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Raportul are scopul de a identifica modul în care se desfășoară achizițiile din Programul 

Național pentru Dezvoltare Locală (PNDL) în Constanța, companiile care au câștigat 

aceste proceduri și statistici legate de acestea. Ne concentrăm în special pe legăturile 

politice ale firmelor și pe mecanismele care ar putea explica de ce unele dintre ele au un 

succes mai mare decât altele sau de ce câștigă contracte în serie.  

Analiza este una exploratorie și arată mai degrabă legături, tipare și posibile explicații 

pentru succesul anumitor firme. Nu este o investigație penală și poate avea limite în a 

explica anumite conexiuni. Cu toate acestea, considerăm că este o mapare utilă și 

necesară a pieței de achiziții publice din fonduri bugetare, mai ales ca vorbim despre 

PNDL, unul dintre cele mai controversate programe de investiții din bani naționali. Chiar 

dacă unele dintre firmele prezente în analiză nu au câștigat prea mulți bani din PNDL, 

întrucât sunt specializate pe autostrăzi, dezăpeziri sau alte tipuri de servicii sau lucrări, 

cercetarea tot este relevantă întrucât trasează profilul firmelor care prestează astfel de 

servicii și poate fi un instrument de ajutor pentru alte companii, investigatori (de orice 

fel) sau jurnaliști.  

Harta politică a județului 
 

La nivel de consiliu județean, în 2016, PSD și PNL și-au asigurat egalitate, cu câte 15 

consilieri județeni. Restul de 4 mandate au revenit PMP și ALDE, în număr egal de 2. În 

2012, USL a primit 25 de mandate, în timp ce PDL a luat 6; celelalte trei au mers către 

PPDD. Patru ani mai devreme, în 2008, PSD luase 19 mandate, față de 9 care au mers la 

PDL și 7 la PNL1. 

La nivel de primării, în 2016, PSD a câștigat 34 de primari din 70 de localități, față de PNL 

cu 282: restul de 8 provin de la ALDE, UNPR, PMP, respectiv 3 candidați independenți. În 

2012, USL a primit 33 de locuri, PSD un număr de 14 mandate, PNL 13, iar PDL 6; restul 

au fost împărțite între celelelate partide3.  

Datele arată că la nivel statistic, cel puțin, administrația locală este împărțită într-un 

mod relativ constant între PSD și liberali sau democrat liberali. De facto, însă, Constanța 

a fost în ultimele mandate un județ controlat de „baroni locali” ai PSD precum fostul 

primar al Constanței, Radu Mazăre (condamnat la închisoare și “refugiat politic” în 

Madagascar) sau Nicușor Constantinescu, fostul președinte al Consiliului Județean 

(condamnat și el la închisoare). După cum ne arată dosarele penale instrumentate de 

DNA, aceștia (dar nu numai) controlau modul în care se folosesc banii și bunurile 

publice și aveau un cuvânt de spus în privința contractelor.  

                                                           
1 http://alegeri.roaep.ro  
2 http://www.2016bec.ro/rezultate-finale-10-06-2016/index.html  
3 http://beclocale2012.roaep.ro/Primari1.html  

http://alegeri.roaep.ro/
http://www.2016bec.ro/rezultate-finale-10-06-2016/index.html
http://beclocale2012.roaep.ro/Primari1.html
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Cine a primit bani din PNDL?  
 

Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) este un program gestionat de MDRAP 

care finanțează proiecte de investiții locale precum drumuri, canalizare, școli, grădinițe 

etc. Programul este reglementat prin OUG 28/20134. Primăriile și consiliile locale 

înaintează dosare pentru proiecte, care sunt evaluate de MDRAP, iar banii sunt alocați 

pentru proiecte de investiții multianuale prin ordin de ministru. EFOR a criticat lipsa de 

transparență a programului, întrucât procedurile sunt vagi, nu se publică în mod 

transparent modul în care se aplică algoritmii de distribuție/criteriile de evaluare și nici 

informații despre indicatorii de implementare a programului5. Alocările nu înseamnă 

neapărat primirea banilor: beneficiarii pot primi bani pentru primul an, pentru următorii 

fiind alocate credite de angajament.  

Pentru perioada 2017-2020, județul Constanța beneficiază de alocări în valoare de 

647,237,002.77 lei. Comparativ cu alte județe, a primit mai degrabă puține fonduri. În 

PNDL 2, primul județ de pe listă este Vaslui, cu alocări semnificativ mai mari, de 

912,079,768.9 lei.  

Din punct de vedere al alocărilor situația pare a fi proporțională, în sensul în care 

localitățile conduse de primari PSD ar urma să primească 52% din fonduri, iar cele 

liberale aproape 35%6. Cinci localități din județ nu se află pe lista de alocări: Cerchezu 

(PSD), Ciobanu (PSD), Corbu (PNL), Dobromir (PSD) și Fântânele (PNL). 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Pentru mai multe informatii despre program, legislatie, stadiu implementare - 

http://www.mdrap.ro/lucrari-publice/pndl  
5 Se pot găsi informații minimale postate într-un fișier Powerpoint, fără a oferi explicații detaliate  
6 Conform datelor publicate la 1.05.2018, http://www.mdrap.ro/lucrari-publice/pndl/-8564  

http://www.mdrap.ro/lucrari-publice/pndl
http://www.mdrap.ro/lucrari-publice/pndl/-8564
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Alocari PNDL 2, 2017-2020, primării și consilii județene/țară: roșu – PSD; galben – PNL; 

verde UDMR 

 

 

 

Alocari PNDL 2, 2017-2020, primării /Constanța 
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Plăți MDRAP, 2008-2017, primării și consilii județene 

 

 

 

Localitate  Nr proiecte 

Municipiul Medgidia 9 

Pantelimon 6 

Municipiul Constanţa 6 

Ion Corvin 5 

Oraş Hîrşova 5 

Oraş Cernavodă 5 

Gârliciu 4 

Saligny 4 

Poarta Albă 4 

Grădina 4 

Alocări PNDL2, top 10, nr de proiecte 

 

Cei mai mulți bani din PNDL 2 au mers la orașul Năvodari, adică aproape 8% din totalul 

de fonduri propus pentru alocare.  
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Localitate Suma % din 

total 

Localitate Suma % din 

total 

Oraş 

Năvodari 

54,087,131 7.89% Saraiu 17,932,570 2.62% 

Oraş Negru 

Vodă 

23,210,460 3.39% Tîrguşor 17,797,774 2.60% 

Ion Corvin 21,665,935 3.16% Crucea 17,631,929 2.57% 

Chirnogeni 20,900,350 3.05% Municipiul 

Medgidia 

17,083,513 2.49% 

Valu Lui 

Traian 

20,801,153 3.04% Grădina 16,672,162 2.43% 

Amzacea 20,692,670 3.02% Peştera 16,152,654 2.36% 

Poarta Albă 20,264,015 2.96% Aliman 15,660,350 2.29% 

Oraş 

Hîrşova 

19,620,000 2.86% Ciocârlia 15,300,081 2.23% 

Cumpăna 18,706,339 2.73% Vulturu 15,043,042 2.20% 

Săcele 18,263,765 2.67% Mihail 

Kogălniceanu 

14,966,997 2.18% 

 

Alocări PNDL2, top 20, valori si procent din valoarea totală/județ 

Dacă facem calculele per capita, cele mai favorizate localități sunt Vulturu, Grădina și 

Saraiu. 

 

Localitate Suma 

alocată 

Populatie  

2017 (INS) 

Per capita 

Vulturu 15043042 735 20466.72 

Grădina 16672162 1131 14741.08 

Saraiu 17932570 1318 13605.9 

Tîrguşor 17797774 1679 10600.22 

Ion Corvin 21665935 2084 10396.32 

Săcele 18263765 2440 7485.15 

Amzacea 20692670 2879 7187.45 

Tortoman  lider 

ADI Valea 

Dropiei 

13664389 1939 7047.132 

Chirnogeni 22771604 3321 6856.852 

Gârliciu 10578200 1689 6262.996 

Siliştea 9460794 1531 6179.487 

Crucea 17631929 3182 5541.147 

Aliman 15714113 2870 5475.301 

Adamclisi 12253831 2386 5135.721 

Pantelimon 8977851 1846 4863.408 

Ciocârlia 15300081 3161 4840.266 

Peştera 16152654 3578 4514.437 
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Horia 5166435 1177 4389.494 

Oraş Negru 

Vodă 

23210460 5756 4032.394 

Poarta Albă 20264015 5723 3540.803 

Alocări PNDL2, top 20, per capita 

 

Municipiul 

Medgidia 

17903485 45521 393.3017 

Comana 770005 2019 381.37 

Agigea 2397259 8101 295.92 

Topalu 452099 1766 256.00 

Pecineaga 798616 3469 230.21 

Deleni 530250 2476 214.15 

Lipniţa 510373.2 3169 161.05 

Municipiul 

Mangalia 

3758359 41656 90.22 

Municipiul 

Constanţa 

8831000 315394 27.99 

Cobadin 232974 9520 24.47 

Alocări PNDL2, ultimele 10 localități ca sume primite, per capita 

Observăm că există diferențe destul de mari la capitolul alocări, în sensul în care prima 

localitate a primit de 836 de ori mai mulți bani decât ultima, Cobadin. De asemenea, 

media pe județ este de 1691.79 lei.  

Achiziții publice cu iz politic – companii câștigătoare 
 

Datele au fost identificate pornind de la listele publicate de MDRAP, pe baza 

informațiilor obținute pe baza Legii 544/2001, prin identificarea manuală a proiectelor 

în SEAP și SICAP, prin utilizarea datelor deschise exportate pe portalul data.gov.ro. 

Având în vedere dificultatea strângerii acestor informații există posibilitatea ca anumite 

erori să fi survenit în procesul de identificare a achizițiilor. 

Pentru a analiza datele legate de companii, achiziții și proprietari am utilizat portalul 

www.termene.ro, pagina Agenției Naționale de Integritate www.integritate.eu (declaratii 

de avere si interese), site-ul DNA – www.pna.ro, pagina Ministerului Finantelor Publice, 

surse din mass media, date din Monitorul Oficial pentru donații către partidele politice. 

Pentru unele dintre proiecte există mai multe achiziții aferente, pornind de la studii de 

fezabilitate, proiectare, dirigenție de șantier sau execuție. În unele dintre cazuri, 

autoritățile contractante au realizat proceduri separate, pe când în altele au realizat o 

singură achiziție atât pentru execuție, cât și pentru proiectare. Având în vedere că 

analiza acoperă perioada 2007-2018 în termeni de achiziții, pot exista diferențe 

http://www.termene.ro/
http://www.integritate.eu/
http://www.pna.ro/
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provenite de la modificarea legislației, cu predilecție în 2016, când au intrat în vigoare 

legi noi. 

Achizițiile reprezintă responsabilitatea beneficiarilor și nu a MDRAP. Am identificat un 

număr de 282 de proiecte, care provin atât din PNDL 1 și 2, precum și din 

predecesoarele acestora (OG 7/2006, HG 577/1997 etc). De asemenea, am inclus 205 

achiziții sau cumpărări directe pentru care am putut găsi câștigătorii (pentru un proiect 

pot fi mai multe achiziții); 33 de achiziții sunt în desfășurare. Pentru 99 de proiecte, 

majoritatea din PNDL 2 nu am găsit niciun fel de date. Valoarea proiectelor unde avem 

câștigătorii identificați este de 439 milioane lei. Primele 5 firme ca valoare a 

contractelor au câștigat 50% din fonduri. 

Cele mai multe achiziții s-au realizat prin procedura de cerere de ofertă/procedură 

simplificată (aproape 60% din contracte / 87% din bani), în timp ce 37% au fost realizate 

prin cumpărare directe. Doar 5% din contracte s-au încheiat prin licitație deschisă, 

reprezentând aproape 12% din bani.  

Statistic, au fost identificate 115 coduri unice de inregistrare, ceea ce înseamnă că cel 

puțin 115 firme au câștigat cel puțin un contract în județ din PNDL. La nivel de județ, în 

2015, existau 633 de firme care se încadrau la CAEN 412 - Lucrări de construcţii a 

clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale și 24 care aveau obiect de activitate Lucrări de 

construcţii a drumurilor şi autostrăzilor (4211). Majoritatea firmelor care au câștigat 

achizițiile publice sunt din județul Constanța, urmate de o serie de firme care au sediul 

social în București.  

 

Nr oferte prezentate la procedura 

de achiziție 

Proceduri cu numărul de oferte din 

coloana stângă 

2 23 

1 19 

6 18 

3 16 

4 11 

5 10 

7 7 

8 6 

13 3 

9 3 

12 2 

11 1 

10 1 

16 1 

14 1 

Total 122 

Număr de oferte primite pentru procedurile de achiziție, fără cumpărări directe 



Policy Brief No. 69 
 

 
11 

w
w

w
.e

x
p

e
rtfo

ru
m

.ro
  

După cum se vede din tabelul de mai sus, la aproape o treime din procedurile de 

achiziții analizate s-au prezentat 1 sau 2 ofertanți.  

 

Castigator + CUI Suma % din total7 

22927602 71203933.71 16.22% 

Asocierea SC ALEX BUILDING SRL - SC DAF TRANS 2000 

SRL, lider de asociere SC ALEX BUILDING SRL 

S.C. ALEX BUILDING S.R.L. 

20429195.62 

50774738.09 

4.65% 

11.57% 

11394440 63285801.08 14.42% 

AUTOPRIMA SERV S.R.L. 63285801.08 14.42% 

14271166 44626658.54 10.17% 

SC GLOBAL PORTS'S SERVICES SRL 44626658.54 10.17% 

7507524 24685041 5.62% 

AL STOM COMPANY S.R.L. 24685041 5.62% 

12899831 21656139.89 4.93% 

Asocierea S.C. DAF TRANS 2000 SRL. si SC MOBITOM SA 

S.C. DAF TRANS 2000 S.R.L. 

15041820 

6614319.89 

3.43% 

1.51% 

34079514 13284517.8 3.03% 

TELOR INVEST SRL 13284517.8 3.03% 

18741783 13256726.2 3.02% 

OYL COMPANY HOLDING AG S.R.L. 13256726.2 3.02% 

31165602 12334528.69 2.81% 

GA&MA ACTIV LOGYSTIC SRL 12334528.69 2.81% 

16900629 11985239.09 2.73% 

GETNIC CONSTRUCT SERV S.R.L. 11985239.09 2.73% 

17127522 11696514.02 2.66% 

OPAL CONSTRUCT S.R.L. 11696514.02 2.66% 

13986405 10918289.84 2.49% 

Asocierea SC Teloxim Cons SRL si SC Pro Cons XXI SRL 10918289.84 2.49% 

1870406 9482470 2.16% 

SC MONOLIT SRL 9482470 2.16% 

31238810 8630024.39 1.97% 

SC LIKUD RO SRL 8630024.39 1.97% 

18882960 7816104.43 1.78% 

DUGARO SRL 7816104.43 1.78% 

21756270 7326698.72 1.67% 

SETCONSTRUCT SRL 7326698.72 1.67% 

 

Top 15 câștigători în funcție de valoarea contractelor semnate  

ALEX BUILDING S.R.L. 

Asociat unic este Lucian Orban. Acesta este, de altfel, acționar la un număr important de 

firme din Constanța, cu diverse specializări, pornind de la comerț și ajungând la investiții 

imobiliare. Este cunoscut ca partner al lui Sorin Vișinescu, om de afaceri din Constanța, 

                                                           
7 Raportat la achizitiile identificate. 
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care a controlat, printre altele, o rețea de magazine duty free la frontierele României8. 

Cei doi afaceriști sunt cunoscuți pentru investițiile imobiliare de pe litoral.  

Alex Building a donat 20.000 de lei către PDL în 2008.  

Firma a câștigat șase contracte din PNDL, din care două la Valu lui Traian, iar restul la 

Cogealac. De altfel, aproape jumătate din contractele firmei, ca valoare, provin din 

contracte cu primăria Cogealac. În 2015, presa locală publica declarația unui membru al 

comisiei de evaluare:  

Au venit două firme. Una este Alex Building, cealaltă nu am reţinut numele. Cert este că a doua a 

avut o ofertă de preţ mai convenabilă, pentru că nu lucrează cu terţi, numai că la noi în Cogealac 

s-a încetăţenit obişnuinţa de a desemna câştigător pe SC Alex Building, cunoscuta firmă de 

construcţii a milionarului Lucian Orban. Nu ar fi surprinzător să aflăm că licitaţia se amână sau că 

a fost desemnat un anumit câştigător, numai că acea comisie de desemnare a câştigătorului nu 

s-a mai întrunit9. 

 

 

 

AUTOPRIMA SERV S.R.L.  

Societatea are ca asociați cu părți egale pe Iudit și Adrian Balagiu. Entitatea a avut 

contracte cu un număr important de autorități contractante din județ și nu numai. Cea 

mai mare parte a banilor (35%), provin de la CNADNR/CNAIR. Ca număr de contracte, 

cele mai multe vin de la Compania de Drumuri, dar și de la Primăriile Albești (19) și Baia, 

jud. Tulcea (15).  

 

GLOBAL PORTS'S SERVICES SRL 
 

Firma este deținută de Eugen Marius Dabija. Compania a donat către PSD suma de 

50,000 de lei în 2011. Firma a câștigat 12 contracte, dintre care câte două în Comuna 

Poarta Alba, Comuna Nicolae Balcescu, Comuna Agigea și Comuna Pantelimon. 

                                                           
8 https://www.replicaonline.ro/tranzactii-misterioase-o-parte-din-milionarii-constantei-si-au-cedat-afacerile-

unor-necunoscuti-58110/  
9 https://www.replicaonline.ro/la-cogealac-daca-nu-castiga-alex-building-o-licitatie-nu-se-mai-fac-drumuri-

234671/  

https://www.replicaonline.ro/tranzactii-misterioase-o-parte-din-milionarii-constantei-si-au-cedat-afacerile-unor-necunoscuti-58110/
https://www.replicaonline.ro/tranzactii-misterioase-o-parte-din-milionarii-constantei-si-au-cedat-afacerile-unor-necunoscuti-58110/
https://www.replicaonline.ro/la-cogealac-daca-nu-castiga-alex-building-o-licitatie-nu-se-mai-fac-drumuri-234671/
https://www.replicaonline.ro/la-cogealac-daca-nu-castiga-alex-building-o-licitatie-nu-se-mai-fac-drumuri-234671/
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Compania a fost înființată și condusă de Mircea Marcu, fost director al Administraţiei 

Porturilor Maritime, numit de PSD la începutul anilor 200010. Marcu a fost trimis în 

judecată de DNA în decembrie 2017, pentru dare de mită și cumpărare de influență: 

În perioada iulie 2010 – aprilie 2011, inculpata Ionescu (fostă Munteanu) Speranţa Georgeta, în 

calitate de director general economic în cadrul Ministerului Mediului și Pădurilor, a acceptat 

promisiunea inculpatului Marcu Mircea de primi din partea acestuia un autoturism Audi A3, în 

schimbul căruia, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, să avizeze propunerile de stabilire a 

alocațiilor bugetare pentru obiectivul de investiții „Regularizarea văilor Agigea și Lazu, jud. 

Constanța” și, implicit, să susțină interesele societății comerciale administrate de acesta din 

urmă, în raporturile cu Ministerul Mediului și Pădurilor și cu instituțiile publice din subordinea sa. 

Pentru aceste „servicii” inculpata a primit de la omul de afaceri suma de 61.394 lei, reprezentând 

o parte din contravaloarea autoturismului, precum și o geantă în valoare de 6.300 lei. 

Concret, la data de 23.06.2010, pe site-ul Sistemului Electronic de Achiziții Publice a fost postat 

anunțul de participare la licitația publică pentru obiectivul de investiții ”Regularizarea văilor 

Agigea și Lazu, jud. Constanţa”. 

După deschiderea ofertelor depuse de către participanți, activitate care s-a desfăşurat în data de 

28.07.2010, asocierea din care făcea parte și societatea administrată de inculpatul Marcu Mircea 

s-a clasat pe locul al patrulea din cinci ofertanți. 

Cu toate acestea, datorită influenței pe care inculpata Ionescu (fostă Munteanu) Speranţa 

Georgeta a lăsat să se creadă că ar avea-o asupra funcționarilor publici implicați în derularea 

procedurii de achiziție publică, asocierea de firme clasată pe locul al patrulea a fost declarată 

câştigătoare, iar contractul de lucrări a fost încheiat la data de 12.10.2010. 

De menționat este faptul că, în momentul organizării licitaţiei publice, societatea 

comercială administrată de inculpatul Marcu Mircea nu deţinea nici utilajele necesare 

pentru executarea lucrărilor, nici angajaţi specializaţi în construcţii, nici experienţă şi nici 

resursele financiare pentru susţinerea lucrărilor11. 

 

AL STOM SRL 

Alexandru Papadumitru este singurul acționar al Al Stom Company, firmă care a donat 

40,000 de lei către PSD în 2009. Conform presei locale12, acesta este apropiat de atât de 

PSD, cât și de PDL. Aceleași sursă afirmă că este apropiat de Laurențiu Marin, care a 

condus Direcția Apelor Dobrogrea Litoral, de Valentin Zeicu (Compania Nationala 

Administratia Canalelor Navigabile SA) și de Sorin Strutisnky, unul dintre cele mai 

influente personaje din Constanta, apropiat al primarului Radu Mazăre și al 

președintelui CJ, Nicușor Constantinescu. De asemenea, este nașul de cununie al Mariei 

Gabriela Horga și al lui Alexandru Cârlig, fiul fostului șef al IJP Constanța. Horga este fiica 

lui Vasile Horga, deputat PNL și a ocupat funcții importante dintre care consilier al 

                                                           
10 https://www.replicaonline.ro/un-fost-director-al-portului-constanta-a-dat-lovitura-contract-impresionant-

pentru-canalizarea-din-nicolae-balcescu-335905/  
11 http://www.pna.ro/faces/comunicat.xhtml?id=8573  
12 https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/revista-presei-locale/uups-mariana-gaju-s-a-incuscrit-cu-papadumitru-

de-la-al-stom-24466-296621.html  

https://www.replicaonline.ro/un-fost-director-al-portului-constanta-a-dat-lovitura-contract-impresionant-pentru-canalizarea-din-nicolae-balcescu-335905/
https://www.replicaonline.ro/un-fost-director-al-portului-constanta-a-dat-lovitura-contract-impresionant-pentru-canalizarea-din-nicolae-balcescu-335905/
http://www.pna.ro/faces/comunicat.xhtml?id=8573
https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/revista-presei-locale/uups-mariana-gaju-s-a-incuscrit-cu-papadumitru-de-la-al-stom-24466-296621.html
https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/revista-presei-locale/uups-mariana-gaju-s-a-incuscrit-cu-papadumitru-de-la-al-stom-24466-296621.html
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europarlamentarului Daniel Dăianu și consilier al ministrului Economiei în 2012, iar apoi 

director de cabinet din 201313. Din declarația de avere din 2013 reiese că Papadumitru i-

a împrumutat 728,333 de lei. Conform declarației de avere din octombrie 2013, 

Alexandru Cârlig deținea o funcție de management la Al Stom.  

Strutinsky a fost trimis în judecată și condamnat pentru trafic de influență, spălare de 

bani și înscrisuri sub semnătură privată14. Din rechizitoriu reiese că  

Doi oameni de afaceri constănțeni – Dorin- Mihai Lazia și Alexandru Papadumitru- au arătat că 

Strutinsky le cerea „comisioane” de 10% din contractele semnate cu autoritățile locale. Era vorba 

de contracte încheiate cu Direcția Apelor Dobrogea Litoral (DADL), Compania Națională 

Administrația Porturilor Maritime - Constanța (APMC) și Compania Națională Administrația 

Canalelor Navigabile - Constanța (ACN).15 

 

 

 

Jumătate din banii companiei provin de la S.C RAJA S.A CONSTANTA (25.68%), 

Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral (17.10%) și Compania Națională 

Administrația Canalelor Navigabile SA Constanța (12.69%), iar cea mai bună perioadă 

pentru achiziții a fost 2012-2015.  

DAF TRANS 2000 

Firma a fost înființată și este deținută de Florin Beu, din Mangalia. Conform fostului 

consilier local PNL și director al Administrării Domeniului Public şi Privat Mangalia, 

Lucian Visa, firma ar fi legată indirect prin unul dintre mulții asociați (Răzvan Stanca) de 

anturajul primarului PSD Radu Cristian16. Stanca a fost asociat o perioada scurtă de 

timp, în 2013. 

                                                           
13 https://www.ziuaconstanta.ro/informatii/combaterea-criminalitatii-in-achizitiile-publice/bani-contracte-si-

functii-inalte-ce-legatura-exista-intre-ministerul-economiei-si-sc-al-stom-company-srl-documente-

482183.html  
14 https://www.ziuaconstanta.ro/diverse/stiri-calde/sorin-strutinsky-condamnat-la-sapte-ani-si-patru-luni-

de-inchisoare-647225.html  
15 https://evz.ro/masonii-din-republica-lui-mazare-trafic-de-influenta-pentru-afacerile-de-pe-litoral.html  
16 http://www.lucianvisa.ro/2015/02/08/cine-modernizeaza-mangalia-daf-trans-2000-srl-a-fost-firma-unui-
hot-din-tir-uri-evazionist-si-spalator-de-bani/  

https://www.ziuaconstanta.ro/informatii/combaterea-criminalitatii-in-achizitiile-publice/bani-contracte-si-functii-inalte-ce-legatura-exista-intre-ministerul-economiei-si-sc-al-stom-company-srl-documente-482183.html
https://www.ziuaconstanta.ro/informatii/combaterea-criminalitatii-in-achizitiile-publice/bani-contracte-si-functii-inalte-ce-legatura-exista-intre-ministerul-economiei-si-sc-al-stom-company-srl-documente-482183.html
https://www.ziuaconstanta.ro/informatii/combaterea-criminalitatii-in-achizitiile-publice/bani-contracte-si-functii-inalte-ce-legatura-exista-intre-ministerul-economiei-si-sc-al-stom-company-srl-documente-482183.html
https://www.ziuaconstanta.ro/diverse/stiri-calde/sorin-strutinsky-condamnat-la-sapte-ani-si-patru-luni-de-inchisoare-647225.html
https://www.ziuaconstanta.ro/diverse/stiri-calde/sorin-strutinsky-condamnat-la-sapte-ani-si-patru-luni-de-inchisoare-647225.html
https://evz.ro/masonii-din-republica-lui-mazare-trafic-de-influenta-pentru-afacerile-de-pe-litoral.html
http://www.lucianvisa.ro/2015/02/08/cine-modernizeaza-mangalia-daf-trans-2000-srl-a-fost-firma-unui-hot-din-tir-uri-evazionist-si-spalator-de-bani/
http://www.lucianvisa.ro/2015/02/08/cine-modernizeaza-mangalia-daf-trans-2000-srl-a-fost-firma-unui-hot-din-tir-uri-evazionist-si-spalator-de-bani/


Policy Brief No. 69 
 

 
15 

w
w

w
.e

x
p

e
rtfo

ru
m

.ro
  

După plecarea lui Cârcea, Daf Trans 2000 a ajuns în posesia unor iluştri anonimi, care s-au 

succedat la butoane, după cum urmează: Dumitru Ungureanu din satul Viroaga, Mihaela 

Macovei din Dorohoi şi Răzvan Stanca din Constanţa. Numele lui Răzvan Stanca apare şi în firma 

ECO LUNDRY MEMCAB – S.R.L, unde a fost asociat alături de Constantin-Adrian Crăciunescu şi 

Romulus Dumitrana, doi colaboratori statornici ai primarului Radu. Astfel, Constantin-Adrian 

Crăciunescu a fost adus în Mangalia de Cristian Radu, încă din timpul campaniei electorale 

(2012). După ce a preluat Primăria, Radu l-a uns pe Crăciunescu drept membru în consiliul de 

administraţie de la GoldTerm SA, companie locală de termoficare deţinută integral de Consiliul 

Local. Romulus Dumitrana este actualul administrator public (city-manager) al Mangaliei, 

semnând documentele oficiale ale Primăriei, inclusiv contractele de concesiune. Înainte de a fi 

uns în această funcţie, Dumitrana a fost asociat cu soacra lui Radu în firma R.D.G.-Grup SRL. 

Firma a funcţionat în perioada 2006-2012, chiar în apartamentul în care a locuit o viaţă soacra 

fostului comisar-şef al Gărzii Financiare Constanţa, actualmente primar de Mangalia, Cristian 

Radu. Multe din terenurile care îi aparţin în momentul de faţă primarului Mangaliei au fost 

deţinute, în trecut, în calitate de coproprietari, de acest Dumitrana şi de soacra lui Radu – o 

modestă pensionară, care trăia singură din 1976 şi nu a avut niciodată profilul şi banii personali 

de a investi în mii de metri pătraţi de teren intravilan, locuinţe luxoase şi spaţii comerciale 

premium. Un astfel de profil avea ginerele ei, Cristian Radu, însă acesta nu putea face investiţii 

pe numele său, date fiind restricţiile care-i erau impuse ca şef al Gărzii Financiare din Constanţa. 

Legăturile sunt vechi şi deja evidente. Revenind la Răzvan Stanca de la Daf Trans 2000 SRL, 

trebuie să mai spunem că acesta a fost asociat în firmă o scurtă perioadă de timp. Scurtă, dar 

suficientă pentru a devoala ţesătura de interese care a făcut ca DAF-ul să fie acum campionul 

subcontractărilor din Mangalia. După plecarea lui Stanca, firma a revenit în proprietatea deplină 

a mangaliotului Florin Beu, cel care o şi fondase în anul 2000. Sub bagheta acestuia, compania a 

reuşit să facă afaceri de 226 de miliarde de lei vechi, în anul 2013. 

 

 

MOBITOM 

Firma are sediul în Constanța și are o vechime de 25 de ani. Acționar principal este Five 

Holding SA, având la rândul să acționar principal Cypress Capital Management 

(Romania) LTD din Cipru. Directorul firmei, Valentin Ciuceanu este văzut în presa locală 

ca un apropiat al fostului primar PSD Radu Mazăre și al președintelui CJ, Nicușor 

Constantinescu17. Apropierea față de PSD este datorată și faptului că Vasile Făgădău, 

tatăl viceprimarului Constanței la acea vreme, Decebal Făgădău era cenzor. În 2010 

                                                           
17 https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/actualitate/unul-dintre-administratorii-sc-mobitom-sa-si-a-deschis-o-

noua-afacere-513610.html  

https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/actualitate/unul-dintre-administratorii-sc-mobitom-sa-si-a-deschis-o-noua-afacere-513610.html
https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/actualitate/unul-dintre-administratorii-sc-mobitom-sa-si-a-deschis-o-noua-afacere-513610.html
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acesta este înlocuit de Maria Rodica Rusu18, cenzor și la Sigma Trading, companie în care 

se regăsesc Mazăre, Strutinsky și Constantinescu. Mai mult, conform presei, mai multe 

firme legate de aceștia se regăsesc la aceeași adresă în Constanța19. 

Jumătate din banii firmei, obținuți din achiziții vin de la Primăria Constanța (cea mai 

mare parte în 2008) și de la CJ, iar 15% de la Primăria Eforie. Anii 2009 și 2015 au fost cei 

mai prolifici pentru firmă. 

 

 

TELOR INVEST 

Compania are sediul în București și este deținută ca asociat unic de Mihai Alexandru 

Fodor, fiind administrată de Lucian Cătălin Dinu. Fodor a fost asociat și la Tehnologica 

Radion, una dintre companiile cu legături cu PDL, condusă de Theodor Berna20.  

 

Compania a fost înființată în februarie 2015 și are o creștere spectaculoasă. În 2015 

câștigă deja 53 de milioane din bani publici, iar în 2017 ajunge la 84 de milioane. 

Aproape 43% din bani vin de la CNAIR/CNADNR, iar o treime de la Primăria Târgoviște.  

Conform presei:  

                                                           
18 https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/deschidere-editie/surprize-surprize-de-ce-vinde-mobitom-acum-

terenuri-27050-290840.html  
19 https://evz.ro/mazare-milioane-de-euro-plimbate-prin-cipru-968439.html  
20 https://www.replicaonline.ro/firma-celor-care-abandonasera-lucrarile-de-la-murfatlar-constransa-sa-le-reia-
tot-ei-sunt-nemultumiti-346556/  

https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/deschidere-editie/surprize-surprize-de-ce-vinde-mobitom-acum-terenuri-27050-290840.html
https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/deschidere-editie/surprize-surprize-de-ce-vinde-mobitom-acum-terenuri-27050-290840.html
https://evz.ro/mazare-milioane-de-euro-plimbate-prin-cipru-968439.html
https://www.replicaonline.ro/firma-celor-care-abandonasera-lucrarile-de-la-murfatlar-constransa-sa-le-reia-tot-ei-sunt-nemultumiti-346556/
https://www.replicaonline.ro/firma-celor-care-abandonasera-lucrarile-de-la-murfatlar-constransa-sa-le-reia-tot-ei-sunt-nemultumiti-346556/
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La înfiinţare un anume Adrian Josan a administrat societatea. Josan a  fost director staţiei 

asfaltare al firmei Tehnologica Radion, câștigătorul anterior al lucrărilor la Centura Târgoviștei. 

Administrator al Telor este Cătălin Lucian Dinu din Târgovişte. George Oliviu Cătană a înfiinţat şi 

alte societăţi administrate de oameni din fosta Tehnologica, una fiind administrată tot de 

târgovişteanul Dinu.  Chiar de la înfiinţare Telor a obţinut contracte foarte bune pe bani publici, 

unele chiar cu CNADNR21. 

O altă firmă la care Fodor este asociat 

este TEHNOSMART CONSTRUCT SRL, 

la rândul ei înființată în 2015. Aceasta 

nu are aceeași creștere, având doar 2 

contracte cu Administrația Străzilor 

București, unul prin achiziție directă și 

unul prin negociere fără publicare, de 

3 milioane de lei.  

OYL COMPANY HOLDING AG S.R.L. 

Firma este înființată în 2006 și are 

sediul în județul Ialomița. Este 

controlată de trei asociați: Corneliu Dragomir (99%), Cleopatra Dragomir și Anamaria 

Cristina Telea.  

 

 

Cea mai mare parte a banilor se leagă de perioada 2013-2016. Cea mai mare parte a 

contractelor semnate de companie provin de la CNADNR/CNAIR, adică aproape 60% 

(350 mil lei). Achizițiile din județul Constanța, din PNDL,  reprezintă un procent mic din 

veniturile companiei, având doar 3 contracte semnate cu primăriile din Crucea, 

Cumpana și Medgidia, în valoare de 13 mil lei. Pe de altă parte, o parte semnificativă din 

venituri au fost semnate cu DPRP Constanța; contractele pentru întreținere și 

dezăpezire sunt recurente. Aproape 80% din contracte au fost câștigate cu criteriul 

prețul cel mai scăzut.  

 

                                                           
21 http://jurnalulbucurestiului.ro/replicaonline-ro-firma-celor-care-abandonasera-lucrarile-de-la-murfatlar/  

http://jurnalulbucurestiului.ro/replicaonline-ro-firma-celor-care-abandonasera-lucrarile-de-la-murfatlar/
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GA & MA ACTIV LOGYSTIC SRL  

Asociați sunt Marius Florian Fugaru și Dumitru Paraschiță. Unul dintre fondatorii firmei, 

Marius Florian Fugaru, a cedat în 2014 părțile sociale către Cătălin Gabriel Sîrghei. 

Conform presei 

Ulterior, Sîrghei s-a retras din firmă, iar părțile sociale i le-a cedat lui Paraschiță Dumitru. Sîrghei, 

însă, s-ar fi retras doar formal din companie, după ce numele său a fost vehiculat în mai multe 

afaceri controversate. Potrivit presei locale, Sîrghei a fost asociat într-o altă firmă, Aladin SRL, cu 

Aurel Bănică, zis “Relu Profesoru'”, un celebru interlop brăilean, arestat în 2013 în baza unui 

mandat de arestare european pentru că ar fi tâlhărit o familie în Spania22. 

Firma a câștigat cinci contracte din PNDL în valoare de 12.3 milioane de lei, cu primăriile 

din Albești (2), Chirnogeni, Cumpăna, Mihail Kogălniceanu. 42% din veniturile totale ale 

firmei provin de la Primăria Tuzla (CTA). 75% din contracte sunt câștigate pe baza 

criteriului de atribuire prețul cel mai scăzut. Firma a fost asociată în două contracte cu 

Concordia Constrade, firma controlată de deputatul PSD Cătălin Rădulescu23. 

 

 

 

GETNIC CONSTRUCT SERV SRL 

Firma din Cernavodă are o vechime de 13 ani și are 2 acționari, Marius și Valentin 

Gherghiniță. Societatea a semnat cea mai mare parte din contracte cu Cernavodă 

(33.44% / 36 de contracte), Utilități Publice-Gospodăria Comunală SRL (25.97%) și 

Comuna Valu lui Traian (10.49%). Cele mai multe contracte au fost câștigate prin 

cumpărări directe, adică 111 din 155 de proceduri.  

                                                           
22 https://romanialibera.ro/special/dezvaluiri/razboinicul-de-la-psd--platit-din-banii-nato--deputatul-psd-

radulescu--condamnat-definitiv-pentru-afaceri-ilegale--a-primit-milioane-de-euro-de-la-armata-romana-

440765  
23 http://www.cdep.ro/declaratii/deputati/2016/interese/246a.pdf  

https://romanialibera.ro/special/dezvaluiri/razboinicul-de-la-psd--platit-din-banii-nato--deputatul-psd-radulescu--condamnat-definitiv-pentru-afaceri-ilegale--a-primit-milioane-de-euro-de-la-armata-romana-440765
https://romanialibera.ro/special/dezvaluiri/razboinicul-de-la-psd--platit-din-banii-nato--deputatul-psd-radulescu--condamnat-definitiv-pentru-afaceri-ilegale--a-primit-milioane-de-euro-de-la-armata-romana-440765
https://romanialibera.ro/special/dezvaluiri/razboinicul-de-la-psd--platit-din-banii-nato--deputatul-psd-radulescu--condamnat-definitiv-pentru-afaceri-ilegale--a-primit-milioane-de-euro-de-la-armata-romana-440765
http://www.cdep.ro/declaratii/deputati/2016/interese/246a.pdf
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MONOLIT SRL 

Firma este controlată de Cristian Stroe și Cecilia Glodeanu și se află în insolvență. 

Monolit a câștigat 2 contracte din PNDL, cu primăriile din Topraisar și Mihail 

Kogălniceanu, în valoare de 9.5 milioane de lei.  

 

LIKUD RO SRL 

Firma are sediul în București și are ca asociați pe Vasilica Sterian (99.89%) și Ștefan 

Mortasifu. Societatea a fost înființată în 2015 și conform datelor privind achizițiile 

publice, proiectul „Modernizare și asfaltare străzi în comuna Ostrov, judetul Constanța” 

pare a fi singurul succes.  

OPAL CONSTRUCT  

Firma este deținută de Niculai Munteanu. În 2016 devine acționar Nicolae Bogdan 

Grădinaru, care este conform presei: 

partener de afaceri cu un alt cunoscut milionar din Constanța, pe nume Vasile Costea, proprietar 

al companiilor SC Ro Mat Construct SRL și ABC Val SRL Constanța. Prima companie este, potrivit 

presei locale, abonată la contractele Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime 

Constanța SA24. 

Firma are o creștere semnificativă în 2017, după ce în 2016 scade la capitolul contracte 

publice. Dar ajunge un an mai târziu la o valoare de șase ori mai mare. Cea mai mare 

parte a achizițiilor sunt încheiate cu unități militare aparținând de Ministerul Apărării 

                                                           
24 https://jurnalul.antena3.ro/special-jurnalul/anchete/sri-investeste-4-6-mil-euro-in-ploconul-primit-de-la-

guvernul-ponta-752679.html  

https://jurnalul.antena3.ro/special-jurnalul/anchete/sri-investeste-4-6-mil-euro-in-ploconul-primit-de-la-guvernul-ponta-752679.html
https://jurnalul.antena3.ro/special-jurnalul/anchete/sri-investeste-4-6-mil-euro-in-ploconul-primit-de-la-guvernul-ponta-752679.html
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Naționale. UM 02542 din Focșani și 02022 din Constanța au furnizat aproape jumătate 

din banii câștigați de firmă prin achiziții publice. 

Statisticile arată că 43% din achiziții au fost câștigate în proceduri cu 2 oferte, 9,6% cu o 

ofertă, 12.25% cu trei oferte. De asemenea, pentru aproape 95% din achiziții s-a folosit 

criteriul prețul cel mai scăzut, iar în cazul a 15% din proceduri s-au semnat contracte 

prin achiziții directe sau negocieri. 

Din PNDL, firma a câștigat doar un contract cu Primăria Pantelimon în valoare de 11.6 

milioane de lei.  

 

 TELOXIM CON 

Firma are 17 ani vechime și este în insolvență, fiind controlată de Theodor Berna. 

Numele lui Berna este legat mai ales de Tehnologica Radion, altă firmă aflată în 

insolvență. Compania a fost legată de conducerea PDL, iar succesul acesteia se 

datorează și factorilor politici: 

Astfel, se arată în rechizitoriul DNA, Darius Vâlcov Bogdan a arătat că în anul 2009 a fost chemat 

de Vasile Blaga sediul central al Partidului Democrat Liberal şi i-a spus, confidenţial, că ştie că în 

Olt se va licita pentru nişte lucrări de reabilitare a reţelelor de apă şi canalizare, transmiţându-i, 

fără echivoc, că alocarea în viitor a fondurilor pentru unele lucrări la Primăria Slatina se va face 

sub condiţia ca Tehnologica Radion să câştige licitaţiile25. 

 

Firma a avut o creștere bruscă în termeni de achiziții la fel de drastică precum și 

căderea. Maximum de bani au ajuns la Teloxim în 2013. Aproape 60% din bani au venit 

                                                           
25 https://evz.ro/milionarul-theodor-berna-l-a-turnat-pe-vasile-blaga-la-dna-darius-valcov-a-confirmat-si-in-

fata-detectorului-de-minciuni.htmlv  

https://evz.ro/milionarul-theodor-berna-l-a-turnat-pe-vasile-blaga-la-dna-darius-valcov-a-confirmat-si-in-fata-detectorului-de-minciuni.htmlv
https://evz.ro/milionarul-theodor-berna-l-a-turnat-pe-vasile-blaga-la-dna-darius-valcov-a-confirmat-si-in-fata-detectorului-de-minciuni.htmlv
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de la CNANDR/CNAIR, iar 90% din contracte au fost câștigate prin criteriul prețul cel mai 

scăzut.  

Din PNDL, la Constanța firma a câștigat un contract alături de SC Pro Cons XXI SRL. 

Asociat unic este Florentina Bonciog, despre care presa a scris că ar fi fiica directoarei 

Administraţiei Străzilor din sectorul 626. Cele mai multe contracte ca valoare au provenit 

de la Primăria Sector 4 (55%), Primăria Sector 3 (36%) și Administrația Străzilor București 

(5%). De asemenea, compania a câștigat 24 de contracte cu Primăria Craiova, toate 

semnate în perioada noiembrie-decembrie 2008 (13 contracte au fost atribuite pe data 

de 13.11). Un număr de 30 de contracte din totalul de 74 au fost câștigate în proceduri 

unde s-a depus o singură ofertă. 

În 2012, ambele companii au fost implicate într-o investigație privind achizițiile de la 

Administrația Străzilor. Consiliul Concurenței a suspectat 11 companii că s-au înțeles 

între ele pentru a participa cu oferte formale la un număr de șase licitații, iar contractele 

au fost adjudecate prin rotație27.  

ERAOS S.A. 

Asociat majoritar este Aurelian Soare, care este rândul său asociat la un număr 

semnificativ de firme. Acesta este fratele fostului primar/viceprimar din Cogealac, Ion 

Soare (PNL, candidat PPDD, ALDE)28.  

 

Firme care au câștigat mai mult de 4 contracte 

 

11394440 11 

AUTOPRIMA SERV S.R.L. 11 

14271166 7 

SC GLOBAL PORTS'S SERVICES SRL 7 

22927602 6 

Asocierea SC ALEX BUILDING SRL - SC DAF TRANS 2000 SRL, lider de 

asociere SC ALEX BUILDING SRL 1 

S.C. ALEX BUILDING S.R.L. 5 

26390527 5 

S.C. ANDVAL GENERAL S.R.L. 5 

29582292 5 

SC MASTER PLAN PROIECT SRL 5 

6974278 5 

PREST UTIL CONSTRUCT SRL 5 

31165602 5 

                                                           
26 https://www.zf.ro/fonduri-ue/ue-ancheteaza-un-contract-de-110-mil-al-primariei-sectorului-3-cu-

tehnologica-radion-9497117  
27 http://www.b365.ro/prietenii-lui-oprescu-cercetati-pentru-licitatii-trucate-la-intretinerea-

strazilor_142437.html  
28 https://www.replicaonline.ro/alde-a-negociat-cu-ion-soare-sa-candideze-la-primaria-cogealac-265714/  

https://www.zf.ro/fonduri-ue/ue-ancheteaza-un-contract-de-110-mil-al-primariei-sectorului-3-cu-tehnologica-radion-9497117
https://www.zf.ro/fonduri-ue/ue-ancheteaza-un-contract-de-110-mil-al-primariei-sectorului-3-cu-tehnologica-radion-9497117
http://www.b365.ro/prietenii-lui-oprescu-cercetati-pentru-licitatii-trucate-la-intretinerea-strazilor_142437.html
http://www.b365.ro/prietenii-lui-oprescu-cercetati-pentru-licitatii-trucate-la-intretinerea-strazilor_142437.html
https://www.replicaonline.ro/alde-a-negociat-cu-ion-soare-sa-candideze-la-primaria-cogealac-265714/
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GA&MA ACTIV LOGYSTIC SRL 5 

2421790 4 

CONSTRUCTII NUCLEARO-ELECTRICE SA  4 

3959721 4 

SC VAMIG SRL 4 

27698631 4 

SC FLANCO RETAIL SA 4 

30943293 4 

SC BEL ELECTRIC CABLE SRL 4 

21756270 4 

SETCONSTRUCT SRL 4 

17617974 4 

SC, HOUSE CONSULT SRL. 4 

 

Lista de firme care au câștigat peste 4 proiecte, indiferent de valoare 

 

ANDVAL GENERAL S.R.L. 

Firma este deținută de Daniel Miu și de Daniel Bulgaru și este înființată în 2010. 

Compania a câștigat din PNDL cinci contracte, cu Primăria Amzacea. Miu a avut funcția 

de inspector școlar adjunct la ISJ și este apropiat de PSD29. 

CONSTRUCTII NUCLEARO-ELECTRICE SA 

Administrator este Florin Bogdan Teodorescu. Acesta este finul fostului consilier local, 

consilier județean și parlamentar Constantin Chirilă, unul dintre cei mai vechi membri ai 

PDL în județ, care a deținut și funcții de conducere în filiala locală30. Teodorescu a fost 

exclus din PDL în 200831. 

Firma are ca asociat PAS -ASOCIATIA SALARIATILOR, care în 2014 era condusă de 

Nicolae Buriac, fost consilier județenean PSD. 

În urmă cu aproape 10 ani, afaceristul şi politicianul Nicolae Buriac a fost dat afară de la 

conducerea firmei Construcţii Nuclearo Electrice (CNE) SA din Cernavodă, după ce o adusese în 

pragul colapsului, cu 70 de miliarde de lei vechi datorii. Un raport de activitate al SC Construcţii 

Nuclearo Electrice SA Cernavodă arăta atunci faptul că, în perioada 2004-2005, societatea a 

lucrat în pierdere, din cauza managementului defectuos al directorului general Nicolae Buriac, 

care nu a fost interesat de realizarea unui profit constant, pe baza unei justificări halucinante: 

profitul nu este rentabil, în condiţiile în care acesta urma să fie împărţit între prea mulţi acţionari. 

Mai mult, existau suspiciuni că s-ar fi sustras sume mari din bani alocaţi facturilor la energie 

electrică, astfel că CNE a ajuns să fie dată în judecată de Electrica pentru plăţi restante de 15 

                                                           
29 https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/deschidere-editie/adjunctul-isj-ului-bun-la-business-afaceristul-miu-si-

licitatiile-72513-351618.html  
30 https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/politic/stii-ce-a-facut-patru-ani-parlamentarul-tauveteranul-pdl-
constantin-chirila-unul-dintre-cei-mai-activi-parlamentari-constanteni-20562-382280.html  
31 https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/deschidere-editie/asociat-cu-giurgiucanu-bogdan-teodorescu-sageata-
lui-chirila-in-coasta-lui-buriac-documente-12899-332266.html  

https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/deschidere-editie/adjunctul-isj-ului-bun-la-business-afaceristul-miu-si-licitatiile-72513-351618.html
https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/deschidere-editie/adjunctul-isj-ului-bun-la-business-afaceristul-miu-si-licitatiile-72513-351618.html
https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/politic/stii-ce-a-facut-patru-ani-parlamentarul-tauveteranul-pdl-constantin-chirila-unul-dintre-cei-mai-activi-parlamentari-constanteni-20562-382280.html
https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/politic/stii-ce-a-facut-patru-ani-parlamentarul-tauveteranul-pdl-constantin-chirila-unul-dintre-cei-mai-activi-parlamentari-constanteni-20562-382280.html
https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/deschidere-editie/asociat-cu-giurgiucanu-bogdan-teodorescu-sageata-lui-chirila-in-coasta-lui-buriac-documente-12899-332266.html
https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/deschidere-editie/asociat-cu-giurgiucanu-bogdan-teodorescu-sageata-lui-chirila-in-coasta-lui-buriac-documente-12899-332266.html
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miliarde lei. Între timp, graţie pomenilor făcute de stat şi numeroaselor contracte primite de la 

primării din Constanţa, firma şi-a revenit şi bifează profit an de an32. 

 

HOUSE CONSULT SRL. 

Firma este controlată de Victoria și Radu Briban și are sediul în București. Briban a fost 

director la Agenția Națională pentru Locuințe în perioada lui Miron Mitrea33. 

Radu Briban a fost citat ca martor în dosarul în care procurorii DNA l-au acuzat pe Radu 

Mazăre că ar fi primit mită pentru aranjarea unei licitații pentru construirea locuințelor 

din cartierul Henri Coandă. Acesta a declarat: 

Pe cel din urmă [omul de afaceri Avraham Morgenstern] îl ştiu din 2010, iar pe Radu Mazăre din 

2009. Participam la diverse comandamente şi şedinţe. Morgenstern m-a invitat la Mazăre acasă 

înainte de câştigarea licitaţiei cu proiectul «Henri Coandă». În prezenţa mea s-au discutat numai 

chestiunile tehnice ale cartierului. La data respectivă mai aveam alte trei proiecte cu Primăria 

Constanţa şi Shapir avea în execuţie două blocuri”, a spus martorul.34 

 

 

Firma a avut cea mai productivă perioadă pentru achiziții în 2007-2009. Aproape 82% 

din banii pe care i-a câștigat provin de la Primăria Constanța; 90% din procedurile pe 

care le-a adjudecat s-au desfășurat cu una până la 3 oferte, iar trei sferturi din proceduri 

s-au desfășurat prin procedura licitație deschisă. 

TOPORAŞUL VERDE SRL 

Firma este controlată de Dorinela Irimia, primar UNPR la Saraiu. Aceasta a fost acționar 

și administrator până în 2012. Din achiziții publice finanțate din PNDL a câștigat 

2,985,214.75 lei, cu Primăriile Chirnogeni, Mereni și Saraiu (2009). 

SOCIETATEA DE CONSTRUCTII, INSTALAȚII ȘI MONTAJ (S.C.I.M.) S.A. 

                                                           
32 https://www.replicaonline.ro/consilierul-judetean-buriac-vinde-terenurile-firmei-constructii-nuclearo-
electrice-194787/  
33 https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/actualitate/inca-un-contract-marca-radu-mazare-si-briban-39437-
270737.html  
34 https://adevarul.ro/news/eveniment/martor-dosarul-mazare-morgenstern-m-a-chemat-fostul-primar-

acasa-licitatia-construirea-cartierului-henri-coanda-1_5876473a5ab6550cb85a21fe/index.html  

https://www.replicaonline.ro/consilierul-judetean-buriac-vinde-terenurile-firmei-constructii-nuclearo-electrice-194787/
https://www.replicaonline.ro/consilierul-judetean-buriac-vinde-terenurile-firmei-constructii-nuclearo-electrice-194787/
https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/actualitate/inca-un-contract-marca-radu-mazare-si-briban-39437-270737.html
https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/actualitate/inca-un-contract-marca-radu-mazare-si-briban-39437-270737.html
https://adevarul.ro/news/eveniment/martor-dosarul-mazare-morgenstern-m-a-chemat-fostul-primar-acasa-licitatia-construirea-cartierului-henri-coanda-1_5876473a5ab6550cb85a21fe/index.html
https://adevarul.ro/news/eveniment/martor-dosarul-mazare-morgenstern-m-a-chemat-fostul-primar-acasa-licitatia-construirea-cartierului-henri-coanda-1_5876473a5ab6550cb85a21fe/index.html


Banii și achizițiile: unde au ajuns contractele PNDL la Constanța? 

 

 

24 

w
w

w
.e

x
p

e
rtfo

ru
m

.ro
  

Societatea aflată în insolvență este controlată de Antoniu George Beioglu și Anastasiu 

Grygore Bogdan Moisoiu35. Firma a fost înființată de tatăl celui de-al doilea, Dănuț 

Moisoiu, care a fost consilier local la CL Constanța din partea PDL. Conform presei, 

acesta a fost exclus in partid întrucât i s-a reproșat că reprezintă mai degrabă interesele 

PSD decât ale PDL36. 

Cea mai mare parte a banilor câștigați din achiziții provin de la trei instituții; S.C RAJA S.A 

CONSTANTA (34.25%), Municipiul Piatra Neamt (27.54%), ORASUL  NAVODARI 

(17.57%).  

 

Dacă ne uităm pe totalul achizițiilor publice, regăsim 2 puncte de concentrare maximă a 

achizițiilor, 2011 și 2015. Toate achizițiile cu Primăria Piatra Neamț au avut loc în 2011 și 

2012, când localitatea era condusă de Gheorghe Ștefan, PDL. De altfel, aceasta este 

singura instituție de la care firma a luat bani, din afara județului Constanța. 

A câștigat contracte de 2,946,266.8 lei din PNDL.  

AVE TEBIA 

Firma este condusă de Gabriel Butucescu. Presa scria în 2011 că Butucescu are legături 

și la SCIM SA (vezi mai sus), unde a fost asociat. Aceasta a câștigat un contract cu 

Siliștea, în valoare de 2365348.42 lei. 

PETROCONST SA 

Conform presei,  

Firma are circa 300 de acţionari, reuniţi în PAS Petroconst Constanţa, cel mai important fiind 

Dumitru Cilibia, care se ocupă şi de managementul societăţii. În vârstă de 79 de ani, Cilibia este 

un important membru PSD, partener de afaceri, printre alţii, şi cu Nicolae Nemmirschi, fostul 

viceprimar al Constanţei şi ministru al Mediului. Recent, Cilibia a preluat şi celebrul Aqualand din 

Mamaia37. 

MOBITOM S.A. 

                                                           
35 https://www.ziuaconstanta.ro/informatii/insolventa-firme/au-fost-convocati-creditorii-scim-sa-fosta-

firma-a-ex-consilierului-danut-moisoiu-ce-se-doreste-a-se-vinde-631790.html  
36 https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/ziua-satelor/membru-pd-l-moisoiu-castiga-cu-psd-13664-262141.html  
37 https://www.replicaonline.ro/fara-licitatie-petroconst-inca-un-contract-de-milioane-de-la-transgaz-

317897/  

https://www.ziuaconstanta.ro/informatii/insolventa-firme/au-fost-convocati-creditorii-scim-sa-fosta-firma-a-ex-consilierului-danut-moisoiu-ce-se-doreste-a-se-vinde-631790.html
https://www.ziuaconstanta.ro/informatii/insolventa-firme/au-fost-convocati-creditorii-scim-sa-fosta-firma-a-ex-consilierului-danut-moisoiu-ce-se-doreste-a-se-vinde-631790.html
https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/ziua-satelor/membru-pd-l-moisoiu-castiga-cu-psd-13664-262141.html
https://www.replicaonline.ro/fara-licitatie-petroconst-inca-un-contract-de-milioane-de-la-transgaz-317897/
https://www.replicaonline.ro/fara-licitatie-petroconst-inca-un-contract-de-milioane-de-la-transgaz-317897/
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Vezi mai sus 

STRUCTOR INVEST SRL 

Firma este controlată de Jakab Ughy Istvan și Natalia Butnariu. Până în 2011, 

administrator a fost și Ciprian Juncu, candidat la CJ Constanța din partea UNPR38, 

președinte UNPR Mangalia. Societatea a câștigat contracte de 2,168,965 lei.  

 

 

87% din banii companiei, câștigați prin contracte publice, vin de la Primăria Mangalia. 

Cea mai bună perioadă pentru firmă a fost anul 2011. Cea mai mare parte din achizitiile 

de la GoldTerm Mangalia si Primaria Mangalia sunt realizate prin achizitii directe.  

GAMARO CONSTRUCT S.R.L. 

Firma este deținută de Iustin și Greta Roman. Primul a fost consilier local din partea PNL 

în CL Constanța, dar și-a dat demisia în iunie 201739. Anterior a fost prim vicepreședinte 

al organizației PDL Constanța. Acesta este donator la PDL, după cum se vede din lista de 

mai jos: 

Nume Tip donator Tip donație Suma Data  

Roman Iustin Fabian Fizica Bani 300 18/05/2012 

Roman Iustin Fabian Fizica Bani 300 13/07/2012 

Roman Iustin Fabian Fizica Bani 300 21/08/2012 

Roman Iustin Fabian Fizica Bani 13500 24/10/2012 

Roman Iustin Fabian Fizica Bani 12500 09/11/2012 

Roman Iustin Fabian Fizica Bani 1000 28/11/2012 

Roman Iustin Fabian Fizica Bani 700 28/11/2012 

 

Din PNDL, Gamaro a câștigat 2 contracte de 2,025,415.11 lei cu Primăriile Ovidiu și 

Mihail Kogălniceanu. Firma nu are prea multe contracte cu statul, deși este înființată în 

2003. Punctul maxim ca sume este 2012, când Roman era deja consilier la Constanța; 

contractul este semnat cu Domeniul Public si Privat Judetean Constanta S.R.L. în iunie 

2012. 

                                                           
38 https://www.replicaonline.ro/uneperistul-mangaliot-juncu-incaseaza-miliarde-in-plus-pentru-locuintele-

sociale-de-la-techirghiol-84149/  
39 https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/actualitate/modificari-in-gamaro-construct-srl-firma-detinuta-de-

fostul-consilier-local-iustin-fabian-roman-634995.html  

https://www.replicaonline.ro/uneperistul-mangaliot-juncu-incaseaza-miliarde-in-plus-pentru-locuintele-sociale-de-la-techirghiol-84149/
https://www.replicaonline.ro/uneperistul-mangaliot-juncu-incaseaza-miliarde-in-plus-pentru-locuintele-sociale-de-la-techirghiol-84149/
https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/actualitate/modificari-in-gamaro-construct-srl-firma-detinuta-de-fostul-consilier-local-iustin-fabian-roman-634995.html
https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/actualitate/modificari-in-gamaro-construct-srl-firma-detinuta-de-fostul-consilier-local-iustin-fabian-roman-634995.html


Banii și achizițiile: unde au ajuns contractele PNDL la Constanța? 

 

 

26 

w
w

w
.e

x
p

e
rtfo

ru
m

.ro
  

 

 

GENERAL CONCRETE CERNAVODĂ  

Societatea este deținută de Valentin Popescu. 60% dintre contractele societății sunt 

atribuite de CNI (9) și de Societatea Națională Nuclearelectrica S.A. (22), în timp ce 53% 

din fonduri provin de la aceasta din urmă. Popescu a candidat la funcția de primar al 

localității Cernavodă din partea PDL40. Acesta, prin firmele sale, a donat PDL și PSD 

suma de 255.000 RON în anii 2008 și 2009. 

OBENMAN CONSTRUCT S.R.L. 

Firma are 2 asociați: Dumitru Chivu, fost consiler local PSD la Cernavodă și Dragoș 

Prefac41. Firma a semnat în iunie 2018 un contract cu Primăria Cernavodă pentru 

proiectul Cartier de locuinţe, Zona Sere, Cernavodă – Infrastructură, în valoare de 

1,925,915.51 lei. Chivu a fost exclus din partid în 201142, după ce fusese ales în 2008, din 

cauza unui conflict cu primarul Mariana Mircea.  

 

 

81% din banii firmei, câștigați din achiziții publice  provin de la Primăria Cernavodă.  

                                                           
40 http://jurnalul.ro/special-jurnalul/anchete/cni-compania-elenei-udrea-ingroapa-banii-in-groapa-

593352.html  
41 https://www.ziuaconstanta.ro/informatii/combaterea-criminalitatii-in-achizitiile-publice/primaria-

cernavoda-plateste-peste-3-5-milioane-de-lei-pentru-extinderea-retelei-de-termoficare-document-

532560.html  
42 https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/politic/ejectat-din-psd-si-din-consiliul-local-cernavoda-chivu-

rememoreaza-ma-intelegeam-atat-de-bine-cu-mariana-ca-zicea-lumea-ca-traim-amandoi-76487-

331523.html  

http://jurnalul.ro/special-jurnalul/anchete/cni-compania-elenei-udrea-ingroapa-banii-in-groapa-593352.html
http://jurnalul.ro/special-jurnalul/anchete/cni-compania-elenei-udrea-ingroapa-banii-in-groapa-593352.html
https://www.ziuaconstanta.ro/informatii/combaterea-criminalitatii-in-achizitiile-publice/primaria-cernavoda-plateste-peste-3-5-milioane-de-lei-pentru-extinderea-retelei-de-termoficare-document-532560.html
https://www.ziuaconstanta.ro/informatii/combaterea-criminalitatii-in-achizitiile-publice/primaria-cernavoda-plateste-peste-3-5-milioane-de-lei-pentru-extinderea-retelei-de-termoficare-document-532560.html
https://www.ziuaconstanta.ro/informatii/combaterea-criminalitatii-in-achizitiile-publice/primaria-cernavoda-plateste-peste-3-5-milioane-de-lei-pentru-extinderea-retelei-de-termoficare-document-532560.html
https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/politic/ejectat-din-psd-si-din-consiliul-local-cernavoda-chivu-rememoreaza-ma-intelegeam-atat-de-bine-cu-mariana-ca-zicea-lumea-ca-traim-amandoi-76487-331523.html
https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/politic/ejectat-din-psd-si-din-consiliul-local-cernavoda-chivu-rememoreaza-ma-intelegeam-atat-de-bine-cu-mariana-ca-zicea-lumea-ca-traim-amandoi-76487-331523.html
https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/politic/ejectat-din-psd-si-din-consiliul-local-cernavoda-chivu-rememoreaza-ma-intelegeam-atat-de-bine-cu-mariana-ca-zicea-lumea-ca-traim-amandoi-76487-331523.html
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CONCIVIA S.A. 

Firma este controlată de GHEORGHE - BUNEA RAZVAN, fiul fostului președinte PSD al CJ 

Brăila, condamnat la închisoare.  

Potrivit procurorilor, în cursul anului 2009, Gheorghe Bunea Stancu şi-a folosit influenţa şi 

autoritatea rezultate din funcţia de preşedinte al organizaţiei judeţene Brăila a PSD pentru a 

obţine, cu încălcarea dispoziţiilor legale ce privesc finanţarea partidelor politice, suma de un 

milion de euro de la Ioan Niculae, patron al SC Interagro SA, bani ce urmau să fie folosiţi în 

campania electorală prezidenţială, desfăşurată la sfârşitul anului 2009, pentru susţinerea 

candidatului PSD, Mircea Geoană43. [] În schimbul banilor oferiţi, Ioan Niculae ar fi solicitat ca, în 

cazul câştigării alegerilor de către candidatul PSD, să fie desemnate persoane care să îi susţină 

interesele la conducerea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, precum şi la 

nivelul celor două societăţi naţionale ce aveau ca obiect gestionarea şi distribuirea gazului 

natural (SNTGN Transgaz şi SNGN Romgaz SA). 

Stancu este acuzat și că ar fi facilitat în mod ilegal câștigarea de contracte publice de 

către firme apropiate. În 2014, Tancrad SRL a fost pusă sub acuzare de DNA în dosarul 

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

pentru abuz în serviciu, conflict de interese și obținere de foloase necuvenite în interes 

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

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

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

asupra membrilor comisiei de evaluare pentru a atribui contracte către Tancrad SRL44. 

Din PNDL, firma a câștigat un contract de 1,651,950.76 lei, cu Primăria Crucea, pentru 

proiectul Sistem de alimentare cu apă pentru localităţile Crişan şi Siriu, comuna Crucea. 

EUROMATERIA SRL 

 

Firma este condusă de Gheorghe Răzvan Mihai și a fost înființată în 2014. La capitolul 

achiziții publice are o creștere destul de rapidă, în sensul în care în 2016 a ajuns la 

contracte de 25 de milioane de lei.  

 

Societatea a fost asociată cu Rico SRL – la care asociat este tatăl acestuia, Marcel Cornel 

Gheorghe - la procedurile de achiziție organizate de Compania Națională de Investiții 

pentru renovarea Cazinoului din Constanța. Euromateria a fost asociată în spațiul public 

cu numeroase contestații referitoare la achizițiile de la Cazinou și de la Parcul 

Arheologic de la Constanța45.  

                                                           
43 https://www.mediafax.ro/politic/dosarul-mita-la-psd-trei-ani-si-doi-ani-si-sase-luni-de-inchisoare-cu-

executare-pentru-bunea-si-niculae-instanta-a-mai-decis-confiscarea-sumei-de-641-000-de-lei-de-la-ioan-

niculae-14104291  
44  
45 https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/deschidere-editie/euromateria-srl-o-firma-celebra-cu-lucrari-celebre-si-
contestatii-le-fel-de-cunoscute-646988.html  

https://www.mediafax.ro/politic/dosarul-mita-la-psd-trei-ani-si-doi-ani-si-sase-luni-de-inchisoare-cu-executare-pentru-bunea-si-niculae-instanta-a-mai-decis-confiscarea-sumei-de-641-000-de-lei-de-la-ioan-niculae-14104291
https://www.mediafax.ro/politic/dosarul-mita-la-psd-trei-ani-si-doi-ani-si-sase-luni-de-inchisoare-cu-executare-pentru-bunea-si-niculae-instanta-a-mai-decis-confiscarea-sumei-de-641-000-de-lei-de-la-ioan-niculae-14104291
https://www.mediafax.ro/politic/dosarul-mita-la-psd-trei-ani-si-doi-ani-si-sase-luni-de-inchisoare-cu-executare-pentru-bunea-si-niculae-instanta-a-mai-decis-confiscarea-sumei-de-641-000-de-lei-de-la-ioan-niculae-14104291
https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/deschidere-editie/euromateria-srl-o-firma-celebra-cu-lucrari-celebre-si-contestatii-le-fel-de-cunoscute-646988.html
https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/deschidere-editie/euromateria-srl-o-firma-celebra-cu-lucrari-celebre-si-contestatii-le-fel-de-cunoscute-646988.html
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Unul dintre membrii asocierii, respectiv SC RICO SRL, se află în insolvență și este urmărită penal 

sub aspectul săvârșirii infracțiunii de spălare de bani și complicitate la abuz în serviciu. De 

asemenea, SC Euromateria SRL, alt membru al asocierii, este o societate comercială înființată de 

puțin timp, însă legislația în vigoare permite accesul unor astfel de societăți, în asociere, în cadrul 

unor proceduri de achiziție publică, chiar și pentru lucrări de asemenea anvergură și 

complexitate precum este cazul obiectivului Cazinoului din Constanța. 46 

 

 
 

85% din banii proveniți din achiziții publice vin de la Compania Națională de Investiții. Pe 

23 octombrie 2017, firma a semnat trei contracte obținute prin cumpărare directă 

pentru servicii de lucrări la Complexul Sfântul Nicolae din Cumpăna; acestea vin în 

completarea unei achiziții câștigate în 2016, pentru proiectul Proiectare si executie 

lucrari pentru obiectivul de investitii: Construire Complex Sportiv Sf. Nicolae, comuna 

Cumpana, judetul Constanta (CNI), în valoare de 11 milioane de lei. Toate contractele pe 

care le-a câștigat firma au fost câștigate în proceduri unde s-a aplicat criteriul prețul cel 

mai scăzut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46 https://www.ct100.ro/firma-care-blocat-reabilitarea-cazinoul-din-constanta-si-parcului-arheologic-primeste-
contracte-directe-de-sute-de-mii-de-lei-de-la-primaria-cumpana/  

https://www.ct100.ro/firma-care-blocat-reabilitarea-cazinoul-din-constanta-si-parcului-arheologic-primeste-contracte-directe-de-sute-de-mii-de-lei-de-la-primaria-cumpana/
https://www.ct100.ro/firma-care-blocat-reabilitarea-cazinoul-din-constanta-si-parcului-arheologic-primeste-contracte-directe-de-sute-de-mii-de-lei-de-la-primaria-cumpana/
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Firmele câștigătoare ale achizițiilor 

din PNDL în Constanța. Cu cât o 

firmă este mai în dreapta pe axă, 

cu atât a câștigat mai mulți bani 

din contracte publice. 
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Concluzii: achiziții cu monopol și clientelism  

 

Județul Constanța nu a fost fruntaș la alocări. Dar, în interiorul acestuia, au fost localități 

care au primit bani într-o măsură mai mare decât altele. Evident, trebuie să ținem cont 

de populație, de capacitatea financiară a localităților sau de investițiile care s-au facut 

deja acolo. Totuși, faptul că prima localitate din top a primit de mai bine de 800 de ori 

mai mulți bani pe cap de locuitor decât ultima, ne indică totuși un dezechilibru în 

alocări. 

Ca și în cazul celorlalte rapoarte publicate de EFOR pe tema achizițiilor din PNDL47, 

putem arată că există indicii că unele firme au succes datorită legăturilor politice, 

cum ar fi administratori sau asociați care sunt consilieri locali sau membri de partid sau 

rude, prieteni ai acestora. Putem specula cu privire la factorii care determină o firmă să 

câștige multe achiziții publice. Unii dintre competitori au vechime, structuri mari, care 

pot asigura utilaje, oameni și stații de producție de materie primă pentru construcții. 

Alții poate se pricep la depus oferte, știu ce așteptări au anumite autorități contractante 

și atunci se pot plia peste aceste nevoi. Cu toate acestea, legăturile politice rămân un 

factor care ne determină să credem că motivele de mai sus nu explică singure creșterea 

culminantă a unora dintre companii. 

Am arătat câteva dintre tiparele privind achizițiile publice. Faptul că o firmă câștigă 

peste 75% din contractele de achiziții (ceea ce nu exclude să aibă și contracte din 

fonduri private) cu o singură autoritate contractantă ridică semne de întrebare, mai ales 

pe o piață competitivă cum este cea de construcții. De asemenea, numărul mare de 

proceduri pe care o firmă le câștigă cu o competiție scăzută (1, 2, 3 oferte) poate fi o 

vulnerabilitate; este drept că autoritatea contractantă este responsabilă de întocmirea 

documentației, dar acest fapt nu exclude existența unui monopol local sau implicarea 

reprezentanților companiilor respective în construirea procedurilor de achiziție. 

Donațiile către un anumit partid, fie ca persoane juridice (“pe firmă”) sau ca persoane 

fizice pot reprezenta un alt indicator de apropiere către un anumit partid, care mai 

departe poate fi o ușă deschisă către succes în afaceri. Chiar dacă direcționarea de 

fonduri către un partid politic nu înseamnă automat clientelism politic și este un act 

legal, ne indică un interes al proprietarilor firmei către accesul la resurse publice. În 

cazul competitorilor identificați aici, donațiile sunt în general către un singur partid, mai 

rar găsim donatori către toate partidele.  

La nivel de județ am identificat două tipologii principale de firme, din perspectiva 

apropierii de un partid politic sau un grup de interese. Avem pe de o parte firmele care 

                                                           
47 http://expertforum.ro/achizitiile-din-pndl, http://expertforum.ro/achizitiile-din-pndl-2/  

http://expertforum.ro/achizitiile-din-pndl
http://expertforum.ro/achizitiile-din-pndl-2/
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sunt apropiate de PSD, respectiv gruparea Mazăre-Constantinescu-Strutinsky și, pe de 

alta, societățile comerciale care sunt orientate spre fostul Partid Democrat 

Liberal/actual liberal. Există câteva firme unde interesele se intersectează în ciuda 

diferențelor politice; de aici putem concluziona că dorința de a face profit este mai mare 

decât inamiciția politică.  

Chiar dacă unele dintre companiile enumerate mai sus au câștigat un singur proiect din 

PNDL, care poate nici nu are o valoare semnificativă, credem că este important să 

construim oricum profilul acestora, pentru a înțelege cum arată mediul de afaceri. Sunt 

companii despre care nu am găsit nicio informație semnificativă pentru analiza de față 

și sunt altele despre care se găsește suficientă informație în mass media. Dar niciuna 

dintre aceste variante nu este o certitudine cu privire la activitatea firmei respective. Mai 

mult, profilul unora dintre acestea este creat în mass media locală și în funcție de 

orientarea politică a publicației (și este un factor frecvent și decisiv); am încercat să 

alegem numai acele surse credibile și să încrucișăm informația. Astfel, am apelat și la 

surse locale care pot confirma sau infirma anumite date.  

Cert este că un număr semnificativ din acești competitori (sau aliați) par a avea 

conexiuni politice, cu factori de putere locali sau de la centru sau au dosare penale 

pentru fraudă sau fapte de corupție. Statistic, primele cinci firme – majoritatea 

cunoscute la nivel local și asociate în diferite feluri cu actori politici -  din 115 

competitori au câștigat peste 50% din fondurile destinate proiectelor de investiții, 

ceea ce se integrează în logica celorlalte județe studiate până acum, care ne 

spune că există indicii de clientelism politic.  
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