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Mulțumim tuturor celor care ne-au sprijinit în realizarea acestui material.
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I.

ARGUMENT: COSTURILE CLIENTELISMULUI ÎN GUVERNAREA DE TIP
BAZAR

Ghidul de faţă are rostul de a lansa un avertisment despre costurile enorme ale
guvernării slabe, de tip clientelar, adică aceea care combină incertitudinea, lipsa de
reguli stabile şi negocierile permanente pentru împărţirea resurselor publice, simptome
care au ajuns să fie sinonime cu politica în Republica Moldova şi în regiune, chiar în
state membre UE (România, Bulgaria, etc). Este, cu alte cuvinte, un studiu despre
guvernarea pe principii de bazar.
Ne-am concentrat cu precădere asupra unei dimensiuni foarte importante a sectorului
public: transferurile de fonduri pentru dezvoltare locală, care sunt principala sursă
de investiţii în infrastructura publică la nivel sub-naţional în Moldova, ca peste tot în
Europa; pe alocuri facem referire şi la problema întreprinderilor publice (State Owned
Enterprises), unde apar fenomene de nepotism în angajări sau sifonare de resurse
publice prin contracte preferenţiale; în fine, ne referim în extenso la problema
achiziţiilor publice (public procurement), o tematică orizontală care interesează ambele
domenii menţionate.
La limită distribuţia de fonduri de investiţii în teritoriu (plus procesul de achiziţii publice
care urmează după aceea), alături de companiile publice, de stat sau municipale, sunt
principalele surse de patronaj politic şi rezervoare de resurse ilicite pentru partide. Dacă
aceste două robinete s-ar putea controla ceva mai transparent şi obiectiv, politica esteuropeană ar rămâne probabil fără 80-90% din resursele pe care se bazează acum în
campanii şi procesul de party-building.
Din păcate, nivelul local cooperează adesea cu entuziasm la vandalizare – dar nici n-ar
avea cum să facă altfel. Primarii sunt fiinţe raţionale care răspund la stimulente. Or, ce
vedem în realitate este că: (a) cel bine conectat politic sau iresponsabil, care promite
bani pe care nu-i are, porneşte trei proiecte şi nu termină niciunul, ca să poată cere
suplimentări, e premiat la final de an când face gălăgie să i se dea ajutor de urgenţă; pe
când (b) cel chibzuit e luat de prost, se pune rău cu lumea, iar uneori i se confiscă şi
banii puşi deoparte din surse proprii.
Planul B, adică al bunei guvernări, n-are nici o şansă în asemenea condiţii, indiferent cât
de mult ne presează cu el partenerii externi de dezvoltare. Poţi să fii cel mai onest ales
local, cu diplomă în management la Harvard: după un an sau doi, eşti silit să te adaptezi
la jocul clientelar al bugetelor-bazar, singurul posibil în condiţii de politizare extremă,
imprevizibilitate şi negociere pe sub masă a împărţelii. Îl practici sau zbori, alungat chiar
de votanţi şi blamat pe la spate de angajaţii tăi.
Această contraselecţie implacabilă ne întoarce treptat la modelul de administraţie al
anilor ’70-’80, fie că e vorba de stagnarea şi corupţia brejnevistă din fosta URSS, fie că e
vorba de regimul balcanizat de clanuri familiale al lui Nicolae Ceauşescu în România.
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Acele regimuri se bazau nu pe vreo ideologie sau doctrină de management, ci pe legături personale şi corupţie sistemică, cu discrepanţă maximă între norma scrisă şi realitate.
Şi de ce e asta o problemă? În fond, cineva s-ar putea în mod onest de ce face atâta
agitaţie în jurul clientelismului, dacă el face lucrurile să meargă înainte? Până la urmă
asta e politica peste tot în lume: cine e deasupra, are de câştigat. Acum sunt ai noştri la
putere, luăm caimacul; data viitoare o să fiţi voi în vârf şi o să faceţi la fel. Pe total ţară
resursele sunt tot aceleaşi, doar că sunt dirijate către primării sau firme mai
“descurcăreţe”, care ştiu să dea din coate. Asta-i viaţa, comunităţile care vor să
progreseze trebuie să se orienteze şi ale către administratori mai şmecheri.
Raportul de faţă are menirea să răspundă exact la această întrebare: ce este în neregulă
cu clientelismul în sectorul public. Ceea ce argumentăm în următoarele secţiuni este că
guvernarea de tip bazar nu e doar o alocare neutră de resurse în avantajul unora
mai buni de gură (să zicem, „mai buni politicieni“), ci e una care erodează stocul
total de resurse publice, prin descurajarea celor buni: motivaţia se mută dinspre
reforme către lupta haotică de redistribuire, iar timpul şi energia unui primar deştept se
vor consuma în lobby şi rent-seeking. În final, toată societatea sărăceşte, cum ştim din
anii ’80, chiar dacă unii favorizaţi pe moment pot arăta votanţilor ici şi colo câte un mic
proiect, o bucată de drum, etc.
Sistemul de tip european al bunei guvernări crează stabilitate şi certitudine; acesta de
care vorbim aici dă incertitudine şi orizont de timp scurt pentru programarea şi
derularea oricărei investiţii. Primul sistem maximizează valoarea banilor, pentru că ei
pot fi planificaţi din timp şi cheltuiţi cu chibzuială. Al doilea sistem reduce valoarea
aceleiaşi sume de bani, din motive evidente:
(1) Banii obţinuţi prin lobby vin când nu te aştepţi şi trebuie cheltuiţi repede, altfel îi
pierzi din alocare şi nu ştii dacă-i mai vezi anul următor. Orice angrosist ştie că preţurile
pentru produse şi servicii sunt mai mari atunci când le cumperi în ultima clipă, presat de
timp. De exemplu, atunci când primăria primeşte fondurile în decembrie şi le aruncă pe
fereastră pentru te miri ce, doar ca să nu-i dea îndărăt la bugetul de stat.
(2) In al doilea rând, firmele contractoare care lucrează cu primăria sau compania de
stat vor scumpi automat bunurile şi serviciile, încorporând în ele o primă de risc, cu
atât mai mare cu cât alocările sunt mai discreţionare şi imprevizibile. Incertitudinea de
tip bazar are un cost în bani.
(3) În al treilea rând, dacă bugetul naţional face alocări de tip bazar, atunci primarii şi
managerii de companii sunt atraşi în acest joc “soft”; va continua să scadă interesul
lor pentru fondurile externe, atâtea câte sunt, prin proiecte mai dificil de realizat şi
mai uşor de verificat (după cum vedem că se şi întâmplă în România).
(4) În al patrulea rând, dacă an după an alocarea de fonduri îi premiază pe cei şmecheri
şi bine conectaţi politic, nu pe cei care fac proiectele cele mai bune tehnic, lumea va
învăţa şi se va adapta regulilor de joc: pe plan local nu va mai investi nimeni în
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capacitate de a scrie şi derula proiecte bune, ci în mecanisme de lobby. Oamenii nu
sunt iraţionali să investească în ceva care nu le aduce nici un avantaj.
Cu alte cuvinte, în jurul administraţiei publice se va produce o contraselecţie: mai
puţini experţi, mai mulţi şmecheri şi intermediari, plus funcţionari blazaţi şi obedienţi,
care semnează orice le spune şeful. Se crează reţele stabile politico-economice, cu firme
care câştigă permanent grosul licitaţiilor, deşi n-au ofertele cele mai bune iar uneori nici
capacitatea de a livra, aşa cum s-a văzut de multe ori în realitate.
Şi ce e cel mai important pentru noi cetăţenii, ca rezultat al tuturor acestor efecte, este
că aceeaşi sumă din fondurile publice ajunge să aibă valori diferite, în funcţie de
intensitatea clientelismului în sistemul de alocare. In plus, face o contraselecţie severă
pe termen lung, descurajând profesionalismul în instituţii şi firme publice şi private.
Pe scurt:


Guvernarea şi bugetele de tip bazar scumpesc bunurile şi serviciile publice;



Bani cu orizont de timp scurt şi afectaţi de incertitudinea alocării sunt folosiţi
prost, cu eficienţă scăzută sau pe priorităţi ad-hoc;



Bugetarea-bazar descurajează inovaţia şi investiţia în expertiză reală, pe
termen lung; este oportunistă şi favorizează tranzacţiile spot;



Atâta vreme cât regulile jocului încurajează bugetele-bazar, interesul actorilor
publici pentru absorbţia de fonduri de la partenerii externi, mai dificile şi mai
transparente, va fi mică, în ciuda declaraţiilor oficiale că aceastea reprezintă o
prioritate;



Doar regulile stabile şi transparente, ce permit prioritizări reale şi planificare
multi-anuală, sporesc valoarea resurselor publice consumate;



Buna guvernare şi inovarea vor apărea doar dacă schimbăm sistemul de
stimulente pentru aleşii locali, adică dacă schimbăm regula jocului şi
renunţăm la guvernarea de tip bazar.

În acest clip video de 10 min găsiţi mai multe argumente şi detalii despre costurile
clientelismului în administraţia locală, argumentare construită pe exemple româneşti,
dar valabilă în general în regiune - www.expertforum.ro/video-bugetele-bazar.
Unele dintre bazele de date la care facem referire în acest ghid pot fi descărcate
de pe www.expertforum/detector-clientelism, pentru a reproduce și exersa
indicațiile noastre. Tot aici găsiți resurse video din România și Moldova.
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II.

CLIENTELISMUL PRIN FONDURI DE INVESTIȚII

Una dintre formele puțin documentate este alocarea fonduri pentru investiții, care se
realizează prin transferul pe programe de la centru către administrația locală. Acestea
suplimentează alocările care au loc pe baza unei formule din banii proveniți din
impozitul pe venit sau alte surse și sunt distribuiți de la nivel de guvern; aceste fonduri
sunt în general mai puțin clientelare, dar nu excludem posibilitatea ca și aici să existe
devieri de la regulă.
Cele mai multe țări din regiune au astfel de programe, fie că sunt dedicate realizării de
infrastructură (drumuri, școli, canalizare, instalații pentru alimentarea cu apă etc),
eficiență energetică, construcții sociale, mediu și altele. Fondurile sunt gestionate în
general la nivel de minister, cu reguli de alocare care pot fi foarte diferite în termeni de
criterii, dar și de transparență.
Aceste programe se regăsesc de regulă incluse în bugetele naționale și pot fi diferite ca
sume de la an la an, luând în calcul inclusiv dacă are loc o schimbare de guvern sau
dacă este an electoral.
Tip de transfer

RO

GEO

MD

B. Transferuri
necondiţionate >
banii pot fi cheltuiți
conform nevoilor
locale

Echilibrare financiară
(partea din impozitul
pe venit )

Echilibrare financiară

Echilibrare financiară

C1. Transferuri
condiţionate > banii
trebuie cheltuiți
conform destinației:
cheltuieli curente

Fondul de rezervă (uz
mixt)

Fondul de rezervă (i)
Guvern; (ii) Presedinte

Fondul de rezervă

C2. Transferuri
condiţionate:
investiţii

Programul Național de
Dezvoltare Locală

Fondul de Dezvoltare
Regională

Fondul de Mediu

Fondul pentru sprijin
rural

Fonduri pentru
drumuri, mediu,
eficiență energetică

Compania Națională de
Investiții

Fondul de Dezvoltare
Regională
Fondul pentru investiții
capitale (parlament)

Structura comparativă a fondurilor în România, Georgia și Moldova
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Cum funcționează alocarea fondurilor pentru investiții? Guvernarea
de tip bazar
Pentru a ilustra cum funcționează programele de investiții, vom descrie modul de
funcționare pentru Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) – România și mai
multe fonduri din Moldova, dintre care Programul Drumuri bune pentru Moldova sau
fondurile pentru eficiență energetică sau investiții sociale.
PNDL este un program gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice (MDRAP) și cea mai importantă sursă de alocări din țară pentru infractructură.
Acesta este reglementat prin OUG 28/2013 și a continuat o serie de programe începute
încă din anii ‘90 care acopereau cheltuieli pentru drumuri județene și locale, pietruiri,
alimentare cu apă sau canalizare. PNDL 2 acoperă și construcția pentru școli și
grădinițe. Este un program din care s-a construit infrastructură mai degrabă mică și
mijlocie și nu drumuri naționale sau autostrăzi.
Alocările se fac prin ordin de ministru, fără a exista o transparență suficient de mare
privind algoritmii care sunt aplicați de minister pentru alocări. De exemplu, 2 dintre
criteriile specificate în lege sunt populația și capacitatea financiară a localității; dar nu
știm cu siguranță cât la sută din evaluarea finală reprezintă fiecare dintre aceste criterii.
Nu există decât o listă cu localitățile unde s-au alocat banii și sumele, fără a exista o
justificare sau o evaluare numerică (un punctaj, spre exemplu, pe o scară de la 0 la 100).
De asemenea, proiectele nu sunt numerotate, iar în unii ani au avut denumiri diferite,
ceea ce face foarte dificilă urmărirea unui proiect de la cap la coadă, pe o durată mai
lungă. Numele pot fi diferite, ca de exemplu Alimentare cu apă vs Sistem de alimentare
cu apă în comuna Colibași, judeţul Giurgiu (același proiect, ani diferiți) sau pot fi foarte
asemănătoare, ca de exemplu Reabilitare străzi principale în comuna Crevedia Mare vs
Modernizare drumuri stradale comuna Crevedia Mare.
Din această cauză, pentru anumite perioade, este dificil să vedem câți bani a primit o
localitate pentru un proiect, având în vedere că unele proiecte sunt multianuale. Mai
mult, și procedurile de achiziție sunt foarte dificil de urmărit și cu siguranță nu pot fi
analizate per ansamblu. Dacă ar fi avut un cod unic de proiect (cum este codul SMIS la
fondurile europene), centralizarea acestor informații ar fi fost cu siguranță mult mai
ușoară.
Cu toate dificultățile enunțate aici, am realizat un indice al clientelismului și o Hartă
interactivă a clientelismului – www.expertforum.ro/harta-clientelism, care arată cum au
fost împărțiți acești bani pe partide și măsoară obiectiv, pornind de la date, gradul de
clientelism politic. Indicele clientelismului arată care este raportul dintre sumele primite
de primarii puterii și sumele primite de primarii opoziției. Dacă alocarea ar fi fost
obiectivă, atunci raportul ar fi trebuit să fie cât mai apropiat de 1. În 2007, de exemplu,
raportul este de 3/1, ceea ce înseamnă că primarii puterii au primit de trei ori mai mulți
bani decât primarii din opoziție. Între 2012 și 2016, raportul a fost de 2/1. Fondul de
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Rezervă a fost unul dintre mecanismele care a contribuit decisiv la distorsionarea
proceselor de alocare.

Mai departe, am pus datele privind alocările și plățile propriu-zise pe o hartă interactivă,
care ne arată câți bani a primit fiecare unitate administrativ –teritorială. După ce am pus
datele cap la cap am tras câteva concluzii:
-

-

-

-

1

Alocările de fonduri țin cont de logica politică. Deși nu toate proiectele sunt
alocate politic, nu știm ce procent dintre ele sunt aprobate doar pe baza
apartenenței politice a primarilor și câte dintre ele sunt aprobate pe baza unor
calcule reale
Independenții au primit bani pentru a susține partidul de la putere
Schimbarea puterii poate fi o problemă pentru beneficiari, întrucât riscă să nu
mai primească bani; schimbarea poate fi și în interiorul aceluiași partid (unde
există diverse grupuri de putere), nu neapărat între partide. Din acest motiv,
unele proiecte se pot întinde pe mulți ani
Guvernarea şi bugetele de tip bazar scumpesc bunurile şi serviciile publice;
Bani cu orizont de timp scurt şi afectaţi de incertitudinea alocării sunt folosiţi
prost, cu eficienţă scăzută sau pe priorităţi ad-hoc;
Bugetarea-bazar descurajează inovaţia şi investiţia în expertiză reală, pe termen
lung; este oportunistă şi favorizează tranzacţiile spot;
Atâta vreme cât regulile jocului încurajează bugetele-bazar, interesul actorilor
publici pentru absorbţia de fonduri UE, mai dificile şi mai transparente, va
continua să scadă, în ciuda declaraţiilor oficiale că aceastea reprezintă o
prioritate;
Doar regulile stabile şi transparente, ce permit prioritizări reale şi planificare
multi-anuală, sporesc valoarea resurselor publice consumate1.

Vezi și Raportul anual EFOR 2018: Guvernarea de tip bazar, https://expertforum.ro/raportul-anual-2018
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Fondurile de rezervă și pentru urgențe din România
Atât bugetele din România, cât și cele din Moldova au fonduri de urgență dedicate
pentru calamități sau cheltuieli care nu pot fi prevăzute. În România, Fondurile de
Rezervă (cheltuieli urgente) și de Intervenție (calamități) la nivel național sunt gestionate
de către Guvern și se alocă potrivit Legii 500/2002, unde există foarte puține prevederi
privind alocarea acestor bani. Cu alte cuvinte, Guvernul decide pe ce se cheltuie acești
bani fără a avea prea multe limitări. Motiv pentru care din 2002 fondurile au fost
cheltuite constant pe baza excepțiilor: au existat nu mai puțin de 30 de derogări de la
art. 30, care au stabilit că banii se pot cheltui pe salarii, datorii sau pe alte intervenții a
căror urgență poate fi dezbătută.
Un tip de decizie care poate fi clientelară este mărirea sumelor destinate urgențelor.
Spre exemplu, în 2014, Guvernul Ponta a mărit suma de la 161 de milioane la 2,34
miliarde. Curtea de Conturi a concluzionat în raportul anual că majoritatea banilor nu
au fost cheltuiți pe chestiuni urgente sau neprevăzute2. În anumiți ani banii din Fondul
de Rezervă au mers chiar înspre asigurarea de plăți din PNDL, care cu siguranță nu
reprezentau o urgență.
Graficele de mai jos ne arată că schimbarea partidului de la guvernare conduce la
alocarea fondurilor către noul partid, chiar dacă vorbim despre bani destinați
urgențelor; iar urgențele și situațiile neprevăzute ar trebui să apară la toate partidele,
nu doar la cel de la guvernare
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
2008

2009
PSD
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PDL

PNL

2011
UDMR

2012
INDEPENDENT

2013

2014

PC/ALDE/PLR/PUR

2015

2016

2017

PP-DD/UNPR

Alocări FR/FI 2008-2017, per partide, % din fiecare an; doar fondurile pentru infrastructură
alocate direct către administrația locală

https://revista22.ro/70251752/curtea-de-conturi-guvernul-ponta-a-mărit-de-15-ori-fondul-de-rezerva-in2014.html
2
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Miliarde

Conform graficului de mai jos am putea crede că urgențele apar doar în ani electorali
(marcați cu roșu)
3.00
2.74
2.50

2.00

1.50

1.00

0.89
0.85

0.73

0.69

0.63

0.50

0.00
2007

2008

2009

2010

2011

0.38

0.32

0.20

0.17
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Alocări FR și FI pentru administrația locală, 2008-2017; doar fondurile pentru infrastructură
alocate direct către administrația locală

Unde căutam datele?
-

Investitii aprobate / PNDL: http://www.mdrap.ro/lucrari-publice/pndl/-8564
Pentru Compania Națională de Investiții – www.cni.ro
Harta clientelismului politic & rapoartele aferente - https://expertforum.ro/hartaclientelism/

Pentru Fondurile de Rezervă și Intervenție:
Pagina Camerei Deputaților:
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.lista_anuala?an=2018&emi=3&tip=2&rep=0

(puteți schimba 2018 din link cu un alt an,
pentru a vedea hotărârile din anul respectiv)
http://legislatie.just.ro – portalul oficial de
legislație
Orice altă platformă legislativă: www.lege5.ro,
www.legestart.ro etc
Monitorul Oficial - www.monitoruloficial.ro
Pentru fondul de rezervă de la nivel local
trebuie să căutați în bugetul instituției locale (primărie, Consiliu județean), pentru a
vedea care este alocarea (maximum 5% - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice
locale). Ulterior, sumele se alocă prin hotărâri de consiliu local sau județean. Pentru
executarea acestora, puteți urmări mai departe portalul de achiziții publice spre
exemplu, acolo unde este cazul.
Date despre populație http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online (Institutul de
Statistică). Este important să calculăm pe lângă sumele totale pe care le primește o
autoritate publică și sumele pe cap de locuitor (per capita), pentru că altfel ne putem
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înșela de fapt cu privire la proporții. De exemplu o 2 localități pot primi un milion de lei,
dar se pot raporta complet diferit: poate una este o comună cu 584 de locuitori și alta
este un oraș cu 45982 de locuitori. Dacă împărțim și comparăm, avem rezultate complet
diferite
http://www.transparenta-bugetara.gov.ro/transparenta-bugetara/index.htm - datele
despre execuții bugetare – putem vedea la nivel de instituție pe ce categorii se cheltuie
banii. Țineți cont că datele se acumulează, deci sumele din luna octombrie cuprind și
toate celelalte luni din an.

Fondul de rezervă local – un studiu de caz de la Brașov
În 20173, procurorii Direcției Naționale Anticorupție au deschis un dosar penal pe
numele fostului președinte al Consiliului Județean Brașov, Aristotel Căncescu, indicând
că acesta ar fi alocat ilegal sume din Fondul de Rezervă pentru companii conduse de
apropiați; o parte din bani au ajuns la partid.
În perioada 2012 - 2013, în baza aceleiași rezoluții infracționale, inculpatul Căncescu Aristotel Adrian, în
calitate de președinte al Consiliului Județean Brașov, a aprobat alocarea unor sume de bani din fondul de
rezervă al C.J. Brașov pentru achiziționarea de studii sau pentru plata unor contracte supraevaluate
încheiate între firmele controlate de inculpatul Grapă Sebastian și mai multe primării din județ.
Sumele de bani alocate de inculpatul Căncescu Aristotel Adrian, la cererea și cu ajutorul inculpatului Grapă
Sebastian, au fost în cuantum total de 1.089.080 lei, iar parte din această sumă, respectiv suma de 170.000
lei, a fost depusă de acesta din urmă la casieria unui partid politic pentru a fi pus pe o poziție eligibilă pe
lista de candidați pentru Consiliul Județean Brașov în contextul campaniei electorale din anul 2012.
În anul 2013, inculpatul Căncescu Aristotel Adrian, în calitate de președinte al Consiliului Județean Brașov, la
cererea și cu ajutorul inculpatului Matei Gavril, a aprobat alocarea sumei de 416.721 lei din fondul de
rezervă al CJ Brașov sub pretextul achiziției de sisteme de încălzire de către primăria unei comune din
județul Brașov de la o societate controlată în fapt de inculpatul Matei Gavril.
În ceea ce privește utilizarea fondului de rezervă aflat la dispoziția Consiliului Județean Brașov, din
probatoriul administrat în cauză, a rezultat că banii au fost alocați doar cu aprobarea inculpatului Căncescu
Aristotel Adrian, care a avut grijă ca în fiecare an fondul să fie constituit la nivelul maxim prevăzut de lege,
respectiv 5% din buget. Sumele de bani aflate în acest fond au fost date în mod discreționar de către
inculpatul Căncescu Aristotel Adrian pentru recompensarea colaboratorilor politici, fără vreo legătură cu
condițiile reale din localități, acesta considerând fondul de rezervă ca fiind la dispoziția sa.
În acest context, inculpatul Căncescu Aristotel Adrian a ținut o evidență a utilizării sumelor respective,
pentru a căror alocare fiecare persoană se adresa acestuia care aproba direct cererea fără să existe referat
de analizare a solicitării, fiind de ajuns ca persoana respectivă să-i spună că banii sunt pentru el. Votul în
plen, atunci când a avut loc, a fost formal, consilierii limitându-se să aprobe punctul de pe ordinea de zi
inițiat de inculpatul Căncescu Aristotel Adrian , fără discuții sau verificări.
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http://www.pna.ro/faces/comunicat.xhtml?id=8051
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Fondurile de investiții din Republica Moldova
Am analizat alături de partenerii noștri din Moldova – Expert Grup și Watchdog - mai
multe fonduri, dintre care Programul Drumuri Bune pentru Moldova, Fondul Ecologic
Național, Fondul de Investiții Sociale din Moldova, Fondul pentru Eficiență Energetică și
transferurile pentru investiții capitale. Toate aceste fonduri înseamnă transferul de
resurse de la centru către comunitățile locale (și în unele cazuri există apeluri și pentru
întreprinderile private) pentru diverse investiții cum ar fi construcția de drumuri, școli
sau alte clădiri sau îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor. Dacă în unele cazuri
banii se transferă către local și autoritățile locale gestionează banii, la Drumuri bune
pentru Moldova, spre exemplu, banii sunt gestionați direct de la centru. Similară este
practica în cazul Fondului pentru Dezvoltare Regională.
Sumele diferă de la an la an și între fonduri. Este interesant totuși de observat cum se
alocă mai multe fonduri în ani electorali, pentru a asigura finanțarea campaniei și
atragerea alegătorilor cu lansarea unor drumuri, școli sau grădinițe.
Câteva concluzii:
Watchdog a realizat o analiză a programului Drumuri bune pentru Moldova4, din care
a reieșit că acesta este nociv întrucât:
-

-

-

-

Distragerea mijloacelor din Fondul Rutier subminează sustenabilitatea
infrastructurii drumurilor; adică Guvernul a luat bani care trebuiau investiți în
infrastructură națională, mare și i-a alocat către un program din care s-au
reparat și reconstruit drumuri mici, cârpite, cu o bandă sau care duc înspre
cimitire sau ate zone ale localităților unde nu există vad prea mare.
Antrenarea atotcuprinzătoare a resurselor Administrației de Stat a Drumurilor și
a antreprenorilor autohtoni compromite desfășurarea proiectului de
îmbunătățire a drumurilor locale, finanțat de Banca Mondială, dar și a proiectelor
de reabilitare a drumurilor naționale.
Desfășurarea lucrărilor de reparație a drumurilor fără proiecte, fără studii de
fezabilitate, fără îmbunătățirea infrastructurii pietonale prezintă o utilitate
redusă pentru societate, respectiv o alocare nerațională a resurselor bugetare.
Termenii restrânși de desfășurare a lucrărilor și multiplele semnalizări privind
calitatea lor lasă multe dubii privind durabilitatea investițiilor.
Alocarea populistă și discreționară a resurselor în an preelectoral este
susceptibilă de a fi o tentativă de corupere a electoratului. Într-o primă fază s-au
alocat 1.6 miliarde MDL, peste care s-a mai adugat un val de alocări

Deși programul pare transparent – toate proiectele sunt pe site, inclusiv cu poze –
alocările sunt de fapt populiste, fără criterii clare și se pliază pe interese politice
imediate, adică alegerile parlamentare din februarie 2019, unde se va vota pentru prima
4

www.expertforum.ro/raport-drumuri-bune
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dată cu un sistem mixt; nu există al doilea tur, deci câștigă cine ia mai multe voturi din
prima. Dacă suprapunem alocările peste circumscripții, vedem că s-a oferit prioritate
raioanelor cu șanse mai bune de succes pentru exponenții Partidului Democrat. Cu alte
cuvinte, raioanele unde candidează liderii partidului au primit exponențial mai mulți
bani față de celelalte. În doar 27 din 51 circumscripții, guvernarea a concentrat peste
90% din cheltuieli.
Deci logica nu merge neapărat ca în Româna, unde alocările urmează în cea mai
mare parte persoana de la conducerea primăriei sau consiliului județean, ci
urmează candidatul concret și votantul. Cu alte cuvinte, s-a investit în acele localități
unde există o șansă vizibilă ca PD să ia voturi, chiar dacă primarul este de la alt partid.
Localităților unde alegătorii votează de regulă cu opoziția și sunt o cauză pierdută
pentru PD, nu li s-au alocat prea mulți bani. De asemenea, chiar și localități conduse de
primari PD care nu aduc prea multe voturi nu au fost în capul listei, ca sume de bani
primite. Aceasta este însă o abordare nouă, așa cum putem vedea mai jos, până în 2017
banii au mers prioritar către primarii afiliați puterii.
În ceea ce privește Fondul Ecologic Național, Fondul de Investiții Sociale din Moldova,
Fondul pentru Eficiență Energetică, analiza Expert Grup ne arată că indiferent de
partidul/alianța de guvernământ, primarii afiliați acestuia/acesteia au avut șanse mai
mari să primească fonduri pentru proiecte prin intermediul instrumentelor financiare
analizate, decât cei din opoziție și cei independenți. Astfel, partidul sau coaliția de
guvernământ, utilizează resursele bugetului public pentru a-și favoriza primarii afiliați,
în scopul păstrării suportului acestora și respectiv al cetățenilor în alegerile
parlamentare următoare.
Un indice maxim de clientelism politic a fost înregistrat în anul 2012, pe
instrumentul de transfer – anexele cu investițiile capitale din Bugetul de Stat, când, în
medie, era de 6 ori mai probabil să primești fonduri dacă erai primar afiliat alianței de
guvernare, decât dacă erai primar de opoziție. În anul 2015, indicele clientelismului
politic arată că, probabilitatea să primești fonduri dacă erai primar afiliat alianței de
guvernare era în medie de 4 ori mai mare, decât dacă erai primar de opoziție, pentru
toate instrumentele de transferuri (excepție instrumentul investițiilor capitale din BS,
care în general nu s-au acolat).
Unde găsim resurse?
Harta și raport fonduri - https://expertforum.ro/harta-clientelism-md/ www.expertgrup.org
Raport Programul Drumuri Bune - https://expertforum.ro/raport-drumuri-bune/ 5
Datele despre FEN - http://www.madrm.gov.md/ro/content/fondul-ecologic-național /
http://green.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=44
Secțiune preluată de pe http://www.contributors.ro/administratie/clientelismul-in-regiune-cum-iși-asigurapartidele-supraviețuirea-in-moldova-romania-și-georgia/
5
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FISM - https://fism.gov.md, inclusiv achiziții - https://fism.gov.md/ro/advanced-pagetype/anunțuri
FEE - http://www.fee.md/index.php?l=ro
Drumuri bune pentru Moldova - http://drumuribune.md
Date populație - http://www.statistica.md/category.php?l=ro&idc=103 (Institutul de
Statistică). Totuși, datele privind statistica colectate acum câtiva ani pot fi neutilizabile,
având în vedere migrația masivă. Pentru o medie mai realistă, vă puteți raporta și la
participarea la alegeri

Studiu de caz: Fondul de Eficiență energetică
Portalul www.anticoruptie.md6 a publicat un articol în care semnalează anumite indicii
privind clientelism politic cu privire la funcționarea fondului:
-

-

6

Alocări majoritare către primari ai Partidului Democrat
Migrația unor primari care au primit finanțare
Câteva dintre firmele de audit care efectuează studii pentru dosarele depuse de
autoritățile contractante au legături cu instituțiile care gestionează Fondul –
Ministerul Economiei, Agenția pentru Eficiență Energetică, managementul
Fondului
Curtea de Conturi a punctat un monopol al unor astfel de companii, dar și
achiziții pentru execuție mărite cu până la 27% față de valoarea inițială

https://anticoruptie.md/ro/investigatii/bani-publici/fondul-pentru-eficienta-democrata
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-

O companie care execută lucrări care aparțin unui membru al Parlamentului,
membru în PD

De asemenea, Fondul are probleme și legate de gestionare:
-

Au fost utilizați mai puțin de jumătate din banii disponibili
Există 259 de primării care au depus proiecte și nu au luat niciun ban, iar altele
au până la trei proiecte
Costurile pentru studiile de audit sunt mari
Alocările pot fi făcute pentru investiții care nu sunt fezabile, cum ar fi școli din
localități unde nu mai sunt elevi

1. Fondat în vara anului 2012 pentru a asigura eficientizarea cheltuielilor energetice, prin
finanțarea unor proiecte locale de reducere a consumului de energie și de utilizare a
energiei regenerabile, Fondul de Eficiență Energetică (FEE) a aprobat în ultimii trei ani
finanțări în valoare de aproape jumătate de miliard de lei pentru izolarea termică,
schimbarea geamurilor și a ușilor și pentru instalarea iluminatului public în diferite
localități ale republicii. Cei mai mulți din acești bani au fost oferiți localităților conduse de
primari democrați. FEE se subordonează Ministerului Economiei, condus de exponenți ai
aceluiași partid. Politizarea Fondului nu este însă singura problemă, afirmă mai mulți
aleși locali. O bună parte din companiile autorizate pentru efectuarea auditului energetic,
fără de care nu poți obține finanțare de la FEE, sunt interconectate sau afiliate unor
angajați din cadrul Fondului sau din instituții subordonate Ministerului Economiei.
Veniturile din audit obținute de aceste firme se ridică la câteva sute de mii de lei pe lună,
spun ceilalți auditori care se plâng de concurență neloială. Administrator al Fondului,
timp de trei ani, a fost un agent economic care astăzi administrează afacerile fostului
ministru al Economiei, Valeriu Lazăr. Firma era salarizată cu circa 145 de mii de lei pe
lună.
2. Apelurile 1 și 3 se referă la izolarea termică a clădirilor, iar Apelul 5 oferă finanțare
pentru iluminatul public. Fondul acoperă în proporție de 70-80 la sută cheltuielile de
executare a lucrărilor, restul banilor reprezintă contribuția autorității contractante.
3. Am analizat cele 165 de proiecte de finanțare acceptate de FEE pentru autoritățile locale
sub aspectul apartenenței politice a primăriilor care au aplicat. Astfel, în 67 de cazuri
(40,6 %), banii pentru proiecte de eficiență energetică au ajuns în localități conduse de
primari democrați, iar în șase cazuri, primarii care au obținut proiecte de la FEE au aderat
peste un timp la Partidul Democrat.
În cazul celui de-al cincilea Apel, pentru modernizarea sistemului de iluminat public,
situația este și mai gravă. Din 13 proiecte aprobate de FEE, în opt cazuri este vorba
despre primării conduse de reprezentanți ai Partidului Democrat, iar în cazul satelor
Chioselia Mare și Frumușica din raionul Cahul, primărița Svetlana Cealicu, deși a candidat
din partea PLDM, i-a susținut la începutul acestui an pe deputații liberal-democrați care
au format noua majoritate parlamentară și au votat Guvernul Filip.
4. „Noi de trei ori am aplicat la Fond pentru a obține finanțare pentru izolarea termică a
școlii de muzică din localitate, unica din regiunea de sud a republicii, și de fiecare dată
am fost respinși”, se plânge Tatiana Badan, primarul satului Selemet, raionul Cimișlia, tot
ea președinta Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM). Pentru pregătirea
documentelor de aplicare, primăria a cheltuit peste 70 de mii de lei. „Cu acești bani am fi
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putut începe să schimbăm geamurile școlii. Nu e convenabil să aplici la acest Fond
pentru că nu există transparență în modul de administrare. Ar fi logic să se aloce bani
pentru proiectele unde există durabilitate, dar nu pentru instituții care în scurt timp vor fi
închise. Mulți primari mi s-au plâns că FEE este politizat, iar procesul de aplicare foarte
complicat”, a mai precizat Badan.
5. Agenția pentru Eficiență Energetică (AEE) a autorizat 42 de companii pentru a efectua
audituri energetice pentru proiectele depuse la FEE. Mai multe dintre aceste companii au
aceiași fondatori, aceeași adresă sau au legături cu persoane apropiate Fondului sau
Ministerului Economiei. Un sfert din companiile de audit autorizate au fost create în
preajma deschiderii Fondului sau la scurt timp după aceasta.
6. Potrivit unui raport al Curții de Conturi cu privire la auditul performanţei FEE, efectuat în
2014, 50,6 % din rapoartele de audit energetic pentru Apelul 1 au fost elaborate de trei
companii: Novaenerg SRL, Dumit-Grup SRL și Diolum SRL. Auditurile conțineau aceleași
greșeli. „În consecință, datele din rapoartele de audit energetic nu au putut fi utilizate de
FEE la stabilirea măsurii în care obiectivele proiectului corespund priorităților de eficiență
energetică”, se arată în document.
7. Auditorii Curții de Conturi au constatat mai multe nereguli și în procesul de contractare a
companiilor care execută proiectele de eficiență energetică. Fie că nu au fost respectate
condițiile de organizare a licitațiilor, fie caietele de sarcini nu au fost coordonate cu FEE,
în multe cazuri companiile contractate au solicitat să semneze acorduri adiționale de
majorare. Potrivit contractelor de grant, în cazul în care nu sunt respectate prevederile
din caietul de sarcini sau acesta nu este coordonat cu FEE, Fondul poate refuza
debursarea banilor.

Fondul de Rezervă în Moldova
În Republica Moldova, legea bugetului poate include sume pentru Fondul de Rezervă și
Fondul de Intervenție. Ca și în România, monitorizările realizate de ONGuri arată câteva
disfuncționalități majore legate de gestionarea acestor fonduri7:
-

Lipsa unor prevederi clare privind destinația banilor
Lipsa unor justificări solide pentru alocări
Alocări care nu sunt neapărat urgente
Alocări ținând cont de apartenența politică a primarilor

În 2013:
Este evident și tratamentul părtinitor la repartizarea mijloacelor din fond administrațiilor APL în
funcție de apartenența politică a primarilor localităților, care au beneficiat de alocări din Fondul
de Rezervă. Din suma de 20231,8 mii lei alocată APL, primăriilor, unde primari sunt membrii ai
PLDM le-a revenit 47% din resursele financiare alocate, PDM-39%, PL-4%, PCRM-4%, CI (primari,
care au candidat independent la alegeri)-6%.

7

http://www.e-democracy.md/files/fr/studiu-gestionarea-fr-moldova-2013-full.pdf
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Puteți găsi datele referitoare la alocările pe http://lex.justice.md și Monitorul Oficial https://www.monitorul.md (cu plată)

Legislația relevantă este Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale
nr.181 din 25 iulie 2014 și Hotărîrea Guvernului nr.862 din 18 decembrie 2015 Regulamentul privind gestionarea fondurilor de urgență ale Guvernului.
Câteva sfaturi când vreți să vă uitați peste alocările din fondurile pentru investiții
-

Calculați mereu sumele per capita / pe cap de locuitor și nu în valori absolute,
pentru că riscați să vă iasă valori distorsionate
Urmăriți cu atenție apartenența politică a primarilor. Datele de la alegeri pot fi
înșelătoare, mai ales dacă primarii migrează. Așadar, puteți face căutări în presă
sau în alte surse (listele de primari semnatari ai diferitelor declarații politice, de
exemplu), pentru a vedea dacă au intervenit schimbări în orientarea politică a
primarilor. Oricum, există riscul ca un primar să fie formal într-un partid, dar să
reprezinte alte interese.

Câteva sfaturi când vreți să vă uitați peste alocările din fondurile pentru urgențe
-

-

-

-

Aceste fonduri nu ar trebui alocate pentru cheltuieli care ar putea fi ușor
prevăzute precum premiile, deplasări, construcții sau reparații de clădiri care nu
reprezintă urgență, achiziție de mjloace fixe
Nu ar trebui alocate nici pentru programe precum PNDL, întrucât banii pentru
programele de investiții ar trebui separate în buget. Alocarea pentru un astfel de
program poate înseamna ocolirea regulilor
Majorarea semnificativă a sumelor alocate pentru fondurile de rezervă pe
parcursul anului poate fi un indicator de clientelism sau alocări arbitrare, mai
ales dacă nu există situații de urgență.
Anii electorali reprezintă un risc mai ridicat, întrucât fondurile care nu sunt
utilizate pentru organizarea alegerilor pot avea un rol în campaniile electorale ale
partidelor

Primarii migratori
Migrația primarilor este un factor legat de clientelismul politic. De multe ori primarii
sunt condiționați de banii despre care vorbim aici pentru a supraviețui și pentru a fi
realeși. Astfel că în multe cazuri migrează după bani. Ceea ce este parțial justificabil,
dacă ne gândim că 75% dintre comunele din România erau falimentare tehnic în 2010,
adică strângeau la bugetul local mai puțini bani decât aveau nevoie pentru a-și plăti
cheltuielile cu salariații.
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Migrația din septembrie 2014 – România
Guvernul României a emis o ordonanță de urgență în august 20148, prin care a permis
aleșilor locali să schimbe partidul o dată într-o perioadă de 45 de zile. Explicația a fost:
că autorităţile administraţiei publice locale se confruntă cu blocaje privind îndeplinirea condiţiilor
legale necesare validării deciziilor care să asigure stabilitate politică ca urmare a reorganizării
unor partide politice, alianţe politice sau alianţe electorale, după caz, se impune armonizarea
legislaţiei specifice acestor categorii de aleşi.

Practic, în 2014, Uniunea Social Liberală (USL), compusă din PSD și PNL se destrămase,
iar Guvernul motivează că această despărțire a condus la disfuncționalități în
administrația locală. Motivul real pare a fi altul – organizarea alegerilor prezidențiale din
noiembrie 2014 și nevoia PSD de a avea mai mulți primari care să adune voturi.
Rezultatul este că 552 de primari au migrat de la un partid la altul (aproape 20% din
total), cea mai mare parte către PSD. Migrația a mai generat două concluzii importante:
-

Cei mai mulți primari au plecat de la PNL sau alte partide la PSD
O mare parte dintre primarii care au migrat au primit mai mulți bani (vezi și
hărțile de mai jos).

Migratie (sus) vs plăți a doua jumătate
a lui 2014, după migrație
(PSD=roșu, PNL = galben)

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/161004, OUG nr. 55 din 28 august 2014 pentru
reglementarea unor măsuri privind administraţia publică locală
8
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Unde găsim date privind migrația?
-

-

Apartenența politică a primarilor/rezultatele alegerilor - www.roaep.ro/istoric
(Autoritatea Electorală Permanentă/ rezultatele publicate de Birourile Electorale
Centrale, pentru fiecare tip de alegeri)
Migrația primarilor 2014 – www.expertforum.ro/primari-clientelari; paginile web
ale prefecturilor conform OUG 55/2014

Migrația în Moldova
Situația este diferită în Moldova față de România, întrucât în primul caz, apartenența
este mai dificil de identificat, din cauza migrației intense și a lipsei unor prevederi care
să sancționeze acest act, cum se întâmplă în România. Astfel, pe lângă datele de la
alegeri, mai există și alte modalități de a vedea din ce formațiuni fac parte primarii. O
sursă ar fi paginile partidele politice. Pe pagina web a partidului Democrat putem afla
de exemplu cine sunt primarii sau consilierii orășenești care fac parte din partid
www.pdm.md/ro/primarii-pdm/
PD a avut 287 de primari la alegerile din iunie 2015. În martie 2017, aproape jumătate
din cei 898 de primari din Moldova erau parte din PD; cei mai mulți migraseră de la
Partidul Liberal Democrat9.
Cauzele migrației pot fi diferite, depinde pe cine întrebi. Opoziția declară că se fac
presiuni și se aplică metode nedemocratice, migratorii susțin că au schimbat partidul
din proprie voință și pentru a ajuta cetățenii.
Unde căutăm datele în Moldova?
-

Date privind primarii – sursa primară a datelor este pagina www.cec.md (Comisia
Electorală Centrală).
Alte aplicații www.infonet.md/?p=1506, http://moldova.digital/primari
Declarații publice - www.zdg.md/wp-content/uploads/2017/03/Declaratiecomună-primari-Hâncești-aderare-la-PD.png
Lista unor poziții comune. De exemplu, în 2018, după blocarea fondurilor de
către UE, 713 primari au adresat o scrisoare liderilor UE prin care acuzau pozițiile
liderilor platformei DA și PAS - acțiunile lipsite de patriotism și îndreptate

împotriva comunităților locale din partea unor politicieni iresponsabili de la
Chișinău, care au făcut tot posibilul ca să blocheze finanțarea europeană pentru
Moldova. Aceste liste ne pot arăta care este de fapt orientarea/adeziunea politică
a primarilor10. În țările din regiune, apartenența primarilor la partide este foarte
fluidă, din cauza ideologiilor inexistente și a nevoii de a urma banii; cu alte
https://www.zdg.md/editia-print/politic/de-ce-migreaza-primarii
http://www.jurnal.md/ro/news/89d0665e065f584f/doc-lista-primarilor-care-si-au-pus-semnatura-pescrisoarea-adresata-ue-in-care-sunt-atacati-liderii-platformei-da-si-pas.html
9

10
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cuvinte, primarii trag la alegeri în primul rând pentru ei înșiși și mai puțin pentru
partid, iar dacă li se oferă mai multe fonduri din altă parte, nu ezită în multe din
cazuri să urmeze noul partid11

III.

FINANȚAREA PARTIDELOR POLITICE

Moldova
Regulile privind finanțarea partidelor sunt stabilite printr-o serie de legi precum Codul
Electoral, Legea 294/2007 privind partidele politice, legile bugetare, Regulamentul
privind finanţarea activităţii partidelor politice, Codul Penal, Codul Fiscal etc. Puteți găsi
aceste reglementări pe pagina CEC - https://cec.md/ro/legislatie-2779.html
Câteva reglementări importante:
Codul Electoral - Articolul 36. Interzicerea subvenţionării din străinătate

(1) Se interzice finanţarea directă şi/sau indirectă, precum şi susţinerea materială sub orice
formă a grupurilor de inițiativă, a campaniilor electorale ale candidaţilor la alegeri şi ale
concurenţilor electorali de către alte state, de către întreprinderi, instituţii şi organizaţii străine,
internaţionale şi mixte, precum şi de către persoanele fizice care nu sînt cetăţeni ai Republicii
Moldova. Sumele astfel primite se confiscă prin hotărîre a instanţei de judecată şi se fac venit la
bugetul de stat conform prevederilor legislaţiei penale şi contravenţionale.
Articolul 38. Condiţiile şi modul de susţinere financiară a campaniilor electorale

(1) Pentru finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale pot fi utilizate doar
resurse financiare provenite din activitatea de muncă, de întreprinzător, ştiinţifică sau din cea de
creaţie, desfăşurată pe teritoriul Republicii Moldova.
(2) Finanţarea directă şi/sau indirectă, precum şi susţinerea materială prin alte forme a
campaniilor electorale ale concurenţilor electorali de către persoane fizice sau juridice se
efectuează cu respectarea următoarelor condiţii:
a) concurentul electoral deschide la bancă un cont cu menţiunea „Fond electoral”, transferînd
în el mijloace financiare proprii, precum şi alte mijloace băneşti primite în condiţiile legii de la
persoane fizice cetăţeni ai Republicii Moldova ori de la persoane juridice din ţară şi anunţă
Comisia Electorală Centrală despre persoana responsabilă de finanţele sale (trezorierul).
Candidaţii în alegeri nu pot fi desemnaţi trezorieri;
b) contul cu menţiunea „Fond electoral” poate fi deschis şi pînă la înregistrarea concurentului
electoral, cu condiţia ca orice încasări şi cheltuieli de pe acest cont să se facă doar după
înregistrarea concurentului electoral;
Datele privind migrația politică de la cele două alegeri recente (2010 și 2014) din Georgia arată că actorii
din administrația locală din Georgia sunt foarte susceptibili să schimbe opțiunile politice în favoarea
câștigătorului final, poate pentru a se bucura de toate privilegiile care vin făcând parte din majoritate sau
într-un efort de a evita să fie unica opoziție într-o țară condusă de un singur partid. Municipalitatea din
Marneuli, care a făcut o întoarcere completă de la votarea a 16% în favoarea Georgian Dream în 2012 la
69% în 2017, a fost probabil unul dintre cele mai extreme exemple în acest sens.
11
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c) concurentul electoral care nu-şi deschide un cont la bancă cu menţiunea „Fond electoral”
informează despre aceasta Comisia Electorală Centrală şi desfăşoară doar activităţi de campanie
sau promovare electorală ce nu implică cheltuieli financiare;
d) plafonul general al mijloacelor financiare ce pot fi transferate pe contul „Fond electoral” al
concurentului electoral se stabileşte de către Comisia Electorală Centrală, luînd ca bază de calcul
un coeficient înmulţit cu numărul de alegători din circumscripţia electorală în care au loc
alegerile;
e) plafoanele donaţiilor din partea persoanelor fizice şi juridice în contul „Fond electoral”
pentru o campanie electorală constituie 200 şi, respectiv, 400 de salarii medii lunare pe
economie stabilite pentru anul respectiv;
f) persoanele juridice pot vira mijloace băneşti pe contul „Fond electoral” numai prin transfer,
împreună cu o notă informativă despre inexistenţa cotei de stat, străine sau mixte în capitalul
social şi cu o declaraţie pe propria răspundere privind lipsa restricţiilor prevăzute la lit. d);
g) persoana juridică care transferă mijloace băneşti pe contul „Fond electoral” îi va informa pe
acţionarii sau pe membrii săi despre operaţiunile astfel efectuate;
h) donaţiile oferite în numerar de către persoanele fizice se însoţesc de un formular completat
care se anexează la documentele contabile ale concurentului electoral susţinut. Modelul
formularului privind donaţiile oferite în numerar se aprobă de Comisia Electorală Centrală;
i) mijloacele financiare din fondul electoral pot fi utilizate numai după declararea lor la Comisia
Electorală Centrală sau la consiliul electoral de circumscripţie, în cazul candidaţilor independenţi
în alegerile locale;
j) mijloacele financiare transferate pe conturile cu menţiunea „Fond electoral” nu pot fi folosite
în scopuri personale.
(3) Se interzice finanţarea ori susţinerea materială sub orice formă, directă şi/sau indirectă, a
activităţii partidelor politice, a campaniilor electorale/ concurenţilor electorali de către:
a) persoanele juridice din străinătate, inclusiv cele cu capital mixt, de către alte state sau
organizaţii internaţionale, inclusiv organizaţii politice internaţionale;
b) cetăţenii Republicii Moldova care nu au împlinit vîrsta de 18 ani, cetăţenii limitaţi în
capacitatea de exerciţiu sau declaraţi incapabili prin hotărîre definitivă a instanţei de judecată;
c) persoanele fizice cetăţeni ai Republicii Moldova din veniturile obţinute în afara ţării;
d) autorităţile publice, organizaţiile, întreprinderile, instituţiile publice, alte persoane juridice
finanţate de la bugetul public sau care au capital de stat, cu excepţia cazurilor în care acordarea
de servicii sau susţinerea materială este în mod expres prevăzută de legislaţie;
e) persoanele juridice care, cu un an înainte de începerea perioadei electorale, au desfăşurat
activităţi finanţate sau achitate din mijloace (fonduri) publice, precum şi de către persoanele
juridice cu capital străin sau mixt;
f) persoanele anonime sau în numele unor terţi;
g) persoanele fizice care nu sînt cetăţeni ai Republicii Moldova;
h) organizaţiile necomerciale, sindicale, de binefacere sau religioase.
(4) Toate cheltuielile pentru campania electorală se efectuează din mijloacele de pe contul cu
menţiunea „Fond electoral”.
(5) Concurenţilor electorali li se interzice să ofere alegătorilor bani, să le distribuie fără plată
bunuri materiale, inclusiv din ajutoare umanitare sau din alte acţiuni de binefacere.
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(6) Prevederile alin. (5) nu se vor aplica în cazul cadourilor simbolice, reprezentînd publicitate
electorală sau politică, confecţionate din mijloace declarate de pe contul „Fond electoral”, care
poartă simbolica concurentului electoral şi a căror valoare de piaţă nu depăşeşte 2 unităţi
convenţionale.
(7) Banca în care sînt deschise conturi cu menţiunea „Fond electoral” informează Comisia
Electorală Centrală despre mijloacele băneşti virate în contul concurenţilor electorali zilnic ori la
cererea Comisiei.
Articolul 382. Rapoartele privind finanţarea campaniilor electorale

(1) Partidele politice şi blocurile electorale, precum şi candidaţii independenţi, în cazul
alegerilor parlamentare și prezidențiale prezintă Comisiei Electorale Centrale, în termen de 3 zile
de la deschiderea contului cu menţiunea „Fond electoral” şi, ulterior, o dată la două săptămîni,
un raport despre mijloacele băneşti acumulate şi cheltuielile efectuate în campania electorală,
atît în format electronic cît şi pe suport de hîrtie, sub semnătura persoanelor responsabile.
HOTĂRÎRE Nr. 4401 din 23.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului privind
finanțarea activității partidelor politice 12

65. Partidul politic prezintă la Comisia Electorală Centrală semestrial, pînă la data de 15 iulie a
anului de gestiune, și anual, pînă în data de 31 martie, rapoarte privind gestiunea financiară.
Partidele politice beneficiare de subvenții de la bugetul de stat vor prezenta rapoartele
respective și la Curtea de Conturi.
66. Lunar, pînă la data de 10 a fiecărei luni, partidul politic va prezenta Comisiei în formă
electronică Informația lunară privind cheltuielile partidului din subvențiile de la bugetul de stat,
conform modelului din Anexa nr. 7.

Puteți găsi toate rapoartele partidelor – cotizații, raport financiar, donații, subvenții de la
buget – din afara campaniei electorale pe pagina https://cec.md/ro/reports

De exemplu, la donații puteți vedea numele persoanelor care au donat, statutul lor
(dacă sunt sau nu membri de partid), sumele donate și data, dacă donația a fost
transferată sau nu prin cont bancar. Conform unor modificări recente, nu se mai
publică codul personal, domiciliul și locul de muncă.

12

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=363199
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Locul de muncă poate fi important, având în vedere că există situații în care angajații
unei firme pot fi obligați sau donează de bunăvoie angajatorului, care poate fi legat de
un partid anume. Un exemplu13:
Practic toți donatorii Partidului „Șor” – 39 din 42 – sunt angajați ai Dufremol SRL, companie cu
activități duty-free care aparține familiei Șor. Alți trei sponsori importanți au indicat drept loc de
muncă compania Aeroport Handling SRL, care prestează o gamă largă de servicii în Aeroportul
Internațional Chișinău.[…]
Pentru că au fost extrem de generoși și au vărsat în pușculița partidului sume peste limita legală
de 75.000 de lei, 15 din cei 42 de donatori ai Partidului „Șor” vor trebui să explice fiscului
proveniența banilor. – puteți găsi hotărârile cu constatările CEC privind rapoartele

partidelor pe http://lex.justice.md sau pe www.cec.md
Dacă la partidele aflate de la putere, firmele sau indivizii nu se sfiesc să doneze,
direcționarea de bani către partidele de opoziție vine cu un anumit risc, în sensul în care
acestea pot fi controlate de autoritățile fiscale14.
Rapoartele privind campania electorală pot fi găsite pe
www.cec.md/ro/reports_election_campaign

Câteva metode prin care partidele politice ocolesc legea
A. Finanțarea indirectă prin fundații
Fundațiile fac activități de care beneficiază politicienii. Aceasta este o reclamă indirectă
pentru partidul politic și eludează regulile privind finanțarea partidelor. Un astfel de
exemplu mai jos15:
Majoritatea fundațiilor fac donații surprinse pe larg de camerele televiziunilor afiliate patronilor,
organizează concursuri, oferă gratuit pachete alimentare şi servicii de consultanţă medicală în
numele politicienilor pe care-i reprezintă. Din cauza unei lacune legislative, cheltuielile acestor
organizații de caritate nu sunt trecute pe seama partidelor politice, prin urmare acestea
beneficiază de publicitate fără ca vreo instituţie a statului să contabilizeze cheltuielile.
În acest document analizăm cazurile a patru fundații ce funcționează, în opinia noastră, nu atât
pentru a face bine, ci pentru ca politicieni din spatele lor să își spele imaginea.
Conform unui raport elaborat de „Promo-LEX”, activitatea acestora a fost una proeminentă în
semestrul II al anului 2017, astfel încât aceasta a atins un număr de cel puțin 131 cazuri de acte
individuale de caritate: Fundația de binefacere „Din suflet” fondată de Galina Dodon, care poate
fi considerată ca fiind afiliată Partidului Socialiştilor din Republica Moldova (PSRM) , a realizat cel
puțin 61 acte de caritate, Fundația lui Vlad Plahotniuc „EDELWEISS” afiliată Partidului Democrat
din Moldova (PDM)– cel puțin 49; Fundația „Renato Usatîi” afiliată Partidului Nostru (PN) – cel

www.rise.md/articol/donatorii-partidelor-ii-sunt-permanent-monitorizat
Idem
15 https://cpr.md/orheilandromat-caritate-politica/
13
14
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puțin 14 și Asociația Pentru Orhei (fondatoare SRL Magazine Sociale) afiliată Partidului Politic
„ȘOR” (PPȘ) – cel puțin 7.

B. Donații fictive
Oamenii declară/semnează că au donat, dar nu dau bani în realitate. Bani negri intră în
conturile partidului din alte surse și devin legali16
C. Angajații firmelor care câștigă contracte cu statul fac donații către
partidele politicienilor
Chiar dacă legătura dintre finanțatori, partide şi licitaţiile câştigate, la prima vedere, nu este una
directă, angajații mai multor firme care au obţinut contracte cu statul în domeniul transporturilor
au făcut donații generoase tocmai către partidul din care face parte ministrul Transporturilor și
Infrastructurii Drumurilor, iar salariaţii unor companii ce au câștigat licitaţii în domeniul
construcţiilor au contribuit la completarea fondului electoral al partidului din care face parte
ministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor. Tabloul este mult mai bine conturat la nivel local
– angajații firmelor care au câștigat licitații au făcut donaţii către partidele din care fac parte
liderii Administrației Publice Locale17.

Puteți citi mai multe rapoarte despre monitorizarea finanțării partidelor politice pe:
https://promolex.md/category/publicatii/monitorizare-procese-democratice/?lang=ro

https://watch.cpr.md/cum-se-spala-bani-prin-partide-si-fundatii-de-caritate/
https://anticoruptie.md/ro/investigatii/bani-publici/cum-otkat-urile-din-achizitiile-publice-ajung-inbugetele-partidelor-politice-in-campaniile-electorale
16
17
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VIDEO produs de Centrul de Investigații Jurnalistice
https://anticoruptie.md/ro/investigatii/integritate/ancheta-video-finantarea-partidelorpolitice-bani-obscuri-si-lipsa-de-transparenta

Finanțarea partidelor politice în România
Conform Legii 334/2006, partidele politice au obligația de a depune mai multe rapoarte:
Art 5 (4) Partidele politice au obligaţia de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea I,
până la data de 30 aprilie a anului următor, cuantumul total al veniturilor din cotizaţii obţinute în
anul fiscal precedent, precum şi lista membrilor de partid care au plătit în anul fiscal precedent
cotizaţii a căror valoare însumată depăşeşte 10 salarii minime brute pe ţară
Art. 13 (1) Partidele politice au obligația de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea I,
lista persoanelor fizice și juridice care au făcut în anul fiscal precedent donații a căror valoare
cumulată depășește 10 salarii de bază minime brute pe țară, lista persoanelor fizice și juridice
care au acordat împrumuturi a căror valoare depășește 100 de salarii de bază minime brute pe
țară, precum și suma totală a donațiilor confidențiale, respectiv suma totală a împrumuturilor cu
o valoare de sub 100 de salarii de bază minime pe țară primite, până la data de 30 aprilie a
anului următor.
Art. 49. (1) Anual, până la data de 30 aprilie, partidele politice au obligația de a depune la
Autoritatea Electorală Permanentă un raport detaliat al veniturilor și cheltuielilor realizate în anul
precedent.

De asemenea, partidele politice nu pot folosi resurse de la instituții publice și nu pot
primi bani din străinătate. Firmele care au încheiat contracte cu statul în ultimele 12 luni
nu pot dona către partidele politice, cum, de altfel, nu pot dona nici partidele cu datorii
la stat.
Art. 14. (1) Este interzisă folosirea resurselor financiare, umane și tehnice aparținând instituțiilor

publice, regiilor autonome, companiilor naționale, societăților reglementate de Legea
societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau instituțiilor de
credit la care sunt acționari majoritari statul ori unități administrativ-teritoriale, pentru sprijinirea
activității partidelor politice sau a campaniei electorale a acestora, altfel decât în condițiile
stabilite de legile electorale.
(2) Partidele politice nu pot accepta donații sau servicii prestate cu titlu gratuit de la o autoritate
ori instituție publică, de la o regie autonomă, de la o companie națională, societate reglementată
de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau instituție de
credit cu capital integral ori majoritar de stat.
(3) Este interzisă acceptarea donațiilor din partea unui sindicat sau a unui cult religios, indiferent
de natura acestora.
Art. 15. Acceptarea donațiilor din partea altor state ori a organizațiilor din străinătate, precum și

din partea persoanelor fizice care nu au cetățenia română sau de către persoane juridice de altă
naționalitate decât cea română este interzisă, cu excepția celor primite de la cetățenii statelor

26 | w w w . e x p e r t f o r u m . r o

Detectorul de clientelism
membre ale Uniunii Europene care au domiciliul în România și dețin calitatea de membru al
partidului politic căruia i-a acordat donația.
Art. 32. (1) Este interzisă finanțarea campaniei electorale, în mod direct sau indirect, de către
persoane fizice care nu au cetățenia română sau de către persoane juridice de altă naționalitate
decât cea română, cu excepția finanțării de către cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene
care au domiciliul în România și dețin calitatea de membru al partidului politic la a cărui
campanie electorală contribuie financiar.
Art. 33. (1) Se interzice finanțarea în orice mod a campaniei electorale a unui partid, a unei

alianțe a acestora sau a unui candidat independent de către o autoritate publică, instituție
publică, regie autonomă, companie națională, societate reglementată de Legea nr. 31/1990,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, ori instituție de credit, la care sunt
acționari majoritari statul sau unități administrativ-teritoriale, ori de către societăți reglementate
de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care desfășoară
activități finanțate din fonduri publice. Interdicția se aplică în cazul societăților reglementate de
Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care, cu 12 luni înainte
de începerea campaniei electorale, au desfășurat activități finanțate din fonduri publice.
(2) Se interzice finanțarea în orice mod a campaniei electorale a unui partid politic, a unei alianțe
politice, a unei alianțe electorale, a unei organizații a cetățenilor aparținând minorităților
naționale și a unui candidat independent de către sindicate, culte religioase, asociații ori fundații
de naționalitate română sau de altă naționalitate decât cea română.

Ca și în cazul Moldovei, există o lipsă de claritate cu privire la controlul terților. Cu alte
cuvinte, Autoritatea Electorală Permanentă, instituția responsabilă de controlul
finanțării și subvențiilor, nu poate controla fondurile cheltuite de organizații private în
campania electorală; partidele politice sunt obligate să cheltuie în campania electorală
doar fonduri din donații, împrumuturi și cotizații, nu pot accepta bani sau alte resurse
de la terți, fără a le trece prin conturile partidelor. Totuși, la referendumul pentru
modificarea Constituției am observat faptul că o mare parte din campania poziției DA a
fost finanțată de organizații care nu au fost controlate de AEP18.

Câteva tipologii de finanțare ilegală
A. Persoane cu funcții publice își folosesc puterea pentru a obține foloase
necuvenite pentru propria persoană, cercul apropiat sau partid; acestea
sunt obținute fie cash, fie prin diverse servicii, cum ar fi consultanță, sondaje de
opinie, produse, închirieri de spații etc
B. Persoane cu funcții de conducere condiționează îndeplinirea atribuțiilor de
serviciu de anumite beneficii: numirea unei persoane într-o poziție publică,
urmând a favoriza în schimbul acesteia anumite firme de partid la achiziții
publice

Vezi raportul de monitorizare a referendumului pe https://expertforum.ro/raport-monitorizarereferendum/
18
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C. Implicarea membrilor de partid sau funcționarilor în activitate politică,
pentru finanțarea partidului – angajări fictive; folosirea angajaților în munca
partidului, folosirea mijloacelor de transport aparținând instituțiilor etc 19
Pentru exemple de fraudă legate de finanțarea partidelor vezi Raportul EFOR #61: Banii

și politica – legăturile dintre achizițiile publice și partidele politice
https://expertforum.ro/banii-si-politica/
Vezi prezentările de la conferința Banii și politica – legătura dintre resursele publice și
finanțarea partidelor politice, https://expertforum.ro/conferinta-banii-si-politica, București, septembrie 2017. Poți găsi aici cazuri concrete de clientelism politic, situații
comparative din alte țări și bune practici internaționale

Unde căutăm datele?
Puteți găsi datele despre finanțarea partidelor – subvenții, rezultate ale controalelor
AEP, regulamente, rapoarte anuale privind venituri și cheltuieli - pe
www.roaep.ro/finantare/
Cel mai ușor este să căutați în presă informația despre donatori, întrucât mass media a
acoperit acest subiect constant. Din păcate, nu există o bază de date centralizată cu
donații de la partidele politice, întrucât acestea sunt obligate să publice date în
Monitorul Oficial până la 30 aprilie date despre donații, împrumuturi și cotizații. Dacă
vreți să găsiți numărul Monitorului Oficial în care s-a publicat lista cu donatori, procedați
astfel:
- Accesați http://www.expert-monitor.ro/LexMonitor/Demo/index.jsp
- Dacă vreți să cautați pentru un an specific, mergeți la “data publicație” sau “an
publicație” și introduceți anual publicării în MO. Țineți cont că datele se publică
pentru anul anterior. De exemplu, în aprilie 2018 s-au publicat datele cuprinse
între perioada mai 2017-aprilie 2018.
- Mergeți la Autoritate emitentă > alege unitate emitentă > 335. Partide Politice
Alternativ, le găsiți pe pagina Camerei Deputaților,
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.frame > partide politice > acte
Conținutul rapoartelor îl puteți găsi pe
http://legislatie.just.ro/Public/RezultateCautare?sectiuneact=289 > căutare avansată >
emitent > partide politice.
Date despre asociații și fundații - www.just.ro/registrul-national-ong/

Pentru mai multe detalii vezi prezentarea Jurispudenţa DNA în investigarea cazurilor privind finanţarea
ilegală a partidelor politice şi a campaniilor electorale – Paul Dumitru, procuror DNA,
https://expertforum.ro/conferinta-banii-si-politica/
19
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IV. CLIENTELISMUL PRIN ACHIZIȚII PUBLICE
Un al doilea pas legat de programele pentru investiții este să vedem cine câștigă
achizițiile publice. Dacă alocările se fac pe criterii politice, există atunci motive
rezonabile să credem că și achizițiile publice prezintă astfel de riscuri. De asemenea,
mai multe articole de presă au relevat că persoane cu funcții de decizie în instituții care
gestionează fonduri au firme de consultanță, care lucrează pe proiecte finanțate din
aceste fonduri.
Câteva riscuri de fraudă
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•

Informații legate de procedura de achiziție cunoscute de anumiți competitori în
avans
Implicarea companiilor care depun oferte în elaborarea caietelor de sarcini
Criterii arbitrare în caietele de sarcini, cum ar fi solicitarea unor specificații nișate
sau foarte limitative, atunci când există multe alternative pe piață.
Abuzul de proceduri în regim de urgență (cum ar fi procedurile de negociere fără
publicare, unde se publică în SEAP doar câștigătorul, nu și detaliile procedurii)
sau prin cumpărări directe
Eliminarea abuzivă a unor competitori de către comisiile de evaluare
Stabilirea unor termene limită neobișnuite pentru depunerea ofertelor, precum
24 decembrie sau 31 decembrie; adică date care sunt foarte aproape de
sărbători sau de momente în care atenția candidaților poate fi mai redusă
Înțelegeri între competitori pentru a câștiga alternativ – se pot înțelege asupra
ofertelor și dacă avem criteriul prețul cel mai mic fiecare dintre firme poate
depune oferta mai mică cu rândul; subcontractări alternative: câștigă o firmă,
care subcontractează pe alta, data viitoare este invers și așa mai departe
Spargerea unei achiziții în bucăți, pentru a coborî sub pragurile pentru proceduri
mai competitive
Contractele de consultanță sunt riscante, întrucât sunt dificil de cuantificat.
Astfel, numărul de ore prestate poate fi umflat sau serviciul întreg poate fi fictiv.
Consultanți care elaborează documentațiile de atribuire sunt angajați ai
agenției/ministerului care finanțează investițiile- direct sau prin interpuși.

Pe lângă partea de achiziții, este importantă și implementarea proiectelor respective.
Dacă nu avem date (cum este în cazul datelor publicate pe http://drumuribune.md)
publicate, putem citi presa locală, discuta cu activiști din zona sau chiar putem încerca
să ne uităm pe Google Maps, pentru a vedea dacă investițiile respective există.
Firme și achiziții publice în Republica Moldova
Achizițiile publice sunt reglementate prin Legea Nr. 131 din 03.07.2015 20. Legea se aplică în
următoarele situații, conform articolului 2:

20

http://lex.justice.md/md/360122/
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1) Prezenta lege se aplică contractelor de achiziţii publice, cu excepţia celor specificate la art. 4, a
căror valoare estimată, fără taxa pe valoarea adăugată, este egală cu sau mai mare decît
următoarele praguri:
a) pentru contractele de achiziţii publice de bunuri şi servicii, altele decît cele menționate la lit.
c) – 80 000 de lei;
b) pentru contractele de achiziţii publice de lucrări – 100 000 de lei;
c) pentru contractele de achiziții publice care au ca obiect servicii sociale și alte servicii
specifice enumerate în anexa nr. 2 – 400000 de lei.
(2) Prezenta lege se aplică şi de către o entitate juridică fără calitate de autoritate contractantă
în cazul atribuirii unui contract de achiziții publice de lucrări sau servicii finanţat/subvenţionat cu
peste 50% direct de către autorităţile contractante şi care nu se referă la excepţiile specificate la
art. 4.
(3) Prezenta lege prevede şi particularităţi privind contractele de achiziţii publice, cu excepţia
celor specificate la art. 4, a căror valoare estimată, fără taxa pe valoarea adăugată, este egală cu
sau mai mare decît următoarele praguri:
a) pentru contractele de achiziţii publice de bunuri şi servicii, altele decît cele menționate la lit.
c) – 2 300 000 de lei;
b) pentru contractele de achiziţii publice de lucrări – 90 000 000 de lei;
c) pentru contractele de achiziții publice care au ca obiect servicii sociale și alte servicii
specifice enumerate în anexa nr. 2 – 13000000 de lei.
(4) Contractele de achiziţii publice a căror valoare estimată, fără taxa pe valoarea adăugată, nu
depăşeşte pragurile menţionate la alin. (1) sînt reglementate de Regulamentul achiziţiilor publice
de valoare mică, aprobat de Guvern.
(5) Prezenta lege se aplică în modul corespunzător formelor de parteneriat public-privat
neinterzise de lege, precum şi în cazul atribuirii contractelor de concesiune de lucrări publice.
(6) Prezenta lege se aplică în modul corespunzător în cazul organizării concursului de soluţii şi
încheierii acordului-cadru.

Procedurile de achiziţie publică sunt:
(1) Contractul de achiziţii publice poate fi atribuit prin următoarele proceduri:
a) licitaţie deschisă;
b) licitaţie restrînsă;
c) dialog competitiv;
d) proceduri negociate;
e) cerere a ofertelor de preţuri; > pragurile sunt de până la 400.000 lei pentru bunuri si

Art 44.

servicii și 1.000.000 lei pentru lucrări; achizițiile peste aceste valori se fac prin licitație deschisă

f) concurs de soluţii;
g) achiziție în cazul serviciilor sociale şi al altor servicii specifice;
h) parteneriat pentru inovare.
(2) Procedurile de bază de atribuire a contractului de achiziţii publice sînt licitaţia deschisă şi
licitaţia restrînsă. Alte proceduri de achiziţie publică pot fi folosite numai în condiţiile expres
stabilite de prezenta lege.

Regulile privind publicarea datelor sunt:
Art 27 - (1) Autoritatea contractantă este obligată să publice în Buletinul achiziţiilor publice un
anunţ de intenţie privind achiziţiile publice preconizate.
(4) Pentru contractele a căror valoare estimată pentru bunuri şi servicii este mai mică de 400 000
de lei, iar pentru lucrări este mai mică de 1 500 000 de lei, publicarea anunţului de intenţie nu
este obligatorie.
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Art. 28 - (1) Autoritatea contractantă este obligată să publice în Buletinul achiziţiilor publice
(https://tender.gov.md/ro/bap) şi pe pagina web a Agenţiei Achiziții Publice
(https://tender.gov.md/ro) anunțul de participare în toate cazurile prevăzute de prezenta lege,

conform procedurii de achiziţie aplicate.
(2) În cazul achiziţiilor publice în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit,
estimată conform prevederilor art. 3, este egală sau mai mare decît pragurile prevăzute la art. 2
alin. (3), anunţul de participare va fi transmis în formă electronică spre publicare şi în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene.
Art 29

(1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare în Buletinul achiziţiilor
publice un anunţ de atribuire nu mai tîrziu de 30 de zile de la data la care va remite informaţia cu
privire la:
a) finalizarea procedurii de achiziție publică – licitaţie deschisă, licitaţie restrînsă, dialog
competitiv, negociere cu/fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, cerere a
ofertelor de prețuri – prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea
acordului-cadru;
b) finalizarea unui concurs de soluţii prin stabilirea concurentului cîştigător;
c) atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie.

Pe lângă pagina
www.tender.gov.md, mai
putem urmări și
www.asd.md, pentru
achiziții legate de
infrastructură, dar și
www.fism.md. Platforma
de achiziții conține
informații despre
planificarea achizițiilor,
câștigători și un registrul
al contractelor încheiate.
Alte platforme care oferă
acces la datele privind achizițiile: https://achizitii.md/ro/, https://yptender.md,
http://micro.e-licitatie.md
Un instrument util care permite vizualizarea contractelor este
http://opencontracting.date.gov.md
Platforma vă permite să generați statistici despre contractori, tipuri de contracte,
companii etc.
Datele deschise pentru achiziții pot fi descărcate de pe platforma
http://date.gov.md/ckan/ro/organization/1149-agentia-achizitii-publice
Aici găsiți și procedura de cerere a ofertelor de prețuri fără publicare, care nu mai există
în actuala lege și care se făcea pentru anumite achiziții de valoare mai mică.
De asemenea, mai găsiți contracte semnate pe suport de hârtie, care sunt rezultate ale
neimplementării SIARSAP, sistemul vechi de achiziții electronice. Acesta nu a fost
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niciodată implementat până la capăt; aproximativ 350 de autorități contractante (din
peste 4,000) utilizau acest sistem, deci toate celelalte autorități făceau procedurile pe
suport de hârtie.
Mai puteți urmări și planurile anuale de achiziții publice, pe care autoritățile
contractante trebuie să le facă și care stau la baza achizițiilor realizate; le găsiți pe
paginile web ale instituțiilor, unde sunt acestea obligate să le publice în 15 zile de la
aprobare.
Date despre companii
Există mai multe surse de unde puteți obține date despre companii. Pentru început
trebuie să știi care este numele întreg și corect al entității și / sau numărul acestui IDNO.
Poți găsi informații despre firme pe mai multe site-uri, dintre care menționăm câteva
mai jos:
www.cis.gov.md – Camera Înregistrării de Stat – o parte dintre date sunt gratuite, iar pe
profilul extins trebuie să plătești (www.cis.gov.md/content/tarife)

În varianta plătită, puteți căuta după denumirea sau numărul de identificare a firmei,
după administrator persoană fizică și juridică, fondatori (asociați), sediu, date privind
înregistrarea sau țara partener, adică țara de proveniență a acționarilor. Ultimul dintre
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ele este un beneficiu foarte util, care nu este asigurat și de platforma românească. Un
exemplu de extras găsiți mai jos21:

www.idno.md - peste 215.000 companii care au fost înregistrate în Moldova începând
cu anul 1991; datele de pe idno.md se actualizează lunar, în mod automat.
Site-ul îți arată forma de
organizare, data înregistrării,
adresa, statutul (dacă firma este
activă), lista conducătorilor și a
fondatorilor. Dacă selectezi unul
din numele acestora din urma,
poti vedea dacă numele lor mai
apare și în alte firme. De
asemenea, mai poți vedea care
sunt tipurile de activități pe care le
poate desfășura entitatea.

www.bizzer.md – o altă platformă similară
Un instrument care vă poate ajuta să găsiți informații despre firme, administratori,
legăturile cu instituțiile publice este portalul www.openmoney.md

https://anticoruptie.md/media/investigatii%202/made%20in%20moldova/INTREPRINDEREA-CU-CAPITALSTRAIN-_LAURA-LOUISE_-S.R.L.-_-webinfo.cis.gov.pdf
21
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Portalul vă permite să identificați datele după mai multe criterii: numele firmei, numele
persoanei, denumirea instituției etc și să creați legături între ele, după cum se observă
în graficele de mai sus.
Date despre starea fiscală a firmei găsiți
pe
www.servicii.fisc.md/contribuabil.aspx.
Portalul vă afișează denumirea
contribuabilului (abreviatura); forma
organizatorico-juridică, administratorul,
statut, date cu privire la TVA,
lipsa/existența restanțelor față de
buget. Cu toate acestea, date privind
cifra de afaceri, profitul, litigiile și
datoriile firmei nu sunt accesibile.
Alte date relevante:

-

- www.declaratii.ani.md – portalul
declarațiilor de avere și de interese din
Republica Moldova – puteți vedea date despre bunuri, venituri, datorii, dacă
dețin cotă parte în capitalul social de unor agenți economici, alte funcții în cadrul
acestora. Puteți găsi și legislația privind conflictele de interese în Moldova aici:
www.cni.md/ro/node/9
www.instante.justice.md – Portalul Instanțelor de Judecată – ne arată date
despre litigii
Pagina web ale instituțiilor publice – de ex. Parlament (www.parlament.md),
unde puteți găsi date despre politicieni și istoricul lor, cum au votat, declarații de
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-

-

-

avere etc. Puteți căuta informații și pe paginile web ale primăriilor, pagina
Guvernului sau ministerelor
https://nic.md/ro - Registrul domeniilor internet - Câteodată putem afla cine a
înregistrat o pagină web a firmei, care ne poate conduce mai departe la
deținătorul unei firme. Sau ne putem uita la mai multe companii despre care
știm că aparțin aceleiași persoane, dar nu găsim suficiente date; portalul ne
poate arăta că au fost înregistrare de aceeași persoană
http://www.cetatenie.org - date legate de cetățenie. Poate fi util să aflați dacă o
persoană are cetățenie română. Cererea de acordare/redobândire şi cererea de
renunţare se publică în extras în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, în
urma dispoziţiei Preşedintelui Comisiei pentru cetaţenie din cadrul Ministerului
Justiţiei. Vezi și www.expert-monitor.ro/LexMonitor/Demo/index.jsp
Alte pagini social media – Facebook/ Odnoklassniki, LinkedIn care este cercul
social persoanelor respective, dacă sunt prieteni cu membri de partid, șefi de
instituții etc sau dacă au anumite interese

Un alt instrument care ne poate oferi informații despre sediile companiilor este
http://cadastre.md, platforma de date cadastrale a Republicii Moldova, care oferă atât
informații gratuite, cât și contra cost despre proprietari, date privind contractele de
vânzare-cumpărare, scopul utilizării, suprafață etc. Pe portalul data.gov.md puteți găsi și
o aplicație care pune datele de la cadastru pe o platformă interactivă
www.date.gov.md/ro/comunicate/portalul-e-cadastru-pune-la-dispoziţia-cetăţenilordate-deschise-din-registrul-bunurilor
Vezi și rapoarte de monitorizare & ghid pentru monitorizarea achizițiilor publice pe
www.viitorul.org/ro/content/achizitii-publice.
Poți cere date publice, cum ar fi contractele pe baza Legii accesului la informații22. Vezi
aici 2 ghiduri, care să te ajute: www.cpr.md/ghid-practic-privind-accesarea-informatieide-interes-public, www.media-azi.md/sites/default/files/ghid-Acces%20info-ro-web.pdf

Firme și achiziții publice în România
Rezultatele analizelor noastre legate de PNDL, pe 11 județe din 41 au demonstrat câteva
ipoteze:
-

22

30-50% dintre câștigători nu se regăsesc în SEAP > achizițiile au fost lansate, însă
câștigătorii nu au fost introduși
50% dintre contracte sunt câștigate de 5-6 companii cu legături politice (din 4050 câștigători)

http://lex.justice.md/md/311759/
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-

-

Legăturile nu se leagă numai pe bază de partid, ci și de putere > la nivel local,
chiar dacă partidele se schimbă, legăturile dintre persoanele care dețin firme și
politicieni pot rămâne la fel de puternice.
Unele companii au conducere de fațadă; în realitate sunt conduse din umbră de
politicieni sau alte personaje, motivul cel mai evident fiind adeseori încercarea de
a evita conflictele de interese sau de a nu i se atribui contractele câștigate de o
anumită firmă în mod fraudulos

Vezi rapoartele detaliate aici: https://expertforum.ro/achizitiile-din-pndl;
https://expertforum.ro/achizitiile-din-pndl-2
Cu toate acestea, cum putem vedea dacă o firmă are câștiguri nejustificat de mari
comparativ cu capacitatea sa sau cu anul apariției? Sau cum putem afla cui
aparține o firmă direct sau indirect?
În România, dispunem de următoarele resurse:
-

-

-

-

-

www.e-licitatie.ro / http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub - SEAP - portalul de achiziții
publice care a fost folosit până în aprilie 2018 și unde se mai desfășoară doar
achiziții începute înainte de această lună; SICAP- noul portal de achiziții publice.
Există și soluții private precum www.licitatie-publica.ro, care pot face căutarea
mai flexibilă
https://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do - TED - Jurnalul european al
achizițiilor publice, ne arată achiziții din țările membre UE.
https://portal.onrc.ro/ONRCPortalWeb/ONRCPortal.portal - Oficiul Comertului/
RECOM, date despre firme, cum ar fi sediu, cod unic de înregistrare, acționari,
administratori, stare firmă, filiale, date financiare, dacă firma este sub cercetare
penală/insolvență/faliment etc. etc (cu plată)
www.mfinante.gov.ro/pjuridice.html?pagina=domenii – informatii economice
despre firme
www.monitoruloficial.ro/article--Monitorul_Oficial_Partea_a_IV-a_–
_acte_ale_societăților_comerciale--115.html /http://expert-monitor.ro/expertmonitor/ - Monitorul Oficial, partea a IV-a, care ne arată informații legate de
istoricul firmelor. Putem afla, de exemplu, dacă o persoană politică a fost asociat
sau administrator al firmei într-un anumit moment, lista integrală a acționarilor
unei companii, cine și la ce dată a cesionat părți sociale, când s-a mutat sediul
unei companii etc
https://portal.onrc.ro/ONRCPortalWeb/appmanager/myONRC/wicket?p=bpi.bule
tinBpiOnline – Buletinul procedurilor de insolvență – date despre companiile
intrate în insolvență, adică incapacitate de plată. Putem vedea aici de exemplu și
lista datornicilor sau dacă acționarii entităților datornice sunt acționari și la firma
despre care vorbim și cumpără marfă sau servicii fără a plăti, fiind chiar o firmă
indirectă de falimentare
Agregatoare date despre companii / www.termene.ro; https://www.listafirme.ro,
www.risco.ro
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-

http://portal.just.ro - Portalul Instanțelor - date despre dosarele în care sunt
implicate companiile, termene de judecată, despăgubiri etc. Un lucru important
pe care îl putem afla de pe portal este modul în care au încălcat persoanele
juridice sau fizice legea

Termene.ro generează o hartă a
asociaților, administratorilor,
cenzorilor etc.

Platformă arată datele din
Monitorul Oficial, partea a IV-a
într-o formă ușor de urmărit
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-

-

-

http://declaratii.integritate.eu –declaratii de avere si de interese pe care
persoanele în anumite funcții publice trebuie să le depună anual sau în
momentul în care candidează
https://www.rotld.ro/home/ - Registrul domeniilor de internet. Câteodată putem
afla cine a înregistrat o pagină web a firmei, care ne poate conduce mai departe
la deținătorul unei firme. Sau ne putem uita la mai multe companii despre care
știm că aparțin aceleiași persoane, dar nu găsim suficiente date; portalul ne
poate arăta că au fost înregistrare de aceeași persoană

https://baniitai.info – achiziții din perioada 2007-2015
www.hartabanilorpublici.ro – platformă care permite utilizatorilor să vadă
achizițiile pe fiecare AC în parte și să producă statistici legate de evoluția
numărului de contracte și a valorii acestora, CPV etc.
www.facebook.com/BaniiNostriPeManaLor/ - analiză a firmelor cu potențiale
legături politice, contracte aranjate, cheltuieli inutile
https://tenders.exposed – ELVIS – este un instrument care permite vizualizarea
datelor legate de achiziții publice și creare de conexiuni dintre firme și autorități
contractante bazate pe CPV, număr de contracte, valori. Exemplul din stânga ne
arată de exemplu cum două firme controlate de Sebastian Ghiță au încheiat
contracte cu aceleași instituții
- https://opentender.eu/start - date
privind achizițiile din 28 de state membre
EU + rapoarte de analiză.
- Contractele semnate cu autoritățile
contractante pot fi solicitate direct de la
acestea, pe baza Legii 544/2001, privind
liberul acces la informaţiile de interes
public23
Datele financiare despre firme
Cifra de afaceri este un indicator
important, întrucît ne arată creșterea sau
scăderea firmei respective și poate
reflecta și succesul la achiziții publice.

23

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413
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Numărul de salariați poate fi important, însă
nu reflectă în mod necesar capacitatea reală
a firmei. Desigur, o firmă cu doi angajați care
câștigă multe contracte pe execuție de
construcții poate fi un caz ciudat, însă firma
respectivă poate lucra cu zilieri sau persoane
care nu sunt angajate permanent, ceea ce
înseamnă că nu se regăsesc în datele de la
Ministerul de Finanțe.
Codul CAEN reflectă tipul de activitate pe
care o desfășoară. Cu toate acestea, o firmă
poate avea foarte multe coduri CAEN,
diferite, pentru a presta mai multe servicii.
Profitul/pierderile sau datoriile ne pot arăta situația firmei, câștigurile sau datoriile
pe care le face firma respectivă într-un an. O creștere bruscă, semnificativă poate fi
un indicator la care trebuie să ne uităm, pentru a vedea care este situația firmei
respective și care sunt motivele modificărilor bruște.
Există și portaluri gratuite (care au și opțiune de plată), care ne arată ce cod CAEN
au, care este situația financiară a firmei etc. Câteva astfel de site-uri sunt:
www.risco.ro, www.listafirme.ro, www.termene.ro. În cazul acestui raport am utilizat
informațiile de pe www.termene.ro, întrucât este una dintre cele mai complete
soluții.
Componența și funcționarea firmelor
Persoanele care pun bazele unei firme se numesc asociați (SRL) sau acționari (SA).
Persoanele care pun bazele unei societăți sunt considerate fondatori. Hotărârile se
iau de către adunarea generală, iar printre măsurile pe care le poate lua se numără
aprobarea situației financiare, numirea sau demiterea cenzorilor și administratorilor
sau modificarea actului constitutiv. La SRL profitul poate fi înstrăinat în afara
societății doar în anumite limite, pe când la SA se emit acțiuni, care pot fi nominale
sau la purtător. Administratorul are mai degrabă un rol managerial, față de
adunarea generală, care este mai degrabă elementul decizional, deși Legea 31/1990
nu este clară în acest sens.
La ce trebuie să ne uităm:
- Cine sunt acționarii/asociații/administratorii
- Dacă au funcții de conducere și în alte firme
- Dacă acționarii/asociatții/administratorii fac sau au făcut parte din partide; sunt
rude, afini sau prieteni apropiați ai unor astfel de persoane; dețin funcții publice;
au dosare penale; dacă persoanele au vreo legătură cu o instituție publică
(actuală sau în trecut).
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Dacă există mai multe firme cu sedii în aceleași spații sau dacă anumite
persoane au domiciliul în același spațiu cu firmele
Dacă firma și-a schimbat numele

RECOM – registrul online al firmelor
Putem căuta după diverse criterii, pornind de la numele firmei, acționari, persoane fizice
sau juridice, numele vechi al firmei etc.
Registrul Comerțului poate oferi și istoricul complet al unei firme, dar taxa este mult mai
mare decât cea uzuală de 20 de lei, adică 250 de lei24.

Este ideal să stiți codul unic al firmei, întrucât
pot fi mai multe societăți care cuprind aceeași
denumire. CUI-ul îl puteți găsi căutând pur și
simplu pe Google numele firmei

Este bine să cunoașteți date cât mai concrete
despre acționari, administratori etc. Dacă veți
căuta “ion popescu” este posibil să găsiți foarte
multe rezultate.

Căutarea după numele vechi al firmei
poate fi utilă, pentru că o entitate își
poate schimba numele din motive care
țin de dosare penale, relații politice etc.
Un exemplu mai jos: Ymens Teamnet,
fondată de Sebastian Ghiță.
24

Vezi procedura aici: https://www.onrc.ro/index.php/ro/informatii/informatii-rc#Raport%20istoric
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Următorul pas este să verificăm cine sunt aceste persoane. Câteodată este foarte ușor,
întrucât o căutare pe Sfântul Google ne arată direct că sunt membri de partid sau sunt
cercetați pentru fraude. Dar în cazul multor firme, mai ales celor mai mici, căutările sunt
mai complicate. Câteodată ajută să alăturați un nume de persoane și de firmă și cel al
unui partid – PSD, PNL, UDMR etc
Nu există o bază de dată unică pentru a căuta cine sunt aceste persoane, dar iată câteva
surse de la care putem porni:
- O simplă căutare pe Google rezolvă de multe ori problema. De multe ori ajută să
introduci numele unei persoane sau a unei firme și un partid pentru a vedea
dacă există vreo legătură
- Platforma Agenției Naționale de Integritate - http://declaratii.integritate.eu- ,
unde se publică declarațiile de avere și de interese ale funcționarilor publici și
demnitarilor. Alternativ, acestea se publică de multe ori și pe paginile web ale
instituțiilor unde lucrează
- Platforma Direcției Naționale Anticorupție http://www.pna.ro/faces/index.xhtml- , pentru a vedea dacă persoana fizică sau
firma (adică persoana juridică) sunt anchetate și pentru ce. În multe cazuri,
aceste cercetări scot în evidență legături între prezentanți ai firmelor și politicieni
- Lista de donatori către partidele politice.
- Paginile Camerei Deputaților – www.cdep.ro și Senatului – www.senat.ro -, unde
o parte dintre aleși au publicat curriculum vitae
- Rezulatele de la alegeri – paginile Birourilor Electorale Centrale sau
www.roaep.ro
- Alte pagini social media – de exemplu putem afla de pe Facebook care este
cercul social persoanelor respective, dacă sunt prieteni cu membri de partid, șefi
de instituții etc
Declarațiile de avere și de interese
Declarațiile se depun de o listă lungă de funcționari publici și demnitari, anual.
Candidații la alegeri completează la rândul lor o declarație când depun și restul de
documente.
Pentru detalii privind persoanele care depun declarațiile și proceduri detaliate vezi

Ghidul de completare a declarațiilor de avere și de interese

https://www.integritate.eu/Files/Files/Ghid%20completare%20declaratii%20avere/001_
GHID%20COMPLETARE%20DAI%20iunie%202018.pdf

Ghidul privind incompatibilitățile și conflictele de interese
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https://www.integritate.eu/Files/Files/Ghid_Incompatib_ConflicteInterese_2011/Ghid%2
0Incompatibilitatile%20&%20Conflicte%20aprilie%202018.pdf
Declarația de interese ne poate arăta dacă persoana respectivă este acționar sau
asociat la o firmă sau companie națională, dacă are funcția de membru în organele de
conducere, administrare sau control ale unei societăți comerciale, regie autonomă sau
companie națională etc sau dacă are funcție de conducere într-un partid.
Declarația de avere ne arată bunurile mobile sau imobile deținute, active financiare
(conturi, fonduri de investiții, forme de economisire sau investire însumate peste 5000
EUR; plasamente, investiții directe sau împrumuturi acordate peste 5000 EUR); cadouri,
servicii sau avantaje de care a beneficiat a căror valoare individuală depășește 500 de
EUR; datorii; veniturile sale și ale membrilor familiei.
Declarațiile ne pot arăta, așadar, dacă persoana respectivă sau membrii familiei au
interese sau venituri de la anumite firme. De asemenea, declarațiile ne pot demonstra
comparativ cum s-a îmbogățit o persoană. Dacă vedem că la intrarea în funcție nu are
terenuri, case sau mașini, iar după 2-3 ani de mandat observăm că apar bunuri în
declarație, ne putem pune anumite întrebări, de unde provin acei bani. Dacă are o firmă
(personal sau prin familie și apropiați), ne putem uita la activitatea acesteia.
Achizițiile publice
Datele despre achiziții publice se regăsesc pe 2 portaluri, respectiv SEAP (https://www.elicitatie.ro) și SICAP (https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub). Cea de-a doua platformă a fost
pusă în funcțiune începând cu aprilie 2018, deci toate achizițiile inițiate după această
perioadă le găsiți acolo. Achizițiile inițiate înainte de aprilie se regăsesc în SEAP; în
teorie, pentru că în practică s-au publicat până în septembrie achiziții în platforma
veche.
Platforma SICAP cuprinde 2 secțiuni importante: inițierea de proceduri de achiziție și
atribuirea de proceduri de achiziție. Aici regăsim achizițiile care sunt peste pragurile de
135.060 lei (produse și servicii) și 450.200 lei (lucrări). Pentru cumpărările directe, avem
achiziții inițiate din catalogul electronic (firmele pun oferte, iar AC cumpără direct de aici
– la catalog au acces doar AC) și notificări la achiziții, care înseamnă că produsele sau
serviciile sunt cumpărate din afara catalogului și anunțate aici.
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Pentru a ști unde să căutăm procedura de achiziție, trebuie să ținem cont de
următoarele reguli stabilite prin art . 7 din Legea 98/2016:
(1) Autoritatea contractantă are obligația publicării unui anunț de participare și/sau de
atribuire în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la atribuirea contractelor de achiziție
publică/acordurilor-cadru a căror valoare estimată, fără TVA, este egală sau mai mare
decât următoarele praguri valorice:
a) 24.977.096 lei, pentru contractele de achiziție publică/acordurile-cadru de lucrări;
b) 648.288 lei, pentru contractele de achiziție publică/acordurile-cadru de produse și de
servicii;
c) 994.942 lei, pentru contractele de achiziții publice/acordurile-cadru de produse și de
servicii atribuite de consiliul județean, consiliul local, Consiliul General al Municipiului
București, precum și de instituțiile publice aflate în subordinea acestora;
d) 3.376.500 lei, pentru contractele de achiziție publică/acordurile-cadru de servicii care au
ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2.
(2) AC atribuie contractele de achiziție publică/acordurile-cadru și organizează concursurile
de soluții care privesc achiziții publice a căror valoare estimată este mai mică decât
pragurile corespunzătoare prevăzute la alin. (1) prin aplicarea unei proceduri
simplificate, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2).
(4) Condițiile și modalitățile de aplicare a procedurii simplificate prevăzute la alin. (2)
presupun cel puțin termene mai scurte decât cele prevăzute în cuprinsul prezentei legi și
formalități procedurale reduse față de cele prevăzute în cuprinsul acesteia pentru
atribuirea contractelor de achiziție publică, acordurilor-cadru și concursurilor de soluții a
căror valoare estimată este mai mare decât pragurile corespunzătoare prevăzute la alin.
(1).
(5) AC are dreptul de a achiziționa direct produse sau servicii în cazul în care valoarea
estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică de 135.060 lei, respectiv lucrări, în cazul în
care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică de 450.200 lei.

Tipurile de proceduri clasice (fără cele sectoriale, care sunt prevăzute în Legea 99/2016)
sunt:
Art. 68.
(1) Procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege, aplicabile pentru atribuirea
contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru sau organizarea concursurilor de soluții cu o
valoare estimată egală sau mai mare decât valorile prevăzute la art. 7 alin. (5), sunt următoarele:
a) licitația deschisă;
b) licitația restrânsă;
c) negocierea competitivă;
d) dialogul competitiv;
e) parteneriatul pentru inovare;
f) negocierea fără publicare prealabilă;
g) concursul de soluții;
h) procedura de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale și al altor servicii specifice;
i) procedura simplificată.
Riscuri privind frauda există la toate tipuri de achizițiile publice, dar cumpărările directe
au prin caracterul lor un risc mai ridicat de clientelism, întrucât competiția este mult mai
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volatilă, iar autoritatea contractantă poate cumpăra produse sau servicii cu mult mai
puține explicații, discreționar. Dacă la procedurile complexe de achiziții, inclusiv la cele
simplificate, există un caiet de sarcini și documentație care trebuie depusă de către
ofertanți, la cumpărarile directe documentația este minimă; nu există niciun sistem de
notificare când s-a depășit pragul. La fel este și în cazul procedurilor de negociere fără
publicare, care ar trebui utilizate în situații extraordinare și în cazul cărora nu se publică
decât câștigătorul: ex: avem o inundație, iar drumurile trebuie reconstruite rapid, iar
termenele la celelalte proceduri sunt prea lungi.
Găsiți ghiduri privind achizițiile publice aici
https://www.achizitiipublice.gov.ro/home - ANAP
https://ghidachizitii2017.lfwd.io/#book/00 - Freedom House
https://www.anis.ro/programe/ghidachizitii/#.XAFQ6XB1NPY – Ghid achiziții software,
ANIS
Câteva sfaturi când căutăm achiziții
- Dacă vreți să căutați un județ în SEAP, introduceți ‘județul’. Adică introducem
‘județul Constanța’, nu ‘Consiliul Județean Constanța”; la fel, introduceți
municipiul.
- Tot în SEAP, introduceți semnele % înainte și după termen, pentru a găsi mai
general denumirea. Este posibil ca unele denumiri să nu fie scrise foarte corect,
fapt care ne poate încurca la căutări. Este util să dacă nu știm foarte bine numele
corect sau întreg al instituției. În SICAP, există dropdown, deci nu mai trebuie să
introduceți manual numele – începeți să scrieți numele instituției și va apărea
automat continuarea
- Căutați în meniul “listă participanți”, care este disponibil în ambele portaluri și
care arată statistici legate de achizițiile la care a participat compania respectivă.
- SICAP vă permite să selectați achizițiile și să le exportați ca xls, pdf sau csv
Tipare legate de achiziții
Dacă punem datele cap la cap, în formă vizuală putem vedea foarte multe tipare. Puteți
lua datele de pe data.gov.ro sau exporturile de pe SEAP pentru a face astfel de calcule.
Platforma www.termene.ro oferă acces direct la achizițiile pentru fiecare firmă în parte,
contra cost.
Datele pentru toate achizițiile exportate din SEAP și SICAP (pentru România) în format
editabil le puteți lua gratuit de pe http://data.gov.ro/organization/agentia-pentruagenda-digitala-a-romaniei; datele necesită o oarecare prelucrare, având și erori.
1. Număr mare de achiziții câștigate cu o competiție scăzută
Euro Construct Trading 98 a fost asociată de presă cu liderii PDL25, Dan Besciu fiind
apropiat al lui Dorin Cocoș, soțul fostului ministru al Dezvoltării, Elena Udrea. La
momentul prezent, firma este în insolvență. După cum se vede și în graficul de mai jos,
25

www.riseproject.ro/articol/de-unde-vin-banii/
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cea mai mare parte a profitului firmei a fost atins în perioada de guvernare PDL (20082012).

Dacă ne uităm la sursa banilor, vedem că 85% din fonduri vin de la patru instituții. Dacă
le selectăm pe primele 2, Administrația Străzilor și CNADNR, vedem că peste 60% dintre
contracte au fost câștigate în proceduri unde s-au depus una sau două oferte.

2. Număr mare de achiziții câștigate prin procedura prețul cel mai scăzut
Societatea Triumf Gardening este a soților Adela și Valentin Petrescu. Obiectul principal
de activitate este activități de întreținere peisagistică. Aproape toți banii provin din
achiziții câștigate cu instituții din Sectorul 1, iar aproape toate achizițiile au fost câștigate
cu prețul cel mai scăzut – 98.05%. Conform presei, firma este una dintre cele abonate la
contractele publice în timpul mandatului primarului PDL/PNL Andrei Chiliman.

Dacă mergem mai departe pe firul achizițiilor firmei, mai vedem că o parte dintre ele
sunt câștigate în asociere cu GECA IMPEX P.M. SRL, firmă la care unul dintre asociați
este Gelu Palamaru, naşul de cununie al lui Gheorghe Flutur (coleg de partid cu fostul
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primar al sectorului 6 Rareş Mănescu)26. De altfel, 40.8% din banii firmei provin de la
Administratia Domeniului Public ș Dezvoltare Urbană Sector 6 și Administrația
domeniului public Sector 6.
3. Număr mare de achiziții câștigate cu o instituție sau o mare parte din
banii de achiziții care provin de la o singură autoritate contractantă
Tel Drum este una dintre cele mai cunoscute firme de construcții din România.
Societatea este conform procurorilor DNA și Rise Project27 controlată de președintele
PSD, Liviu Dragnea. Acesta din urmă a fost prefect (1996-2000) de Teleorman și
președinte al consiliului Județean (2000-2012), devenind ulterior deputat.
Dacă ne uităm peste achizițiile firmei, vedem că 75% din bani au fost câștigați cu doar 4
instituții din 101 cu care a avut Tel Drum contracte. Mai mult, 50% au fost primiți de la CJ
Teleorman.

Merită explorate ambele variante – numărul mare de contracte, chiar dacă sumele sunt
mai mici sau sume mari de bani provenind de la aceeași instituție.
Consmin este una dintre firmele care au fost implicate în dosarul Gala Bute. Pe scurt,
reprezentanții firmei au oferită mită ministrului Elena Udrea pentru a-și primi banii pe
lucrările executate din contracte câștigate de la Compania Națională de Investiții.
Acuzații DNA arată și mecanismul prin care erau livrați banii28:
În perioada 2010 – 2011, ministrul Udrea Elena Gabriela, împreună cu Topoliceanu Ana-Maria,
directorul Companiei Naționale de Investiții, au primit o sumă de aproximativ 300.000 lei de la
Botoroagă Dragoș Marius, administratorul S.C. Consmin S.A. pentru a asigura plata la timp a
lucrărilor executate de societatea menționată în baza contractelor încheiate cu Compania
Națională de Investiții.
Astfel, după ce Compania Națională de Investiții realiza plățile către S.C. Consmin S.A. pentru
lucrările efectuate, Botoroagă Dragoș Marius dispunea transferul a 10% din suma încasată către
societatea controlată de Lungu Ștefan, S.C. Last Time Studio S.R.L., în baza unor contracte de
consultanță fictive. În acest mod, s-au realizat 5 plăți, în valoare totală de 335.486 lei.
La rândul său, Lungu Ștefan dădea banii primiți lui Breazu Liberiu Tudor, persoană apropiată
atât de Udrea Elena Gabriela, cât și de Topoliceanu Ana Maria. Plățile se realizau fie în numerar,
fie prin intermediul societății S.C. Ekaton Consulting S.R.L. administrată de Breazu Liberiu Tudor,
https://jurnalul.antena3.ro/special-jurnalul/anchete/tun-de-45-de-milioane-de-euro-la-primaria-manescuinainte-de-alegerile-locale-715057.html
27 https://www.riseproject.ro/articol/c-o-n-t-i-n-u-t-u-l/
28 http://www.pna.ro/faces/comunicat.xhtml?id=6217
26
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în baza altor contracte fictive de consultanță. În acest mod, s-au realizat 4 transferuri bancare în
valoare totală de 209.762 lei și o plată în numerar de aproximativ 90.000 lei.
O parte din aceste sume au fost înmânate în numerar lui Topoliceanu Ana Maria, care le-a
predat la rândul său lui Udrea Elena Gabriela. Diferența a fost folosită de Breazu Liberiu Tudor și
Topoliceanu Ana Maria pentru a plăti diferite cheltuieli ale inculpatei Udrea Elena Gabriela sau
ale organizației București a unui partid.

Firma a avut contracte cu 30 de autorități. Dintre acestea, se pare că cea mai mare parte
din bani au venit de la Compania Națională de Investiții, 45% dintre fondurile câștigate
de firmă.

Pe de altă parte, dacă numărăm contractele, observăm că aproape jumătate din
contracte au fost semnate cu Apa Serv Valea Jiului. Este adevărat că sunt contracte mici,
prin cumpărări directe majoritatea.

4. Număr mare de contracte prin achiziții directe, acordate într-un timp
scurt de o AC către aceeași firmă
Acordarea unui număr de contracte prin cumpărarea directă, la sume asemănătoare,
aproape de limita pentru achizițiile publice poate fi un indicator; desigur, lucrurile
trebuie puse în context. Putem să ne uităm dacă AC a primit alocări și poate face
achiziții, se încep mai multe lucrări în același timp etc. De asemenea, trebuie să ne uităm
dacă este o primărie mare sau o comună mică, ce nu face mai mult de 4-5 achiziții pe
an.
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Mai sus puteți vedea cum o firmă a primit patru contracte prin cumpărare directă, la
aceeași sumă, care este limita pentru achiziții directe, adică 30.000 EUR.
5. Firme care au o creștere semnificativă, deși există de mai mult timp
Firma prezentată anterior are numai un angajat și deși este înființată în 2005 a avut o
creștere semnificativă în termeni de achiziții publice doar din 2015. Desigur, trebuie să
ne gândim și dacă societatea respectivă realizează lucrări civile și nu participă la achiziții
publice.

6. Firme cu un număr mic de angajați care câștigă multe contracte / firme
care au legături prin conducerea lor cu instituții publice
Un număr mic de angajați nu înseamnă neapărat o vulnerabilitate sau o suspiciune de
fraudă. Sunt firme care au un număr mic de angajați, dar pot lucra cu contracte de
drepturi de autor sau prestări servicii, care nu se regăsesc în datele de la Ministerul
Finanțelor. Sau pot declara că vor subcontracta serviciile în viitor; trebuie văzut ce a
declarat firma în momentul depunerii ofertei, cum arată propunerea sa tehnică –
demonstrează că poate să execute singur lucrările propuse sau declară că va face, va
angaja, va subcontracta. Comisia de evaluare trebuie să analizeze și să decidă dacă la
momentul depunerii îndeplinește sau nu condițiile.
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Există și posibilitatea ca aceste firme să subcontracteze activitatea și să joace mai
degrabă un rol de intermediar.
În cazul de față, firma de mai jos câștigă multe contracte semnificative – unele achiziții
fiind investigate și de Agenția Națională de Integritate – deși are numai patru angajați.
O firmă de garsonieră, cu numai patru angajaţi, se va ocupa de întreţinerea drumurilor naţionale
din judeţul Cluj și din restul țării. Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere
(CNAIR) a atribuit companiei Teo Trans Consulting un contract de aproximativ 80 milioane de
euro pentru lucrări de întreţinere curentă. Firma este condusă de familia fostului director al
Direcției de Achiziții din cadrul Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale România
(CNADNR)29. […]
Teo Trans Consulting avea, la sfârşitul anului trecut doar 4 angajaţi și a înregistrat venituri de
22,9 milioane lei (5 milioane de euro), după cum reiese din datele publicate pe site-ul
Ministerului FInanțelor Publice. La societatea Teo Trans Consulting SRL sunt acționari fratele și
mama lui Theodor Răzvan Emil Teodorescu, fost director al Direcției de Achiziţii din cadrul
CNADNR.

7. Firme înființate recent care au succes la achiziții publice

Exemplul arată o firmă înființată în 2014, care ajunge să câștige în 2017 un număr de
212 contracte, în valoare de 4.4 milioane. Având în vedere că vorbim despre o firmă
care prestează servicii de consultanță este o creștere foarte rapidă, care poate ridica
semne de întrebare.
8. Posibile conflicte de interese și relații indirecte
Revenim la Triumf Gardening și ne-am uitat mai departe la asociați și administratori.
Firma este deținută, după cum ziceam, de Natalia Liliana Adela și Valentin Petrescu.

http://gazetadecluj.ro/o-firma-cu-doar-patru-angajati-castigat-contractul-gigant-pentru-intretinereadrumurilor-nationale-din-cluj/
29
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Dacă dăm o căutare după numele său, găsim că a lucrat în Primăria Sectorului 1:
Natalia Petrescu a fost între 2005 și 2014 o salariată practic necunoscută din Primăria Sector 1 pe
postul de consilieră de imagine. În acest interval, partenerul de viață, Florin Petrescu, a obținut
aproape 200 de milioane de euro prin două firme specializate în amenajarea spațiilor verzi și
reabilitarea imobilelor. După ce a plecat din primărie, consiliera a preluat una dintre afaceri și
45% din acțiunile celei de-a doua societăți. Una dintre companii apare într-o anchetă a DNA unde
un martor amintește că firma ar fi dat lui Andrei Chiliman și oamenilor săi șpagă sub forma de
comisioane din contractele primite de la primărie30.

Dacă ne uităm peste declarațiile de avere ale Lilianei Petrescu 2010 – 2012 – 2014,
observăm că în prima declarație nu deține bunuri. Cu timpul, declarațiile devin mai
stufoase și apar în ele terenuri și clădiri, pe care le achiziționează alături de Valentin
Petrescu.
Mai mult, Ziggy Construct a donat în 2010 suma de 33.000 de lei către PNL.
Firme al căror succes este determinat de legăturile cu politicul
Datele îți pot dezvălui concluzii, care nu se pot vedea fără a pune lucrurile în context.
Dacă ne uităm doar la o singură achiziție de valoare mai mare, poate nu vedem de ce
are o firmă succes cu adevărat. Așa că este important să vedem dacă creșterile sunt
legate de anumite momente politice precum alegerile sau de anumite persoane, decizii,
beneficii etc.
Mai jos aveți câteva exemple de firme care au avut succes la achiziții atâta timp cât o
persoană din conducere era conectată la partid. Este drept, în unele cazuri au intervenit
și dosare penale, insolvență, faliment etc. De asemenea, este important să vedem
aceste concluzii ca niște indicii, nu reprezintă neapărat dovezi clare de corupție sau
clientelism; dar este cu siguranță un punct de plecare foarte util.

www.sfin.ro/recomandari/averile-oamenilor-primarului-chiliman-sau-cum-sa-faci-zeci-de-milioane-dinpanselute-anvelopari-si-gradinarit-in-sectorul-1/
30
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Când facem astfel de analiză este important să ne uităm la câteva aspecte:
-

-

De verificat dacă acționarii/asociații/administratorii sunt membri de partid sau
dacă au legături cu partidul
Dacă firma sau persoanele din conducere au donat către un partid politic
De verificat dacă firmele nu au sediile în același domiciliu cu persoane politice
Firmele de mai sus par a avea legături politice, care sunt relativ ușor de
identificat, dar putem avea situații în care o companie donează către toate
partidele și are venituri constante, ceea ce îngreunează stabilirea unor concluzii
Să înțelegem clar contextul politic și electoral, la nivel local sau național

Putem realiza analize similare celei de mai sus și fără a avea acces la o platformă plătită.
De exemplu, ne putem uita la cifra de afaceri/profit:

Sursa: https://www.listafirme.ro/uti-grup-sa-5394305/
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Datele privind rezultatele alegerilor le găsiți pe http://www.roaep.ro/istoric/

Câteva cazuri din Moldova
Contractele firmelor președinților de raioane – contracte cu propria firmă
Din 2011 și până în 2015, timp în
care raionul Călărași a fost
condus de Ilie Rău, „Asicon”,
firma în care acesta deține
pachetul majoritar de acțiuni
(71% - n.r.), a câștigat 49 de
licitații publice organizate de
Consiliul raional (CR), direcțiile
raionale și câteva primării din
raion. Contractele încheiate cu
autoritățile locale din Călărași iau adus companiei venituri
totale de 15 milioane de lei.
„Asicon” este lider în Călărași la
capitolul licitații publice câștigate
în timpul mandatului lui Rău.
Ultimele contracte dintre CR
Călărași și „Asicon” au fost semnate la două zile după alegerile locale din acest an, pe 16 iunie,
când Ilie Rău se mai afla la conducerea raionului, rezultatele alegerilor nefiind încă validate, iar
noul președinte de raion încă nu era ales31.

Contracte cu raioanele vecine
Una din tacticile care pot da succes pentru a evita conflictele de interese este acordarea
de contracte încrucișate: o primărie condusă de A acordă contracte firmei lui B, din
comuna vecină, iar comuna vecină un B este decident acordă contracte firmei conduse
de A sau de anturajul acestuia.
Și actualul președinte al raionului Criuleni, Iurie Andreuță, a făcut anterior afaceri profitabile cu
autoritățile locale din raion.
În perioada 2011-2014, pe când acesta era consilier raional în Criuleni, firma „CriolealCom”,
fondată de Iurie Andreuță, a câștigat 12 licitații în Criuleni. Contractele i-au adus profituri de 2,9
milioane de lei.
„Nu e o sumă mare, dar ne-a permis să întreținem firma și să plătim salarii angajaților. Practic,
80% din profiturile „CriolealCom” din ultimii ani s-au datorat contractelor cu statul”, ne explică
Andreuță. Pe lângă licitațiile din Criuleni, firma a mai câștigat câteva tendere și în Dubăsari.

31

https://www.ziarulnational.md/achizitii-presedintii-de-raioane-abonati-la-banii-publici/
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Președintele raionului ne asigură că nu vom mai vedea „CriolealCom” în lista participanților la
licitațiile organizate de Consiliul raional Criuleni, dar nu va ezita să participe la cele organizate de
alte entități din raion.
„La licitațiile Consiliului raional 100% nu particip. Dar la cele din sate firma își va încerca norocul.
Angajații mei nu vor deplasări. Vor să stea mai aproape de casă și de aceea suntem nevoiți să
căutăm comenzi în Criuleni sau prin preajmă”, recunoaște președintele de raion.

Categoria colegi de partid și firme conduse de rude sau soți/i
Afaceri cu statul a făcut în 2014 și firma de construcții „Lusmecon”, în care soția șefului de la
„Cadastru”, Galina Ghilaș, deține 75,88% din acțiuni. Pe 10 octombrie curent, compania a câștigat
un contract de 9 milioane de lei de la Administrația de Stat a Drumurilor (ASD) pentru reparația
unei porțiuni de drum. Totuși, suma este nesemnificativă față de valoarea licitațiilor câștigate în
2013 – 188,5 milioane de lei, toate de la ASD.
Anatol Ghilaș afirmă că nu vede nicio încălcare în faptul că firma soției sale obține venituri atât
de mari din contracte încheiate cu statul, chiar dacă ASD este subordonată Ministerului
Transportului și Infrastructurii Drumurilor, condus de asemenea de un democrat32.

Achiziții supraevaluate și legate de firme de partid
În septembrie 2014, Serghei Tomşa, pe atunci director general interimar al CFM, a semnat un
contract de vânzare-cumpărare, în valoare de peste zece milioane de lei, cu Argus-Teh, firmă
condusă de Vladimir Dnestrean. Cu aceşti bani, întreprinderea a cumpărat sisteme de
monitorizare video pentru 30 de subdiviziuni şi a plătit pentru instalarea tehnicii. Cel mai
costisitor echipament a fost instalat la Gara Chişinău - de aproape 750.000 de lei, la Direcţia
deservire clienţi - peste 600.000 de lei, dar şi la Gara internaţională Ugheni – circa 560.000 de lei.
Argus-Teh a fost fondată de către off-shore-ul OTIV Prime Services B.V. înregistrat în Amsterdam,
Olanda. Pe lângă Argus-Teh, compania mai este şi fondatoarea Argus-S, care prestează servicii
de pază. Ambele au adresa pe strada Mazililor 21, din sectorul Botanica al Capitalei. OTIV Prime
Services B.V. este parte a unui holding controlat de liderul PD, Vlad Plahotniuc. 33

Funcționari publici care controlează firme cu succes la achiziții
O companie de construcții, care îl are în calitate de cofondator pe specialistul principal al Agenției
Achiziții Publice (AAP) din Anenii Noi, câștigă licitații „pe bandă rulantă” în raion. În doar doi ani
de zile, din 2014 și până în prezent, firma Softconstruct, a cărei fondator este Iacob Plămădeală,
specialist principal al AAP în raionul Anenii Noi, a semnat 16 contracte de achiziții în valoare de
peste trei milioane de lei. Autoritățile locale spun că nu ar fi știut despre legătura dintre
funcționar și firmă34.
+++
https://www.ziarulnational.md/interese-licitatii-de-125-de-milioane-de-lei-castigate-de-deputati-siministri/
33 https://anticoruptie.md/ro/investigatii/achizitii-publice/calea-ferata-din-moldova-achizitii-la-suprapret-sicontracte-cu-firme-afliliate-pd
34 https://anticoruptie.md/ro/investigatii/achizitii-publice/licitatii-sub-umbrela
32
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La Cahul, Gold-construct SRL, o firmă înregistrată în apartamentul tatălui șefului Direcției
construcții, gospodărie comunală și drumuri a Consiliului raional Cahul, Sergiu Drangoi, a
câștigat pe parcursul anului trecut și în primele șase luni ale acestui an 23 de licitații publice
organizate în raion.
Potrivit datelor de la Camera Înregistrării de Stat, fondator și administrator al firmei GoldConstruct SRL este Andrian Galaju, un angajat al Oficiului teritorial Cahul al ÎS „Cadastru”, și bun
prieten al lui Drangoi, după cum se poate vedea și din pozele acestora de pe rețelele de
socializare. Inițial, firma avea sediul într-un apartament pe str. Tineretului 10, din orașul Cahul.
Locuința este înregistrată pe numele lui Nicolae Drangoi, tatăl lui Sergiu. Ulterior, firma și-a
schimbat adresa juridică.
Direcția pe care o conduce Sergiu Drangoi are rolul de a stabili tipul și volumul de lucrări care
urmează a fi executate în cadrul unui contract de achiziții, dar și prețul estimativ al acestora.
Menționăm că, de regulă, prețul lucrărilor este cel care determină câștigătorul într-un concurs de
achiziții. […]
Sergiu Drangoi este secretar executiv al Organizației Teritoriale Cahul a Partidului Democrat, iar
în afară de firma lui Andrian Galaju, și el membru al partidului, în Cahul se bucură de succes la
licitații și alte companii conduse de reprezentanți ai acestui partid. 35

Întreprinderile de stat și municipale
Întreprinderile de stat și cele municipale sunt mai degrabă într-o zonă gri când vine
vorba de transparență, deși rulează fonduri mari. În Moldova, acestea nu intră sub
incidența legii achizițiilor publice, iar o mică parte dintre ele publică planurile anuale de
achiziții, astfel că este dificil de controlat modul în care acestea funcționează.
Câteva aspecte la care putem fi atenți:
- Achiziții realizate la prețuri supraevaluate sau cu firme de partid (vezi mai sus)
- Numiri politice în funcții de conducere, pentru a servi intereselor partidelor
politice
- Angajări fără criterii clare, pe salarii semnificative; angajarea de rude, prieteni
sau suporteri din partid, care trebuie răsplătiți
- Sporuri nejustificate, prime36
- Investiții supraevaluate sau inutile
- Finanțări nejustificate din partea entităților fondatoare (vezi cazul București, cu
cele 22 de companii)
-

35
36

Idem
www.zdg.md/editia-print/investigatii/dezmatul-rudelor-de-la-moldatsa
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Vezi rapoarte relevante referitoare la Moldova pe paginile crp.md37 și
transparency.md38; www.expertforum.ro39, pentru România.

Cum pot face și eu analizele proprii? Scurt ghid de folosire a datelor
pentru a ilustra tipare, nereguli sau vulnerabilități
Cea mai mare parte din datele ilustrate anterior nu sunt dificil de identificat. Evident,
pentru investigații complexe avem nevoie de instrumente mai elaborate și acces la date
ascunse. Dar scopul acestui ghid este de a dezvălui date accesibile, publice, care pot fi
puse cap la cap și care pot ilustra vulnerabilități sau tipare cu potențial de ilegalitate.
Astfel, această secțiune este ca o carte de bucate, care vă arată pas cu pas cum să
folosiți datele și software-urile relevante.
Cea mai simplă cale de a analiza datele este într-un software de calcul tabelar. Cel mai la
îndemână este Excel, însă puteți folosi și Open Office (www.openoffice.org/download/)
sau Libre Office (www.libreoffice.org). Alternativ, puteți folosi Google Spreadsheets https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/?pli=1
În cele ce urmează vă vom arăta câțiva pași esențiali pentru a utiliza datele. Ca exemplu
am folosit un export cu date din SICAP, achiziții publice din catalog, pornind de la
temenul cheie ‘consultanță’, pentru anul 2018. Dar putem lucra cu orice bază de date
din România sau Moldova, aici vedem doar care sunt pașii de utilizare a programului.
Importul de date și curățarea conținutului
Câteodată, întrucât nu există fișiere .xls, lucrăm cu .csv (Comma-separated values).
Acestea din urmă se pot importa în Excel: data > from text > selectați fișier. Cel mai
probabil, fișierele .csv au separatoare între coloane de tipul , sau ^ sau “. Puteți vedea
separatorul în pasul 1 al importului (marcat cu roșu). Selectați delimited

https://cpr.md/2018/10/02/intreprinderile-unui-stat-capturat-cum-poate-fi-oprita-coruptia-si-clientelapolitica/
38 http://www.transparency.md/wpcontent/uploads/2017/02/TI_Moldova_Monitorizarea_Transparenţei_Întreprinderilor_De_Stat_Şi_Societăţilor
_Pe_Acţiuni_Cu_Capital_Integral_Şi_Majoritar_De_Stat_Din_RM_2016.pdf
39 https://expertforum.ro/clientelism-utilitati-locale/
37
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1

2
3

Ulterior, selectați separatorul în pasul 2. În pasul 3, puteți selecta tipul de conținut al
coloanei (text, dată, număr etc).
Odată ce avem fișierul este important să verificăm că toate datele sunt corecte și
coerente. De multe ori datele produse de instituțiile publice pot fi exportate eronat. Nu
rareori se întâmplă ca o achiziție să figureze cu valoarea de 300 de milioane și să fie în
realitate de doar 3 milioane. Importul poate fi mai complicat câteodată pentru datele
sunt de calitate proastă. De exemplu, putem avea ca separator virgula, ceea ce ne
complică mult lucrul pentru că putem avea virgule și în interiorul unei căsuțe. Puteți să
vă uitați peste date la modul generic și dacă găsiți valori care sunt flagrant mai mari să
le verificați la sursă direct.
De asemenea, de multe ori datele pot să nu fie coerente. Avem virgulă în loc de punct
sau avem o dată care nu este formatată la fel ca toate celelalte. La achiziții este foarte
important ca virgula și punctul să fie puse corect și să reprezinte același lucru. De
exemplu, 100.00 și 100,000 sunt valori complet diferite, dar dacă inversăm semnele
putem avea o confuzie destul de mare.
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Pentru început, selectați datele > click dreapta > format cells > numbers. De aici puteți
stabili formatul numerelor. De exemplu, puteți seta separatorul mii (,), pentru ca toate
numerele să fie formatate la fel. Câteodată, datele trebuie aranjate și manual.
Organizarea datelor: filtre și sortare
Înainte a testa formule, putem să facem câți pași care ne ajută să organizăm informația
și să ne dăm seama de câteva trenduri fără a intra în detalii:
- Putem bloca primul rând/capul de tabel sau prima coloană, pentru a ne fi mai
ușor să navigăm în tot fișierul. Ca să știm cu siguranță la ce ne uităm la rândul
2463 este mai practică să ne rămână capul de tabel stabil, pentru a nu ne
întoarce de fiecare dată la rândul 1, pentru a vedea ce înseamnă datele. Selectați
freeze top row pentru a bloca primul rând/headerul
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Activarea filtrelor. Pentru a putea selecta anumite rânduri, mergeți la home>sort
& filter> filter; este important să selectați rândul sau căsuțele unde vreți să
activați filtrele. Ulterior, puteți apăsa pe săgeata din dreptul căsuței pentru a
selecta doar anumite câmpuri, cum ar fi doar o primărie sau doar un tip de
achiziție.

Sortarea după valori sau după alte
criterii. Mergeți la home > sort & filter > sort
largest to smallest sau smallest to largest.
Important este să apăsați doar pe prima
căsuță din coloana respectivă și să nu
selectați tot textul sau doar coloana
respectivă. Prin această sortare puteti de
exemplu să vedeți care sunt valorile/contractele etc cele mai mari sau cele mai
mici dintr-o bază de date.

Funcții
După ce am aranjat datele, putem începe să testăm diverse formule.
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De exemplu, vrem să vedem câți bani s-au cheltuit pe achiziții publice în perioada
respectivă. Apelăm la funcția SUM. Astfel, selectăm o căsuță liberă să introducem
=SUM(F2:F111), unde F2 este prima căsuță pe care o luăm în calcul, iar F111 ultima; tot
ce este cuprins între aceste căsuțe va fi adunat. Literele și cifrele se pot modifica în
funcție de coloana sau rândul unde calculăm: pot fi deci A10:A536 sau D1:D5 etc.

Aflăm deci că s-au făcut achiziții directe din catalogul electronic de 3,1 milioane de lei,
pentru baza de date selectată. În coloana din stânga avem 2,68 milioane, valoare
estimată. Valoarea estimată este aceea pe care AC o include în documentația aferentă
achiziției și reprezintă suma pe care AC consideră că o va cheltui cu procedura
respectivă.
Diferența poate fi calculată prin introducerea următoarei formule: =F3-E3. Ce ne poate
arăta interesant folosirea acestei funcții este diferența între valoarea estimată și cea
finală a achiziției. Dacă identificăm diferențe de 25%-30% ne putem uita mai cu atenție,
pentru că înseamnă fie că pronosticurile inițiale nu au fost făcute corect, fie că există o
problemă de alt ordin.
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O altă funcție care poate fi utilă în anumite circumstanțe este media aritmetică
(AVERAGE), care se calculează prin introducerea formulei =AVERAGE (F2:F111),
respectivă valoarea totală a căsuțelor/numărul de intrări. Vedem astfel că valoarea
media a achiziției este de 28,575.83.
Dar media aritmetică poate fi de multe ori înselătoare, dacă avem valori mari și
dispersate. Dacă vrem să vedem numărul cel mai apropiat de valoarea centrală,
eliminând anumite distrosiuni care pot proveni de la valori extreme care pot fi prea
mari sau mici, putem folosi =MEDIAN (F2:F111). Mediana este valoarea care împarte un
grup de date în două serii numeric egale. În acest context, mediana este formula care
ne arată cel mai bine care este valoarea de mijloc a grupului de date.
Funcția MODE ne arată care sunt valorile care se repetă de cele mai multe ori. Pentru a
calcula această funcție introduceți formula =MODE(F2:F111). O altă cale, vizuală pentru
a identifica valorile care se repetă este conditional formatting.
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Această opțiune nu vă arată doar duplicatele (marcate cu roșu mai sus), dar puteți
selecta valori mai mari sau mai mici, cuprinse în anumite intervale, text care conține
anumite caractere sau termeni, o dată etc. Mai departe, putem combina și cu filtrele,
despre care am vorbit anterior. Astfel, activăm filtrul, apăsăm săgeata, selectăm filter by
colour și selectăm culoarea selecției de la conditional formatting, deci ne arată doar
valorile care se repetă. Folosiți clear din meniul filter pentru a anula filtrele.

Putem selecta și după alte filtre, cum ar fi cele numerice: numere mai mici, mai mari,
cuprinse într-un interval, top 10 cele mai mici sau mai mari etc.
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Filtrele sau formatarea condițională pot fi resetate. În cazul filtrelor mergeți la sort &
filter > clear, iar pentru formatare mergeți la conditional formatting > clear rules.
Opțiunile de mai sus vă permit să identificați situații foarte diferite. De exemplu, vreți să
vedeți dacă se repetă o dată din baza de date sau un nume, să calculați diferența între
cel mai mare și cel mai mic contract, să vedeți care sunt intrările din baza de date cele
mai apropiate de medie etc
Un alt instrument practic este calculul procentelor. De exemplu, vrem să luăm CPV
79418000-7 - Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev.2) și avem 16 intrări din
110. Suma celor 16 achiziții este de 429,300. Vrem să calculăm cât % reprezintă fiecare
din contracte din suma totală. Pentru procent introducem formula: =D2/D18*100.
Primul contract reprezintă 1.63%. Dacă tragem formula în jos pe coloană aceasta se
copiază, dar nu ia în calcul aceleași coordonate. De exemplu, următorul rând va conține
formula =D3/D19*100, iar al treilea =D4/D20*100. De unde apare eroarea #DIV/0!, ceea
ce înseamnă că împărțim la valoarea 0 și este deci o eroare.
Pentru a rezolva problema încadrăm valoarea D în $, ceea ce înseamnă că raportarea se
va face la o căsuță fixă, nu se va mai muta pe D19, D20 etc. Deci formula va arăta astfel
=D3/$D$18*100.
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Alternativ, puteți scrie =D3/D18 > click dreapta pe celulă > percentage.

Dacă aplicăm formula pentru toate căsuțele, putem observă că 2 procente ies în
evidență, reprezentând 30% din suma totală. În situația în care avem doar 16 intrări
putem ordona valoarea achiziției și vedem ușor care cifre ies în evidență, dar la baze de
date mai mari procentajul poate fi util.
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Ne mai poate interesa să numărăm anumite valori. De exemplu, poate vrem să știm
din 110 de contracte care sunt sub valoarea de 10.000 de lei. Astfel, putem folosi funcția
=COUNTIF(F2:F111,"<10000"). Avem un rezultat de 66 din 110 intrări care au valoare
sub 10000 lei.

Cu aceeași funcție putem găsi și cuvinte. De exemplu, căutăm cuvântul “consultanta” în
coloana G.

Am găsit 110 instanțe în care este folosit cuvântul “consultanta”. Pentru a fi siguri că
găsiți mai ușor cuvintele, puteți introduce termenul între *, folosirea semnului asigură o
căutare mai generală, care include în criteriile de căutare cuvinte aproximative, care
sunt scrise cu literă mare, diacritice etc. Cu alte cuvinte, nu este o căutare exactă pentru
termenul specific.
Puteți merge și mai departe cu funcția COUNTIFS, în care puteți combina mai multe
variabile. De exemplu, vrem să aflăm câte intrări există care sunt peste 50.000 și au
termenul “management” în ele. Astfel, introducem coloana F pe post de câmp pentru
prima căutare, alături de variabila >50000 și coloana G pentru a doua, în combinație cu
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variabila “*management*”. Răspunsul pe care îl primim este că avem 10 achiziții care au
o valoare mai mare de 50.000 de lei și care au un CPV care face referire la management.

Tot la capitolul numărare, mai avem câteva formule:
- Count- numără celulele care conțin numai numere
- CountA- numără celulele care nu sunt goale
- CountBlank – numără celulele goale

-
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Vedem mai sus cum se aplică formulele pe baza de date Contracte atribuite pe suport
de hârtie 201640, care cuprinde 193.144 intrări. Acestea ne pot ajuta pentru mai multe
scopuri, inclusiv să vedem cât de unitare sunt datele, dacă lipsesc celule etc.
Combinarea datelor
O altă funcție interesantă, care vă poate ajuta la analiza datelor este VLOOKUP. Aceasta
ne ajută ca pornind de la datele dintr-o coloană să aducem date noi din alt sheet, care
sunt legate de cele deja existente.
Pentru a folosi funcția VLOOKUP avem nevoie de un numitor comun. De exemplu,
numele unei localități, codul unic al localității (SIRUTA, în RO) sau orice alt conținut care
se regăsește în ambele locuri. Important este să avem conținut identic în ambele
câmpuri.
De exemplu, avem o listă de localități și vrem să aflăm ce populație au, dar avem datele
în două sheeturi diferite. Datele comune sunt codurile SIRUTA. Astfel, vrem să aducem
pornind de la câmpul C din LOCALITATI populația din coloana D, sheetul POPULAȚIE.
Formula este =VLOOKUP(C3,POPULATIE!$C$3:$E$3223,2,0), unde:
C3 este valoarea de la care pornim
POPULATIE!$C$3:$E$3223 este câmpul în care căutăm; poate fi în același sheet sau întrunul diferit. Folosim semnele $, doar dacă vrem să avem același cîmp de căutare pentru
mai multe căsuțe
2 este coloana de unde aducem datele, adică D din POPULAȚIE. Numărul depinde de
coloana de unde pornim, iar în cazul nostru codurile SIRUTA sunt prima coloana care ne
intereseaza, adică C
0 înseamnă căutare exactă. Dacă am fi pus 1, ar fi fost o căutare aproximativă

http://www.date.gov.md/ckan/ro/dataset/c12e63f6-9468-4b37-9677-d3a9f8bfd419/resource/68cf97331b3f-4fac-86a7-f1ceb72f9e5c
40
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Putem folosi aceeași formulă pentru a afla cine este primar într-o localitate sau pentru a
ști câți bani a primit o primărie prin alocări de la centru. În toate acestea cazuri este
foarte important să avem grijă ca datele care asigură legătura să fie identice, inclusiv în
termeni de diacritice, spații, semne de punctuație etc. Dacă o sa avem într-o parte
SIRUTA 123 4, iar în cealaltă 1234, nu se va face legătura. Le fel cu Chișinău sau
Chisinau. Așadar, trebuie să ne asigurăm că datele sunt uniforme.
Altă formulă utilă poate fi aceeași de extragere a
unor caractere dintr-un câmp. Spre exemplu,
avem în același câmp numele localității și codul
SIRUTA. Vrem să extragem doar codul, astfel că
scriem =LEFT sau =RIGHT, în funcție de partea în
care se află conținutul, zona din care extragem
conținutul și câte litere sau cifre. Adică =LEFT(A4,5).
Formula este utilă mai ales dacă avem același
număr de caractere, altfel riscăm să avem date care
nu sunt unitare.
PIVOȚI
Pe de altă parte, pentru calcule mai avansate putem folosi pivoții. Pentru a ilustra ce
putem face cu pivoții vom folosi mai multe baze de date. Pentru a ilustra câteva dintre
funcții, vom utiliza o bază de date exportată de pe platforma web
http://data.gov.md/ckan/ro/dataset/14679-contracte-atribuite-prin-intermediul-sia-rsap
la data de 9 noiembrie 2018. Baza e date are 5106 rânduri.
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Pentru a introduce pivoți, trebuie să selectați toate datele (CTRL + A) și apăsați insert >
pivot table. Cel mai practic este că creați un sheet nou, pentru a nu vă încurca în date.

Ce este important când creați un pivot:
- Toate coloanele trebuie să aibă titlu / header.
- Ca datele să fie cât mai uniforme (numărul de celule pe fiecare coloană să fie cât
mai apropiat) pentru a genera statistici confuze când calculăm
Câmpurile (pivot table
fields) sunt preluate
din capul de tabel

Filtre – putem selecta
anumite valori
(instituții, firme etc)
Values – cuantifică
valoarea selectată
pentru rândurile
afișate (ex: sume,
număr de contracte
etc)
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-

Aveți grijă să fie selectate toate datele când creați un pivot. Se pot face actualizări
la range-ul de date cu care lucrăm și ulterior, însă este mai bine ca toate datele
să fie introduse de la început

Mai sus am ales să ne uităm la câte contracte au semnat instituțiile în primul semestru
al anului 2017, ordonate de la cel mai mare număr la cel mai mic. Vedem, de exemplu,
că Centrul pentru achiziții publice
Centralizate în Sănătate a avut cele
mai multe achiziții; trebuie să luăm
totuși în calcul că este autoritate
responsabilă de organizarea și
desfășurarea achizițiilor publice de
medicamente și dispozitive medicale.
Ne putem uita, de asemenea, la
valorile pe care le-au ofertat aceste
instituții. Pentru a ajunge la acest
stadiu pașii sunt următorii: click
dreapta pe count of valoare >
summarize values by > sum. Vedem
că ordinea instituțiilor se schimbă.
Numărul de contracte și valoarea acestora sunt 2 indicatori care trebuie analizați în
context. Evident, ne uităm și la ce achizițiile despre care vorbim și avem grijă să nu
comparăm o achiziție mare pentru construcția unui drum național cu 30 de achiziții mai
mici pentru drumuri comunale.
Mai putem vedea și alte statistici dacă ne uităm la opțiunea summarize values by:
- Average – ne arată valoarea medie a contractelor (sume totale/nr)
- Max- contractul cu valoarea cea mai mare pentru fiecare din instituții
- Mix – contractul cu valoarea cea mai mică pentru fiecare din instituții
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De asemenea, meniul show value as ne poate arăta câteva statistici interesante:
- No calculation – lasă valorile brute
- % of grand calculation – ne arată cât % reprezintă valoarea din suma totală
calculată
- % of column total / row total – procentul din totalul coloanei sau rândului
- Difference from – ne arată diferența față de altă instituție / varianta cu % ne
arată diferența în %
De exemplu, sumele pentru
achiziții de la Direcția Generală
Transport Public și Căi de
Comunicație sunt cu 33% mai
mici decât cele de la Ministerul
Educației

-

Rank smallest to highest ne face un top de la 1 la locul x, în funcție de valoarea
sumei

Putem merge mai departe, pentru a vedea alt tip de statistică, orientat pe o intrare
specifică din baza de date. Alegem de exemplu Î.S. Administrația de Stat a Drumurilor
(la filters), ceea ce înseamnă că ne va afișa doar datele legate de instituția respectivă.
Putem selecta și mai multe instituții din filtru (multiple items). Denumirea operatorului
economic este introdusă la rubrica rows, iar suma valorilor la values.
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Vedem practic că 43% din banii contractați de această instituție au fost câștigați de firma
de pe locul 1. Din nou, lucrurile trebuie puse în context. Dacă avem un număr mic de
competitori, valorile mari nu înseamnă neapărat monopol. În cazul de față avem 11
nume de firme, din care Drumuri Bălți are valoarea 0, care provine de la Prelungirea
termenului de valabilitate, iar Afina VSH are o valoare negativă, ceea ce înseamnă
micșorarea valorii contractului. Dacă aveam 50 sau 100 de ofertanți și unul dintre ei
primea 40% din fonduri, atunci puteam interpreta în alt context datele. De asemenea,
ideal ar fi să comparăm și cu alte perioade, pentru a vedea dacă o firmă are succes
constant sau poate fi o excepție.
Alt indicator la care ne putem uita este numărul de oferte cu care participă ofertanții la
licitații. Astfel, introducem nr ofertanți la row și putem lasă valoarea contractului >
count. Astfel, reiese că cele mai multe achiziții s-au făcut cu 7 (471) și 3 (452) oferte. Cu
cât numărul de oferte este mai mic, cu atât riscul unei fraude sau unei achiziții aranjate
este mai mare. În anumite cazuri, numărul mic poate fi explicat și prin lipsa competiției
sau interesului pentru o achiziție.
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Putem merge mai departe prin a vedea unde s-au făcut cele mai multe achiziții cu o
ofertă. Astfel, adăugăm valorile 1, 2 și 3 la filtru și numele instituțiilor la row. Reiese
că Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate, IMSP Institutul de
Medicină Urgentă și Primăria Municipiului Bălți au avut mai multe achiziții
desfășurate cu 1, 2 sau 3 oferte.

Din nou, trebuie să punem lucurile în context. Centrul de Achiziții Publice
Centralizate în Sănătate a avut 39 de achiziții cu 1-3 ofertanți, dar din 330 de achiziții
217 au avut peste 5 ofertanți. Pe de altă parte, la Primăria Bălți, 41 in 63 de achiziții
s-au desfășurat cu 1-4 ofertanți.
Mai sunt câteva aspecte la care trebuie să ne uităm când analizăm aceste
date:
- Ce fel de achiziții sunt. Unele dintre achiziții pot avea CPVuri unde nu există o
specializare prea largă a firmelor.
- Care este competiția pe domeniul respectiv? Este ceva atunci când găsim mare
parte din achizițiile pe studii de fezabilitate sau execuție de lucrări care au 1 -2
oferte (ceea ce poate înseamna monopol, caiete de sarcini limitative etc, pentru
că piața este mai extinsă) și este altceva când vorbim de aparatură medicală
specializată sau livrarea unor substanțe care nu sunt folosire recurent
Ne mai putem uita la tipul de procedură folosită. În situația de față avem doar cerere de
ofertă și licitație publică. Am mai introdus o variabilă și anume numărul de oferte. În
graficul de mai jos vedem pe cele 2 tipuri de procedură, ce număr de achiziții avem
raportat la numărul de oferte. De exemplu, la licitația publică, la cele mai multe achiziții
s-au primit 7 oferte, iar la cerere de oferte avem 290 de cazuri unde s-au primit 3 oferte.
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În cazul de față avem doar 2 tipuri de proceduri, dar putem avea mai multe. În România,
putem avea cumpărari directe sau negocieri fără publicare, care pot fi mai vulnerabile,
având în vedere procedurile mult mai puțin sofisticate care li se aplică

O altă statistică pe care o putem genera este cea legată
de codurile CPV, coduri unice pentru fiecare tip de
produs sau serviciu. Acestea sunt unice pentru fiecare
categorie de produs, serviciu și ne pot ajuta să vedem
care sunt sectorele în care se achiziționează cel mai
mult. De exemplu, în baza de date selectată putem
vedea că cele mai multe achiziții s-au făcut pentru
produse alimentare, reactivi şi articole de laborator și
produse alimentare, urmate de alte produse din zona
medicală.
Deși pot interveni erori datorită alegerii greșite de către
AC a codului CPV, utilizarea mai multor coduri poate fi o modalitate de fragmentare a
achiziției ce nu se observa din prima.

Instrumente de vizualizare și alte resurse utile
Ilustrarea datelor într-un mod condensat ne poate ajută să ne punem ordine în gânduri
și să vedem cum arată situația datelor noastre la nivel generic. Cea mai simplă formă
prin care puteți vizualiza datele este introducerea unor charturi. Acestea pot fi introduse
din meniul insert. Opțiunea recommended charts ajută în a stabili cele mai bune tipuri
de vizualizări pentru datele respective. Nu toate tipuri de ilustrații sunt eficiente sau
logice pentru a vizualiza orice fel de date.
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Revenind la baza de date cu achiziții pe hârtie, am introdus un pivot, care ne arată
tipurile de proceduri și numărul de cazuri pentru fiecare dintre acestea. Putem ilustra
comparativ, pentru a vedea de exemplu, care tip de procedură s-a folosit cel mai mult.
Putem folosi columns, pie, dar în situația de față nu putem folosi line (dreapta), întrucât
nu are logică. Aceasta din urmă are rost dacă vrem să vedem evoluția achizițiilor unei
firme pe ani sau să comparăm averea unui politician în timp, dar nu pentru a compara
datele de mai sus.

O platformă interesantă, care vă permite să înțelegeți mai bine cum puteți folosi
charturile este https://datavizproject.com. Similar este și https://datavizcatalogue.com
https://public.tableau.com/en-us/s/ - software gratuit care va permite să vizualizați
datele pornind de la un fișier Excel sau csv
https://gephi.org – software care permite să analizați datele, să faceți legături sau să
identificați paternuri pornind de la o bază de date
https://vis.occrp.org – Visual Investigative Scenarios este o platformă care vă permite să
creați materiale vizuale care să ilustreze legături între firme, persoane, instituții etc. O
parte dintre vizualizările din acest ghid au fost create cu ajutorul VIS.
https://timeline.knightlab.com – instrument pentru construirea de cronologii vizuale
https://www.datawrapper.de – platformă pe care puteți dezvolta charturi și alte tipuri
de vizualizări
https://piktochart.com – platformă unde puteți elabora infografice
http://openrefine.org – Open Refine - vă ajută să explorați seturi mari de date
https://fusiontables.google.com/DataSource?dsrcid=implicit – Google Fusion Tables – vă
permite să analizați date și să creați vizualizări
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Alte resurse – baze de date & civism
https://investigativedashboard.org/databases/ - baze de date globale
https://data.occrp.org/sources - date despre persoane, firme etc la nivel global
http://birn.eu.com/wp-content/uploads/2018/08/Data-journalism-single-page.pdf Manual pentru jurnalism de date
https://data.worldbank.org – Date ale Băncii Mondiale, la nivel global
https://www.google.com/publicdata/directory - Google Public Data Explorer
https://archive.org – platformă cu arhivă – puteți vizualiza pagini care nu mai sunt
accesibile momentan, dar sunt stocate aici, cu informația de la un anumit moment dat.
De asemenea, putem vizualiza comparativ două momente din istoria aceleiași pagini –
putem vedea, de exemplu, dacă s-a schimbat informația, au dispărut anumite date etc
https://data.oecd.org –date OECD
http://datajournalismhandbook.org/1.0/en/ - Data Journalism Handbook
http://www.cji.ro/wp-content/uploads/2018/05/Manual_online_final2.pdf Jurnalismul de
investigație, de la teorie la practică
https://www.riseproject.ro/ghid-de-investigatie-rise-project/ - Rise Project – Ghid de
investigație
https://abcivic.ro/kit-civic/ - Ghid pentru implicarea civică a cetățenilor, realizat de Civica
Iași
Alte resurse – portaluri
Rise România https://www.riseproject.ro
Casa Jurnalistului https://casajurnalistului.ro s
Sa fie lumina https://safielumina.ro
Centrul de Investigații Media - http://www.investigatiimedia.ro
Rise Moldova https://www.rise.md
Ziarul de Gardă https://www.zdg.md
Anticorupție.md
Ziarul Național – https://www.ziarulnational.md
TV 8 http://tv8.md
Alte resurse EFOR
Harta Clientelismului si rapoartele https://expertforum.ro/harta-clientelism
Harta migratiei politice https://expertforum.ro/primari-clientelari
Infografice - https://expertforum.ro/banipolitica
RAPORTUL ANUAL EFOR 2018: Guvernarea de tip bazar https://expertforum.ro/raportulanual-2018/
Raport EFOR #61: Banii și politica – legăturile dintre achizițiile publice și partidele
politice https://expertforum.ro/banii-si-politica/
Video despre clientelism - https://www.youtube.com/user/expertforum
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Semilunei nr 7, apt 1
București, Sector 2
www.expertforum.ro

Descarcă ghidul și resursele aferente
pe www.expertforum.ro/detectorclientelism
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