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Introducerea stării de urgență a determinat atât legislatorul, cât și autoritățile 

contractante să găsească soluții pentru a se adapta limitărilor impuse de o piață 

care nu era pregătită pentru furnizarea materialelor și serviciilor necesare pentru 

combaterea COVID-19. Pentru a răspunde situației impuse de starea de urgență, 

Președintele a inclus în Decretul 195 din 16 martie 2020 o reglementare care 

stabilește că autoritățile publice centrale, precum și entitățile juridice în care 

statul este acționar majoritar pot achiziționa în mod direct materiale și 

echipamente legate de această prioritate. Nu a fost totuși suficient de clar care 

sunt condițiile pentru aceste achiziții și cum se leagă prevederea de legislația în 

vigoare, fapt care a condus la interpretarea diferită a reglementărilor1. 

Pe de altă parte, deși situația întâmpinată de autoritățile contractante în această 

perioadă e una specială, legislația nu a fost atât de limitativă pe cât s-a discutat 

în spațiul public. Comisia Europeană2 a reiterat o serie de principii pe care 

Directivele privind achiziții publice le includeau și care au fost transpuse și în 

Legea 98/2016. Acestea se refereau la faptul că autoritățile contractante aveau 

la dispoziție procedura negocierii fără publicare, care le permitea să realizeze 

achiziții fără a parcurge toți pașii unei achiziții publice, cu birocrație și durată 

mare. Alternativ, recomandările Comisiei reiterau ideea că și pentru achizițiile 

publice mai complexe există soluții care să răspundă situației actuale, respectiv 

reducerea termenelor pentru realizarea achizițiilor. Cumpărarea directă, care 

este un instrument netransparent prin excelență, întrucât nu include unele dintre 

mecanismele esențiale de competitivitate și de contestare, nu este recomandată 

neapărat ca metodă principală în aceste situații. Cu toate acestea, recomandările 

specifică faptul că ar fi permisă atribuirea directă însă cu condiția ca acesta ”să 

fie singurul capabil să asigure livrările necesare în limitele tehnice și temporale 

impuse de extrema urgență”. 

Având în vedere numărul mare de achiziții din această perioadă, Curtea de 

Conturi (CC) a fost solicitată de către Parlament să realizeze o analiză a modului 

în care autoritățile contractante au cheltuit bani pentru combaterea COVID. În 

starea de urgență autoritățile au cheltuit peste 5 miliarde de lei3, din care cea 

mai mare parte a banilor a fost direcționată către indemnizații, după cum o arată 

graficul 1. 

                                                           
1 Vezi aici o listă de probleme care au fost generate de legislația impusă în cadrul stării 

de urgență https://expertforum.ro/docs/docs/achizitii-covid/noile-reguli-explicate/  
2 Orientările Comisiei Europene pentru utilizarea cadrului privind achizițiile publice în 

situația de urgență legată de criza COVID-19, https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0401(05)&from=EN  
3 Gestionarea resurselor publice în perioada stării de urgență - Raport special realizat la 

solicitarea Parlamentului României - 

www.curteadeconturi.ro/Publicatii/Raport_stare_urgenta_11082020.pdf    

https://expertforum.ro/docs/docs/achizitii-covid/noile-reguli-explicate/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0401(05)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0401(05)&from=EN
http://www.curteadeconturi.ro/Publicatii/Raport_stare_urgenta_11082020.pdf
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Conform instituției, angajamentele legale din perioada stării de urgență pentru 

achiziții publice au fost de 1.026.229.000 lei și sunt distribuite după cum 

urmează: 

 

CC a publicat raportul de audit în luna august, reflectând rezultatul auditului 

realizat în cadrul unui număr de 883 de misiuni desfășurat la 412 ordonatori 

principali de credite, 55 de ordonatori secundari de credite, 454 de ordonatori 



Costurile pandemiei 

5 

 

terțiari de credite, 8 companii naționale, 9 societăți naționale, 8 societăți 

comerciale și altele. În urma auditului a rezultat că au fost găsite abateri în cazul 

unui număr de 147 de achiziții, dintr-un total de 825 de abateri identificate. 

Curtea de Conturi a concluzionat că, în general, instituțiile publice au respectat 

legislația, însă e nevoie de consolidarea reglementărilor pentru a corespunde mai 

bine unor astfel de situații, o mai bună planificare a etapelor procedurale ce 

trebuie urmate în situații de urgență, îmbunătățirea activității de fundamentare 

și de elaborare a bugetelor de venituri și cheltuieli sau întărirea sistemului de 

control intern managerial. 

În primele faze ale pandemiei, Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate 

(ONAC)4 a primit sarcina de a organiza mai multe achiziții de materiale de 

protecție. Ulterior, Curtea de Conturi observa că au existat nereguli care țin atât 

de organizarea achizițiilor, cât și de serviciile prestate de ofertanții câștigători. 

Una dintre achizițiile controversate, în valoare de 12 milioane Euro, care implica 

achiziția de măști de protecție FFP2 și FFP3 este legată de firma SC 

Romwine&Coffee SRL, a cărei ofertă a fost declarată conformă, deși nu a depus 

certificatul constatator emis de Registrul Comerțului.  

Direcția Națională Anticoripție a fost sesizată cu privire la această achiziție5. 

Firma a fost înființată pe 15.03.2019, are CAEN principal Comerţ cu ridicata al 

băuturilor, iar asociat unic este Maria Cristian, care conform presei este ”o 

bucătăreasă de la restaurantul deținut” de grupul Sanimed, din care face parte și 

SC Romwine&Coffee SRL. Conform CC, operatorul economic ”nu avea 

calificarea necesară și nu avea capacitatea profesională și nici experiența de a 

furniza produse din domeniul sănătății”. 

Alte probleme identificate la ONAC sunt legate de publicarea întârziată a 

anuțurilor de atribuire în cazul unor achiziții, impunerea unor penalități diferite 

pentru firme străine, respectiv românești sau de diferențe între valorea estimată 

la prima licitație și la următoarele. Un aspect important  este invocarea de unele 

firme a forței majore pentru imposibilitatea de livrare la timp a materialelor. 

Partea hilară este că tocmai pandemia a cauzat nevoia de achiziție, iar 

aceste firme invocă pandemia ca motiv pentru care nu au putut livra 

produsele. 

Este evident că în pandemie au fost oameni de afaceri care s-au reprofilat sau 

care au înființat firme pentru a face profit de pe urma stării de urgență, chiar 

dacă trebuie să remarcăm o scădere semnificativă de înregistrări la Registrul 

Comerțului în lunile pandemiei. De exemplu, între martie și mai, înregistrările au 

scăzut cu până la 50% față de anul trecut6. Un exemplu de firmă care a avut o 

creștere semnificativă este NHB Berteea EOOD Ruse Sucursala București, 

deținută de Maria Petre, care ajunsese în luna mai la o valoare a contractelor de 

4,7 milioane de lei, în condițiile în care a fost înființată anul trecut. 

                                                           
4 Vezi aici achizițiile inițiate de ONAC http://onac.gov.ro/anunturi-de-interes-public/  
5 https://www.g4media.ro/exclusiv-dosar-penal-la-dna-in-cazul-achizitiei-de-masti-

medicale-de-la-firma-din-giurgiu-romwinecoffee-specializata-in-distributia-bauturilor-

alcoolice.html  
6 https://www.onrc.ro/index.php/ro/statistici  

http://onac.gov.ro/anunturi-de-interes-public/
https://www.g4media.ro/exclusiv-dosar-penal-la-dna-in-cazul-achizitiei-de-masti-medicale-de-la-firma-din-giurgiu-romwinecoffee-specializata-in-distributia-bauturilor-alcoolice.html
https://www.g4media.ro/exclusiv-dosar-penal-la-dna-in-cazul-achizitiei-de-masti-medicale-de-la-firma-din-giurgiu-romwinecoffee-specializata-in-distributia-bauturilor-alcoolice.html
https://www.g4media.ro/exclusiv-dosar-penal-la-dna-in-cazul-achizitiei-de-masti-medicale-de-la-firma-din-giurgiu-romwinecoffee-specializata-in-distributia-bauturilor-alcoolice.html
https://www.onrc.ro/index.php/ro/statistici
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Un alt profil interesant este cel al societății MMTop Safe, înființată în februarie 

2020, care a câștigat (procedura fiind contestată la CNSC) un lot din achiziția 

organizată de MAI pentru materiale de protecție în secțiile de votare la alegerile 

parlamentare. Firma avea sediul într-un apartament, iar conform contestației nu 

avea capacitatea de a distribui dezinfectanți către toată țara în aceeași zi. 

Asociat unic este Popa Ovidiu Gabriel, care mai deține și Totalbus Servcom, 

niciuna din firme neavând profit și nici activitate evidentă legată de achiziții 

publice. 
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Așadar, profilul unor firme ne arată că au existat actori care au profitat de criză 

și care și-au crescut semnificativ profitul firmei. Cu toate acestea, în situația 

dată, credem că este dificil de evaluat care dintre aceste firme au contribuit la 

efortul de combatere a COVID-19 în mod eficient, punând pe piață materiale la 

prețul just pentru condițiile date, câte dintre ele doar au profitat sau câte se află 

într-o situație amestecată. Trebuie să ne gândim că și autoritățile contractante 

au fost luate prin surprindere și nu toate achizițiile la suprapreț sau întocmite 

deficitar trebuie evaluate ca fiind potențiale cazuri de corupție. Probabil lipsa de 

capacitate cronică în administrație a fost potențată de această criză. 

Un alt aspect important este cel al conflictelor de interese. Agenția Națională de 

Integritate a realizat propria analiză internă cu privire la achizițiile directe (doar 

cele care au fost publicate în SICAP) în timpul stării de urgență. Câteva concluzii 

ale ANI7: 

 Sistemul PREVENT8 a făcut analiză pe câteva zeci de mii de proceduri 

în primul trimestru al anului (doar cele publicate în SICAP), din care 

33% au legătură cu produsele și serviciile medicale pentru combaterea 

pandemiei. Niciun avertisment nu a fost generat în această categorie 

de proceduri monitorizate 

 Una din 5 achiziții directe a fost făcută de către spitale în această 

perioadă, valoarea totală a acestor achiziții fiind de 194 de milioane de 

euro 

 Cu o zi înaintea instaurării stării de urgență, aceste autorități 

desfășoară puțin peste 100 de achiziții directe, cu o valoare totală 

peste 140.000 EUR.  

 După instaurarea stării de urgență, numărul a crescut la peste 3000 – 

cu o valoare de cinci mil. EUR pe zi -, respectiv în a patra zi la 7.8 mil. 

EUR.  

 Faptul că  nu avem o bază de date cu benefiari reali rămâne o limitare 

reală, care nu permite realizarea de analizarea aprofundată a 

câștigătorilor procedurilor de achiziție publică 

De pe altă parte, DNA a anunțat că au fost deschise 64 de dosare penale, dar în 

59 dintre acestea urmărirea penală este in rem, deci nu vizează anumite 

persoane, ci fapte. Cu toate acestea, între cazurile investigate de procurori se 

numără cele legate de Unifarm S.A. Într-unul dintre dosare, directorul 

instituției, Adrian Eugen Ionel a fost trimis în judecată pentru luare de mită, 

                                                           
7 https://expertforum.ro/wp-content/uploads/2020/08/PB-achizitii-

conflictedeinterese.pdf  
8 Conform ANI, ”Sistemul PREVENT a fost lansat la sfârșitul lunii iunie 2017 cu scopul de 

a preveni conflictele de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie 

publică prin instituirea unui mecanism de verificare ex-ante, din perspectiva situaţiilor 

care pot genera conflicte de interese în cadrul procedurilor iniţiate prin sistemul 

electronic de achiziţii publice, astfel încât acestea să fie înlăturate fără a fi afectate 

respectivele proceduri.” Citește mai multe informații aici 

www.integritate.eu/Comunicate.aspx?Action=1&NewsId=3017&M=NewsV2&PID=20  

https://expertforum.ro/wp-content/uploads/2020/08/PB-achizitii-conflictedeinterese.pdf
https://expertforum.ro/wp-content/uploads/2020/08/PB-achizitii-conflictedeinterese.pdf
http://www.integritate.eu/Comunicate.aspx?Action=1&NewsId=3017&M=NewsV2&PID=20
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abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite, complicitate la trafic de 

influență, instigare la fals intelectual și folosirea funcției pentru favorizarea unor 

persoane9. Directorul general a fost pus sub control juridicar pentru că ar fi 

pretins 760.000 euro unui intermediar ce reprezenta o firmă pentru ca Unifarm 

SA să atribuie un contract de achiziție a echipamentelor de protecție împotriva 

COVID-19. Un al doilea dosar a fost deschis în cazul lui Marius Avram Gal, 

pentru trafic de influență, întrucât și-ar fi oferit serviciile de intermediar pentru 

companii care ar fi vrut să obțină contracte de la Unifarm. Conform presei, gal a 

fost consilier al mai multor politicieni PNL și ALDE10. 

Curtea de Conturi a concluzionat, în urma controalelor de la Unifarm, că 

societatea nu și-a îndeplinit sarcinile legale cu privire la bugetul de venituri și 

cheltuieli, a realizat achiziții contrar legii, a achiziționat produse neconforme sau 

fără specificații clare, nu a gestionat corect gestiunea, a cumpărat produse la 

suprapreț (chiar și în condițiile de pandemie) și altele.  

Întrucât mare parte a atenției publice s-a îndreptat asupra achizițiilor legate de 

COVID-19, trebuie să remarcăm că pe fundalul acestei situații, instituțiile publice 

au desfășurat multe alte achiziții, pe domenii foarte diverse. Iar contextul nu 

este de neglijat, având în vedere că au fost organizate alegeri locale pe 27 

septembrie, respectiv parlamentare pe 6 decembrie.  

Cu alte cuvinte, autoritățile de la nivel local au putut profita de atenția 

orientată pe alte probleme pentru a cheltui bani în scop electoral sau de 

promovare. De altfel, mai multe birouri electorale din București au emis decizii 

prin care au arătat că unii dintre candidați (Gabriela Firea, Daniel Tudorache de 

exemplu) au utilizat resurse publice, inclusiv măști de protecție - achiziționate 

anterior campaniei de primărie - pentru a-și susține campania electorală. 

Achizițiile de tablete/laptopuri pentru elevi sau de reclame pentru primărie (cu 

scopul indirect de a promova candidatul) pot fi încadrate parțial în aceeași 

categorie. 

Dacă ne uităm pe datele statistice referitoare la achiziții11 observăm că deși a 

crescut ponderea celor dedicate bunurilor sau serviciilor medicale, în topul 

cheltuielilor rămân achizițiile legate de studii de fezabilitate, construcții 

sau servicii de pază. Conform discuțiilor cu interlocutorii de la nivelul 

administrației locale, perioada de pandemie a accentuat mai degrabă o problemă 

care deja exista, și anume achiziții realizate contrar normelor legale12. 

Identificarea foarte clară a nivelului de corupție este dificil de realizat, mai ales 

că ceea ce s-a întâmplat în primăvară este o situație nouă pentru toți cei 

implicați. Rapoartele detaliate ale CC de anul viitor (auditare cheltuielilor din 

2020) vor dezvălui mai clar această dimensiune. Cu toate acestea, tot Curtea de 

Copturi ne indică destul de clar care sunt rezultatele controalelor întreprinse în 

                                                           
9 www.pna.ro/comunicat.xhtml?id=9838  
10 www.mediafax.ro/justitie/dna-traficant-de-influenta-in-afacerea-pandemia-unifarm-

consilier-al-unui-lider-pnl-19682489  
11 Vezi https://sicap.ai/statistici  
12 Vezi mai multe în PB EFOR Banii publici în pandemie și planurile bugetare pentru 2021, 

https://expertforum.ro/banii-publici-pandemie/  

http://www.pna.ro/comunicat.xhtml?id=9838
http://www.mediafax.ro/justitie/dna-traficant-de-influenta-in-afacerea-pandemia-unifarm-consilier-al-unui-lider-pnl-19682489
http://www.mediafax.ro/justitie/dna-traficant-de-influenta-in-afacerea-pandemia-unifarm-consilier-al-unui-lider-pnl-19682489
https://sicap.ai/statistici
https://expertforum.ro/banii-publici-pandemie/
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vară. Impactul financiar, la nivelul datei de 20 iulie, ne arată că prejudiciile 

însumează 38,3 milioane de lei, abaterile financiar contabile (care nu trebuie 

interpretate ca fraudă), 659 de milioane de lei, iar veniturile suplimentare 

rezultate reprezintă 647 de mii de lei. Cele mai multe dintre abaterile identificate 

sunt legate de calitatea gestiunii economico-financiare, la care se adaugă 

nereguli legate de exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile 

financiare. Modul în care s-au cheltuit banii îmbină proceduri realizate în grabă, 

reguli neclare, incompetență, lipsă de capacitate, dar și autorități contractante 

sau firme care au recurs la lipsa de transparență și la fapte de corupție.  

Și în final, foarte important, să nu uităm că 2020 a fost an electoral și chiar dacă 

nu vorbim neapărat de corupție în sensul clasic, ne putem referi la abuz de 

resurse publice și cheltuieli inutile făcute pentru a atrage sprijin electoral pentru 

competitori13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 De exemplu, campania de dezinfectare a străzilor desfășurată de mai multe primării.  
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