine-sunt-persoanele-care-au-vazut-contractul-bechtel-original-el-a-disparut-de-mai-bine-de-un-an.html
http://www.gandul.info/stiri/fost-controlor-al-calitatii-de-la-bechtel-sef-la-autostrazi-317284
http://www.gandul.info/stiri/fost-controlor-al-calitatii-de-la-bechtel-sef-la-autostrazi-317284
http://adevarul.ro/locale/craiova/cine-adrian-andrici-finantatorul-cs-universitatea-craiova-incasat-4-milioane-euro-ilegal-retrocedari-1_5470457f0d133766a822738f/index.html
http://evz.ro/cine-sunt-persoanele-care-au-vazut-contractul-bechtel-original-el-a-disparut-de-mai-bine-de-un-an.html
http://adevarul.ro/locale/craiova/cine-adrian-andrici-finantatorul-cs-universitatea-craiova-incasat-4-milioane-euro-ilegal-retrocedari-1_5470457f0d133766a822738f/index.html
http://adevarul.ro/locale/craiova/cine-adrian-andrici-finantatorul-cs-universitatea-craiova-incasat-4-milioane-euro-ilegal-retrocedari-1_5470457f0d133766a822738f/index.html
http://evz.ro/cine-sunt-persoanele-care-au-vazut-contractul-bechtel-original-el-a-disparut-de-mai-bine-de-un-an.html
https://termene.ro/search.php?submitted=true&search%5bnume%5d=ANDRICI%20ADRIAN
https://termene.ro/search.php?submitted=true&search%5bnume%5d=ANDRICI%20ADRIAN
https://termene.ro/search.php?submitted=true&search%5bnume%5d=ANDRICI%20ADRIAN
https://termene.ro/search.php?submitted=true&search%5bnume%5d=ANDRICI%20ADRIAN
http://adevarul.ro/locale/craiova/cine-adrian-andrici-finantatorul-cs-universitatea-craiova-incasat-4-milioane-euro-ilegal-retrocedari-1_5470457f0d133766a822738f/index.html
https://termene.ro/search.php?submitted=true&search%5bnume%5d=ANDRICI%20ADRIAN
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INSTITUTUL DE STUDII SI 
PROIECTĂRI ENERGETICE SA / 

ROMELECTRO 

GHEORGHIU IOAN DAN, 
ROMELECTRO SA, PAVEL MIHAI (a), 

CRISTIAN NICOLAE SECOSAN (a), 

GÂRDAN DUMITRU (a), CHIȚESCU 

ION EDUARD (a)  

ISPE a donat 15.000 către PDL în 
2008. Dan Ioan Gheorghiu a fost 
consilier pe probleme de energie al 

fostului Premier PSD, Victor Ponta, 
consilier personal al fostului ministru 

PDL, Adriean Videanu și al fostului 
Ministru al Industriei din partea PSD, 
Dan Ioan Popescu. Romelectro a făcut 

parte din rețeaua de comerț exterior 
înainte de 1989 (perioada comunistă). 

Viorel Gafița este președintele 
Romelectro și acționar sau asociat în 

                                                 
21 http://ziuadecj.realitatea.net/eveniment/baieti-
destepti-din-energie-si-afaceristi-intrati-in-vizorul-
dna-vor-sa-construiasca-centrul-de-deseuri-de-la-
cluj--147640.html, https://www.flux24.ro/unde-si-

societăți precum SOLAR ENERGY 
CONSTRUCTION SRL, SOLAR FACTORY 

SRL sau SUN PARK, unde este co-
asociat alături de Marian Anton, 

membru PDL/PNL și UNPR.  

ISPE a primit fonduri UE în valoare de 

1.100.681 RON pentru 19 contracte; 

11 dintre acestea sunt cu Consiliul 
Local al Sectorului 3. Romelectro a 
obținut două contracte însumând 

82.626.923,04 RON. 

Romelectro a mai donat către PDL în 
2008 suma de 65.000 RON. Presa a 

scris că Romelectro a obținut marea 
majoritate a contractelor în perioada 
în care Popescu era ministru (2001-

2004) și Gheorghiu consilierul său21. 

 

cu-cine-si-a-petrecut-vacanta-omul-cheie-din-
preajma-lui-ponta-fost-consilier-al-lui-videanu-si-
dip-2/  

http://ziuadecj.realitatea.net/eveniment/baieti-destepti-din-energie-si-afaceristi-intrati-in-vizorul-dna-vor-sa-construiasca-centrul-de-deseuri-de-la-cluj--147640.html
http://ziuadecj.realitatea.net/eveniment/baieti-destepti-din-energie-si-afaceristi-intrati-in-vizorul-dna-vor-sa-construiasca-centrul-de-deseuri-de-la-cluj--147640.html
https://www.flux24.ro/unde-si-cu-cine-si-a-petrecut-vacanta-omul-cheie-din-preajma-lui-ponta-fost-consilier-al-lui-videanu-si-dip-2/
http://ziuadecj.realitatea.net/eveniment/baieti-destepti-din-energie-si-afaceristi-intrati-in-vizorul-dna-vor-sa-construiasca-centrul-de-deseuri-de-la-cluj--147640.html
https://termene.ro/search.php?submitted=true&search%5bnume%5d=GHEORGHIU%20IOAN%20DAN
https://termene.ro/search.php?submitted=true&search%5bnume%5d=GHEORGHIU%20IOAN%20DAN
https://termene.ro/search.php?submitted=true&search%5bnume%5d=GHEORGHIU%20IOAN%20DAN
http://ziuadecj.realitatea.net/eveniment/baieti-destepti-din-energie-si-afaceristi-intrati-in-vizorul-dna-vor-sa-construiasca-centrul-de-deseuri-de-la-cluj--147640.html
https://termene.ro/search.php?submitted=true&search%5bnume%5d=GHEORGHIU%20IOAN%20DAN
https://www.flux24.ro/unde-si-cu-cine-si-a-petrecut-vacanta-omul-cheie-din-preajma-lui-ponta-fost-consilier-al-lui-videanu-si-dip-2/
https://www.flux24.ro/unde-si-cu-cine-si-a-petrecut-vacanta-omul-cheie-din-preajma-lui-ponta-fost-consilier-al-lui-videanu-si-dip-2/
http://www.expertforum.r/
https://termene.ro/search.php?submitted=true&search%5bnume%5d=GHEORGHIU%20IOAN%20DAN
https://www.flux24.ro/unde-si-cu-cine-si-a-petrecut-vacanta-omul-cheie-din-preajma-lui-ponta-fost-consilier-al-lui-videanu-si-dip-2/
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CONBAC S.A. 

CHIRAPLEȘ AUREL, a: ZAHARIA I. 
IONUȚ, PARAU I. VIOREL, LEONTE 

GENIȚA, HARABA EMILIAN, 
COROCĂESCU M. ȘTEFAN 

Mihai Șlic, consilier local (PDL) și 

viceprimar al orașului Bacău (PNL), a 
fost acționar până în 201522. Acesta a 

pierdut mandatul din cauza 
incompatibilității, întrucât CONBAC și 
Profinstal au obținut contracte din 

partea municipalității. De asemenea, 
soția sa, Șlic Mariana, a fost acționar 

în cadrul aceleiași societăți. Societatea 
a donat către PDL suma de 15.000 

RON în anul 2012.  

Conbac a primit din fonduri UE cinci 

contracte însumând 65.414.073,24 
RON. În 2015, societatea a semnat un 

contract cu Primăria Bacău în valoare 
de 40.862.792,45 pentru proiectul de 

                                                 
22 http://www.zf.ro/companii/cum-a-reusit-o-firma-
din-bacau-sa-obtina-un-contract-de-10-mil-de-la-
olandezii-de-la-damen-6228680  
23 http://www.mediafax.ro/social/afacerile-
consilierilor-judeteni-prahova-un-consilier-psd-are-
prin-cele-12-firme-ale-sale-18-contracte-cu-bani-
publici-8859423, 
http://www.puterea.ro/campaniile_puterea/campani

Reabilitare și modernizare a insulei de 
agrement Bacău.  

18 din 42 contracte sunt semnate cu 

Compania Națională de Investiții, în 
mare parte în perioada 2008-2010, 

atunci când PDL deținea Ministerul 
Dezvoltării Regionale.  

PAULUS 

IONIȚĂ TOMA, FUSEA PAUL DRAGOS, 

NEDELCU LUCIAN IUSTIN 

Paulus23 a primit 13 contracte în 
valoare totală de 71.724.620,98 RON 

din fonduri UE. În 2011, Toma Ioniță a 

fost consilier județean din partea PSD 
la CJ Prahova și a fost investigat de 

către Agenția Națională de Integritate 
pentru conflicte de interese. În 2011, 
acesta deținea acțiuni la 12 societăți24, 

în timp ce în prezent, acesta este 

ile-puterea-constructorii-pe-bani-publici-si-relatiile-
lor-politice-xxiii-prahova-2-partenerii-clanului-
cosma-131724.html  
24 http://www.zf.ro/special/caracatita-politica-si-
risipa-banului-public-una-din-zece-firme-unde-sunt-
administratori-consilieri-judeteni-are-contracte-cu-
autoritatile-locale-cel-putin-8860734  

http://www.puterea.ro/campaniile_puterea/campaniile-puterea-constructorii-pe-bani-publici-si-relatiile-lor-politice-xxiii-prahova-2-partenerii-clanului-cosma-131724.html
https://termene.ro/search.php?submitted=true&search%5bnume%5d=IONI%C8%9A%C4%82%20TOMA
http://www.puterea.ro/campaniile_puterea/campaniile-puterea-constructorii-pe-bani-publici-si-relatiile-lor-politice-xxiii-prahova-2-partenerii-clanului-cosma-131724.html
https://termene.ro/search.php?submitted=true&search%5bnume%5d=IONI%C8%9A%C4%82%20TOMA
http://www.zf.ro/companii/cum-a-reusit-o-firma-din-bacau-sa-obtina-un-contract-de-10-mil-de-la-olandezii-de-la-damen-6228680
http://www.mediafax.ro/social/afacerile-consilierilor-judeteni-prahova-un-consilier-psd-are-prin-cele-12-firme-ale-sale-18-contracte-cu-bani-publici-8859423
http://www.zf.ro/special/caracatita-politica-si-risipa-banului-public-una-din-zece-firme-unde-sunt-administratori-consilieri-judeteni-are-contracte-cu-autoritatile-locale-cel-putin-8860734
http://www.zf.ro/companii/cum-a-reusit-o-firma-din-bacau-sa-obtina-un-contract-de-10-mil-de-la-olandezii-de-la-damen-6228680
http://www.mediafax.ro/social/afacerile-consilierilor-judeteni-prahova-un-consilier-psd-are-prin-cele-12-firme-ale-sale-18-contracte-cu-bani-publici-8859423
http://www.zf.ro/special/caracatita-politica-si-risipa-banului-public-una-din-zece-firme-unde-sunt-administratori-consilieri-judeteni-are-contracte-cu-autoritatile-locale-cel-putin-8860734
http://www.puterea.ro/campaniile_puterea/campaniile-puterea-constructorii-pe-bani-publici-si-relatiile-lor-politice-xxiii-prahova-2-partenerii-clanului-cosma-131724.html
http://www.zf.ro/special/caracatita-politica-si-risipa-banului-public-una-din-zece-firme-unde-sunt-administratori-consilieri-judeteni-are-contracte-cu-autoritatile-locale-cel-putin-8860734
http://www.puterea.ro/campaniile_puterea/campaniile-puterea-constructorii-pe-bani-publici-si-relatiile-lor-politice-xxiii-prahova-2-partenerii-clanului-cosma-131724.html
http://www.mediafax.ro/social/afacerile-consilierilor-judeteni-prahova-un-consilier-psd-are-prin-cele-12-firme-ale-sale-18-contracte-cu-bani-publici-8859423
http://www.zf.ro/companii/cum-a-reusit-o-firma-din-bacau-sa-obtina-un-contract-de-10-mil-de-la-olandezii-de-la-damen-6228680
http://www.mediafax.ro/social/afacerile-consilierilor-judeteni-prahova-un-consilier-psd-are-prin-cele-12-firme-ale-sale-18-contracte-cu-bani-publici-8859423
http://www.zf.ro/special/caracatita-politica-si-risipa-banului-public-una-din-zece-firme-unde-sunt-administratori-consilieri-judeteni-are-contracte-cu-autoritatile-locale-cel-putin-8860734
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acționar, asociat sau administrează 
alte 19 societăți.  

MAGUAY IMPEX 

PUGHIN CORVIN GABRIEL, PUGHIN 
PAVEL 

Societatea a donat către PDL în 2009. 
Gabriel Pughin a fost condamnat într-

un dosar DNA în legătură cu fraude 

din bani europeni25. Maguay a primit 

contractul în condițiile în care comisia 
de evaluare nu a respectat procedurile 
legale de achiziție pentru proiectul 

Platforma de e-learning la 
Universitatea de Medicină și Farmacie 

'Gr.T.Popa' Iași26. Societății îi este 
interzisă participarea în cadrul 
procedurilor de achiziție timp de trei 

ani.  

Aproape 40% din profitul societății 
vine din contracte cu unități militare 

din București (02415, 2096 etc). În 
ceea ce privește numărul contractelor, 
aproape 12% dintre contracte (cel 

                                                 
25 
http://www.pna.ro/faces/comunicat.xhtml?id=2865, 
https://www.agerpres.ro/justitie/2017/07/28/vasile-
astarastoae-fost-presedinte-al-colegiului-medicilor-
condamnat-la-doi-ani-inchisoare-cu-suspendare-18-
01-16  

mai mare procent) au fost semnate cu 
CJ Dâmbovița, o mare parte dintre 

acestea între 2009 și 2012, atunci 
când președinte era Florin Popescu, 

PDL; acesta a fost ulterior condamnat 
la închisoare pentru mită electorală  

CONSMIN (insolvență) 

BÎRLAD CORINA TIBERIA, TUTUNARU 

EMIL, NOVA CONSTRUCT SRL, 

AUTORITATEA PENTRU 

ADMINISTRAREA ACTIVELOR 
STATULUI, HERAL CONSULT IPURL 
(a), MANIŢIU DAN (a), CONTAUDIT 

EVALEX S.R.L. (a) 

Societatea a donat către PNL în 2012. 
Marius Botoroagă a fost administrator 

al societății. Numele acestuia figurează 
în dosarul Gala Bute27. Procurorii au 
stabilit că fostul ministru PDL Elena 

Udrea și șefa Companiei Naționale de 
Investiții (CNI), Ana Maria 

Topoliceanu, au primit 300.000 Lei de 
la Botoroagă pentru a asigura plata 
pentru lucrările pe care societatea le-a 

26 
https://www.agerpres.ro/justitie/2017/07/28/vasile-
astarastoae-fost-presedinte-al-colegiului-medicilor-
condamnat-la-doi-ani-inchisoare-cu-suspendare-18-
01-16  
27 
http://www.pna.ro/faces/comunicat.xhtml?id=6217 

https://www.agerpres.ro/justitie/2017/07/28/vasile-astarastoae-fost-presedinte-al-colegiului-medicilor-condamnat-la-doi-ani-inchisoare-cu-suspendare-18-01-16
https://www.agerpres.ro/justitie/2017/07/28/vasile-astarastoae-fost-presedinte-al-colegiului-medicilor-condamnat-la-doi-ani-inchisoare-cu-suspendare-18-01-16
https://termene.ro/search.php?submitted=true&search%5bnume%5d=PUGHIN%20CORVIN%20GABRIEL
https://www.agerpres.ro/justitie/2017/07/28/vasile-astarastoae-fost-presedinte-al-colegiului-medicilor-condamnat-la-doi-ani-inchisoare-cu-suspendare-18-01-16
https://www.agerpres.ro/justitie/2017/07/28/vasile-astarastoae-fost-presedinte-al-colegiului-medicilor-condamnat-la-doi-ani-inchisoare-cu-suspendare-18-01-16
http://www.pna.ro/faces/comunicat.xhtml?id=2865
https://www.agerpres.ro/justitie/2017/07/28/vasile-astarastoae-fost-presedinte-al-colegiului-medicilor-condamnat-la-doi-ani-inchisoare-cu-suspendare-18-01-16
https://www.agerpres.ro/justitie/2017/07/28/vasile-astarastoae-fost-presedinte-al-colegiului-medicilor-condamnat-la-doi-ani-inchisoare-cu-suspendare-18-01-16
https://termene.ro/search.php?submitted=true&search%5bnume%5d=PUGHIN%20CORVIN%20GABRIEL
https://www.agerpres.ro/justitie/2017/07/28/vasile-astarastoae-fost-presedinte-al-colegiului-medicilor-condamnat-la-doi-ani-inchisoare-cu-suspendare-18-01-16
http://www.expertforum.r/
https://www.agerpres.ro/justitie/2017/07/28/vasile-astarastoae-fost-presedinte-al-colegiului-medicilor-condamnat-la-doi-ani-inchisoare-cu-suspendare-18-01-16
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executat pentru CNI. Atunci când s-a 
efectuat plata de către CNI, Botoroagă 

a plătit 10% unei alte societăți pentru 
consultanță fictivă, aceasta 

transferând banii unei alte societăți 
care a transmis fondurile 
politicienelor. Conform DNA, o parte 

din bani a fost utilizată pentru a 
acoperi cheltuielile filialei din 

București a unui partid.  

Conform presei, Botoroagă a 
recunoscut mita și a solicitat 

procedura simplificată de judecare. 
Acesta a declarat că a avut nevoie de 
bani pentru salarii și a fost de acord 

să returneze 10% din contracte28. 

Aproape 45% din veniturile 
societății au venit din partea CNI. 

Aproape 50% din contracte au fost 
semnate cu Apa Serv Valea Jiului S.A 
(105 contracte). 

SELINA S.R.L. (insolvență)  

RUS BENEAMIN, CITR FILIALA BIHOR 
SPRL(a) 

Selina a donat în 2012 suma de 
10.000 RON către PDL. Beneamin Rus 

a fost condamnat pentru spălare de 
bani29 și instigare la abuz în serviciu. 

Acesta a dat mită lui Alexandru Iosif 

                                                 
28 http://zhd.ro/eveniment/dragos-botoroaga-de-la-
omul-de-afaceri-marunt-prins-in-vartejul-
intereselor-la-contracte-de-zeci-de-milioane-de-
euro/  

Francisc (UDMR), care era 
președintele CJ Bihor, pentru a 

favoriza Selina la achiziționarea unui 
teren în Oradea și pentru a-i facilita 

obţinerea documentației de urbanism.  

Selina este acționar al Drumuri Bihor 
SA, iar Rus este administrator. 

Drumuri Bihor este deținută și de CJ 
Bihor. Cei mai mulți bani la Selina au 
venit de la Primăria Oradea (36), CJ 

Bihor (17) și CNAIR (10). 50% din 
venitul societății vine de la CJ Bihor și 

Oradea; 25% provine de la CNAIR. 
Trameco SA este o altă societate 
deținută de Rus care are contracte cu 

CNAIR și CJ Bihor.  

Selina a primit 11 contracte din 
fonduri EU în valoare totală de 

405.806.687 RON; trei dintre acestea 
au fost semnate cu Compania de Apă 
din Oradea, unul cu CNAIR, unul cu CJ 

Bihor, două cu Primăria Oradea. 
Trameco a obținut un contract în 

valoare de 1.417.585,54 RON din 
partea Primăriei Oradea.  

29 
http://www.pna.ro/faces/comunicat.xhtml?id=4833  

http://zhd.ro/eveniment/dragos-botoroaga-de-la-omul-de-afaceri-marunt-prins-in-vartejul-intereselor-la-contracte-de-zeci-de-milioane-de-euro/
http://zhd.ro/eveniment/dragos-botoroaga-de-la-omul-de-afaceri-marunt-prins-in-vartejul-intereselor-la-contracte-de-zeci-de-milioane-de-euro/
https://termene.ro/search.php?submitted=true&search%5bnume%5d=RUS%20BENEAMIN
http://zhd.ro/eveniment/dragos-botoroaga-de-la-omul-de-afaceri-marunt-prins-in-vartejul-intereselor-la-contracte-de-zeci-de-milioane-de-euro/
https://termene.ro/search.php?submitted=true&search%5bnume%5d=RUS%20BENEAMIN
http://www.pna.ro/faces/comunicat.xhtml?id=4833
http://zhd.ro/eveniment/dragos-botoroaga-de-la-omul-de-afaceri-marunt-prins-in-vartejul-intereselor-la-contracte-de-zeci-de-milioane-de-euro/
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Kiss a donat către UDMR suma de 

31.561 RON în 2007, 2010, 2012, 
2013 și 2014. De asemenea, acesta 

este una dintre cele mai înstărite 
oficialități din județ.  

SC ENERGOCONSTRUCȚIA FILIALA 
BUCUREȘTI 

VASILACHE ELENA, MITARCĂ TIBERIU 

Societatea se află în faliment. Unul 
dintre cenzorii instituției este 
MARICHESCU ELISAVETA, care este 

cenzor la alte câteva societăți: SC 
ENERGO BETON SA, SC ENERGO BET 

SA și SC ENERGOPLAST GROUP SA. 
Toate cele patru societăți au donat 
către PSD și PDL în 2008 și 2009. 

 

 

 

CONSTRUCȚII UNU S.A IASI 

Societatea a donat către PDL în 2009 

suma de 100.000 RON și este deținută 
de către ASOCIAȚIA CONSTRUCȚII 

UNU P.A.S. Deputatul PSD Anghel 
Stanciu a deținut acțiuni în cadrul 
societății în 2012.  

CONPROIECT AKY 

SĂNĂUȚANU EUGEN DOREL 

Societatea a fost înființată și a avut ca 
asociat pe Cristian Achiței, consilier al 
CJ Botoșani din partea PDL. Achiței a 

ocupat și funcția de inspector în cadrul 
Ministerului Dezvoltării Regionale și 

Turismului. Societatea a câștigat două 
contracte cu finanțare UE – 62.000 lei 
cu CJ Botoșani în 2012 și 2014, atunci 

când acesta era consilier județean și 

https://termene.ro/search.php?submitted=true&search%5bnume%5d=S%C4%82N%C4%82U%C8%9AANU%20EUGEN%20DOREL
http://www.expertforum.r/
https://termene.ro/search.php?submitted=true&search%5bnume%5d=MUSAT%20RODICA
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Președinte al CJ30. Societatea a donat 
către PDL în 2008. 

CONSIZO SERV - S.R.L. 

AVRAM P. CONSTANTIN 

Constantin Avram a fost consilier 
județean, sub-prefect, parlamentar 
din partea PC în mandatul 2012-2016. 

Societatea a avut peste 30 contracte 
cu Primăria Bacău în perioada 2007-

2009, atunci când Avram era consilier 

județean și asociat31. 45 % din 

veniturile societății provin de la 
primăria Bacău.   

OMA GRUP INSTAL S.R.L. 

AVRAM IANCU IOAN, HAȚEGAN 

MARIUS NICOLAE, MURESAN OVIDIU 
DOREL 

Marius Nicolae Haţegan a fost consilier 

județean PDL, secretar al Comisiei de 
amenajarea teritoriului, investiții, 
turism, mediu și gestiunea 

patrimoniului județului din cadrul CJ 
Alba, secretar PNL; conform presei, 

acesta este apropiat al președintelui 
CJ Alba, Ion Dumitrel32. Societatea a 
făcut donaţii către PDL în anii 2008 și 

2012.  

                                                 
30 
http://www.botosaneanul.ro/administratie/drumuri-
proiectate-de-la-distanta/ , 
http://www.ziaruldeiasi.ro/botosani/afaceri-cu-bani-
publici-dirijate-prin-marionete~ni5fdn  
31 
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?i
dm=17&leg=2012&cam=2&pag=0 

GROUP DCM - S.R.L. 

DINULESCU DUMITRU, GHEORGHE 
ION DOREL 

Dinulescu este trezorierul local al PNL 
și apropiat al lui Nicolae Robu, 
primarul Timișoarei33; Dinulescu a fost 

vicepreședinte al PNL. O mare parte 
dintre contractele câștigate de către 

societate sunt semnate cu 
Administrația Drumuri și Poduri a 
Județului Timiș (15 din 41). O altă 

societate a lui Dinulescu, DINU INSTAL 

S.R.L., a încheiat mai multe contracte 
cu Primăria Timișoara. Societatea a 

donat către PNL în 2011.  

ROMO AQUA 
BALOGH SOOS EVA ANDREA 

Societatea este asociat al RONO 

URBAN CONSULTING AND 
MANAGEMENT CONSULTING GROUP 
S.R.L., la care soțul Evei Andrea 

Balogh, Balogh Soos Csaba, este co-
asociat. Soos a fost partener cu Dorin 

Debuceanu, fost șef al CNAIR, la Rono 
Urban. Debucean a fost condamnat la 
închisoare pentru vânzarea de terenuri 

subevaluate aflate în patrimoniul 
societății, dar și pentru plăți ilegale 

către o societate din Budapesta. Csaba 
Soos a fost directorul Companiei de 
Ape Oradea. Societatea s-ar afla „în 

32 http://opiniatransilvana.ro/incompatibilitatile-si-
coruptia-avanseaza-alarmant-in-consiliul-judetean-
alba/  
33 http://ph-online.ro/politica/item/45567-ce-grei-ai-
pnl-sunt-implicati-in-afaceri-dubioase-cu-milioane-
de-euro-din-banii-publici  

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=17&leg=2012&cam=2&pag=0
https://termene.ro/search.php?submitted=true&search%5bnume%5d=AVRAM%20IANCU%20IOAN
http://ph-online.ro/politica/item/45567-ce-grei-ai-pnl-sunt-implicati-in-afaceri-dubioase-cu-milioane-de-euro-din-banii-publici
https://termene.ro/search.php?submitted=true&search%5bnume%5d=DINULESCU%20DUMITRU
https://termene.ro/search.php?submitted=true&search%5bnume%5d=AVRAM%20IANCU%20IOAN
http://www.ziaruldeiasi.ro/botosani/afaceri-cu-bani-publici-dirijate-prin-marionete~ni5fdn
http://ph-online.ro/politica/item/45567-ce-grei-ai-pnl-sunt-implicati-in-afaceri-dubioase-cu-milioane-de-euro-din-banii-publici
http://www.ziaruldeiasi.ro/botosani/afaceri-cu-bani-publici-dirijate-prin-marionete~ni5fdn
http://opiniatransilvana.ro/incompatibilitatile-si-coruptia-avanseaza-alarmant-in-consiliul-judetean-alba/
https://termene.ro/search.php?submitted=true&search%5bnume%5d=AVRAM%20P.%20CONSTANTIN
https://termene.ro/search.php?submitted=true&search%5bnume%5d=AVRAM%20IANCU%20IOAN
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=17&leg=2012&cam=2&pag=0
http://opiniatransilvana.ro/incompatibilitatile-si-coruptia-avanseaza-alarmant-in-consiliul-judetean-alba/
http://opiniatransilvana.ro/incompatibilitatile-si-coruptia-avanseaza-alarmant-in-consiliul-judetean-alba/
https://termene.ro/search.php?submitted=true&search%5bnume%5d=BALOGH%20SOOS%20EVA%20ANDREA
http://ph-online.ro/politica/item/45567-ce-grei-ai-pnl-sunt-implicati-in-afaceri-dubioase-cu-milioane-de-euro-din-banii-publici
https://termene.ro/search.php?submitted=true&search%5bnume%5d=DINULESCU%20DUMITRU
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sfera de interes al fostului Ministru al 
Mediului din partea UDMR, Laszlo 

Borbely”, conform presei locale34. 
Societatea a donat către UDMR în 

2009.  

 

 

 

 

 

                                                 
34 http://gazetadecluj.ro/primaria-clujeana-si-abast-
s-au-facut-ca-monteaza-pe-somesul-mic-un-baraj-
pentru-gunoaie/, 
http://www.ebihoreanul.ro/stiri/ultima-or-31-

III. FONDURILE UE  

După cum s-a menționat anterior, am 
lucrat la o bază de date de 26.488 

contracte. Dintre acestea, un procent 
mare de sume au fost alocate pentru 

lucrări, în timp ce cele mai multe 
contracte au legătură cu serviciile.  

 

 

 

1/fostul-sef-al-cnadnr-bihoreanul-dorin-debucean-
condamnat-cu-executare-la-3-ani-si-6-luni-de-
inchisoare-112860.html 
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http://gazetadecluj.ro/primaria-clujeana-si-abast-s-au-facut-ca-monteaza-pe-somesul-mic-un-baraj-pentru-gunoaie/
http://gazetadecluj.ro/primaria-clujeana-si-abast-s-au-facut-ca-monteaza-pe-somesul-mic-un-baraj-pentru-gunoaie/
http://www.expertforum.r/
http://gazetadecluj.ro/primaria-clujeana-si-abast-s-au-facut-ca-monteaza-pe-somesul-mic-un-baraj-pentru-gunoaie/
http://gazetadecluj.ro/primaria-clujeana-si-abast-s-au-facut-ca-monteaza-pe-somesul-mic-un-baraj-pentru-gunoaie/
http://gazetadecluj.ro/primaria-clujeana-si-abast-s-au-facut-ca-monteaza-pe-somesul-mic-un-baraj-pentru-gunoaie/
http://gazetadecluj.ro/primaria-clujeana-si-abast-s-au-facut-ca-monteaza-pe-somesul-mic-un-baraj-pentru-gunoaie/
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III.A. Câștigătorii 

Această secțiune include analiza celor 
mai prolifice societăți în ceea ce 

privește și numărul de contracte. 

Top 20 câștigători – valoarea contractelor 
* din contractele selectate  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Societate Sumă % din 

total* 
ASTALDI SPA ITALIA SUC: ROMANIA BUCURESTI 2602506316 3.19% 

HIDROCONSTRUCTIA SA 2444055208 2.99% 

ALSTOM TRANSPORT SA 2196672214 2.69% 

ASOCIEREA FCC CONSTRUCCION S.A./ASTALDI S.p.A JV 1911307154 2.34% 

FCC Construccion SA 1796379190 2.20% 

TIRRENA SCAVI SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ 1718970392 2.10% 

AKTOR S.A. 1455059038 1.78% 

IMPRESA PIZZAROTTI & C S.p.A 1438681359 1.76% 

SWIETELSKY BAUGESELLSCHAFT M.B.H. LINZ SUCURSALA 
BUCURESTI 

1350523774 1.65% 

VEGA 93 SRL GALATI 1024400620 1.25% 

S.C. CONFORT S.A. 958817259 1.17% 

PORR CONSTRUCT S.R.L. 955764101 1.17% 

STRABAG SRL 937933250 1.15% 

VAN OORD DREDGING AND MARINE CONTRACTORS BV 895358248 1.10% 

ROMSTRADE SRL 827343070 1.01% 

DELTA ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII SI MONTAJ 93 SRL 821513280 1.01% 

ROMENERGO S.A 808748919 0.99% 

CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES SA 787109012 0.96% 

TANCRAD SRL 783198170 0.96% 

STRACO GRUP SRL 726415215 0.89% 
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Top 25 societăți din România - valori / 

Top 10 câștigători – număr contracte 

 

 

  

 
Societate  Sumă 

VEGA 93 SRL GALATI 1024400620 

CONFORT SA 958817259.3 

ROMSTRADE SRL 827343070.1 

DELTA ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII SI MONTAJ 93 SRL 821513279.7 

ROMENERGO S.A 808748919.4 

TANCRAD SRL 783198170 

STRACO GRUP SRL 726415214.7 

CONSTRUCTII ERBASU 688239039.1 

SPEDITION UMB SRL 658371421.6 

Coral SRL 581922176 

TEHNOSTRADE SRL  523313401.4 

ELSACO ELECTRONIC SRL 513750445.6 

DIMAR SRL 502077175.7 

IASICON S.A. 447954412.1 

IRIDEX GROUP CONSTRUCTII 432666271.8 

ROTARY CONSTRUCTII SRL 402578655.3 

SELINA SRL 392961737.5 

TEHNOLOGICA RADION S.R.L. 392361689.7 

UTI GRUP S.A. 380297595.1 

TEHNIC-ASIST S.R.L. 369824595.9 

TEL DRUM S.A. 354348726 

VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGIES ROMANIA SRL 325003999.8 

VICTOR CONSTRUCT S.R.L. 307514148.1 

AZVI SA 297103362.1 

S.C. T.M.U.C. Bucuresti S.A. 294155114 
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ROMCONTEXPERT S.R.L.

RAMBOLL SOUTH EAST EUROPE S.R.L.

ROMAIR CONSULTING SRL

PROJECT EXPERT ASSOCIATION S.R.L.

ETA2U  SRL

BILANCIA EXIM S.R.L.

Proiect SA Galati

FLAROM ADVERTISING S.R.L.

EXPERT PROIECT 2002 SRL

Romexpo SA

PRIM AUDIT SRL

HIDROCONSTRUCTIA SA

AVENSA CONSULTING SRL

http://www.expertforum.r/
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VEGA 93 SRL  

Vega 93 este una dintre marile 
societăți de construcții din țară și este 

controlată de către Corneliu Istrate. 
Conform presei, în 2004, acesta a 

donat PSD o anumită sumă pentru 
alegeri35. 

În timpul guvernului Năstase (PSD), 

VEGA 93 a negociat o serie de 
contracte cu instituții publice.36 
Societatea a fost acuzată de legături 

cu Petre Lificiu, fost Ministrul al Apelor 
și Protecției Mediului din partea 

PSD/PDL. Atunci când a fost șefă a 
Direcției Apelor Siret (ulterior, sub-
prefect de Bacău), Tudorița Lungu a 

declarat că în spatele contractelor cu 
VEGA’s 93 s-a aflat Lificiu: Există un 

zvon conform căruia fostul ministru al 
Mediului, Petre Lificiu, s-ar afla în 
spatele societății”. 37 

S.C. CONFORT S.A. (în faliment) 

Administratorul societății este Cornu 
Georgică, un nume asociat cu 
politicieni PDL, deși acesta a negat 

vreo legătură38. Omul de afaceri a fost 
denumit „regele asfaltului din Banat” 

datorită contractelor de sute de 

milioane de euro cu instituții conduse 
                                                 
35 http://presagalati.ro/vega-93-a-fi-sau-a-nu-fi-in-
insolventa-ii/  
36 http://adevarul.ro/news/politica/vega-93-galati-
patronata-sponsor-psd-
1_50ac1bfc7c42d5a66384e8cc/index.html 
 
37 https://ziaruldeinvestigatii.ro/blog/posts/romania-
nasilor-corneliu-istrate-galati-ii 
 
38 https://www.ancheteonline.ro/2015/08/cine-este-
consilierul-lui-traian-basescu-prins-in-plasa-de-
procurorii-dna-cum-a-intrat-in-atentia-sri-si-ce-
afaceri-grase-a-facut-cu-deputatul-puisor/  

de politicieni PDL.39 Numele lui Cornu 
apare în mai multe dosare penale. 

Procurorii au cercetat societatea 
pentru un prejudiciu de 23 milioane 

RON într-un contract cu Regia 
Autonomă de Activități Nucleare40 în 
cadrul căruia i s-a returnat 

contravaloarea garanției, deși lucrările 
nu au fost realizate. De asemenea, un 

raport CNADNR41 a indicat faptul că 
societatea a primit zeci de milioane de 
lei pentru lucrări care nu au fost 

executate sau au fost mult 
supraevaluate.  

ROMSTRADE SRL 

Romstrade SRL a fost administrată de 

Nelu Iordache, unul dintre primii 
oameni de afaceri denumiți „regi ai 

asfaltului”. Iordache a fost implicat în 
mai multe dosare penale. În 2012, 
DNA l-a cercetat pe ministrul 

Transporturilor, Silaghi Ovidiu Ioan 
(PNL), care i-a solicitat lui Iordache, 

directorul general al Romstrade S.R.L., 
să deschidă noi rute care să facă 
legătura între Aeroportul din Satu 

Mare și alte destinații din Europa. În 
schimb, acesta ar fi exercitat influență 

asupra unor oficialități din cadrul 

CNADNR pentru a efectua plăți la timp 

cu privire la contractele încheiate de 

39 http://adevarul.ro/locale/cluj-napoca/romania-
lucrului-prost-facut-groapa-gunoi-cluj-costa-mai-

decat-spital-ultramodern-
1_5974bbe35ab6550cb869d9f0/index.html 
 
40 http://www.gorjeanul.ro/actualitate/catuse-
pentru-fosti-sefi-ai-raan-prejudiciu-de-peste-23-de-
milioane-de-lei  
41 https://www.pressalert.ro/2012/04/exclusiv-de-la-
firma-regelui-asfaltului-din-banat-pentru-cnadnr-tun-
de-peste-173-milioane-lei/  

https://www.ancheteonline.ro/2015/08/cine-este-consilierul-lui-traian-basescu-prins-in-plasa-de-procurorii-dna-cum-a-intrat-in-atentia-sri-si-ce-afaceri-grase-a-facut-cu-deputatul-puisor/
http://presagalati.ro/vega-93-a-fi-sau-a-nu-fi-in-insolventa-ii/
http://www.gorjeanul.ro/actualitate/catuse-pentru-fosti-sefi-ai-raan-prejudiciu-de-peste-23-de-milioane-de-lei
https://www.ancheteonline.ro/2015/08/cine-este-consilierul-lui-traian-basescu-prins-in-plasa-de-procurorii-dna-cum-a-intrat-in-atentia-sri-si-ce-afaceri-grase-a-facut-cu-deputatul-puisor/
http://adevarul.ro/news/politica/vega-93-galati-patronata-sponsor-psd-1_50ac1bfc7c42d5a66384e8cc/index.html
http://www.gorjeanul.ro/actualitate/catuse-pentru-fosti-sefi-ai-raan-prejudiciu-de-peste-23-de-milioane-de-lei
http://adevarul.ro/locale/cluj-napoca/romania-lucrului-prost-facut-groapa-gunoi-cluj-costa-mai-decat-spital-ultramodern-1_5974bbe35ab6550cb869d9f0/index.html
http://www.gorjeanul.ro/actualitate/catuse-pentru-fosti-sefi-ai-raan-prejudiciu-de-peste-23-de-milioane-de-lei
http://adevarul.ro/news/politica/vega-93-galati-patronata-sponsor-psd-1_50ac1bfc7c42d5a66384e8cc/index.html
https://ziaruldeinvestigatii.ro/blog/posts/romania-nasilor-corneliu-istrate-galati-ii
https://www.ancheteonline.ro/2015/08/cine-este-consilierul-lui-traian-basescu-prins-in-plasa-de-procurorii-dna-cum-a-intrat-in-atentia-sri-si-ce-afaceri-grase-a-facut-cu-deputatul-puisor/
http://adevarul.ro/locale/cluj-napoca/romania-lucrului-prost-facut-groapa-gunoi-cluj-costa-mai-decat-spital-ultramodern-1_5974bbe35ab6550cb869d9f0/index.html
http://adevarul.ro/news/politica/vega-93-galati-patronata-sponsor-psd-1_50ac1bfc7c42d5a66384e8cc/index.html
https://www.ancheteonline.ro/2015/08/cine-este-consilierul-lui-traian-basescu-prins-in-plasa-de-procurorii-dna-cum-a-intrat-in-atentia-sri-si-ce-afaceri-grase-a-facut-cu-deputatul-puisor/
http://presagalati.ro/vega-93-a-fi-sau-a-nu-fi-in-insolventa-ii/
https://ziaruldeinvestigatii.ro/blog/posts/romania-nasilor-corneliu-istrate-galati-ii
http://adevarul.ro/locale/cluj-napoca/romania-lucrului-prost-facut-groapa-gunoi-cluj-costa-mai-decat-spital-ultramodern-1_5974bbe35ab6550cb869d9f0/index.html
https://www.pressalert.ro/2012/04/exclusiv-de-la-firma-regelui-asfaltului-din-banat-pentru-cnadnr-tun-de-peste-173-milioane-lei/
https://www.pressalert.ro/2012/04/exclusiv-de-la-firma-regelui-asfaltului-din-banat-pentru-cnadnr-tun-de-peste-173-milioane-lei/
http://adevarul.ro/locale/cluj-napoca/romania-lucrului-prost-facut-groapa-gunoi-cluj-costa-mai-decat-spital-ultramodern-1_5974bbe35ab6550cb869d9f0/index.html
https://www.pressalert.ro/2012/04/exclusiv-de-la-firma-regelui-asfaltului-din-banat-pentru-cnadnr-tun-de-peste-173-milioane-lei/
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către S.C. Romstrade S.R.L. Aceste 
noi zboruri au fost necesare pentru a 

susține campania electorală a unei 
persoane apropiate ministrului și au 

rezultat în pierderi pentru compania 
respectivă de aproximativ 2.000.000 
lei (aproximativ 500.000 Euro)42.  

Iordache a fost condamnat în 2013 
pentru delapidare de fonduri UE 
pentru Autostrada Nădlac-Arad; suma 

s-a ridicat la peste 31 milioane euro. 
În 2014, acesta a fost condamnat 

pentru instigare la abuz în serviciu cu 
privire la lucrările de modernizare a 
184 km din DN 67C Transalpina43. 

DELTA ANTREPRIZA DE 

CONSTRUCȚII SI MONTAJ 93 SRL 
(DELTA ACM 93’ SRL) 

Societatea este administrată de către 

FLOREA DIACONU și IONEL PIRPILIU, 
fratele fostului deputat Ștefan Pirpiliu 

(PDL). Presa a scris că societatea 
deține contracte preferențiale cu 
statul.44 Florea Diaconu este un 

apropiat al lui Silviu Prigoană, fost 
deputat PDL și fost candidat la 

Primăria București în 2012. După ce a 
prosperat atunci când PDL a fost la 
conducere, DELTA ACM s-a extins în 

Moldova. Un contract la Chișinău a 
fost atribuit DELTA de către Dorin 

Chirtoacă (PL), despre care presa a 

                                                 
42 http://www.pna.ro/comunicat.xhtml?id=4289  
43 http://adevarul.ro/news/eveniment/nelu-
iordache-adus-sediul-diicot-
1_5718656a5ab6550cb8339353/index.html  
44 http://m.jurnalul.ro/special-jurnalul/anchete/pe-
ce-a-cheltuit-primaria-lui-piedone-100-de-milioane-
de-euro-in-ultimii-cinci-ani-701014.html 
45 
http://inprofunzime.protv.md/stiri/politic/adevarul-

scris că are o relație apropriată cu  
fostul șef de stat Traian Băsescu45. 

Aproape 20% din contracte au fost 

semnate cu Primăria Sectorului 3, 
dintre care aproape toate în perioada 

2008-2011, atunci când primar era 
Liviu Negoiță, PDL.  

ROMENERGO S.A 

Societatea este administrată de 

Dragoş Bălteanu. DIICOT l-a cercetat 
pentru manipularea pieței de capital și 
delapidarea societăților de investiții 

financiare (SIF)46. 

TANCRAD SRL 

Tancrad are contracte în valoare de 
sute de milioane de euro, în principal 

în județele Galați și Brăila. Societatea 
a fost înființată de către Traian Stancic 

și este administrată de CĂTĂLIN 
CRISTIAN și ADRIANA ELENA 
STANCIC. Conform presei, Tancrad ar 

putea beneficia de susținere din partea 
PSD prin deputatul Cristian Rizea, fost 

președinte al CJ Brăila, Bunea Stancu 
și fostul primar al orașului Galați, 
Nicolae Dumitru (fost coleg cu Traian 

Stăncic)47. Aproape jumătate dintre 
contractele societății sunt semnate cu 

primăriile orașelor Brăila și Galați, cu 
CJ Brăila și cu Ecosal Galați. 

o-firma-de-casa-a-partidelor-lui-traian-basescu-
castiga---568231.html  
46 http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-
18785483-cine-este-dragos-bilteanu-tarul-pietei-
capital-acuzat-manipularea-pietei-capital.htm  
47 
http://www.puterea.ro/campaniile_puterea/campanii
le-puterea-familia-stancic-asfaltatorii-de-serviciu-ai-
psd-galati-127352.html  

http://www.expertforum.r/
http://m.jurnalul.ro/special-jurnalul/anchete/pe-ce-a-cheltuit-primaria-lui-piedone-100-de-milioane-de-euro-in-ultimii-cinci-ani-701014.html
http://m.jurnalul.ro/special-jurnalul/anchete/pe-ce-a-cheltuit-primaria-lui-piedone-100-de-milioane-de-euro-in-ultimii-cinci-ani-701014.html
http://inprofunzime.protv.md/stiri/politic/adevarul-o-firma-de-casa-a-partidelor-lui-traian-basescu-castiga---568231.html
http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-18785483-cine-este-dragos-bilteanu-tarul-pietei-capital-acuzat-manipularea-pietei-capital.htm
http://www.puterea.ro/campaniile_puterea/campaniile-puterea-familia-stancic-asfaltatorii-de-serviciu-ai-psd-galati-127352.html
http://adevarul.ro/news/eveniment/nelu-iordache-adus-sediul-diicot-1_5718656a5ab6550cb8339353/index.html
http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-18785483-cine-este-dragos-bilteanu-tarul-pietei-capital-acuzat-manipularea-pietei-capital.htm
http://adevarul.ro/news/eveniment/nelu-iordache-adus-sediul-diicot-1_5718656a5ab6550cb8339353/index.html
http://inprofunzime.protv.md/stiri/politic/adevarul-o-firma-de-casa-a-partidelor-lui-traian-basescu-castiga---568231.html
http://www.puterea.ro/campaniile_puterea/campaniile-puterea-familia-stancic-asfaltatorii-de-serviciu-ai-psd-galati-127352.html
http://inprofunzime.protv.md/stiri/politic/adevarul-o-firma-de-casa-a-partidelor-lui-traian-basescu-castiga---568231.html
http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-18785483-cine-este-dragos-bilteanu-tarul-pietei-capital-acuzat-manipularea-pietei-capital.htm
http://adevarul.ro/news/eveniment/nelu-iordache-adus-sediul-diicot-1_5718656a5ab6550cb8339353/index.html
http://www.puterea.ro/campaniile_puterea/campaniile-puterea-familia-stancic-asfaltatorii-de-serviciu-ai-psd-galati-127352.html
http://m.jurnalul.ro/special-jurnalul/anchete/pe-ce-a-cheltuit-primaria-lui-piedone-100-de-milioane-de-euro-in-ultimii-cinci-ani-701014.html
http://www.pna.ro/comunicat.xhtml?id=4289
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În 2014, Tancrad SRL a fost pusă sub 
acuzare de DNA în dosarul în care 

președintele CJ Brăila din partea PSD, 
Gheorghe Bunea Stancu, a fost 

cercetat pentru abuz în serviciu, 

conflict de interese și obținere de 
foloase necuvenite în interes propriu 

și al terților. Procurorii au arătat că 
patru contracte încheiate între 
Tancrad SRL și Consiliul Județean 

Brăila au fost atribuite în mod 
fraudulos, cu o valoare estimată la 

2.450.752,88 lei. Stăncic a exercitat 
presiune asupra angajaților Consiliului 
Județean și asupra membrilor comisiei 

de evaluare pentru a atribui contracte 
către Tancrad SRL.48 

SPEDITION UMB SRL / 

TEHNOSTRADE 

Firma este administrată de omul de 
afaceri UMBRARESCU C. DORINEL și 

de UMBRARESCU V. MIRELA. Presa a 
scris că societatea a înregistrat primul 
succes în guvernarea PSD, la 

începutul anilor 2000, atunci când 
Miron Mitrea (PSD) era Ministrul 

Transporturilor49. 93% din veniturile 
societății provin de la CNADNR. 
Tehnostrade este deținută, de 

asemenea, de către Umbrărescu.  

 

                                                 
48 http://www.puterea.ro/dezvaluiri/clientela-psd-si-
pnl-construieste-locuinte-sociale-in-odobesti-un-
contract-de-85-milioane-lei-124512.html, 
http://www.pna.ro/faces/comunicat.xhtml?id=5323  
 
49 http://www.hotnews.ro/stiri-arhiva-1100866-
afacerile-lui-dorinel-umbrarescu.htm  
50 
http://www.pna.ro/faces/comunicat.xhtml?id=6636  

CORAL SRL  

Firma este administrată de Georgescu 
Constantin-Cornel și Bratu Alexandru-

Florentin. Bratu a fost condamnat în 

2015 pentru mituirea primarului din 
Tulcea în vederea construirii unui 

complex de apartamente pentru care 
documentaţia legală era incompletă; 
Primarului Constantin Hogea i s-a 

promis un apartament în complex50. 

ELSACO ELECTRONIC SRL  

Elsaco Group este deținută de JITARU 
OVIDIU, POPA DORU, IFTIME 

VALERIU, PARFENOV PETRU, BACIU 
DRAGOŞ-CONSTANTIN (a). Iftime este 

considerat de presa locală un apropiat 
al liderilor PNL din Moldova, Gheorghe 
Flutur și Cătălin Flutur.51 Acesta a 

donat către PNL în 2011. 

DIMAR SRL  

Firma este condusă de Iulian 
Drăgunoiu. Societatea a fost cercetată 

de Consiliul Concurenței pentru 
participarea într-o posibilă achiziție 

falsificată52. Drăgunoiu a donat 50.000 
RON către PDL în 2009. 

 

 

51 http://www.puterea.ro/dezvaluiri/doi-pesedisti-
grei-batuti-in-licitatie-de-protejatul-fratilor-flutur-
146104.html 
 
52 
http://www.consiliulconcurentei.ro/uploads/docs/ite
ms/bucket7/id7385/investigatii_drumuri_aprilie_201
2.pdf  

http://www.puterea.ro/dezvaluiri/clientela-psd-si-pnl-construieste-locuinte-sociale-in-odobesti-un-contract-de-85-milioane-lei-124512.html
https://termene.ro/search.php?submitted=true&search%5bnume%5d=JITARU%20OVIDIU
https://termene.ro/search.php?submitted=true&search%5bnume%5d=JITARU%20OVIDIU
http://www.puterea.ro/dezvaluiri/doi-pesedisti-grei-batuti-in-licitatie-de-protejatul-fratilor-flutur-146104.html
http://www.consiliulconcurentei.ro/uploads/docs/items/bucket7/id7385/investigatii_drumuri_aprilie_2012.pdf
http://www.pna.ro/faces/comunicat.xhtml?id=6636
http://www.consiliulconcurentei.ro/uploads/docs/items/bucket7/id7385/investigatii_drumuri_aprilie_2012.pdf
http://www.pna.ro/faces/comunicat.xhtml?id=5323
https://termene.ro/search.php?submitted=true&search%5bnume%5d=JITARU%20OVIDIU
http://www.hotnews.ro/stiri-arhiva-1100866-afacerile-lui-dorinel-umbrarescu.htm
http://www.puterea.ro/dezvaluiri/clientela-psd-si-pnl-construieste-locuinte-sociale-in-odobesti-un-contract-de-85-milioane-lei-124512.html
http://www.puterea.ro/dezvaluiri/clientela-psd-si-pnl-construieste-locuinte-sociale-in-odobesti-un-contract-de-85-milioane-lei-124512.html
http://www.puterea.ro/dezvaluiri/doi-pesedisti-grei-batuti-in-licitatie-de-protejatul-fratilor-flutur-146104.html
https://termene.ro/search.php?submitted=true&search%5bnume%5d=UMBRARESCU%20C.%20DORINEL
http://www.consiliulconcurentei.ro/uploads/docs/items/bucket7/id7385/investigatii_drumuri_aprilie_2012.pdf
https://termene.ro/search.php?submitted=true&search%5bnume%5d=UMBRARESCU%20V.%20MIRELA
http://www.hotnews.ro/stiri-arhiva-1100866-afacerile-lui-dorinel-umbrarescu.htm
https://termene.ro/search.php?submitted=true&search%5bnume%5d=JITARU%20OVIDIU
http://www.puterea.ro/dezvaluiri/doi-pesedisti-grei-batuti-in-licitatie-de-protejatul-fratilor-flutur-146104.html
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IASICON SA  

Societatea este deținută de către Titel 
Sinescu, unul dintre milionarii din Iași. 

Presa l-a considerat un apropiat al lui 
Gheorghe Nichita, fost primar al 

Municipiului Iași din partea PSD53 sau 
al lui Relu Fenechiu, fost președinte al 

Consiliului Județean din partea PNL54, 
condamnat la închisoare pentru 
corupție. Unele dintre proiectele 

societății sunt controversate: o 
gondolă în valoare de 80 milioane 

RON, cheltuială care va fi recuperată 
în 200 ani sau Palatul Culturii, un 
proiect care a durat 10 ani. Cu privire 

la proiectul Creșterea accesibilității 
spre zona centrală economică și 

comercială a Polului de Creștere Iași, 
finanțat cu bani UE, presa a scris că a 
fost câștigat pentru jumătate din 

prețul estimat, iar după puțin timp, 
trotuarul s-a prăbușit și asfaltul s-a 

crăpat.  

IRIDEX GROUP CONSTRUCȚII  

Societatea deține IRIDEX GROUP 
IMPORT EXPORT SRL, care, în schimb 

este deținută de PASCU CORNELIU, 
fost senator PC din Buzău între anii 
2004 și 2008, apropiat al familiei 

Voiculescu. Valentin Feodorov este 
asociat în cadrul IRIDEX GROUP 

IMPORT EXPORT SRL. Conform 
relatărilor din presă,  

Valentin Feodorov, cel cu care Costin 
Berevoianu (consilierul lui Sorin 

Oprescu, aflat sub cercetare penală) 
deține mai multe proprietăți, este 

asociat în cadrul societăților grupului 

                                                 
53 
http://www.puterea.ro/campaniile_puterea/campanii

le-puterea-constructorii-pe-bani-publici-si-relatiile-
lor-politice-iii-124674.html  
54 http://www.national.ro/dezvaluiri/prietenul-lui-
fenechiu-blagoslovit-de-biserica-ortodoxa-romana-
cu-8-milioane-de-euro-326915.html/ 
55 http://www.mediafax.ro/social/declaratia-de-
avere-a-fostului-consilier-al-lui-sorin-oprescu-costin-
berevoianu-are-13-terenuri-11-locuinte-trei-firme-
un-ponton-si-actiuni-de-peste-350-000-de-lei-
14747538, 
http://www.ziuaconstanta.ro/stiri/eveniment/asa-a-

IRIDEX, împreună cu Corneliu Pascu, 
fost senator PC. Acesta a fost director 

general al IRIDEX, precum și Vice-
Președinte al Asociației Române a 

Antreprenorilor din Construcții. IRIDEX 
și alte șase societăți au câștigat ilegal 
contracte în 2011 pentru închiderea și 

ecologizarea unor mine, au anunțat în 
2012 după un control, Ministerul 

Economiei, care a anulat Procedurile. 
Instituția a declarat că achizițiile au 
fost organizate fără a respecta 

prevederile legale, pentru ca unele 
societăți să fie declarate câștigătoare. 

Grupul IRIDEX desfășoară activități de 
construcții (civile, industriale, școli, 
săli de sport, magazine), 

managementul deșeurilor (construirea 
unor rampe ecologice) și irigații.55 

UTI GRUP SA 

Până în 2016, societatea a fost 

condusă de Tiberiu Urdăreanu, fost 
maior MAPN, membru UNPR. Tudor 

Tănase, fost director al Serviciului de 
Telecomunicații Speciale a avut 
legături cu UTI, la fel ca alţi foşti 

militari sau membri ai unor serviciilor 
de informaţii56. Societatea a fost 

implicată în 2016 într-un dosar de 
evaziune fiscală de 21 milioane RON57. 
Urdăreanu a fost implicat în mai multe 

dosare penale deschise pentru 
infracţiuni de corupție. Acesta a 

declarat în 2016 că l-a mituit pe fostul 
Ministru al Energiei, Constantin Niță 

(PSD), pentru a interveni la primarul 
Municipiului Iași, Gheorghe Nichita în 
vederea obţinerii unui contract privind 

serviciile de administrare a traficului58. 

vrut-dumnezeufirma-unui-fost-senator-la-un-pas-de-
a-lua-gunoaiele-menajere-ale-militarilor-constanteni-

37459-366901.htmla  
56 https://www.ancheteonline.ro/2015/11/uti-si-
securitatea-cine-este-maiorul-tiberiu-urdareanu-
mituitorul-primarului-iasiului-gheorghe-nichita/  
57 http://www.mediafax.ro/social/perchezitii-diicot-
intr-un-dosar-cu-prejudiciu-de-peste-21-de-
milioane-de-lei-15406434  
58 http://adevarul.ro/news/eveniment/afaceristul-
tiberiu-urdareanu-denunturi-banda-rulanta-impartit-
spaga-doi-politicieni-psd-10-nichita-5-nita-
1_58188a8c5ab6550cb81c3bd6/index.html  

http://www.expertforum.r/
http://www.mediafax.ro/social/perchezitii-diicot-intr-un-dosar-cu-prejudiciu-de-peste-21-de-milioane-de-lei-15406434
http://www.mediafax.ro/social/declaratia-de-avere-a-fostului-consilier-al-lui-sorin-oprescu-costin-berevoianu-are-13-terenuri-11-locuinte-trei-firme-un-ponton-si-actiuni-de-peste-350-000-de-lei-14747538
http://www.national.ro/dezvaluiri/prietenul-lui-fenechiu-blagoslovit-de-biserica-ortodoxa-romana-cu-8-milioane-de-euro-326915.html/
http://adevarul.ro/news/eveniment/afaceristul-tiberiu-urdareanu-denunturi-banda-rulanta-impartit-spaga-doi-politicieni-psd-10-nichita-5-nita-1_58188a8c5ab6550cb81c3bd6/index.html
https://www.ancheteonline.ro/2015/11/uti-si-securitatea-cine-este-maiorul-tiberiu-urdareanu-mituitorul-primarului-iasiului-gheorghe-nichita/
https://www.ancheteonline.ro/2015/11/uti-si-securitatea-cine-este-maiorul-tiberiu-urdareanu-mituitorul-primarului-iasiului-gheorghe-nichita/
http://www.mediafax.ro/social/declaratia-de-avere-a-fostului-consilier-al-lui-sorin-oprescu-costin-berevoianu-are-13-terenuri-11-locuinte-trei-firme-un-ponton-si-actiuni-de-peste-350-000-de-lei-14747538
http://www.mediafax.ro/social/declaratia-de-avere-a-fostului-consilier-al-lui-sorin-oprescu-costin-berevoianu-are-13-terenuri-11-locuinte-trei-firme-un-ponton-si-actiuni-de-peste-350-000-de-lei-14747538
http://www.puterea.ro/campaniile_puterea/campaniile-puterea-constructorii-pe-bani-publici-si-relatiile-lor-politice-iii-124674.html
http://www.national.ro/dezvaluiri/prietenul-lui-fenechiu-blagoslovit-de-biserica-ortodoxa-romana-cu-8-milioane-de-euro-326915.html/
http://www.mediafax.ro/social/perchezitii-diicot-intr-un-dosar-cu-prejudiciu-de-peste-21-de-milioane-de-lei-15406434
http://adevarul.ro/news/eveniment/afaceristul-tiberiu-urdareanu-denunturi-banda-rulanta-impartit-spaga-doi-politicieni-psd-10-nichita-5-nita-1_58188a8c5ab6550cb81c3bd6/index.html
http://www.mediafax.ro/social/declaratia-de-avere-a-fostului-consilier-al-lui-sorin-oprescu-costin-berevoianu-are-13-terenuri-11-locuinte-trei-firme-un-ponton-si-actiuni-de-peste-350-000-de-lei-14747538
http://www.puterea.ro/campaniile_puterea/campaniile-puterea-constructorii-pe-bani-publici-si-relatiile-lor-politice-iii-124674.html
https://www.ancheteonline.ro/2015/11/uti-si-securitatea-cine-este-maiorul-tiberiu-urdareanu-mituitorul-primarului-iasiului-gheorghe-nichita/
http://www.mediafax.ro/social/declaratia-de-avere-a-fostului-consilier-al-lui-sorin-oprescu-costin-berevoianu-are-13-terenuri-11-locuinte-trei-firme-un-ponton-si-actiuni-de-peste-350-000-de-lei-14747538
http://www.mediafax.ro/social/perchezitii-diicot-intr-un-dosar-cu-prejudiciu-de-peste-21-de-milioane-de-lei-15406434
http://www.mediafax.ro/social/declaratia-de-avere-a-fostului-consilier-al-lui-sorin-oprescu-costin-berevoianu-are-13-terenuri-11-locuinte-trei-firme-un-ponton-si-actiuni-de-peste-350-000-de-lei-14747538
http://www.mediafax.ro/social/declaratia-de-avere-a-fostului-consilier-al-lui-sorin-oprescu-costin-berevoianu-are-13-terenuri-11-locuinte-trei-firme-un-ponton-si-actiuni-de-peste-350-000-de-lei-14747538
http://adevarul.ro/news/eveniment/afaceristul-tiberiu-urdareanu-denunturi-banda-rulanta-impartit-spaga-doi-politicieni-psd-10-nichita-5-nita-1_58188a8c5ab6550cb81c3bd6/index.html
http://www.puterea.ro/campaniile_puterea/campaniile-puterea-constructorii-pe-bani-publici-si-relatiile-lor-politice-iii-124674.html
http://www.mediafax.ro/social/declaratia-de-avere-a-fostului-consilier-al-lui-sorin-oprescu-costin-berevoianu-are-13-terenuri-11-locuinte-trei-firme-un-ponton-si-actiuni-de-peste-350-000-de-lei-14747538
http://www.mediafax.ro/social/declaratia-de-avere-a-fostului-consilier-al-lui-sorin-oprescu-costin-berevoianu-are-13-terenuri-11-locuinte-trei-firme-un-ponton-si-actiuni-de-peste-350-000-de-lei-14747538
http://www.national.ro/dezvaluiri/prietenul-lui-fenechiu-blagoslovit-de-biserica-ortodoxa-romana-cu-8-milioane-de-euro-326915.html/
http://adevarul.ro/news/eveniment/afaceristul-tiberiu-urdareanu-denunturi-banda-rulanta-impartit-spaga-doi-politicieni-psd-10-nichita-5-nita-1_58188a8c5ab6550cb81c3bd6/index.html
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Urdăreanu a declarat:  

Am aflat de acea relație după ce a fost 
încheiat contractul. El este cel care 

mi-a spus că Nichita cere 10% din 
valoarea contractului drept comision. 

Niță a mai solicitat un comision pentru 
contract în valoare de 5% din 

valoarea acestuia pentru a face acea 
recomandare primarului orașului Iași. 
Ca urmare a acestor discuții, am aflat 

că mi s-a solicitat un comision total de 
15% din valoarea contractului, care 

era imposibil de obținut, deoarece 
depășea posibilitățile contractului, nu 
se încadra în bugetul proiectului.  

 

TEHNIC ASSIST SRL - vezi pagina 
52. 

TEHNOLOGICA RADION S.R.L. – 
vezi pagina 50. 

T.M.U.C. Bucuresti S.A. 

Presa a scris că T.M.U.C. ar avea 
relații strânse cu PDL. Dumitru 
Costescu a fost membru în consiliul de 

administrație. Fratele său, Dan 
Costescu a fost numit Ministru al 

Transporturilor în 2015. Consiliul 
Concurenței a inclus societatea într-o 
investigație referitoare la Transgaz și 

a anunțat că a efectuat „inspecții 
inopinate la sediile a 13 societăți care 

au participat în cadrul procedurilor 

                                                 
59 http://m.ziuanews.ro/dezvaluiri-investigatii/cfr-
sa-a-pierdut-peste-2-000-000-000-de-euro-n-

publice organizate de Transgaz Mediaș 
în 2011 ca parte a unei anchete 

asupra unei posibile înțelegeri între 
societățile implicate în vederea 

formulării unor oferte contrafăcute59". 

50% dintre contractele cu societățile 
au fost atribuite de Regia Autonomă 

de Distribuție a Energiei Termice 
București (31,58%), Societatea 
Națională de Transport Gaze Naturale 

Transgaz SA Mediaș (14,04%), o 
sumă egală cu 35% din încasările pe 

care respectiva societate le-a primit 
vreodată și Electrocentrale București 
S.A. (7,60%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mandatul-actualului-ministru-al-transporturilor-dan-
mircea-costescu-355948 
  

http://m.ziuanews.ro/dezvaluiri-investigatii/cfr-sa-a-pierdut-peste-2-000-000-000-de-euro-n-mandatul-actualului-ministru-al-transporturilor-dan-mircea-costescu-355948
http://m.ziuanews.ro/dezvaluiri-investigatii/cfr-sa-a-pierdut-peste-2-000-000-000-de-euro-n-mandatul-actualului-ministru-al-transporturilor-dan-mircea-costescu-355948
http://m.ziuanews.ro/dezvaluiri-investigatii/cfr-sa-a-pierdut-peste-2-000-000-000-de-euro-n-mandatul-actualului-ministru-al-transporturilor-dan-mircea-costescu-355948
http://m.ziuanews.ro/dezvaluiri-investigatii/cfr-sa-a-pierdut-peste-2-000-000-000-de-euro-n-mandatul-actualului-ministru-al-transporturilor-dan-mircea-costescu-355948
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Statistici privind contractele 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Societate Nr. Contracte  

Municipiul Timisoara 646 

Municipiul Galati 332 

MUNICIPIUL DEVA 287 

Municipiul Oradea 286 

COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA 285 

Municipiul Cluj-Napoca 263 

Consiliul Judetean Neamt 259 

Consiliul Local al Municipiului Craiova 230 

ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE 230 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD 192 

MUNICIPIUL TARGOVISTE 191 

Consiliul Judetean Constanta 191 

Consiliul Local Municipal Braila 190 

PRIMARIA (CONSILIUL LOCAL) ZALAU 169 

Municipiul Iasi 169 

Municipiul Brasov 166 

Municipiul Bistrita 165 

COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CNCF ""CFR"" SA 154 

Consiliul Judetean Suceava 151 

Arhiepiscopia Craiovei 151 

Top 20 autorități contractante (incl. impozitele). Sus – nr. contracte, jos – sume 

 

Autorități contractante  Sume 

COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA 18399197028 

COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CNCF "CFR" SA 8232642756 

METROREX S.A. 2215237072 

ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE 2096838553 

RAJA S.A. Constanta 1161279412 

Municipiul Iasi 815066711.4 

Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile SA Constanta 800710337.3 

Compania Apa Brasov SA 781856792.6 

Compania de Apa Somes SA 736562185.8 

Compania de Apa Oltenia SA 720050598.2 

COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME S.A. 619603279.2 

Municipiul Timisoara 604213519.9 

Municipiul Oradea 599689620.6 

 VITAL SA  596953152.3 

Judetul Iasi 590325857.8 

HIDRO PRAHOVA S.A. 577281794.9 

Apa Canal S.A. Galati 571580970.3 

Compania de Apa Targoviste - Dambovita S.A. 559872811.9 

COMPANIA AQUASERV S.A. 556618332.2 

APAVITAL S.A. IASI 554403167.1 
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Societate  Nr. Contracte 

AVENSA CONSULTING SRL 104 

HIDROCONSTRUCTIA SA 77 

Romexpo SA 65 

PRIM AUDIT SRL 65 

CEZ DISTRIBUTIE 64 

E.ON GAZ DISTRIBUTIE S.A. 61 

EXPERT PROIECT 2002 SRL 57 

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Timisoara 56 

INSPECTORATUL REGIONAL IN CONSTRUCTII SUD - MUNTENIA 51 

FLAROM ADVERTISING S.R.L. 50 

Proiect SA Galati 49 

BILANCIA EXIM S.R.L. 45 

ROMAIR CONSULTING SRL 44 

PROJECT EXPERT ASSOCIATION S.R.L. 44 

INSPECTORATUL REGIONAL IN CONSTRUCTII VEST  44 

ETA2U SRL 44 

ROMCONTEXPERT S.R.L. 43 

RAMBOLL SOUTH EAST EUROPE S.R.L. 43 

TITAN TRACO SA 42 

RENAISSANCE MANAGEMENT & CONSULTANCY COMPANY SRL 41 

IRIMAT CONS SRL  41 

ELSACO ELECTRONIC SRL 41 

SC PROMO MEDIA SRL 40 

LUCA WAY SRL 40 

 

Top autorități contractante (incl. impozitele). Sus – nr. contracte, jos – sume. 

 

Societate Suma 

Astaldi SPA Italia SUC: Romania Bucuresti 2602506316 

HIDROCONSTRUCTIA SA 2444055208 

ALSTOM TRANSPORT SA 2196672214 

ASOCIEREA FCC CONSTRUCCION S.A./ASTALDI S.p.A JV 1911307154 

FCC Construccion SA 1796379190 

Tirrena Scavi SpA Italia Sucursala Cluj 1718970392 

AKTOR S.A. 1455059038 

IMPRESA PIZZAROTTI & C S.p.A 1438681359 

Swietelsky Baugesellschaft m.b.h. Linz Sucursala Bucuresti 1350523774 

VEGA 93 SRL GALATI 1024400620 

S.C. CONFORT S.A. 958817259.3 

Porr Construct S.R.L. 955764100.6 

STRABAG SRL 937933250.2 

Van Oord Dredging and Marine Contractors BV 895358247.9 

ROMSTRADE SRL 827343070.1 

DELTA ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII SI MONTAJ 93 SRL 821513279.7 

ROMENERGO S.A 808748919.4 

CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES SA 787109012 

TANCRAD SRL 783198170 

STRACO GRUP SRL 726415214.7 
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Pentru a vedea care sunt cele mai 
frecvente relații cu privire la 

contractare, am calculat primele 30 
relații autoritate contractantă - 

companie. Am exclus impozitele, 
exproprierile sau contractele cu 

furnizorii, cum ar fi furnizorii de 
energie. 

EXPERTISSA CONSTANTA 

Conform presei locale, Nicolae Colțan, 

fratele lui Ion Colțan a fost consilierul 
lui Nicușor Constantinescu (Președinte 

al CJ Constanța, PSD), în timp ce 
nepoata sa a fost angajată de 
Constantinescu. În 2009, acesta a 

demisionat din funcția de 

administrator și a fost înlocuit de 
Daniel Georgescu, consilier local din 

partea PSD. Georgescu a primit și 
10% din acțiuni pe care le-a vândut în 

2012 către Expertissa HQ SRL. În 
2012, acesta a fost numit în timpul 

guvernării Ponta (PSD) în funcția de 
Director al Companiei Naționale 

Administrația Canalelor Navigabile 
S.A.  

Peste 90% din contractele societății 

sunt obţinute prin achiziții directe; 
24% din contracte vin din partea 
Ministerului Sănătăţii, 12% de la RAJA, 

aproape 8% de la spitalul județean și 
alte 7% din partea CJ.  

 
Autoritate contractantă - societate Nr. contracte 

Municipiul Galati-Proiect SA Galati 31 

Municipiul Galati-TRUSTUL DE PRESA DUNAREA DE JOS S.A.  30 

COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CNCF "CFR" SA-ETA2U SRL 29 

Consiliul Judetean Constanta-EXPERTISSA CONSTANTA SRL 27 

PRIMARIA (CONSILIUL LOCAL) ZALAU-TAFFO S.R.L. 26 

Municipiul Timisoara-CASA SOCIALA A CONSTRUCTORULUI 24 

Municipiul Targu Mures-SC MEDIA MARKETING SRL 21 

Municipiul Oradea-NICKOS MEDIA TEAM SRL 20 

Primaria Botosani-AVENSA CONSULTING SRL 19 

MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE-KOBAK SRL 18 

Municipiul Oradea-SC PROIECT BIHOR SA 18 

Consiliul Local al Municipiului Miercurea Ciuc-OTP CONSULTING ROMANIA S.R.L. 18 

AUTORITATEA NATIONALA PENTU TURISM-Intact Publishing SRL 18 

PRIMARIA MUNICIPIULUI SATU-MARE-SOLPRESS SRL 17 

Consiliul local al Municipiului LUPENI-PROJECT EXPERT ASSOCIATION S.R.L. 17 

Consiliul Judetean Constanta-STRUCTURAL ING SRL 17 

Municipiul Iasi-EXPERT PROIECT 2002 SRL 15 

Municipiul Cluj-Napoca-RELIANS CORP SRL 15 

Consiliul Local Vaslui-AVENSA CONSULTING SRL 15 

Municipiul Oradea-SERBIS SRL 14 

Consiliul Judetean Constanta-STAFF SRL  14 

Primaria Sibiu-SC CASA DE PRESA SI EDITURA TRIBUNA SRL 13 

Primaria Municipiului Targu-Jiu-Crescendo SRL 13 

PRIMARIA MUNICIPIULUI SATU-MARE-TRADEHOLDING SRL  13 

Municipiul Timisoara-AF CONSULTING SRL 13 

MDRAP-GRUPUL DE PRESA ROMAN S.R.L. 13 

Municipiul Cluj-Napoca-AECOM INGENIERIA S.R.L. 13 
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MEDIA MARKETING SRL 

Cătană deține prin Info Statistics SRL 
postul TV local Știi TV împreună cu 
soția sa, Emilia Lucia Catană; aceasta 

a lucrat la Primăria din Târgu Mureș în 
cadrul Direcției Juridice60.  

Conform presei, Catană a fost 

apropiat al primarului orașului Târgu 
Mureș din partea PDL, Dorin Florea. 
Bogdan Ilieș, partenerul său la Info 

Statistics, este fiul șefului Serviciului 
de Evidență a Populației. Cinci din 

șase contracte ale societății au fost 
semnate cu Primăria Târgu Mureș.  

AVENSA CONSULTING SRL 

Unicul asociat este NECHITA ROXANA-

MARIA, soția lui Ionuț Nechita 

                                                 
60 http://ardealnews.ro/2017/03/14/ancheta-
caracatita-inflorea-la-nivelul-primariei-tirgu-mures-
nepotisme-rubedenii-si-prietenii-lascamergesiasa-
macarafacutceva  

(decedat). Avensa este una dintre 
firmele principale de consultanță din 
România, iar presa a scris că 

societatea este apropiată a PDL61. În 
2013, Vicepreședintele PNL Cluj a 

declarat că Avensa face parte din 
„grupul conspirativ al PNL” și este 
deținută de către o rudă a lui 

Gheorghe Flutur. 

Perioada cea mai bună pentru 
societate în ceea ce privește achizițiile 

a fost 2008-2010, în timpul guvernării 
PDL.  

KOBAK 

KOVACS VAJDA ISTVAN a donat 2.500 

RON către UDMR în 2010.  

61 http://www.obiectivdesuceava.ro/local/firma-care-
a-consultat-suceava-la-mari-proiecte-cu-fonduri-
europene-pe-mana-dna/  

http://ardealnews.ro/2017/03/14/ancheta-caracatita-inflorea-la-nivelul-primariei-tirgu-mures-nepotisme-rubedenii-si-prietenii-lascamergesiasa-macarafacutceva
http://ardealnews.ro/2017/03/14/ancheta-caracatita-inflorea-la-nivelul-primariei-tirgu-mures-nepotisme-rubedenii-si-prietenii-lascamergesiasa-macarafacutceva
http://www.obiectivdesuceava.ro/local/firma-care-a-consultat-suceava-la-mari-proiecte-cu-fonduri-europene-pe-mana-dna/
http://www.obiectivdesuceava.ro/local/firma-care-a-consultat-suceava-la-mari-proiecte-cu-fonduri-europene-pe-mana-dna/
https://termene.ro/search.php?submitted=true&search%5bnume%5d=NECHITA%20ROXANA-MARIA
https://termene.ro/search.php?submitted=true&search%5bnume%5d=NECHITA%20ROXANA-MARIA
http://ardealnews.ro/2017/03/14/ancheta-caracatita-inflorea-la-nivelul-primariei-tirgu-mures-nepotisme-rubedenii-si-prietenii-lascamergesiasa-macarafacutceva
http://ardealnews.ro/2017/03/14/ancheta-caracatita-inflorea-la-nivelul-primariei-tirgu-mures-nepotisme-rubedenii-si-prietenii-lascamergesiasa-macarafacutceva
http://www.obiectivdesuceava.ro/local/firma-care-a-consultat-suceava-la-mari-proiecte-cu-fonduri-europene-pe-mana-dna/
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STRUCTURAL ING 

Societatea este deținută de către 
STANCIU CONSTANTIN, membru PSD 
Constanța62. Aproape jumătate din 

banii pe care societatea i-a obținut 
prin contracte au venit de la CJ 

Constanța, care era condus de Nicușor 

Constantinescu (PSD) cercetat în mai 

multe dosare de corupție.  

RELIANS CORP 

Asociații sunt PRICOP MARIA 
MAGDALENA și RAȚĂ OVIDIU EUGEN, 

în timp ce ROMCAPITAL INVEST SA 
este administrator. Dan Stratan este 
acționar la Romcapital. Acesta este 

membru fondator al societății 
împreună cu Sorin Ovidiu Vântu, unul 

dintre cei mai controversați oameni de 
afaceri din România, condamnat la 

închisoare în mai multe dosare63. 
Acesta a fost șeful Gelsor în perioada 

                                                 
62 
http://www.ziuaconstanta.ro/stiri/actualitate/consili
ul-lui-nicusor-da-contracte-tinerilor-psd-isti-12480-
262272.html 

falimentului FNI și a fost implicat în 
privatizarea Petrom. 

SERBIS SRL 

Cei trei asociați sunt NAGHIU MIHAIL 
LIVIU, LUNGU MIHAELA LILIANA și 

NAGHIU GEORGE SEBASTIAN. Soția 

lui Naghiu, Doina Naghiu, lucrează ca 
expert (punct de contact pentru 

achiziții) în Primăria orașului Bistrița. 
Societatea deține 10 contracte cu 
Primăria.  

 

 

 

 

63 http://adevarul.ro/news/societate/milionarul-
umbra-vintu-
1_50aeb3747c42d5a6639f4d69/index.html  

http://www.ziuaconstanta.ro/stiri/actualitate/consiliul-lui-nicusor-da-contracte-tinerilor-psd-isti-12480-262272.html
http://www.expertforum.r/
http://adevarul.ro/news/societate/milionarul-umbra-vintu-1_50aeb3747c42d5a6639f4d69/index.html
http://adevarul.ro/news/societate/milionarul-umbra-vintu-1_50aeb3747c42d5a6639f4d69/index.html
http://www.ziuaconstanta.ro/stiri/actualitate/consiliul-lui-nicusor-da-contracte-tinerilor-psd-isti-12480-262272.html
http://www.ziuaconstanta.ro/stiri/actualitate/consiliul-lui-nicusor-da-contracte-tinerilor-psd-isti-12480-262272.html
http://adevarul.ro/news/societate/milionarul-umbra-vintu-1_50aeb3747c42d5a6639f4d69/index.html
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III.B. Nereguli și fraude cu 

fonduri UE  

Conform rapoartelor OLAF, între 2013 
și 2016, România a ocupat al doilea 

loc în depistarea neregulilor, după 
Spania.  

 

Stat membru/OLAF -  depistarea 

neregulilor și a impactului financiar al 

acestora în domeniile Fondurilor 

Structurale și Agriculturii pentru perioada 
2013-201664 (tabel adaptat) 

Mai mult, România se clasează pe 
prima poziție în ceea ce privește 

măsurile luate de către autoritățile 
judiciare naționale în baza 
recomandărilor OLAF emise în 

perioada 1 ianuarie 2008 – 31 
decembrie 2015 – 100 din 527 

(raportul OLAF din 2015).  

Controale finalizate cu suspiciuni de 

fraudă, conform DLAF65 

În 2011, din cauza absorbției scăzute 

și a numărului mare de probleme 

                                                 
64 Raportul OLAF din 2016, 
https://ec.europa.eu/anti-
fraud/sites/antifraud/files/olaf_report_2016_en.pdf, 
p. 31  

legate de achiziții, Guvernul a elaborat 
OUG 66/2011 referitoare la 

prevenirea, raportarea și sancționarea 
neregulilor. OUG 66 a fost modificată 

prin OUG 47/2014, care definește tipul 
de nereguli pentru care pot fi aplicate 
corecțiile. Mai mult, Decizia 875/2011 

– norme de aplicare – pentru OUG 66 
definește tipul de fraudă.  

Legea clarifică diferența dintre 
neregulă și fraudă: 

Neregulă – orice deviere de la legalitate, 
regularitate și conformitate cu prevederile 

naționale și/sau europene și cu prevederile 
contractelor sau altor angajamente legale 
intrate în vigoare în baza acestor prevederi, 

care rezultă dintr-o acțiune sau inacțiune a 
beneficiarului sau a autorității cu competențe în 
gestionarea fondurilor europene, care a 
prejudiciat sau ar putea prejudicia bugetul 

Uniunii Europene / bugetele donatorilor publici 
internaționali și/sau fondurile publice naționale 
asociate acestora printr-o sumă neachitată la 
timp;  

Fraudă – infracțiunea comisă în 
legătură cu obținerea sau utilizarea 
de fonduri europene și/sau fonduri 
publice naționale aferente acestora 
condamnată de Codul Penal sau alte 

legi speciale;  

Prin urmare, nu sunt depistate 

nereguli, ci, mai degrabă, o 
deviere care nu este 

sancționată prin instrumente 
penale. Pentru nereguli sunt 

aplicate corecții financiare care pot 

merge până la 100%. Totuși, 
neregulile și fraudele pot fi 

65 
http://www.antifrauda.gov.ro/docs/ro/raport_dlaf/Ra
portActivitateDLAF_PeAnul2016_VarRO.pdf  

http://www.antifrauda.gov.ro/docs/ro/raport_dlaf/RaportActivitateDLAF_PeAnul2016_VarRO.pdf
https://ec.europa.eu/anti-fraud/sites/antifraud/files/olaf_report_2016_en.pdf
http://www.antifrauda.gov.ro/docs/ro/raport_dlaf/RaportActivitateDLAF_PeAnul2016_VarRO.pdf
https://ec.europa.eu/anti-fraud/sites/antifraud/files/olaf_report_2016_en.pdf
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interconectate, iar o 
neregularitate poate duce la 

o potențială fraudă.   

Conform datelor publicate 
de Institutul pentru Politici 

Publice, valoarea corecțiilor 
între 2009 și 2011 este de 

aproximativ 600 milioane 
euro, în timp ce între 2011 
și 2014 a scăzut la 230 

milioane euro66. Conform 
aceluiași raport, 73% dintre 

corecții sunt aplicate pentru 
criterii restrictive și de 
discriminare în achizițiile 

publice.  

Dacă analizăm rapoartele 
Autorității de Audit, putem 

concluziona că cel mai mare procent 
de corecții financiare are legătură cu 
achizițiile publice. În 201367, din 

impactul financiar total al neregulilor 
asociate cheltuielilor auditate, în POR, 

problemele referitoare la achiziții 
reprezintă 67%, din POS Mediu 81% 
și din POT 52%. În 2015, pentru POS 

                                                 
66 http://www.ipp.ro/wp-
content/uploads/2015/06/IPP-Ro_Studiu.pdf  
67 
http://www.rcc.ro/Publicatii/Raport%20Public%2020
13.pdf  

Mediu, procentul a fost de 93%, 
pentru POT 8% și pentru POR 67%68.  

Pentru a indica mai concret cauzele 

corecțiilor, EFOR a solicitat în baza 
Legii nr. 544/2001 (Legea privind 

liberul acces la informatiile de interes 
public) primele 30 proiecte raportate 

la dimensiunea corecției aplicate de 

68 
http://www.rcc.ro/Publicatii/Raportul%20public%20p
e%20anul%202015.pdf  
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http://www.rcc.ro/Publicatii/Raport%20Public%202013.pdf
http://www.rcc.ro/Publicatii/Raportul%20public%20pe%20anul%202015.pdf
http://www.expertforum.r/
http://www.ipp.ro/wp-content/uploads/2015/06/IPP-Ro_Studiu.pdf
http://www.rcc.ro/Publicatii/Raport%20Public%202013.pdf
http://www.rcc.ro/Publicatii/Raportul%20public%20pe%20anul%202015.pdf
http://www.ipp.ro/wp-content/uploads/2015/06/IPP-Ro_Studiu.pdf
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către Autoritatea de Audit pentru 
Programul REGIO69.  

Am analizat 135 proiecte finanțate 

prin POR. Dintre acestea, au fost 
aplicate corecții financiare ce 

însumează 2.091.625.814 lei. Peste 
70% din corecții au fost aplicate 

pentru proiecte implementate anterior 
anului 2011.  

60% din corecții au fost aplicate 
pentru criterii restrictive în procedura 

de achiziție. Pentru două proiecte, 
corecțiile au reprezentat 100%, ceea 

ce înseamnă că practic toate fondurile 
au fost returnate.  

Proiectul Reabilitare si modernizare 
drum judeţean DJ 604. KM 36+717-

74+749, Olt a fost administrat de CJ 
Olt și a avut o valoare totală de 

17.998.822,94 RON. Cele două 
societăți câștigătoare sunt T DANCOR 

și ROMCONSTRUCT. Între 2002 și 
2013, administratorul societății a fost 
Ciocan Cornel. Fratele său, Dan 

Ciocan70 ocupa funcția de consilier 
județean și deputat (din 2012) venit 

din PSD. Conform presei locale, cei 
doi frați sunt susținători ai 
președintelui CJ Olt, Paul Stănescu71. 

Dan Ciocan a donat către PSD în anii 
2008, 2009, 2013 și 2014. Cornel 

Ciocan a fost condamnat la închisoare 
pentru evaziune fiscală72.  

Autoritatea contractantă este Negrești 
Oaș (Satu Mare), iar denumirea 

proiectului este Reabilitarea reţelei 
stradale urbane în orasul Negreşti 

(2011). Valoarea contractului a fost 
de 994.500 RON. Societățile care au 
câștigat licitația sunt S.C. Euro Project 

Consulting SRL și SC. Simpa Consult 

                                                 
69 Am solicitat, de asemenea, autorităților abilitate 
corecții pentru PNDR și POS Mediu, dar nu au fost 
primite răspunsuri până la data la care a fost 
publicat raportul.  
70 
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?i
dm=68&cam=2&leg=2012  

SRL. Euro Project Consulting este 
deținută de Sandu Alina, Matei Aurora 

și Matei Paul Nicolae. Matei Aurora a 
fost consilier județean în Iași, fiind 

aleasă pe listele Partidului Democrat 
Liberal.  

În alte cazuri, au fost aplicate corecții 

de până la 75%. De exemplu, CJ 
Prahova a avut trei astfel de corecții în 
anii 2011, 2012 și 2013 pentru 

nerespectarea deciziilor Consiliului 
Național de Soluționare a 

Contestațiilor (CNSC). Toate trei 
situaţiile (una a reprezentat 25%) au 
avut loc în cadrul unui proiect 

contractat de CAST SRL. Suma totală 
a fost de 21.744.693,74 RON. 

Societatea este administrată de Olga 
Paladă și a fost implicată în mai multe 
cercetări penale. Societatea a fost 

condamnată într-un dosar penal de 
evaziune fiscală. De asemenea, Gimi 

Costin Paladă a fost condamnat în 
2015 pentru obținerea ilegală de 
fonduri UE (dosarul Hidro Prahova)73.  

Paladă a mai fost implicat și în dosarul 

președintelui CJ Prahova, Mircea 
Cosma (PSD). Cosma a fost mituit 

pentru a oferi avantaje anumitor 
societăți în cadrul procedurilor de 
achiziție. Paladă a declarat în timpul 

cercetărilor că a oferit 10% din 
contract lui Vlad Cosma (PSD), care 

era parlamentar, pentru contractul pe 
care îl semnase cu consiliul județean; 

Cosma a intervenit prin tatăl său 
pentru a se asigura că facturile sunt 
achitate la timp.  

71 http://www.cotidianul.ro/paul-stanescu-baronul-
psd-de-olt-are-candidati-personali-la-camera-
deputatilor-200148/  
72 http://dosareachizitii.hotnews.ro/stiri-
achizitii_stiri-18310740-achizitiile-unui-lup-tnar-din-
psd-cui-pentru-dat-bani-publici-primarita-craiovei-
lia-olguta-vasilescu.htm  
73 http://www.pna.ro/comunicat.xhtml?id=6661  

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=68&cam=2&leg=2012
http://dosareachizitii.hotnews.ro/stiri-achizitii_stiri-18310740-achizitiile-unui-lup-tnar-din-psd-cui-pentru-dat-bani-publici-primarita-craiovei-lia-olguta-vasilescu.htm
http://dosareachizitii.hotnews.ro/stiri-achizitii_stiri-18310740-achizitiile-unui-lup-tnar-din-psd-cui-pentru-dat-bani-publici-primarita-craiovei-lia-olguta-vasilescu.htm
http://www.cotidianul.ro/paul-stanescu-baronul-psd-de-olt-are-candidati-personali-la-camera-deputatilor-200148/
http://www.pna.ro/comunicat.xhtml?id=6661
http://www.cotidianul.ro/paul-stanescu-baronul-psd-de-olt-are-candidati-personali-la-camera-deputatilor-200148/
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=68&cam=2&leg=2012
http://dosareachizitii.hotnews.ro/stiri-achizitii_stiri-18310740-achizitiile-unui-lup-tnar-din-psd-cui-pentru-dat-bani-publici-primarita-craiovei-lia-olguta-vasilescu.htm
http://dosareachizitii.hotnews.ro/stiri-achizitii_stiri-18310740-achizitiile-unui-lup-tnar-din-psd-cui-pentru-dat-bani-publici-primarita-craiovei-lia-olguta-vasilescu.htm
http://www.cotidianul.ro/paul-stanescu-baronul-psd-de-olt-are-candidati-personali-la-camera-deputatilor-200148/
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Conform lui Paladă, o parte din bani 
au mers la PSD Prahova74.  

În 2012, alt proiect în care CAST era 

beneficiar a făcut subiectul corecțiilor. 
Pentru proiectul Modernizarea si 

reabilitarea drumului de centură al 
municipiului Târgoviște, Primăria 

Târgoviște a pierdut 25% din proiect 
din cauza criteriilor restrictive. 
Administratorul partenerului său din 

achiziție, Trans Bitum, a fost 
condamnat în 2013 pentru evaziune 

fiscală75. Contractul a fost finalizat, iar 
lucrările au fost continuate de 
Tehnologica Radion în 201376. 

Un al cincilea contract cu CAST a adus 

corecții pentru Drăgășani, care a 
pierdut 119.417,53 pentru cheltuieli 

neeligibile. Proiectul a fost 
implementat în asociere cu 
Viceexpert. 

EUROVIA-CONSTRUCT 
INTERNATIONAL SA este o altă 

societate a cărei denumire apare de 

cinci ori în proiectele selectate. Doi 
dintre asociați sunt CRISTESCU ILIE 

DAN și CAZACU C. DĂNUȚ MIRCEA. 
Cristescu este nașul lui Mircea 
Drăghici, figură marcantă în PSD. 

Mircea Cazacu este un fost consilier 
general (PD) din București în timpul 

mandatului lui Traian Băsescu (PD); 

                                                 
74 
http://www.puterea.ro/campaniile_puterea/campanii
le-puterea-constructorii-pe-bani-publici-si-relatiile-
lor-politice-xxiii-prahova-familiei-cosma-1-
131526.html  
75 http://www.graiulsalajului.ro/halmajan-
condamnat-la-doi-ani-de-inchisoare-cu-suspendare-
a-34762  

soția sa, Cornelia Cazacu, a fost 
senator PD în perioada 2004 – 2008.  

Cazacu a demisionat după publicarea 

unui raport care demonstra că firma 
sa, Ralexim S.A. (care a devenit 

Eurovia), beneficia de pe urma unor 
afaceri cu Primăria. Conform presei, 

succesul societății a continuat chiar și 
după demisia lui Cazacu77. Calculele 
privind achizițiile indică faptul că 

numărul contractelor societății a 
scăzut atunci când PDL nu a mai fost 

la guvernare. Societatea este 
menţionată cu cinci contracte cu 
corecții în valoare de 230.439.010, 

toate acestea cu CJ Ilfov în 2012; 
toate cinci reprezintă 25% din 

contract. Toate cele cinci contracte  

76 
http://www.gazetadambovitei.ro/administratie/targo
viste-peste-lucrarile-la-centura-se-intinde-umbra-
defunctei-tehnologica-radion-sprijinita-de-o-firma-
siciliana-implicata-intr-un-scandal-de-mare-coruptie/  
77 http://m.jurnalul.ro/special-
jurnalul/anchete/povestea-de-afaceri-din-spatele-
palatului-de-pe-lacul-snagov-712914.html  

http://www.gazetadambovitei.ro/administratie/targoviste-peste-lucrarile-la-centura-se-intinde-umbra-defunctei-tehnologica-radion-sprijinita-de-o-firma-siciliana-implicata-intr-un-scandal-de-mare-coruptie/
http://www.expertforum.r/
http://www.puterea.ro/campaniile_puterea/campaniile-puterea-constructorii-pe-bani-publici-si-relatiile-lor-politice-xxiii-prahova-familiei-cosma-1-131526.html
http://www.gazetadambovitei.ro/administratie/targoviste-peste-lucrarile-la-centura-se-intinde-umbra-defunctei-tehnologica-radion-sprijinita-de-o-firma-siciliana-implicata-intr-un-scandal-de-mare-coruptie/
http://www.gazetadambovitei.ro/administratie/targoviste-peste-lucrarile-la-centura-se-intinde-umbra-defunctei-tehnologica-radion-sprijinita-de-o-firma-siciliana-implicata-intr-un-scandal-de-mare-coruptie/
http://www.puterea.ro/campaniile_puterea/campaniile-puterea-constructorii-pe-bani-publici-si-relatiile-lor-politice-xxiii-prahova-familiei-cosma-1-131526.html
http://m.jurnalul.ro/special-jurnalul/anchete/povestea-de-afaceri-din-spatele-palatului-de-pe-lacul-snagov-712914.html
http://m.jurnalul.ro/special-jurnalul/anchete/povestea-de-afaceri-din-spatele-palatului-de-pe-lacul-snagov-712914.html
http://m.jurnalul.ro/special-jurnalul/anchete/povestea-de-afaceri-din-spatele-palatului-de-pe-lacul-snagov-712914.html
http://www.graiulsalajului.ro/halmajan-condamnat-la-doi-ani-de-inchisoare-cu-suspendare-a-34762
http://www.puterea.ro/campaniile_puterea/campaniile-puterea-constructorii-pe-bani-publici-si-relatiile-lor-politice-xxiii-prahova-familiei-cosma-1-131526.html
http://www.puterea.ro/campaniile_puterea/campaniile-puterea-constructorii-pe-bani-publici-si-relatiile-lor-politice-xxiii-prahova-familiei-cosma-1-131526.html
http://www.gazetadambovitei.ro/administratie/targoviste-peste-lucrarile-la-centura-se-intinde-umbra-defunctei-tehnologica-radion-sprijinita-de-o-firma-siciliana-implicata-intr-un-scandal-de-mare-coruptie/
http://www.graiulsalajului.ro/halmajan-condamnat-la-doi-ani-de-inchisoare-cu-suspendare-a-34762
http://www.graiulsalajului.ro/halmajan-condamnat-la-doi-ani-de-inchisoare-cu-suspendare-a-34762
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includ și un parteneriat cu 

TEHNOLOGICA RADION. Societatea 
este deținută de THEODOR GH. 

BERNA. Acesta a denunțat faptul că 

fostul deputat PSD Sebastian Ghiță i-a 
solicitat în 2011 suma de 500.000 
euro pentru ca Realitatea TV 

(televiziunea pe care acesta o 
deținea) să nu atace public firma de 

construcții78. Berna și Tehnologica 
Radion au fost cercetate în 2014 
pentru spălare de bani79. Berna a fost 

consilierul lui Traian Băsescu la 

                                                 
78 
https://www.agerpres.ro/justitie/2017/04/07/theod
or-berna-in-instanta-ghita-mi-a-cerut-500-000-de-
euro-pentru-realitatea-tv-daca-nu-vreau-sa-am-
probleme-14-38-34  

Primăria București80; societatea a atins 

apogeul în timpul guvernării PDL. 
După anul 2012, succesul la achiziții a 

dispărut rapid.  

STRACO GRUP a fost, de asemenea, 

parteneră în trei dintre procedurile de 
achiziție. Societatea este deținută de 

HORPOS TRAIAN și HORPOS 
ALEXANDRU și a fost cercetată în 2014 
într-un dosar de evaziune fiscală 

79 http://www.economica.net/theodor-berna-si-
tehnologica-radion-trimisi-in-judecata-pentru-
evaziune-fiscala-si-spalare-de-bani_91401.html  
80 http://www.digi24.ro/stiri/economie/theodor-
berna-fost-consilier-al-lui-t-basescu-la-primarie-si-
al-doilea-important-asfaltator-din-romania-283145  

https://www.agerpres.ro/justitie/2017/04/07/theodor-berna-in-instanta-ghita-mi-a-cerut-500-000-de-euro-pentru-realitatea-tv-daca-nu-vreau-sa-am-probleme-14-38-34
https://www.agerpres.ro/justitie/2017/04/07/theodor-berna-in-instanta-ghita-mi-a-cerut-500-000-de-euro-pentru-realitatea-tv-daca-nu-vreau-sa-am-probleme-14-38-34
https://www.agerpres.ro/justitie/2017/04/07/theodor-berna-in-instanta-ghita-mi-a-cerut-500-000-de-euro-pentru-realitatea-tv-daca-nu-vreau-sa-am-probleme-14-38-34
http://www.economica.net/theodor-berna-si-tehnologica-radion-trimisi-in-judecata-pentru-evaziune-fiscala-si-spalare-de-bani_91401.html
http://www.digi24.ro/stiri/economie/theodor-berna-fost-consilier-al-lui-t-basescu-la-primarie-si-al-doilea-important-asfaltator-din-romania-283145
http://www.economica.net/theodor-berna-si-tehnologica-radion-trimisi-in-judecata-pentru-evaziune-fiscala-si-spalare-de-bani_91401.html
http://www.economica.net/theodor-berna-si-tehnologica-radion-trimisi-in-judecata-pentru-evaziune-fiscala-si-spalare-de-bani_91401.html
https://www.agerpres.ro/justitie/2017/04/07/theodor-berna-in-instanta-ghita-mi-a-cerut-500-000-de-euro-pentru-realitatea-tv-daca-nu-vreau-sa-am-probleme-14-38-34
http://www.digi24.ro/stiri/economie/theodor-berna-fost-consilier-al-lui-t-basescu-la-primarie-si-al-doilea-important-asfaltator-din-romania-283145
http://www.digi24.ro/stiri/economie/theodor-berna-fost-consilier-al-lui-t-basescu-la-primarie-si-al-doilea-important-asfaltator-din-romania-283145
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pentru 16 milioane euro81. Presa a 
scris că aceștia sunt apropiați ai 

fostului primar PSD din Piatra Neamț, 
Gheorghe Ștefan. Cei doi frați sunt 

cercetați și în dosarul fostului primar 
PDL/PNL al Sectorului 1, Andrei 
Chiliman82. Conform unor surse 

judiciare, aceștia au mituit primarul și 
acoliții acestuia cu peste 8 milioane 

euro pentru a obține contracte de 
achiziție în perioada 2008 – 2014; 
sumele reprezentau 10% din 

contracte. 25% din contractele 
societății sunt semnate cu CNADNR, în 

timp ce alte aproape 20% sunt 
semnate cu Primăria Sectorului 1.  

 

MITLIV EXIM apare în patru proiecte 

care au fost supuse corecțiilor. Firma 
este deținută de către CIOANĂ V. ION 
– LIVIU și CIOANĂ CARMEN-MIOARA.  

Cioană este unul dintre cei mai bogați 
oameni de afaceri din Dolj83. 
Societatea a fost pusă sub acuzare în 

2014 pentru evaziune fiscală84.  

                                                 
81 http://evz.ro/de-profesie-denuntator-alexandru-
horpos-eliberat-din-arest-in-dosarul-filierei-de-
evazionisti-din-neamt-cum-au-facut-bani-grei-
oamenii-de-casa-ai-fostului-primar-pinalti.html  
82 
http://www.pna.ro/faces/comunicat.xhtml?id=6432 
, 
https://www.agerpres.ro/justitie/2015/06/19/dosar-

EuroStrada, Habau Construct, Straco 
Grup și Tel Drum au legătură cu câte 

trei corecții fiecare.  

UAT Salaj și UAT Cluj li s-au impus trei 
corecții de 25% (7.708.501,88 – timp 

redus), 10 % (1.215.025,70- criterii 
restrictive) și 193.540,44 (cheltuieli 

neeligibile) pentru proiectul 
Reabilitarea drumului Ciucea-Crasna-
Varsolt. 

Atât Habau Construct, cât și Mitliv 

Exim, sunt implicate în aceleași 
proiecte gestionate de Primăria 

Craiova. Pentru proiectul Amenajare 
parcare subterana în zona Teatrului 
Național corecții de 842.337,89 (5% - 

nu au întrunit criteriile de calificare) și 

675.143,51 (neeligibil) au fost impuse. 

Pentru proiectul Construirea unui 

pasaj subteran in vederea 
descongestionării traficului rutier din 

zona metropolitana Craiova - realizare 
pasaj denivelat subteran pe sub 
intersecția străzii Arieș cu strada A. I. 

Cuza si respectiv cu str. împăratul 
Traian in vederea preluării traficului 

auto pe Bvd Carol, str Arieș, primăria 

chiliman-mita-de-peste-8-milioane-euro-platita-de-
sc-straco-reprezentata-de-traian-si-alexandru-
horpos-surse--10-15-28  
83 http://www.forbes.ro/liviu-cioana-500-miliardari-
editia-2011_0_4282-13395  
84 http://www.diicot.ro/index.php/arhiva/1270-
comunicat-de-presa-07-10-2014  

http://www.forbes.ro/liviu-cioana-500-miliardari-editia-2011_0_4282-13395
https://www.agerpres.ro/justitie/2015/06/19/dosar-chiliman-mita-de-peste-8-milioane-euro-platita-de-sc-straco-reprezentata-de-traian-si-alexandru-horpos-surse--10-15-28
http://www.forbes.ro/liviu-cioana-500-miliardari-editia-2011_0_4282-13395
https://www.agerpres.ro/justitie/2015/06/19/dosar-chiliman-mita-de-peste-8-milioane-euro-platita-de-sc-straco-reprezentata-de-traian-si-alexandru-horpos-surse--10-15-28
http://evz.ro/de-profesie-denuntator-alexandru-horpos-eliberat-din-arest-in-dosarul-filierei-de-evazionisti-din-neamt-cum-au-facut-bani-grei-oamenii-de-casa-ai-fostului-primar-pinalti.html
https://www.agerpres.ro/justitie/2015/06/19/dosar-chiliman-mita-de-peste-8-milioane-euro-platita-de-sc-straco-reprezentata-de-traian-si-alexandru-horpos-surse--10-15-28
http://www.diicot.ro/index.php/arhiva/1270-comunicat-de-presa-07-10-2014
http://www.expertforum.r/
http://evz.ro/de-profesie-denuntator-alexandru-horpos-eliberat-din-arest-in-dosarul-filierei-de-evazionisti-din-neamt-cum-au-facut-bani-grei-oamenii-de-casa-ai-fostului-primar-pinalti.html
https://www.agerpres.ro/justitie/2015/06/19/dosar-chiliman-mita-de-peste-8-milioane-euro-platita-de-sc-straco-reprezentata-de-traian-si-alexandru-horpos-surse--10-15-28
http://www.diicot.ro/index.php/arhiva/1270-comunicat-de-presa-07-10-2014
http://evz.ro/de-profesie-denuntator-alexandru-horpos-eliberat-din-arest-in-dosarul-filierei-de-evazionisti-din-neamt-cum-au-facut-bani-grei-oamenii-de-casa-ai-fostului-primar-pinalti.html
http://evz.ro/de-profesie-denuntator-alexandru-horpos-eliberat-din-arest-in-dosarul-filierei-de-evazionisti-din-neamt-cum-au-facut-bani-grei-oamenii-de-casa-ai-fostului-primar-pinalti.html
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a primit 2.131.294,14 RON (criterii 
restrictive).  

Un al patrulea proiect în care a fost 

implicat Mitliv este Centrul 
Multifuncțional Craiova - Pavilion 

Central. Corecțiile au fost de 
4.402.332,50 RON, reprezentând 

10%, pentru criterii restrictive. 
Proiectul a fost implementat de 
Primăria Craiovei, iar Mitliv Exim a 

semnat contractul în asociere cu SC 
Recon SA și SC Romelectro SA. 

TEL DRUM este una dintre cele mai 

profitabile societăți din România și 
este pe lista firmelor cu acțiuni la 
purtător, o metodă netransparentă de 

proprietate. Administratorii societății 
sunt COSTACHE MIRELA, IONIȚĂ 

IOANA, PITIȘ PETRE, NEDA FLOAREA 

și DOBRESCU L. LIVIU LUCIAN. Presa 

a scris intens că societatea este 
controlată de Liviu Dragnea, 

Președintele PSD și al Camerei 
Deputaților85. Aproape 50% din 
contractele societății (ca valoare) sunt 

semnate cu CJ Teleorman, în timp ce 
18,2% sunt contractate cu CNADNR.  

Neda Floarea este asociată în cadrul 

SC SPRING SERV COM SRL și SC 
SPRING ROAD CARGO SRL. SPRING 

SERV COM SRL a făcut donații către 
PSD în 2008.  

                                                 
85 http://adevarul.ro/locale/alexandria/tel-drum-
istoria-mega-afaceri-increngaturi-duc-laliviu-
dragnea-firma-controlata-hartie-fostii-colegi-liceu-
liderului-psd-
1_562654aaf5eaafab2cdad5e1/index.html  

Pentru contractul Reabilitare DJ506, 
Cervenia-Vitănești-Babaita km 

17+400-km 58+000 (2010), CJ 
Teleorman, o corecție financiară de 

25% a fost impusă - 12.799.575,29 
RON. Contractul a fost suspectat de 
achiziție aranjată, întrucât ofertele 

tuturor celorlalți competitori au fost 
declarate neeligibile. ANRMAP a 

publicat un raport în 2011 și a 
amendat CJ Teleorman pentru 
încălcarea legislației privind achizițiile. 

Consiliul Concurenței a inițiat o 
investigație care a fost închisă din 

cauza probelor insuficiente86. Comisia 
Europeană a sistat plățile pentru 
REGIO – Axa 2, Îmbunătățirea 

infrastructurii de transport regional și 
local și a solicitat autorităților române 

să verifice toate proiectele finanțate 
prin această axă.  

Un alt proiect care a fost inclus în 

această investigație este Reabilitare DJ 
701, limita jud Dâmbovița-Gratia-

Poeni-Siliștea-Scurtu Mare-Slăvești-
Ciolănești-Zâmbreasca-Dobrotești, KM 
44+240, Km 104+890. Autoritatea de 

Audit a aplicat o corecție de 10.928,77 
RON pentru cheltuieli neeligibile  

O a treia corecție are legătură cu 

proiectul Modernizarea drumului 
județean DJ 109 L, Satu Mare – 

Negrești Oaș – Turţ, jud. Satu Mare, 
unde autoritatea contractantă este CJ 
Satu Mare. Corecția a constat în 

86 http://www.hotnews.ro/stiri-esential-15427193-
exclusiv-consiliul-concurentei-exonerat-firma-
apropiata-liviu-dragnea-alte-companii-mari-
constructii-orice-raspundere-doua-licitatii-
suspectate-trucaj-vezi-marile-semne-intrebare-din-
licitatiile-cante.htm  

http://www.hotnews.ro/stiri-esential-15427193-exclusiv-consiliul-concurentei-exonerat-firma-apropiata-liviu-dragnea-alte-companii-mari-constructii-orice-raspundere-doua-licitatii-suspectate-trucaj-vezi-marile-semne-intrebare-din-licitatiile-cante.htm
http://adevarul.ro/locale/alexandria/tel-drum-istoria-mega-afaceri-increngaturi-duc-laliviu-dragnea-firma-controlata-hartie-fostii-colegi-liceu-liderului-psd-1_562654aaf5eaafab2cdad5e1/index.html
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-15427193-exclusiv-consiliul-concurentei-exonerat-firma-apropiata-liviu-dragnea-alte-companii-mari-constructii-orice-raspundere-doua-licitatii-suspectate-trucaj-vezi-marile-semne-intrebare-din-licitatiile-cante.htm
http://adevarul.ro/locale/alexandria/tel-drum-istoria-mega-afaceri-increngaturi-duc-laliviu-dragnea-firma-controlata-hartie-fostii-colegi-liceu-liderului-psd-1_562654aaf5eaafab2cdad5e1/index.html
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-15427193-exclusiv-consiliul-concurentei-exonerat-firma-apropiata-liviu-dragnea-alte-companii-mari-constructii-orice-raspundere-doua-licitatii-suspectate-trucaj-vezi-marile-semne-intrebare-din-licitatiile-cante.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-15427193-exclusiv-consiliul-concurentei-exonerat-firma-apropiata-liviu-dragnea-alte-companii-mari-constructii-orice-raspundere-doua-licitatii-suspectate-trucaj-vezi-marile-semne-intrebare-din-licitatiile-cante.htm
http://adevarul.ro/locale/alexandria/tel-drum-istoria-mega-afaceri-increngaturi-duc-laliviu-dragnea-firma-controlata-hartie-fostii-colegi-liceu-liderului-psd-1_562654aaf5eaafab2cdad5e1/index.html
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-15427193-exclusiv-consiliul-concurentei-exonerat-firma-apropiata-liviu-dragnea-alte-companii-mari-constructii-orice-raspundere-doua-licitatii-suspectate-trucaj-vezi-marile-semne-intrebare-din-licitatiile-cante.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-15427193-exclusiv-consiliul-concurentei-exonerat-firma-apropiata-liviu-dragnea-alte-companii-mari-constructii-orice-raspundere-doua-licitatii-suspectate-trucaj-vezi-marile-semne-intrebare-din-licitatiile-cante.htm
http://adevarul.ro/locale/alexandria/tel-drum-istoria-mega-afaceri-increngaturi-duc-laliviu-dragnea-firma-controlata-hartie-fostii-colegi-liceu-liderului-psd-1_562654aaf5eaafab2cdad5e1/index.html
http://adevarul.ro/locale/alexandria/tel-drum-istoria-mega-afaceri-increngaturi-duc-laliviu-dragnea-firma-controlata-hartie-fostii-colegi-liceu-liderului-psd-1_562654aaf5eaafab2cdad5e1/index.html
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4.651.051,61 RON (10%) 
pentru criterii restrictive. 

Tel Drum a fost asociată cu 
Tehnic-Asist și Alfa Rom în 

acest proiect.  

TEHNIC ASIST a donat 
PNL 20.000 RON în 2009. 

Mirel Vlas, unul dintre 
proprietarii societății a fost 
pus sub urmărire în 2016 

într-un dosar în care Mircea 
Govor, vicepreședinte al CJ 

Satu Mare (PSD) și Valer 
Marian, președinte al filialei 
județene a PSD sunt, de 

asemenea, cercetați. Govor 
a  amenințat un avocat 

pentru a-l ajuta să 
„aranjeze” procedurile de 
achiziție în instituțiile în 

care firma sa acorda 
asistență juridică87. 

Primăria Botoșani a primit 

o corecție de 25% 
(4.586.428,07 RON) pentru 
criterii restrictive pentru 

proiectul Modernizare si 
reabilitare accese pietonale 

si carosabile precum si 
iluminat arhitectural in 
Mun. Botoșani. Contractul 

a fost semnat în 2011 cu 
VICTOR CONSTRUCT 

(vezi mai multe la pagina 
24). 

III.C. Expertiza se plătește bine  

Publicitate și servicii88 

Întrucât nu am putut utiliza un filtru 

care ar fi putut identifica foarte clar 

tipul de achiziție în funcție de codul 

CPV, am utilizat combinații de cuvinte 

în denumirea contractelor. Acest lucru 

                                                 
87 
http://www.obiectivdesuceava.ro/romania/patronul-
firmei-tehnic-asist-trimis-in-judecata-de-dna/  

nu va genera o imagine exactă a 

achizițiilor, dar constituie o aproximare 

care arată care sunt societățile care au 

contractat majoritatea banilor. Am 

căutat în baza cuvintelor următoare: 

publicitate, comunicat de presa, 

promovare, informare, conferință, 

comunicare. Unele dintre contracte 

88 Consultați și rapoartele privind clientelismul în 
presă publicate de EFOR - 
http://expertforum.ro/indexul-clientelismului-2/, 
http://expertforum.ro/starea-mass-media-gorj/  

 
Societate Sumă % din 

selecția 
publicitară 

Servicii 
electorale 

AECOM INGENIERIA 
S.R.L. 

28247255 10.77%  

MEDIA INVESTMENT 
COMMUNICATION S.R.L. 

20798272 7.93%  

B.V. McCann Erickson 
SRL 

20645628 7.87%  

ROMAIR CONSULTING 
SRL 

12001506 4.58%  

HILL International SA 
Luxembourg 

10533434 4.02%  

EXPERT ONE RESEARCH 
SRL 

3899206 1.49%  

RUTIN CONSULT SRL 3210323 1.22%  

EPTISA ROMANIA S.R.L. 2927504 1.12%  

VIZUAL SRL 2917480 1.11%  

ADDVANCES STRATEGIC 
SOLUTIONS SRL 

2897174 1.10%  

INSOFT DEVELOPMENT & 
CONSULTING S.R.L. 

2814203 1.07%  

RENAISSANCE 
MANAGEMENT & 
CONSULTANCY COMPANY 
SRL 

2727939 1.04%  

HYDRO-CARPATI SRL 2707856 1.03%  

EPMC CONSULTING SRL 2601636 0.99%  

PDE STRATEGII SI 
INVESTITII S.R.L. 

2518830 0.96%  

FLAROM ADVERTISING 
S.R.L. 

2066144 0.79% PMP  

SMART INTEGRATION 
SRL  

1985735 0.76%  

MEDIA ONE S.R.L 1894988 0.72%  

DUAL PROMO S.R.L. 1886792 0.72%  

DC Communication SRL 1858359 0.71%  

AVENSA CONSULTING 
SRL 

1792553 0.68%  

SC PROMO MEDIA SRL 1673530 0.64%  

Top societăți care semnează contracte de publicitate / 
valoare 

http://expertforum.ro/indexul-clientelismului-2/
http://expertforum.ro/starea-mass-media-gorj/
http://www.expertforum.r/
http://www.obiectivdesuceava.ro/romania/patronul-firmei-tehnic-asist-trimis-in-judecata-de-dna/
http://www.obiectivdesuceava.ro/romania/patronul-firmei-tehnic-asist-trimis-in-judecata-de-dna/
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combină suport tehnic și campanii 

publicitare. 

Conform unui raport publicat de 

Centrul de Jurnalism Independent, în 
2013, valoarea contractelor semnate 
a fost de 139.209.655,10 RON / 

31.502.524,35 EUR din 
338.975.838,58 RON / 76.708.721,11 

euro proceduri care au fost lansate89.  

Eșantionul a inclus 3.017 contracte în 
valoare de 258.666.083,4 RON.  

 

                                                 
89 http://www.cji.ro/wp-
content/uploads/2014/06/Raport_Romania.pdf  

MEDIA INVESTMENT 
COMMUNICATION SRL  

Societatea a câștigat contractul cu 

Ministerul Dezvoltării pentru 
promovarea României (controversata 

campanie Explorați Grădina 
Carpatină). Societatea este deținută 

de către BALOTESCU ALEXANDRU DAN 
și THE GROUP OF COMMUNICATION 
AGENCIES S.A. Aceasta din urmă este 

deținută de SZIGETI ZOLTAN 
EUGENIU și NICOLA MIHAELA și este 

unul dintre cei mai importanți jucători 
de pe piața de publicitate. Printre 

asociații Media Investment 
Communication SRL se afla și Flash 

 
Societate Nr. contracte % din 

selecția 
publicitară 

Servicii pentru 

partidele politice în 
campanii electorale  

TRUSTUL DE PRESA DUNAREA DE JOS S.A.  35 1.16% ALDE & PNL 

FLAROM ADVERTISING S.R.L. 34 1.13%  

SC PROMO MEDIA SRL 32 1.06%  

INTERPRESS S.R.L. 30 0.99% ALDE, PSD, PMP, PNL 

SOLPRESS SRL 23 0.76% ALDE, PSD, PMP, UDMR 

MEDIA UNO SRL 23 0.76% ALDE, PSD 

VIZUAL SRL 22 0.73%  

RENAISSANCE MANAGEMENT & CONSULTANCY 
COMPANY SRL 

22 0.73%  

NEVA  EXPERT SRL 21 0.70%  

Atlas Tour SRL 20 0.66% ALDE 

Sign 4 You SRL 18 0.60%  

NICKOS MEDIA TEAM SRL 18 0.60%  

DUAL PROMO S.R.L. 18 0.60%  

GRUPUL DE PRESA ROMAN S.R.L. 17 0.56% PSD, USB 

SC RBC PRODUCTIE PUBLICITARA SRL 
GIURGIU 

16 0.53% ALDE, PSD, PMP, PNL 

Inform Media SRL 16 0.53%  

EISEN LAND S.R.L. 16 0.53%  

ASOCIATIA PENTRU COMUNICARE, DIALOG SI 
AJUTOR SOCIAL - DIALOG XXI 

16 0.53%  

SC INSIDE MEDIA SRL 15 0.50% PSD 

SC CASA DE PRESA SI EDITURA TRIBUNA SRL 14 0.46% ALDE, PSD, PNL, USR 

OPINIA SA 14 0.46% ALDE, PSD, PNL, PMP 

EXPERTISSA CONSTANTA SRL 14 0.46% PSD, USR 

EDITURA LUXMUNDI S.R.L. 14 0.46%  

Top societăți care au semnat contracte de publicitate / numărul contractelor 

http://www.cji.ro/wp-content/uploads/2014/06/Raport_Romania.pdf
http://www.cji.ro/wp-content/uploads/2014/06/Raport_Romania.pdf
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Investiții SA, în care unul dintre 
asociați a fost Rareș Constantin Dan, 

fiul generalului SRI Gheorghe Dan90. 
Acesta a înființat în 2006, împreună 

cu Anca Dinu, cumnata Ministrului PDL 
Elena Udrea, societatea Central 
Residential Park Doi SA.  

Teodor Bogdan Nicola, unul dintre 
fondatorii The Group, a fost 
condamnat la doi ani de închisoare 

pentru trafic de influență – a plătit 
oficialități din cadrul Primăriei 

Sectorului 1 pentru a obține 
autorizaţiile de construire91.  

Apogeul societăţii a fost înregistrat în 
anul 2011, când aceasta a obținut 
două contracte de la MDRAP, 

însumând 12,5 milioane RON.  

ROMAIR CONSULTING SRL  

Societatea este deținută de către 
Gheorghe Boeru, care a fost reținut 

pentru mită și trafic de influență în 
2015. Vicepreședintele PSD al 
Consiliului Județean Prahova l-a ajutat 

pe Boeru să obțină un contract în 
valoare de 162.731.194 Euro pentru 

proiectul Reabilitarea și modernizarea 
sistemelor de apă și canalizare în 

județul Prahova (SC HIDRO PRAHOVA 
SA Ploiești). 

                                                 
90 http://www.romaniacurata.ro/exclusiv-
conexiunile-de-afaceri-spectaculoase-ale-lui-daniel-
dragomir-plus-cum-a-obtinut-fostul-sri-ist-care-a-
comandat-spionarea-codrutei-kovesi-obligatiuni-
regale-de-17-milioane-de-euro/  

Conform DNA,  

Începând cu anul 2010, în timpul și ulterior 
procedurilor de achiziție pentru contractele de 
servicii și lucrări ce urmează a fi încheiate în 

cadrul proiectului cu finanțare europeană 
„Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă 
și canalizare în Județul Prahova” (valoare totală 
162.731.198 Euro, autoritatea contractantă 
fiind S.C. HIDRO PRAHOVA S.A. Ploiești), au 
existat discuții și acorduri între mai multe 
persoane cu influență și cu susținere politică 

importantă cu privire la realizarea intereselor 
ce au ca scop obținerea ilegală de bani din Plăți 
efectuate de către beneficiarul proiectului, S.C. 

HIDRO PRAHOVA S.A. Banii urmau a fi primiți 
sub formă de comisioane de la societățile 
aprobate, fiecare dintre persoanele implicate 

susținându-le în atribuirea contractului prin 
exercitarea influenței pe care o au asupra 
conducerii și angajaților S.C. HIDRO PRAHOVA 
S.A., reprezentanții Ministerului Mediului și 
Pădurilor cu responsabilități privind 
implementarea proiectului.   

EXPERT ONE RESEARCH / XOR IT 
SYSTEMS 

Societatea este deținută de 
GĂITĂNARU GABRIEL, apropiat al 
fostului Deputat PSD Sebastian Ghiță, 

care în prezent a fugit în Serbia92.  

Conform Rise Project,  

Într-o mai mică măsură, practica de 
subcontractare sau asociere pentru câștigarea 
unui contract public a funcționat și pentru XOR 
IT Systems (denumită în prezent Expert One 

91 https://www.paginademedia.ro/2014/10/bogdan-
nicola-unul-dintre-fondatorii-the-group-condamnat-
la-inchisoare-decizia-nu-este-definitiva  
92 http://www.bursa.ro/siveco-si-o-firma-apropiata-
lui-sebastian-ghita-au-castigat-un-contract-it-de-
peste-31-milioane-
d...&s=print&sr=articol&id_articol=262774.html  

http://www.bursa.ro/siveco-si-o-firma-apropiata-lui-sebastian-ghita-au-castigat-un-contract-it-de-peste-31-milioane-d...&s=print&sr=articol&id_articol=262774.html
http://www.romaniacurata.ro/exclusiv-conexiunile-de-afaceri-spectaculoase-ale-lui-daniel-dragomir-plus-cum-a-obtinut-fostul-sri-ist-care-a-comandat-spionarea-codrutei-kovesi-obligatiuni-regale-de-17-milioane-de-euro/
http://www.bursa.ro/siveco-si-o-firma-apropiata-lui-sebastian-ghita-au-castigat-un-contract-it-de-peste-31-milioane-d...&s=print&sr=articol&id_articol=262774.html
http://www.bursa.ro/siveco-si-o-firma-apropiata-lui-sebastian-ghita-au-castigat-un-contract-it-de-peste-31-milioane-d...&s=print&sr=articol&id_articol=262774.html
http://www.bursa.ro/siveco-si-o-firma-apropiata-lui-sebastian-ghita-au-castigat-un-contract-it-de-peste-31-milioane-d...&s=print&sr=articol&id_articol=262774.html
http://www.romaniacurata.ro/exclusiv-conexiunile-de-afaceri-spectaculoase-ale-lui-daniel-dragomir-plus-cum-a-obtinut-fostul-sri-ist-care-a-comandat-spionarea-codrutei-kovesi-obligatiuni-regale-de-17-milioane-de-euro/
http://www.romaniacurata.ro/exclusiv-conexiunile-de-afaceri-spectaculoase-ale-lui-daniel-dragomir-plus-cum-a-obtinut-fostul-sri-ist-care-a-comandat-spionarea-codrutei-kovesi-obligatiuni-regale-de-17-milioane-de-euro/
https://www.paginademedia.ro/2014/10/bogdan-nicola-unul-dintre-fondatorii-the-group-condamnat-la-inchisoare-decizia-nu-este-definitiva
http://www.romaniacurata.ro/exclusiv-conexiunile-de-afaceri-spectaculoase-ale-lui-daniel-dragomir-plus-cum-a-obtinut-fostul-sri-ist-care-a-comandat-spionarea-codrutei-kovesi-obligatiuni-regale-de-17-milioane-de-euro/
https://www.paginademedia.ro/2014/10/bogdan-nicola-unul-dintre-fondatorii-the-group-condamnat-la-inchisoare-decizia-nu-este-definitiva
http://www.romaniacurata.ro/exclusiv-conexiunile-de-afaceri-spectaculoase-ale-lui-daniel-dragomir-plus-cum-a-obtinut-fostul-sri-ist-care-a-comandat-spionarea-codrutei-kovesi-obligatiuni-regale-de-17-milioane-de-euro/
https://www.paginademedia.ro/2014/10/bogdan-nicola-unul-dintre-fondatorii-the-group-condamnat-la-inchisoare-decizia-nu-este-definitiva
http://www.expertforum.r/
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Research), controlată conform Rise Project 
printr-o serie de companii offshore de către un 
prieten și fost coleg de liceu al lui Sebastian 
Ghiţă, asociat cu Omnilogic sau altă societate 

deținută de către Gabriel Marin, proprietarul 
Omnilogic – o societate și o persoană implicate 
în dosarul de corupție Microsoft ca parte din 
creșterea prețului pentru produse IT, care 
rezultă în pierderea demnitarilor români. XOR 
IT Systems a fost asociată și cu o societate 
deținută de către un sicilian, fiul unui deputat 

italian implicat în mai multe cazuri de corupție 
în Italia, pentru a câștiga un contract cu bani 
europeni la Vaslui.93 

INSOFT DEVELOPMENT & 
CONSULTING S.R.L. 

Societatea este considerată apropiată 

a fostului Deputat PSD Sebastian 
Ghiță94. Teamnet și Asesoft au 
transferat 3,4 milioane RON către 

Insoft. Unul dintre contractele 
principale a fost semnat în 2012 – 

atunci când societatea a declarat zero 
angajați – cu Autoritatea de 
Management a POS MEDIU pentru 

soluții IT. Autoritatea contractantă a 
fost reprezentată de Ciprian Ghioc, 

Director al AM POS Mediu. Conform 
Rise Project, soția sa, Mirela Ghioc, 

este Director în cadrul Asesoft 
International și beneficiară a unui 
împrumut personal de 30.000 de la 

Sebastian Ghiță, proprietarul 
corporației. Ciprian Ghioc a lucrat și în 

cadrul Asesoft din 2003 până în 2008. 

 
HYDRO CARPAȚI 

Societatea este deținută de CHITEA 
MARIAN-DUMITRU. Acesta a fost 

cercetat de către DIICOT pentru 
evaziune fiscală și spălare de bani95. 

Este membru al PDL Olt, fost director 
al Hidroserv Olt SA, fost director al 

                                                 
93 http://www.gandul.info/stiri/cum-si-au-pasat-
firmele-apropiate-de-sebastian-ghita-contracte-de-
90-milioane-de-euro-cu-siveco-si-alti-jucatori-din-
domeniu-13699679  
94 https://www.riseproject.ro/articol/cum-
functioneaza-fabrica-de-bani-a-lui-sebastian-ghita/  
95 http://www.editie.ro/articole/eveniment/fost-
subprefect-de-olt-in-arest-pentru-evaziune-
fiscala.html  

Departamentului pentru Integrare 
Europeană în cadrul CJ Olt și 

subprefect în 2009. Acesta a 
demisionat în 2011 din cauza 

legăturilor sale cu Sandu Anghel.  

EPMC CONSULTING 

Administratorul actual este 
CORPODEAN CRISTINA IULIANA. 

Totuși, în 2010 – 2011, administrator 
a fost Răzvan Zamfir Stan, care a fost 
consilier local din partea PD în  

Sectorul 396. De asemenea, acesta a 
fost administrator al KVB ECONOMIC, 

o societate din București în care fostul 
Ministru al Mediului PDL, Sulfina 
Barbu, era asociată împreună cu 

Silvian Ionescu, fost șef la Garda de 
Mediu97. EPMC Consulting a fost 

redenumită KVB ECONOMIC FILIALA 
CLUJ NAPOCA SRL.  

DUAL PROMO 

Faraon Ciprian, unul dintre asociaţi, 

este membru al consiliului de 
administrație al Aeroportului Sibiu și 
membru PNL. În 2017, acesta a 

candidat la funcția de vicepreședinte al 
filialei județene PNL Sibiu.  

ATLAS TOUR  

Administratorul societății este Mirela 

Mau. Presa locală98 a scris că aceasta 
este apropiată a consilierului județean 

PSD și a liderului Sindicatului CNSRL 
Frăția Constantin Pârvu. Patru dintre 
contractele semnate de către societate 

sunt cu CJ Vâlcea (finanțare UE). 
Pârvu a fost administrator și asociat în 

cadrul altei societăți deținute de către 
aceasta, Infotour S.R.L. În 2014, 

96 http://romanialibera.ro/special/investigatii/fostii-
sefi-de-la-mediu-fac-averi-din-consultanta-de-
mediu-110469  
97 http://gazetadebistrita.ro/pe-autostrada-se-
decontamineaza-indiferent-de-culoarea-politica/  
98 http://ziaruldevalcea.ro/2015/07/11/atlas-tour-
firma-sub-acoperire-a-sindicalistului-pirvu-a-pierdut-
contractul-de-miliarde-cu-hidroserv/ 
  

http://www.editie.ro/articole/eveniment/fost-subprefect-de-olt-in-arest-pentru-evaziune-fiscala.html
http://www.gandul.info/stiri/cum-si-au-pasat-firmele-apropiate-de-sebastian-ghita-contracte-de-90-milioane-de-euro-cu-siveco-si-alti-jucatori-din-domeniu-13699679
http://gazetadebistrita.ro/pe-autostrada-se-decontamineaza-indiferent-de-culoarea-politica/
https://www.riseproject.ro/articol/cum-functioneaza-fabrica-de-bani-a-lui-sebastian-ghita/
http://www.editie.ro/articole/eveniment/fost-subprefect-de-olt-in-arest-pentru-evaziune-fiscala.html
http://ziaruldevalcea.ro/2015/07/11/atlas-tour-firma-sub-acoperire-a-sindicalistului-pirvu-a-pierdut-contractul-de-miliarde-cu-hidroserv/
https://www.riseproject.ro/articol/cum-functioneaza-fabrica-de-bani-a-lui-sebastian-ghita/
https://termene.ro/search.php?submitted=true&search%5bnume%5d=CORPODEAN%20CRISTINA%20IULIANA
http://ziaruldevalcea.ro/2015/07/11/atlas-tour-firma-sub-acoperire-a-sindicalistului-pirvu-a-pierdut-contractul-de-miliarde-cu-hidroserv/
http://www.gandul.info/stiri/cum-si-au-pasat-firmele-apropiate-de-sebastian-ghita-contracte-de-90-milioane-de-euro-cu-siveco-si-alti-jucatori-din-domeniu-13699679
http://ziaruldevalcea.ro/2015/07/11/atlas-tour-firma-sub-acoperire-a-sindicalistului-pirvu-a-pierdut-contractul-de-miliarde-cu-hidroserv/
http://romanialibera.ro/special/investigatii/fostii-sefi-de-la-mediu-fac-averi-din-consultanta-de-mediu-110469
http://www.gandul.info/stiri/cum-si-au-pasat-firmele-apropiate-de-sebastian-ghita-contracte-de-90-milioane-de-euro-cu-siveco-si-alti-jucatori-din-domeniu-13699679
http://www.editie.ro/articole/eveniment/fost-subprefect-de-olt-in-arest-pentru-evaziune-fiscala.html
http://gazetadebistrita.ro/pe-autostrada-se-decontamineaza-indiferent-de-culoarea-politica/
http://romanialibera.ro/special/investigatii/fostii-sefi-de-la-mediu-fac-averi-din-consultanta-de-mediu-110469
http://www.gandul.info/stiri/cum-si-au-pasat-firmele-apropiate-de-sebastian-ghita-contracte-de-90-milioane-de-euro-cu-siveco-si-alti-jucatori-din-domeniu-13699679
http://romanialibera.ro/special/investigatii/fostii-sefi-de-la-mediu-fac-averi-din-consultanta-de-mediu-110469
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societatea a semnat un contract cu 
Spitalul Județean Vâlcea pentru 

servicii de presă, în timp ce Pârvu era 
în consiliul de administrație99. 

GRUPUL ROMÂN DE PRESĂ 

Societatea este administrată de 
BORCAN ALEXANDRU SABIN. De fapt, 

societatea este controlată de către 
Dan Adamescu (decedat) și fiul său, 
Bogdan Adamescu, patronii ziarului 

România Liberă. Dan Adamescu a fost 
condamnat la închisoare în 2016 

pentru mită100. Fostul deputat PSD 
Iosif Aramas a primit o sentință cu 
suspendare; aceștia au fost cercetați 

pentru mituirea judecătorilor pentru a 
obține decizii favorabile pentru 

societățile aflate în insolvență.  

                                                 
99 http://saptamana.net/articol/6925-in-loc-de-
seringi-sju-valcea-ofera-pacientilor-un-ziar-sa-l-dea-
din-mana-in-mana  
100 
https://www.agerpres.ro/justitie/2016/05/27/dan-

Societatea deține 2.329 contracte, 
dintre care 80% cu Departamentul 

Financiar General Regional din 
București. Presa a scris că Adamescu 

era apropiat al Partidului Democrat 
Liberal101. 

 

EXPERTISSA CONSTANTA SRL – 
vezi pagina 43 

 

 

 

 

 

adamescu-condamnat-definitiv-la-4-ani-si-4-luni-
inchisoare-cu-executare-14-45-56  
101 http://jurnalul.ro/special-jurnalul/anchete/cum-
au-fost-ingropati-in-bani-mogulii-lui-basescu-
707780.html  

https://www.agerpres.ro/justitie/2016/05/27/dan-adamescu-condamnat-definitiv-la-4-ani-si-4-luni-inchisoare-cu-executare-14-45-56
http://saptamana.net/articol/6925-in-loc-de-seringi-sju-valcea-ofera-pacientilor-un-ziar-sa-l-dea-din-mana-in-mana
http://saptamana.net/articol/6925-in-loc-de-seringi-sju-valcea-ofera-pacientilor-un-ziar-sa-l-dea-din-mana-in-mana
http://jurnalul.ro/special-jurnalul/anchete/cum-au-fost-ingropati-in-bani-mogulii-lui-basescu-707780.html
http://www.expertforum.r/
https://www.agerpres.ro/justitie/2016/05/27/dan-adamescu-condamnat-definitiv-la-4-ani-si-4-luni-inchisoare-cu-executare-14-45-56
http://saptamana.net/articol/6925-in-loc-de-seringi-sju-valcea-ofera-pacientilor-un-ziar-sa-l-dea-din-mana-in-mana
http://jurnalul.ro/special-jurnalul/anchete/cum-au-fost-ingropati-in-bani-mogulii-lui-basescu-707780.html
https://www.agerpres.ro/justitie/2016/05/27/dan-adamescu-condamnat-definitiv-la-4-ani-si-4-luni-inchisoare-cu-executare-14-45-56
http://jurnalul.ro/special-jurnalul/anchete/cum-au-fost-ingropati-in-bani-mogulii-lui-basescu-707780.html
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Consultanță și expertiză 

Pentru consultanță și expertiză am 
folosit următoarele cuvinte cheie: 
consultant, studii de fezabilitate, 

proiectare, dirigenție de șantier, 
expertiza tehnica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Societate Sumă totală % din achizițiile de 

consultanță selectate 
EPTISA ROMANIA S.R.L. 227059028.6 10.60% 

ROMAIR CONSULTING SRL 165367964 7.72% 

S.C. Fichtner Environment S.R.L. 147156239.2 6.87% 

AECOM INGENIERIA S.R.L. 141351298.8 6.60% 

RAMBOLL SOUTH EAST EUROPE S.R.L. 91443293.83 4.27% 

SC HALCROW ROMANIA SRL 88255088.42 4.12% 

LOUIS BERGER SAS 66265558.51 3.09% 

VAMED Standortentwicklung und 
Engineering GmbH & Co. KG 

51944658.39 2.43% 

AZVI SA 50627052.47 2.36% 

TEHNIC-ASIST S.R.L. 49484685.18 2.31% 

INTERGROUP ENGINEERING SRL 47444904.32 2.22% 

METROUL SA 42699427.21 1.99% 

HILL INTERNATIONAL (Bucharest) SRL 41010013.19 1.91% 

TAHAL CONSULTING ENGEINEERS LTD 36507443.4 1.70% 

INOCSA INGENIERIA S.L. 34860762.29 1.63% 

Mott MacDonald 34441866.25 1.61% 

LOUIS BERGER S.R.L. 34287533.74 1.60% 

PROJECT DEVELOPER s.r.l. 28816964.11 1.35% 

HILL International SA Luxembourg 28595235.56 1.34% 

INTERDEVELOPMENT SRL 23345111.62 1.09% 

TRANSTECH GLOBAL ENGINEERS SRL 23158495.22 1.08% 

C&S DI GIUSEPPE INGEGNERI ASSOCIATI 
SRL 

20823354.98 0.97% 

Resourcing Environmental Consulting SRL 20284133.25 0.95% 

EPMC CONSULTING SRL 19811835.64 0.92% 

TRACTEBEL ENGINEERING S.A. 19751761.61 0.92% 
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S.C. FICHTNER ENVIRONMENT 

S.R.L. este deținută de PĂUNESCU 
RADU-DAN și FICHTNER GMBH & CO. 
KG. Păunescu a lucrat la Ministerul 

Mediului102 și a fost asociat la 
societatea INTERDEVELOPMENT 

împreună cu Cozariuc Mircea, care a 
lucrat în același minister. Numele 
INTERDEVELOPMENT a fost asociat cu 

o anchetă efectuată de către DNA 
împotriva lui Ioan Andreica – fost 

secretar de stat în Ministerul 
Transporturilor și, ulterior, în 
Ministerul Dezvoltării Regionale – și 

                                                 
102 http://gazetadecluj.ro/baietii-destepti-de-la-
mediu-centreaza-si-dau-un-gol-de-27-de-milioane-
bugetul-cj-cluj/  

fostul președinte al CJ Bistrița, Liviu 

Rusu. Conform DNA103, societatea,  

În 2009, pârâții Popescu Lazăr și Sabău Ioan 
Claudiu au constituit o asociere în vederea 
comiterii de infracțiuni susținută de Andreica 
Ioan, al cărui scop a fost atribuirea frauduloasă 
a unor licitații publice mai multor societăți de la 
care au primit bani în schimb sau lucrări în 

subcontractare și, în unele cazuri, 
subcontractarea completă a lucrărilor. Scopul 
asocierii a fost acela de a exercita influență 
asupra demnitarilor sau funcționarilor publici cu 
influență asupra factorilor de decizie, în 
vederea atribuirii unor astfel de licitații. În 
principal, era vorba despre lucrări de proiectare 

și construcție de drumuri, canalizări, reabilitare 

103 
http://www.pna.ro/faces/comunicat.xhtml?id=3083  

 
Societate Sumă totală % din achizițiile de consultanță 

selectate 
Persoana fizica 488 14.14% 

AVENSA CONSULTING SRL 62 1.80% 

ROMAIR CONSULTING SRL 27 0.78% 

IRIMAT CONS SRL  25 0.72% 

EPTISA ROMANIA S.R.L. 24 0.70% 

Konsent SRL 22 0.64% 

EXPERT PROIECT 2002 SRL 21 0.61% 

SC ANDRALEX PROJECT 
COMPANY SRL 

20 0.58% 

PROJECT-THC S.R.L. 20 0.58% 

LUCA WAY SRL 19 0.55% 

BUILD.ING CONSULT S.R.L. 19 0.55% 

SC EUROPROJECT PARTNER 
SRL 

18 0.52% 

SEARCH CORPORATION S.R.L. 18 0.52% 

BETA-COPS SRL 18 0.52% 

ADAMS CONSTRUCT SRL 16 0.46% 

SPECIALIST CONSULTING 
S.R.L. 

15 0.43% 

AQUA SERV S.R.L 15 0.43% 

TRACTEBEL ENGINEERING 
S.A. 

14 0.41% 

RomActiv Business Consulting 
SRL 

14 0.41% 

PROJECT EXPERT 
ASSOCIATION S.R.L. 

14 0.41% 

BRING CONSULT S.R.L. 14 0.41% 

MEDOS CONSTRUCT & 
CONSULTING SRL 

13 0.38% 

SC IDEA PRO SRL 12 0.35% 

RAMBOLL SOUTH EAST 
EUROPE S.R.L. 

12 0.35% 

AECOM INGENIERIA S.R.L. 12 0.35% 

 

http://gazetadecluj.ro/baietii-destepti-de-la-mediu-centreaza-si-dau-un-gol-de-27-de-milioane-bugetul-cj-cluj/
http://gazetadecluj.ro/baietii-destepti-de-la-mediu-centreaza-si-dau-un-gol-de-27-de-milioane-bugetul-cj-cluj/
http://gazetadecluj.ro/baietii-destepti-de-la-mediu-centreaza-si-dau-un-gol-de-27-de-milioane-bugetul-cj-cluj/
http://www.pna.ro/faces/comunicat.xhtml?id=3083
http://www.expertforum.r/
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a construcțiilor, proiectare și executare de 
centre de gestionare a deșeurilor etc.  

În acest scop, după ce pârâtul Sabău Ioan 
Claudiu a identificat societățile interesate în 
executarea unor astfel de lucrări, pârâtul 
Popescu Lazăr, care a avut un rol coordonator 

în cadrul grupului, a încheiat cu respectivele 
societăți contracte de consultanță în valoare de 
15.000 Euro (la încheierea Contractului) plus 
între 5 și 7% din valoarea lucrărilor atribuite. 
Aceste contracte au fost fictive deoarece 
sumele colectate sub acest titlu au fost, de 
fapt, comisioane ale membrilor grupului și 

sume acordate ca avantaje necuvenite 

funcționarilor publici implicați în procedurile de 
achiziție și beneficii pentru persoanele care au 
exercitat influență sau au efectuat trafic. 

RAMBOLL SOUTH EAST EUROPE 

Societatea este administrată de 
STOICA LIVIU, care este fost director 

al autorității de management pentru 
proiecte de mediu. Societatea a fost 

denumită inițial Geonet Târgoviște, 

Blominfo și Blom România; deputatul 

PSD Ionuț Cristian Săvoiu a fost 
administratorul societății în perioada 

2004 - 2006. Blom ASA Norvegia a 
achiziționat societatea, iar în 2014, 
societatea a fost achiziționată de 

Ramboll Danemarca. Conform presei, 
Silviu Stoica este apropiat al lui 

Săvoiu. Ramboll a angajat-o pe soția 
acestuia, Viviana Alina Săvoiu104. 
Săvoiu a lucrat în anii 90 ca director al 

Agenției Naționale de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară. Acesta a donat 

                                                 
104 http://www.nasul.tv/exploziv-marea-cadastrare-
a-romaniei-interpusii-lui-sebastian-ghita-in-spatele-
unei-firme-care-vrea-o-bucata-din-contractul-de-13-
miliarde-de-euro/  

248.500 RON către PSD și USL în 
2012.  

INTERGROUP ENGINEERING 

În 2003, Intergroup Engineering era 
deținută de Vasile Lupu, Secretar de 
Stat în Ministerul Agriculturii în 2005. 

Acesta era apropiat al lui Gheorghe 
Flutur și membru PNL. Silviu Novac II 

şi Ion Banciu sunt asociaţi. Presa 
locală a scris că Banciu este asociat la 
11 societăți, inclusiv DVI Balast SRL cu 

Victor Vevera, fost ofițer de servicii 
secrete în cadrul Ministerului de 

Interne și fost consilier al lui Emil Boc 
privind securitatea națională, numit 
director al Transelectica în timpul 

guvernării PDL105. Alt asociat în cadrul 
DVI este Decebal Lohan, fost lider al 

Organizației de Tineret a PDL și 
consilier al Ministrului Educației, Daniel 
Funeriu (PDL). Silviu Novac este 

asociat în cadrul High Training & 

Consultancy cu Anca Raluca Gache, 
cecretară a europarlamentarului PDL 

Traian Ungureanu.  

105 http://actualdecluj.ro/nereguli-in-caietul-de-
sarcini-primaria-obligata-sa-anuleze-licitatia-pentru-
consultanta-in-atragerea-de-bani-europeni/  

http://www.nasul.tv/exploziv-marea-cadastrare-a-romaniei-interpusii-lui-sebastian-ghita-in-spatele-unei-firme-care-vrea-o-bucata-din-contractul-de-13-miliarde-de-euro/
http://actualdecluj.ro/nereguli-in-caietul-de-sarcini-primaria-obligata-sa-anuleze-licitatia-pentru-consultanta-in-atragerea-de-bani-europeni/
http://www.nasul.tv/exploziv-marea-cadastrare-a-romaniei-interpusii-lui-sebastian-ghita-in-spatele-unei-firme-care-vrea-o-bucata-din-contractul-de-13-miliarde-de-euro/
http://actualdecluj.ro/nereguli-in-caietul-de-sarcini-primaria-obligata-sa-anuleze-licitatia-pentru-consultanta-in-atragerea-de-bani-europeni/
http://actualdecluj.ro/nereguli-in-caietul-de-sarcini-primaria-obligata-sa-anuleze-licitatia-pentru-consultanta-in-atragerea-de-bani-europeni/
http://www.nasul.tv/exploziv-marea-cadastrare-a-romaniei-interpusii-lui-sebastian-ghita-in-spatele-unei-firme-care-vrea-o-bucata-din-contractul-de-13-miliarde-de-euro/
http://www.nasul.tv/exploziv-marea-cadastrare-a-romaniei-interpusii-lui-sebastian-ghita-in-spatele-unei-firme-care-vrea-o-bucata-din-contractul-de-13-miliarde-de-euro/
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IRIMAT CONS 

Florin Gelu Goroneanu, asociat unic, 

este fost director al CNADNR în 
perioada 2005-2007106. Goroneanu a 

fost președinte al comisiei de evaluare 
pentru un contract cu Ascot 
Engineering – contractul a fost 

cercetat de DNA pentru suspiciuni 
conform cărora asociaţii societății ar fi 

lucrat pentru CNADNR107. Societatea a 
încheiat 14 contracte cu CNAIR în 
valoare de 224.761.152 RON 

(aproape 35% din venitul total al 
societății). 

PROJECT THC  

SC PROJECT THC SRL și ROMANESCU 

CEZAR RĂZVAN au fost puși sub 

                                                 
106 http://jurnalul.ro/special-jurnalul/anchete/un-
fost-director-din-cnadnr-a-incasat-5-milioane-de-
euro-din-consultanta-in-drumuri-732938.html, 
http://www.mediafax.ro/social/legalitatea-
contractului-de-consultanta-atribuit-de-cnadnr-
firmei-ascot-verificata-de-dna-6431961  

acuzație în anul 2016 pentru fapte de 

fraudă în legătură cu fonduri 
europene, corupție și spălare de bani 
într-un dosar având ca obiect parcul 

acvatic din Craiova108. Societatea care 
se ocupa dirigenția de șantier a fost 

complicele societății SC Polystart 
Impex SRL, care a modificat structura 
unei clădiri pentru a utiliza mai puțin 

material și, astfel, pentru a deturna 
fonduri în propriul folos.  

LUCA WAY SRL 

Asociați în această societate sunt 

FLORIN MIHAI LUCA, RADU LUCA și 
MARIA CARMEN GODUN. Din relatările 

apărute în presă, rezultă că cei doi 
frați sunt apropiați ai fostului ministru 
PDL Adriean Videanu109. Luca Way / 

CONSILIER CONSTRUCT au făcut 

107 http://jurnalul.ro/special-jurnalul/anchete/un-
fost-director-din-cnadnr-a-incasat-5-milioane-de-
euro-din-consultanta-in-drumuri-732938.html  
108 http://www.pna.ro/comunicat.xhtml?id=7870  
109 
http://www.ziuaconstanta.ro/informatii/combaterea-
criminalitatii-in-achizitiile-publice/pentru-mai-putin-
de-jumatate-din-valoarea-initiala-luca-way-srl-a-

http://jurnalul.ro/special-jurnalul/anchete/un-fost-director-din-cnadnr-a-incasat-5-milioane-de-euro-din-consultanta-in-drumuri-732938.html
http://jurnalul.ro/special-jurnalul/anchete/un-fost-director-din-cnadnr-a-incasat-5-milioane-de-euro-din-consultanta-in-drumuri-732938.html
http://www.ziuaconstanta.ro/informatii/combaterea-criminalitatii-in-achizitiile-publice/pentru-mai-putin-de-jumatate-din-valoarea-initiala-luca-way-srl-a-obtinut-contractul-ce-vizeaza-supravegherea-528447.html
http://jurnalul.ro/special-jurnalul/anchete/un-fost-director-din-cnadnr-a-incasat-5-milioane-de-euro-din-consultanta-in-drumuri-732938.html
http://www.pna.ro/comunicat.xhtml?id=7870
http://www.ziuaconstanta.ro/informatii/combaterea-criminalitatii-in-achizitiile-publice/pentru-mai-putin-de-jumatate-din-valoarea-initiala-luca-way-srl-a-obtinut-contractul-ce-vizeaza-supravegherea-528447.html
http://www.expertforum.r/
http://jurnalul.ro/special-jurnalul/anchete/un-fost-director-din-cnadnr-a-incasat-5-milioane-de-euro-din-consultanta-in-drumuri-732938.html
http://jurnalul.ro/special-jurnalul/anchete/un-fost-director-din-cnadnr-a-incasat-5-milioane-de-euro-din-consultanta-in-drumuri-732938.html
http://www.mediafax.ro/social/legalitatea-contractului-de-consultanta-atribuit-de-cnadnr-firmei-ascot-verificata-de-dna-6431961
http://www.ziuaconstanta.ro/informatii/combaterea-criminalitatii-in-achizitiile-publice/pentru-mai-putin-de-jumatate-din-valoarea-initiala-luca-way-srl-a-obtinut-contractul-ce-vizeaza-supravegherea-528447.html
http://jurnalul.ro/special-jurnalul/anchete/un-fost-director-din-cnadnr-a-incasat-5-milioane-de-euro-din-consultanta-in-drumuri-732938.html
http://www.mediafax.ro/social/legalitatea-contractului-de-consultanta-atribuit-de-cnadnr-firmei-ascot-verificata-de-dna-6431961
http://www.mediafax.ro/social/legalitatea-contractului-de-consultanta-atribuit-de-cnadnr-firmei-ascot-verificata-de-dna-6431961
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donații la PDL în cuantum de 20.000 
RON în anul 2008. 

SEARCH CORPORATION S.R.L. 

Asociați în această societate sunt 
MICHAEL MIHAI STANCIU și SEARCH 

AVG. INC. Societatea a fost înființată 
în anul 1991 și a fost angajată pentru 
contracte majore, cum ar fi studiul de 

fezabilitate pentru Autostrada 
Transilvania110. De asemenea, acesta 

a fost administrator la Primacons 
Group SRL, o altă societate 
importantă de construcții. În presă s-a 

scris că nepoata lui Emil Boc, primarul 
Municipiului Cluj, a lucrat la 

Primacons. 82% dintre contractele 
semnate de Primacons sunt încheiate 
cu CNAIR. 

Ca număr de contracte, cele mai 
multe au fost semnate cu Primăria 
Sectorului 1 (20% din numărul total al 

contractelor în 2009), CNAIR (17%, 
majoritatea contractelor din perioada 

2007 - 2011) și Administrația Străzilor 
București (8% - 2009 - 2010). 

Presa a scris în anul 
2010111 că Mircea Popa a 

reprezentat societatea 
Primacons în relația cu 

Consiliul General al 

                                                 
obtinut-contractul-ce-vizeaza-supravegherea-
528447.html  

110 http://www.cotidianul.ro/cazul-michael-
stanciu-search-corporation-si-genialitatea-studiilor-
de-fezabilitate-139299/  
  
111 http://evz.ro/dna-ancheteaza-filiera-pdl-de-
stors-bani-din-pmb-894874.html  

Municipiului București, iar șeful 
Comitetului pentru Transporturi era 

Ionuţ Popa, fiul acestuia (PDL).  

III.D. Cine a primit fondurile UE 
pentru agricultură (PNDR)? 

Programul Național de Dezvoltare 
Rurală (2007-2013) a primit finanțare 
din FEADR (7,9 mld. EUR) și PERE 

(101 mil. EUR)112. Conform declarației 
date de șeful DLAF în 2014, POSDRU 
și PDNR reprezintă programele în care 

au apărut cele mai multe suspiciuni de 
fraudă113. Raportul DLAF aferent anului 

2014 arăta că din majoritatea 
acțiunilor de control, aflate încă în 
derulare, cea mai mare parte aveau 

legătură cu PNDR (80 din 305, fonduri 
ulterioare aderării la UE)114. În anii 

2012 și 2013, situația a fost 
asemănătoare, iar PNDR a ocupat o 
poziție fruntașă din perspectiva celui 

mai mare număr de controale inițiate.  

De asemenea, rapoartele OLAF 
menționează un număr ridicat de  

112 Mai multe despre prioritățile programului puteți 
găsi pe pagina http://www.pndr.ro/programul-
national-pentru-dezvoltare-rurala-2007-2013.html  
113 http://www.bursa.ro/finantarea-europeana-editia-
a-vi-a-andrei-chendi-dlaf-posdru-si-pndr-cea-mai-
mare-pondere-a-
suspi...&s=fonduri_europene&articol=239624.html  
114 
http://www.antifrauda.gov.ro/docs/ro/raport_dlaf/ra
p__ro.pdf  

http://evz.ro/dna-ancheteaza-filiera-pdl-de-stors-bani-din-pmb-894874.html
http://www.pndr.ro/programul-national-pentru-dezvoltare-rurala-2007-2013.html
http://www.antifrauda.gov.ro/docs/ro/raport_dlaf/rap__ro.pdf
http://www.antifrauda.gov.ro/docs/ro/raport_dlaf/rap__ro.pdf
http://www.pndr.ro/programul-national-pentru-dezvoltare-rurala-2007-2013.html
http://www.bursa.ro/finantarea-europeana-editia-a-vi-a-andrei-chendi-dlaf-posdru-si-pndr-cea-mai-mare-pondere-a-suspi...&s=fonduri_europene&articol=239624.html
http://www.ziuaconstanta.ro/informatii/combaterea-criminalitatii-in-achizitiile-publice/pentru-mai-putin-de-jumatate-din-valoarea-initiala-luca-way-srl-a-obtinut-contractul-ce-vizeaza-supravegherea-528447.html
http://www.bursa.ro/finantarea-europeana-editia-a-vi-a-andrei-chendi-dlaf-posdru-si-pndr-cea-mai-mare-pondere-a-suspi...&s=fonduri_europene&articol=239624.html
http://www.cotidianul.ro/cazul-michael-stanciu-search-corporation-si-genialitatea-studiilor-de-fezabilitate-139299/
http://www.cotidianul.ro/cazul-michael-stanciu-search-corporation-si-genialitatea-studiilor-de-fezabilitate-139299/
http://www.cotidianul.ro/cazul-michael-stanciu-search-corporation-si-genialitatea-studiilor-de-fezabilitate-139299/
http://www.bursa.ro/finantarea-europeana-editia-a-vi-a-andrei-chendi-dlaf-posdru-si-pndr-cea-mai-mare-pondere-a-suspi...&s=fonduri_europene&articol=239624.html
http://evz.ro/dna-ancheteaza-filiera-pdl-de-stors-bani-din-pmb-894874.html
http://www.bursa.ro/finantarea-europeana-editia-a-vi-a-andrei-chendi-dlaf-posdru-si-pndr-cea-mai-mare-pondere-a-suspi...&s=fonduri_europene&articol=239624.html
http://www.ziuaconstanta.ro/informatii/combaterea-criminalitatii-in-achizitiile-publice/pentru-mai-putin-de-jumatate-din-valoarea-initiala-luca-way-srl-a-obtinut-contractul-ce-vizeaza-supravegherea-528447.html
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cazuri legate de PNDR și SAPARD 
(fonduri de preaderare)115. 

Similar, în raportul pentru anul 2015 

se arată după cum urmează: 

Volumul total de dosare instrumentate de 
OLAF în Bulgaria și România include un mare 
număr de investigații având ca obiect folosirea 
necorespunzătoare a fondurilor SAPARD. Cu 

toate acestea, dosarele ce au legătură cu 
SAPARD au condus la o rată relativ scăzută de 
acțiuni în instanță. Acest fapt s-a datorat în 
principal utilizării pe scară largă a 

consultanților și agenților în elaborarea 
cererilor pentru ajutor de stat și a 
documentației de licitație, ceea ce a dat 

naștere la îndoieli de natură judiciară în ceea 
ce privește intenția frauduloasă a 
beneficiarilor. În ambele state, rata de acțiuni 
în instanță pentru dosare care nu au legătură 
cu fonduri SAPARD este mai mare116. 

                                                 
115 https://ec.europa.eu/anti-
fraud/sites/antifraud/files/olaf_report_2015_en.pdf  

Prezentăm mai jos principalii 
beneficiari din domeniul privat (numai 

societăți) și am inclus mai multe 
detalii în legătură cu unele dintre 

acestea.  

WIN WIN BUSINESS SRL 

Societatea este condusă de Ştefan 
Adrian Miclăuş, însă a fost înființată în 

anul 2005 de Liviu Harbuz. Acesta era 
șeful Autorităţii Naţionale Sanitare 
Veterinare şi pentru Siguranţa 

Alimentelor (ANSVSA), secretar de 
stat în cadrul Ministerului Agriculturii, 

în timpul mandatului deținut de Ilie 
Sârbu și consilier personal al ginerelui 
lui Sârbu, fostul prim-ministru PSD 

Victor Ponta. Societatea s-a numit 

116 Raportul OLAF pentru anul 2015, 
https://ec.europa.eu/anti-
fraud/sites/antifraud/files/olaf_report_2015_en.pdf  

 
Societatea Sumă % din 

PNDR 
Descriere 

SC FONDUL DE GARANTARE A CREDITULUI RURAL - IFN 
SA 

115313453 6,78%  

INNOVACION DESARROLLO LOCAL SL MADRID 14020159,63 0,82%  

SC WIN WIN BUSINESS SRL 12540625,21 0,74% Vezi mai jos 

SC SIVECO ROMANIA SA 10744688,91 0,63% Vezi mai jos 

SC TEAMNET INTERNATIONAL SA 7645003,08 0,45% Vezi pag. 53 

SC ROMAIR CONSULTING SRL 7186102,52 0,42% Vezi pag. 53 

SC CROCO SRL 5717786,8 0,34%  

SC RGIC CONSULTANTA SRL 5521776,12 0,32% Vezi mai jos 

SC VELROM SRL 4857490,69 0,29%  

SC OLTINA IMPEX PROD COM SRL 3785553,65 0,22%  

SC MAXAGRO FARM SRL 3781871,39 0,22%  

GBI CONSULTING MEHLMAUER-LARCHER&KASTNER OG 3732711,08 0,22%  

SC NATURA SRL 3636955,47 0,21%  

SC MARAGRO SRL 3487339,23 0,21%  

SC GALLI GALLO SRL 3484944,8 0,20%  

SC AGROINTER SRL 3363840,87 0,20%  

LDK CONSULTANTS ENGINEERS AND PLANNERS SRL 3282303,6 0,19%  

SC AGROSUIND COM SRL 3170014,17 0,19%  

SC DELTA-ROM AGRICULTURE SRL 3075304,47 0,18%  

SC MEGASIMITIS SRL 2993299,83 0,18%  

SC SMART FOOD SOLUTIONS SRL 2986999,36 0,18%  

SC CLICK TOP MANAGEMENT SRL 2986035,92 0,18%  

SC BIOROMOIL SRL 2972808,35 0,17%  

SC MARIA TURISM SRL 2955518,29 0,17%  

SC PATI-PAN MARIANO SRL 2952188,29 0,17%  

 

https://ec.europa.eu/anti-fraud/sites/antifraud/files/olaf_report_2015_en.pdf
https://ec.europa.eu/anti-fraud/sites/antifraud/files/olaf_report_2015_en.pdf
https://ec.europa.eu/anti-fraud/sites/antifraud/files/olaf_report_2015_en.pdf
https://ec.europa.eu/anti-fraud/sites/antifraud/files/olaf_report_2015_en.pdf
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inițial AGRI RISC CONSULTING SRL; 
în anul 2007, Harbuz și-a cedat părțile 

sociale în favoarea concubinei sale 
(consilier în cadrul ministerului și la 

ANSVSA, în perioada în care Harbuz 
era ministru). În anul 2009, aceasta a 
transferat societatea lui Ștefan 

Miclăuș, iar în 2010 societatea și-a 
schimbat denumirea și a primit 8 din 

cele 9 contracte având ca obiect 
instruirea fermierilor117. Harbuz a fost 
deputat în mandatul 2012-2016 din 

partea PSD.118 A donat în anii 2011 și 
2012 suma de 47.500 RON către PSD. 

SIVECO ROMANIA SA 

Este una dintre principalele firme IT 

din România. Irina Socol, președintele 
Siveco a fost condamnată în 2016 la 

doi ani și șase luni închisoare pentru 
evaziune fiscală119. Procurorii au 
susținut că Siveco a înființat o rețea 

infracțională împreună cu alte 50 de 
societăți și a general tranzacții fictive 

în perioada 2009-2013, în valoare de 
10 mil. EUR.  

Numele societății apare și în alte 

cazuri de corupție din România. Unul 
dintre acestea este dobândirea de 
licențe IT pentru Ministerul Educației, 

în care mai mulți miniștri sunt 
cercetați penal. În timpul 

                                                 
117 http://romanialibera.ro/special/investigatii/fratie-
politica-pentru-banii-ue--unde-ajung-fondurile-
europene-pentru-instruirea-fermierilor-
282245?c=q2561  
118 
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?id
m=163&cam=2&leg=2012&pag=0  
119 
https://www.agerpres.ro/justitie/2016/05/03/irina-

procedurilor120, Siveco, Compaq și 
Fujitsu Siemens România au primit 

tratament preferențial, iar Ministerul a 
achiziționat licențe cu 30-40% mai 

scumpe decât prețul pieței și 
computere și aplicații software cu până 
la 50% mai scumpe.  

RGIC CONSULTANTA SRL 

BONDOC IOAN-SORIN și MANTA 
ELENA OTILIA sunt acționari ai firmei. 
Bondoc a fost consilierul personal al 

Ministrului Agriculturii până în anul 
2006 și al Ministrului Economiei 

Gheorghe Pogea (PDL)121. Cel mai 
mare contract al societății a fost 
încheiat cu Ministerul Agriculturii în 

anul 2011, totalizând 82,201,50 RON.  

Achizițiile publice din PNDR 

De asemenea, am analizat o parte 
dintre procedurile de achiziție publică. 

Bazele de date exportate pe 
data.gov.ro sunt incomplete pentru 

întreaga perioadă 2007-2016 (de 
exemplu, informațiile referitoare la 
fondurile UE lipseau), așa încât am 

analizat numai perioada pentru care 
au fost disponibile informații: șase ani, 

între 2011 și 2016. Procedurile de 
negociere directă au fost excluse din 
eșantion, deoarece nu existau 

socol-fondatoarea-siveco-condamnata-definitiv-la-
doi-ani-si-jumatate-inchisoare-cu-executare-12-19-
09  
120 
http://www.pna.ro/faces/comunicat.xhtml?id=5309  
121 http://romanialibera.ro/special/investigatii/fratie-
politica-pentru-banii-ue--unde-ajung-fondurile-
europene-pentru-instruirea-fermierilor-
282245?c=q2561  

http://romanialibera.ro/special/investigatii/fratie-politica-pentru-banii-ue--unde-ajung-fondurile-europene-pentru-instruirea-fermierilor-282245?c=q2561
http://romanialibera.ro/special/investigatii/fratie-politica-pentru-banii-ue--unde-ajung-fondurile-europene-pentru-instruirea-fermierilor-282245?c=q2561
http://romanialibera.ro/special/investigatii/fratie-politica-pentru-banii-ue--unde-ajung-fondurile-europene-pentru-instruirea-fermierilor-282245?c=q2561
http://romanialibera.ro/special/investigatii/fratie-politica-pentru-banii-ue--unde-ajung-fondurile-europene-pentru-instruirea-fermierilor-282245?c=q2561
https://www.agerpres.ro/justitie/2016/05/03/irina-socol-fondatoarea-siveco-condamnata-definitiv-la-doi-ani-si-jumatate-inchisoare-cu-executare-12-19-09
http://romanialibera.ro/special/investigatii/fratie-politica-pentru-banii-ue--unde-ajung-fondurile-europene-pentru-instruirea-fermierilor-282245?c=q2561
https://www.agerpres.ro/justitie/2016/05/03/irina-socol-fondatoarea-siveco-condamnata-definitiv-la-doi-ani-si-jumatate-inchisoare-cu-executare-12-19-09
http://romanialibera.ro/special/investigatii/fratie-politica-pentru-banii-ue--unde-ajung-fondurile-europene-pentru-instruirea-fermierilor-282245?c=q2561
https://www.agerpres.ro/justitie/2016/05/03/irina-socol-fondatoarea-siveco-condamnata-definitiv-la-doi-ani-si-jumatate-inchisoare-cu-executare-12-19-09
http://www.pna.ro/faces/comunicat.xhtml?id=5309
http://romanialibera.ro/special/investigatii/fratie-politica-pentru-banii-ue--unde-ajung-fondurile-europene-pentru-instruirea-fermierilor-282245?c=q2561
http://romanialibera.ro/special/investigatii/fratie-politica-pentru-banii-ue--unde-ajung-fondurile-europene-pentru-instruirea-fermierilor-282245?c=q2561
https://www.agerpres.ro/justitie/2016/05/03/irina-socol-fondatoarea-siveco-condamnata-definitiv-la-doi-ani-si-jumatate-inchisoare-cu-executare-12-19-09
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=163&cam=2&leg=2012&pag=0
http://www.expertforum.r/
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=163&cam=2&leg=2012&pag=0
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informații cu privire la acest tip de 
finanțare în baza de date. 

 

Calitatea datelor este foarte scăzută, 
o dovadă de netăgăduit a faptului că 

introducerea acestora în SEAP a fost 
neglijentă. Așa cum am arătat mai sus 

în mod repetat, nu pot fi incluse în 
analiză liste întregi de înregistrări 
deoarece numerele completate sunt 

lipsite de sens. O sumă care în 
realitate ar trebui să fie 2-3 milioane 

RON apare în tabel drept o valoare cu 
câteva ordine mai mare. Prin 
raportare la coloana AH (valoare 

estimată), unele dintre sume sunt 
extrem de mari, ceea ce ar putea 

induce în eroare în sensul că suma 
executată a fost de 10 ori mai mare 
decât valoare estimată! (vezi mai sus) 

Însă acest raționament ar fi greșit: 
explicația este că punctele sau 

virgulele nu au fost marcate, sau 
poate că au fost, dar s-au pierdut în 

sistemul online, astfel încât zecimalele 
au devenit cifra unităților întregi sau a 
miilor etc. 

Faptul că astfel de erori se propagă 

într-un număr mare, de la un an la 
altul, este de asemenea un semn că 

                                                 
122 Conform datelor cuprinse în SEAP, prima 
societate ar trebui să fie Albanic Service cu o 
valoare totală de 907373412. Credem că aceasta 

instituțiile de monitorizare nu își iau 
rolul în serios, pentru a asigura 

corectitudinea informațiilor și a efectua 

analize conform politicilor în vigoare.  

Baza de date include 3.554 
înregistrări. Majoritatea procedurilor s-

au desfășurat pe bază de invitație de 
participare (3.540), iar 15 prin licitație 

deschisă. 

Proceduri de achiziție publică, primele 30 
de companii și sumele aferente122 

Societate + CUI  Valoare 

9630549 137687195,1 

Asocierea S.C. TECHNOCER 
S.R.L. & S.C. ALIDO PROIECT 
S.R.L. 

9615034,27 

Asocierea S.C. TECHNOCER 
S.R.L. & S.C. CRISTICONS S.R.L. 
& S.C. PROIECT M&M S.R.L. & 
S.C. MANU CONSULTING S.R.L. 

9895779,24 

ASOCIEREA SC TECHNOCER 
SRL - SC AGMA TIUCA SRL - SC 
PROIECT M&M SRL, LIDEER SC 
TECHNOCER SRL 

5166198,47 

Asocierea SC TECHNOCER SRL 
(lider) - SC LONGHERSIN SRL 

3668977,7 

ASOCIEREA SC TECHNOCER 
SRL SI SC PROIECT M&M SRL 

6131433,23 

ASOCIEREA SC TECHNOCER 
SRL SI SC TRISKELE SRL 

3319463,63 

TECHNOCER SRL 99890308,56 

12472562 96359043,41 

MIS GRUP S.R.L. 90422455,41 

SC MIS GRUP SRL 5936588 

este o eroare rezultată din introducerea deficientă a 
sumelor. 
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8006670 86169264,55 

Asocierea  SC TANCRAD SRL - 
SC REMICO COMPREST SRL 

14560451,71 

ASOCIEREA SC TANCRAD SRL 
& SC TROIA CONSTRUCT SRL 

4489563 

ASOCIEREA SC.TANCRAD SRL. 
GALATI & SC. BODO INVEST 
SRL. 

4259499 

TANCRAD S.R.L. 62859750,84 

18687226 73810642,74 

ING SERVICE S.R.L. 73810642,74 

13027407 68500149,45 

Asociatia SC Dimex 2000 
Company SRL Rebrisoara LIDER 
SI SC Inst Nistor SRL 

1051669,78 

Asocierea Dimex 2000 
Company SRL - lider și Frasinul 
SRL 

8916251,76 

ASOCIEREA SC DIMEX 2000 
COMPANY SRL REBRA ȘI SC DP 
PROIECT SRL CLUJ NAPOCA 

6137272,03 

DIMEX 2000 COMPANY S.R.L. 52394955,88 

9093941 66457630,67 

ASOCIEREA dintre S.C.CAST 
S.R.L., S.C.PAULUS S.R.L. și 
S.C. FEBOS S.R.L. 

9357832,29 

Cast S.R.L. 57099798,38 

8126900 58375514,4 

Asocierea SC Prodeximp SRL - 
SC Bodnar SRL 

297574,71 

PRODEXIMP S.R.L. 56604889,69 

PRODEXIMP SRL, lider al 
asocierii PRODEXIMP SRL și 
SAMUS CONSTRUCTII SA 

1473050 

32500560 57902089,86 

S.C. SENERA S.A 57902089,86 

5172139 55827013,62 

Asocierea S.C. CONIZ 
ROMARG S.R.L. + S.C. ALFRID 
S.R.L. 

5897193,4 

CONIZ ROMARG S.R.L. 49929820,22 

12337680 54788472,31 

Asocierea SC FRASINUL SRL - 
LIDER DE ASOCIERE cu SC 
EPUROM SA 

6066400 

ASOCIEREA SC FRASINUL SRL 
ANIES (LIDER DE ASOCIERE), 
SC LUCRĂRI DRUMURI ȘI 
PODURI SA BISTRIȚA SI SC DP 
PROIECT SRL CLUJ NAPOCA 

3785191,89 

Asocierea SC Frasinul SRL- SC 
Doralex SRL - SC Indemânarea 
Prodcom SRL + SC  DP Proiect 
SRL 

3897204 

SC FRASINUL SRL 41039676,42 

15428170 47990998,44 

ASOCIERE S.C. GENERAL 
TRUST ARGEȘ SRL/SC STAR 
TRADING IMPEX SRL 

26888220 

ASOCIEREA SC GENERAL 
TRUST ARGES SRL ȘI SC CONIZ 
ROMARG SRL 

3554856,48 

SC General Trust Argeș SRL 17547921,96 

6178970 44927725,57 

MULTIPLAND S.R.L. 36558799,09 

SC MULTIPLAND SRL lider al 
asociației SC Multipland SRL + 
SC Triga SRL + SC Sabe SRL- 
SC TNT Perspective Design SRL 

8368926,48 

7224633 44776810,37 

Asocierea SC Drum Construct 
SRL - SC Triskele SRL 

3729307,93 

S.C. DRUM CONSTRUCT lider 
al asocierii cu S.C. CONSILVA 

S.A 

19355988,52 

SC DRUM CONSTRUCT SRL 21691513,92 

13845570 44027230,47 

ASOCIEREA SC DIFERIT SRL 
SI SC CONREP SA 

5960279,89 

DIFERIT S.R.L. 38066950,58 

6837257 43685950,74 

Asocierea SC Construct Perom 
SRL (lider) - SC Starcom Exim 
SRL 

4573463,8 

CONSTRUCT PEROM S.R.L. 30138212,94 

SC.CONSTRUCT PEROM SRL 
BISTRIȚA, în ascociere cu SC NV 
CONSTRUCT SR CLUJ, SC 
MODERN BAU SRL CLUJ și SC 
IMSAT SERVICE SA CLUJ 

8974274 

715617 41668571,98 

Asocierea SC HIDROTERRA SA 
(lider asociere) + SC DELTA ACM 
93 SRL + SC C&D SPECIAL 
TRADE + SC TEHNOELECTRIC 
SRL 

9552331,8 

Asocierea:S.C. HIDROTERRA 
S.A. ; S.C. GEPROCON S.A. ; 
S.C. C & D SPACIAL TRADE 
S.R.L. ; S.C. TEHNOELECTRIC 
S.R.L. ;S.C. ABC-CON 
INTERNATIONAL S.R.L. ; S.C. 
ECO AQUA DESIGN S.R.L. 

8697249,6 

HIDROTERRA  3181099,86 

HIDROTERRA S.A. 20237890,72 

712912 41106487,8 

Asocierea S.C. CON BUCOVINA 
SA + S.C. CALCARUL SA + S.C. 
DRU-PO S.R.L. + S.C. IMPO 
CONSTRUCT S.R.L. 

6576741,07 

Asocierea SC CON BUCOVINA 
SA - Lider - SC 
AGROPRESTSERVICE SRL - 
Asociat 

3511313,12 

Asocierea SC CON BUCOVINA 
SA - SC CALCARUL SA - SC 
WARESO PROD SRL 

5312935,65 

CON BUCOVINA S.A. 25705497,96 

10074560 39766691,96 

Asocierea S.C. Doralex Com 
SRL (lider de asociere) , SC 
Prodeximp SRL 

5184183,26 

Asocierea SC Doralex Com SRL 
(lider) + SC SCA.MO.TER SRL 

8516515 

DORALEX COM S.R.L. 26065993,7 

http://www.expertforum.r/
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Peste cinci contracte – autorități 

contractante – societăți 

COMUNA MIHĂILENI - POSADA MED S.R.L. 8 
Consiliul Local Scărișoara-IMPACT MEDIA S.R.L. 8 
COMUNA PIETROASA -TECHNOCER SRL 8 
Comuna Sagu - CONFORT S.A. 7 
COMUNA MĂGURA ILVEI - MIS GRUP S.R.L. 6 
COMUNA CORNU LUNCII - ASSIST SOFTWARE 
S.R.L. 

6 

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța 
Alimentelor Hunedoara - Omnivet Impex S.R.L. 

6 

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța 
Alimentelor Hunedoara - NOVA Group 
Investment S.R.L. 

6 

COMUNA FĂRCAȘA - Asocierea S.C. BOCCARDO 

ENTREPRISE S.R.L-SC C&A PROIECT SRL-SC 
CUBICON INVEST SRL-SC DIFERIT SRL-SC 
REEA PRODCONS SERV SRL SC ZICU IMPEX 
SRL 

6 

COMUNA PRUNDENI - SC ELECTRIC CONTROL 
SRL 

6 

Mai departe, am identificat o serie de 
societăți din top 100, din punct de 
vedere a sumelor contractate. Această 

listă nu este exhaustivă, însă arată 
unele relații politice pe care le-ar 
putea avea aceste societăți.  

POSADA MED este deținută de 

Adrian Pompiliu Bogdan, lider 
PDL/PMP123. Societatea a fost 

investigată de Consiliul Concurenței. 

GENERAL TRUST ARGEȘ 

Societatea este deținută de SPĂTARU 
CĂTĂLIN MARIAN. În presă s-a scris 

că acesta este un apropiat al PSD124. 
Este finul lui Ion Stoica, fost șef al 
Inspectoratelor de Poliție Olt și Vâlcea 

și fost secretar general în Ministerul 
Afacerilor Interne125. 

Jumătate dintre banii societății provin 

de la CNAIR, iar 10% de la CJ Argeș. 

                                                 
123 http://www.turnulsfatului.ro/2017/01/08/2017-

ca-n-2015-o-singura-organizatie-presedinte-ales-
de-catre-membri/  
124 http://ziaruldevalcea.ro/2010/09/08/ion-cilea-a-
dat-o-suplimentare-de/  
125 http://adevarul.ro/locale/pitesti/chestorul-
ionstoica-nasul-regelui-asfaltului-arges-
1_57dfd8895ab6550cb8cb9fb7/index.html  
126 http://www.digi24.ro/special/campanii-
digi24/romania-furata/romania-furata-afacerea-
contractelor-de-deszapezire-atribuite-pe-motiv-de-
extrema-urgenta-480614  

DIFERIT 

Societatea este deținută de PETRI 
DANIELA DENISA și PETRI NICOLAE. 

Grigore Vădean este administratorul 
societății. Numele acestuia apare în 

dosarul fostului președinte al CJ Cluj, 
Horea Uioreanu. Răzvan Pop, fostul 

consilier al președintelui a declarat că 
Vădean l-a mituit pe Uioreanu în biroul 
lui126. Aproape 43% dintre veniturile 

societății provin de la Primăria Cluj 
Napoca.  

HIDROTERRA 

Societatea este administrată de 

PĂSTRĂV COSMIN-VASILE. În anul 
2013, acesta a fost arestat pentru 
evaziune fiscală127. 

CONEST 

Societatea este deținută de Viorel 
Cozma. Presa a scris că acesta este un 
apropiat al fostului primar PSD de Iași, 

Gheorghe Nechita și nașul 
parlamentarului PDL Petru Movilă128. 

Actualul primar PSD de Iași a lucrat 
până în anul 2002129 la Conest. 

CONSULTUS 

Consultus este o societate de 

consultanță administrată de Botond 
Ferenc Szentgyorgy, fiul fostului 
consilier județean UDMR Sandor 

Szentgyorgy130. 

DUMEXIM 

127 http://www.obiectivdesuceava.ro/local/patronul-

florconstruct-retinut-intr-un-mega-dosar-cu-o-
evaziune-fiscala-de-10-milioane-de-euro/  
128 http://www.ziarulatac.ro/eveniment/ce-i-leaga-
pe-nichita-si-movila-un-infractor-de-drept-comun-si-
multe-milioane-de-euro  
129 http://m.jurnalul.ro/bani-
afaceri/economia/chirica-un-primar-c-onest-contract-
urias-pentru-firma-de-suflet-738131.html  
130 http://www.ifz.ro/conflict-de-interese-la-
atribuirea-unui-contract-pentru-un-proiect-cu-
finantare-europeana/html  

http://ziaruldevalcea.ro/2010/09/08/ion-cilea-a-dat-o-suplimentare-de/
https://termene.ro/search.php?submitted=true&search%5bnume%5d=PETRI%20NICOLAE
http://www.turnulsfatului.ro/2017/01/08/2017-ca-n-2015-o-singura-organizatie-presedinte-ales-de-catre-membri/
http://m.jurnalul.ro/bani-afaceri/economia/chirica-un-primar-c-onest-contract-urias-pentru-firma-de-suflet-738131.html
http://www.digi24.ro/special/campanii-digi24/romania-furata/romania-furata-afacerea-contractelor-de-deszapezire-atribuite-pe-motiv-de-extrema-urgenta-480614
https://termene.ro/search.php?submitted=true&search%5bnume%5d=PETRI%20DANIELA%20DENISA
http://ziaruldevalcea.ro/2010/09/08/ion-cilea-a-dat-o-suplimentare-de/
http://www.digi24.ro/special/campanii-digi24/romania-furata/romania-furata-afacerea-contractelor-de-deszapezire-atribuite-pe-motiv-de-extrema-urgenta-480614
http://www.ifz.ro/conflict-de-interese-la-atribuirea-unui-contract-pentru-un-proiect-cu-finantare-europeana/html
http://www.digi24.ro/special/campanii-digi24/romania-furata/romania-furata-afacerea-contractelor-de-deszapezire-atribuite-pe-motiv-de-extrema-urgenta-480614
http://www.ifz.ro/conflict-de-interese-la-atribuirea-unui-contract-pentru-un-proiect-cu-finantare-europeana/html
http://www.turnulsfatului.ro/2017/01/08/2017-ca-n-2015-o-singura-organizatie-presedinte-ales-de-catre-membri/
http://m.jurnalul.ro/bani-afaceri/economia/chirica-un-primar-c-onest-contract-urias-pentru-firma-de-suflet-738131.html
http://www.obiectivdesuceava.ro/local/patronul-florconstruct-retinut-intr-un-mega-dosar-cu-o-evaziune-fiscala-de-10-milioane-de-euro/
http://adevarul.ro/locale/pitesti/chestorul-ionstoica-nasul-regelui-asfaltului-arges-1_57dfd8895ab6550cb8cb9fb7/index.html
http://adevarul.ro/locale/pitesti/chestorul-ionstoica-nasul-regelui-asfaltului-arges-1_57dfd8895ab6550cb8cb9fb7/index.html
http://www.digi24.ro/special/campanii-digi24/romania-furata/romania-furata-afacerea-contractelor-de-deszapezire-atribuite-pe-motiv-de-extrema-urgenta-480614
https://termene.ro/search.php?submitted=true&search%5bnume%5d=SPATARU%20CATALIN%20MARIAN
http://www.ziarulatac.ro/eveniment/ce-i-leaga-pe-nichita-si-movila-un-infractor-de-drept-comun-si-multe-milioane-de-euro
https://termene.ro/search.php?submitted=true&search%5bnume%5d=PETRI%20DANIELA%20DENISA
http://www.ziarulatac.ro/eveniment/ce-i-leaga-pe-nichita-si-movila-un-infractor-de-drept-comun-si-multe-milioane-de-euro
http://m.jurnalul.ro/bani-afaceri/economia/chirica-un-primar-c-onest-contract-urias-pentru-firma-de-suflet-738131.html
http://www.ziarulatac.ro/eveniment/ce-i-leaga-pe-nichita-si-movila-un-infractor-de-drept-comun-si-multe-milioane-de-euro
http://www.ifz.ro/conflict-de-interese-la-atribuirea-unui-contract-pentru-un-proiect-cu-finantare-europeana/html
http://adevarul.ro/locale/pitesti/chestorul-ionstoica-nasul-regelui-asfaltului-arges-1_57dfd8895ab6550cb8cb9fb7/index.html
http://www.obiectivdesuceava.ro/local/patronul-florconstruct-retinut-intr-un-mega-dosar-cu-o-evaziune-fiscala-de-10-milioane-de-euro/
https://termene.ro/search.php?submitted=true&search%5bnume%5d=SPATARU%20CATALIN%20MARIAN
http://www.turnulsfatului.ro/2017/01/08/2017-ca-n-2015-o-singura-organizatie-presedinte-ales-de-catre-membri/
http://www.obiectivdesuceava.ro/local/patronul-florconstruct-retinut-intr-un-mega-dosar-cu-o-evaziune-fiscala-de-10-milioane-de-euro/
https://termene.ro/search.php?submitted=true&search%5bnume%5d=P%C4%82STR%C4%82V%20COSMIN-VASILE
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Societatea este deținută de DUME 
FLORIN GABRIEL și DUME SIMONA 

MARIANA. Societatea a donat 1.000 
RON UDMR în 2009. Ambii au fost 

trimiși în judecată pentru fapte de 
fraudă cu fonduri UE, din PNDR. 
Conform DNA, 

În perioada ianuarie–aprilie 2013, în contextul 
organizării unei licitații privind atribuirea unui 
contract finanțat din fonduri europene 
(FEADR), intitulat „Servicii de proiectare și 
lucrări de execuție–Modernizare drum forestier 

Valea Iadului–Comuna Bulz”, inculpata Dume 
Simona Mariana, în calitate de administrator al 

SC Dumexim SRL Oradea, a prezentat oferte 
de preț false, în susținerea ofertei de licitație, 
dar și pentru adjudecarea acesteia131. 

TEAMNET INTERNATIONAL – vezi 
pag. 53 

TEST PRIMA 

Societatea este proprietatea lui Viorel 

Jurvale, cercetat pentru mai multe 
infracțiuni. Presa a scris că societatea 
este asociată cu fostul senator PNL 

Orest Onofrei și cu Gheorghe 
Flutur132. Mai mult decât atât:  

Pentru licitațiile la care a participat, însă 
pentru care nu îndeplinea criteriile de 
calificare, Juravle a inventat o schemă menită 
să îl transforme în câștigător. Aceasta 
presupunea nu numai sprijin politic, ci și ajutor 

din partea sistemului judiciar. 
În dosarele din care societatea Test Prima a 
fost eliminată, acesta contesta licitația la 
CNSC, iar apoi, dacă nu avea câștig de cauză, 
se adresa instanței. Și de fiecare dată a 
obținut soluții favorabile în fața Curții de Apel 
Suceava din partea unor instanțe coordonate 

                                                 
131 http://www.pna.ro/comunicat.xhtml?id=5827  
132 
http://www.puterea.ro/campaniile_puterea/campanii
le-puterea-constructorii-pe-bani-publici-si-relatiile-
lor-politice-ii-124383.html  

de fostul Președinte Cezar Hâncu, a cărui 
mamă era membră a comunității religioase 
conduse de Jurvale. Cu toate că ofertele sale 
nu erau cele mai avantajoase pentru 

beneficiari, datorită sistemului judiciar, Test 
Prima primea contractele. 
Printre lucrările obținute în acest fel se numără 
centrala de alimentare cu apă, canalizare și 
epurarea apelor uzate din comuna Ciprian 
Porumbescu, finanțată prin PNDR, măsura 332, 
pe care și-a adjudecat-o la o ofertă mai mare 

decât cea a celorlalți participanți, după trei 
contestații la CNSC și două acțiuni demarate în 
fața Curții de Apel. 

GECOR 

Societatea este deținută de CUSĂ 
GHEORGHE și CUSĂ IOANA. Presa a 

scris că acesta este finul fostului 
senator PSD Cătălin Voicu, condamnat 
pentru corupție133. În perioada 

cuprinsă între 2004 și 2007, mama lui 
Voicu a fost asociată în cadrul 

societății.  

Majoritatea contractelor societății au 
fost încheiate cu CJ Giurgiu și cu 

CNAIR. 

 

CONBETAS face obiectul unui dosar 
DNA. Societatea este proprietatea lui 

Ciprian Safir. Mama lui Safir, Ecaterina 
Safir a fost cercetată de ANI pentru 
conflict de interese, iar în 2016 a fost 

găsită vinovată. În calitate de șef al 
departamentului de contabilitate din 

133 http://www.hotnews.ro/stiri-esential-13852493-
gecor-firma-apropiata-catalin-voicu-asociere-
deszapezire-tel-drum-firma-apropiata-liviu-dragnea-
gecor-castiga-38-milioane-lei-din-contractele-
deszapezire.htm  

https://termene.ro/search.php?submitted=true&search%5bnume%5d=CUS%C4%82%20GHEORGHE
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-13852493-gecor-firma-apropiata-catalin-voicu-asociere-deszapezire-tel-drum-firma-apropiata-liviu-dragnea-gecor-castiga-38-milioane-lei-din-contractele-deszapezire.htm
http://www.expertforum.r/
http://www.puterea.ro/campaniile_puterea/campaniile-puterea-constructorii-pe-bani-publici-si-relatiile-lor-politice-ii-124383.html
https://termene.ro/search.php?submitted=true&search%5bnume%5d=CUS%C4%82%20GHEORGHE
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-13852493-gecor-firma-apropiata-catalin-voicu-asociere-deszapezire-tel-drum-firma-apropiata-liviu-dragnea-gecor-castiga-38-milioane-lei-din-contractele-deszapezire.htm
http://www.pna.ro/comunicat.xhtml?id=5827
http://www.puterea.ro/campaniile_puterea/campaniile-puterea-constructorii-pe-bani-publici-si-relatiile-lor-politice-ii-124383.html
http://www.puterea.ro/campaniile_puterea/campaniile-puterea-constructorii-pe-bani-publici-si-relatiile-lor-politice-ii-124383.html
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-13852493-gecor-firma-apropiata-catalin-voicu-asociere-deszapezire-tel-drum-firma-apropiata-liviu-dragnea-gecor-castiga-38-milioane-lei-din-contractele-deszapezire.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-13852493-gecor-firma-apropiata-catalin-voicu-asociere-deszapezire-tel-drum-firma-apropiata-liviu-dragnea-gecor-castiga-38-milioane-lei-din-contractele-deszapezire.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-13852493-gecor-firma-apropiata-catalin-voicu-asociere-deszapezire-tel-drum-firma-apropiata-liviu-dragnea-gecor-castiga-38-milioane-lei-din-contractele-deszapezire.htm
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cadrul CJ Vaslui, aceasta a semnat 
două contracte în valoare de 

854.650,24 RON cu CONBETAS, 
societatea fiului său134.    

CONBETAS a fost cercetată pentru 

fapte de fraudă cu fonduri UE. 
Societatea a primit contractul pentru 

proiectul Modernizarea drumului 
comunal DC 49 Schitu Hadâmbului - 
Urşiţa – Mironeasa și deși proiectul nu 

a fost terminat, primarul din 
Mironeasa (beneficiarul) a semnat 

documentația care atesta că, în 
realitate, acesta fusese finalizat.  

23 dintre cele 36 de contracte pe care 
societatea le-a semnat au fost cu 

Primăria Vaslui (63%), iar 14% cu CJ 
Vaslui.  

TEHNIC ASIST S.R.L. – vezi pag. 52 

TANCRAD – vezi pag. 37 

DIMEX 2000 

Societatea este deținută în prezent de 
SCURTU NELUTA LUCRETIA. Soțul 
acesteia, Ioan Scurtu, a fost 

condamnat la 2 ani cu suspendare 
pentru cumpărare de influență, în 

dosarul fostului șef al Parchetului din 
Năsăud, Adriana Moldovan135. 
Beneficiul a fost reprezentat de un 

pod construit de Scurtu lângă casa de 
vacanță a pârâtului, în schimbul 

intervenției în favoarea acestuia într-o 
cauză civilă. 

                                                 
134 http://adevarul.ro/locale/vaslui/fosta-contabila-
cj-vaslui-ecaterina-safir-condamnata-parafat-
contracte-bani-publici-firma-fiului-ei-
1_581372b55ab6550cb8ff3710/index.html  
135 
http://www.pna.ro/faces/comunicat.xhtml?id=1575, 
http://gazetadebistrita.ro/ioan-scurtu-patronul-
firmei-sc-dimex-2000-company-srl-condamnat-la-
inchisoare-cu-suspendare/  
136 https://www.flux24.ro/baronul-psd-de-bistrita-
da-contracte-pe-banda-rulanta-unei-firme-acuzate-
de-coruptie/  
137 http://www.ziardecluj.ro/seful-pdl-satu-mare-
castiga-licitatia-pentru-proiectul-centrului-de-
varstnici-de-la-cluj  

În presă s-a vehiculat că societatea 
este asociată cu Radu Moldovan, 

Președintele PSD al CJ Năsăud136. 
Datele arată că 60% dintre fondurile 

contractate de societate provin de la 
consiliul județean (30% dintre 
contracte). 
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PROEXIMP - S.R.L. 

Societatea este proprietatea lui 
MUREȘAN PETRE. Mureșan a fost șeful 
sucursalei PDL, Satu Mare și candidat 

în alegerile parlamentare137. 

FRASINUL  

Societatea este deținută de Traian 
Larionesi. Presa a scris că societatea a 

fost implicată în achiziții ilegale de 
lemn, cu ajutorul autorităților locale138. 

De asemenea, procurorii au cercetat 
ajutorul acordat de șefii poliției locale 
Năsăud în cadrul „activităților ilicite” 

ale societății139. 

LOTUS SA 

Societatea este administrată de 
TRASTER S.R.L. Unul dintre cenzorii 

acesteia este Ovidiu Caragea. În anul 
2010, Caragea a aderat la UNPR, și a 

devenit vice-președinte140. Analiza 
rețelelor sociale arată că în anul 2016 
organizația de tineret a susținut o 

conferință de presă într-un spațiu al 
societății141. 

138 https://www.timponline.ro/prosperitatea-la-
control-locuinta-sefului-directiei-silvice-bistrita-
gheorghe-ivan-perchezitionata-de-dna-foto/  
139 http://adevarul.ro/locale/bistrita/cine-baronii-

lemnului-vizati-dna-bistrita-traian-larionesi-
impatimit-trofee-exotice-africa-emil-iugan-
milionarul-discret-forbes-
1_5555c606cfbe376e3539a4e1/index.html  
140 http://www.gorjeanul.ro/monden/gura-targului-
caragea-lasa-lotus-ul-pentru-deputatie  
141 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid
=1114250421930227&id=947188648636406&substo
ry_index=0   

http://www.ziardecluj.ro/seful-pdl-satu-mare-castiga-licitatia-pentru-proiectul-centrului-de-varstnici-de-la-cluj
https://termene.ro/firma/12526387-TRASTER%20S.R.L.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1114250421930227&id=947188648636406&substory_index=0
http://www.gorjeanul.ro/monden/gura-targului-caragea-lasa-lotus-ul-pentru-deputatie
http://www.pna.ro/faces/comunicat.xhtml?id=1575
https://www.flux24.ro/baronul-psd-de-bistrita-da-contracte-pe-banda-rulanta-unei-firme-acuzate-de-coruptie/
http://www.ziardecluj.ro/seful-pdl-satu-mare-castiga-licitatia-pentru-proiectul-centrului-de-varstnici-de-la-cluj
https://www.timponline.ro/prosperitatea-la-control-locuinta-sefului-directiei-silvice-bistrita-gheorghe-ivan-perchezitionata-de-dna-foto/
http://adevarul.ro/locale/bistrita/cine-baronii-lemnului-vizati-dna-bistrita-traian-larionesi-impatimit-trofee-exotice-africa-emil-iugan-milionarul-discret-forbes-1_5555c606cfbe376e3539a4e1/index.html
http://adevarul.ro/locale/bistrita/cine-baronii-lemnului-vizati-dna-bistrita-traian-larionesi-impatimit-trofee-exotice-africa-emil-iugan-milionarul-discret-forbes-1_5555c606cfbe376e3539a4e1/index.html
http://adevarul.ro/locale/vaslui/fosta-contabila-cj-vaslui-ecaterina-safir-condamnata-parafat-contracte-bani-publici-firma-fiului-ei-1_581372b55ab6550cb8ff3710/index.html
http://adevarul.ro/locale/vaslui/fosta-contabila-cj-vaslui-ecaterina-safir-condamnata-parafat-contracte-bani-publici-firma-fiului-ei-1_581372b55ab6550cb8ff3710/index.html
http://adevarul.ro/locale/vaslui/fosta-contabila-cj-vaslui-ecaterina-safir-condamnata-parafat-contracte-bani-publici-firma-fiului-ei-1_581372b55ab6550cb8ff3710/index.html
http://gazetadebistrita.ro/ioan-scurtu-patronul-firmei-sc-dimex-2000-company-srl-condamnat-la-inchisoare-cu-suspendare/
https://www.timponline.ro/prosperitatea-la-control-locuinta-sefului-directiei-silvice-bistrita-gheorghe-ivan-perchezitionata-de-dna-foto/
https://termene.ro/search.php?submitted=true&search%5bnume%5d=SCURTU%20NELUTA%20LUCRETIA
http://adevarul.ro/locale/vaslui/fosta-contabila-cj-vaslui-ecaterina-safir-condamnata-parafat-contracte-bani-publici-firma-fiului-ei-1_581372b55ab6550cb8ff3710/index.html
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1114250421930227&id=947188648636406&substory_index=0
https://termene.ro/search.php?submitted=true&search%5bnume%5d=MURE%C8%98AN%20PETRE
http://adevarul.ro/locale/bistrita/cine-baronii-lemnului-vizati-dna-bistrita-traian-larionesi-impatimit-trofee-exotice-africa-emil-iugan-milionarul-discret-forbes-1_5555c606cfbe376e3539a4e1/index.html
http://adevarul.ro/locale/bistrita/cine-baronii-lemnului-vizati-dna-bistrita-traian-larionesi-impatimit-trofee-exotice-africa-emil-iugan-milionarul-discret-forbes-1_5555c606cfbe376e3539a4e1/index.html
http://gazetadebistrita.ro/ioan-scurtu-patronul-firmei-sc-dimex-2000-company-srl-condamnat-la-inchisoare-cu-suspendare/
http://gazetadebistrita.ro/ioan-scurtu-patronul-firmei-sc-dimex-2000-company-srl-condamnat-la-inchisoare-cu-suspendare/
http://www.ziardecluj.ro/seful-pdl-satu-mare-castiga-licitatia-pentru-proiectul-centrului-de-varstnici-de-la-cluj
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1114250421930227&id=947188648636406&substory_index=0
https://www.flux24.ro/baronul-psd-de-bistrita-da-contracte-pe-banda-rulanta-unei-firme-acuzate-de-coruptie/
http://www.gorjeanul.ro/monden/gura-targului-caragea-lasa-lotus-ul-pentru-deputatie
https://www.timponline.ro/prosperitatea-la-control-locuinta-sefului-directiei-silvice-bistrita-gheorghe-ivan-perchezitionata-de-dna-foto/
https://www.flux24.ro/baronul-psd-de-bistrita-da-contracte-pe-banda-rulanta-unei-firme-acuzate-de-coruptie/
http://adevarul.ro/locale/bistrita/cine-baronii-lemnului-vizati-dna-bistrita-traian-larionesi-impatimit-trofee-exotice-africa-emil-iugan-milionarul-discret-forbes-1_5555c606cfbe376e3539a4e1/index.html
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GRĂDINARIU IMPORT EXPORT 

Societatea a donat 10.000 RON la 
PSD în anul 2008 și este deținută de 

GRĂDINARIU RADU și GRĂDINARIU 
ANDREI-CĂLIN. Presa locală a scris că 

societatea a câștigat contracte în 
perioada în care Valerian Săvălăstru a 

fost director în cadrul Salubris, 
societatea deținută de Primăria Iași. 

Săvălăstru a fost secretar al PNL Iaşi, 
este finul lui Relu Fenechiu, lider PNL 

și ministru condamnat pentru 
corupție. Acesta a făcut parte din PDL 
în anul 1994, din PNL în anul 2000, 

din UNPR în anul 2010, de unde a 
demisionat în 2014. Conform datelor 

ANI, a lucrat în Eforie Sud 
(administrator public, consilier), 
Murfatlar (consilierul primarului), 

Primăria Sectorului 5 (director). 
Societatea este asociat în Rosal Invest 

(aflată în faliment), care este de 
asemenea asociat al Grupului Rosal. 
Rosal a semnat numeroase contracte 

cu statul pentru furnizarea de servicii 
de salubritate; printre asociați îl 

putem găsi pe Silviu Prigoana, fiul 
parlamentarului PDL Silviu 

Prigoană142. 

VICE EXPERT  

                                                 
142 https://www.7est.ro/exclusiv-
7est/anchete/item/10593-10-milioane-de-euro-care-
miros-cam-urat-cine-a-primit-contractele-pe-mega-
proiectul-colectarii-deseurilor-din-judetul-iasi.html, 
declaratii.integritate.eu  

Societatea a donat la PSD în anul 
2009 suma de 6300 RON și este 

deținută de Victor Petcu. Petcu și 
societatea au fost condamnați pentru 

obținerea ilegală de fonduri europene. 
În anul 2012, Petcu a semnat un 
contract cu MDRAP având ca obiect 

proiectul Centru de sprijinire a 

afacerilor furnizorilor de servicii la 
distanță (POR 2007-2013) și a 

declarat că nu există niciun fel de 
probleme în desfășurarea proiectului. 

Conform procurorilor DNA, cu ocazia 
deschiderii procedurii pentru atribuirea 
contractului de lucrări, pârâtul Petcu 

Victor a coordonat, în realitate, două 
dintre societățile cărora le-au fost 

trimise invitații de participare și s-a 
afiliat cu directorul uneia dintre firme, 
cu care a încheiat un contract final 

pentru execuție de lucrări. 

VIA VITA 

Societatea este deținută de DUDUCEA 
VIOREL-SORINEL, lider PNL local în 

Mehedinți143 și fost director al Direcției 
de Drumuri Naționale din Mehedinți. 

Presa a scris că soția acestuia a 
condus societatea în timp ce el era 
șeful Direcției de Drumuri. A fost 

arestat în 2013 pentru evaziune fiscală 

143 
http://www.puterea.ro/campaniile_puterea/campanii
le-puterea-constructorii-pe-bani-publici-si-relatiile-
lor-politice-xxvi-mehedinti-dolce-vita-pentru-gasca-
lui-duicu-133556.html  

http://www.expertforum.r/
https://www.7est.ro/exclusiv-7est/anchete/item/10593-10-milioane-de-euro-care-miros-cam-urat-cine-a-primit-contractele-pe-mega-proiectul-colectarii-deseurilor-din-judetul-iasi.html
https://termene.ro/search.php?submitted=true&search%5bnume%5d=GR%C4%82DINARIU%20ANDREI-C%C4%82LIN
https://www.7est.ro/exclusiv-7est/anchete/item/10593-10-milioane-de-euro-care-miros-cam-urat-cine-a-primit-contractele-pe-mega-proiectul-colectarii-deseurilor-din-judetul-iasi.html
https://www.7est.ro/exclusiv-7est/anchete/item/10593-10-milioane-de-euro-care-miros-cam-urat-cine-a-primit-contractele-pe-mega-proiectul-colectarii-deseurilor-din-judetul-iasi.html
http://www.puterea.ro/campaniile_puterea/campaniile-puterea-constructorii-pe-bani-publici-si-relatiile-lor-politice-xxvi-mehedinti-dolce-vita-pentru-gasca-lui-duicu-133556.html
http://www.puterea.ro/campaniile_puterea/campaniile-puterea-constructorii-pe-bani-publici-si-relatiile-lor-politice-xxvi-mehedinti-dolce-vita-pentru-gasca-lui-duicu-133556.html
https://termene.ro/search.php?submitted=true&search%5bnume%5d=GRADINARIU%20RADU
https://termene.ro/search.php?submitted=true&search%5bnume%5d=DUDUCEA%20VIOREL-SORINEL
https://www.7est.ro/exclusiv-7est/anchete/item/10593-10-milioane-de-euro-care-miros-cam-urat-cine-a-primit-contractele-pe-mega-proiectul-colectarii-deseurilor-din-judetul-iasi.html
http://www.puterea.ro/campaniile_puterea/campaniile-puterea-constructorii-pe-bani-publici-si-relatiile-lor-politice-xxvi-mehedinti-dolce-vita-pentru-gasca-lui-duicu-133556.html
https://termene.ro/search.php?submitted=true&search%5bnume%5d=GR%C4%82DINARIU%20ANDREI-C%C4%82LIN
http://www.puterea.ro/campaniile_puterea/campaniile-puterea-constructorii-pe-bani-publici-si-relatiile-lor-politice-xxvi-mehedinti-dolce-vita-pentru-gasca-lui-duicu-133556.html
https://termene.ro/search.php?submitted=true&search%5bnume%5d=DUDUCEA%20VIOREL-SORINEL
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și spălare de bani. În anul 2014144, a 
fost arestat pentru corupție și 

cumpărarea de influență; oficialii 
vizați erau Carmen Sârboiu, procuror 

șef în cadrul Procuraturii Orșova, și 
Ion Ianoși, Comisar Șef. Le-a oferit 
acestora materiale de construcție în 

schimbul favorului ca societatea pe 
care o deținea să nu facă obiectul 

unor anchete penale.  Duducea și 
Ianoși au fost achitați în 2016, în timp 
ce Sârboiu a fost condamnat cu 

suspendare pentru abuz în serviciu. 

Top 10 –contracte de consultanță/ sume 
(CPV începând cu 7) 

Societate + CUI Sume 
13904073 33614391 

TEAMNET INTERNATIONAL  33614391 

17260226 9295954 
HUGE CONSTRUCT S.R.L. 9295954 

2856116 8572960,33 
Asocierea SC Complis  SA, SC 

C&I Trans Europe SRL și SC 
Local Consult SRL 

8572960,33 

9630549 5166198,47 

ASOCIEREA SC TECHNOCER 
SRL - SC AGMA TIUCA SRL - SC 
PROIECT M&M SRL, LIDEER SC 
TECHNOCER SRL 

5166198,47 

14854372 3744012,56 
SC ALPHA CONSTRUCT SISTEM 

SA 

3744012,56 

15112169 2398016,16 
ÎNTREPRINDEREA DE 

DRUMURI SI PODURI GORJ S.A. 
2398016,16 

8716154 2327263,62 
ASOCIEREA SC ELDICLAU 

IMPEX SRL - SC CORPORATE 

MANAGEMENT SOLUTIONS SRL - 
SC DRUM PROIECT SRL, LIDER 

SC ELDICLAU IMPEX SRL 

2327263,62 

24955919 1797500 
Centrul de Consultanță și 

Asistență S.R.L 
1797500 

14656235 1296465 
S.C MOB VAD S.R.L. 1296465 

25827950 1184000 
TOP MANAGEMENT ING SRL 1184000 

                                                 
144 http://www.pna.ro/comunicat.xhtml?id=5700   
145 https://www.7est.ro/exclusiv-7est/item/193389-
cel-mai-bogat-deputat-din-iasi-turnat-la-diicot-1-
milion-de-euro-frauda.html 
146 http://www.jurnaldedambovita.ro/jdb_articol--cj-
dambovi-539-a-plate-537-te-complis-incaseaza-
procor-beneficiaza-sau-a-prestat-gratis,9318.html  

HUGE CONSTRUCT S.R.L. (în 
faliment) 

Societatea este deținută de VIZITIU 

IOAN și VIZITIU SERGIU 
CONSTANTIN. Sergiu Vizitiu este fost 

deputat PDL și UNPR145 și este unul 
dintre cei mai bogați parlamentari din 

Vaslui. 

COMPLIS 

Societatea a donat PSD+PC în anul 
2008 suma de 20.000 RON. Până în 
anul 2011, printre asociații societății s-

a numărat deputatul PSD Gheorghe 
Ana; acesta deținea în același timp 

funcția de președinte al CJ Dâmbovița. 
În perioada 2006 – 2009, acesta nu și-
a declarat părțile sociale, deși a 

declarat public că este asociat în 
societate146. 

ALPHA CONSTRUCT SISTEM 

Unul dintre acționarii societății este 

Constantin Isvoranu. În presă s-a 
vehiculat că acesta era un apropiat al 

liderilor PDL de Gorj, precum Ionel 
Manțog (cercetat pentru corupție). În 
anul 2006, s-a asociat cu Dumitru 

Manțog, fratele lui Ionel Manțog, în 
Portal Grup SRL și cu Marcel Petrică 

Iacobescu, fost secretar general al PDL 
Gorj147. În 2013, a fost cercetat pentru 
evaziune fiscală148. 

MOD VAD 

Societatea a fost deținută de Mihai 
Vădan. În anul 2008, acesta a ocupat 
funcția de trezorier al PDL Dâmbovița. 

A fost, de asemenea, director general 
al Agenției de Plăți pentru Dezvoltare 

Rurală și Pescuit (APDRP) Dâmbovița. 
În presă a apărut că a semnat 

147 http://www.romaniacurata.ro/cine-sunt-
investitorii-din-spatele-proiectelor-mhc-dintr-o-zona-
protejata-a-raului-bistra/  
148 http://adevarul.ro/locale/turnu-severin/tibi-giuca-
costi-isvoranu-retinuti-procurorii-diicot-mehedinti-
evaziune-fiscala-
1_528e845bc7b855ff56227889/index.html  

http://www.pna.ro/comunicat.xhtml?id=5700
http://adevarul.ro/locale/turnu-severin/tibi-giuca-costi-isvoranu-retinuti-procurorii-diicot-mehedinti-evaziune-fiscala-1_528e845bc7b855ff56227889/index.html
http://adevarul.ro/locale/turnu-severin/tibi-giuca-costi-isvoranu-retinuti-procurorii-diicot-mehedinti-evaziune-fiscala-1_528e845bc7b855ff56227889/index.html
http://www.romaniacurata.ro/cine-sunt-investitorii-din-spatele-proiectelor-mhc-dintr-o-zona-protejata-a-raului-bistra/
https://termene.ro/search.php?submitted=true&search%5bnume%5d=VIZITIU%20IOAN
http://adevarul.ro/locale/turnu-severin/tibi-giuca-costi-isvoranu-retinuti-procurorii-diicot-mehedinti-evaziune-fiscala-1_528e845bc7b855ff56227889/index.html
http://www.jurnaldedambovita.ro/jdb_articol--cj-dambovi-539-a-plate-537-te-complis-incaseaza-procor-beneficiaza-sau-a-prestat-gratis,9318.html
https://termene.ro/search.php?submitted=true&search%5bnume%5d=VIZITIU%20IOAN
https://termene.ro/search.php?submitted=true&search%5bnume%5d=VIZITIU%20SERGIU%20CONSTANTIN
http://adevarul.ro/locale/turnu-severin/tibi-giuca-costi-isvoranu-retinuti-procurorii-diicot-mehedinti-evaziune-fiscala-1_528e845bc7b855ff56227889/index.html
http://www.jurnaldedambovita.ro/jdb_articol--cj-dambovi-539-a-plate-537-te-complis-incaseaza-procor-beneficiaza-sau-a-prestat-gratis,9318.html
https://termene.ro/search.php?submitted=true&search%5bnume%5d=VIZITIU%20SERGIU%20CONSTANTIN
http://www.jurnaldedambovita.ro/jdb_articol--cj-dambovi-539-a-plate-537-te-complis-incaseaza-procor-beneficiaza-sau-a-prestat-gratis,9318.html
http://www.romaniacurata.ro/cine-sunt-investitorii-din-spatele-proiectelor-mhc-dintr-o-zona-protejata-a-raului-bistra/
http://www.romaniacurata.ro/cine-sunt-investitorii-din-spatele-proiectelor-mhc-dintr-o-zona-protejata-a-raului-bistra/
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contracte de consultanță a căror 
implementare era asigurată de 

societăți ce aveau legătură cu Florin 
Popescu, fostul președinte PDL al CJ 

Dâmbovița149. Vădan a fost acuzat că 
societatea sa a semnat contracte cu 
comunele PDL din Dâmbovița și că 

APDRP a repartizat fonduri comunelor 
în care procedurile de achiziție publică 

au fost câștigate de societatea SC Ian 
Lux Consulting SRL, al cărei asociat 
era Iancu Caracota, prefectul de 

Dâmbovița. 

IV. FONDURILE NAȚIONALE 

PENTRU INFRASTRUCTURĂ, O 

PRADĂ UȘOARĂ  

Din investigațiile noastre anterioare și 

din discuțiile cu factorii interesați, una 
dintre primele concluzii este că 
fondurile naționale sunt mai 

vulnerabile din perspectiva 
alocării și achizițiilor, însă de 

asemenea a implementării și 
monitorizării. Bugetele sunt destul 

de însemnate, însă capacitatea de 
evaluare și monitorizare a acestor 
proiecte este extrem de deficitară.  

Vom analiza două fonduri naționale 

pentru infrastructură. Unul dintre 
acestea este administrat de Compania 

Națională de Investiții (CNI), care își 
desfășoară activitatea sub autoritatea 
MDRAP, iar cel de-al doilea este 

Programul Național de Dezvoltare 
Locală (PNDL), gestionat de același 

minister. Primul a presupus sume de 
aproximativ 6 mld. RON, iar PNDL în 
jur de 6,5 mld. RON în perioada 

cuprinsă între 2012 și 2016; pentru 
perioada următoare de 4 ani, a fost 

aprobată o sumă de 30 mld. RON, 
credite de angajament.  

Mecanismele de repartizare sunt mult 

mai simple decât în cazul fondurilor 
europene și includ o schemă mult mai 

                                                 
149 https://www.ancheteonline.ro/2014/04/legea-
pentru-unii-muma-pentru-altii-ciuma-cum-sunt-

lejeră a instituțiilor implicate în 
administrarea, implementarea și 

verificarea proiectelor. În secțiunile 
următoare, vom analiza administrarea 

acestor fonduri, procedurile de 
achiziție publică și societățile cu 
legături politice și vom încerca să 

comparăm situația acestora cu cea a 
fondurilor europene.  

protejati-oamenii-lui-traian-basescu-cazul-
consilierului-prezidential-mihai-vadan/  

https://www.ancheteonline.ro/2014/04/legea-pentru-unii-muma-pentru-altii-ciuma-cum-sunt-protejati-oamenii-lui-traian-basescu-cazul-consilierului-prezidential-mihai-vadan/
http://www.expertforum.r/
https://www.ancheteonline.ro/2014/04/legea-pentru-unii-muma-pentru-altii-ciuma-cum-sunt-protejati-oamenii-lui-traian-basescu-cazul-consilierului-prezidential-mihai-vadan/
https://www.ancheteonline.ro/2014/04/legea-pentru-unii-muma-pentru-altii-ciuma-cum-sunt-protejati-oamenii-lui-traian-basescu-cazul-consilierului-prezidential-mihai-vadan/
https://www.ancheteonline.ro/2014/04/legea-pentru-unii-muma-pentru-altii-ciuma-cum-sunt-protejati-oamenii-lui-traian-basescu-cazul-consilierului-prezidential-mihai-vadan/
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IV.A. Compania Națională de 

Investiții (CNI) 

Compania gestionează programe de 

investiții în construcții, destinate unor 
scopuri publice sau sociale, cum ar fi 

săli de sport, spații culturale, instituții 
sanitare sau săli de cinema. Fondurile 

provin de la bugetul de stat, bugetele 
consiliilor locale și din alte surse. 

Compania se ocupă de întregul proces: 
proiect, achiziție, execuția lucrărilor și 

recepția lucrărilor.  

 

Din spusele unuia dintre interlocutori, 
unul dintre principalele puncte slabe în 
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* un număr de 345 de proiecte dintr-un total de 2109 nu au 

fost incluse, din cauza faptului că nu aveau informații legate 

de anul aprobării/implementării, iar pentru altele, procedura 
de achiziție publică se află în desfășurare în prezent. 

* numai proiecte finalizate, conform datelor 

exportate la data de 22.08. 

Se observă că schimbarea partidului de la 

guvernare este direct proporțională cu numărul de 

proiecte implementate în localități conduse de acel 
partid sau de partenerii de la guvernare 
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legătură cu procesul de achiziție 
constă din lipsa abilităților 

profesionale ale personalului din CNI, 
administrarea insuficientă a 

contractelor și întârzierile la plățile 
efectuate, dar și conflictele de 
interese. 

Bugetul pentru anul 2015 a fost de 

543.861.000 RON, iar suma totală, 
așa cum apare pe portalul CNI150 este 
de 6.331.037.427 RON. Tabelele de 

mai sus arată modul aproximativ în 
care fondurile au fost repartizate în 

perioada 2004 - 2008. Având în 
vedere că nu am avut la dispoziție 
date precise referitoare la contract, ci 

doar anul realizării, ar putea apărea 
mici discrepanțe, prin prisma faptului 

că 2004, 2008 și 2012 au fost ani 
electorali și nu am putut separa 
perioadele premergătoare și ulterioare 

alegerilor. De asemenea, am ținut 
parțial cont de datele referitoare la 

traseismul politic din 2014, când 552 

                                                 
150 http://www.cni.com.ro/proiecte, conform datelor 
din 22.08.2017  
151 Pentru mai multe informații referitoare la 
traseismul politic al primarilor, vă rugăm să 

de primari au trecut de la un partid la 
altul151. 

Datele de mai sus arată că există o 

corelație între partidul aflat la 
putere la nivel local și fondurile 

alocate beneficiarilor. Între 2004 și 
2008, atunci când PSD și PNL au 

deținut predominant puterea, aproape 

40% dintre fonduri au mers spre PSD, 
iar în perioada 2009 - 2012, fondurile 
au mers spre PDL, deoarece 

democrat-liberalii erau la putere. Mai 
mult decât atât, în intervalul 2013-

2016, numărul proiectelor 
implementate în localități unde 
primăriile erau de culoare social 

democrată este chiar mai mare, iar 
graficele arată că numărul contractelor 

a crescut de la un an la altul. 

Compania s-a aflat în mijlocul mai 
multor scandaluri pe parcursul 

existenței sale. În anul 2010, Elena 
Udrea, ministru al Dezvoltării 

consultați hărțile publicate de EFOR, 
http://expertforum.ro/primari-clientelari/ și 
https://expertforum.ro/extra/primari-migratori/, care 
arată cum au migrat oficialii publici  
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Regionale și Turismului (MDRT), a 
numit-o pe Ana Maria Topoliceanu în 

fruntea CNI. Din articolele apărute în 
presă, acestea sunt foste partenere de 

afaceri. Topoliceanu a fost membru în 
PDL, Sector 6, condus de Elena 
Udrea152. 

Topoliceanu este cercetată în cadrul 
dosarului Gala Bute pentru luare de 
mită, în timp ce Elena Udrea pentru 

luare de mită, abuz în serviciu și 
tentativă la uz de fals în înscrisuri 

pentru obținerea de fonduri 
europene153. Procurorii au arătat că 
Topoliceanu a primit bani de la 

companii pentru a asigura plata 
contractelor la timp. 

Judecătorii care au decis 

condamnarea în primă instanță a 
Elenei Udrea și a Anei Maria 
Topoliceanu au considerat că:  

Astfel, infracţiunile comise sunt de o gravitate 

sporită având în vedere că persoane deţinând 
funcţii publice importante la cel mai înalt nivel 
– ministru, director general al Companiei 
Naţionale de Investiţii, secretar general al 
ministerului sau consilier personal al 
ministrului, s-au implicat în mecanisme 

infracţionale pentru favorizarea anumitor 
operatori economici dispuşi la rândul lor să 
„restituie” un procent din sumele încasate, cu 
consecinţa atingerii semnificative a principiului 
liberei concurenţe şi însuşirii, fără drept, a 
unor importante sume de bani folosite de 
inculpata Udrea Elena Gabriela în interesul său 

personal sau al Organizaţiei PDL Bucureşti.154 

Mai mult, banii ar fi mers pentru plata 
postacilor PDL, pentru publicitate de 
campanie, un concediu plătit al Elenei 

Udrea, materiale promoționale pentru 
congresul PDL etc155. 

Alte scandaluri în care a fost implicată 

CNI au atras atenția asupra prețurilor  

                                                 
152 http://www.comisarul.ro/politic/fufele-coruptiei-
udrea-bica-topoliceanu-si-crinuta_285353.html  
153 
http://www.pna.ro/faces/comunicat.xhtml?id=6217  
154 http://www.tolo.ro/2017/08/11/inalta-curte-
explica-pedeapsa-de-6-ani-de-inchisoare-pentru-

Cele mai frecvente combinații de contracte 
localități-companii câștigătoare 

ridicate cerute pentru lucrări. De 
exemplu, Gazeta Sporturilor a publicat 

un articol în care se sublinia faptul că 
un patinoar similar construit în Brașov 

a fost de trei ori mai scump decât unul 
din Miskolc, Ungaria156. Contractul a 
fost semnat cu Grupul MBS, o 

societate în care asociat era fostul 
consilier local PDL de Turda, GABRIEL 

SILAGYI . Societatea a câștigat un 
contract pentru un patinoar din plastic, 
deși termenul limită pentru depunerea 

ofertelor expirase157. Cel mai mare 
succes a fost înregistrat de societate 

între 2007 și 2011, când PDL se afla la 
putere. Presa a scris că Silagyi ar fi 
cercetat pentru o posibilă mituire a 

udrea-mita-de-10-se-intorcea-in-folosul-sau-si-al-
pd-l/  
155 Idem.  
156 http://www.tolo.ro/2010/04/14/incredibila-
disparitie-a-doua-patinoare/  
157 http://www.tolo.ro/2010/04/06/licitatie-cu-
dedicatie/  

 
Localitate +  societate 
câștigătoare 

 

Nr. de 
contracte 

Petroșani - CONSMIN SA 7 Slobozia - CONCIVIC 3 

Sector 4 - S.C. INTEGRAL S.A. 7 Miercurea Ciuc - BENZOT HAR SA 3 

Petrila - CONSMIN SA 6 Galati -ASOCIEREA LEMACONS & 
EURO PROIECT 

3 

Brăila - S.C. CONCIVIA S.A. 6 Bușteni -AVRIL 3 

Galați  - ASOCIEREA 
LEMACONS & VEGA 93 

5 23 August - ASOCIEREA SIGMA 
APS CONSTRUCT & GRUPO 

3 

Gura Humorului - ELMAR 4 

Baia Mare - IMI SA 4 Calarasi - GENERAL CONCRETE 3 

Turnu Măgurele - ASOCIEREA 
PLUS CONFORT & TECON 

4 Sector 1 - S.C. CONFORT S.A. 3 

Sighișoara - S.C. CONSIG S.A. 4 Baia Mare - S.C. IMI S.A. 3 

Focșani -S.C. VEGA 93 S.R.L. 4 Sector 2 - S.C. ERBASU S.A. 3 

Sector 3 - S.C. INTEGRAL S.A. 4 Tulcea - S.C. CORAL S.R.L. 3 

Gheorgheni - IMPEX AURORA 3 Sighetu Marmatiei - S.C. IMI S.A. 3 

Botoșani - CONDACIA SA 3 Slatina - S.C. GRUP PRIMACONS 
S.R.L. 

3 

Roman - MOLDOCOR SA 3 Sector 6 - S.C. CONCAS S.A. 3 

 

http://www.pna.ro/faces/comunicat.xhtml?id=6217
http://www.tolo.ro/2017/08/11/inalta-curte-explica-pedeapsa-de-6-ani-de-inchisoare-pentru-udrea-mita-de-10-se-intorcea-in-folosul-sau-si-al-pd-l/
http://www.comisarul.ro/politic/fufele-coruptiei-udrea-bica-topoliceanu-si-crinuta_285353.html
http://www.tolo.ro/2010/04/06/licitatie-cu-dedicatie/
http://www.tolo.ro/2010/04/14/incredibila-disparitie-a-doua-patinoare/
http://www.tolo.ro/2010/04/14/incredibila-disparitie-a-doua-patinoare/
http://www.comisarul.ro/politic/fufele-coruptiei-udrea-bica-topoliceanu-si-crinuta_285353.html
http://www.tolo.ro/2017/08/11/inalta-curte-explica-pedeapsa-de-6-ani-de-inchisoare-pentru-udrea-mita-de-10-se-intorcea-in-folosul-sau-si-al-pd-l/
https://termene.ro/search.php?submitted=true&search%5bnume%5d=SILAGYI%20GABRIEL
http://www.tolo.ro/2017/08/11/inalta-curte-explica-pedeapsa-de-6-ani-de-inchisoare-pentru-udrea-mita-de-10-se-intorcea-in-folosul-sau-si-al-pd-l/
http://www.tolo.ro/2010/04/06/licitatie-cu-dedicatie/
http://www.tolo.ro/2017/08/11/inalta-curte-explica-pedeapsa-de-6-ani-de-inchisoare-pentru-udrea-mita-de-10-se-intorcea-in-folosul-sau-si-al-pd-l/
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președintelui CJ Cluj, Horea 
Uioreanu158. 

Natalia Silagyi, soția acestuia, ocupa 

funcția de consilier de evaluare în 
cadrul Direcției de Monitorizare a 

Proiectelor, MDRT, în timp ce MBS 
executa proiecte semnate cu CNI159. 

Din punctul de vedere al celor mai 

multe localități și contracte 
(procedurile de achiziție publică sunt 
coordonate direct de CNI), pentru 

proiectele din Petroșani, majoritatea 
contractelor au fost atribuite societății 

Consmin (vezi pag. 76), iar pentru 
Sectorul 4 societății Integral S.A. 

Topul societăților câștigătoare, după 
numărul de contracte 

Societate + CUI Nr. de 
contracte 

1153932 66 

CONCAS & TECON  5 

CONCAS  61 

2945191 47 

 IMI & TECON  2 

ÎNTREPRINDERE MONTAJ-
INSTALAȚII 

45 

2135110 45 

 CONSMIN & EURODACONS  
 

 CONSMIN & SERCOTRANS  2 

 CONSMIN & TECON  5 

ASOC. CONSMIN & 
ORIZONTURI 2025 

1 

CONSMIN 37 

1869347 36 

 RICO  & EUROPEAN 

BUSINESS CONSULT  

1 

RICO  35 

26287387 33 

 LEMACONS  & CRICONS  & 

EURO PROIECT  

12 

 LEMACONS  & EURO 
PROIECT  

3 

 LEMACONS  & VEGA 93  18 

10801936  30 

 LOR INSTAL CONSTRUCT 
S.A & SIM CO BH  

1 

 LOR`INSTAL CONSTRUCT  

& TECON  

1 

                                                 
158 https://www.clujust.ro/suspectii-din-dosarul-
uioreanu-ii-acopera-spectrul-politic-psd-pdl-pnl/  

 LOR`INSTAL CONSTRUCT  
& TRANSPROIECT 2001 

2 

ASOC. LOR'INSTAL 
CONSTRUCT  & SIM-CO BH  

1 

LOR`INSTAL CONSTRUCT  25 

22415742 28 

VASI FLOR  28 

1154504 27 

INTEGRAL 27 

2897361 27 

TRUSTUL DE INSTALAȚII - 
MONTAJ ȘI CONSTRUCȚII 

27 

6341643 26 

 GRUP PRIMACONS  & 

TRANSCON CARAIMAN  

3 

GRUP PRIMACONS  23 

Topul societăților câștigătoare, după 
sume 

Societate + CUI Sume / 
top 10 

792555 228577157 
 CON-A  & ACI CLUJ & NISAL  & 

DICO SI TIGANAS - BIROU DE 
PROIECTARE  

216068597 

CON-A  12508560 
1153932 223903224 

 CONCAS & TECON  20935476 
CONCAS  202967748 

430008 175203684 
 CONSTRUCȚII ERBAȘU & 

CONCELEX  
20923352 

 CONSTRUCȚII ERBAȘU & 
MULTINVEST  

32209992 

CONSTRUCȚII ERBAȘU 122070340 
200513 170891301 

 ACI CLUJ & BOGART CONSTRUCT  70440551 
 ACI CLUJ & DICO SI TIGANAS - 

BIROU DE PROIECTARE  & CON-A  
100450750 

15291641 170011578 
MBS GROUP  170011578 

2135110 107160499 
 CONSMIN & EURODACONS  

 

 CONSMIN & SERCOTRANS  4666488 
 CONSMIN & TECON  13104032 
ASOC. CONSMIN & ORIZONTURI 

2025 
0 

CONSMIN 89389979 
1869347 96956655 

 RICO  & EUROPEAN BUSINESS 
CONSULT  

0 

RICO  96956655 
5160991 95178488 

GENERAL CONCRETE CERNAVODA  95178488 
2945191 86808443 

 IMI & TECON  3434734 
ÎNTREPRINDERE MONTAJ-

INSTALAȚII 
83373709 

10801936  80448606 
 LOR INSTAL CONSTRUCT S.A & SIM 

CO BH  
0 

159 http://jurnalul.ro/special-jurnalul/anchete/cine-
este-afaceristul-pdl-ist-care-a-primit-122-de-
milioane-de-euro-de-la-stat-693828.html  

http://jurnalul.ro/special-jurnalul/anchete/cine-este-afaceristul-pdl-ist-care-a-primit-122-de-milioane-de-euro-de-la-stat-693828.html
http://www.expertforum.r/
https://www.clujust.ro/suspectii-din-dosarul-uioreanu-ii-acopera-spectrul-politic-psd-pdl-pnl/
http://jurnalul.ro/special-jurnalul/anchete/cine-este-afaceristul-pdl-ist-care-a-primit-122-de-milioane-de-euro-de-la-stat-693828.html
http://jurnalul.ro/special-jurnalul/anchete/cine-este-afaceristul-pdl-ist-care-a-primit-122-de-milioane-de-euro-de-la-stat-693828.html
https://www.clujust.ro/suspectii-din-dosarul-uioreanu-ii-acopera-spectrul-politic-psd-pdl-pnl/
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 LOR`INSTAL CONSTRUCT  & TECON  0 
 LOR`INSTAL CONSTRUCT  & 

TRANSPROIECT 2001 
1636579 

ASOC. LOR'INSTAL CONSTRUCT  & 
SIM-CO BH  

0 

LOR`INSTAL CONSTRUCT  78812027 

Unele dintre societățile menționate 
mai sus au potențiale legături politice, 

după cum vom detalia mai jos:  

CONCAS este deținută de Ionel Gagu 
și soția sa, Emilia, Cristian și Georgia 
Raicu și Constantin şi Dorina Ghiveci. 

Presa locală a scris că Gagu era un 
apropiat al fostului lider PDL/PSD de 

Buzău, Constantin Boşcodeală. 
Constantin Ghiveci se pare că era un 

apropiat al fostului lider PDL Cezar 
Preda160. 30% dintre contractele 
societății au provenit de la CNI, iar 

alte 9% de la Primăria Buzău.  

MBS Group – vezi mai sus  

SCADT este proprietatea senatorului 
UNPR Ion Toma, fost șef al 

organizației PSD Olt.  

EMILIANO VEST este proprietatea 
Mihaelei Bejeriță, soția lui Ion 

Bejeriță. Ambii au fost puși sub 
acuzare pentru evaziune fiscală. 
Societatea a încasat aproximativ 44 

milioane RON din contracte cu CNI și 
are multiple contracte cu primării din 

Caraș Severin. Ion Bejeriță este vice-
președintele PSD Caraș Severin și 
nașul președintelui PSD, Ion 

Mocioalcă161. 

GENERAL CONCRETE CERNAVODĂ 

Societatea este deținută de Valentin 
Popescu. 60% dintre contractele 

                                                 
160 http://m.jurnalul.ro/special-jurnalul/anchete/cni-
ul-tehnocrat-continua-constructia-salilor-de-sport-
de-pe-vremea-lui-udrea-cu-aceleasi-firme-
720503.html, 
http://www.puterea.ro/dezvaluiri/magnati_buzoieni
_abonati_la_salile_de_sport_ale_elenei_udrea-
22621.html  
161 http://www.stiripesurse.ro/lider-psd-cercetat-de-
dna-pentru-un-prejudiciu-de-5-milioane-de-
lei_922476.html  

societății sunt atribuite de CNI (9) și 
de Societatea Națională 

Nuclearelectrica S.A. (22), în timp ce 
53% din fonduri provin de la aceasta 

din urmă. Popescu a candidat la 
funcția de primar al localității 
Cernavodă din partea PDL162. Acesta a 

donat PDL și PSD suma de 255.000 
RON în anii 2008 și 2009. 

CONBAC 

Societatea este deținută de Mihai Șlic, 

fost consilier PDL, vice-primar (PNL) 
de Bacău și Corneliu Saftiuc. Șlic, care 

a ocupat funcția de viceprimar între 
anii 2004 și 2005, a fost declarat de 
ANI incompatibil din cauza faptului că 

a contractat lucrări cu propriile 
societăți163. Recursul pe care l-a 

declarat a fost anulat deoarece 
documentele depuse de acesta nu au 
fost timbrate.  

TEHNODOMUS 

Doi dintre asociații societății 
Tehnodomus, Gheorghe Maxian și 
Virgil Henț, au fost puși sub acuzare în 

2016 pentru fapte de mită comise în 
2010, atunci când au dat bani lui 

Teodor Giurgea pentru a asigura cele 
mai bune condiții pentru contractele 
atribuite de Administrația Apelor 

Mureș societății164.  

Societatea a donat PSD (2008, 2012), 
PSD+ PC (2009) și PDL (2014) suma 

de 97.000 RON. Un lider local PNL a 
acuzat clientelismul în atribuirea unui 

contract în favoarea Tehnodomus, 
declarând că respectivul contract ar fi 
fost cu până la 40% mai ieftin: 

162 http://jurnalul.ro/special-jurnalul/anchete/cni-
compania-elenei-udrea-ingroapa-banii-in-groapa-
593352.html  
163 http://www.desteptarea.ro/mihai-slic-a-pierdut-
razboiul-cu-ani/   
  
164 http://www.aradon.ro/patronii-de-la-
tehnodomus-trimisi-in-judecata-pentru-
mita/1658752  

http://m.jurnalul.ro/special-jurnalul/anchete/cni-ul-tehnocrat-continua-constructia-salilor-de-sport-de-pe-vremea-lui-udrea-cu-aceleasi-firme-720503.html
http://www.aradon.ro/patronii-de-la-tehnodomus-trimisi-in-judecata-pentru-mita/1658752
http://m.jurnalul.ro/special-jurnalul/anchete/cni-ul-tehnocrat-continua-constructia-salilor-de-sport-de-pe-vremea-lui-udrea-cu-aceleasi-firme-720503.html
http://m.jurnalul.ro/special-jurnalul/anchete/cni-ul-tehnocrat-continua-constructia-salilor-de-sport-de-pe-vremea-lui-udrea-cu-aceleasi-firme-720503.html
http://www.desteptarea.ro/mihai-slic-a-pierdut-razboiul-cu-ani/
http://www.aradon.ro/patronii-de-la-tehnodomus-trimisi-in-judecata-pentru-mita/1658752
http://jurnalul.ro/special-jurnalul/anchete/cni-compania-elenei-udrea-ingroapa-banii-in-groapa-593352.html
http://www.aradon.ro/patronii-de-la-tehnodomus-trimisi-in-judecata-pentru-mita/1658752
http://jurnalul.ro/special-jurnalul/anchete/cni-compania-elenei-udrea-ingroapa-banii-in-groapa-593352.html
http://www.stiripesurse.ro/lider-psd-cercetat-de-dna-pentru-un-prejudiciu-de-5-milioane-de-lei_922476.html
http://www.desteptarea.ro/mihai-slic-a-pierdut-razboiul-cu-ani/
http://m.jurnalul.ro/special-jurnalul/anchete/cni-ul-tehnocrat-continua-constructia-salilor-de-sport-de-pe-vremea-lui-udrea-cu-aceleasi-firme-720503.html
http://www.puterea.ro/dezvaluiri/magnati_buzoieni_abonati_la_salile_de_sport_ale_elenei_udrea-22621.html
http://www.puterea.ro/dezvaluiri/magnati_buzoieni_abonati_la_salile_de_sport_ale_elenei_udrea-22621.html
http://www.puterea.ro/dezvaluiri/magnati_buzoieni_abonati_la_salile_de_sport_ale_elenei_udrea-22621.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
http://jurnalul.ro/special-jurnalul/anchete/cni-compania-elenei-udrea-ingroapa-banii-in-groapa-593352.html
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Subcontractarea reprezintă cu 
siguranță o modalitate de sifonare a 

banilor publici. Era foarte clar că firma 
Technodomus, care nu are o 

experiență în poduri, nici măcar 
podețe, nu avea cum să realizeze un 
obiectiv atât de important cum este 

podul Traian. Totul s-a făcut pentru ca 
prin manevrele, ingineriile financiare 

ulterioare, o importantă sumă de bani 
să fie sifonată în buzunarele clientelei 
PDL 165. Proiectul „Reabilitare Centru 

Istoric Vechi” a fost finanțat din POR 
și costă 15 mil. EUR. 

CONDACIA 

Până în 2005, Radu Cătălin Drăguș a 

fost administrator sau membru în 
conducerea societății. Între 2004 și 

2008, a fost deputat PDL și ulterior 
director în cadrul OI-POSDRU în 
Ministerul Educației166. Perioada cu cel 

mai mare succes înregistrat de 
societate a fost în 2008, atunci când 

majoritatea contractelor au fost 
semnate cu CNI (30% dintre 
veniturile societății). 

 

TEL DRUM - vezi pag. 51  

VICTOR CONSTRUCT – vezi pag. 24 

CONDOR PĂDURARU 

                                                 
165 http://www.mediafax.ro/politic/conducerea-pnl-
arad-reclama-sifonarea-de-fonduri-catre-clientela-
pdl-printr-o-investitie-locala-9789787  
166 
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?id
m=44&cam=2&leg=2004  

Societatea este deținută de către Sorin 
Păduraru. Conform datelor apărute în 

presă, Păduraru ar fi dat în 2012 mită 
lui Darius Vâlcov (100.000 EUR), 

senator PSD și ulterior ministru, și lui 
Minel Prina, primarul din Slatina, 
pentru a interveni pe lângă oficialii 

care ar fi putut aproba plățile aferente 
unui proiect finanțat din fonduri 

europene realizat în Slatina 
(reabilitarea străzilor Lipscani și Mihai 
Eminescu)167. În plus, în timpul 

cercetărilor, acesta a declarat că o 
sumă suplimentară de 1,7 mil. RON a 

fost plătită lui Vâlcov pentru a-și 
exercita influența în vederea primirii la 
timp a banilor pentru un contract 

semnat cu Compania de Apă Olt, 
finanțat din fonduri europene. 

PLUS CONFORT 

Societatea este deținută de RAMBA 

CHRISTIAN – VIRGIL și ANDREI 
OBICIU RAMBA. Acesta din urmă este 

fiul fostului director al RADET 
București. Ramba l-a denunțat pe 
Darius Vâlcov, deputat PSD într-un 

dosar de trafic de influență, împreună 

cu Theodor Berna (Tehnologica 

Radion).   

Berna Theodor (...) a formulat un denunț din 
care rezultă că, în cursul anului 2009, în 
calitate de administrator al SC Tehnologica 
Radion SRL București, denunțătorul l-a 
contactat pe Vâlcov Bogdan Darius, primar al 
municipiului Slatina, județul Olt, căruia i-a 

propus ca în schimbul oferirii sprijinului 
constând în influențarea factorilor de decizie 

167 http://olt-alert.ro/2015/09/10/afacerile-lui-sorin-
paduraru-spaga-pentru-fonduri-europene-si-lucrari-
de-mantuiala/    

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=44&cam=2&leg=2004
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://olt-alert.ro/2015/09/10/afacerile-lui-sorin-paduraru-spaga-pentru-fonduri-europene-si-lucrari-de-mantuiala/
http://www.expertforum.r/
http://olt-alert.ro/2015/09/10/afacerile-lui-sorin-paduraru-spaga-pentru-fonduri-europene-si-lucrari-de-mantuiala/
http://www.mediafax.ro/politic/conducerea-pnl-arad-reclama-sifonarea-de-fonduri-catre-clientela-pdl-printr-o-investitie-locala-9789787
http://olt-alert.ro/2015/09/10/afacerile-lui-sorin-paduraru-spaga-pentru-fonduri-europene-si-lucrari-de-mantuiala/
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=44&cam=2&leg=2004
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din cadrul autorității contractante în vederea 
câștigării unor licitații de lucrări pentru 
obiective situate în municipiul Slatina, orașele 
Scornicești, Piatra Olt și Drăgănești, să îi dea 

20% din valoarea sumelor încasate (fără TVA) 
conform contractelor de execuție a 
respectivelor lucrări168. 

În anul 2012, când Berna se confrunta 
cu probleme financiare,  

Vâlcov Bogdan Darius l-a pus în legătură pe 
Berna Theodor cu viceprimarul municipiului 
Slatina, Prina Minel Florin, care (...) a hotărât, 

în scopul disimulării provenienței ilegale a 
banilor, ca diferențele de bani neonorate de 
către denunțător să fie plătite de SC 
Tehnologica Radion SRL către SC Plus Confort 
SRL, prin încheierea a trei contracte fictive de 
furnizare de bunuri/servicii, fără ca această 

societate să presteze vreun serviciu în virtutea 
contractelor special încheiate în acest sens. 

VEGA ‘93 – vezi pag. 36 

MOLDOCOR a făcut donații către 
PDL, în anii 2007, 2008 și 2009, și 
către PC în anul 2008. Societatea este 

deținută de către Mihai Bătrânu, un 
influent om de afaceri din Neamț. 

Doi dintre asociați ai TERMOGAZ 

COMPANY sunt Adrian și Miron 
Gărdean. Numele lor apar în 
investigația DNA având ca obiect Gala 

Bute. În comunicatul de presă al DNA 
se arată că: 

În cursul anului 2010, ministrul Udrea Elena 

Gabriela a primit în mod indirect, pentru sine 
și pentru altul, prin intermediul lui Lungu 

Ștefan, foloase materiale de la Gardean Adrian 
și Gardean Miron, pentru a asigura finanțarea 
la timp a unor contracte de lucrări încheiate de 
S.C. Termogaz Company S.A. cu mai multe 
unități administrativ teritoriale în cadrul 
programului „Schi pentru România”. 

La datele de 24.08.010 și 20.12.2010, 

mituitorii au dispus transferul sumei totale de 

                                                 
168 
https://www.agerpres.ro/justitie/2015/03/26/valcov
-a-fost-denuntat-de-theodor-berna-si-andrei-ovidiu-
ramba-referat-dna--13-32-58  
169 http://www.pna.ro/comunicat.xhtml?id=6217  
170 http://www.pna.ro/comunicat.xhtml?id=7328  
171 https://www.news.ro/justitie/instanta-suprema-
banii-proveniti-din-infractiuni-de-coruptie-au-ajuns-
in-patrimoniul-elenei-udrea-si-al-pdl-bucuresti-

695.367,06 lei în patrimoniul unei societăți 
controlate de inculpatul Lungu Ștefan, prin 
intermediul mai multor contracte fictive de 
achiziție. Suma menționată reprezintă 10% din 

valoarea plăților efectuate de minister către 
UAT Cavnic și UAT Borsec în contul lucrărilor 
efectuate de S.C. Termogaz Company S.A. 

[...] 

În cursul anului 2011, Udrea Elena Gabriela a 
cerut și a primit de la inculpatul Gardean 
Adrian, direct și indirect, foloase materiale în 
valoare de 10% din plățile efectuate de 
minister pentru contractele de lucrări încheiate 

de S.C. Termogaz Company S.A. și S.C. Kranz 
Eurocenter S.R.L., în schimbul garanției că 
finanțările vor fi aprobate la timp.169 

Miron Gărdean a fost de asemenea 

pus sub acuzare în anul 2016, 
împreună cu Cornel Răzmeriță, 

primarul din Lupeni; primarul a 
atribuit un contract fără a respecta 
dispozițiile OUG 34/2006 și cu 

supraevaluarea unui contract cu mai 
mult de 3 mil. RON170. 

Conform sentinței pronunțate în primă 

instanță171, o parte dintre banii pe care 
fostul ministru PDL Elena Udrea i-a 

primit în dosarul Gala Bute au mers la 
PDL București, cu titlu de donații și 
contracte de servicii.  

IV.B. Programul Național de 

Dezvoltare Locală (PNDL) 

PNDL este un program finanțat din 
bani publici românești prin care se 
construiesc drumuri, rețele de apă, 

școli, stadioane etc., în general în 
mediul rural sau în orașe mici. 
Fondurile sunt distribuite prin ordin de 

ministru, iar la momentul octombrie 
2015 existau 4277 de proiecte 

implementate172. Pentru perioada 

motivare-gala-bute-
1922400425222017072017108663  
172 Banii și achizițiile: unde au ajuns contractele din 
PNDL?, http://expertforum.ro/wp-
content/uploads/2016/09/PB-52_EFOR.pdf. Mai 
multe detalii despre procedura de alocare de fonduri 
găsiți în același raport sau pe pagina 
http://www.mdrap.ro/lucrari-publice/pndl  

https://www.agerpres.ro/justitie/2015/03/26/valcov-a-fost-denuntat-de-theodor-berna-si-andrei-ovidiu-ramba-referat-dna--13-32-58
https://www.news.ro/justitie/instanta-suprema-banii-proveniti-din-infractiuni-de-coruptie-au-ajuns-in-patrimoniul-elenei-udrea-si-al-pdl-bucuresti-motivare-gala-bute-1922400425222017072017108663
https://www.news.ro/justitie/instanta-suprema-banii-proveniti-din-infractiuni-de-coruptie-au-ajuns-in-patrimoniul-elenei-udrea-si-al-pdl-bucuresti-motivare-gala-bute-1922400425222017072017108663
https://www.agerpres.ro/justitie/2015/03/26/valcov-a-fost-denuntat-de-theodor-berna-si-andrei-ovidiu-ramba-referat-dna--13-32-58
https://www.agerpres.ro/justitie/2015/03/26/valcov-a-fost-denuntat-de-theodor-berna-si-andrei-ovidiu-ramba-referat-dna--13-32-58
http://www.pna.ro/comunicat.xhtml?id=7328
http://expertforum.ro/wp-content/uploads/2016/09/PB-52_EFOR.pdf
http://www.pna.ro/comunicat.xhtml?id=6217
https://www.news.ro/justitie/instanta-suprema-banii-proveniti-din-infractiuni-de-coruptie-au-ajuns-in-patrimoniul-elenei-udrea-si-al-pdl-bucuresti-motivare-gala-bute-1922400425222017072017108663
https://www.news.ro/justitie/instanta-suprema-banii-proveniti-din-infractiuni-de-coruptie-au-ajuns-in-patrimoniul-elenei-udrea-si-al-pdl-bucuresti-motivare-gala-bute-1922400425222017072017108663
https://www.news.ro/justitie/instanta-suprema-banii-proveniti-din-infractiuni-de-coruptie-au-ajuns-in-patrimoniul-elenei-udrea-si-al-pdl-bucuresti-motivare-gala-bute-1922400425222017072017108663
http://expertforum.ro/wp-content/uploads/2016/09/PB-52_EFOR.pdf
http://www.mdrap.ro/lucrari-publice/pndl
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2017-2020 se preconizează un număr 
de peste 9000 de proiecte. Între 2012 

și 2016 a fost decontată suma de 
aproape 6.5 miliarde de lei, urmând 

ca pentru PNDL 2 să fie alocate peste 
30 de miliarde de lei, credite de 
angajament.  

Expert Forum a dat deja publicității o 
serie de rapoarte cu privire la 
PNDL173, semnalând, pe de o parte, 

problemele legate de alocările de 
fonduri și, pe de altă parte, îngrijorări 

în legătură cu procedurile de achiziție 
publică. 

Am analizat repartizarea fondurilor 
pentru infrastructură începând din 

anul 2004 (inclusiv bani din Fondul de 
Rezervă al Guvernului) și am observat 

că toate partidele s-au folosit de 
aceste fonduri pentru a-și finanța 
proprii primari. În perioada 2007-

2008, partidele aflate la putere au 
primit sume de trei ori mai mari decât 

opoziția, în timp ce în intervalul 2012-
2016, partidele aflate la putere au 
primit de două ori mai multe fonduri.   

Harta clientelismului, 
www.expertforum.ro/clientelism-2016  

                                                 
173 Clientelismul politic 2012-2016, 
http://expertforum.ro/wp-
content/uploads/2016/03/PB-45-Clientelism-2012-

Am analizat și peste 700 proceduri de 
achiziție publică desfășurate în 10 

județe și am observat următoarele: 

- În fiecare dintre aceste județe, 

între 30-50% dintre 

câștigătorii procedurilor nu 

au fost publicați în SEAP; 

- În fiecare dintre județele 

studiate, aproape 50% dintre 

contracte au fost câștigate 

de 5-6 firme, dintr-un număr 

total de 40-50 de 

participanți care au câștigat 

cel puțin un contract. Un 

număr semnificativ dintre 

acestea au făcut obiectul unor 

măsuri de cercetare penală sau 

au legătură de natură politică 

sau familială cu primari, 

președinți de consilii județene, 

consilieri locali, parlamentari 

sau lideri de partid sau ai 

organizațiilor locale de partid la 

nivel local sau central; 

- Legăturile sunt în 

majoritatea situațiilor 

legături de partid, însă 

tendința este ca acestea să se 

stabilească în jurul raporturilor 

de politică locală. Ceea ce 

înseamnă că proprietarii 

2016.pdf, Raport anual EFOR- Populismul 2.0 și 
renașterea alternativelor la democrația liberală 
http://expertforum.ro/raport-anual-2017/  

http://www.expertforum.ro/clientelism-2016
http://expertforum.ro/wp-content/uploads/2016/03/PB-45-Clientelism-2012-2016.pdf
http://expertforum.ro/raport-anual-2017/
http://www.expertforum.r/
http://expertforum.ro/wp-content/uploads/2016/03/PB-45-Clientelism-2012-2016.pdf
http://expertforum.ro/wp-content/uploads/2016/03/PB-45-Clientelism-2012-2016.pdf
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societăților fac donații către o 

serie de partide, sunt migratori 

politici sau au legături de 

familie cu persoane din alte 

partide. 

- Unele dintre societăți sunt 

conduse de administratori 

necunoscuți în acte, dar în 

realitate sunt controlate de 

politicieni sau de alte 

persoane influente. În unele 

situații pe care le-am 

identificat, proprietarii reali nu 

s-au chinuit prea mult să-și 

disimuleze relațiile și au făcut 

afaceri direct cu propriile firme.  

- Regula monopolului la nivel 

județean/regional pare a se 

aplica în mod diferit față de 

marile proiecte finanțate din 

fonduri europene. 

În cazul CNI, achizițiile sunt realizate 
direct de către societate, iar în cazul 

PNDL, achizițiile revin primăriilor sau 
consiliilor județene, fără implicarea 

MDRAP.  

V. STUDII DE CAZ 
 

 
În ultimii ani, mai multe cazuri privind 
frauda cu fonduri europene și folosirea 

unei funcții de conducere într-un 
partid în mod abuziv au fost aduse în 

atenția publicului. Aceste două 
categorii sunt uneori legate între ele. 
Unele dintre acestea au ajuns în fața 

instanței. În această secțiune a 
raportului vom prezenta și analiza o 

selecție de cazuri relevante pe această 
temă; unele dintre acestea au legături 
directe cu actori politici. 

 
Toate chestiunile identificate și 

analizate în această secțiune au fost 
extrase din decizii definitive ale unor 
instanțe din România. Deși mai sunt și 

alte cazuri care sunt legate fie de 
frauda cu fonduri europene, fie de 

folosirea abuzivă a unei funcții de 
conducere într-un partid, interesul în 

această secțiune a raportului este 
orientat exclusiv către decizii definitive 

ale instanțelor din România. Se va 
face referire la cazuri în care nu există 
o hotărâre definitivă în alte părți alte 

raportului.  
 

Din punctul de vedere al încadrării 
legale, de interes sunt 2 articole ale 
Legii nr. 78/2000 privind prevenirea, 

descoperirea și sancționarea faptelor 
de corupție: art. 13 și art. 181. 

 
Art. 13. -  
Fapta persoanei care îndeplinește o funcție de 
conducere într-un partid, într-un sindicat sau 

patronat ori în cadrul unei persoane juridice 
fără scop patrimonial, de a folosi influența ori 
autoritatea sa în scopul obținerii pentru sine ori 
pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase 
necuvenite, se pedepsește cu închisoare de la 
unu la 5 ani.  

 
Art. 181 –  
(1) Folosirea sau prezentarea cu rea-credință 

de documente ori declarații false, inexacte sau 
incomplete, dacă fapta are ca rezultat 
obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul 

general al 
Uniunii Europene sau din bugetele administrate 
de aceasta ori în numele ei, se pedepsește cu 
închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor 
drepturi. 
(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se 
sancționează omisiunea de a furniza, cu știință, 

datele cerute potrivit legii pentru obținerea de 
fonduri din bugetul general al Uniunii Europene 
sau din bugetele administrate de aceasta ori în 
numele ei, dacă fapta are ca rezultat obținerea 
pe nedrept a acestor fonduri. 

(3) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) și (2) au 

produs consecințe deosebit de grave, limitele 
speciale ale pedepsei se majorează cu 
jumătate. 
 
 

1. Decizii definitive cu privire la 

frauda cu fonduri europene – 

art. 181 

Practica falsificării de documente 

pentru a obține finanțare din fonduri 
europene apare în 5 hotărâri ale unor 
instanțe din diferite regiuni din 

România (Ploiești, Constanța, Cluj). 
Inculpata M.S., care apare în 3 dintre 
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hotărârile174 incluse în acest raport, 
derula o afacere foarte profitabilă de 

consultanță oferită unor companii 
interesate să obțină finanțare din 

Fondul Național pentru Dezvoltare 
Rurală (PNDR) care este la rândul lui 
finanțat din Fondul European pentru 

Agricultură și Dezvoltare Rurală 
(FEADR), Măsura 1.2.1 „Modernizarea 

structurilor agricole de exploatare”. 
Acest fond este dedicat în mare parte 
proiectelor din zone rurale care au ca 

scop dezvoltarea de afaceri în zone 
agricole, creșterea de animale etc.  

 
Conform faptelor prezentate în acest 
caz, odată ce un proiect devenea 

eligibil pentru finanțare, firma 
respectivă trebuia să înainteze 

cheltuielile pe cont propriu și apoi să 
completeze o cerere de rambursare 

ale acestor cheltuieli, cu excepția 
situației în care firma cerea înainte de 
demararea proiectului ca un avans să 

fie plătit. Printre condițiile ce trebuiau 
îndeplinite pentru a putea cere un 

avans se număra și obținerea unei 
scrisori de garanție din partea unei 
bănci care să acopere 110% din 

valoarea cerută ca avans.  
 

În toate aceste cazuri, inculpata M.S. 
oferea servicii de consultanță unor 
firme care nu puteau obține astfel de 

scrisori bancare. Astfel că ea falsifica 
aceste scrisori care apoi erau depuse 

la Autoritatea de Management care, la 
rândul ei, plătea avansul către firmele 
respective.  

 
Deși în cele mai multe cazuri aceste 

falsuri erau detectate imediat de către 
Autoritatea de Management prin 
simpla infirmare de către presupusa 

bancă emitentă, într-unul dintre 
cazuri175 Autoritatea de Management 

a plătit avansul către firma respectivă. 

                                                 
174 Decizia nr.367/22.03.2016, Secția penală, minori 
și familie, Curtea de Apel Ploiești; Decizia nr. 
687/A/14.06.2016, Secția penală, minori și familie, 
Curtea de Apel Galați; Decizia nr. 896/13.07.2016, 
Secția penală, minori și familie, Curtea de Apel 
Ploiești. 

Acest fapt s-a datorat faptului că, din 
punct de vedere legal, Agenția de Plăți 

pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit 
(AFIR) nu avea nicio obligație să 

verifice autenticitatea documentelor 
furnizate de către firmă, în acest caz 
scrisoarea bancară de garanție, ci doar 

faptul că toate documentele necesare 
erau depuse la dosar.  

 
Această practică reflectă foarte bine 
tendința de a preveni riscuri prin supra 

legiferare. În realitate, însă, această 
birocratizare nu face decât să 

îngreuneze procesul de cele mai multe 
ori în loc să prevină frauda și proasta 
administrare.  

 
Ca urmare a multiple investigații 

privind frauda cu fonduri europene, 
AFIR a emis un ordin care a instituit 

obligația ca ofițerii săi să verifice 
autenticitatea documentelor furnizate 
de beneficiari176. 

 
Tot din cele 3 cazuri analizate reiese 

faptul că administratorul firmelor este 
în realitate persoana cu control efectiv 
asupra firmei, acționarul fiind de 

formă. Pentru a putea avea acces la 
această schemă de finanțare, 

acționarul companiei trebuia să aibă 
sub 40 de ani. În toate aceste cazuri, 
administratorul era fie unchiul, fie 

tatăl proprietarului firmei. 
 

În al doilea rând, în toate cele 3 
cazuri, inculpata M.S. obținea sume 
mari pentru serviciile de consultanță 

prestate (de exemplu, 10.000 EUR 
într-un caz). Într-unul din cazuri, unul 

din coinculpați, care la momentul 
respectiv era liderul unei filiale locale a 
unui partid politic, i-a promis că îi va 

aduce alți clienți177. 
În toate cele 3 cazuri, s-a angajat și 

răspunderea penală a persoanei 

175 Decizia nr.. 367/22.03.2016, Secția penală, 
minori și familie, Curtea de Apel Ploiești, p. 9. 
176 Decizia nr.. 367/22.03.2016, Secția penală, 
minori și familie, Curtea de Apel Ploiești, p. 12. 
177 Decizia nr.. 367/22.03.2016, Secția penală, 
minori și familie, Curtea de Apel Ploiești, p. 12. 
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juridice. și în două dintre aceste cazuri 
firmei i-a fost interzis să participe la 

achiziții publice pentru o anumită 
perioadă de timp (1 an).  

 
Contractul de finanțare a fost reziliat 
de către Autoritatea de Management 

în toate aceste cazuri.  
 

Relevantă este și decizia instanței în 
care inculpații au încercat să 
mascheze subcontractarea întregului 

proiect sub forma unui contract de 
prestări servicii178.  

În acest caz, curtea a determinat că 
firma câștigătoare a subcontractat 
întregul proiect către o altă compania. 

Nu numai asta, dar a luat toate 
măsurile pentru a ascunde faptul că 

era vorba de o altă entitate.  
 

2. Folosirea abuzivă a 

influenței sau autorității 

oferite de o funcție de 

conducere într-un partid 

politic pentru a obține 

foloase– art. 13 – profilul de 

„baron” al liderilor de partid 

Cazurile legate de folosirea abuzivă a 
unei funcții de conducere într-un 

partid (art. 13 din Legea nr. 78/2000) 
sunt foarte diverse, însă ne permit 
identificarea unor mecanisme 

similare, întrucât toate hotărârile 
definitive analizate în acest raport 

evidențiază nu atât de mult o schemă 
complexă de a obține personal foloase 
necuvenite (bani, bunuri etc.), cât 

faptul că liderii politici locali au la 
dispoziție o administrație locală foarte 

politizată care este pusă în mișcare 
pentru orice acțiune pe care liderul 
politic o consider importantă. Cu toate 

acestea, marea majoritate a 
persoanelor implicate nu obțin 

beneficii/foloase sau nu cunosc cu 
adevărat care este scopul acțiunii la 
care iau parte. Din contră, 

participarea lor este în general 

                                                 
178 Decizia nr. 165/A/2016, Secția penală și minori, 
Curtea de Apel Cluj.  

motivată de frica de a nu-și pierde 
poziția/funcția din cadrul administrației 

locale.  
 

Ca o remarcă generală, Direcția 
Națională Anticorupție a demarat 
urmărirea penală ca urmare a unui 

denunț făcut de o persoană care, până 
la un moment dat, a fost direct 

implicată în activitatea ilegală 
desfășurată de liderul politic. 
Majoritatea cazurilor prezentate mai 

jos sunt legate de o campanie politică 
în derularea sau care urma să aibă loc 

în viitorul apropiat.  
  

A. Pui grill ca mită electorală179  

Cazul judecat de către Înalta Curte de 

Casație și Justiție în martie 2016 s-a 
încheiat prin condamnarea 

vicepreședintelui unui partid (al PDL) 
care deținea și funcția de președinte al 
Consiliului Județean (cunoscut și ca 

„baron local”) la 2 ani de închisoare 
pentru exercitarea abuzivă a influenței 

în calitate de lider al unui partid politic 
pentru a obține foloase necuvenite 
(art. 13 din Legea 78/2000). Foloasele 

necuvenite în acest caz erau 60 de 
tone de pui grill care au fost folosite în 

timpul campaniei electorale pentru 
alegeri locale din 2012.  
 

Procurorii au demarat cercetările ca 
urmare a unui denunț făcut de firma 

care a furnizat puii grill. Acest caz 
descrie realitatea politicii din România 
în relație cu comunitățile mici rurale 

unde partidele politice se folosesc de 
bunuri de bază (pui, făină, ulei) pentru 

a mitui electoratul în favoarea lor. Deși 
poate cazul acesta nu este 

surprinzător pentru majoritatea 
românilor, mărturiile depuse indică cât 
de politizate sunt instituțiile publice 

din România, mai ales în localitățile 
mici.  

 

179 Decizia nr. 68/14.03.2016, Înalta Curtea de 
Casație și Justiție, Secția de 5 judecători.  
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Inculpatul, președinte al filialei locale 
a PDL în județul Dâmbovița, și-a 

folosit influența în întreg județul 
pentru organizarea campaniei 

electorale pentru alegeri locale în 
2012. În mod particular, firmele din 
județ erau nevoite să contribuie cu 

bani sau bunuri, în cazul 
denunțătorului 60 de tone de carne de 

pui pe care firma trebuia să o dea în 
scopuri electorale.  
 

Distribuția bunurilor în județ a 
implicat inducerea în eroare a 

numeroși reprezentanți ai unor firme 
locale și instituții, cărora le-a fost 
comunicat faptul că aceste bunuri vor 

fi distribuite de către Consiliul 
Județean în scop caritabil. Mai multe 

persoane și firme private au fost 
implicate în distribuirea lor – o firma 

locală care deținea spații de 
refrigerare, câteva firme de transport 
folosite în distribuirea puilor prin tot 

județul, Comisarul-șef al Gărzii 
Financiare din Dâmbovița care a 

însoțit câteva dintre mașinile de 
transport la unele locații pentru a se 
asigura că nu vor fi oprite pe parcurs. 

De asemenea, reprezentanții unei 
companii private au falsificat 

documente de transport pentru a crea 
aparența unui contract între două 
companii private. Toți au fost implicați 

fără a cunoaște în totalitate scopul 
acțiunilor.  

 
Mărturia depusă de martorul G., 
Comisarul-șef al Gărzii Financiare din 

județ este esențială pentru a înțelege 
puterea Președintelui consiliului 

județean în România și a politizării 
administrației publice. Poziția 
Comisarului-șef ar trebui să fie 

independentă de orice influență 
politică. Cu toate acestea, el a 

acceptat cererea Președintelui CJ de a 
însoți un transport, fără a cere detalii 
suplimentare cu privire la scopul 

                                                 
180 Decizia nr. 68/14.03.2016, Înalta Curte de 
Casație și Justiție, Secția de 5 judecători, p. 7.  

transportului sau de ce era necesară 
implicarea lui în această activitate. 

 
Declarațiile martorului G.: 

 
(…) am simțit că au fost efectuate presiuni 

asupra mea pentru a stopa verificările, 

fiindu-mi teamă de pierderea locului de 

muncă, de influențarea carierei mele 

profesionale de către factorii politici, în 22 

iunie 2012 expirând detașarea, am 

acceptat întâlnirea cu E. 

(…) De când am fost numit temporar în 

respectiva funcție, am resimțit o presiune 

politică asupra instituției, nu neapărat din 

partea unui partid politic. E. era o 

persoană despre care A. (președintele 

Consiliului Județean) spusese că era 

prietenul său. Am încercat în acest fel să 

decongestionez relațiile cu mediul 

politic(…). Având în vedere că inculpatul 

era vicepreședinte al partidului de 

guvernământ, iar posturile de conducere 

la Garda Financiară erau ocupate politic, 

exista posibilitatea ca eu să nu parcurg 

anumite etape ierarhice180. 

 
Deși inculpatul s-a apărat spunând că 

aceste activități nu urmăreau scopuri 
electorale și că puii aceștia au fost 
folosiți pentru un eveniment caritabil 

organizat de Consiliul Județean al 
cărui președinte era, Curtea a respins 

argumentele motivând că întreaga 
operațiune a fost desfășurată într-o 

manieră ilicită – falsificarea de 
documente, faptul că nu există nicio 
mențiune despre potențiala donație 

sau cumpărare a puilor în documentele 
contabile ale consiliului județean, 

implicarea majoră a membrilor 
partidului în distribuirea acestor pui, 
dar și faptul că decizia de a distribui 

acești pui în județ a fost luată într-o 
întâlnire a partidului, nu a Consiliului 

Județean. Nu în ultimul rând, 
implicarea unor instituții publice fără 
atribuții în acest sens, precum Garda 

Financiară.  
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B. Strângerea de voturi în al 

doilea tur de scrutin la 

alegerile prezidențiale din 

2014181 

Între primul și al doilea tur de scrutin 
în cadrul alegerilor prezidențiale din 
2014, în județul Caraș-Severin, 

președintele consiliului județean, care 
era în același timp, vice-președintele 

la nivel național al Partidului Național 
Liberal (PNL), a încercat să se 
folosească de poziția sa ca lider de 

partid pentru a influența 9 primari și 
mai mulți secretari de comune din 

județ să strângă voturi pentru 
candidatul în alegerile prezidențiale al 
PNL. În caz contrar, alocările bugetare 

pentru anii următori (2015 și 2016) 
vor avea de suferit. Vicepreședintele 

consiliului județean a fost condamnat 
pentru aceeași infracțiune (art. 13 din 
Legea nr. 78/2000) 

 
Mergând dincolo de situația de fapt, 

decizia Curții de Apel face o analiză 
interesantă a structurilor politice și a 
influenței pe care o exercită în 

teritoriu, dezvăluind o rețea de 
clientelism la nivel local. În primul 

rând, cei 9 primari nu erau primari 
care aveau aceeași culoare politică 

precum inculpații, ci primari care 
deciseseră recent să „migreze”.  
 

Înainte de campania pentru alegerile 
prezidențiale din 2014, Guvernul a 

adoptat o ordonanță de urgență 
(OUG)182 care să le permită primarilor 
și consilierilor locali/județeni să 

migreze de la un partid la altul fără a-
și pierde mandatul. Legislația în 

vigoare le interzice aleșilor locali să își 
schimbe partidul pe durata 
mandatului, sub sancțiunea pierderii 

mandatului. OUG 55/2014 crea astfel 

                                                 
181 Decizia nr. 666/A/25.05.2016 a Curții de Apel 
Timișoara. 
182 OUG nr. 55/2014 pentru reglementarea unor 
măsuri privind administrația publică locală (M.Of. nr. 
646 din 2.09.2014) abrogată prin Legea 51/2017. 
183 Decizia Curții Constituționale nr. 761/2014 
referitoare la admiterea obiecției de 
neconstituționalitate a dispozițiilor Legii privind 

o excepție pentru o perioadă limitată 
(45 de zile de la intrarea în vigoare a 

OUG). Cu scopul de a atrage cât mai 
mulți primari și consilieri de partea 

partidului la guvernare. Scopul final 
urmărit era ca acești aleși locali să își 
exercite apoi influența asupra 

cetățenilor pe perioada campaniei 
electorale pentru alegerile 

prezidențiale ca aceștia să voteze 
pentru candidatul partidului. Această 
ordonanță a fost apoi declarată 

neconstituțională de către Curtea 
Constituțională183, însă își produsese 

deja efectele.  
 
În acest context, 552 de primari și 

peste 4000 de consilieri (locali și 
județeni) au migrat de la un partid la 

altul sau au devenit independenți în 
toamna anului 2014184. În județul 

Caraș-Severin 9 primari au migrat de 
la partidul de care aparținea 
inculpatul, însă acesta îi considera în 

continuare „de-ai lor” și, deci, îi 
datorau acest serviciu.  

 
Vicepreședintele consiliului județean 
călătorea în județ și le comunica acest 

mesaj primarilor, avertizându-i că, în 
cazul în care nu vor fi de acord să 

strângă voturi pentru candidatul 
partidului, vor avea de suferit la 
nivelul alocărilor bugetare.  

Apărările formulate sunt foarte 
interesante și ne arată cum se face 

politica la nivelul administrației locale 
din România.  
 

În primul rând, deși i-au amenințat pe 
primari că vor avea de suferit atunci 

când alocările bugetare vor fi făcute, 
în realitate, niciunul dintre inculpați nu 
avea putere în acest sens pentru că 

alocările erau făcute la nivelul 
Guvernului. Cu toate acestea, 

aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind 
administrația publică locală (M.Of. nr. 46 din 
20.01.2015). 
184 Pentru mai multe detalii, vezi Harta Primarilor 
Migratori creată de Expert 
Forum(https://expertforum.ro/primari-migratori/).  

https://expertforum.ro/primari-migratori/
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inculpații creaseră un organism 
colegial la nivelul consiliului județean 

care analiza, din punct de vedere al 
oportunității, cererile de finanțare 

adresate Guvernului. Acest aspect, 
coroborat cu declarațiile primarilor 
cum că în județ este notoriu faptul că 

inculpatul (președinte al consiliului 
județean) lua deciziile la nivelul 

consiliului județean, a determinat 
Curtea să recunoască importanța 
percepției aleșilor din județ cu privire 

la puterea inculpatului.  
 

Al doilea argument al apărării a fost 
că sumele la care făceau referire erau 
oricum mult prea mici ca să aibă un 

impact în comunitățile respective. 
Totuși, comunitățile rurale mici din 

România sunt subfinanțate, unele fiind 
chiar falimentare, neavând resursele 

să își acopere costurile de bază, 
așadar orice sumă este importantă.  
Apoi, în calitate de vicepreședinte la 

nivel național al unui partid, precum și 
președinte și vicepreședinte al 

consiliului județean, coinculpații erau 
ierarhic superiori primarilor și 
secretarilor de comune atât din punct 

de vedere administrativ, cât și politic.  
 

Din moment ce își arătaseră 
susținerea pentru acești primari în 
timpul campaniei electorale pentru 

alegeri locale, coinculpații considerau 
că aceștia le erau îndatorați și, deci, 

erau obligați să îi susțină cu 
strângerea de voturi pentru candidatul 
pe care îl susțineau, indiferent de ce 

culoare politică aveau acum.  
 

Dacă ar fi reușit să strângă voturi 
pentru candidatul PNL, coinculpații ar 
fi beneficiat personal: ar fi obținut 

poziții de putere în interiorul 
partidului, capitalizând astfel 

investiția.  
 
Coinculpații au invocat și că niciunul 

din ei nu ar fi putut beneficia de vreun 

                                                 
185 Decizia nr. 666/A/25.05.2016 a Curții de Apel 
Timișoara, p. 9. 

folos la nivel personal, întrucât erau 
deja în poziții de putere – 

vicepreședinte la nivel național al PNL 
și președinte al Consiliului Județean, 

respectiv vicepreședinte al Consiliului 
Județean.  
 

În afara faptului că art. 13 din Legea 
78/2000 nu prevede că beneficiul 

personal trebuie obținut, fiind suficient 
ca acest beneficiu să fie potențial, 
Curtea respinge acest argument, 

subliniind următoarele aspecte:  
 
Inculpatul, fie că a realizat acest lucru, fie că 
nu l-a realizat, a formulat o apărare ce implică 
ideea că el considera că va rămâne președinte 
de consiliu județean și vicepreședinte la nivel 
național al PNL fără ca, pentru a ocupa aceste 
poziții în viitor, să fie nevoit să demonstreze 

partidului și electoratului absolut nimic în plus. 
Realitatea politică și socială este însă cu totul 
alta, fiind evident că pentru a ocupa acele 
poziții de partid sau demnități, după caz, 
trebuie să ai merite și realizări. Or, inculpatul, 
prin aceste acțiuni ale sale, tocmai putința de a 
invoca merite și realizări a urmărit-o”185. 

 
Nu în ultimul rând, coinculpații 
argumentează că „așa se face politica 

și că așa s-a făcut mereu” și că ceea 
ce au cerut de la primari nu este să 

facă uz de metode ilegale pentru a-i 
convinge pe cetățeni să voteze pentru 
un anumit candidat. Curtea precizează 

că acest argument ridică întrebarea 
dacă este justă și întemeiată poziția 

inculpaților și 
 
dacă însăși ideea, și mai ales practica de a 

folosi primarul ca agent electoral reprezintă o 
procedură corectă și dacă această practică nu 
este ea însăși de natură a vicia exercițiul 
dreptului de a vota liber al alegătorilor186. 

 

Acest argument, în opinia curții, ignoră 
„realitățile lumii rurale românești” 
unde primarul are influența cea mai 

mare, autoritatea și puterea, o lume în 
care cei care sunt abordați de primar 

să voteze într-un anumit fel vor da 
curs acestei cereri de teamă. Curtea 
consideră acest aspect ca fiind foarte 

186 Decizia nr. 666/A/25.05.2016 a Curții de Apel 
Timișoara, p. 9 
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important atât la nivelul acestui caz, 
dar și la nivelul societății din România 

din moment ce  
 
perpetuarea unor asemenea practici de către 
partidele politice pune în pericol încrederea 
opiniei publice în partidele politice, în procesul 
electoral și în rezultatele acestuia, viciază 
legitimitatea clasei politice și prin aceasta pune 
în pericol fundamentele societății 

democratice187. 

 
Coinculpații nu au exercitat influență 
asupra unor primari care erau membri 

ai partidului din care ei înșiși făceau 
parte, ci asupra unor primari care 

migraseră către partidul din opoziție, 
fapt care, în opinia Curții, face ca 

acțiunea să nu fie etică. Mai mult, 
atunci când primarii sunt „motivați” 
prin amenințări cu privire la alocările 

bugetare la nivel local, promisiuni cu 
privire la cariera lor politică sau prin 

apel la datorii morale vechi, aceste 
acțiuni devin ilegale.  
 

Toate aceste argumente reflectă 
foarte bine clientelismul de la nivelul 

administrației locale, unde 
președintele Consiliului Județean 
creează un mecanism de control cu 

privire la alocările bugetare de la nivel 
central.  

 
Așa cum reiese din acest caz, ei sunt 
cei care au ultimul cuvânt cu privire la 

sumele alocate. Cuvintele inculpatului 
cu privire la mesajul pe care 

vicepreședintele Consiliului Județean 
Caraș Severin trebuie să îl transmită 
în teritoriu indică cel mai bine acest 

ultim aspect: 
  
suntem în relații bune cu orice Guvern 

vine, dar noi dăm banii pe 2015, 2016188.  

 

 
C. Finanțarea ilegală a unei 

campanii electorale a unui 

                                                 
187 Decizia nr. 666/A/25.05.2016 a Curții de Apel 
Timișoara, p. 10.  

fost prim-ministru: Trofeul 

Calității  

Probabil unul dintre cele mai 

cunoscute cazuri de corupție din 
România, implicându-l pe un fost 
prim-ministru care a fost condamnat 

la 2 ani de închisoare pentru 
săvârșirea infracțiunii prevăzute la art. 

13 din Legea 78/2000, investigația 
procurorilor în acest caz a dezvăluit un 
mecanism foarte complex de spălare a 

banilor și finanțare ilegală a campaniei 
electorale a lui A.N. pentru alegerile 

prezidențiale din 2004, la vremea 
aceea președintele celui mai mare 
partid politic din România, Partidul 

Social Democrat (PSD).  
 

Pe scurt, prin această schemă 
complexă o mulțime de instituții 
publice, companii de stat, regii 

autonome și companii private au 
contribuit cu bani pentru a finanța 

ilegal campania electorală pentru 
alegerile prezidențiale din 2004.  
 

Unul dintre inculpați, J.I.P., Inspector 
General în cadrul Inspecției de Stat în 

Construcții, împreuna cu alți trei 
inculpați, P.M.I., P.B. și V.M.C., 
reprezentanți a diverse companii 

private, au organizat 11 evenimente la 
nivel național sub forma un simpozion 

sub autoritatea Inspecției de Stat în 
Construcții. Participanții la aceste 
evenimente au plătit o taxă de 

înscriere care, în final, a fost folosită 
pentru finanțarea ilegală a campaniei 

electorale. Pentru a face acest lucru, 
au creat o schemă de transferuri și 

contracte fictive încheiate între 
Inspecția de Stat în Construcții și 
diferite companii private care, însă, 

erau deținute de inculpați.  
 

Mai mult, contractele nu erau doar 
fictive, cât și încheiate în mod ilegal.  
De exemplu, Inspecția de Stat în 

Construcții avea dreptul, dar și 

188 Decizia nr. 666/A/25.05.2016 a Curții de Apel 
Timișoara, p. 28. 
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obligația, să colecteze taxa de 
înscriere de la participanți în contul 

instituției, însă acest drept a fost 
înstrăinat în mod ilegal, astfel încât 

această taxă ajungea direct în contul 
companiilor private controlate de 
către inculpații P.M.I. și P.B. Mai mult, 

pentru a contracta aceste companii 
private pentru organizarea acestor 

evenimente, nu a fost organizată nicio 
licitație publică. Inculpata J.I.P, 
Inspector General în cadrul instituției, 

a decis să atribuie direct aceste 
contracte, încălcând legislația privind 

achizițiile publice.  
 
Investigația procurorilor în acest caz a 

fost construită în jurul contractelor 
fictive de prestare de servicii și 

operațiilor economice care au avut loc 
între Inspecția de Stat în Construcții și 

numeroasele companii private. 
Procurorii au dovedit astfel că aceste 
contracte erau fictive, că serviciile 

prestate de aceste companii erau doar 
parțial reale și că aceste contracte 

mascau o operațiune de spălare de 
bani și că, în realitate, banii au fost 
folosiți pentru a finanța campania 

electorală a inculpatului A.N. 
 

Foarte importantă este și motivarea 
curții cu privire la faptul că inculpatul 
A.N., președinte al PSD la vremea 

aceea, avea cunoștință despre toate 
aceste operațiuni și că, deși nu a fost 

direct implicat în derularea lor, și-a 
folosit autoritatea în primul rând 
pentru a exercita influență asupra 

celorlalți inculpați pentru ca aceștia să 
deruleze această schemă. În al doilea 

rând, și-a exercitat influența pentru a-
i convinge pe alți membri ai partidului 
cu funcții de conducere în cadrul unor 

instituții publice pentru ca aceștia să 
contribuie financiar la campania sa 

electorală. Contribuția aceasta 
financiară provenea însă din bugetele 

                                                 
189 Decizia nr. 176/30.01.2012, Înalta Curte de 
Casație și Justiție, Secția Penală, p. 138. 
190 Decizia nr. 176/30.01.2012, Înalta Curte de 
Casație și Justiție, Secția Penală, p. 118. 

publice ale instituțiilor de care 
răspundeau aceștia. Astfel, au ajuns 

să participe și să plătească taxa de 
înregistrare instituții care nu 

desfășurau activități legate de 
construcții precum Autoritatea 
Națională pentru Protecția 

Consumatorului și filialele sale 
regionale, Romsilva, ambele având la 

conducere membrii ai PSD sau chiar 
entități private precum Avicola 
Buzău189. 

 
În timp ce prima parte a cercetărilor s-

a concentrat pe corelarea contractelor 
fictive și a operațiunii de spălare de 
bani, a doua parte a cercetărilor s-a 

concentrat asupra dovedirii vinovăției 
inculpatului A.N., președinte al PSD și 

candidat la alegerile prezidențiale.  
Curtea ia în considerare faptul că a 

fost dovedit dincolo de orice îndoială 
că în 2004 campania electorală a 
inculpatului a fost finanțată ilegal prin 

două companii private deținute de alți 
2 inculpați din acest dosar și că acești 

bani proveneau din încheierea 
contractelor fictive dintre Inspecția de 
Stat în Construcții și aceste firme 

private.190. Mai mult decât atât, 
campania inculpatului A.N. a fost în 

principal finanțată ilegal – suma 
cheltuită a fost de patru ori mai mare 
decât cea declarată191. 

 
Pentru a demonstra că inculpatul A.N. 

a fost implicat în această activitate, 
Curtea procedează la o analiză a 
relației care exista între acesta și 

ceilalți inculpați. Plecând de la 
mărturiile depuse și a altor documente 

la dosar, Curtea confirmă că ceilalți doi 
inculpați se aflau în „sfera de 
influență„ a fostului prim-ministru192. 

Curtea ridică și întrebarea cu privire la 
posibilitatea ca o astfel de schemă ar fi 

putu fi derulată de către inculpați fără 
ca inculpatul A.N. să aibă cunoștințe 

191 Decizia nr. 176/30.01.2012, Înalta Curte de 
Casație și Justiție, Secția Penalăp. 125. 
192 Decizia nr. 176/30.01.2012, Înalta Curte de 
Casație și Justiție, Secția Penală, p. 125. 

http://www.expertforum.r/


Policy brief 61 

 

90 

w
w

w
.e

x
p
e
rtfo

ru
m

.ro
  

despre aceasta, mai ales că el era 
principalul beneficiar. Curtea 

apreciază că acest lucru nu ar fi fost 
posibil, întrucât, nu doar că aceștia și 

erau apropiați, dar acțiunile 
întreprinse de ei erau ilegale.  
 

Astfel, Curtea conchide că aceștia și-
au asumat riscul derulării unor 

activitățile ilegale  
 
nu pentru că, ca orice infractor naiv, s-au 

gândit că nu vor fi descoperiți (dovezile 

activității lor infracționale fiind suficiente și nu 
atât de greu de găsit), ci pentru ca au avut 
credința că nu vor ajunge să fie cercetați 
tocmai datorită beneficiarului actelor comise și 
a succesului acestuia în alegeri193. 

 
Acest caz a fost unul foarte important 
în istoria recentă a luptei împotriva 

corupției din România în 2012, dată 
fiind complexitate cazului și poziția 

înaltă a inculpatului principal. Aceste 
aspecte sunt foarte bine conturate de 
către curte în această decizie  
„Corupţia clasei politice din România, 
personificată cel puţin la nivelul anului 2004 de 
inculpatul Năstase Adrian, reprezintă un 
fenomen care nu mai poate fi tolerat de către 
societatea românească, justiţia fiind obligată 

să riposteze cu fermitate ori de câte ori are 
de-a face cu un asemenea caz, ca o dovadă că 
statul de drept nu este o chestiune iluzorie, ci 
funcţionează în beneficiul propriilor 
cetăţeni.”194. 

 

VI. RISCURI ȘI VULNERABILITĂȚI 

- CONCLUZII 

Finanțarea partidelor  

 
Graficele (prima secțiune din acest 

raport) arată că PDL a fost partidul 
care a atras cele mai mari sume de 
bani de la persoane fizice și juridice, 

în mare parte în 2008 și 2009. PSD se 
clasează pe cel de-al doilea loc, luând 

drept criteriu suma totală. Cu toate 
acestea, ne referim aici doar la 
donațiile legale, iar obiectul acestui 

raport sunt mai degrabă mecanismele 

                                                 
193 Decizia nr. 176/30.01.2012, Înalta Curte de 
Casație și Justiție, Secția Penală, p. 126. 

obscure de obținere a resurselor. O 
privire mai atentă dezvăluie 

numeroase cazuri de natură penală în 
care politicienii și partidele politice au 

apelat la alte mijloace pentru 
obținerea de fonduri, cum ar fi 
manipularea achizițiilor sau sifonarea 

resurselor de la companii de stat. 

Părerile persoanelor intervievate și 
analiza documentelor ne permit să 

tragem o serie de lecții preliminare:  

 În numeroase situații, 

politicienii păstrau câștiguri 

ilicite pentru folosul personal și 

au indus în eroare donatorii, 

dându-le de înțeles că fondurile 

erau strânse în numele 

partidului; în alte situații, o 

parte dintre câștiguri erau 

transferate partidului, pentru a 

obține susținere, însă păstrând 

în continuare o parte pentru ei;  

 Firmele cu legături politice 

preferă mai degrabă fondurile 

naționale, pentru a obține un 

contract; la fel și politicienii care 

cer mită sau folosesc acești bani 

în scop clientelar și electoral;  

 Societățile cu profil politic sunt 

interesate atât de fonduri 

europene, cât și fonduri 

naționale.  

 Unele societăți donează 

partidelor care pot fi adversari 

politici la nivel declarativ. Acest 

fapt arată că, în realitate, 

legăturile/adversitățile nu sunt 

doar politice, ci au mai degrabă 

de-a face cu rețelele locale ale 

intereselor de afaceri. 

Există suficiente dovezi că firmele 
cu legături de partid și politicienii 

utilizează procedurile de achiziții 
publice drept instrument de 

194 Decizia nr. 176/30.01.2012, Înalta Curte de 
Casație și Justiție, Secția Penală, p. 132. 
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îmbogățire personală și, în 
subsidiar, pentru finanțarea 

campaniilor electorale; în ultimul 
timp, metodele și canalele s-au 

mai rafinat într-o anumită 
măsură.  

Deși există numeroase situații în care 

finanțările politice ilicite au ajuns pe 
prima pagină a ziarelor, iar în unele 
dintre acestea s-a ajuns chiar la 

condamnări în instanță, nu există un 
model unic pe care să-l putem urmări. 

Strategiile se modifică în permanență: 
în timpul anului electoral 2016, 
acestea s-au schimbat față de rundele 

anterioare (2007, 2008, 2009), când 
regulile erau oarecum diferite, iar 

instituțiile anticorupție erau percepute 
mai puțin drept o amenințare. Mai 
mult decât atât, fondurile obținute pe 

filieră politică nu sunt utilizate doar 
pentru finanțarea nemijlocită a 

activităților electorale, ci și pentru 
finanțarea unor campanii paralele de 
defăimare, pentru atragerea de 

personal, pentru angajarea de 
consilieri, propagandiști sau „trolli de 

partid” (Gala Bute) 

Două modalități preferate prin care 
partidele obțin fonduri sunt 
reprezentate de servicii fictive (vezi 

dosarul Ioan Niculae) sau contracte 
supraevaluate. Se pare că partidele 

și-au modificat strategia într-o 
anumită măsură și au renunțat la 

utilizarea de numerar în favoarea 
contractelor manipulate. Unii 
politicieni au societăți „sponsor” care îi 

ajută cu treburile murdare și pot fi 
semnalate celui care dă mită drept 

canalul prin care trebuie să treacă 
banii, în schimbul lucrării fictive sau 
supraevaluate (vezi acuzațiile din 

dosarul Gala Bute). Alții nu dispun de 
o asemenea rețea și se bazează pe 

faptul că fiecare persoană care dă 

                                                 
195 Vezi rapoartele de monitorizare publicate de 
Asociația Pro Democrația, www.apd.ro   

mită va găsi propriile soluții pentru ca 
banii să ajungă unde trebuie.  

Contractele de consultanță (inclusiv 

studiile de fezabilitate) sunt unele 
dintre punctele cele mai vulnerabile 

ale sistemului achizițiilor publice, 
deoarece produsul final este dificil de 

apreciat, timpul de lucru poate fi ușor 
manipulat și, în consecință, umflarea 
prețurilor este dificil de detectat. În 

cadrul alegerilor, o metodă preferată 
de mulți a constat din oferirea de 

materiale adversarilor, fie mai multe 
decât cele declarate, fie nedeclarate 
deloc195 (cazul Florin Popescu)  

Este un fapt des întâlnit ca societăți ce 

au legătură cu factorii de decizie să fie 
contractanți preferați pentru servicii de 

consultanță. De exemplu, în presă s-a 
scris despre P&T Consulting, care a 
primit mai multe contracte de 

consultanță pentru PNDL 2 cu comune 
din județele Vâlcea și Ialomița. Firma 

are legături directe cu Marin Adrănel 
Cotescu, fost senator PNL și director 
adjunct al Direcției Generale pentru 

Dezvoltare Regională  și Infrastructură 
din cadrul MDRAPFE, instituție ce 

deține puterea decizională cu privire la 
proiectele finanțate prin PNDL196. 
Consultanții sunt plătiți direct de 

administrațiile locale rurale, deoarece 
cheltuielile nu sunt eligibile pentru 

PNDL. Proiecte asemănătoare au fost 
descrise în raport și s-a subliniat faptul 

că factori decizionali care fac – sau au 
făcut – parte din ministere sau agenții 
câștigă în continuare bani din 

procedurile de achiziție publică.  

Alocări de fonduri și achiziții publice 

O concluzie solidă, prefigurată de 
numeroase rapoarte EFOR din anii 

anteriori, este aceea că fondurile 
naționale sunt mai vulnerabile la 

acte de clientelism decât fondurile 

196 http://saptamana.net/articol/11626-trafic-de-
influenta-cu-proiecte-pndl-2-firma-paravan-a-lui-
cotescu-abonata-la-contracte-de-consultanta  

http://www.apd.ro/
http://saptamana.net/articol/11626-trafic-de-influenta-cu-proiecte-pndl-2-firma-paravan-a-lui-cotescu-abonata-la-contracte-de-consultanta
http://saptamana.net/articol/11626-trafic-de-influenta-cu-proiecte-pndl-2-firma-paravan-a-lui-cotescu-abonata-la-contracte-de-consultanta
http://saptamana.net/articol/11626-trafic-de-influenta-cu-proiecte-pndl-2-firma-paravan-a-lui-cotescu-abonata-la-contracte-de-consultanta
http://www.expertforum.r/
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europene, din cauza nivelului mai 
scăzut al controlului managerial și 

de performanță. Cu toate acestea, 
clientelismul și frauda apar și în 

cazul finanțărilor europene, așa 
cum demonstrează cifrele din 
raportul de față.  

Cât privește fondurile europene, 
majoritatea contractelor importante 
au fost semnate cu societăți străine. 

Anumiți interlocutori consideră că atât 
societățile din România, cât și cele din 

străinătate apelează la aceleași 
instrumente ilicite, ținând cont că 
acestea din urmă au fost nevoite să se 

adapteze la condițiile pieței. Unele 
dintre acestea sunt implicate de 

asemenea în acțiuni ilegale cu privire 
la proceduri de achiziții din afara 
României.  

Anumiți observatori ai pieței sunt de 

părere că există posibilitatea ca 
procedurile de achiziție publică să se fi 

îndreptat în ultimul timp, tocmai din 
cauză că unele societăți sunt deja 
destul de puternice, fiind astfel 

capabile să-și depășească 
adversarii. Dacă această ipoteză este 

adevărată, aceasta ar putea 
reprezenta o evoluție cu efecte 
contradictorii: unul pozitiv, deoarece o 

mai bună vizibilitate și costuri 
reputaționale mai mari ar putea ridica 

nivelul de onestitate; dar și unul 
negativ, deoarece o mai mare 

concentrație pe piață conduce la 
apariția riscului de înființare a 
cartelurilor și a comportamentului de 

monopol. Se pot observa semne ale 
ambelor acestor tendințe, însă nu este 

clar la momentul actual care dintre 
efecte va fi predominant până la 
urmă. 

Mai mult, este adevărat că societățile 

care obțin cele mai importante 
contracte dispun de capital, personal 

și experiență, însă întrebarea care se 
pune este cum au reușit să își 
dezvolte aceste active la început: 

oare nu tocmai legăturile de partid 
și achizițiile preferențiale sunt 

cele care au contribuit la 
dezvoltarea lor? Și dacă răspunsul 

este da, putem trăi pur și simplu 
liniștiți, știind aceste lucruri, chiar 
dacă în ultimul timp și-au reabilitat 

conduita într-o anumită măsură? Și, în 
realitate, au făcut cu adevărat asta – 

sau ceea ce se întâmplă este că 
funcționarii publici care se ocupă de 
procedura achiziției știu pur și simplu 

că o anumită societate ar trebui să 
câștige licitația deoarece este 

societatea unui anumit politician 
influent, fără a mai fi necesară 
exercitarea niciunui fel de presiune 

expresă? 

Unele din graficele din prezentul raport 
ilustrează legătura dintre succesul 

înregistrat în procedurile de 
achiziții publice și un anume partid 

aflat la putere. O societate nu mai 
primește fonduri după ce partidul de 
care este apropiată nu se mai află la 

putere. Cu siguranță, există în 
continuare supraviețuitori și donatori 

pentru toate partidele, care primesc în 
continuare contracte, indiferent de ce 
partid se află la putere. 

Din cele declarate de experții în 

achiziții publice pe care i-am consultat, 
unele dintre problemele legate de 

clientelism sau fraudă sunt 
următoarele: 

 Influența politică în alocarea 

fondurilor / trasarea criteriilor și 

procedurilor de alocare 

 Conflicte de interese; societățile 

care au legătură cu factorii de 

interes din autoritățile contractante 

sau de la nivelurile înalte  

 Societățile cu legături politice 

vădite sau implicate în activități 

ilegale, care însă nu pot fi 

întotdeauna eliminate din proceduri  

 Contracte recurente pentru aceleași 

investiții (vezi, de exemplu, 
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contractele având ca obiect 

inundațiile)  

 Contractarea sistematică a studiilor 

de fezabilitate sau a serviciilor de 

consultanță la autoritățile locale 

dintr-un anumit județ sau o 

anumită regiune  

 Lipsa abilităților profesionale ale 

personalului din cadrul autorităților 

contractante, în special în zone 

rurale și lipsa de asistență din 

partea ANAP 

 Calitatea necorespunzătoare a 

studiilor de fezabilitate, care se 

reflectă în supraevaluarea valorii 

estimate; studii realizate cu copy-

paste, vândute mai multor 

autorități contractante sau studii 

care au fost deja elaborate și sunt 

refăcute pentru a mai primi niște 

bani  

 Documentații superficiale și 

implicarea aceleiași societăți în mai 

multe etape ale procedurilor  

 Subcontractare; în conformitate cu 

legislația actuală, subcontractantul 

poate fi modificat sau poate să nu 

fie inclus în procedură de la 

început  

În OUG 34/2006, au existat o serie de 

clauze ce au generat portițe de 
scăpare pentru clientelism sau fraudă, 
cum ar fi un mare număr de proceduri 

offline, lipsa de claritate cu privire la 
modificarea unui contract (care sunt 

limitele) sau conflicte de interese. 

Numărul mare de modificări în 
legea achizițiilor publice, care a 

condus la instabilitate 
instituțională, reprezintă o altă 
cauză a problemelor; la acesta se 

adaugă și supralegiferarea. OUG 
34/2006 a fost modificată de 22 de 

ori, în majoritatea cazurilor prin 
ordonanță de urgență, în mai puțin de 
10 ani. De asemenea, pragul 

procedurii de achiziție a fost modificat 
frecvent. De exemplu, pentru achiziția 

directă, suma a fost de 5000 EUR 
(2006), 10.000 (2007), 15.000 (2009) 

și 30.000 (2013). Această ultimă 
valoare a fost contestată la momentul 

respectiv, deoarece s-a considerat că 
ar fi putut da naștere la și mai mult 
clientelism. O altă modificare criticată 

a fost introducerea, prin OUG 
51/2014, a garanției de bună conduită 

pentru participanții care doreau să 
conteste procedura (1% din contract, 
cu anumite valori limită), deoarece s-a 

considerat că numărul mare al 
contestațiilor blochează absorbția de 

fonduri. În cazul în care contestația 
era respinsă, contestatarul pierdea 
banii. OUG a fost declarată 

neconstituțională un an mai târziu. 

Cât privește monitorizarea 
procedurilor, principala problemă 

constă din perioada scurtă pentru care 
www.e-licitatie.ro păstrează 

documentația. Dacă un factor 
interesat dorește să verifice 
documentele dintr-o anumită 

procedură care a avut loc în anul 
2010, este imposibil ca acest lucru să 

se realizeze prin utilizarea portalului 
de achiziții oficial. În unele cazuri, 
legislația obligă părțile implicate să 

păstreze documentele pentru o 
perioadă de doar cinci ani după 

finalizarea contractului. Prin urmare, 
nu există niciun mecanism real de 
verificare. 

Din declarațiile personalului Autorității 
de Audit, 2007-2011 a reprezentat 
perioada cu cele mai multe 

suspiciuni de nereguli. Nu 
întâmplător în anul 2011 Comisia 

Europeană a solicitat verificarea 
tuturor procedurilor de achiziție 
publică. Cea mai importantă categorie  

de nereguli rezultă din lipsa de 
cunoștințe a beneficiarilor – atât din 

domeniul privat, cât și public - și de 
asemenea legislația care abundă în 
lacune sau ambiguități. După anul 

2011, o parte dintre problemele legate 
de achiziții au început să fie analizate, 

http://www.expertforum.r/
http://www.e-licitatie.ro/
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printre altele ca urmare a intrării în 
vigoare a OUG 66/2011, care a 

introdus măsuri suplimentare de 
combatere a fraudelor. 

Dacă ne uităm și peste cazurile de 

corecții din POR analizate în cadrul 
raportului putem observa că în 

situațiile cu cele mai mari corecții sunt 
firme care au legături politice sau 
probleme penale. Acest fapt poate 

ridica anumite semne de întrebare 
asupra calității procedurilor de 

achiziții, având în vedere că acestea 
au fost aplicate pentru nerespectarea 
legislației privind achizițiile publice. 

Există în continuare semnale de alertă 

în sistemul achizițiilor publice: 

 Diferența dintre suma estimată 

și valoarea finală a 

contractului. Chiar dacă legea 

permite o abatere și există situații 

în care trebuie incluse cheltuieli 

neprevăzute, diferența poate 

ascunde, în realitate, fie 

incompetență la momentul 

estimării sumelor, fie o posibilă 

fraudă. 

 Cheltuieli suplimentare pentru 

studii: vechile studii de 

(pre)fezabilitate și-au pierdut 

aplicabilitatea sau au expirat, dar 

sunt reproduse cu modificări 

minime în temeiul unui nou 

contract pentru care cheltuielile nu 

se justifică  

 Legea nr. 98/ 2016 a relaxat 

dispozițiile privind 

subcontractarea; aceasta 

rămâne o problemă, prin prisma 

faptului că beneficiarul contractului 

poate introduce un subcontractant 

în timpul execuției contractului, 

                                                 
197 SINTEZA Raportului de audit al performanței 
Programului național de dezvoltare locală finanțat de 
la bugetul de stat prin bugetul MDRAP și derulat prin 
autoritățile locale, 

care nu a fost notificat în timpul 

procedurii  

 Garanția de bună execuție este 

încheiată cu societăți volatile, ce 

pot dispărea în câteva zile; în plus, 

apar probleme cu societățile de 

asigurări care refuză să onoreze 

contractul. 

Pentru fondurile naționale, principalul 

control este exercitat de către Curtea 
de Conturi, o instituție care a 

remarcat, în mai multe rapoarte, 
faptul că banii din fondul de Rezervă al 
Guvernului sunt cheltuiți în scopuri 

electorale. De asemenea, a publicat un 
raport având ca obiect PNDL 1, în care 

a condamnat funcționarea defectuoasă  
a programului, în etapele de achiziție 

și implementare a contractelor197. 

De asemenea, datele reprezintă în 
continuare un punct slab. Deși în 
ultimul timp, instituțiile au început să 

publice date deschise, calitatea 
bazelor de date trebuie îmbunătățită 

semnificativ. După cum am arătat în 
mod repetat în raport, datele își pierd 
utilitatea dacă sunt pline de greșeli 

peste un anumit prag și nu corespund 
altor baze de date. De asemenea, 

atitudinea neglijentă față de cifre 
importante din SEAP poate conduce la 
distorsiuni grave de analiză și concluzii 

eronate. 

Mai multe recomandări referitoare la 
achiziții se regăsesc și raportul Măsuri 

anti-fraudă în achizițiile publice pe 
piața unică UE198.  

Puterea și averea 

După cum am arătat pe larg mai sus, 

un număr semnificativ de societăți au 
legături cu factori de decizie, aleși sau 

nu. Chiar dacă aceștia nu mai fac 

http://www.rcc.ro/Publicatii/Sinteza___RAP___%20
MDRAP%20.pdf (2016)  
198 http://expertforum.ro/en/anti-fraud-measures-2/ 
and http://expertforum.ro/transparenta-achizitiilor-
publice/  

http://expertforum.ro/transparenta-achizitiilor-publice/
http://www.rcc.ro/Publicatii/Sinteza___RAP___%20MDRAP%20.pdf
http://expertforum.ro/transparenta-achizitiilor-publice/
http://www.rcc.ro/Publicatii/Sinteza___RAP___%20MDRAP%20.pdf


Bani și politică: legăturile dintre achizițiile publice și partidele politice  

 

95 

w
w

w
.e

x
p
e
rtfo

ru
m

.ro
  

parte din societate, este posibil ca 
respectivii oficiali publici să dețină în 

continuare controlul. Unul dintre 
subiectele cuprinse în OUG nr. 

66/2011 constă tocmai din 
conflictele de interese. În afară de 
legislația primară – Legile nr. 

144/2007, 176/2010, 161/2003199 – 
în OUG nr. 66/2011 au fost incluse 

norme suplimentare.  

Interlocutorii noștri sunt de părere că 
situațiile în care legăturile sunt vizibile 

devin din ce în ce mai puțin 
numeroase, deoarece funcționarii 
publici au devenit mai prudenți: au 

găsit tot mai mult o cale de eludare a 
normelor privind incompatibilitatea 

prin folosirea interpușilor. Firmele 
deținute prin acțiuni la purtător rămân 
o problemă, întrucât sunt foarte puțin 

transparente. 

Cu toate acestea, politicienii nu sunt 
întotdeauna discreți, în special în 

orașele mici și în zonele rurale: în 
numeroase cazuri, aceștia controlează 
direct societăți care semnează 

contracte cu autoritățile unde își 
exercită puterea200. ANI a publicat o 

analiză în care a arătat că în perioada 
2008 – 2012, un număr de 1.240 
dintr-un total de 2.856 de consilieri 

județeni și locali erau 
acționari/asociați sau administratori în 

societăți de drept privat; aceștia 
dețineau 2.598 societăți în proprietate 

nemijlocită. 190 dintre aceștia au 
semnat 802 de contracte cu statul, în 
valoare de 25 mil. EUR; 50% dintre 

aceștia se aflau în situație de 
incompatibilitate și conflicte de 

interese. Majoritatea proveneau din 
rândurile PSD (393 contracte – 93 mil. 
LEI) și PDL (221 contracte – 11 mil. 

lei).  

Astfel de cazuri demonstrează că, în 
locuri mai puțin accesibile și pentru 

                                                 
199 https://www.integritate.eu/A.N.I/Legislație.aspx  
200 http://www.gandul.info/stiri/administratia-locala-
srl-jumatate-dintre-consilierii-locali-si-judeteni-

contracte mai mici, oamenii și-au făcut 
probabil calculul că un intermediar ar 

produce complicații mai mari decât 
riscul de a fi prinși – sau pur și simplu 

nu au înțeles legea. Acesta este 
motivul pentru care ANI a înființat și 
va începe să aplice PREVENT, un 

sistem de control pentru conflictele de 
interese, înainte ca procedura 

achiziției publice să aibă loc. Conform 
Legii nr. 184/2016, scopul acestui 
sistem este: 

prevenirea conflictului de interese în procedura 
de atribuire a contractelor de achiziție publică 
prin instituirea unui mecanism de verificare ex 
ante, din perspectiva situațiilor care pot genera 
conflicte de interese în cadrul procedurilor 
inițiate prin sistemul electronic de achiziții 
publice, astfel încât acestea să fie înlăturate 
fără a fi afectate respectivele proceduri. 

Pentru politicienii și funcționarii publici 

care sunt cu adevărat mai abili, 
trebuie găsite soluții indirecte care să 

dovedească averea acestora și sursele 
ei. Uneori, își înregistrează bunurile pe 
numele societăților deținute și înscriu 

foarte puține în declarațiile personale 
de avere. Pot înființa societăți și le pot 

cesiona unor prieteni apropiați, care 
nu fac parte din categorii ce se află în 
limitele legii. De asemenea, mitele pot 

fi primite nu direct prin societățile pe 
care le dețin, ci prin folosirea unui lanț 

de societăți și prieteni apropiați, astfel 
încât să se piardă urma banilor, a 
contractelor sau a bunurilor (vezi 

dosarele Cosma sau Udrea). 

Unul dintre aspectele semnalate în 
timpul întâlnirilor cu mai multe 

societăți este reprezentat de lipsa 
analizei interdisciplinare. Instituții 

din sectoare diferite arareori 
colaborează pentru a urmări firul unei 
implicări politice mai discrete; în 

majoritatea cazurilor, acestea invocă 
insuficiența de personal sau 

capacitățile legislative limitate, pentru 

verificati-de-ani-au-firme-cati-au-contracte-cu-
statul-10346595  

http://www.gandul.info/stiri/administratia-locala-srl-jumatate-dintre-consilierii-locali-si-judeteni-verificati-de-ani-au-firme-cati-au-contracte-cu-statul-10346595
http://www.gandul.info/stiri/administratia-locala-srl-jumatate-dintre-consilierii-locali-si-judeteni-verificati-de-ani-au-firme-cati-au-contracte-cu-statul-10346595
http://www.gandul.info/stiri/administratia-locala-srl-jumatate-dintre-consilierii-locali-si-judeteni-verificati-de-ani-au-firme-cati-au-contracte-cu-statul-10346595
https://www.integritate.eu/A.N.I/Legislație.aspx
http://www.expertforum.r/
http://www.gandul.info/stiri/administratia-locala-srl-jumatate-dintre-consilierii-locali-si-judeteni-verificati-de-ani-au-firme-cati-au-contracte-cu-statul-10346595
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a explica eșecuri de acest fel. De 
exemplu, având în vedere că este 

posibil ca anumite bunuri să nu fie 
înregistrate pe numele politicienilor, 

ANAF ar reprezenta instituția 
relevantă, ce deține competență de 
verificare, deoarece are acces la 

informații mai detaliate. Faptul că 
bazele de date nu sunt integrate 

constituie o piedică majoră în acest tip 
de analize.  
 

Dosarele penale studiate scot la 
lumină anumite mecanisme pe care 

politicienii le folosesc pentru a 
acapara resursele publice. Unele 
dintre ele dovedesc clientelismul de la 

nivel local și modul în care se 
politizează administrația locală, care 

poate oferi resurse importante în 
timpul alegerilor. Pe când altele arată 

modul în care sunt condiționate firme 
pentru a primi contracte sau pentru a 
primi banii pe care autoritățile 

contractante îi datorează. 
 

Condamnările în care sunt implicați 
politicieni dezvăluie clar mecanismele 
prin care aceștia acaparează resursele 

publice (vezi mai jos lista de 
mecanisme). Am prezentat deja o 

listă de cazuri relevante în secțiunea 
dedicată studiilor de caz. Pe lângă 
acestea, mai putem include câteva 

situații relevante:  
 Trei companii de construcții au 

oferit mită deputatului PSD Vlad 
Cosma și tatălui acestuia,  
Mircea Cosma, Președintele CJ 

Prahova, precum și unui 
director din aceeași instituție 

pentru a asigura câștigarea 
unor contracte de lucrări de 
modernizare și întreținere a 

drumurilor și decontarea 
prioritară a unor lucrări deja 

realizate (condamnare în primă 
instanță la data publicării 
raportului). Companiile au 

depus documente false, iar 
contractele au fost prelungire și 

supraevaluare fraudulos. 

Decidenții au primit cumulat 
peste 6.5 milioane de lei. Banii 

erau transferați ca 
subcontractări către firme 

controlate de Răzvan Alexe – 
parte din ecuație - ulterior scoși 
din firme și împărțiti cash. 

Familia Cosma ar fi obținut bani 
și din vânzarea succesivă de 

terenuri supraevaluate. Din 
declarațiile din dosar, reiese că 
o parte din bani ar fi ajuns la 

PSD. 
 Directorii unor firme precum 

Consmin sau Termogaz le-ar fi 
mituit în perioada 2009-2010 pe 
directoarea Companiei Naționale 

de Investiții (CNI), Ana Maria 
Topoliceanu și pe ministrul 

Elena Udrea (PDL) pentru a 
primi contracte sau pentru a 

deconta lucrările plătite deja de 
companii în dosarul “Gala Bute”. 
O parte din bani ar fi ajuns la 

filiala București a partidului. 
Banii ajungeau la cei 2 oficiali 

printr-un lanț de firme apropiate 
acestora. ICCJ reține că banii au 
mers pentru plata unor postaci 

care să atace jurnaliști ce scriau 
despre Gala Bute sau pentru 

campania electorală a PDL 
(condamnare în primă instanță 
la data publicării raportului). 

Consmin a donat către PNL în 
2012; 45% din veniturile totale 

ale companiei vin de la CNI. 
 Ioan Niculae a fost condamnat 

definitiv în 2015 pentru că ar fi 

finanțat ilegal cu un milion de 
euro campania prezidențială a 

lui Mircea Geoană din 2009, 
inclusiv prin contracte 
supraevaluate pentru studii 

sociologice; de fapt, banii erau 
finanțare ilegală mascată. 

Acesta a fost convins să 
contribuie de președintele CJ 
Brăila (PSD), Gheorghe Bunea 

Stancu, scopul lui Niculae fiind 
să aibă control asupra unor 

numiri clientelare la Ministerului 
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Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri, pentru a 

obține prețuri avantajoase 
pentru gaz. 

 Gheorghe Ștefan, fostul primar 
din Piatra Neamț și 
vicepreședinte PDL, condamnat 

definitiv, a recunoscut că a 
determinat persoane din funcție 

de conducere din ministere de 
resort să numească la 
conducerea unei companii 

naționale din domeniul energiei 
o persoană agreată de partid, 

care a fost dispusă să 
contribuie la finanțarea 
partidului prin atribuirea 

preferențială de contracte de 
achiziție publică. Prin licitațiile 

trucate firma deținută de 
Horațiu Bruno Berdilă a primit 

contracte din care a transferat 
mai departe la partid o parte 
din bani. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.expertforum.r/
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TABLOUL MECANISMELOR DE 

FRAUDARE SAU FOLOSIRE ÎN 

SCOPURI CLIENTELARE ȘI 

ELECTORALE A RESURSELOR PUBLICE 

 

 oamenii de afaceri plătesc un 

comision (de regulă 10-20%) din 

valoarea contractului către 

președintele de consiliu județean, 

primar, director, ministru etc. 

pentru a câștiga o achiziție 

publică; în anumite cazuri o parte 

din bani merg către partid 

 

 solicitarea de mită de către 

decidenți (ex. primar, consilier 

județean, ministru etc) pentru 

aprobarea unor plăți pentru lucrări 

deja executate de către companii 

 

 folosirea de contracte false sau 

supraevaluate de consultanță 

pentru mascarea finanțării ilegale a 

campaniei / supraevaluarea unor 

contracte în mod ilegal, desi nu 

exista justificare pentru lucrări sau 

servicii (consultanță, studii de 

fezabilitate etc) 

 

 

 numirea unor persoane apropiate 

partidelor politice în posturi cheie 

(de exemplu, în fruntea 

companiilor de stat) pentru a 

facilita câștigarea de contracte din 

achiziții publice, urmând ca o parte 

din bani să ajungă la partid 

 

 

 obținerea de fonduri în situații de 

conflict de interese 

– decidentul este acționar, administrator 

sau controlează firma sub orice altă formă 

și folosește funcția publică pentru a 

acorda direct sau mijlocit contracte firmei 

/ – firme din a căror conducere fac parte 

persoane cu putere de decizie care 

lucrează sau au lucrat la instituții publice 

precum CNADNR sau MDRAP – instituții 

care gestionează fonduri și realizează 

achiziții 

 

 solicitarea de la companii de 

diverse produse sau servicii pentru 

campanii electorale (materiale 

pentru campanii electorale, servicii 

de consultanta sau publicitate, 

produse alimentare etc) 

 

 

 determinarea unor factori de 

decizie locali (primari, spre 

exemplu) de catre un presedinte de 

consiliu judetean sau alt lider 

politic de a aduce voturi în 

schimbul aprobării unor fonduri (de 

exemplu din Programul Național 

pentru Dezvoltare Locală). 

 

 obtinerea de fonduri în mod ilegal 

sub pretextul organizării unor 

evenimente, prin plata unor taxe 

de participare 

 

 

 alocarea de fonduri în mod 

discreționar sau manipularea 

legislației pentru a facilita 

decizii  clientelare 

 

Partidele politice alocă din bani naționali, 

prin mecanisme precum Programul 

Național de Dezvoltare Locală (PDNL) sau 

Compania Națională de Investiții, sume 

vizibil mai mari primarilor de aceeași 

culoare, folosindu-se de criterii neclare și 

proceduri netransparente. În 2007, șansa 

unui primar de la putere era de trei ori 

mai mare să ia bani decât a unuia din 

opoziție; în 2012-2016, șansa era de două 

ori mai mare. La fel se distribuie banii și 

din Fondul de Rezervă al Guvernului, mai 

ales înainte de perioadele electorale. La 

începutul lui 2017, prin OUG 6 și 9, 

Guvernul a suprimat reglementări din 

Legea finanțelor publice, prin care 

permitea primarilor să depășească 

anumite limite de cheltuieli, generând deci 

datorii, sau să schimbe destinația banilor; 

toate acestea în condițiile în care PNDL 2 

are alocate peste 30 de miliarde, credite 

de angajament.  
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II. CROATIA 
 

Privire de ansamblu asupra 
integrității finanțării partidelor 

politice 
 

Până în 2011, reglementarea finanțării 

partidelor politice și a activităților 
electorale a fost acoperită de mai 

multe acte normative, în principal (a) 
Legea privind finanțarea partidelor 
politice, listelor și candidaților 

independenți, (b) Legea privind 
finanțarea campaniei electorale pentru 

alegerile președintelui Republicii 
Croația, (c) Legea privind alegerea 
Parlamentului croat (d) Legea privind 

alegerea Președintelui croat, (e) 
Legea privind alegerile primarilor 

municipali, prefectului și primarului 
orașului Zagreb și (f) Legea privind 

alegerea membrilor organelor 
reprezentative ale unităților de 
autonomie locală și regională.201 

Fragmentarea și lipsa de sincronizare 
a legislației în cadrul de reglementare 

al alegerilor, au creat o serie de 
obstacole în calea încercărilor de a 
aborda într-un mod cuprinzător 

finanțarea partidelor politice, acestea 
având un caracter omniprezent pe 

parcursul a doua decenii de 
independentă a Croației. 

Odată cu adoptarea Legii privind 

finanțarea activităților politice și a 
publicității electorale în 2011202, care 

a fost puternic influențată de procesul 
de aderare a Croației la UE, 
ecosistemul general al integrității 

activității politice s-a îmbunătățit 
semnificativ. În ciuda a cinci 

amendamente la lege intre 2011 și 
2017203, elementele sale cheie au 
rămas intacte, oferind soluții la 

provocările cheie de integritate 
politică legate de finanțarea 

                                                 
201 Damjanović, D. (2011) Tko financira političke 
stranke? March 4, 
http://www.iusinfo.hr/DailyContent/Topical.aspx?id=
9219  
202 Monitorul Oficial 24/11 

activităților politice. Cu toate acestea, 
schimbările frecvente în legislație au 

creat nu numai nesiguranță juridică 
pentru actorii proceselor politice din 

Croația, ci și obstacole în calea 
funcționarii mecanismelor de control și 
responsabilizare, precum și provocări 

pentru cercetători în definirea și 
analizarea indicatorilor de impact 

pentru politicile publice. 

 

Cadrul de reglementare al finanțării 

activității politice care a funcționat din 
2011204 acoperă finanțarea actorilor 

politici (partide politice, candidați 
independenți și grupuri organizate de 
candidați care participă la alegeri), 

achiziționarea și utilizarea fondurilor 
pentru activități politice și 

supravegherea și auditul 
managementului financiar în 

activitățile politice. Actorii politici și 
participanții la alegerile din Croația își 
pot finanța activitățile prin diverse 

mijloace, de la activități comerciale 
limitate și cotizații pentru membri, la 

subvenții din bugetele de stat și cele 
locale, și rambursarea  costurilor de 
publicitate electorală pentru partidele 

politice care au succes în alegerile la 
nivel național/local. Activitățile 

electorale ale actorilor politici pot fi 
finanțate din fondurile de bază ale 
partidului/grupului/candidatului 

independent și din donațiile destinate 
activităților electorale.  

 

Reglementările din 2017205 stabilesc 
anumite limitări privind aceste 

activități pentru a răspunde 
potențialelor riscuri de integritate. 

Donațiile destinate sprijinirii 
activităților electorale sunt limitate în 
valoare/cantitate (articolul 11), trebuie 

ținute într-un cont separat de către 
partidul politic, coaliție, candidat 

independent sau grup de candidați 

203 Monitorul Oficial 61/11, 27/13, 02/14, 96/16, 
70/17 
204 Ibid 
205 Monitorul Oficial 24/11 

http://www.iusinfo.hr/DailyContent/Topical.aspx?id=9219
http://www.expertforum.r/
http://www.iusinfo.hr/DailyContent/Topical.aspx?id=9219
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(articolul 14) și există restricții privind 
sursele donațiilor (articolul 22). O 

persoană fizică poate să doneze până 
la aproximativ 4.000 EUR pe an, 

pentru orice tip de participant la 
alegeri (partid politic, candidat 
independent, grup de candidați). O 

persoană juridică poate să doneze 
până la aproximativ 27.000 EUR într-

un an (în orice an, inclusiv anul 
electoral), precum este prevazut în 
articolul 11 al reglementărilor din 

2017. Pentru candidații independenți, 
reprezentanții minorităților naționale 

și partidele politice care participă la 
alegerile pentru Parlamentul 
European, donațiile persoanelor 

juridice sunt limitate la aproximativ 
13.700 EUR într-un an, în timp ce 

donațiile persoanelor juridice pentru 
participanții la alegerile locale 

(candidați independenți sau grupuri 
de candidați) sunt limitate la 
aproximativ 4.000 EUR într-un an. 
Articolul 11 girează impactului limitat 
al donatorilor partidelor asupra 

liderilor politici. În plus, cheltuielile 
unui partid politic în timpul alegerilor 
sunt, de asemenea, limitate.  

 

 

Tabelul 1. Limitele cheltuielilor permise 

în campaniile electorale, Croația 

 

Cheltuielile 
totale permise 
în campania 
electorală 
(aprox. în EUR 
pe baza 
cursului de 
schimb 
valutar 
temporar) 

Unitate Tipul de 
alegeri 

1,100,000.00  Pe candidat Prezidențial 

200,000.00 Pe lista de 
candidați dintr-o 
unitate/regiune 
electorală (10 + 2 
regiuni în total) 

Parlamentare 

200,000.00 Pe candidat/listă 
de candidați 

Parlamentul 
European 

137,000.00 Pe candidat/listă 
de candidați 

Alegerile pentru 
primarul orașului 
Zagreb și 
consiliul local 

82,000.00 Pe candidat/listă 
de candidați 
pentru 
guvernatori/primar
i ai orașelor mari și 
membri ai 
organismului de 
reprezentare 
regională/locală 

Alegeri 
regionale/locale  

34,000.00 Pe candidat pentru 
orașe și 
municipalități cu 
peste 10.000 de 
locuitori și membri 
ai organismului de 
reprezentare 
regională/locală 

Alegeri 
regionale/locale 

13,700.00 Pe candidat pentru 
orașe cu o 

populație cuprinsă 
între 3.001 și 
10.000 de locuitori 
și membri ai 
organismului de 
reprezentare 
regională/locală  

Alegeri 
regionale/locale 

6,800.00 Pe candidat pentru 
orașe cu o sub 
3.001 locuitori și 
membri ai 
organismului de 
reprezentare 
regională/locală 

Alegeri 
regionale/locale 

 

Statele străine și persoanele juridice 

străine nu pot finanța partidele politice 
din Croația (articolul 22). Interdicția 
de finanțare a activității politice se 

aplică entităților din sectorul public, 
inclusiv companiilor publice, 

asociațiilor profesionale, organizațiilor 
religioase și organizațiilor non-
guvernamentale, companii private cu 

datorii fiscale nesoluționate, donatori 
anonimi, cât și finanțării prin 

intermediari. De asemenea, se 
interzice orice fel de șantaj politic sau 
de trafic de influență în legătură cu 

privire la finanțarea activității politice. 
Legea prevede contravenții pentru 

încălcarea legii. Sancțiunile 
administrative pentru încălcarea legii 

pot fi administrate de Comisia 
Electorală de Stat și includ 
suspendarea parțială sau totală a 

compensării costurilor activității 
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electorale, în funcție de tipul încălcării. 
Inițierea procedurilor în fața 

instanțelor judecătorești în cazurile de 
infracțiuni legate de finanțarea 

partidelor politice intra în competența 
procurorilor. Sancțiunile prescrise 
pentru infracțiuni variază de la 

aproximativ 13.000 EUR la 
aproximativ 68.000 EUR pentru cele 

mai grave încălcări, inclusiv 
nerespectarea articolelor relevante 
pentru acest raport (de exemplu, art. 

11, 14 și 22). 

 

O putere suplimentară a dispozițiilor 
legate de delicte este capacitatea de a 
sancționa ambele părți pentru 

încălcarea legii; atât donatorul cât și 
destinatarul donației. În plus, toate 

partidele politice sunt supuse 
auditurilor anuale efectuate de către 

Oficiul de Audit de Stat, ale cărui 
rapoarte sunt disponibile publicului și 
transmise Comisia Electorala de Stat 

și procurorilor însărcinați cu aplicarea 
legii.  

 

În timp ce regulamentul care a 
funcționat începând cu anul 2011 a 

îmbunătățit în mod semnificativ și 
cuprinzător ecosistemul de integritate 

al finanțării partidelor politice, 
cercetările arată că încă mai exista 
probleme care trebuie abordate. 

Întrucât această cercetare se axează 
pe relația dintre finanțarea partidelor 

politice, a activităților lor politice și a 
fondurilor UE (cu accent deosebit pe 
achizițiile secundare), evaluarea 

indică faptul că în legislație nu există 
prevederi care sa limiteze participarea 

donatorilor partidelor politice la 
procedurile de achiziții publice, unde 
beneficiarii sprijinului financiar își 

exercită puterea politică înainte/după 
alegeri. Acest aspect al relațiilor dintre 

                                                 
206 Mataković, H. (2011) Transparentnost 
financiranja političkih stranaka. Transparency 
International Hrvatska, 
https://bib.irb.hr/datoteka/590738.Matakovic_Trans
parentnost_financiranja_politickih_stranaka_Hrvatsk
a_2011.pdf  

donatori, partidele politice și politicieni 
la putere va fi elaborat mai târziu. O 

provocare suplimentară în punerea în 
aplicare a actului este punerea în 

aplicare a reglementărilor adoptate. 
După cum este precizat în rapoartele 
Transparency International CRINIS 

Index, care acoperă finanțarea 
partidelor politice în perioada 2011206 - 

2013207, cadrul general de 
reglementare privind finanțarea 
activității politice s-a îmbunătățit de la 

“mediu” în 2011 la “bun” în 2013 
(categoriile fiind “nesatisfăcător”, 

“mediu” și “bun”). Cu toate acestea, în 
ciuda faptului ca scorul general este 
“bun”, practica aplicării sancțiunilor 

rămâne problematică în ambele 
privințe (de la 0,7 la 1,5, pe o scara 

de la 0 la 10). Aceasta indică faptul că 
probabilitatea inițierii procedurilor și a 

aplicării sancțiunilor în cazurile de 
încălcare a legii este relativ scăzută, 
ceea ce împiedica impactul general al 

unei astfel de legislații și afectează 
aspecte relevante pentru această 

cercetare.  

Achizițiile publice în Croația 

 

Sistemul croat de achiziții publice a 
început să se dezvolte atunci când țara 

și-a câștigat independența în 1991 și a 
suferit schimbări semnificative de 
atunci. Primul act intrat în vigoare în 

1998 și ultima lege, în vigoare de la 1 
ianuarie 2017, este Legea privind 

Achizițiile Publice (OG 120/2016). De-
a lungul mai multor ani, legislația a 
fost modificată în mod continuu și 

adaptată la cerințele UE.  

 

În aceasta secțiune abordăm progresul 
în domeniul achizițiilor publice introdus 
de legea din 2011, precum și cele mai 

recente modificări introduse prin cea 

207 Transparency International Croatia (2013) 
Transparentnost financiranja političkih stranaka. 
http://www.transparency.hr/upload_data/site_files/1
2281463919073065761934172992_crinis_transpare
ntnost_financiranja_izbora_i_predizbornih_kampanja
_2013..pdf  

http://www.transparency.hr/upload_data/site_files/12281463919073065761934172992_crinis_transparentnost_financiranja_izbora_i_predizbornih_kampanja_2013..pdf
http://www.transparency.hr/upload_data/site_files/12281463919073065761934172992_crinis_transparentnost_financiranja_izbora_i_predizbornih_kampanja_2013..pdf
https://bib.irb.hr/datoteka/590738.Matakovic_Transparentnost_financiranja_politickih_stranaka_Hrvatska_2011.pdf
http://www.transparency.hr/upload_data/site_files/12281463919073065761934172992_crinis_transparentnost_financiranja_izbora_i_predizbornih_kampanja_2013..pdf
http://www.transparency.hr/upload_data/site_files/12281463919073065761934172992_crinis_transparentnost_financiranja_izbora_i_predizbornih_kampanja_2013..pdf
http://www.expertforum.r/
https://bib.irb.hr/datoteka/590738.Matakovic_Transparentnost_financiranja_politickih_stranaka_Hrvatska_2011.pdf
https://bib.irb.hr/datoteka/590738.Matakovic_Transparentnost_financiranja_politickih_stranaka_Hrvatska_2011.pdf
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din 2016. În plus, vom expune 
caracteristicile și deficientele cadrului 

instituțional pentru achiziții publice. În 
cele din urmă, vom analiza datele 

privind achizițiile publice din Croația, 
cu accent pe indicatorii de risc de 
corupție.  

Cadrul legal 

Legea privind achizițiile publice din 

2011208 a introdus modificări 
semnificative sistemului de achiziții 

publice croat, vizând o mai mare 
transparență, simplificarea 
procedurilor de achiziții publice și 

punerea lor eficientă în aplicare, 
precum și prevenirea conflictelor de 

interese. O singura modificare se 
refera la Portalul de Achiziții Publice 
Electronice, un portal în care este 

obligatorie publicarea tuturor 
anunțurilor de achiziții publice în 

conformitate cu pragurile care au fost 
majorate prin amendamente în 2013 
(OG 143/2013) de la aproximativ 

10.000 EUR (OG 90/2011) la 
aproximativ 34.000 EUR pentru bunuri 

și servicii și aproximativ 68.000 EUR 
pentru lucrări. Pentru a îmbunătăți 
transparența și pentru a oferi 

operatorilor economici informații în 
timp util cu privire la cerințele pieței, 

a fost introdusă obligația de a elabora 
și publica planuri de achiziții publice, 
valori estimate ale achizițiilor și un 

registru al contractelor. De asemenea, 
a fost introdus un instrument 

important de monitorizare a activității 
subcontractanților. Pentru a evita 
ofertele de la competitorii care pur și 

simplu acționează ca intermediari și 
care nu ar pune efectiv în aplicare 

contractul, a fost introdusă obligația 
operatorilor economici participanți de 
a preciza părțile din contract care 

urmează să fie subcontractate. În 
plus, toți subcontractanții din 

contractele publice trebuie să fie 

                                                 
208 MO  90/2011 
209 Introducerea unei obligații de plată directă 
către subcontractanți este o încercare de a rezolva 
problema neplății subcontractanților, care este în 
mod special prezentă în sectorul construcțiilor și 

declarați. În aceste condiții, toți 
subcontractanții sunt identificați în 

faza de licitație, asocierile de tip cartel 
sunt detectabile, iar câștigătorul 

contractului nu poate să blocheze 
plățile către subcontractanți sau să 
comită fraude209.  

 

O secțiune specială a legii include 

prevederi extinse privind conflictele de 
interese. Articolul 13 stabilește cadrul 
general și definește conflictele de 

interese ca fiind următoarele relații 
între autoritățile contractante și 

operatorii economici: (1) dacă un 
reprezentant al autorității contractante 
exercită, în același timp, sarcini de 

management pentru agentul economic 
sau (2) dacă reprezentantul autorității 

contractante este deținător de acțiuni 
sau alte drepturi pe baza cărora 

participă la conducerea sau în capitalul 
operatorului economic cu mai mult de 
0,5%. Autoritățile contractante nu au 

voie sa încheie contracte cu operatorii 
economici menționați anterior ca 

ofertanți sau parți ale unui grup de 
ofertanți. Aceste entități nu au voie să 
acționeze ca subcontractanți pentru 

ceilalți ofertanți. Dacă o astfel de 
ofertă conduce la încheierea unui 

contract, acesta va fi anulat și poate 
atrage sancțiuni.  

 

Simplificarea procedurilor și reducerea 
costurilor (pentru autoritățile 

contractante și ofertanți) au fost 
atinse prin începerea procesului în ziua 
publicării în portalul de achiziții. 

Comunicarea și schimbul de informații 
sunt permise prin telefax și prin 

mijloace electronice; toate 
documentele sunt solicitate în copii 
necertificate,  electronic, iar în cadrul 

procedurii deschise, documentația de 
licitație se afla portal, reducându-se 

astfel costurile administrative.  

afectează întreprinderile mici și mijlocii. În timpul 
implementării contractului, ofertantul poate schimba 
subcontractantul numai cu permisiunea 
autorității/entității contractante.  
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De asemenea, a fost introdusă 

obligația de a monitoriza executarea 
contractelor de achiziții publice după 

atribuirea lor; de exemplu, verificarea 
respectării condițiilor prevăzute în 
ofertă.210 Această clauză a fost 

deosebit de neobișnuită, deoarece 
majoritatea legilor privind achizițiile 

publice din UE reglementează numai 
până în punctul semnării 
contractului211.  

 

În cele din urmă, pentru a asigura 

transpunerea completă și eficientă a 
normelor UE privind achizițiile publice, 
la 9 decembrie 2016 a fost adoptată o 

nouă lege privind achizițiile publice. 
Cele mai importante modificări includ: 

oferta cea mai avantajoasă din punct 
de vedere economic ca singur criteriu 

de atribuire; introducerea Documentul 
Unic de Achiziții Europene ca formă de 
declarație de sine stătătoare pentru 

ofertanți; obligația autorităților 
contractante de a efectua consultări 

prealabile de piață cu operatorii 
economici interesați, în relație cu 
proiectele de documente privind 

achizițiile publice; și noi tipuri de 
proceduri de achiziții publice, în 

special parteneriatele pentru inovare 
și o procedură competitivă cu 
negociere.212 

                                                 
210 Autoritatea contractantă are obligația de a 
monitoriza dacă executarea contractului de achiziție 
publică este în conformitate cu termenii prevăzuți în 
documentele de licitație și în oferta selectată.  
211 Podumljak, M., David-Barrett, E. (2015) The 
Public Procurement of Construction Works: The Case 
of Croatia. Zagreb: Partnership for Social 

Development. 
212 Šantić, P. (2016) Croatia: New modernised public 
procurement rules will enter into force on 1 January 
2017.  Schonherr.eu. 30th of December. Available 
https://www.schoenherr.eu/publications/publications
-detail/croatia-new-modernised-public-procurement-
rules-will-enter-into-force-on-1-january-2017/  
213 Kolar, T., Loboja, A., Vuić, Z. (2011) Novelties in 
public procurement system in 2012. Zagreb: 
Croatian Association of Accountants and Financial 
Experts. 

Cadrul instituțional 

Procesul de achiziții publice din Croația 

este supus monitorizării de către mai 
multe instituții: Comisia națională 
pentru supravegherea procedurilor de 

achiziții publice; Direcția pentru 
Sistemul Achizițiilor Publice; Oficiul de 

Audit de Stat; Comisia pentru 
Conflicte de Interese și Procuratura. 

 

Comisia de Stat pentru Supravegherea 
Procedurii de Achiziții Publice este 

însărcinată cu investigarea 
potențialelor încălcări ale legii în 
legătură cu drepturile și interesele 

părților interesate sau ale ofertanților 
concurenți213 și reprezintă principalul 

instrument de protecție juridică pentru 
interesele ofertanților.214 Cu toate 
acestea, comisia poate acționa numai 

la cererea ofertanților sau a 
ofertanților interesați (cei care au în 

vedere depunerea ofertelor, dacă o 
plângere se refera la condițiile stabilite 
în ofertă), iar anchetele sale se 

limitează la neregulile specificate de 
către reclamant. 

 

Direcția pentru Sistemul Achizițiilor 
Publice are sarcina de a dezvolta 

capacități pentru actorii din sistemul 
de achiziții publice, incluzând 

pregătirea profesională obligatorie,  
supraveghind toate aspectele 
sistemului de achiziții publice și având 

dreptul de a  iniția proceduri în fata 
instanței pentru infracțiuni215 pentru 

214 Pejaković, S. (2008) Legal protection in public 
procurement procedures in Republic of Croatia. 
Zagreb: Financial Agency.  
215 Administrarea justiției în Croația se desfășoară de 
către instanțele pentru infracțiuni, tribunalele 
municipale, tribunalele județene, tribunalele 
comerciale, Înalta Curte Penală, Înalta Curte 

Comercială, Curtea Administrativă și Curtea 
Supremă. Instanța de infracțiuni este o instanță 
specializată cu competență în primă instanță pentru 
a judeca delictele și delictele minore. În Croația 
există aproximativ 60 de instanțe de delicte, adică se 
înființează o astfel de instanță pentru teritoriul unuia 
sau mai multor municipalități, unul sau mai multe 
orașe sau părți ale orașului. Mai multe informații sunt 
disponibile aici: 
http://www.vsrh.hr/EasyWeb.asp?pcpid=282. 

https://www.schoenherr.eu/publications/publications-detail/croatia-new-modernised-public-procurement-rules-will-enter-into-force-on-1-january-2017/
https://www.schoenherr.eu/publications/publications-detail/croatia-new-modernised-public-procurement-rules-will-enter-into-force-on-1-january-2017/
https://www.schoenherr.eu/publications/publications-detail/croatia-new-modernised-public-procurement-rules-will-enter-into-force-on-1-january-2017/
http://www.expertforum.r/
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încălcarea prevederilor legale 
prevăzute în legea achizițiilor publice. 

Cu toate acestea, nu dispune de 
capacitatea de a monitoriza și de a 

supraveghea numărul mare de 
autorități contractante și contracte, iar 
deciziile privind investigațiile ex officio 

sunt lăsate la discreția angajaților și 
conducerii Direcției.216 

 

Oficiul de Audit de Stat verifică dacă 
procedura de achiziții publice a fost 

aplicată în domeniile în care este 
obligatorie, dar nu examinează în mod 

tipic detaliile unei anumite proceduri 
de achiziție; de exemplu, dacă 
situațiile financiare emise de o 

entitate audiată, inclusiv declarațiile 
privind achizițiile publice, sunt 

adevărate și exacte. Ca și Direcția, 
Oficiul de Audit de Stat deține 

competențe discreționare 
considerabile în ceea ce privește 
țintele și calendarul auditurilor. 

Comisia pentru Conflicte de Interese 
reglementează dispozițiile referitoare 

la conflictele de interese, dar există o 
anumită incertitudine cu privire la 
faptul că este responsabilă de 

aplicarea dispozițiilor privind 
conflictele de interese conform legii 

achizițiilor publice. În mod teoretic, 
orice acțiune care încalcă legea ar 
conduce la anularea contractului și la 

deschiderea unor dosare penale de 
către procuratura, dar nu este clar 

cine este responsabil pentru anularea 
contractului și raportarea cazului 
pentru a se lua măsuri ulterioare.217 

Prin urmare, similar cu analiza de 
integritate a ecosistemelor de 

finanțare a partidelor politice, în 
domeniul achizițiilor publice, inițierea 

                                                 
216 Podumljak, M., David-Barrett, E. (2015) The 
Public Procurement of Construction Works: The 
Case of Croatia. Zagreb: Partnership for Social 
Development. 
217 Ibid. 
218 EC (2016) European Semester Thematic 
Factsheet. 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european
-semester_thematic-factsheet_public-
procurement_en.pdf  

procedurilor și aplicarea sancțiunilor 
rămân problematice.  

Indicatori-cheie ai riscurilor de 

corupție în achizițiile publice 

 

În anul 2016, valoarea totală a 
achizițiilor publice în Croația a crescut 

cu 10,5% față de 2015, ajungând la 
44,8 miliarde HRK sau 13,1% din PIB-
ul Republicii Croația, ceea ce a fost 

mai mic decât proporția medie a 
achizițiilor publice în PIB în UE 28 

(aproximativ 14%).218 Achizițiile mici, 
care nu sunt înregistrate într-o 
maniera adecvată și care nu pot fi 

abordate de mecanismele de siguranța 
a achizițiilor publice, au atins valoarea 

2,83% din PIB-ul Republicii Croația în 
2016 (aproximativ 20% din valoarea 
totală a achizițiilor publice). În plus, 

aproximativ jumătate din valoarea 
contractată a achizițiilor publice în 

Croația în perioada 2012-2016 a fost 
executată de autoritățile contractante 
care nu erau organisme publice219 și 

care fac obiectul unor controale mai 
superficiale.220  

 

N.B. Aceasta este ultima estimare, fără a include 
cheltuielile companiilor de utilități. Estimările 
anterioare, inclusiv achizițiile de utilități, au 
reprezentat aproximativ 19% din PIB-ul UE, adică 
aproximativ 2,3 trilioane de euro. 
219 Persoane juridice/entități care nu sunt autorități 
publice și autorități contractante sectoriale. 
220 Podumljak, M., David-Barrett, E. (2015) The 
Public Procurement of Construction Works: The Case 
of Croatia. Zagreb: Partnership for Social 
Development. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-semester_thematic-factsheet_public-procurement_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-semester_thematic-factsheet_public-procurement_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-semester_thematic-factsheet_public-procurement_en.pdf
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Figura 1. Structura achizițiilor publice totale 
(lucrări, bunuri și servicii) după tipul autorității 
contractante și % din PIB, 2012-2016 

 

Sursa: Calculele autorului, bazate pe 

datele Ministerului Economiei, 

Direcția pentru Sistemul Achizițiilor 

Publice 

 

O evaluare a achizițiilor publice 

realizată pe un eșantion de 75 de 
autorități contractante221 din Croația și 
un total de 11.163 de contracte de 

achiziții publice încheiate între 2012 și 
2015 sugerează o scădere 

îngrijorătoare a competitivității 
achizițiilor publice.222 Valoarea 

procedurilor necompetitive realizate 
reprezintă aproximativ 35% din 
valoarea totală a contractelor 

încheiate de autoritățile reprezentate 
în eșantion.  

 

 

 

 

                                                 
221 20 ministere, 26 unități ale administrației publice 
locale, 19 persoane juridice, 10 autorități 
contractante sectoriale. 
222 Partnership for Social Development (2017) 
Analiza integriteta u postupcima javne nabave u 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republici Hrvatskoj. 
http://integrityobservers.eu/UserDocsImages/Analiz
a_integriteta_u_postupcima_javne_nabave_u_Repub
lici_Hrvatskoj.pdf  

http://www.expertforum.r/
http://integrityobservers.eu/UserDocsImages/Analiza_integriteta_u_postupcima_javne_nabave_u_Republici_Hrvatskoj.pdf
http://integrityobservers.eu/UserDocsImages/Analiza_integriteta_u_postupcima_javne_nabave_u_Republici_Hrvatskoj.pdf
http://integrityobservers.eu/UserDocsImages/Analiza_integriteta_u_postupcima_javne_nabave_u_Republici_Hrvatskoj.pdf
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Tabelul 2. Achiziții publice după tipul de 

procedura, 2012-2015 

Sursa: Calculele autorului bazate pe date 

din baza de date integrityobservers.eu 

 

Lipsa competitivității este subliniată și 
de numărul ofertanților care participă 
la fiecare ofertă. După cum reiese din 

tabelul 2, 75% din valoarea totală a 
eșantionului (75 de autorități 

contractante/toate contractele în 
patru ani) a fost încheiată într-un 
mediu concurențial limitat de până la 

trei ofertanți, în timp ce aproape 
jumătate din valoarea contractelor 

(47%) au fost încheiate într-un mediu 
neconcurențial (o singură ofertă 
primită).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelul 3. Achiziții publice după numărul 

de oferte primite, 2012-2015 

 

Nr 
oferte 
primite 

Nr. de 
contracte 
analizate 

Valoarea 
contractelor 
analizate (HRK) 

%  din 
valoar
ea 
totală 

1  5,483 17,931,274,919 47% 

2-3  3,218 10,745,009,189 28% 

≥ 4  2,462 9,334,289,519 25% 

TOTAL 11,163 38,010,573,627 100% 

 

Sursa: Calculele autorului bazate pe date 

din baza de date integrityobservers.eu 

Competitivitatea procedurii de achiziție 
publica, indiferent dacă aceasta se 

bazează pe competitivitate definită de 

 

 Nr. de 
contracte 
analizate 

Valoarea contractelor 
analizate (HRK) 

%  din valoarea 
totală 

Procedură deschisă  8,696 24,838,047,866 65.3% 

Procedură de negociere 
fără notificare anterioară 

1,989 6,864,337,507 18.1% 

Procedură restrânsă  17 1,132,794,313 3.0% 

Serviciile II B 271 294,779,185 0.8% 

Nedefinite de către lege - 
scutite 

15 60,145,415 0.2% 

Procedura de negociere 
cu publicarea prealabilă 

174 4,775,763,093 12.6% 

Dialog competitiv 1 44,706,250 0.1% 

TOTAL 11,163 38,010,573,629 100% 
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tipul procedurilor aplicate sau 
participarea efectivă a ofertanților, 

este un indicator important al 
riscurilor riscului de corupție, 

politizării și clientelismului. 
Instrumentul cheie de integritate în 
achizițiile publice este dreptul 

ofertanților de a contesta specificațiile 
tehnice ale licitației, procedurii de 

licitație și rezultatului licitației 
(selecția ofertantului câștigător). Cu 
toate acestea, acest mecanism de 

protecție juridică se aplica numai dacă 
reclamantul (entitatea/persoana) 

participă la procedura de achiziție 
publică. Prin urmare, un număr mai 
mic de participanți la o licitație de 

achiziții publice este în corelație 
directă cu probabilitatea mai redusă 

de obiecții la diferite etape ale 
procedurii, ceea ce, în consecință, 

crește riscul de anomalii în rezultatul 
procesului de achiziții publice. Acest 
raport ridicat de proceduri  

neconcurențiale și medii limitate sau 
necompetitive sugerează că există 

un risc ridicat de deviere și 
distribuție particularizată a 
resurselor în acest domeniu al 

cheltuielilor publice.  

 

În plus, literatura academică și de 
specialitate nu este de acord cu 
privire la riscurile legate de criteriile 

de atribuire aplicate în proceduri 
specifice de achiziții publice. În timp 

ce o serie de autori sugerează ca 
criteriul ofertei celei mai avantajoase 
din punct de vedere economic 

prezintă un risc mai mare de corupție 
în achizițiile publice,223 concluziile 

noastre arată contrariul - criteriul de 
atribuire a celui mai mic preț prezintă 
un risc mai mare de corupție și 

clientelism în distribuția resurselor 
publice. Principalul motiv este că, în 

ceea ce privește perioada post-
atribuire, oferta cea mai avantajoasă 

                                                 
223 Fazekas, M., János Tóth, J. (2012) Public 
Procurement, Corruption and State Capacity in 
Hungary – objective measures and new insights. 

din punct de vedere economic este 
mai ușor de monitorizat referitor la 

standardele de conformitate, adică 
abaterile de la criteriile stabilite în 

ofertă sunt mai ușor de detectat. De 
asemenea, sugerează capacitatea mai 
puternică a autorității contractante de 

a conduce procedura de achiziții 
publice și creează o valoare mai bună 

pentru rezultatele financiare. De la 
adoptarea ultimei Directive UE privind 
Achizițiile Publice (2014), oferta cea 

mai avantajoasă din punct de vedere 
economic a fost criteriul dominant de 

atribuire, asa că am evaluat 
performanța autorităților contractante 
în acest sens. După cum se arata în 

tabelul 3, cel mai mic preț a continuat 
să dețină o poziție predominantă în 

criteriile de atribuire aplicate în 
perioada analizată.  

 

Tabelul 4. Achiziții publice după criteriile 

de atribuire, 2012-2015 

 

 

Sursa: Calculele autorului bazate pe date 

din baza de date integrityobservers.eu 

 

Acest lucru sugerează că o proporție 
semnificativă din valoarea achizițiilor 

publice implică un risc mai mare de 
abatere în perioada de implementare a 

contractului; arată o capacitate 
scăzută din partea autorităților și 

http://mihalyfazekas.eu/wp-
content/uploads/2015/08/Fazekas-
Toth_corruption_statecap_120607.pdf  

 Nr. de 
contracte 

analizate 

Valoarea 
contractelor 

analizate 
(HRK) 

%  din 
valoarea 

totală 

Cel mai mic 
preț 

10,923 34,261,696,400 90.1% 

Oferta cea 
mai 

avantajoasă 
din punct de 
vedere 
economic 

240 3,748,877,228 9.9% 

TOTAL 11,163 38,010,573,628 100% 

http://mihalyfazekas.eu/wp-content/uploads/2015/08/Fazekas-Toth_corruption_statecap_120607.pdf
http://www.expertforum.r/
http://mihalyfazekas.eu/wp-content/uploads/2015/08/Fazekas-Toth_corruption_statecap_120607.pdf
http://mihalyfazekas.eu/wp-content/uploads/2015/08/Fazekas-Toth_corruption_statecap_120607.pdf
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determină o proporție mai scăzută a 
raportului cost-calitate. 

În plus, evaluarea a identificat faptul 
că achiziții interne și contractarea 

orizontală la valori ridicate între 
companiile publice este frecventă în 
Croația, multiplicând riscurile de 

corupție, politizare și clientelism. Alte 
riscuri identificate au inclus divizarea 

procedurii de achiziție cu intenția de a 
evita aplicarea legii; bariere 
inadecvate în raport cu conflictele de 

interese în achizițiile publice, în 
special în ceea ce privește 

implementarea la nivel local; și în 
final, politizarea achizițiilor – de ex. 
acordarea contractelor către operatorii 

economici controlați sau apropiați 
politic la toate nivelurile, în special în 

cazul contractelor încheiate de 
persoanele juridice care nu sunt 

autorități publice (societăți publice).  

Politizare, corupție și clientelism 

în achizițiile publice din bani 

europeni în Croația 

 

Fondurile europene sunt instrumente 
financiare care sprijină punerea în 

aplicare a politicilor publice UE în 
statele membre. Una dintre cele mai 

importante este Politica de Coeziune, 
care este finanțată din trei (pana la 
cinci) fonduri principale: Fondul 

Structural și de Coeziune, Fondul 
European de Dezvoltare Regională și 

Fondul Social European. În plus, 
Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală și Fondul European 

pentru Pescuit și Afaceri Maritime sunt 
disponibile în perioada de programare 

2014-2020. Toate cele cinci fonduri au 
un titlu comun: Fondurile Structurale 

                                                 
224Vezi 
http://www.arpa.hr/eng/EUFUNDS/tabid/2392/Def
ault.aspx.  
225 Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia, 
Lituania, Polonia, Slovacia, Slovenia, Bulgaria, 
România și Croația. 
226 KPMG (2016)  EU Funds in Central and Eastern 
Europe – Progress report 2007- 2014, 
https://www.amcham.ro/UserFiles/articleFiles/EU-

și de Investiții (ESI)224. Uniunea 
Europeană a alocat 347 miliarde EUR 

din bugetul UE pentru perioada 2007-
2013 pentru a sprijini politica de 

coeziune. Aceasta sumă a crescut 
pentru perioada următoare (2014-
2020) la 376 miliarde EUR. 

 

Fondurile UE reprezintă o proporție 

considerabilă a PIB-ului în multe state 
membre, în special în țările din Europa 
Centrală și de Est 225. Din 2007 până 

în 2013, cele 11 țări din regiune au 
avut acces la fonduri în valoare de 

175,99 miliarde EUR, ceea ce a 
reprezentat 15,5% din PIB-ul anual al 
regiunii.226 Cu toate acestea, volumul 

fondurilor UE alocate pentru perioada 
2007-2013 a variat între țări - cel mai 

mare buget a fost alocat Poloniei 
(38,2%), iar cel mai mic în Croația 

(0,7% din bugetul total estimat).227 

Din punctul de vedere al anticorupției, 
fondurile europene vin cu o ofertă 

suplimentară de instrumente care 
permit factorului politic să își extragă 

venituri ilicite și se adaugă la 
comportamentele  particulariste deja 
existente.228 În Croația, potrivit cifrelor 

furnizate de Uniunea Europeană, în 
perioada 2008-2009 au fost raportate 

13 cazuri de posibile utilizări abuzive 
ale fondurilor europene, cu o valoare 
totală de aproximativ 90 de milioane 

EUR. Cele mai multe dintre ele sunt 
legate de achizițiile publice.229 Prin 

urmare, achizițiile secundare legate de 
fondurile UE au fost examinate 
îndeaproape în scopul acestei 

cercetări.   

 

În această secțiune este prezentată o 
scurtă privire de ansamblu cu privire 

Funds-in-Central-and-Eastern-Europe-2007-
2014_06181100.pdf  
227 Ibid. 
228 Mungiu-Pippidi, A. (Ed.) (2013) Controlling 
Corruption in Europe. The Anticorruption Report 1. 
Berlin: Barbara Budrich Publishers. 
229 HINA (2014) Deputy PM says Croatia entirely 
committed to fighting corruption. 14 May 2014. 
https://vlada.gov.hr/news/deputy-pm-says-croatia-
entirely-committed-to-fighting-corruption/16045  

https://www.amcham.ro/UserFiles/articleFiles/EU-Funds-in-Central-and-Eastern-Europe-2007-2014_06181100.pdf
https://www.amcham.ro/UserFiles/articleFiles/EU-Funds-in-Central-and-Eastern-Europe-2007-2014_06181100.pdf
http://www.arpa.hr/eng/EUFUNDS/tabid/2392/Default.aspx
https://www.amcham.ro/UserFiles/articleFiles/EU-Funds-in-Central-and-Eastern-Europe-2007-2014_06181100.pdf
https://vlada.gov.hr/news/deputy-pm-says-croatia-entirely-committed-to-fighting-corruption/16045
https://vlada.gov.hr/news/deputy-pm-says-croatia-entirely-committed-to-fighting-corruption/16045
http://www.arpa.hr/eng/EUFUNDS/tabid/2392/Default.aspx
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la fondurile UE în Croația, în urma 
analizei procedurilor de achiziții 

publice finanțate din acești bani și 
desfășurate în Croația în perioada 

2012-2015. Ulterior, cei mai de 
succes ofertanți vor fi analizați pentru 
a măsura expunerea la politizarea 

achizițiilor finanțate de UE. 

 

Fondurile structurale si de 

coeziune din Croația 

 

Prin aderarea la UE la 1 iulie 2013, 

Croația a devenit îndreptățită să 
utilizeze Fondurile Structurale și de 
Coeziune chiar la sfârșitul ciclului 

financiare 2007-2013.  

În prezent, utilizează fonduri din 

perioada financiară 2007-2013, în 
valoare de 800 de milioane EUR, 
alocate Croației ca nou stat membru 

pentru primele șase luni de aderare. 
Din aceasta sumă, 449,40 de milioane 

EUR au fost alocate pentru punerea în 
aplicare a politicii de coeziune. Rata 
de absorbție a Croației este relativ 

scăzută în comparație cu media UE. 
De fapt, pentru perioada financiară 

2007-2013, Croația s-a situat cel mai 
jos în comparație cu celelalte state 

membre, la 81% din totalul 
cheltuielilor verificate până la sfârșitul 
anului 2016 (media UE-28 este de 

94%)230. 

 

În perioada de programare 2014-
2020, Croația are la dispoziție un total 
de 10,676 miliarde EUR din fondurile 

structurale și de investiții. Din această 
sumă sunt prevăzute 8,397 miliarde 

EUR pentru obiectivele politicii de 
coeziune, 2,026 miliarde EUR pentru 
agricultură și dezvoltare rurală, în 

timp ce 253 milioane EUR sunt 
destinate pentru dezvoltarea 

                                                 
230 Croatian Chamber of Commerce (2017) Razvojni 
prioritet – maksimalno iskoristiti sredstva fondova 
EU. https://www.hgk.hr/documents/razvojni-
prioritet-maksimalno-iskoristiti-sredstva-fondova-
eu58947985db6a6.pdf  

pescuitului. Până în decembrie 2016, 
Croația a contractat 11,84% din 

totalul fondurilor disponibile, în timp 
ce 3,2% au fost distribuite 

beneficiarilor231.   

Achizițiile din bani europeni 

 

În perioada 2012-2015, în Croația au 

fost încheiate 111 contracte de 
achiziții publice finanțate din fonduri 
UE. Valoarea a fost de 936,5 milioane 

HRK, iar cea mai mare parte a 
achizițiilor a fost efectuată în cadrul 

unei proceduri deschise (96.5%).  

 

Tabelul 5. Achiziții publice finanțate de UE 

după tipul de procedură, 2012-2015 

 

 Nr. de 
contracte 

analizate 

Valoarea 
contractelo

r analizate 
(HRK) 

%  din 
valoare

a totală 

Procedură 

deschisa  

84 903,915,860 96.5% 

Procedură 
restrânsă 

1 2,901,938 0.3% 

Procedură 
fără 
negociere 
prealabilă 

25 29.084,046 3.1% 

Nedefinite 
de către 
lege - 

scutite 

1 735,360 0.1% 

TOTAL 111 936,637,204 100% 

Sursa: Calculele autorului bazate pe date 

din baza de date integrityobservers.eu 

 

Constatările prezentate în tabelul 4 
susțin avizul omniprezent din noile 

state membre (aderare după 

2004), anume că fondurile UE și 
achizițiile publice legate de acesta 

sunt mai puțin expuse corupției 
decât fondurile locale/naționale. 

231 Paparella, S. (2017) Europski smo gubitnici u 
iskorištavanju fondova. 2 February. Poslovni 
dnevnik. http://www.poslovni.hr/hrvatska/europski-
smo-gubitnici-u-iskoristavanju-fondova-323877  

https://www.hgk.hr/documents/razvojni-prioritet-maksimalno-iskoristiti-sredstva-fondova-eu58947985db6a6.pdf
https://www.hgk.hr/documents/razvojni-prioritet-maksimalno-iskoristiti-sredstva-fondova-eu58947985db6a6.pdf
https://www.hgk.hr/documents/razvojni-prioritet-maksimalno-iskoristiti-sredstva-fondova-eu58947985db6a6.pdf
http://www.poslovni.hr/hrvatska/europski-smo-gubitnici-u-iskoristavanju-fondova-323877
http://www.poslovni.hr/hrvatska/europski-smo-gubitnici-u-iskoristavanju-fondova-323877
http://www.expertforum.r/
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Există mai multe motive pentru 

aceasta. Deși în majoritatea 
statelor membre, contractele de 

achiziții publice cu bani UE sunt 
supuse legislației naționale, 

mecanismele de control ex-ante și 
ex-post sunt diferite. UE 

monitorizează îndeaproape 
cheltuielile, obligând statele 

membre să aplice legislația 
existentă în cazurile în care 

achizițiile provin din fonduri UE. Un 
alt motiv pentru o competitivitate 

mai mare constă în dimensiunea 
contractelor. Asa cum sugerează 

datele din Tabelul 4, mărimea 

medie a contractelor încheiate prin 
procedură deschisă este mai mare 

de 10 milioane EUR și este cu mult 
peste nivelul de referință stabilit în 

directivele UE pentru publicarea în 
TED-ul European (Tenders 

Electronic Daily). Astfel, aceste 
contracte trebuie încheiate în 

cadrul unei proceduri deschise. 

  

O tendință similară de creștere a 
competitivității în achizițiile publice 

obținute din fonduri UE față de cele  
naționale se observa și în numărul 

ofertanților care participă la 

competiție. După cum reiese din 
Tabelul 5, aproape 80% din 

valoarea contractelor a fost 
câștigată într-un mediu competitiv 

relativ ridicat (4 ofertanți sau mai 
mult).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelul 6. Achiziții publice finanțate de ue 

după numărul de oferte obținute, 2012-

2015 

 

Nr 
oferte 
primite 

Nr. de 
contracte 
analizate 

Valoarea 
contractelor 
analizate 

(HRK) 

%  din 
valoarea 
totală 

1  43 48,963,084 5.2% 

2-3  30 168,571,677 18.0% 

≥ 4  38 719,102,443 76.8% 

TOTAL 111 936,637,204 100% 

Sursa: Calculele autorului bazate pe date 

din baza de date integrityobservers.eu 

 

Cu toate acestea, dominația criteriului 

de atribuire a prețului cel mai scăzut 
este și mai pronunțată în achizițiile 

finanțate de UE (99,32%) față de 
achizițiile finanțate la nivel național 
(90.1%).  

 

Tabelul 7. Achizițiile publice finanțate de 

UE după criteriul de atribuire, 2012-2015 

 

 Nr. de 
contracte 
analizate 

Valoarea 
contracte
lor 

analizate 
(HRK) 

%  din 
valoarea 
totală 

Cel mai mic 
pret 

107 930,289,4
63 

99.32% 

Oferta cea mai 
avantajoasa din 

punct de 
vedere 

economic 

4 6,347,741 0.68% 

TOTAL 111 936,637,2
04 

100% 

Sursa: Calculele autorului bazate pe date 

din baza de date integrityobservers.eu 

 

După cum s-a menționat deja, astfel 

de constatări sugerează capacitatea 
redusă a autorităților contractante și 
expunerea mai mare la deviații în faza 

post-contractare. De asemenea, este 
sugerată limitarea impactului 

fondurilor UE, adică raportul mai redus 
dintre valoare și bani care deriva din 
astfel de criterii de atribuire.  
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Analiza detaliată a primelor 

zece contracte de achiziții 

publice după valoare / fonduri 

UE 

Primele zece contracte de achiziții 

publice, adică cele cu cele mai 
mari valori, finanțate din fonduri 

UE în Croația în perioada 2012-
2015, s-au ridicat la 100 milioane 

EUR (765,5 milioane HRK) și au 
reprezentat peste 80% din 

valoarea totală a contractelor din 
eșantionul nostru. Aceste contracte 

au fost sunt legate de procedură 
deschisă și criteriul celui mai mic 

preț.  

 

Tabelul 8. Top zece contracte de achiziții 

publice finanțate de EU, 2012-2015 

 

Autoritatea 
contractantă 

Ofertantul Valoarea 
contract

ului 
(HRK) 

Hrvatske Ceste 

d.o.o. Zagreb 

Viadukt d.d. 161,888,6

77.19 

Ministry of 
Entrepreneurshi
p and Crafts 

Group of 
tenderers: 
Zagrebgradnja 
d.o.o.; 
Geoprojekt 
d.o.o. 

154,639,4
48.53 

Međimurske 
vode d.o.o.  
Čakovec 

Group of 
tenderers: 
Tegra d.o.o.; 

Đurkin d.o.o.; 
Hidrotehnika 
d.o.o.,; 

Međimurska 
hidrogradnja 
d.o.o.; 
Aquatehnika 
d.o.o.; 
Vodogradnja 
d.d.; Proton 

d.o.o. 

132,369,1
16.69 

Ministry of the 
Interior 

AgustaWestlan
d 

119,450,3
11.50 

Odvodnja Poreč 

d.o.o. 

Group of 

tenderers: 
Aquaterm 
d.o.o.; 

Brodska 

71,124,98

4.55 

Posavina d.d.; 
Vodogradnja 
Rijeka d.o.o. 

Međimurske 

vode d.o.o.  
Čakovec 

Group of 

tenderers: 
Končar 
Inženjering za 
Energetiku i 
Transport d.d,; 
Hidroinženiring 
d.o.o.; Palir 

d.o.o. 

60,290,75

9.66 

Ministry of the 
Interior 

Group of 
tenderers: 

Gradnja 
d.o.o.; 
Cestorad d.d. 

25,275,25
9.60 

Komunalac 
d.o.o. Županja 

Group of 
tenderers: 
Sokol d.o.o.; 
Aquaterm 
d.o.o. 

19,756,93
5.09 

Croatian 
Conservation 

Institute 

Group of 
tenderers: 

Monte-mont 
d.o.o. i 
Izgradnja 
d.o.o. 

12,216,21
4.93 

Vodovod Grada 
Vukovara d.o.o. 

Group of 
tenderers: 
Safege d.o.o.; 

Institut IGH 
d.d. 

8,498,437
.50 

TOTAL 765,510,
145.24 

 

Sursa: Calculele autorului bazate pe date 

din baza de date integrityobservers.eu 

 

 

Procedura de achiziție s-a realizat într-
un mediu relativ puternic competitiv 
cu patru sau mai multi ofertanți (a se 

vedea tabelul 2). Într-un caz au 
participat numai doi ofertanți: licitația 

Ministerului de Interne pentru un 
elicopter, câștigată de compania 
italiană Agusta Westland în 2015, în 

valoare de 119,4 milioane HRK. 

 

 

 

http://www.expertforum.r/
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Tabelul 9. Top zece contracte de achiziții 

publice finanțate de UE după numărul de 

oferte primite, 2012-2015 

 

Nr 

oferte 

primit

e 

Nr. de 

contract

e 

analizat

e 

Valoarea 

contractelor 

analizate 

(HRK) 

%  

din 

valo

area 

total

ă 

1 

ofertă 

primit

ă 

0 0 0 

2-3 

oferte 

primit

e 

1 119,450,311 15.6

% 

≥ 4 

oferte 

primit

e 

9 646,059,833 84.4

% 

TOTA

L 

10 765,510,145 100

% 

 

Sursa: Calculele autorului bazate pe date 

din baza de date integrityobservers.eu 

 

Cu toate acestea, în ciuda competiției 
relativ ridicate și a aplicării procedurii 

deschise, în contractele încheiate au 
fost detectate anomalii care au 
evidențiat potențiala politizare a 

achizițiilor legate de fondurile UE și 
tratamentul preferențial al anumitor 

ofertanți. Structura de proprietate a 
ofertanților câștigători indicați în 
Tabelul 3 sugerează că aproape 50% 

erau fie întreprinderi de stat (sau cele 
în care statul deținea acțiuni 

semnificative), fie companii 
privatizate. Aceasta indică riscul 
politizării fondurilor UE și riscuri 

semnificative de corupție și clientelism 
în achizițiile publice.232 

 

 

                                                 
232 Podumljak, M., David-Barrett, E. (2015) The 
Public Procurement of Construction Works: The 
Case of Croatia. Zagreb: Partnership for Social 
Development. 

Tabelul 10. ofertanții care au câștigat top 

zece contracte finanțate de ue după tipul 

de proprietate 

 

 Nr. de 
ofertanți 

%  din nr. 
total 

Întreprinderi
le deținute 
de stat 

1 4.2% 

Proprietate 
mixtă cu mai 
mult de 50% 
capital privat 

2 8.3% 

Întreprinderi 
privatizate 

7 29.2% 

Întreprinderi 
private 

14 58.3% 

TOTAL 24 100% 

Sursa: Calculele autorului bazate pe date 

din baza de date integrityobservers.eu si 

Agenția Financiara (FINA) 

 

După cum am stabilit în cercetările 

noastre anterioare, procesul de 
privatizare din Croația a fost expus 

unei varietăți de anomalii care 
continuă să servească drept 
instrumente de capturare în sectorul 

privat din Croația233. Istoria 
întreprinderilor privatizate este 

relevantă pentru analiza noastră, 
deoarece procesul de privatizare din 

Croația a fost asociat cu slăbiciuni 
grave în ceea ce privește 
corectitudinea, transparența și 

procedura (Bajo, 2011, Grubišić et al., 
2009, Bendeković, 2000). Câțiva 

specialiști au caracterizat procesul ca 
unul în care resursele au fost alocate 
clientelar, liderii politici distribuind 

resursele pentru a-și extinde controlul 
politic asupra sectorului privat 

emergent (Čučković 2002, Franičević 
1999). Noii proprietari ai acestor 
întreprinderi au reușit deseori să 

obțină bunuri, nu din cauza 
competentei lor economice sau a 

resurselor financiare, ci datorită 

233 Podumljak, M., David-Barrett, E. (2015) The 
Public Procurement of Construction Works: The Case 
of Croatia. Zagreb: Partnership for Social 
Development. 
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faptului că au avut legături profitabile 
cu elita politică (Franičević 1999; 

Petričić). Prin urmare, frecvența 
ridicată a întreprinderilor deținute de 

stat și privatizate ca ofertanți de 
succes în achizițiile publice legate de 
fondurile UE, împreuna cu valoarea 

ridicată a contractelor câștigate, 
sugerează expunerea considerabilă a 

fondurilor UE la cultura locală de 
politizare, clientelism și corupție, în 
ciuda unor mecanisme și controale 

puternice de reglementare. 

 

Această constatare este susținută și 
de valoarea contractelor câștigate de 
consorții, în care întreprinderile de 

stat și privatizate au jucat un rol 
semnificativ. După cum se vede în 

Tabelul 4, șapte din primele zece 
contracte au fost câștigate de 

consorții care implicau companii de 
stat și privatizate, reprezentând peste 
80% din valoarea totală a acestor 

contracte (a se vedea Anexa 1).   

 

Tabelul 11. Top zece contracte care includ 

companii de stat și privatizate 

 

Sursa: Calculele autorului bazate pe date 

din baza de date integrityobservers.eu si 

Agenția Financiară (FINA) 

 

De fapt, singurele contracte care nu 

au implicat întreprinderi de stat și 
companii privatizate au fost cele 
pentru achiziționarea de echipamente 

sofisticate, cum ar fi elicoptere, și 
două contracte minore de construcție. 

Acest lucru sugerează faptul că 
fondurile UE sunt foarte expuse 

politizării, corupției și clientelei chiar și 
în finanțarea UE prin achiziții 

secundare. Analiza resurselor publice a 
indicat că fiecare consorțiu a avut una 

sau mai multe entități acuzate public 
de către mass-media de corupție și 
finanțarea partidelor politice în 

schimbul unui tratament preferențial. 
Excepția era reprezentată de 

compania italiană Augusta Westland, 
care a câștigat contractul de furnizare 
a elicopterelor pentru poliția croată. 

 
Deși acuzațiile mass-media nu 

înseamnă neapărat că s-au întâmplat 
încălcări reale ale legii, există o 
incidență ridicată a companiilor care se 

confruntă cu suspiciuni de corupție și 
alte încălcări ale legii, sugerând că 

riscurile de corupție în achizițiile 
publice care provin din fonduri UE sunt 

la fel de ridicate care derivă din 
finanțarea națională.  
 

Concluzii și recomandări 

 

În ciuda faptului că legile croate 
privind finanțarea partidelor politice, 

publicitatea electorală și achizițiile 
publice au stabilit un standard relativ 
ridicat și au mecanisme importante de 

transparență și control, ele încă nu 
răspund în mod adecvat politizării 

covârșitoare a achizițiilor publice și 
capturarea sectorului privat care 
reiese evident din indicatorii analizați. 

Cercetările indică faptul că deficiențele 
generale ale ecosistemului de 

integritate se reflecta și în achizițiile 
publice din fonduri UE. 

 

 Valoarea 
contractelor 

Numarul 
contractelor 

%  din valoarea 
totală a eșantionului 

Întreprinderi de stat si 
privatizate  

614,086,683,72 7 80.22% 

Întreprinderi private 151,423,461.52 3 19.78% 

TOTAL 765,510,145.24 10 100% 
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Deși procedurile restrictive nu sunt 
utilizate pe scară largă, iar concurența 

în achizițiile publice legate de 
fondurile UE depășește media 

națională, riscurile de tratament 
preferențial, corupția și clientelismul 
rămân prezente, ceea ce duce la o 

politizare sporită a fondurilor UE din 
Croația. Controalele UE pot fi 

efectuate prin formalități și proceduri 
oficiale; cu toate acestea, ele nu pot 
înțelege contextele locale și abilitatea 

autorităților contractante croate de a 
se abate de la proceduri. 

 
De exemplu, dacă prețul mai scăzut 
este criteriul dominant, este suficient 

de simplu să fie furnizate informații 
confidențiale cu privire la prețurile 

oferite de către concurenții entității 
sau consorțiului preferat pentru a se 

abate de la procedură. Prețurile pot fi 
ajustate rapid și consorțiul preferat 
câștigă licitația. Acest lucru este mult 

mai greu de atins dacă oferta cea mai 
avantajoasă din punct de vedere 

economic este criteriul. Prezența 
dominantă a criteriului prețului cel 
mai scăzut din achizițiile publice 

legate de fondurile UE (99,32% din 
valoarea totală a contractelor) 

sugerează existența unui risc ridicat 
de abuz în astfel de proceduri de 
contractare.  

 
Integritatea sistemului de achiziții 

publice din Croația este serios 
subminat de practica recurentă de 
contractare a consorțiilor care includ 

întreprinderi de stat și entități 
privatizate supuse influentei politice. 

Deși mai mulți ofertanți câștigători 
dintre primele zece contracte au fost 
și donatori ai partidelor politice (prin 

contribuții financiare), acest mod 
direct și formal de finanțare a 

partidelor politice nu este cel mai 
frecvent utilizat și abuzat. Partidele 
politice exercita o influență extensivă 

                                                 
234 Concept dezvoltat de Partnership for Social 
Development  - captură socială care reprezintă un 
concept evoluat de captură a statului 

asupra întreprinderilor de stat și 
asupra entităților privatizate. Faptul că 

peste 80% din valoarea achizițiilor 
publice aferente fondurilor UE a fost 

alocată consorțiilor, inclusiv acestor 
entități, sugerează că este deliberată, 
mai degrabă decât accidentală, și 

omniprezentă pe scena economică a 
Croației. În plus, aproape toți 

participanții la achizițiile publice din 
bani UE au fost acuzați public de 
implicarea în scheme de corupție și 

favoritism politic, ceea ce subminează 
încrederea operatorilor economici într-

o astfel de piață. 
 
În consecință, pe termen lung, ar 

putea fi mai puțini operatori economici 
dispuși să se angajeze în astfel de 

licitații, iar acest lucru ar trebui să fie 
observat îndeaproape în viitor. Datele 

observate sugerează că în Croația 
există nu numai o relație între 
finanțarea partidelor politice și 

achizițiile publice, ci și operatorii 
economici care servesc ca furnizori de 

resurse pentru actorii politici în 
schimbul favorurilor în distribuirea 
resurselor publice. Mecanismele 

naționale de control slabe și aplicarea 
slabă a sancțiunilor pentru încălcarea 

procedurilor ar putea fi una dintre 
problemele dominante care provoacă 
politizarea și corupția în achizițiile 

publice legate de fondurile UE. Aceste 
slăbiciuni, totuși, nu sunt accidentale 

și apar dintr-o problemă mai serioasă 
- captura socială234.  
 

În această stare de guvernare, 
resursele publice (financiare și legate 

de energie) sunt puternic politizate și 
utilizate în scopul de a capta sectoare 
independente în mod tradițional, cum 

ar fi operatorii economici privați, ONG-
urile și mass-media, pentru a exercita 

controlul total (mecanisme de aplicare 
a legii și control), dar și 
responsabilitate verticală (electoratul). 
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Problema este că, în comparație cu 
România, expunerea în materie de 

politizare a achizițiilor publice din 
Croația se află la un nivel similar celui 

național, deoarece nu are MCV și 
mecanisme de control puternice ale 
UE în țară. Prin urmare, practica, deși 

diferă formal, are același rezultat ca 
procedurile la nivel național de 

achiziții. Într-un astfel de mediu, este 
dificil să se propună măsuri adecvate 
de atenuare.  

 
Legislația privind finanțarea partidelor 

politice și a achizițiilor publice este 
puternică și vizează direcția cea bună. 
Punerea în aplicare a legii, cu toate 

acestea, în special în domeniul 
sancțiunilor impuse, este slabă, dacă 

nu aproape absentă, ca o barieră 
serioasă în calea corupției și politizării. 

Prin urmare, este necesar să se 
regândească cadrul instituțional 
pentru punerea în aplicare a legilor 

privind finanțarea partidelor politice și 
achizițiile publice. Întrucât cadrul 

instituțional în vigoare nu produce 
impactul dorit, în viitorul apropiat 
trebuie luate în considerare schimbări 

semnificative. Mecanismele externe de 
control și supraveghere pentru 

monitorizarea achizițiilor publice și 
actorilor politici (mass-media, ONG-uri 
și soluții independente, cum ar fi baza 

de date integrityobservers.eu) trebuie 
consolidate și luate la un alt nivel 

pentru a răspunde acestui regim de 
guvernare rezistent la reforme.  
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Anexa 1. Ofertanți câștigând top zece contracte finanțate de UE după locul de înregistrare 

/ tipul proprietății 

 

Autoritatea 
contractantă 

Locul 
înreg./ 
Autoritatea 
contractant
ă 

Valoarea 
contractelor 
(HRK) 

Ofertantul Locul 
înreg./ 
Ofertant
ul 

Tipul de 
proprietate/ 
Ofertantul 

Hrvatske 

Ceste d.o.o.  

Zagreb 161,888,677.19 Viadukt d.d.* Zagreb Întreprindere 

privatizată 

Ministerul 
Antreprenoriat
ului  

Zagreb 154,639,448.53 Zagrebgradnja 
d.o.o.* 

Zagreb Întreprindere 
privatizată 

 

 

 

Geoprojekt 

d.o.o. * 

Petrinja Întreprindere privată 

Međimurske 
vode d.o.o.   

Čakovec 132,369,116.69 Tegra d.o.o. * Čakovec Întreprindere privată 

 

 

 

Đurkin d.o.o. * Čakovec Întreprindere privată 

 

 

 

Hidrotehnika 
d.o.o. 

Čakovec Proprietate mixtă cu 
mai mult de 50% 
din capitalul privat 

 

 

 

Međimurska 
hidrogradnja 
d.o.o. 

Savska 
Ves (near 
Čakovec) 

Întreprindere privată 

 

 

 

Aquatehnika 
d.o.o. * 

Varaždin Întreprindere 
deținută de stat 

 

 

 

Proton d.o.o. Gornji 
Kneginec 
(near 
Varaždin) 

Întreprindere privată 

 

 

 

Vodogradnja 

d.d. Varaždin 

Varaždin Întreprindere 

privatizată 

Ministerul de 
Interne 

Zagreb 119,450,311.50 AgustaWestland Italy Întreprindere privată 

Odvodnja 
Poreč d.o.o. 

Poreč 71,124,984.55 Aquaterm d.o.o. 
* 

Karlovac Întreprindere privată 

 

 

 

Brodska 
Posavina d.d. 

Slavonski 
Brod 

Întreprindere 
privatizată 

 

 

 

Vodogradnja 
Rijeka d.o.o. 

Kukuljano
vo 

Întreprinderi 
privatizată 
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Međimurske 
vode d.o.o.   

Čakovec 60,290,759.66 Končar 
Inženjering za 
Energetiku i 

Transport d.d. * 

Zagreb Proprietate mixtă cu 
mai mult de 50% 
din capitalul privat 

 

 

 

Palir d.o.o. Zagreb Întreprindere privată 

 

 

 

Hidroinženiring 
d.o.o. 

Ljubljana, 
Slovenia 

Întreprindere privată 

Ministerul de 
Interne 

Zagreb 25,275,259.60 Gradnja d.o.o. Osijek Întreprindere 
privatizată 

 

 

 

Cestorad d.d. * Vinkovci Întreprindere privată 

Komunalac 
d.o.o. Županja 

Županja 19,756,935.09 Sokol d.o.o. Vinkovci  Întreprindere privată 

 

 

 

Aquaterm d.o.o. 
* 

Karlovac Întreprindere privată 

Institutul de 
Conservare 
din Croația 

Zagreb 12,216,214.93 Monte-mont 
d.o.o. *  

Osijek Întreprindere privată 

 

 

 

Izgradnja d.o.o. Crikvenic
a 

Întreprindere privată 

Vodovod 
Grada 

Vukovara 
d.o.o. 

Vukovar 8,498,437.50 Institut IGH 
d.d. * 

Zagreb Întreprindere 
privatizată 

 

 

 

Safege d.o.o. Zagreb Întreprindere privată 

Sursa: Calculele autorului bazate pe date din baza de date integrityobservers.eu si 

Agenția Financiara (FINA) 

 

N.B: Ofertanții marcați cu o stea (*) sunt entități pe care presa le-a raportat în mod repetat 

în privința donațiilor politice și a patronajului, a corupției și a conflictelor de interese. 
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