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Cum ajung firmele politicienilor la banii publici
Partidele politice au numeroase mijloace prin care își pot asigura finanțarea
pentru campaniile electorale, dar și pentru propria funcționare. Legal, acestea
pot primi donații, pot accesa împrumuturi sau pot strânge cotizații de la membri.
Mai mult, partidele mari, care trec peste anumite praguri la alegeri, primesc și
subvenții, care tocmai s-au mărit considerabil în 2018. Însă, întotdeauna au
existat și căi ocolite prin care politicienii au reușit să acapareze fondurile publice,
fie că vorbim de mecaisme din zona gri, fie direct prin fapte de corupție.
În România, politicienii bagă bani în buzunar prin alocări din fonduri pentru
investiții1, prin căpușarea și acaparerea companiilor de stat și prin achiziții
publice, la care au acces în mod preferențial firme de partid sau care aparțin
unor persoane cu posturi cheie în instituții publice, cum ar fi Compania
Națională de Drumuri (CNAIR) sau ministerele care gestionează fonduri pentru
mediu, agricultură sau dezvoltare.
Am putea spune că ideea de clientelism politic nu se suprapune total peste cea
de corupție. Este mai degrabă construită dintr-o serie de mecanisme care permit
politicienilor sau altor persoane care sunt la putere și au acces la resurse să își
creeze o rețea de putere, prin contectarea prietenilor, familiei sau aliaților la
resursele publice, urmând ca apoi aceasta să îi sprijine în realizarea propriilor
interese. Spre exemplu, guvernul alocă bani publici din programe naționale
pentru infrastructură către primarii fideli, de aceeași culoare, pentru a primi
susținere la alegeri. Primarii primesc bani din PNDL și își arată fidelitatea atunci
când trebuie să aducă voturi.
Clientelismul nu este neapărat ilegal. Este o formă de corupție, însă nu o să
regăsim ca atare în Codul Penal. Implică, evident, forme diferite de favorizare,
poate abuz în serviciu. Dacă vorbim de corupție lucrurile sunt mai clare. Iar
România are deja câteva cazuri celebre legate de corupție, politicieni și fonduri
publice: condamnările în cazul Galei Bute (Elena Udrea), familia Cozma în
Prahova, deputatul Florin Popescu (care a distribuit pui alegătorilor în 2012),
spaga patronului UTI pentru primarul Iașului în cazul unei achiziții pentru
semaforizare etc. Un caz interesant, care ne aduce mai aproape de scopul
acestei cercetări este cel al condamnării lui Ioan Niculae.

Vezi studiile despre clientelism ale EFOR realizate pe România, Moldova și Georgia,
www.expertforum.ro/harta-clientelism
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Ioan Niculae a fost condamnat definitiv în 2015 pentru că ar fi finanțat ilegal cu
150.000 de EUR (dintr-un milion de euro, cât era înțelegerea) campania
prezidențială a candidatului PSD Mircea Geoană din 2009, prin contracte fictive
pentru studii sociologice; de fapt, finanțare ilegală mascată, folosindu-se ca
paravan un contract încheiat între INTERAGRO SA şi SC INSOMAR SRL. Acesta a
fost convins să contribuie de către președintele Consiliului Județean Brăila,
social-democratul Gheorghe Bunea Stancu; scopul lui Niculae (acționar principal
al S.C. INTERAGRO S.A.) fiind să aibă control asupra unor numiri clientelare la
Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi la societăţile
naţionale TRANSGAZ şi ROMGAZ, pentru a obține prețuri avantajoase pentru
gaz2.
Experiența DNA din ultimii ani ne arată că un contract de consultanță poate fi o
metodă foarte eficientă de a masca plăți ilegale, mită, finanțarea ilegală a
partidelor politice sau pur și simplu pentru a te îmbogăți ilicit. Este o metodă
destul de dificil de descoperit, mai ales atunci când aceste contracte implică
expertiză/resurse umane și nu neapărat lucrări. Timpul pe care o persoană
atestă că l-a petrecut pentru realizarea unui produs sau serviciu este mai dificil
de cuantificat decât realizarea unui drum. Evident, nu înseamnă că lucrările nu
pot fi supraevaluate sau nerealizate deloc.
De asemenea, contractele de consultanță sunt relevante întrucât o mare parte
din profit rămâne la firmele care execută contractele, astfel că miza de a obține
“bani ușori” este și mai mare.
În acest context, ne-am propus să analizăm o parte dintre contractele de
consultanță din perioada 2007-2018, pentru a vedea cine sunt firmele care au
câștigat cei mai mulți bani din contracte publice și dacă succesul lor se explică
doar prin calitatea serviciilor prestate și prin capacitatea de execuție sau există și
un factor politic sau de putere care explică ascensiunea acestora.
Am luat în calcul datele publicate pe platforma data.gov.ro, contractele incluse în
platforma tenders.exposed, precum și informații despre ofertanți preluate de pe
www.termene.ro.
-
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www.tenders.exposed este o platformă care oferă o perspectivă vizuală a
achizițiilor mari, la nivel de UE. Sunt incluse doar achizițiile peste pragurile
prevăzute în articolul 7 din Legea 98/2016 și doar cele unde s-au semnat
contracte. Datele sunt preluate la rândul lor de pe platforma
www.opentender.eu

https://expertforum.ro/banipolitica, http://www.pna.ro/faces/comunicat.xhtml?id=2799

-

Pentru contractele sub aceste limite, pentru perioada 2007-2018 am
utilizat platforma www.data.gov.ro
Informații despre companii (date financiare, istoric, legături,
acționari/asociați/administratori, achiziții publice, dosare etc) am preluat
de pe platforma www.termene.ro

Am selectat CPV-urile care încep cu 71 Servicii de arhitectură, de constructii, de
inginerie și de inspecție și am analizat 21.879 de achiziții, fără a lua în calcul
cumpărările directe, care însumează 16.4 miliarde de lei.
Fișierele csv utilizate cuprind erori, provenite la rândul lor din platforma SEAP,
dar și din exporturi. Spre exemplu, sunt înregistrare achiziții cu valoare de 1 leu
sau chiar mai puțin, care sunt evident erori de introducere a datelor. Un astfel
de caz mai jos:

Nu am inclus achizițiile directe și nici contractele subsecvente din 2017 și 2018,
din cauza calității foarte slabe a datelor. Au fost incluse contractele subsecvente
din 2016. Chiar dacă nu am inclus toate datele în analiză, considerăm că statistici
rezultate sunt relevante pentru cercetare. Datele analizate pot fi consultate pe
pagina www.expertforum.ro/clientelism-contracte-consultanta.
Analiza de față cuprinde datele așa cum sunt exportate de pe pagina
www.data.gov.ro, luând astfel în calcul și marja de eroare aferentă. Au fost
identificate 4641 de CUI-uri unice ale ofertanților. Dintre acestea, primii 79 de
competitori au câștigat jumătate de fonduri. Mai mult, 100 dintre aceste firme au
donat către un partid politic.
Un pattern care poate fi observat la prima vedere este faptul că un număr
semnificativ de contracte a fost câștigat în cadrul unor proceduri cu număr mic
de ofertanți, iar criteriul de selecție a fost prețul cel mai scăzut (75%). Jumătate

din contracte s-au încheiat prin produceri în care în care s-au primit 1 (36.74%) -3
oferte. Valoarea medie a unui contract este de 58.000 de lei.
Cine oferă consultanță în România?
Am analizat primele 100 de firme, ca valoare a contractelor câștigate. Evident, nu
înseamnă că nu există firme de partid sau penale în restul de firme, însă acestea
au acumulat o mare parte din banii publici. Ne-am uitat peste acționari,
legăturile acționarilor, donații politice, dosare penale, patternuri legate de
achiziții etc.

CUI + nume firmă
1552801 PROSPECTIUNI SA
3020924 ADREM INVEST SRL
16193331 EPTISA ROMANIA SRL
426112 METROUL SA
10182058 ROMAIR CONSULTING SRL
7895097 CANDU ENERGY INC
6141165 ROMSTRADE SRL
4022079 TEHNOLOGICA RADION SRL
12540535 RAMBOLL SOUTH EAST EUROPE SRL
17707953 FICHTNER ENVIRONMENT SRL
16828396 ELECTRIFICARE C.F.R. SA
15071050 GECA IMPEX P.M. SRL
1833467 CONFORT SA
15046898 AECOM INGENIERIA SRL
4795810722 S.C. INTINI ANGELO S.R.L.
3044753 GAUSS SRL
3575631 DELTA ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII SI MONTAJ 93 SA
8630885 INSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTARI ENERGETICE SA
7464520 ELSACO ELECTRONIC SRL
828612 BABCOCK & WILCOX CANADA LTD
17542146 KRANZ EUROCENTER SRL
19231430 TUV AUSTRIA ROMANIA SRL
10363526 TEBODIN CONSULTANTS & ENGINEERS SRL
13318953 TEAM OIL SRL
5596002 TEHNODOMUS SRL
1360687 WEATHERFORD ATLAS GIP SA
15989394 EURO BUILDING IDEEA SRL
6174812 CORNEL & CORNEL TOPOEXIM SRL
14875731 HALCROW ROMANIA SRL
DE201494816 HOCHTIEF CONSTRUCTION AG
3

Raportat la baza de date analizată, www.expertforum.ro/clientelism-contracte-consultanta

Valoare
contracte3
621096707.7
374658462.7
360911790
319694665.9
291137536.5
246518555.2
240837884.9
240529331
191830501.2
184168724.7
182323564.5
174240795.1
168849508.6
167946689
147956000
131812128.3
127427486
126840741.8
124962387.7
111705896.2
111103998.4
107790528
103640000
103457099.2
101502039
101048168.8
99772373.33
99213857.94
97546133.26
96490946.17

949 SOCIETATEA DE CONSTRUCTII IN TRANSPORTURI BUCURESTI SA
1565534 ROTARY CONSTRUCTII SRL
HB10153 WTE Wassertechnik GmbH
6384024 S.C. TRAPEC S.A
15266940 Louis Berger S. R. L.

82205580.64
81787142.2
79286645.39
74947467.97
72055501.45

PROSPECTIUNI SA este controlată majoritar de TENDER SA, firma familiei
Tender, care desfășoară afaceri în energie, construcții, turism, imobiliare etc.
Firma a fost înființată în anii ’50 ca Întreprinderi de Prospecțiuni Geologice și
Geofizice, devenind apoi în 1990 Întreprinderea de Prospecțiuni și Laboratoare și
Prospecțiuni SA, care se ocipa de.
Conform presei, Tender este apropiat de foști șefi ai serviciilor secrete, fostul șef
al SRI Radu Timofte și de fostul șef al SIE Ioan Talpeș și ar fi fost colaborator la
Securității4. A fost condamnat alături de Marian Iancu pentru preluarea ilegală a
controlului asupra companiei CAROM Onești, pe care au devalizat-o, prejudiciul
la nivelul anului 2003 fiind de 1.400 de miliarde vechi. Conform fostei șefe
DIICOT, prim adjunctul SRI Florian Coldea e cel care i-a cerut în 2013 ca ”din

rațiuni de securitate națională” Tender să nu facă închisoare. Și, chiar dacă va fi
condamnat, să găsească o soluție ca să pedeapsa să fie fără executare5.
EPTISA ROMÂNIA este deținută de EPTISA PROYECTOS INTERNACIONALES SA,
firmă cu sediul în Madrid.
METROUL SA s-a rupt din Întreprinderea Metroul București în 1991 și prestează
servicii de inginerie și consultanță. Unul dintre administratorii firmei este
Gheorghe Udriște, fost director al Metrorex și membru cu ștate vechi în Partidul
Democrat, deputat al PDL/PNL în mandatul 2012-20166
ROMSTRADE
Firma este deținută de Nelu Iordache și Gheorghe Cruceru. Romstrade este una
dintre cele mai important firme de construcții din România. A fost înființată în
1993 și este atât sub urmărire penală, cât și în insolvență. Iordache a fost
condamnat în 2017 pe fond la 6 ani și 3 luni cu executare pentru fraudă cu
fonduri europene, pentru construcția autostrăzii Nădlac – Arad7. Acesta a fost
http://www.romaniacurata.ro/exclusiv-frumoasele-prietenii-ale-lui-tender-co-cu-sefii-sri-si-sie-cum-seconfirma-declaratiile-bomba-ale-alinei-bica-despre-protejarea-multimilionarului-tender-de-catre-se/
5 https://www.tolo.ro/2015/03/09/dna-ai-vrut-sa-l-scapi-pe-tender-bica-asa-mi-a-cerut-coldea-la-sri/
6 http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=389&leg=2012&cam=2
7 https://anticoruptie.hotnews.ro/stiri-anticoruptie-22192768-omul-afaceri-nelu-iordache-condamnat-6-ani3-luni-inchisoare-decizia-nu-este-definitiva.htm
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trimis în judecată în 2013 pentru că ar fi schimbat ilegal destinația sumei de 31.5
milioane de lei reprezentand o parte din avansul incasat de la CNADNR pentru
proiectarea si execuția lucrărilor la primul tronson din autostrada Nădlac - Arad
(aproximativ 22,3 km) pentru plata unor datorii ale grupului de firme pe care
Iordache le controla. După 2012, Romstrade nu a mai participat la achiziții, fiind
în insolvență.

Conform presei, mai mulți politicieni sau angajați ai unor instituții cheie cu care
Romstrade a lucrat s-au aflat pe ștatele de plată ale companiei:
Demnitari sau înalti functionari au fost pe statul de plata al lui Iordache. Cel mai
cunoscut caz este cel al senatorului de Giurgiu, Cezar Magureanu [PNL], fost director în
societatea Romstrade. Cunoscut drept senatorul „Butoane”, din cauza legaturilor cu
interlopii din clanul „Butoane”, parlamentarul este acuzat de DIICOT în dosarul
„Zaharul”, într-o ancheta privind o frauda de peste 100 de milioane de euro.
Fostul sef al CNADNR, Mihail Basulescu, a fost demis din functie dupa o investigatie a
„Evenimentului zilei”. Anterior numirii în functie, el a fost angajat la societatile
Romstrade si Jaypart, controlate de Iordache. DNA a descoperit ca fostul sef al
departamentului de achizitii publice de pe Aeroportul Baneasa, Monica Conciu Tuser,
avea sotul angajat consilier la Romstrade. În acelasi timp, fostul director economic al
Aeroportului, Liliana Pop, era asociata la o firma care avea contract de consultanta cu
Romstrade8.

TEHNOLOGICA RADION
Societatea este deținută de Theodor Berna și FODOR MIHAI-ALEXANDRU. Este
una dintre cele mai mari companii de construcții din România, înființată în 1993.
Momentan este în insolvență. Berna a fost implicat în mai multe dosare penale.
Acesta a reclamat că Sebastian Ghiță, fost deputat PSD, i-a cerut 500.000 EUR
pentru ca televiziunea pe care o controla – Realitatea TV - să nu pornească o
8

https://evz.ro/regele-asfaltului-i-a-turnat-pe-cei-care-l-au-ajutat-1014604.html

campanie negativă împotriva firmei de construcții9. Berna a fost trimis în
judecată și pentru evaziune fiscală și splăare de bani10. Theodor Berna a fost
consilierul lui Traian Băsescu (PD) la Primăria București11.
Firma a prosperat în timpul guvernării democrat-liberale și a scăzut foarte
puternic ca cifra de afaceri după 2012.

Berna mai este acționar la Teloxim Cons. Firma este înființată în 2001 și are ca
obiect de activitate Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor.
Majoritatea achizițiilor vin de la CNANDR (61.54% din venituri), iar 22% provin de
la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.

https://anticoruptie.hotnews.ro/stiri-anticoruptie-21123857-rechizitoriu-dna-theodor-berna-santajatsebastian-ghita-materiale-denigratoare-berna-tehnologica-radion-parti-civile-dosar.htm
10 https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/justitie/patronul-tehnologica-radion-a-fost-denuntat-de-fostiangajati-cum-spala-bani-theodor-berna-prin-contracte-cu-statul-284497
11 https://www.digi24.ro/stiri/economie/theodor-berna-fost-consilier-al-lui-t-basescu-la-primarie-si-aldoilea-important-asfaltator-din-romania-283145
9

După cum arată graficul de mai jos, firma a avut o creștere semnificativă în
2012-2013, când a semnat contracte de aproape un miliard de lei.

O a treia firmă din cercul de putere al lui Berna este Telor Invest, unde asociat
unic este Mihai Alexandru Fodor. Compania a fost înființată în februarie 2015 și
a înregistrat 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 Târgoviște12.
Conform presei:
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 CNADNR13.

ROMAIR CONSULTING
Firma este deținută de Gheorghe Boeru, investigat într-un dosar al DNA:

12
13

https://expertforum.ro/achizitiile-din-pndl-cta/
http://jurnalulbucurestiului.ro/replicaonline-ro-firma-celor-care-abandonasera-lucrarile-de-la-murfatlar/

În perioada 5 iulie 2011 – 1 septembrie 2012, inculpatul Pantea Dumitru, în calitate de
director general al S.C. Hidro Prahova S.A., societate cu capital integral de stat la care
Consiliul Județean Prahova este acționar majoritar, a primit suma totală de 50.400 lei,
disimulată sub forma unor drepturi salariale plătite de o societate controlată de
inculpatul Boeru Gheorghe, în schimbul sprijinului acordat firmei administrate de acesta
din urmă, pentru câștigarea, la o licitație, a contractului de „Asistență tehnică pentru
managementul proiectului, proiectare și supervizare lucrări” cu SC Hidro Prahova SA14.

Contractul a fost succesul maxim al lui Romair și a reprezentat aproximativ 10%
din veniturile totale ale firmei. Sume importante a mai primit de la Raja
Constanta și Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (alți 20% din suma totală
câștigată de Romair).

Cele mai mari si mai semnificative contracte au fost incheiate de catre CFR și
Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (centru). Astfel, ne vom
uita la alte câteva firme, pentru a încerca să profilăm mai bine firmele care
câștigă contracte e cadastru.
BLOM ROMANIA – vezi mai jos
ADREM INVEST S.R.L.
Firma este deținută de ABBC BRO. GROUP B.V. Până în 2017 a fost administrată
de Corneliu și Adrian Bodea. Compania activează în domeniul energetic, inclusiv
citire de contoare, servicii de revizii și verificări etc
FICHTNER ENVIRONMENT S.R.L.

14

http://www.pna.ro/faces/comunicat.xhtml?id=8554

Firma este deținută de PĂUNESCU RADU-DAN și FICHTNER GMBH & CO. KG.
Păunescu a fost angajat al Ministerului Mediului15 și asociat la
INTERDEVELOPMENT (înființată în 2011), cu un alt coleg de minister, Cozariuc
Mircea. Păunescu a cedat partea sa din Interdevelopment către Cozariuc în
2015. Acesta din urmă este cercetat penal într-un dosar penal deschis de DNA
pentru cumpărare de influență. În cursul anului 2009, la nivelul Ministerului
Dezvoltării Regionale și Turismului au fost alocate fonduri pentru derularea
proiectului de sistare a funcționării gropilor de gunoi menajer din jud. Bistrița –
Năsăud și de ecologizare a zonelor în care acestea au fost amplasate.
Reprezentanții firmei au plătit mită către CJ Bistrița Năsăud pentru a se asigura
că lucrările executate vor fi plătite, dar și că pe viitor contractual se va derula
fără alte impedimente16.
CONFORT S.A.
Firma este înființată în 1991 și este în insolvență. Acționar majoritar este M.C.T.
IMPEX SRL (88.42%), CORNU GEORGICĂ (6.08%), STEEL CONFORT SRL (1.84%),
Caraiman Lucian (1.06%). La rândul său, MCT Impex are ca asociați pe Georgică
Cornu și Lucian Caraiman. Firma este în faliment. Steel Confort are aceeași
asociați și este de asemenea în faliment. Ambii sunt acționari și asociați într-un
număr semnificativ de firme, cu profil vast

Lucian Caraiman a fost condamnat la închisoare. Numele său apare într-un
dosar legat de mită și delapidare:
În cursul anului 2003, inculpatul Milea Livius Ioan, în calitate de director general al filialei
Electrica Banat, a primit cu titlu de mită de la inculpatul Caraiman Lucian-Nicu mai

http://gazetadecluj.ro/baietii-destepti-de-la-mediu-centreaza-si-dau-un-gol-de-27-de-milioane-bugetul-cjcluj/
16 http://www.pna.ro/comunicat.xhtml?id=8819
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multe bunuri şi servicii (materiale de construcţii şi lucrări de construcţii) în valoare totală
de 23.633,15 RON şi 511 euro destinate construcţiei vilei sale din comuna Sânandrei,
jud. Timiş. În schimbul mitei, filiala Electrica Banat a încredinţat în mod nelegal către S.C.
Confort S.A. contracte de execuţie a unor lucrări de reparaţii la Căminul de nefamilişti al
S.C. Electrica SA în valoare de aproximativ 700.000 RON şi a plătit către această
societate preţul unor lucrări neefectuate sau supraevaluate. Prin aceasta, filiala Electrica
Banat a fost prejudiciată cu peste 23.000 RON.
La rândul său, inculpatul Erimescu Gheorghe, în calitate de director comercial al
Sucursalei de Întreţinere Electrica Banat, a primit de la inculpatul Caraiman Lucian Nicu
tâmplărie PVC şi lucrări de construcţii şi amenajări pentru apartamentul fiului său în
valoare totală de 4.545,99 RON şi 709 euro pentru a favoriza S.C. Confort S.A. să obţină
în mod nelegal contractele de reparaţii la Căminul Electrica şi pentru a plăti către
aceeaşi firmă unele lucrări neefectuate sau efectuate necorespunzător17.

Și numele lui Georgică Cornu figurează în mai multe dosare penale. Un exemplu:
un prejudiciu de 23 milioane RON într-un contract cu Regia Autonomă de
Activități Nucleare în cadrul căruia i s-a returnat contravaloarea garanției, deși
lucrările nu au fost realizate18. Mai mult, CNADNR19 a indicat faptul că societatea
a primit zeci de milioane de lei pentru lucrări care nu au fost executate sau au
fost mult supraevaluate.
GECA IMPEX PM SRL
Firma este deținută de Verona și Gelu Palamaru, care este nașul de cununie al lui
Gheorghe Flutur (PDL)20. Aproape toți banii firmei provin din contracte cu
administrațiile domeniului public din București remarcându-se aproape o treime
cu APD Sector 6 și Primăria Sector 4. 122 din 183 de contracte sunt semnate prin
achiziție directă, iar 55 s-au semnat prin proceduri cu număr mic de ofertanți.
AECOM INGENIERIA SRL
Este o firmă cu capital spaniol, deținută de AECOM INOCSA S.L.U.
INTINI ANGELO
Este o firmă cu capital italian, radiată. Asociat și administrator este PAOLO
GUAGNANO.

http://www.pna.ro/comunicat.xhtml?id=798
http://www.gorjeanul.ro/actualitate/catuse-pentru-fosti-sefi-ai-raan-prejudiciu-de-peste-23-de-milioanede-lei
19 https://www.pressalert.ro/2012/04/exclusiv-de-la-firma-regelui-asfaltului-din-banat-pentru-cnadnr-tunde-peste-173-milioane-lei/
20 https://jurnalul.antena3.ro/special-jurnalul/anchete/tun-de-45-de-milioane-de-euro-la-primaria-manescuinainte-de-alegerile-locale-715057.html
17
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DELTA ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII SI MONTAJ 93 S.R.L.
Firma este deținută de AS3 - ADMINISTRARE STRAZI S3 SRL, BIZCUBE INVEST SRL
și RAM CONS ASSETS SRL, dar a fost condusă multă vreme de FLOREA DIACONU
și IONEL PIRPILIU, fratele fostului deputat Ștefan Pirpiliu (PDL). Diaconu este
apropiat de Silviu Prigoană, fost deputat PDL și fost candidat la Primăria
București în 2012. Firma a fost preluată în august 2018 de către primaria
Sectorului 3, condusă de Robert Negoiță. Cu toate acestea, achiziția a fost
contestată public, mai ales că Delta are datorii semnificative și este exclusă de la
participarea la achiziții întrucât I s-a emis un certificate negativ:
Achiziționarea unei societăți cvasi-falimentare nu are cum să servească îmbunătățirii
activității primăriei în domeniul asfaltării. Delta ACM are datorii de peste 361 de
milioane lei la stat și este exclusă de la dreptul de participare la orice licitație organizată
de autoritățile publice.
Preluarea a 51% din datoria Delta ACM — o companie privată — de către autoritatea
publică locală este o acțiune fățișă de ajutor din bani publici pentru o companie privată.
Nu există niciun resort economic sau administrativ care poate justifica această
achiziție21.

21

https://www1.agerpres.ro/comunicate/2018/09/10/comunicat-de-presa-cristian-busoi-pnl--17-29-12

Aproape 20% din
contracte au fost
semnate cu
Primăria
Sectorului 3,
dintre care
aproape toate în
perioada 20082011, atunci când
primar era Liviu
Negoiță, PDL22.
Firma a dus-o cel
mai bine în perioada de guvernare PDL, după cum se poate vedea și din graficul
de mai jos.
INSTITUTUL DE STUDII ȘI PROIECTARI ENERGETICE SA
Compania este deținută de Romelectro SA și Dan Gheorghiu. Acesta din urmă a
fost consilier pe probleme de energie al fostului prim ministru Victor Ponta
(PSD), consilier al ministrului Adriean Videanu (PDL) și al fostului ministru al
industriilor, Dan Ioan Popescu (PSD). ISPE a donat către PDL în 2008 suma de
15.000 de lei. Romelectro a donat 65.000 de lei către PDL în același an.
Romelectro a făcut parte din rețeaua de comerț exterior înainte de 1989 și deci
în legătură directă cu serviciile secrete din acea vreme. Are ca acționari principali
pe Viorel Gafița, Octavian Georgescu și Lucian Rădulescu. Gafița a fost directorul
general adjunct al Romelectro, firma de comert exterior, care opera in special in

22

https://expertforum.ro/wp-content/uploads/2017/09/PB-61_ro.pdf

Orientul Mijlociu23. Mai multe dintre aceste personaje și firme sunt legate de
Dan Ioan Popescu, fapt care poate explica și succesul lor pe piață24.
Ambele firme lucrează în domeniul energiei. Conform presei
ISPE este deţinută de Romelectro alături de care câştigă în continuare contracte pe
bandă rulantă cu companiile deţinute de statul român. Nu doar ISPE este controlată de
apropiaţi de-ai lui Dan Ioan Popescu. Toate hidrocentralele din România au fost
proiectate de Institutul de Studii şi Proiectări Hidroenergetice, ISPH care are un cavsi
monopol al lucrărilor. O firma stăpânită de fostul ministru din guvernul Năstase deţine
65 % din institutul de proiectări hidro, iar fiul acestuia, Răzvan Popescu este chiar
directorul general al ISPH, păstrătoarea planurilor şi proiectelor din sistemul
hidroenergetic românesc…25

INSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTARI HIDROENERGETICE - ISPH SA
Societatea are ca administratori pe Dan Ioan Popescu, Traian Dutia și Ioan
Stematiu. 94.65% din banii proveniți din contracte publice au ajuns la ISPH de la
Hidroelectrica, peste 80% din contracte fiind semnate prin procedura negociere
fără anunț de participare. O justificare pentru acest monopol ar fi că “serviciile
pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive legate de protejarea
unor drepturi de exclusivitate”. Conform unor surse, în 2013, DIP ar fi deținut
82% din acțiunile societății, prin acțiuni la purtător26.

https://www.hotnews.ro/stiri-arhiva-1062915-dan-ioan-popescu-coordonat-firme-paravan-alesecuritatii.htm
24 https://romanialibera.ro/special/investigatii/amicii-lui-dip--21810
25 https://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/cum-s-au-imbogatit-baietii-destepti-capusand-sistemulenergetic.html
26 https://economie.hotnews.ro/stiri-energie-14101623-cum-incheie-isph-societate-controlata-dan-ioanpopescu-contracte-preferentiale-hidroelectrica.htm
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Figure 1 Nr de contracte ISPE, Romelectro, ISPH; tenders.exposed.

ISPE a fost parte din Asocierea SC Greenviro SRL Cluj Napoca (lider) FOMTERV’TT Fovárosi Mérnoki Tervezo és Tanácsadó Zrt Ungaria (asociat) - SC
Hidrocanal SRL Bistrita (asociat) pentru un contract semnat cu Compania de
Utilități Publice Dunărea Brăila în valoare de 9308336.6 lei, pentru asistență
tehnică. Greenviro este deținută de Zoltan Robert Abraham, care este membru
UDMR și a deținut o funcție de membru în Consiliul de Administraţie (CA) al CNI
Coresi. În 2012 a candidat la colegiul 3 diaspora, din partea UDMR. Tot în 2012 a
donat 12.000 RON pentru aceeași formațiune politică. În aceeași perioadă firma
înființată în 2010 a început să o ducă mai bine, după cum se vede din graficul de
mai jos

HIDROCANAL este deținută în proporție de 99% de ENGINEERING WATER AND
WASTE SRL, care este deținută 52% de TEAMNET INTERNATIONAL SA, firmă
controlată de Sebastian Ghiță.
O altă firmă cu care a colaborat ISPE este ISOPLUS ROMANIA, administrată de
Pal Hegedus și la care acționar unic este ISOPLUS TAVHOVEZETEKGYARTO KFT
din Budapesta.
Firma a donat în mai multe rânduri către UDMR
Partid

Valoare

Uniunea Democrată Maghiară Din România
Uniunea Democrată Maghiară Din România
Uniunea Democrată Maghiară Din România

40000
10000
10000
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Cea mai mare parte a contractelor firmei provin din contracte legate de
termoficare. 40% din bani au ajuns în conturile Isoplus din contracte semnate cu
Energomur SA Târgu Mureș, dar și cu Regia Autonomă de Distribuție a Energiei
Termice Bucuresti (alti 18%).

--GAUSS S.R.L. - Vezi mai jos
KRANZ EUROCENTER S.R.L.
Firma este deținută de Corin Boian și Georg Kloos. Numele acesteia apare în
dosarul Gala Bute. În 2011, ministrul PDL Elena Udrea a cerut de la Adrian
Gardean, care controla S.C. Termogaz Company S.A. 10% din plățile efectuate de
minister pentru lucrările încheiate de firma acestuia și de S.C. Kranz Eurocenter
S.R.L., în schimbul garanției că finanțările vor fi aprobate la timp. Ca martor în
proces a recunoscut în fața procurorilor cum a așteptat în mașină în fața

ministeruli, în timp ce Gardean i-a înmânat o geantă cu bani secretarului general
la MDRAP, Gheorghe Nastasia, conform înțelegerii27.
TUV AUSTRIA ROMANIA S.R.L.
Firma este deținută de TUV AUSTRIA HOLDING AG., înregistrată în Viena.
TEBODIN ROMANIA CONSULTANTS & ENGINEERING SRL
Bilfinger Romania este parte a grupului olandez Tebodin, parte la rândul său a
companiei internationale de inginerie și servicii Bilfinger. Acționar unic este
TEBODIN B. V.
TEHNODOMUS SA
Firma este deținută în părți egale de MAXINAN GHEORGHE și Virgil Henț.

Ambii asociați au fost trimiși în judecată pentru dare de mită28. Aceștia ar fi dat
mită lui Teodor Giurgea Teodor, în calitate de director al Administrației Bazinale
de Apă Mureș, pentru ca acesta să asigure derularea în condiții optime a
contractelor încheiate de societățile comerciale și instituție.
Firma a donat către mai multe partide: PSD (2008, 2012), PSD+ PC (2009) și PDL
(2014) suma de 97.000 RON. Conducerea PNL Arad a acuzat clientelism în
atribuirea unui contract pentru Tehnodomus:
Subcontractarea reprezintă cu siguranță o modalitate de sifonare a banilor publici. Era
foarte clar că firma Technodomus, care nu are o experiență în poduri, nici măcar
podețe, nu avea cum să realizeze un obiectiv atât de important cum este podul Traian.

http://gazetadecluj.ro/corin-boian-denuntatorul-lui-udrea-ia-4-milioane-de-euro-de-la-boc-dupa-ce-finultise-dat-24-de-milioane-de-euro/
28 http://www.aradon.ro/patronii-de-la-tehnodomus-trimisi-in-judecata-pentru-mita/1658752
27

Totul s-a făcut pentru ca prin manevrele, ingineriile financiare ulterioare, o importantă
sumă de bani să fie sifonată în buzunarele clientelei PDL29

Tehnodomus a donat către mai multe partide
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TEAM OIL SRL
Firma este înființată în 2000 și este deținută în părți egale de Constantin Stan,
Ionel Durșină, Mihail Trușu, Ioana Plopeanu, Cristian Justin Nan. Cea mai mare
parte din achiziții vin de la OMV PETROM S.A (81.55%) și Societatea Nationala de
Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA Mediaș (17.72%).

HALCROW ROMANIA S.R.L.
Este o firmă ce are capital britanic și este înființată în 2002. Acționar unic este
HALCROW INTERNATIONAL LIMITED.
HOCHTIEF CONSTRUCTION AG
Este membru al concernului german HOCHTIEF, specializat în construcții.
EURO BUILDING S.R.L.
Firma este deținută de Andra Sorina Niculae și Popescu Claudia Liliana (mama
acesteia), în părți egale. Claudiu Popescu (Croitoru) a fost condamnată la trei de
închisoare cu suspendare sub supraveghere, pe un termen de încercare de cinci
https://www.mediafax.ro/politic/conducerea-pnl-arad-reclama-sifonarea-de-fonduri-catre-clientela-pdlprintr-o-investitie-locala-9789787
29

ani, pentru săvârşirea infracţiunilor de folosire şi prezentare de documente false
şi inexacte, având ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul
Comunităţii Europene, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi înşelăciune.
Aceasta a solicitat în 2005 fraudulos fonduri de la CJ Dâmbovița pentru
extinderea serviciilor sociale oferite de Centrul Multifuncţional pentru persoane
vârstnice „Casa Verde” din oraşul Pucioasa30.
Liliana Croitoru era la momentul condamnării şefă de proiect la Compania
Naţională Administraţia Drumurilor Naţionale din România (CNADNR) şi director
general adjunct al Agenţiei Naţionale de Locuinţe (ANL)31.
Cele mai bănoase contracte au provenit de la Primăria Sectorului 4 (aproape 90
de milioane de lei), Primăria Sectorului 2 și Municipiul Piatra Neamț. O posibilă
explicație legată de succesul de la Piatra Neamț poate fi și faptul că șeful ANL în
2007 era Gheorghe Popescu, fost viceprimar al municipiului, considerat apropiat
al primarului PDL Gheorghe Ștefan32.
O explicație în acest sens poate fi și colaborarea cu FAVO INVESTMENTS &
CONSULTING SRL pentru două contracte de peste 1 milion de lei, semnate în
2010 și 2011. Unul dintre foștii acționari și administratori ai firmei, Gabriel
Muraru a fost consilier al lui Gheorghe Ștefan, devenind ulterior director la
Societatea Națională a Sării. Acesta declara la DNA, ca parte în dosarul Microsoft:
Pe parcusul discuţiilor i-am spus lui Gheorghe Ştefan că am dificultăţi cu afacerile, iar
dansul mi-a spus că poate să mă ajute cu nişte contracte33.

ELSACO ELECTRONIC S.R.L.
Firma este deținută de JITARU OVIDIU, POPA DORU, IFTIME VALERIU, PARFENOV
PETRU. Iftime, finanțatorul FC Botoșani este considerat de presa locală un
http://www.pna.ro/comunicat.xhtml?id=861
https://romanialibera.ro/special/dezvaluiri/dezvaluire-rl--anveloparea-termica-a-blocurilor-din-sectorul-4incalzeste-conturile-unor-penali--piedone-a-pierdut-primaria--firmele-lui-preferate-castiga-in-continuare437866
32 idem
33 https://adevarul.ro/news/eveniment/traseul-spagilor-dosarul-microsoft-comisioanele-ministrului-sandudiscutiile-crama-pinalti-1_56b084a35ab6550cb86036ad/index.html
30
31

apropiat al liderilor PNL din Moldova, Gheorghe Flutur și Cătălin Flutur34 Firma a
donat către PNL în 2011. Directorul general al Elsaco Electronic este Viorel Iliuță,
fost viceprimar PNL al Municipiului Botoșani.
SOCIETATEA DE CONSTRUCȚII ÎN TRANSPORTURI SA
Compania este în insolvență. Printre acționari se numără DO-ROM
BETEILIGUNGS GMBH, CCCF-DRUMURI SI PODURI TIMISOARA SRL și AVAS. CCCFDRUMURI SI PODURI TIMISOARA SRL este în faliment și are ca acționri ADRIAN
ANDRICI și DO-ROM BETEILIGUNGS GMBH. Andrici este sponsorul CS
Universitatea Craiova din 2013 și este cercetat pentru restituire ilegală pentru
obținerea de câștiguri din anumite decizii ANRP. Virgil Icleanu are funcția de
director în cadrul firmei și a fost director în cadrul Companiei Naţionale de
Autostrăzi şi Drumuri Naţionale (CNADNR) și a gestionat contractul cu Bechtel35
Icleanu este și acționar în cadrul S.C. Construcții Feroviare Iași, care are
numeroase contracte cu CNAIR. Societatea a donat 20.000 RON în 2008 către
PDL.

O treime din veniturile Societății de Constructii in Transporturi SA provin de la
CNADNR.
ROTARY CONSTRUCTII SRL
Firma a fost înființată în 1991. Asociat unic este ROTARU MIHAI LEONARD.
CORNEL&CORNEL TOPOEXIM SRL – vezi mai jos

http://www.puterea.ro/dezvaluiri/doi-pesedisti-grei-batuti-in-licitatie-de-protejatul-fratilor-flutur146104.html
35 https://evz.ro/cine-sunt-persoanele-care-au-vazut-contractul-bechtel-original-el-a-disparut-de-mai-binede-un-an.html
34

Dar lista de firme cu posibile legături politice sau de altă natură nu se oprește
aici. Iată încă alte câteva legături care ne pot arăta că succesul unei firme poate fi
explicat prin acționariat:
CONSITRANS: a fost acționar la CONSTRUCT ROMSTRADE CONSITRANS SRL,
alături de Romstrade (Nelu Iordache) și Vasile Stan, trezorierul filialei județene a
PNL Giurgiu. Firma a fost implicată într-un dosar penal de privind autostrada
Sibiu – Orăștie36.
CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL
Firma este deținută de Alexandru Fulga și a fost înființată în 2013. Compania a
câștigat imediat după înființare un contract de 48 de milioane de lei pentru
servicii de arhitectură pentru reabilitarea termică a contractelor din sectorul 3.

Partener în această asociere a fost HACHIKO DESIGN deținută de omul de
afaceri Dan Cojocaru, care este asociat și la Proiect București. Cea mai mare
parte a contractelor semnate de firmă provin de la Institutul National de
Cercetare Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei".
MARCONST S.R.L. Firma este în faliment. Dintre acționari se numără ANTAL
COLOMAN, sponsor UDMR:
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http://opiniabuzau.ro/proiectantul-drumului-de-mare-viteza-buzau-focsani-acuzat-ca-nu-si-a-facuttreaba-la-autostrada-sibiu-orastie/
36

TANCRAD SRL
Societatea a fost înființată de către Traian Stancic și este administrată de
CĂTĂLIN CRISTIAN și ADRIANA ELENA STANCIC. Tancrad ar putea beneficia de
susținere prin deputatul Cristian Rizea, fostul președinte al CJ Brăila, Bunea
Stancu (ambii de la PSD) și fostul primar al orașului Galați, Nicolae Dumitru (fost
coleg cu Stăncic)37. Cea mai mare parte din contracte provin de la Primăriile
Brăila și Galați și CJ Brăila.
Tancrad a fost pusă sub acuzare în 2014 de DNA în dosarul în care Bunea Stancu
a fost cercetat pentru abuz în serviciu, conflict de interese și obținere de foloase
necuvenite în interes propriu și al terților. Conform rechizitorului, patru
contracte încheiate între Tancrad și CJ Brăila au fost atribuite în mod fraudulos,
cu o valoare estimată la 2.450.752,88 lei. Stancu a exercitat presiune asupra
angajaților CJ și asupra membrilor comisiei de evaluare pentru a atribui
contracte către Tancrad SRL38.
ATHENAEUM CONSTRUCT S.A. este deținută de COMĂNESCU NICOLAE. În 2015,
acesta a fost anchetat pentru evaziune fiscală și splăre de bani39. ¾ din
contractele firmei provin de la Administrația Unităților de Învățământ
Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice - Sector 1, Universitatea Politehnică
din București, Spitalul Clinic de Urgenta București și Institutul pentru Ocrotirea
Mamei și Copilului Prof. Dr. "Alfred Rusescu".
ERG TERMROM S.A – Mihai Daniel Bociar şi Viorel Adrian Ferendino,
administratori ai firmei au fost condamnați pentru trafic de influență. Aceștia au
pretins că au influenţă asupra unor persoane din cadrul Consiliul Naţional de
Soluţionare a Contestaţiilor în vederea respingerii contestaţiei formulate de un
competitor care a pierdut o licitație organizată de Compania Regională de Apă
Bacău40.
ENERGOBIT CONTROL SYSTEMS SRL este deținută de Energobit SA. Numele
Energobit SA apare într-o investigație a Consiliului Concurenței, cu privire la
achiziții desfășurate de Transelectrica.

http://www.puterea.ro/campaniile_puterea/campaniile-puterea-familia-stancic-asfaltatorii-de-serviciu-aipsd-galati-127352.html
38 https://www.viata-libera.ro/eveniment/59299-dna-galati-a-trimis-in-instanta-lotul-bunea-pentru-fapte-decoruptie-viata-libera-cotidian
39 https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/justitie/zeci-de-perchezitii-intr-un-dosar-de-evaziune-fiscala-sispalare-de-bani-cu-prejudiciu-de-peste-16-milioane-de-euro-393578
40 https://www.monitoruldegalati.ro/comunitate/administratorii-sc-erg-termrom-sa,-condamnati-definitivcu-suspendare-pentru-trafic-de-influenta.html
37

Practic, în cadrul celor 2 licitaţii organizate de Transelectrica, ofertantul ce se clasase pe
primul loc în urma derulării etapei de licitaţie electronică a fost descalificat pentru că nu
a răspuns sau a răspuns incomplet la solicitarea autorităţii contractante, iar contractul a
fost atribuit ofertantului clasat pe locul al doilea, la un preţ mai mare.41

Energobit este deținută majoritar de ENERGOBIT HOLDING LIMITED, înregistrată
în Cipru. Trei dintre administratorii Energobit sunt SOCEA IOAN, PETER PAL și
ȘTEFAN GADOLA, unii dintre cei mai bogați oameni de afaceri din Cluj, care dețin
firme în mai multe domenii precum sănătate, construcții, energie etc.
TECNIC CONSULTING ENGINEERING ROMANIA SRL este deținută de FINERA
CONSULT SRL, T.E.C.N.I.C. TECNICHE E CONSULENZE NELL'INGEGNERIA CIVILE
CONSULTING ENGINEERS-S.P.A. și STATE NADIA. Finera Consult este deținută
mai departe de Matei Iulian Stratan și Dan Iulian Stratan. Nadia State a fost
director la achiziții la șefa serviciului de achiziții pentru fonduri europene ISPA
din Compania Națională de Drumuri – CNADNR până în 200842. Dan Stratan este
apropiat al lui Sorin Ovidiu Vântu și a fost directorul Gelsor chiar înainte de
schema FNI-SOV.
Stratan este acționar la mai multe firme, după cum se vede din graficul de mai
jos. Dintre acestea se numără și Romcapital invest, care se ocupă de activități de
consultanță pentru afaceri și management.

https://adevarul.ro/economie/stiri-economice/4-firme-suspectate-consiliul-concurentei-trucat-oferteleparticipat-licitatii-transelectrica-1_5a4e0f35d7af743f8d080eb8/index.html
42 https://www.b1.ro/stiri/eveniment/dosar-de-politician-autostrada-plutitoare-dintre-sibiu-si-orastie-omare-rusine-nationala-video-128506.html
41

BAICONS IMPEX SRL este deținută de Marin Baicu. Numele acestuia apare întrun comunicat DIICOT din 2014:
S-a stabilit că, în perioada 2011-2014, Dragoş Nedelcu (fost angajat al lui SOV la
Realitatea Media – n.r.) şi Marin Baicu, administrator, de fapt, al SC Baicons Impex SRL
(...), Dan Besciu, asociat şi administrator la SC Euroconstruct 98 Trading SRL, Praher
Peter şi Josep Horneger (...) au iniţiat şi constituit un grup infracţional organizat ce a avut
drept scop obţinerea prin mijloace frauduloase a unor mari sume de bani, provenite din
fonduri publice angajate de companii aflate în portofoliul Ministerului Transporturilor
(Compania Naţională de Căi Ferate şi CNADNR), pentru organizarea şi derularea unor
achiziţii publice de lucrări de infrastructură feroviară şi rutieră43.

În dosar ar apărea și numele senatorului Gabriel Mutu (PSD) şi al deputatului
Mario Ernest Caloianu (UNPR).
CONSTRUCTII BIHOR SA este deținută în procent de 56% de GAVRILĂ GHILEA
Acesta a fost deputat PNL (2016-prezent) și senator (2012-2016)44. Ghilea a
deținut și multe funcții la nivel local, cum ar fi Vicepreşedintele Consiliului
Judeţean Bihor (2004-2008) sau Viceprimarul Municipiului Oradea (2001-2004).
De asemenea, Ghilea a trecut pe la mai multe partide, pornind cu PSD în 1998,
2006 – PD, ajungând să fie Prim vicepreşedinte coordonator PNL Bihor în 2016.
Firma a avut afaceri cu statul constant, după cum se vede în graficul de mai jos,
cu mai multe instituții din județ incluzînd R.A. Aeroportul Oradea sau Municipiul
Oradea.

Ghilea a donat către PDL:
Partid

Valoare

An donație

Partidul Democrat Liberal
Partidul Democrat Liberal
Partidul Democrat Liberal
Partidul Democrat Liberal
Partidul Democrat Liberal

31020
9000
5000
10000
5000

2008
2012
2012
2012
2012

https://romanialibera.ro/special/dezvaluiri/a-fraudat-cfr--este-rasplatit--cu-contract-la-cfr--marin-baicu-omul-gruparii-penale-besciu-mutu--primeste-in-continuare-bani-de-la-stat-447357
44 http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=130&leg=2016&cam=2&pag=0
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Și firma a donat către PDL 34160 RON în 2008.
PROCAD este o firmă specializată în cadastru și este deținută de Ion Miron și
Alin Cosmin Popescu. Acesta din urmă este rectorul Universității de Științe
Agricole și Medicină Veterinară a Banatului Timișoara. Este acționar și la
Greenland, alături de Artur Ursu, fostul șef al ANCPI și actualul director al
Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș45
Firma a donat 2500 lei către PDL în 2009.
TRANSTECH GLOBAL ENGINEERS SRL
CLAUDIU - MARIAN MITITELU, unul dintre asociați este anchetat de DNA pentru
că în înțelegere cu persoane cu funcții de conducere și funcționari publici din
cadrul Consiliului Judetean Vâlcea, au inițiat un mecanism fraudulos prin care să
evite executarea silită a conturilor firmei de către creditori.46. Firma este în
faliment.
STUDIU DE CAZ: ACHIZIȚIILE DE LA CADASTRU 47
Pornind de la datele generate de Elvis pentru achizițiile realizate cu categoria de
CPVuri care încep cu 71, am reușit să identificăm o serie de legături interesante
între firme, care demonstrează anumite modele de clientelism sau care explică
succesul unor societăți pe baza statutului politic sau funcției acționarilor sau
asociaților.
Una dintre firmele cu succes semnificativ la achiziții publice a fost CORNEL &
CORNEL TOPOEXIM, specializată în Activități de inginerie și consultanță tehnică
legate de acestea. Pornind de la contractele încheiate de această firmă, am
analizat firmele cu care aceasta a fost partener în diverse asocieri.
Firma a fost înființată în 2014 și are mai mulți acționari, dintre care majoritari
sunt Cornel Păunescu si Elena Dina. Primul este profesor doctor inginer și
profesează la Universitatea Bucuresti. Alți doi acționari, Alexandru Cuculescu şi
Dragoş Ştefan Necula sunt comuni cu firma Topoexim Expert, deținută de Vlad
Păunescu, fratele lui Cornel Păunescu.

https://www.banatulazi.ro/un-rector-de-milioane-de-euro-si-faptele-sale-de-arme/
https://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/coruptie-la-varful-cj-valcea-modul-in-care-o-firma-executata-silit-s-ainteles-cu-functionarii-publici.html
45
46
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Secțiunea se bazează doar pe datele din platforma Elvis, nu pe toate achizițiile

Cea mai mare parte din banii firmei provin de la CFR (34.27%), PMB (24.5%),
Administrația Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (21.28%).
Cea mai mare parte a contractelor
a fost câștigată în proceduri cu
puține oferte. Practic, 41 din 114
contracte au fost câștigate în
proceduri la care s-a depus o
singură ofertă, iar 25 cu 2. Cea mai
mare parte dintre aceste oferte,
adică 29 sunt semnate cu CFR.

În contractele de la CFR, firma a mers în colaborare cu alte două companii:
GEOTER PROIECT și THEOTOP. Prima dintre ele este deținută de Vernel
Crăciunescu și Gheorghe Beucan. Crăciunescu este președintele Camerei de
Comerț Pitești48.

http://cetateanul.net/investigatii/dosarele-cetateanul-politicieni-afaceristi-influenti-si-fosti-functionaripublici-isi-impart-13-miliarde-de-euro-marea-cadastrare-a-romaniei/
48

THEOTOP este deținută de Manolache Teofan. Valeriu Manolache, fiul acestuia,
a fost consilier general PSD la CGMB în mandatul 2012-2016. Conform
declarației de avere din 2016, acesta era încă asociat la firmă. Theotop a încheiat
contracte cu mai multe instituții din București, precum grădinițe, școli sau cu
primăriile de sector. Conform presei, Teofan Manolache ar fi fost un apropiat al
fostului primar Oprescu49.
Ce este interesant legat de cele trei contracte pe care le în schema de mai sus
este că pare a exista o rotație a liderilor de asocieri. În fiecare dintre cele trei
cazuri o altă firmă conduce asocierea.
Alte două firme cu care a colaborat Cornel și Cornel sunt PRIMUL MERIDIAN și
GAUSS. Unul dintre acționarii Gauss este și parlamentarul Claudiu Țagă, cu
33.89% din acțiuni, restul fiind deținut de Mircea Stoian. Acesta din urmă a fost
ales în 2012 pe listele PNL, apoi a trecut la PDL, a devenit independent și a
cochetat cu UNPR50. Și soția lui Țagă lucrează la firma Gauss. Totodată, deputatul
are grad de colonel în armată.

Figura 2 Declarația de avere a lui Țagă Claudiu, 2012

Gauss a dat lovitura din contracte cu APIA (49.76%) și Societatea Națională de
Transport Gaze Naturale Transgaz SA Mediaș (45.82%), de unde a obținut
aproape toate contractele. 87.54% dintre contracte au fost obținute după
criteriul prețul cel mai mic.
Țaga a donat 12660 lei pentru UNPR în 2012.

http://cetateanul.net/articol-principal/amicul-milionar-al-lui-sorin-oprescu/
www.replicaonline.ro/un-fost-deputat-prietenul-unui-primar-de-capitala-si-asociatul-unui-eurodeputat-eiau-castigat-licitatia-organizata-de-primarie-pentru-servicii-de-cadastru-347886
49
50

PRIMUL MERIDIAN are ca acționar pe Laurenția Glonț. Istoric, apare în
Monitorul Oficial și numele lui Dinu Cristian Glonț. Aceștia sunt acționari și la
GEOTOP, ambele firme fiind înregistrate în Slatina, la aceeași adresă. Ambele
firme apar în rețeaua noastră.
Geotop a donat către PDL
Partid

Valoare

An donatie

Partidul Democrat Liberal
Partidul Democrat Liberal

10.000
7.000

2008
2009

O altă firmă cu care s-a asociat Cornel & Cornel este CARTOTOP. Unul dintre
acționarii firmei este europarlamentarul
PNL Marian Jean Marinescu. Firma nu a
avut un succes foarte mare până în 2015,
când a făcut parte dintre asocierea care a
câștigat contractul cu ANCPI pentru Lot 2

Servicii de înregistrare sistematică
Mehedinți, Gorj, Dolj, Valcea. De fapt,
contractul reprezintă 80% din banii câștigați de companie în toată istoria sa.
Lista donațiilor către partid a europarlamentarului este relativ lungă
Partid

Valoare

An donație

Partidul Democrat Liberal
Partidul Democrat Liberal
Partidul Democrat Liberal
Partidul Democrat Liberal
Partidul Democrat Liberal
Partidul Democrat Liberal
Partidul Democrat Liberal
Partidul Democrat Liberal
Partidul Democrat Liberal
Partidul Democrat Liberal
Partidul Democrat Liberal
Partidul Democrat Liberal
Partidul Democrat Liberal
Partidul Democrat Liberal
Partidul Democrat Liberal
Partidul Democrat Liberal

102590
35000
21200
7500
30000
16000
10000
4500
12500
4400
4300
4400
10000
15000
2200
2300

2014
2009
2009
2011
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

O altă firmă este BLOM ROMANIA/RAMBOLL SOUTH EAST EUROPE SRL.
Conform datelor de la Registrul Comerțului, societatea și-a schimbat numele de

mai multe ori: Geonet Târgoviște, Blominfo și Blom România. Asociat unic este
firma daneză RAMBOLL DANMARK A/S, iar administrator Silviu Stoica. Acesta a
fost șef al Direcţiei pentru Managementul Instrumentelor Structurale din cadrul
Ministerului Mediului, iar în prima jumătate a lui 2009 şeful Autorităţii de
Management a Programului Operaţional Sectorial Mediu51.
Firma are legături și cu deputatul Ionuț Cristian Săvoiu de la PSD, având în
vedere că în declarația de avere din 2012, soția sa, Alina Viviana Săvoiu figura cu
un salariu de la Ramboll. În declarația din 2017 situația este similară. Săvoiu a
fost la începutul anilor 2000 director general al Sc Blomlnfo - România
SRL/Geonet SRL, iar între sept 2004 - feb 2005 Director general adjunct, Agenţia
Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI). Două luni mai târziu a
devenit Director general adjunct, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară (ANCPI)52
Săvoiu a donat către PSD și USL:
Partid

Valoare

An donație

Partidul Social Democrat
Uniunea Social Liberală

22500
113000

2012
2012

Figure 3 Declaratie de avere Ionuț Săvoiu, 2017

Compania are contracte în toată țara, însă cele mai bănoase au fost cu APIA și cu
S.C. APA-CANAL ILFOV S.A., însumând un sfert din veniturile totale.
Mare parte dintre aceste achiziții sunt legate de PNCCF - Programul Național de
Cadastru si Carte Funciară, un program inițiat de ministrul (pe atunci) Liviu
Dragnea. Costurile totale au fost estimate la aproximativ 2 miliarde de lei și au
fost acoperite din fonduri europene și din bugetul Agenției Naționale de
Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI). Programul are ca obiectiv
https://www.digi24.ro/special/campanii-digi24/romania-furata/romania-furata-sute-de-milioane-de-europierduti-in-gunoaie-443117
52 http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=326&leg=2012&cam=2&pag=0
51

înregistrarea sistematică a imobilelor în 2337 UAT- uri situate în mediul urban și
rural53.
După cum se vede, achizițiile organizate în cadrul programului au atras firme
deținute de politicieni sau de persoane care au deținut funcții de conducere în
ANCPI.

Figura 4 Pagina de achiziții aferente Programului National de Cadastru și Carte Funciară54

Servelectro și frații din energie
O altă relație interesantă care reiese din datele tenders.exposed este cea legată
de o serie de firme din sectorul energiei.
Servelectro integral este o firmă care a trecut prin mai multe mâini. Compania
este înființată în 2000, iar la momentul actual are 500 de angajați. CAEN principal
este 4321 - Lucrări de instalații electrice. În iunie 2014, acționarul unic Sindserv a
pasat firma către Kampa Acriv SRL. În 2016, acțiunile au trecut mai departe către
Pita Cecilia și Raul Toma. Tot în 2016 firma a început să aibă succes, crescând
vertiginos la capitolul contracte.

53
54

https://linx.crji.org/2016/02/07/cadastrul-politicienilor-o-afacere-de-13-mld-euro/
http://www.ancpi.ro/pnccf/

Dacă mergem mai departe pe firul Sindserv vedem că firma are ca acționari
Federația Națională a Sindicatelor din Electricitate Univers și Florin Marcu.
Sindserv este în insolvență. În 2011 ca membru al consiliului de administrație
figura și Dumitru Chiriță, deputat PSD. Între 1990 - 2000 a fost preşedinte al
Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Electricitate "Univers", iar în 2004,
respectiv 2008 devine deputat55.

55

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=68&cam=2&leg=2016&pag=0

Conform presei
În 2011 era „creierul” unei afaceri derulate prin societăţi înfiinţate de lideri sindicali.
Aceasta viza contracte Electrica de 25 de milioane de euro obţinute de firmele Alt
Univers Company 2002 SA şi Sindserv SA, care erau în acel moment controlate de Adolf
Mureșan şi Dumitru Chiriţă, preşedinte, respectiv preşedinte executiv ai Federaţiei
Naţionale a Sindicatelor din Electricitate – Univers, potrivit unei investigaţii derulate de
România Curată. Practic, prin această manevră, liderii sindicali erau acţionari, angajatori,
controlând şi sindicatul propriilor angajaţi, potrivit sursei citate56.

Sindserv și Alt Univers Company 2002 SA/Allsys Energy SA Bucureşti au fost
înființate în 2002. Acestea au fost fondate de Adolf Mureșan și Dumitru Chiriță,
care au deținut în același timp și funcția de angajator, cât și cea de lider de
sindicat. Firmele au preluat servicii de citire a contoarelor și au preluat și o parte
din angajații Electrica.
Mureșan a donat 100.000 de lei în 2008 către Alianța Politică Partidul Social
Democrat + Partidul Conservator.

https://adevarul.ro/economie/stiri-economice/cine-dumitruchirita-omul-pus-psd-conduca-anre1_59e62eef5ab6550cb8377bc1/index.html
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Consultanța – un sector clientelar
Datele analizate scot în evidență câteva concluzii, care ne arată că există
clientelism pe piața de achiziții publice legate de consultanță:
-

-

-

-

-

-

-

O parte semnificativă dintre firmele care au câștigat contracte
semnificative (primele 100) pe categoria de CPV-uri 71 au acționari cu
legături politice, cu instituții ale fostului regim comunist; au deținut funcții
de conducere în instituții relevante pentru subiect, precum Compania de
Drumuri sau Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară; au
dosare penale pentru infracțiuni care au legături cu fraudă din bani
publici, infracțiuni legate de câștigarea unor achiziții publice sau evaziune
fiscală
Efortul pentru a câștiga acest tip de contract merită, întrucât cea mai mare
parte din profit rămâne la firmă, spre deosebire de lucrări de construcții,
unde se investește în materie primă sau mâna de lucru
Există o competiție relativ mică, întrucât aproape trei sferturi dintre
proiecte au fost câștigate în proceduri cu 1, 2 sau 3 oferte
În majoritatea cazurilor s-a folosit criteriul prețului celui mai scăzut, ceea
ce poate arăta că nu există neapărat o analiză foarte bună cu privire la
calitatea serviciilor prestate, ci există doar un criteriu formal, legat de preț
Interesul firmelor nu este mereu evident, iar proprietarii reali (cum ar fi
oameni politici) se pot ascunde în spatele unor asociați sau administratori
care nu sunt persoane cu notorietate. O platformă precum termene.ro,
care ne arată istoricul și conexiunile firmei, a facilitat identificarea unor
astfel de cazuri.
Donațiile către partide sau alianțe politice, fie că sunt făcute în numele
unei persoane fizice sau a uneia juridice sunt legale, însă pot arăta că
firmele respective sunt apropiate sau au interese față de un anumit
partid. Acolo unde donațiile sunt unilaterale, către un singur partid, relația
pare chiar mai clară decât acolo unde se donează către mai multe partide
diferite.
În relație cu concluzia anterioară, am observat că există firme care își
leagă succesul la achiziții de partidul care se află la putere (vezi
Tehnologica Radion), iar altele își datorează contractele unor politicieni
care au fost legați de putere (vezi cazul Dan Ioan Popescu)
Datele obținute prin platforma tenders.exposed ne pot arăta faptul că
între anumite firme pot exista înțelegeri, cum ar fi situația în care la

fiecare dintre achiziții asocierea este condusă de o altă firmă, care le ia pe
celelalte companii apropiate ca parteneri în asociere
Ca o concluzie generală, putem afirmă că statisticile generale și profilul
individual al participanților la achiziții demonstrează că sectorul
consultanței în domeniul construcțiilor este vizibil atins de relații
clientelare și de firme de partid.

