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I. Metodologie 
 
 
Analiza de față acoperă trei domenii privind achizițiile publice în sistemul de 
sănătate: executarea de lucrări, servicii de spălătorie și servicii de catering, pentru 
perioada 2007-2021. Chiar dacă statistic vorbind nu ocupă o parte foarte importantă 
din cheltuielile unui spital1, scopul este de a înțelege mai bine cum funcționează 
procesul de achiziție și cine sunt beneficiarii procedurilor. Raportul are scopul de a 
analiza dacă există monopol în procedurile de achiziție și dacă succesul firmelor 
care participă la achiziții se explică prin capacitate sau alte criterii (cum ar fi cele 
politice). 
 
Datele pentru cumpărări directe și proceduri de achiziție sunt colectate din portalul 
data.gov.ro2 și prelucrate de echipa EFOR. Având în vedere lipsa de uniformitate a 
datelor, considerăm că fidelitatea analizei poate fi afectată. De asemenea, am 
identificat cazuri în care contractele nu erau publicate în exporturi, dar existau în 
SEAP sau cazuri în care procedurile existau în raport, dar nu au putut fi consultate în 
SEAP3. Având în vedere cantitatea semnificativă de date, dar și procedurile diferite 
de export din ani diferiți este posibil ca datele să nu reflecte foarte fidel procedurile 
de achiziție și să existe informații lipsă.  
 
Legat de contractele cadru/subsecvente, am analizat perioada 2016-2021, pentru a 
ne asigura de faptul că datele sunt solide. EFOR a solicitat în luna iulie Autorității 
pentru Digitalizarea României, prin intermediul Secretariatului Parteneriatului pentru 
Guvernare Deschisă să republice datele pentru perioada 2018-2021, întrucât erau 
incomplete și nu conțineau contractele subsecvente. Apreciem că seturile de date au 
fost republicate într-un timp scurt, cu informații suplimentare despre contractele 
subsecvente. Datele pentru 2016 și 2017 sunt exportate separat, ceea ce a îngreunat 
dezvoltarea unei baze de date unice.  
 
Chiar și așa, am mai identificat contracte care lipseau, iar unele dintre ele au fost 
introduse manual din SEAP în baza de date. Pe parcursul cercetării am regăsit 
achiziții în SEAP care nu sunt exportate în baza de date4. De asemenea, pentru 
anumite achiziții câteva celule au fost preluate din SEAP manual, întrucât lipseau din 
export – de exemplu valoarea contractului. În aceste condiții, atragem atenția asupra 
faptului că această analiză are anumite limitări, iar anumite date pot lipsi. 
 
Modul la care sunt publicate datele la contractele cu mai multe societăți 
câștigătoare nu permite o analiză foarte detaliată, întrucât suma totală nu este 
distribuită pentru fiecare societate. Cu alte cuvinte, nu știm cât a primit fiecare 
ofertant din contract, iar pentru a afla ar trebui să cerem toate aceste contracte.  
 

 
1 Vezi statistica pe coduri CPV  
2 https://data.gov.ro/dataset?q=achizitii+publice&organization=agentia-pentru-agenda-digitala-a-
romaniei  
3 Vezi de exemplu anunturile de atribuire 170426/2016 sau 171696/2016 
4 Vezi de exemplu anunțurile de atribuire SCNA1048839, 222378, SCN1078895 sau SCNA1047417  

https://sicap.ai/statistici/licitatii/coduri-cpv/1167602400/1634811155
https://data.gov.ro/dataset?q=achizitii+publice&organization=agentia-pentru-agenda-digitala-a-romaniei
https://data.gov.ro/dataset?q=achizitii+publice&organization=agentia-pentru-agenda-digitala-a-romaniei
https://e-licitatie.ro/pub/notices/ca-notices/view-c/100231722
https://e-licitatie.ro/pub/notices/ca-notices/view-c/438219
https://e-licitatie.ro/pub/notices/ca-notices/view-c/100231722
https://e-licitatie.ro/pub/notices/ca-notices/view-c/100223207
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De asemenea, este posibil ca analiza să nu includă unele instituții care nu mai există, 
fiind comasate cu altele. Un astfel de exemplu este Spitalul Clinic de Urgențe "Sf. 
Ioan" Iași, care a devenit secție a Spitalului Județean Sf. Spiridon în 2011. 
 
Pentru fiecare categorie de achiziții am analizat numărul de contracte pentru fiecare 
instituție și pentru firmele care au executat lucrările sau furnizat serviciile, felul de 
proceduri folosite, iar în anumite cazuri am analizat și contractele. Pentru crearea 
profilului societăților comerciale care au câștigat achizițiile am urmărit câțiva pași: 
 

1 Identificarea firmei conform centralizării și procesării informațiilor din 
baza de date 

2 Analiză de presă, pentru a înțelege contextul în care funcționează spitalele 
și ofertanții. Au fost consultate numeroase surse de presă de la nivel 
central și local. Notăm că anumite surse pot avea limitări, întrucât 
articolele par a avea mai degrabă rol de discreditare politică decât de a 
prezenta situația în mod obiectiv 

3 Profilul economic al firmei, acționari/asociați, administratori, modificări în 
componența acționariatului, achiziții, identificarea beneficiarilor firmei și a 
altor firme asociate pe platforma www.termene.ro  

4 Profilul politic al beneficiarilor s-a făcut prin consultarea platformei 
dezvoltată de Expert Forum - www.banipartide.ro – donații, cotizații, 
împrumuturi 

5 Consultare www.integritate.eu (Agenția Națională de Integritate) în cazul 
în care beneficiarul este persoană publică, pentru a verifica declarații de 
avere și interese 

6 Consultare www.pna.ro (Direcția Națională Anticorupție) cu privire la 
dosare penale 

7 Consultare portal.just.ro în cazul în care firma are dosare în domenii 
relevante activității 

8 Pentru achiziții au fost folosite și alte portaluri independente, precum 
www.sicap.ai și http://data.g4d.ro/  

 
Achizițiile realizate prin proceduri competitive, respectiv cumpărările directe au fost 
ilustrate separat, pentru a reflecta mai bine detalii legate de proceduri, respectiv 
spitale și ofertanți. Oricum, cea mai mare parte din bani au fost cheltuiți în toate 
cazurile prin proceduri competitive. Analiza cuprinde achiziții de la 385 de unități 
medicale și câteva instituții care le gestionează (de exemplu administrații 
municipale). 
 
Pentru a verifica ce cumpără spitalele, ne-am uitat și la planurile de achiziții, pe care 
acestea ar trebui să le publice obligatoriu în SEAP, în secțiunea dedicată. Cu toate 
acestea, căutarea după termenul spital ne arată că foarte puține dintre acestea le 
publică5. Combinația dintre spital și anul 2018 ne arată 97 de rezultate, iar cu 2019 
un număr de 119 rezultate; pentru 2020 sunt afișate 111 rezultate. Conform legii, 
publicarea acestor planuri nu este opțională.  
 

 
5 https://www.e-licitatie.ro/pub/acquisition-plans  

http://www.termene.ro/
http://www.banipartide.ro/
http://www.integritate.eu/
http://www.pna.ro/
http://www.sicap.ai/
http://data.g4d.ro/
https://www.e-licitatie.ro/pub/acquisition-plans
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Legat de aspectele legislative trebuie să menționăm că legile și normele de aplicare 
s-au schimbat de numeroase ori în perioada vizată. Astfel că modul de realizare a 
achizițiilor este afectat și de aceste reglementări. Probabil cea mai semnificativă 
schimbare a fost aprobarea Legii 98/2016, care la rândul său a fost modificată de 
numeroase ori.  
 
 

II. Analiza achizițiilor 
 
 

II.A. Lucrări de construcții 

II.A.1. Proceduri competitive  
 
Din datele legate de contracte de achiziție, am identificat un număr de 250 de 
autorități contractante care au realizat astfel de lucrări. Valoarea achizițiilor este de 
2,1 miliarde de lei pentru 1770 de anunțuri de atribuire, incluzând contracte de 
achiziții pentru perioada 2007 și 2021, respectiv contracte subsecvente pentru 
perioada 2016-2021. Au fost identificate și 99 de acorduri cadru, pentru perioada 
2007-2021. 
 
Pentru a înțelege mai bine ce tipuri de lucrări acoperă aceste contracte, enumerăm 
câteva exemple de contracte din baza de date: 

- Lucrari amenajare cabinete consultatii medicale 
- Renovare grupuri sanitare  
- Reparații generale și renovare 
- Reparații curente 
- Lucrări pentru ameliorare energetică 
- Instalări uși și geamuri 

 
Un număr de 935 de societăți comerciale au câștigat contracte. Un procent de 99% 
din bani au fost cheltuiți prin contracte de achiziții, iar restul prin contracte 
subsecvente (pentru perioada 2016-2021).  
 

 
Figură 1 Cheltuieli, proceduri achiziție (2007-2021) și contracte subsecvente pentru acorduri cadru (2018-2021) 
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Cele mai multe contracte de achiziție și subsecvente au fost semnate cu prețul cel 
mai scăzut, respectiv folosind criteriul oferta cea mai avantajoasă din punct de 
vedere economic.  
 

Tip criterii atribuire Procent, bani cheltuiți 

Cel mai bun raport calitate-preț 3,39% 

Oferta cea mai avantajoasă d.p.d.v. economic 20,11% 
Prețul cel mai scăzut 76,49% 

 
În 39% din cazuri la procedura de achiziție s-a prezentat un singur ofertant, iar în 17% 
din cazuri s-au prezentat doi. În 12% din cazuri au fost trei societăți comerciale.  
 

 
Figură 2 Număr ofertanți/achiziție, proceduri achiziție (2007-2021)  

Ne îndoim totuși de fidelitatea datelor introduse în SEAP în unele cazuri. De exemplu, 
procedurile unde au fost 21, 22, 45 sau 49 de oferte înregistrate în SEAP au avut o 
valoare de aproximativ 100 de mii de lei, ceea ce ne duce cu gândul la faptul că sunt 
date eronate. Cu toate acestea, datele ne arată totuși că există un număr ridicat de 
achiziții realizate cu un număr scăzut de ofertanți, într-un domeniu cu o competiție 
mai degrabă crescută. 
 
Cel mai utilizat tip de procedură pentru contractele de achiziție a fost invitația de 
participare (65%), urmat de negociere (18%) și licitație restrânsă (10%). 
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Figură 3 Tip procedură, contracte achiziție (2007-2021)  

 
Utilizarea  negocierii fără anunț de participare (6%) trebuie să fie o excepție, nefiind o 
procedură utilizată pe scară largă, ci doar în situații excepționale în care cele 
competitive nu se pot aplica în mod normal. De asemenea, transparența acestei 
proceduri este scăzută, întrucât se publică doar câștigătorii, fără întreaga sa istorie. 
Comisia Europeană a emis o comunicare în 2020 cu privire la utilizarea aceste 
proceduri, care se aplică foarte bine și în afara perioadei pandemice6: 
 
”Autoritățile contractante pot atribui contracte de achiziții publice printr-o procedură negociată fără 
publicare „în măsura în care este absolut necesar atunci când, din motive de extremă urgență 
determinate de evenimente care nu puteau fi prevăzute de către autoritatea contractantă, termenele 
pentru procedurile deschise sau restrânse sau procedurile competitive cu negociere nu pot fi 
respectate. Situațiile invocate pentru a justifica extrema urgență nu trebuie în niciun caz să fie 
atribuibile autorității contractante”. [articolul 32 alineatul (2) litera (c) din directivă].  
 
Întrucât autoritățile contractante derogă, în acest caz, de la principiul de bază privind transparența din 
tratat, Curtea de Justiție a Uniunii Europene prevede că utilizarea acestei proceduri rămâne o 
excepție. Toate condițiile trebuie îndeplinite cumulativ și trebuie să fie interpretate în sens restrictiv (a 
se vedea, de exemplu, cauzele C-275/08, Comisia/Germania și C-352/12, Consiglio Nazionale degli 
Ingegneri). O „procedură de negociere fără publicare” permite autorităților contractante să negocieze 
direct cu potențialii contractanți; o atribuire directă către un operator economic preselectat rămâne o 
excepție, aplicabilă în cazul în care o singură întreprindere este în măsură să execute contractul 
având în vedere constrângerile tehnice și temporale impuse de extrema urgență. Fiecare autoritate 
contractantă va trebui să evalueze dacă sunt îndeplinite condițiile pentru utilizarea unei astfel de 
„proceduri de negociere fără publicare prealabilă”. 

 
6 Vezi Comunicarea CE, ”Orientările Comisiei Europene pentru utilizarea cadrului privind achizițiile 
publice în situația de urgență legată de criza COVID-19”, 2020 

1240

343

201

113

2 2 1
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Invitatie de
participare

Negociere fara
anunt de

participare

Procedura
simplificata

Licitatie
deschisa

Licitatie
restransa
accelerata

Negociere Licitatie
restransa

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0401(05)&from=EN


Achiziții (nesănătoare) 

 9 

 
Autoritatea va trebui să își justifice alegerea unei astfel de proceduri în cadrul unui raport 
individual[…]” 

 
Utilizarea acestei proceduri nu înseamnă că s-a produs o iregularitate, însă poate 
ridica anumite semnale cu privire la integritatea achizițiilor, mai ales dacă 
contractele sunt semnate în mod repetate cu aceeași companie. 
 
Cele mai multe contracte încheiate prin negociere fără anunț de participare se 
regăsesc la Spitalul Universitar de Urgență Bucuresti, în valoare de 22 de milioane de 
lei. Acestea se întind pe mai mulți ani, cele mai multe fiind semnate în 2014. Toate 
sunt semnate cu Eldiclau Impex, iar patru dintre ele aduc în asociere și Karismedica 
SPA (vezi mai jos profilul firmelor). Spitalul de Copii Grigore Alexandrescu a încheiat 
patru contracte, în 2013, 2014 și 2016, toate cu Athenaeum Construct S.A., în valoare 
de 13 milioane RON. Sanatoriul Balnear și de Recuperare Techirghiol a împărțit șapte 
contracte în valoare de 9,2 milioane de lei între trei firme: Alex Building, S.C. Marami 
Construct S.R.L., S.C. Bigiz Construct S.R.L., între 2007 și 2010.  
 
Cele mai multe contracte de achiziții (ca număr) s-au înregistrat la Spitalul Clinic 
Județean de Urgenta "Sfântul Apostol Andrei", adică 31 de proceduri în valoarea de 
2,2 milioane de lei. Și Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc a încheiat 19 
contracte în valoare de 1,1 milioane de lei. Dacă în primul caz, contractele sunt 
dispersate pe mai mulți ani, în cazul de la Miercurea Ciuc, doar un contract este din 
2008, restul fiind semnate în 2007. Și Spitalul județean din Timișoara, respectiv, 
Spitalul de Pneumoftiziologie Galați au avut câte 19 contracte semnate astfel.  
 
Cei mai mulți bani – prin contracte de achiziție - au fost cheltuiți de următoarele 
instituții:  
 

CUI Instituție Suma 

25502860 ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE 
BUCURESTI 

321736339 

4374873 SPITALUL DE URGENTA PETROSANI 131287604,3 

4283570 SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA BUCURESTI 128095877,3 

4208498 SPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ORADEA 80850306,78 

15248234 ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR AL UNITATILOR 
SANITARE PUBLICE SECTOR 1 

74265693,99 

5453860 SPITALUL MUNICIPAL DR. ALEXANDRU SIMIONESCU 
HUNEDOARA 

72097902,38 

4278728 SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU 66700329,08 

4288080 SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CLUJ 62295463,56 

4122205 SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI 59872755,82 

  SPITALUL JUDETEAN ARGES 1008829,53 

5432514 SPITALUL MUNICIPAL FALTICENI 51731586,3 

 
Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice - 
Sector 1 se află pe locul întâi în topul autorităților contractante după suma totală a 
contractelor. Aceasta a avut în domeniul sănătății, pe CPV-urile selectate, în perioada 
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contracte în valoare de 321 milioane de lei cu 6 firme7. Aceste firme se află în lista 
de mai jos. 
 
Pe lângă lista de mai sus mai trebuie luată în considerare și Administrația Unităților 
de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice - Sector 1 – AUIPUSP, care 
a realizat în 2010 și 2014 două achiziții pentru acorduri cadru de peste 400 milioane 
de lei. Acordul cadru din 2010, în valoare de 168 de milioane de lei, nu a avut niciun 
contract subsecvent, deși contractul cadru fusese câștigat de cinci firme8: PALEX 
CONSTRUCTII INSTALATII S.R.L., Terra Gaz Construct S.R.L., BOG'ART S.R.L., 
CONTEAM S.R.L. și ATHENAEUM CONSTRUCT S.A. Contractul era destinat realizării 
de reparații, igienizări și reabilitări la unitățile administrate de AUIPUSP Sector1. 
 
În 2014, instituția a realizat o achiziție pentru încheierea unui acord cadru cu valoare 
maximă de 253 milioane de lei, la care s-au înscris 8 firme, însă toate contractele 
subsecvente au fost câștigate de Triumf Gardening9 - 10 contract, în valoare de 152 
milioane de lei. În 2020, primarul Sectorului 1 a desființat această structură, 
invocând deficitul bugetar de la acel moment de 1,2 miliarde de lei. Atribuțiile au fost 
preluate de aparatul primarului.10 În 2020, DNA a cerut documente de la mai multe 
departamente referitoare la studii de fezabilitate realizate de instituție11. 
 
Tot în categoria contractelor unde există mai multe oferte, dar un singur câștigător 
am mai identificat câteva situații. Două dintre aceste se regăsesc mai jos: 
 

- În 2016, Spitalul Județean de Urgență Cluj a realizat un acord cadru pentru 
lucrări de intervenții la construcții și reparații12. Acordul cadru a fost câștigat 
de trei firme: NOVA OAS, STARCONSTRUCT și GDO MOV IMPEX. Toate cele 
21 de contracte subsecvente, în valoare de 1,2 milioane de lei, au fost 
câștigate de NOVA OAS, o firmă cu sediul în Negrești Oaș, Satu Mare.  

 
- Spitalul Clinic Obstetrică Ginecologie Cuza-Vodă din Iași a realizat în 2021 o 

achiziție pentru lucrări de reparații. Contractul cadru a fost semnat cu TEC 
TELECOM S.R.L., GRUP CONSTRUCTII EST S.A. și IASICON S.A. Toate cele 
șase contracte subsecvente, în valoare de 1,3 milioane lei, au fost câștigate 
de TEC TELECOM S.R.L. 
 

Cu toate acestea, situația de sus nu reprezintă neapărat o regulă. În alte cazuri 
analizate, unde au existat acorduri cadru cu mai mulți ofertanți declarați câștigători, 
am identificat și contracte semnate cu mai mulți dintre acestea. Deci nu ne putem 
pronunța care este motivul unor situații precum cele de mai sus, mai ales că nu 
avem acces public la documentație. Totuși, ar putea fi un indicator interesant, mai 

 
7 Vezi aici mai multe statistici privind AUIPUSP 
8 https://istoric.e-licitatie.ro/pub/notices/ca-notices/view-c/93646  
9 https://istoric.e-licitatie.ro/pub/notices/ca-notices/view-c/157018  
10 https://www.g4media.ro/consiliul-local-sector-1-a-aprobat-desfiintarea-a-trei-structuri-administratia-
pietelor-administratia-unitatilor-de-invatamant-preuniversitar-si-a-unitatilor-sanitare-publice-si-centrul-
cultural-a.html 
11 https://www.hotnews.ro/stiri-politic-24605994-clotilde-armand-catre-functionarii-din-subordine-
faceti-bine-gasiti-documentele-solicitate-dna-sau-zburati-instant-din-primarie.htm  
12 https://istoric.e-licitatie.ro/pub/notices/ca-notices/view-c/416323  

https://baniitai.info/autoritate/administratia-unitatilor-de-invatamant-preuniversitar-si-unitatilor-sanitare-publice-sector-1/
https://istoric.e-licitatie.ro/pub/notices/ca-notices/view-c/93646
https://istoric.e-licitatie.ro/pub/notices/ca-notices/view-c/157018
https://www.g4media.ro/consiliul-local-sector-1-a-aprobat-desfiintarea-a-trei-structuri-administratia-pietelor-administratia-unitatilor-de-invatamant-preuniversitar-si-a-unitatilor-sanitare-publice-si-centrul-cultural-a.html
https://www.g4media.ro/consiliul-local-sector-1-a-aprobat-desfiintarea-a-trei-structuri-administratia-pietelor-administratia-unitatilor-de-invatamant-preuniversitar-si-a-unitatilor-sanitare-publice-si-centrul-cultural-a.html
https://www.g4media.ro/consiliul-local-sector-1-a-aprobat-desfiintarea-a-trei-structuri-administratia-pietelor-administratia-unitatilor-de-invatamant-preuniversitar-si-a-unitatilor-sanitare-publice-si-centrul-cultural-a.html
https://www.hotnews.ro/stiri-politic-24605994-clotilde-armand-catre-functionarii-din-subordine-faceti-bine-gasiti-documentele-solicitate-dna-sau-zburati-instant-din-primarie.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-politic-24605994-clotilde-armand-catre-functionarii-din-subordine-faceti-bine-gasiti-documentele-solicitate-dna-sau-zburati-instant-din-primarie.htm
https://istoric.e-licitatie.ro/pub/notices/ca-notices/view-c/416323
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ales în condițiile în care există un număr mare de contracte subsecvente, cu valoare 
crescută, cum este cazul de la București, descris mai sus. 
 
În continuare, am analizat primele 10 firme după suma câștigată. Valoarea este 
orientativă, având în vedere că – după cum menționam în secțiunea metodologie – la 
anumite contracte, care sunt și cele mai mari, nu există o detaliere a valorilor primite 
de fiecare companie. De asemenea, nu am luat în calcul decât contractele 
subsecvente din 2014 și de după 2016: 
 

Contracte achiziție și subsecvente, 2007-2021 / 2016-2021 

CUI Nume societate Valoare 

0400464795C ASOCIERE - COMPAGNIE D’ENTREPRISES CFE SA 
(COMPAGNIE D’ENTREPRISES CFE SA - Lider de asociere  
SC CFE CONTRACTING AND ENGINEERING SRL asociat  
SLRL ATELIER D’ARCHITECTURE CHRISTIAN TANASCAUX  
asociat SC ALSA IMED SRL asociat ) 

169295969 

12727534 TRIUMF GARDENING S.R.L. 152101393,1 

449060  SC CONTEAM SRL 151807913,3 

18067755  S.C. VALNEL CONSTRUCT S.R.L. 145044948 

10376216  SC TERRA GAZ CONSTRUCT SRL 112351404,5 

5602554 Total SC ATHENAEUM CONSTRUCT SA 106619413 

1565534 Total ROTARY CONSTRUCTII S.R.L. 77813057,96 

4122612 STAR TRADING IMPEX S.R.L. 59676534,04 

8716154   ELDICLAU IMPEX S.R.L. 55645788,52 

1957821 IASICON S.A. 53944035,62  

 
 

Acorduri cadru, 2007-202113  

CUI Nume societate  
Număr acorduri cadru semnate 

4105891 TEC TELECOM S.R.L. 9 

6839452 SC FUNIPAN IMPEX SRL 4 

10376216 Terra Gaz Construct S.R.L. 6 

6542736 DECOVIL S.R.L. 4 

1913558 EMACOM IMPORT EXPORT S.R.L. 4 

9042824 ROBACON IMPEX S.R.L. 2 

 9042824 SC. ROBACON IMPEX SRL 1 

544827 CONSTRUCTII CONICO S.R.L. 3 

3951817 PERFECTA IMPEX S.R.L. 3 

5602554 ATHENAEUM CONSTRUCT S.A. 3 

28596478 ART RESIDENCE DEVELOPMENT SRL 3 

14427797 STARCONSTRUCT S.R.L. 2 

10657220 S.C. GENERAL SERVICE GRUP 98 S.R.L. 2 

18887739 SC STADT CONSTRUCT SRL 2 

3156005 MONDO BUSINESS TRADING S.R.L. 2 

11772693 FOMA CONS S.R.L. 2 

449060 CONTEAM S.R.L. 2 

 
13 Semnarea unui acord cadru nu înseamnă că firma a semnat și contracte subsecvente, care 
înseamnă realizarea unui angajament financiar propriu zis 
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Analiza de mai jos cuprinde profilul câtorva dintre firmele care au câștigat cele mai 
mari contracte, care au avut cele mai mari câștiguri, dar și a celor care au avut cele 
mai multe contracte. De asemenea, am menționat firme care apar în contractele 
cadru semnate, dar care nu avut avut contracte subsecvente încheiate ulterior. 
 
TERRA GAZ CONSTRUCT S.R.L. este o firmă înființată în 1998 de Bunea Traian 

Daniel și Bunea Alexandru, iar în 2020 a declarat o cifră de afaceri de 263 milioane 

de lei. Terra Gaz a încheiat cele mai multe contracte cu spitale sau administrații care 
gestionează spitale în București, având câte patru contracte cu Administrația 

Fondului Imobiliar al Unităților Sanitare Publice Sector 1 (71 milioane), respectiv cu 

AUIPUSP - Sector 1 și Serviciilor Medicale din București - cei mai mulți bani au venit 

în perioada 2009-2010, dar și în 2013. Dintre cele mai mari contracte câștigate se 

numără un acord cadru de 38 de milioane de EUR și unul de 54 de milioane de EUR în 

2010 și 2014, încheiate cu AUIPUSP, precum și unul cu ASSMB de 39 de milioane de 

EUR în 2010. 

Cu toate acestea, firma a avut contracte din care a atras multe fonduri și din alte 

domenii. De exemplu, firma a primit 130 de milioane din contracte de reabilitare 

termică a 15 blocuri din sectorul 614, în 2020. 

Un contract, în valoare de 709 mii de lei a fost câștigat cu Spitalul Sfânta Maria în 

octombrie 2009, procedura folosită fiind cerere de ofertă. Soția managerului 

spitalului, Narcis Copca, este asociată cu soțiile15 celor de mai sus în firma 

SOCIALMED ACTIV MANAGEMENT SRL16 din iunie 2009.  

CONTEAM SRL este o firma înființată în 1992, deținută în părți egale de către Balosin 
Octavian și Baloșin Sînziana și își desfășoară activitatea în București. Conform 
presei firma a realizat renovări la Spitalul de Arși, fără a dezinfecta spațiile în mod 
corespunzător17. Potrivit presei, ”Conteam SRL a renovat cu 3.800 de euro/mp secția 
ATI, ”preț dublu față de cel normal” fără să decontamineze pereții și fără costumație 
împotriva bacteriilor pentru muncitori.”18  

 

Tot conform presei: 
”Conteam SRL i-a venit lui Gangură [fost director al ASSMB] pe filiera Oprescu. 
Conteam a lucrat cu mai multe zone unde se învîrt mulți bani fără ca publicul să 

 
14 https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/ca-notices/view-c/100171432.  
15 https://www.tolo.ro/2017/04/19/sotia-lui-narcis-copca-si-a-facut-firma-cu-sotiile-patronilor-care-au-
primit-imediat-mansardarea-spitalului-sf-maria/  
16 https://termene.ro/mentiune-simpla.php?tip_afisare=MO&id_mentiune=_34-
1.148.148_.2009.3788.&cui=25627138&id_firma=1&signature=96bc296ec6428a48677bfdc6ef355f0f 
17 https://www.tolo.ro/2017/01/10/bogdan-gangura-directorul-spitalelor-lui-oprescu-este-cel-care-a-
angajat-firma-conteam-srl-autoarea-rigipsului-peste-bacterii-la-spitalul-de-arsi/  
18 https://colectiv.libertatea.ro/o-asistenta-medicala-plecata-in-anglia-scrie-in-21-septembrie-2016-
directorului-firmei-care-a-lucrat-la-spitalul-de-arsi-in-ce-fel-va-protejati-lucratorii-nu-primeste-raspuns-
35593  

https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/ca-notices/view-c/100171432
https://www.tolo.ro/2017/04/19/sotia-lui-narcis-copca-si-a-facut-firma-cu-sotiile-patronilor-care-au-primit-imediat-mansardarea-spitalului-sf-maria/
https://www.tolo.ro/2017/04/19/sotia-lui-narcis-copca-si-a-facut-firma-cu-sotiile-patronilor-care-au-primit-imediat-mansardarea-spitalului-sf-maria/
https://termene.ro/mentiune-simpla.php?tip_afisare=MO&id_mentiune=_34-1.148.148_.2009.3788.&cui=25627138&id_firma=1&signature=96bc296ec6428a48677bfdc6ef355f0f
https://termene.ro/mentiune-simpla.php?tip_afisare=MO&id_mentiune=_34-1.148.148_.2009.3788.&cui=25627138&id_firma=1&signature=96bc296ec6428a48677bfdc6ef355f0f
https://www.tolo.ro/2017/01/10/bogdan-gangura-directorul-spitalelor-lui-oprescu-este-cel-care-a-angajat-firma-conteam-srl-autoarea-rigipsului-peste-bacterii-la-spitalul-de-arsi/
https://www.tolo.ro/2017/01/10/bogdan-gangura-directorul-spitalelor-lui-oprescu-este-cel-care-a-angajat-firma-conteam-srl-autoarea-rigipsului-peste-bacterii-la-spitalul-de-arsi/
https://colectiv.libertatea.ro/o-asistenta-medicala-plecata-in-anglia-scrie-in-21-septembrie-2016-directorului-firmei-care-a-lucrat-la-spitalul-de-arsi-in-ce-fel-va-protejati-lucratorii-nu-primeste-raspuns-35593
https://colectiv.libertatea.ro/o-asistenta-medicala-plecata-in-anglia-scrie-in-21-septembrie-2016-directorului-firmei-care-a-lucrat-la-spitalul-de-arsi-in-ce-fel-va-protejati-lucratorii-nu-primeste-raspuns-35593
https://colectiv.libertatea.ro/o-asistenta-medicala-plecata-in-anglia-scrie-in-21-septembrie-2016-directorului-firmei-care-a-lucrat-la-spitalul-de-arsi-in-ce-fel-va-protejati-lucratorii-nu-primeste-raspuns-35593
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bage de seamă: cimitirele bucureștene, Biblioteca Municipală și spitalele Primăriei”, 
spune aceeași sursă din administrația Bucureștiului.”19 
 
VALNEL CONSTRUCT a fost înființată în 2005 și în 2020 a declarat 12 milioane cifră 
de afaceri. Firma este deținută de Tonta Adrian Marin și are sediul în Luncoiu De Jos, 
Hunedoara. Conform presei, Marin Tonta este un apropiat al fostului primar al 
Aradului, Gheorghe Falcă20. 
 
ATHENAEUM CONSTRUCT S.A. este o firmă înființată în 1994 și administrată în 

prezent de Burghiu Daniel Cristian, acționarul majoritar fiind ATHENAEUM GROUP 

SRL, deținut la rândul său de Comănescu Nicolae. În 2015, Comănescu a fost audiat 

într-un dosar de evaziune fiscală, fiind suspectat că, împreună cu alţi administratori 

ai unor firme din domeniile construcţii şi energie, ar fi prejudiciat statul cu peste 16 

milioane de euro. Faptele ar data din perioada ianuarie 2009 - decembrie 201421.  

Cei mai mulți bani din afaceri cu spitalele au venit în 2011 și 2015; firma a încheiat 

cu mai multe spitalele din București, iar cele mai multe contracte provin din achiziții 

realizate de Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Grigore Alexandrescu" (8) și 

Spitalul Clinic de Urgență București (7). 

Conform presei, ”Potrivit unei analize realizate de termene.ro Athenaem Construct 

SA a fost a treia cea mai mare deținătoare de acțiuni la purtător (cu posesor al cărui 

nume nu e dezvăluit public) din România, după Teldrum.”22 

Asocierea COMPAGNIE D' ENTREPRISES CFE SA (Belgia) ca lider de asociere cu SC 

CFE CONTRACTING AND ENGINEERING SRL, SLRL ATELIER D ARCHITECTURE 

CHRISTIAN TANASCAUX și SC ALSA IMED SRL a câștigat în octombrie 2012 
contractul pentru proiectarea, execuția de lucrări și furnizarea de echipamente 

pentru extinderea și echiparea Spitalului Clinic de Copii ”Doctor Victor Gomoiu” în 

valoare de 169 de milioane de lei.23  

Corpul de Control al Guvernului a identificat mai multe lucrări supraevaluate. 

Conform raportului, “Executantul obiectivului de investiții a practicat adaosuri 

comerciale ridicate, ceea ce a condus la o majorare a prețului de vânzare a 

echipamentelor față de prețul său de achiziție cu procente cuprinse între 59% și 

2.485%. Tot inspectorii observă că “ofertantul și-a stabilit profitul și cheltuielile 

indirecte în valoare totală de 30% (5% și 25%)”24. Mai mult, primăria prin ASSMB a 

cheltuit 1,1 milioane de euro pentru a face reclamă spitalului, în context electoral, 
adică în a doua jumătate a anului 2019, când aveau loc alegerile prezidențiale. 

 
19 Idem  
20 https://gddhd.ro/actualitate/lucra-la-spital-cazut-de-la-etajul-patru-prima-zi-de-munca, 
http://arhiva.replicahd.ro/?p=30305  
21 https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/justitie/zeci-de-perchezitii-intr-un-dosar-de-evaziune-fiscala-si-
spalare-de-bani-cu-prejudiciu-de-peste-16-milioane-de-euro-393578 
22 https://spotmedia.ro/stiri/social/cine-sunt-si-cum-fac-bani-oamenii-pregatiti-de-psd-sa-le-ia-locul-in-
consiliul-general-vedetelor-retrase-de-pe-lista-gabrielei-firea  
23 https://istoric.e-licitatie.ro/pub/notices/ca-notices/view-c/137328 
24 https://www.libertatea.ro/stiri/documente-firea-a-cheltuit-11-milioane-de-euro-publicitate-gomoiu-
supraevaluari-2786775 

https://gddhd.ro/actualitate/lucra-la-spital-cazut-de-la-etajul-patru-prima-zi-de-munca
http://arhiva.replicahd.ro/?p=30305
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/justitie/zeci-de-perchezitii-intr-un-dosar-de-evaziune-fiscala-si-spalare-de-bani-cu-prejudiciu-de-peste-16-milioane-de-euro-393578
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/justitie/zeci-de-perchezitii-intr-un-dosar-de-evaziune-fiscala-si-spalare-de-bani-cu-prejudiciu-de-peste-16-milioane-de-euro-393578
https://spotmedia.ro/stiri/social/cine-sunt-si-cum-fac-bani-oamenii-pregatiti-de-psd-sa-le-ia-locul-in-consiliul-general-vedetelor-retrase-de-pe-lista-gabrielei-firea
https://spotmedia.ro/stiri/social/cine-sunt-si-cum-fac-bani-oamenii-pregatiti-de-psd-sa-le-ia-locul-in-consiliul-general-vedetelor-retrase-de-pe-lista-gabrielei-firea
https://istoric.e-licitatie.ro/pub/notices/ca-notices/view-c/137328
https://www.libertatea.ro/stiri/documente-firea-a-cheltuit-11-milioane-de-euro-publicitate-gomoiu-supraevaluari-2786775
https://www.libertatea.ro/stiri/documente-firea-a-cheltuit-11-milioane-de-euro-publicitate-gomoiu-supraevaluari-2786775
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ROTARY CONSTRUCȚII a fost înființată în 1991. Asociat unic este Rotaru Mihai 

Leonard. În prezent este insolvență, anul trecut înregistrând o pierdere de 27 de 

milioane de lei. Rotaru Mihai Leonard a împrumutat în 2020 PSD cu 445.000 lei, iar 

soția sa, Rotaru Daniela, cu aceeași sumă25. Rotaru ar fi ”împrumutat PSD cu 

445.000 de lei la 8 zile după ce a primit anul trecut contracte de 29 de milioane de lei 

de la Primăria Capitalei”26. Firma a încheiat 2 contracte în domeniul medical, în 2010 

și 2019. 

EDILCLAU IMPEX menționată anterior, este înființată în 1996 și are sediul în Craiova. 
Firma este deținută de Dinca Stefania, însă conform MO, în 2003 asociat unic era 
Dinca Claudiu Elton. Anul trecut a avut o cifră de afaceri de 42 de milioane de lei, 
însă contractele semnate sunt numeroase, cu instituții din toată țara27. Conform 
presei, Dincă ar fi apropiat al afaceristului Ovidiu Tender28. Cu privire la tema 
cercetată, firma a câștigat 15 contracte cu Spitalul de Urgență București, în valoare 
de 55 de milioane de lei; nouă proceduri, în valoare de 22 de milioane lei au fost 
acordate prin negociere fără publicare. 
 
KARISMEDICA SPA GATTATICO SUCURSALA BUCURESTI este radiată. Firma 
mamă, cu sediul în Emilia Romagna este în lichidare, de asemenea29. Obiectul de 
activitate principal este comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice, în 
magazine specializate.  
 

VICTOR CONSTRUCT a încheiat 13 contracte în valoare de 11 milioane de lei cu 
spitale din Botoșani, Rădăuți și Timișoara. Victor Construct este deținută de Victor 
Mihalachi și apare în mai multe rapoarte publicate de EFOR cu privire la PNDL30. 
Firma a donat către numeroase partide politice, incluzând PSD, PNL, USL și PDL. 
Lista donațiilor se poate vedea mai jos31: 

 
25 https://expertforum.ro/wp-content/uploads/2021/05/PB-118-finantarepolitica-27mai2021.pdf, p. 26  
26 https://www.g4media.ro/patronul-unei-firme-de-constructii-a-imprumutat-psd-cu-445-000-de-lei-la-8-
zile-dupa-ce-a-primit-anul-trecut-contracte-de-29-de-milioane-de-lei-de-la-primaria-capitalei-firea-fireste-
ca-nu-exista-o.html  
27 https://lumeapolitica.ro/anchete/eldiclau-contracte-bani-contestatii-cnsc. Vezi și 
https://lumeapolitica.ro/anchete/eldiclau-contracte-bani-contestatii-cnsc/  
28 https://www.replicaonline.ro/constructorii-inscrisi-in-cursa-pentru-reabilitarea-cazinoului-constanta-
probleme-penale-si-legaturi-cu-serviciile-397463/  
29 https://www.informazione-aziende.it/Azienda_KARISMEDICA-SPA  
30 https://expertforum.ro/achizitiile-din-pndl/ și https://expertforum.ro/achizitiile-din-pndl-2/  
31 https://db.banipartide.ro/banipartide-v3/Donatori+persoane+Juridice?_search=victor%20construct  

https://expertforum.ro/wp-content/uploads/2021/05/PB-118-finantarepolitica-27mai2021.pdf
https://www.g4media.ro/patronul-unei-firme-de-constructii-a-imprumutat-psd-cu-445-000-de-lei-la-8-zile-dupa-ce-a-primit-anul-trecut-contracte-de-29-de-milioane-de-lei-de-la-primaria-capitalei-firea-fireste-ca-nu-exista-o.html
https://www.g4media.ro/patronul-unei-firme-de-constructii-a-imprumutat-psd-cu-445-000-de-lei-la-8-zile-dupa-ce-a-primit-anul-trecut-contracte-de-29-de-milioane-de-lei-de-la-primaria-capitalei-firea-fireste-ca-nu-exista-o.html
https://www.g4media.ro/patronul-unei-firme-de-constructii-a-imprumutat-psd-cu-445-000-de-lei-la-8-zile-dupa-ce-a-primit-anul-trecut-contracte-de-29-de-milioane-de-lei-de-la-primaria-capitalei-firea-fireste-ca-nu-exista-o.html
https://lumeapolitica.ro/anchete/eldiclau-contracte-bani-contestatii-cnsc
https://lumeapolitica.ro/anchete/eldiclau-contracte-bani-contestatii-cnsc/
https://www.replicaonline.ro/constructorii-inscrisi-in-cursa-pentru-reabilitarea-cazinoului-constanta-probleme-penale-si-legaturi-cu-serviciile-397463/
https://www.replicaonline.ro/constructorii-inscrisi-in-cursa-pentru-reabilitarea-cazinoului-constanta-probleme-penale-si-legaturi-cu-serviciile-397463/
https://www.informazione-aziende.it/Azienda_KARISMEDICA-SPA
https://expertforum.ro/achizitiile-din-pndl/
https://expertforum.ro/achizitiile-din-pndl-2/
https://db.banipartide.ro/banipartide-v3/Donatori+persoane+Juridice?_search=victor%20construct
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IASICON este societate pe acțiuni deținută de acționari persoane fizice  și 
administrată de cinci administratori. IASICON a fost înfiinţată în 1994 prin preluarea 
mai multor şantiere aparţinând Trustului de construcţii32 Iasicon deține 68% din 
acțiunile de la SPIROCA SA. În 2018, ”Directia de Lupta Antifrauda a ridicat o serie de 
documente de la SC Spiroca SA, cealaltă firmă patronată de Titel Sinescu. În același 
timp, inspectorii Fiscului au constatat ca Spiroca SA a făcut afaceri cu firme fantoma 
si astfel firma lui Sinescu nu a platit in mod corect catre bugetul de stat impozit pe 
profit si TVA”33. Conform presei, patronul firmei Iasicon, Titel Sinescu, ar fi fost un 
apropriat al fostului primar PSD al Iașului, Gheorghe Nichita34. 
 
GENERAL CONSTRUCT din Suceava este deținută de Viorel Nuțu și Maria Nuțu. 
Firma are o vechime de 26 de ani, iar în 2020 a declarat o cifră de afaceri de 132 
milioane de lei. Presa a scris în 2021 că35: ”Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu 
(PNL), a inițiat schimbarea unei legi, în regim de urgență, unul dintre posibilii 
beneficiari un om de afaceri din Suceava căruia îi datorează 35.000 de euro. Cei doi 

 
32 https://www.topiasi.ro/homepage/cei-mai-bogati-ieseni/1330-cel-mai-tare-constructor-al-
ia%C5%9Fului-2.html  
33 https://www.7iasi.ro/antifrauda-s-a-pus-pe-capul-lui-sinescu-dupa-insolventa-iasicon-spiroca-a-intrat-
in-colimator/  
34 https://www.bzi.ro/cum-sa-primesti-lucrari-de-un-milion-de-dolari-fara-licitatie-354052  
35 https://www.g4media.ro/initiator-al-unei-ordonante-care-ar-favoriza-dezvoltatorii-imobiliari-ministrul-
culturii-are-o-datorie-de-35-000-de-euro-catre-un-important-constructor-cei-doi-au-fost-asociati-intr-o-
firma.html  

https://www.topiasi.ro/homepage/cei-mai-bogati-ieseni/1330-cel-mai-tare-constructor-al-ia%C5%9Fului-2.html
https://www.topiasi.ro/homepage/cei-mai-bogati-ieseni/1330-cel-mai-tare-constructor-al-ia%C5%9Fului-2.html
https://www.7iasi.ro/antifrauda-s-a-pus-pe-capul-lui-sinescu-dupa-insolventa-iasicon-spiroca-a-intrat-in-colimator/
https://www.7iasi.ro/antifrauda-s-a-pus-pe-capul-lui-sinescu-dupa-insolventa-iasicon-spiroca-a-intrat-in-colimator/
https://www.bzi.ro/cum-sa-primesti-lucrari-de-un-milion-de-dolari-fara-licitatie-354052
https://www.g4media.ro/initiator-al-unei-ordonante-care-ar-favoriza-dezvoltatorii-imobiliari-ministrul-culturii-are-o-datorie-de-35-000-de-euro-catre-un-important-constructor-cei-doi-au-fost-asociati-intr-o-firma.html
https://www.g4media.ro/initiator-al-unei-ordonante-care-ar-favoriza-dezvoltatorii-imobiliari-ministrul-culturii-are-o-datorie-de-35-000-de-euro-catre-un-important-constructor-cei-doi-au-fost-asociati-intr-o-firma.html
https://www.g4media.ro/initiator-al-unei-ordonante-care-ar-favoriza-dezvoltatorii-imobiliari-ministrul-culturii-are-o-datorie-de-35-000-de-euro-catre-un-important-constructor-cei-doi-au-fost-asociati-intr-o-firma.html
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au fost asociați într-o societate care administra o televiziune locală. Viorel Nuțu este 
constructor, dar și dezvoltator imobiliar de calibru, cu proiecte în Suceava, Iași și 
Cluj.” De asemenea, ”Firma General Construct din Suceava, un gigant la nivel local, 
cifră de afaceri de 28 de milioane de euro (pe 2018), deținută de Viorel Nuțu (90%) și 
Maria Nuțu (10%) este una dintre abonatele la contracte cu spitalul. Viorel Nuțu este, 
spun oamenii din spital, nedezlipit de Vasile Rîmbu, fostul manager.”36 De altfel, șase 
din cele opt contracte identificate ale firmei sunt încheiate cu Spitalul de Urgență din 
Suceava, iar celelalte două cu Spitalul din Fălticeni. 
 
TRIUMF GARDENING S.R.L. este o firmă înființată în 2000 care în prezent are ca 
asociați pe Petrescu Florin Valentin și Petrescu Natalia Liliana Adela. Firma a 

declarat o cifră de afaceri de 29 de milioane de lei în 2019, dar figurează în baza 

noastră de date cu un singur contract cadru, încheiat cu Administrația Unităților de 
Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice în 2014 în valoare de 243 

milioane de lei, alături de alte firme, menționate la punctul de mai sus. La același 

procedura (acord cadru), firma a primit în 2017 un număr de 10 contracte 
subsecvente, în valoare de 122 de milioane de lei37. Petrescu Natalia a fost angajată 

în acea perioadă la Primăria Sectorului 1. Conform Libertatea38, cei doi soți s-au 

cunoscut în primărie și împreună au câștigat contracte de 678,5 milioane de lei prin 

mai multe firme.  

ZIGGY CONSTRUCT, altă firmă deținută de Valentin Petrescu, dar transferată în 2015 
soției sale, apare în Registrul Autorității Electorale Permanente cu donații pentru 
PNL, partidul din care făcea parte Andrei Chiliman, primarul sectorului 1 la acea 
vreme. Astfel, în 2010, firma soțului Nataliei Petrescu dona 33.000 de lei către 
Partidul Liberal.39 În 2013 a donat 50.000 de lei pentru Forța Civică40. 
 

II.A.2. Cumpărări directe  
 
În ceea ce privește cumpărările directe, am identificat 10221 de contracte. În total, 
2108 de firme au fost contractate de către instituțiile publice de sănătate, pentru 
cumpărări directe care variază ca sumă cheltuită între 3,8 milioane RON (“Lucrări de 
întreținere și reparații la clădiri, instalații termice, sanitare, electrice la unități”) și 0,45 
RON (“Actualizare scenariu de securitate la incendiu”). Este greu de înțeles cum a 
încheiat Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare 
Publice - Sector 1 un contract de 3,8 milioane de lei41, având în vedere că limitele 
pentru execuția de lucrări prin cumpărare directă sunt de nouă ori mai joase 
(450.200 lei fără TVA). 
 

 
36 https://www.libertatea.ro/stiri/suceava-este-noul-colectiv-manageri-de-spital-sustinuti-politic-
achizitii-cu-firme-de-casa-o-clinica-noua-ce-sta-nedeschisa-la-falticeni-si-minciuni-despre-covid-19-
2934235  
37 https://istoric.e-licitatie.ro/pub/notices/ca-notices/view-c/157018 . Datele privind contractele 
subsecvente nu se regăsesc în exporturile SEAP, au fost consultate direct în platformă  
38 https://www.libertatea.ro/stiri/1629269-1629269 
39 Ibidem 
40 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/146549  
41 Vezi procedura aici. 

https://www.libertatea.ro/stiri/suceava-este-noul-colectiv-manageri-de-spital-sustinuti-politic-achizitii-cu-firme-de-casa-o-clinica-noua-ce-sta-nedeschisa-la-falticeni-si-minciuni-despre-covid-19-2934235
https://www.libertatea.ro/stiri/suceava-este-noul-colectiv-manageri-de-spital-sustinuti-politic-achizitii-cu-firme-de-casa-o-clinica-noua-ce-sta-nedeschisa-la-falticeni-si-minciuni-despre-covid-19-2934235
https://www.libertatea.ro/stiri/suceava-este-noul-colectiv-manageri-de-spital-sustinuti-politic-achizitii-cu-firme-de-casa-o-clinica-noua-ce-sta-nedeschisa-la-falticeni-si-minciuni-despre-covid-19-2934235
https://www.libertatea.ro/stiri/1629269-1629269
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/146549
https://www.e-licitatie.ro/pub/direct-acquisition/view/101751701
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Un total de 341 de instituții de sănătate au încheiat contracte de cumpărare directă. 
Suma totală a achizițiilor prin cumpărare directă între 2021 și 2007 este de peste 
282 de milioane de lei. Mai jos se poate observa topul primelor 10 de firme cu 
câștigurile cele mai mari din cadrul acestor achiziții. Cele mai multe achiziții directe 
s-au regăsit la Institutul Național de Recuperare, Medicina Fizică și 
Balneoclimatologie.  
 

CUI Nume societate Suma 

19060216 GIMAD CONSTRUCT SRL 5366717,25 

37064623 ARGUS CONSTRUCT IMOB 3815539,31 

24355566 HELIOSTAR SRL 3314274,88 

33968195 ECORAL TOP INVEST SRL 2488436,85 

449060 CONTEAM S.R.L. 2388411,77 

33897183 MOSIMO CONSTRUCT SRL 2109590 

526820 H.J. Zid - Impex SRL 2085553,17 

34264155 MOTO&SI CONSTRUCT 2003149,98 

40186620 GENERAL CLINIC CARE TEHNIC 2002248,84 

6721677 ORNIS PROD S.R.L. 1881045,98 

 
 
SC GIMAD CONSTRUCT SRL este o firmă înființată în 2006 și radiată în 2014, 

deținută de către Ghindea Iulian cu sediul în județul Prahova. În 2013 au fost radiate 

4 puncte de lucru42. În același an, firma declara numai 4 salariați. 
 

SC GIMAD CONSTRUCT SRL a înregistrat o creștere în câștigarea de contracte 
publice în anul 2011, numărând 6 achiziții directe, în valoare de 1,9 milioane de lei. 
Toate aceste contracte au fost oferite de către Spitalul Clinic de Copii Brașov. 

 
ARGUS CONSTRUCT IMOB SRL este o firmă înființată în 2017, administrată de către 
Neghiuc-Buliga Cornel și deținută de către Neghiuc-Buliga Ramona Gabriela, cu 

activitate în București. În 2018, firma a avut cea mai mare cifră de afaceri de la 

înființare (3 milioane de lei) și cele mai multe contracte publice ( 8 contracte în 
valoare de 17 milioane de lei43). În 2018, firma declara 5 angajați, iar în 2020 aceasta 

a declarat numărul de 3 angajați. 

În domeniul sănătății, există un singur contract de cumpărare directă semnat în 2018 
în valoare de 3.815.539,31 RON pentru “Lucrari de intretinere si reparatii la cladiri, 
instalatii termice, sanitare, electrice la unititati”, contractat de către Administrația 
Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice - Sector 1. 

 
Pe numele celor doi asociați, există cumulat 4 alte firme în care aceștia sunt ori 
administratori sau asociați44. MULTI POINT MANAGEMENT S.R.L., una dintre aceste 
firme, a câștigat 43 de cumparari directe de măști și mănuși în valoare totală de 1,2 
milioane de lei.  

 
42 https://termene.ro/mentiune-simpla.php?tip_afisare=MO&id_mentiune=_25-
2.873.266_.2013.2583.&cui=19060216&id_firma=1&signature=3ab6c0b58ba0abe93550d9710a83df04 
43 https://sicap.ai/licitatii/firma/100008754  
44 ATC CONTAB BUSINESS CENTER S.R.L., NEWS STAND SRL, MULTI POINT MANAGEMENT S.R.L., 
NRC EASYCONT BUSINESS SRL.  

https://termene.ro/mentiune-simpla.php?tip_afisare=MO&id_mentiune=_25-2.873.266_.2013.2583.&cui=19060216&id_firma=1&signature=3ab6c0b58ba0abe93550d9710a83df04
https://termene.ro/mentiune-simpla.php?tip_afisare=MO&id_mentiune=_25-2.873.266_.2013.2583.&cui=19060216&id_firma=1&signature=3ab6c0b58ba0abe93550d9710a83df04
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STAR PRO CENTER INTL - S.R.L. a fost înființată în 2015, dar și-a schimbat numele 
și proprietarii de mai multe ori, iar în prezent este administrată de Elena Nicoleta 
Diaconescu. În 2019, firma și-a cerut insolvența45. Cifra de afaceri a firmei a început 
să crească o dată cu intrarea Nicoletei Diaconescu în firmă. Două proceduri din 
2019, în valoare de 55 de milioane de euro, încheiate de societatea subordonată 
primăriei Sectorului 5, S.C. Amenajare Edilitare și Salubrizare S.R.L cu STAR PRO 
CENTER INTL SRL au fost anulate și regulate, după ce presa a scrisă că aceasta nu 
îndeplinea condițiile de calificare46. 
 

 
Sursa: Termene.ro 

Conform presei47, “Nicoleta Diaconescu este protejata lui Marian Daniel Vanghelie”. 
Conform aceleiași investigații, ”Cornel Buliga Neghiuc nu era doar un simplu angajat. 
Era chiar asociatul Nicoletei Diaconescu în alte afaceri care au căpușat bugetul 
sectorului 5. Mai mult, soția lui, Ramona Gabriela Buliga Neghiuc a jucat un rol 
important într-o tranzacție care a implicat direct interesele financiare ale cuplului 
Vanghelie-Mizil, în dauna unei mari bănci locale.” 
 
De asemenea, “Alte companii în care e implicată au primit contracte de milioane de 
euro din același buget public, iar funcționari nemulțumiți din Primărie susțin că 
proprietara companiei este protejata lui Marian Vanghelie, fostul primar al sectorului 5.”  
 
Numele firmei apare și în dosarul în care este anchetat fostul primar Marian 
Vanghelie pentru achiziția unor patinoare la prețuri supraevaluate48.  

 
45 http://portal.just.ro/3/SitePages/dosar.aspx?id_inst=3&id_dosar=300000000897032  
46 https://buletin.de/bucuresti/sectorul-5-licitatia-pentru-parcuri-reluata-firma-preferata-are-sanse-de-
calificare/  
47 https://discoverproject.ro/2019/12/18/reteta-vanghelie/ . Vezi și 
https://romania.europalibera.org/a/patinoarul-de-30-milioane-de-euro-din-sectorul-5-cump%C4%83rat-
de-la-o-firm%C4%83-%C3%AEn-insolven%C8%9B%C4%83-care-reabiliteaz%C4%83-
blocuri/30994191.html  
48 https://romania.europalibera.org/a/dosar-vanghelie-suprapret/31658082.html  

http://portal.just.ro/3/SitePages/dosar.aspx?id_inst=3&id_dosar=300000000897032
https://buletin.de/bucuresti/sectorul-5-licitatia-pentru-parcuri-reluata-firma-preferata-are-sanse-de-calificare/
https://buletin.de/bucuresti/sectorul-5-licitatia-pentru-parcuri-reluata-firma-preferata-are-sanse-de-calificare/
https://discoverproject.ro/2019/12/18/reteta-vanghelie/
https://romania.europalibera.org/a/patinoarul-de-30-milioane-de-euro-din-sectorul-5-cump%C4%83rat-de-la-o-firm%C4%83-%C3%AEn-insolven%C8%9B%C4%83-care-reabiliteaz%C4%83-blocuri/30994191.html
https://romania.europalibera.org/a/patinoarul-de-30-milioane-de-euro-din-sectorul-5-cump%C4%83rat-de-la-o-firm%C4%83-%C3%AEn-insolven%C8%9B%C4%83-care-reabiliteaz%C4%83-blocuri/30994191.html
https://romania.europalibera.org/a/patinoarul-de-30-milioane-de-euro-din-sectorul-5-cump%C4%83rat-de-la-o-firm%C4%83-%C3%AEn-insolven%C8%9B%C4%83-care-reabiliteaz%C4%83-blocuri/30994191.html
https://romania.europalibera.org/a/dosar-vanghelie-suprapret/31658082.html
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HELIOSTAR SRL este o firmă înființată în 2008, deținută de Dincu Valentin în județul 
Dolj. Firma avea în 2020 12 angajați, declarând numărul maxim de angajați (14) în 
2019. În 2019, Dincu Valentin a cotizat la Partidul Pro Romania suma cumulată de 
500 RON. 
 
ECORAL TOP INVEST SRL este o firmă înființată în 2015, deținută de Sabie Vasile. 
Cifra de afaceri cea mai mare înregistrată de firmă este în 2018 (aproximativ 5 
milioane de lei), an în care și suma contractelor de achiziție directă a fost cea mai 
mare (aproximativ 2.5 milioane de lei).  

 
CONTEAM SRL – vezi mai sus 

 
MOSIMO CONSTRUCT SRL este o firmă înființată în 2014, deținută de Mototolea 

Cristina Elena. Firma a câștigat 5 contracte de achiziție directă, toate cu Institutul 

Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie, în valoare de peste 2 

milioane de lei. Acestor achiziții directe, se adaugă în august 2020 un contract prin 

procedură simplificată de peste 11.9 milioane de lei cu această instituție pentru 

lucrări de construcție. Numărul mediu de angajați a fost majorat în 2020 la 14, de la 
7 în anul precedent. Cea mai mare cifră de afaceri înregistrată a fost în 2020 (peste 6 

milioane de lei, o majorare de aproape 6 ori față de anul precedent). Până în 2018, 

firma s-a numit MOSIMO BEAUTY - S.R.L. 

 
H.J. ZID - IMPEX SRL este o firmă înființată în 1992, cu sediul în județul Harghita, 

deținută de asociatul majoritar Mihaly-Hosszu Janos. Firma a câștigat 15 contracte 
de achiziție directă, toate cu Spitalul Municipal Odorheiul Secuiesc, în perioada 2019-

2020, în valoare de peste 2 milioane de lei. Acestor contracte se mai adaugă alte 12, 

câștigate cu comuna Voslăbeni si Școala Gimnazială Gulop Aron din Felticeni, totalul 
de 27 de contracte având valoarea de peste 4 milioane de lei. Toate aceste contracte 

au fost semnate între 2017 și 2020. 

MOTO&SI CONSTRUCT este o firmă înființată în 2015, administrată de Banciu Florin 
Dorinel și fondată de Mototolea Silviu-Gabriel. Firma a înregistrat între 2015 și 2017 

un singur angajat. Tot în aceeași perioadă, firma a câștigat 10 contracte de achiziție 

directă în valoare de peste 3 milioane de lei, majoritatea fiind contractate de 

Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie (8 contracte 
în valoare de aproximativ 2,4 milioane de lei). Cea mai mare cifră de afaceri 

înregistrată de firmă a fost în 2016, aceasta atingând peste 1,6 milioane de lei, an în 

care firma a câștigat contracte de aproximativ 2 milioane de lei. În acest moment, 
firma este inactivă fiscal și are datorii la ANAF. 

GENERAL CLINIC CARE TEHNIC este o firmă înființată în 2018 de către Savin 

Alexandru, în prezent administrată de către Buciu Eugen. În perioada 2019-2021 
firma a câștigat 60 de contracte de achiziție directă cu Spitalul Clinic C.F. nr. 2 

București, manageriat de Șerban Bucur, în valoare de 2 milioane de lei. Managerul 

spitalului a fost eliberat din funcție în 2015 din cauza unor nereguli semnalate de 

Corpul de Control al Ministerului Transporturilor. Acesta a fost repus în funcție în 
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201849. In 2020, firma înregistra un singur angajat. Contractele vizează  lucrări de 

reparații și renovare pentru mai multe saloane și furnizare de uși pentru mai multe 

spații. 

ORNIS PROD S.R.L. este o firmă înființată în 1995 de către Cociu Victor, care 

funcționează la Târgu Jiu. Singurele achiziții directe ale firmei  între 2016-2021 

pentru diverse lucrări de renovare și construcție, au fost semnate cu Spitalul 

Județean Târgu-Jiu. Valoare acestora este de 1,8 milioane lei.  

Având în vedere succesul acestor firme este totuși greu de înțeles cum multe dintre 

ele nu au site sau o pagină pe un cont de social media, unde poate fi accesat 

istoricul, lista de lucrări sau componența organelor de conducere/acționariatului. Am 
găsit foarte puține firme din lista de mai sus care au site-uri funcționale, din care un 

utilizator extern ar putea să vadă istoricul firmei respective. În rest, mai jos puteți 

vedea cum arată câteva pagini ale unor firme din topul de mai sus.  

 

 

Figură 4 Capuri decembrie 2021 

 

 
49https://www.ziuanews.ro/dezvaluiri-investigatii/managerul-erban-bucur-a-adus-din-nou-n-colaps-
spitalul-clinic-cf-2-bucure-ti-1037105 
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II.B. Servicii de spălătorie 
 
Un alt subiect de interes pentru acest raport este cel al serviciilor de spălătorie. 
Spitalele pot să își dezvolte propriile spălătorii, dar pot apela și la servicii 
subcontractate50. Lista de CPV-uri selectate se regăsește în anexa 2. În cadrul 
acestei secțiuni am analizat doar contractele externalizate, nu ne-am uitat la modul 
în care unele instituții își gestionează propriile spălătorii. 
 

II.B.1. Proceduri competitive  
 
Din totalul de peste 300 de instituții analizate doar o treime au avut achiziții legate de 
CPV-urile menționate mai sus. Un număr de 136 de proceduri au fost încheiate cu 
contracte de achiziție publică în valoare de 71 de milioane de lei, în perioada 2007-
2021. Între 2016 și 2021 au fost încheiate 123 de acorduri cadru, respectiv 279 de 
contracte subsecvente (în valoare de 51 de milioane de lei). 
 
Între 2016 și 2021, cele mai multe proceduri au fost inițiate de Institutul de Boli 
Infecțioase "Prof. Dr. Matei Balș" și Institutul Regional de Oncologie Iași (câte 34), 
Institutul de Psihiatrie Socola Iași (32) și Institutul de Urgență pentru Boli 
Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș (31). 
 
Lista primelor zece instituții ca valoare a cheltuielilor51 în perioada 2016-2021 poate 
fi găsită mai jos:  
 

CUI AutoritateContractanta Total 
9524980 Institutul de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals" 5384807,28 

4208463 SPITALUL CLINIC MUNICIPAL "DR.GAVRIL CURTEANU" 4793642,93 

4483447 Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara 4710000 

4208498 SPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ORADEA 3756640,59 

4394927 SPITALUL JUDETEAN  DE URGENTA SLATINA 3627115,8 

4283570 SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA BUCURESTI 3349900 

7548010 Institutul National de Neurologie si Boli Neurovasculare 3098680,2 

1061626 SPITALUL JUDETEAN RESITA 3041034,4 

4301103 SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SF. APOSTOL ANDREI 2490000 

170869 Spital Clinic Judetean de Urgenta Timisoara 2304000 

 

 
50 În 2006 a fost abrogat Ordinul MS nr. 1.025 din 7 decembrie 2000 pentru aprobarea Normelor privind 
serviciile de spălătorie pentru unitățile medicale - 
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/31306. De asemenea, tot în 2006 a fost abrogat și 
Ordinul nr. 515/2005 privind aprobarea anunțului de participare la licitație și a documentației standard 
pentru elaborarea și prezentarea ofertei privind externalizarea serviciilor pentru spălarea inventarului 
moale din unitățile sanitare cu paturi. La acest moment, reglementarea funcționării spitalelor, inclusiv a 
compartimentelor acestora (anexa 3) este reglementată de Ordinul nr. 914/2006 pentru aprobarea 
normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației 
sanitare de funcționare; aceasta se aplică pentru autoritatea de sănătate publică, Inspecția Sanitară de 
Stat din cadrul Ministerului Sănătății Publice, ministerele cu rețea sanitară proprie, autoritățile de 
sănătate publică județene și a municipiului București, inspecțiile sanitare de stat județene și a 
municipiului București, spitalele publice și private  
51 Au fost incluse doar contractele de achiziție publică și cele subsecvente, nu și acordurile cadru fără 
contracte subsecvente. 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/31306
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În categoria contractelor de achiziție (care nu sunt contracte cadru) regăsim 51 de 
instituții, între 2007 și 2021. Cea mai mare parte dintre proceduri au fost realizate 
prin invitație de participare (43), negociere (25) sau negociere fără anunț de 
participare (43). Cele mai multe contracte semnate prin negociere fără publicare se 
regăsesc la Spitalul Clinic de Recuperare Iași (9), respectiv la Spitalul Județean de 
Urgență Suceava și la Spitalul Județean de Urgență Oradea (câte 4). 
 
Un procent de 90% din contracte sunt legate de servicii de spălătorie si de 
curățătorie uscată (98310000-9), iar cele mai multe fonduri au fost contractate în 
până în 2014 (70%). Prețul cel mai scăzut a fost criteriul de acordare pentru 87% din 
fonduri. Datele ne arată că procedurile de achiziție sunt încheiate cu 1-2 oferte: 67% 
din contractele de achiziție sunt legate de o ofertă, iar 21% de două oferte primite.  
 
La contractele cadru, se păstrează practica unui număr redus de oferte, în aceeași 
măsură: 1 și 2 oferte – câte 41% din fonduri, respectiv 13% pentru trei oferte. Cele 
mai multe proceduri prin acorduri cadru s-au deschis în 2017 (27) și 2020 (34), iar 
cele mai puține până în 2011. Datele ne arată că în perioada 2016-2021, un număr de 
50 de proceduri inițiate ca acorduri cadru nu au avut contracte subsecvente.   
 

 
Valoare contracte prin proceduri de achiziție & contracte subsecvente la acorduri cadru, servicii 

spălătorie, 2016-2021, milioane lei 

 
Dacă ne uităm la contractele de achiziții și contractele subsecvente din perioada 
2016-2021, am identificat 27 de competitori care au semnat contracte cu instituțiile 
publice.  
 

Contracte achiziții și contracte subsecvente, 2016-2021 

CastigatorCUI Castigator Total 
17480221 SALESIANER MIETTEX S.R.L. 18513602,8 

15072765  DENIMED CLEANING S.R.L. 6427697,9 

32196461  ECOMEDCLEAN S.R.L. 4772320 

11605016  TITAN EDILITARA SRL 3641852,34 

29187110  SPOTLESS SERVICES SRL 3627115,8 
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13503110 ECO CLEAN S.R.L. 3576280,2 

28408574 EXPERT CLEAN PLUS SRL 3458208,58 

6664156 KROMATIC MIETTEX 239244 

  PROMAR TEXTIL S.R.L. 2593450 

15575236 CUBIK STONE SRL 2490000 

16201132 BEST CLEAN SRL 1718017,3 

23379320 SC SER CONSTRUCT SRL 1449000 
19881378 SC MON-GAM SRL 1129600 

13921996 LEXRO PLUS S.R.L. 1080970 

14476633 AMAZON CLEANING S.R.L. 1064350 
5945943 EXPERT CLEAN S.R.L. 789474,75 

 
Număr acorduri cadru52, 2016-2021 

 
CastigatorCUI Castigator Acorduri cadru semnate 

17480221 SALESIANER MIETTEX S.R.L. 22 

15072765 Total DENIMED CLEANING S.R.L. 18 

28408574 EXPERT CLEAN PLUS SRL 9 

6664156 KROMATIC MIETTEX 4 

  PROMAR TEXTIL S.R.L. 4 

13503110 ECO CLEAN S.R.L. 7 

18594267 S.C. SILGIMAR PROD S.R.L. 4 

19881378 SC MON-GAM SRL 4 

30397493 CURATATORIA OMNICLEAN SRL 4 

13921996 LEXRO PLUS S.R.L. 4 

6491470 CRIDOR IMOBILIARA 3 

 
 
SALESIANER MIETTEX S.R.L. are o vechime de 16 ani, iar în 2020 declara 185 de 
angajați. Acționar unic este firma SALESIANER -MIETTEX GMBH, cu sediul în Viena. 
Firma este gestionată de patru responsabili (administratori) din Brașov, București și 
Viena. SALESIANER MIETTEX deține la rândul său și KROMATIC MIETTEX (care se 
regăsește, de asemenea, în listă). 
 
DENIMED CLEANING este deținută de Creanga Florin – Mircea, din Roșiorii de Vede, 
Teleorman. Firma are 18 ani și 87 de angajați declarați în 2020. Acesta a fost asociat 
până în 2013 cu Octavian Alexandru Grumaz, fiul generalului STS Alexandru Grumaz, 
fost prim-adjunct al directorului STS până în 201353. Datele arată că în ultimii 10 ani, 
firma a obținut 344 milioane de lei din contracte (fără a lua în calcul achizițiile 
directe), cele mai consistente fiind încheiate cu spitale din București, precum Spitalul 
Universitar, Sfântul Ioan sau Spitalul Clinic de Urgenta Bagdasar-Arseni. Denimed 
Cleaning are sediul în incinta spitalului Universitar54. 

 
52 În unele cazuri nu s-au semnat contracte subsecvente, ceea ce înseamnă că este posibil ca acești 
ofertanți să nu fi primit bani în practică. În cazul unor contracte pot fi mai mulți câștigători. 
53 https://www.g4media.ro/business-in-vremea-coronavirusului-partenerul-de-afaceri-al-fiului-
generalului-r-sts-alexandru-grumaz-a-vandut-statului-ventilatoare-mecanice-de-peste-22-milioane-de-
euro-contractul-a-fost-at.html  
54 https://buletin.de/bucuresti/85-de-milioane-de-lei-pentru-materiale-de-combatere-a-epidemiei-ajung-
la-firme-care-se-ocupa-de-moda-la-altele-nou-infiintate-sau-la-vechi-partenri-de-afaceri-ai-statului-cu-
legaturi-in-servicii/  

https://www.g4media.ro/business-in-vremea-coronavirusului-partenerul-de-afaceri-al-fiului-generalului-r-sts-alexandru-grumaz-a-vandut-statului-ventilatoare-mecanice-de-peste-22-milioane-de-euro-contractul-a-fost-at.html
https://www.g4media.ro/business-in-vremea-coronavirusului-partenerul-de-afaceri-al-fiului-generalului-r-sts-alexandru-grumaz-a-vandut-statului-ventilatoare-mecanice-de-peste-22-milioane-de-euro-contractul-a-fost-at.html
https://www.g4media.ro/business-in-vremea-coronavirusului-partenerul-de-afaceri-al-fiului-generalului-r-sts-alexandru-grumaz-a-vandut-statului-ventilatoare-mecanice-de-peste-22-milioane-de-euro-contractul-a-fost-at.html
https://buletin.de/bucuresti/85-de-milioane-de-lei-pentru-materiale-de-combatere-a-epidemiei-ajung-la-firme-care-se-ocupa-de-moda-la-altele-nou-infiintate-sau-la-vechi-partenri-de-afaceri-ai-statului-cu-legaturi-in-servicii/
https://buletin.de/bucuresti/85-de-milioane-de-lei-pentru-materiale-de-combatere-a-epidemiei-ajung-la-firme-care-se-ocupa-de-moda-la-altele-nou-infiintate-sau-la-vechi-partenri-de-afaceri-ai-statului-cu-legaturi-in-servicii/
https://buletin.de/bucuresti/85-de-milioane-de-lei-pentru-materiale-de-combatere-a-epidemiei-ajung-la-firme-care-se-ocupa-de-moda-la-altele-nou-infiintate-sau-la-vechi-partenri-de-afaceri-ai-statului-cu-legaturi-in-servicii/
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Și cealaltă firmă a lui Florin Creangă, BRAINS M & A CONSULTING SRL, a avut 
numeroase contracte cu spitalele din București – aproape 150 în ultimii 10 ani, 
pentru furnizare de materiale sanitare, cum ar fi reactivi sau aparatură.  
 
ECOMEDCLEAN SRL este deținută de PRILIPCEANU GEORGEANA OANA și MORARU 
HENRIETTE STILIANI, în părți egale. Firma este Ghiroda (Timiș) și este înființată în 
2013. Anul trecut a declarat 14 angajați. Prilipceanu Georgeana Oana a fost aleasă 
consilier local din partea Partidului Verde la Primăria Ghiroda, la alegerile din 2016 și 
și-a încetat mandatul în 201955. Aceasta lucrează ca doctor la Spitalul Clinic 
Județean de Urgență “Pius Brînzeu” Timișoara56. Majoritatea achizițiilor firmei sunt 
încheiate cu Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara.  
 
TITAN EDILITARA a fost înființată în 1999 și este deținută de ȘTEFAN FUSEA. 
Societatea a avut în 2020 o cifră de afaceri de 18.734.409 lei. Fusea este 
administrator sau asociat la alte opt firme. La TITAN IMOB SRL, radiată în prezent, 
Fusea a fost partener cu BADALAN M. EUGEN, fostul şef al Statului Major General al 
Armatei Române și parlamentar din partea PDL, condamnat pentru corupție57. 
Conform presei58, funcția deținută de Bădălan ar fi ajutat și afacerile firmelor lui 
Fusea: 
 
”Badalan a devenit actionar in 2006 la firma Titan Imobiliare, alaturi de stefan Fusea, 
imediat dupa ce a fost obligat sa plece din fruntea Armatei in urma acuzatiilor de 
coruptie formulate de DNA pe numele sau. Titan Imobiliare, la care detine 50 la suta din 
actiuni, potrivit declaratiei de interese de pe site-ul Camerei Deputatilor, face parte din 
grupul de firme Titan Grup, alaturi de firma Titan Edilitara SRL Braila, coordonata de 
Stefan Fusea. 
 
Acesta a trimis la inceputul lunii mai un memoriu catre Camera Deputatilor, in care se 
plangea ca Ministerul Apararii intentioneaza sa renunte la contractele pe care le avea cu 
firma sa pentru asigurarea hranei militarilor din mai multe unitati din tara, pe motivul 
reducerii cheltuielilor bugetare. Dar dupa ce scandalul a aparut in presa, MApN a 
renuntat la demers si a reluat toate comenzile cu firma lui Fusea. Potrivit documentului 
trimis la Camera Deputatilor, Titan Edilitara a incheiat contracte cu Ministerul Apararii 
inca din anul 1996. Totusi, perioada cea mai fructuoasa pentru firma din Braila in ceea 
ce priveste contractele cu Armata pare sa fi fost cea in care generalul Eugen Badalan se 
afla la conducerea Statului Major al Fortelor Terestre (2000-2004) si, ulterior, in functia 
de sef al Statului Major General (2004-2006).” 
 

 
55 https://primariaghiroda.ro/wp-content/uploads/2020/09/63-HOTARARE-INCETARE-MANDAT-
PRILIPCEANU.pdf  
56 https://www.hosptm.ro/files/sectii/Lista-nominala-cu-personalul-medical-si-gradul-lor-
profesional.pdf  
57 https://www.mediafax.ro/social/generalul-r-eugen-badalan-deputat-pdl-condamnat-pentru-fapte-de-
coruptie-9037604  
58 https://romanialibera.ro/special/generalul-badalan-a-salvat-afacerea-popota-armatei-155567/  

https://primariaghiroda.ro/wp-content/uploads/2020/09/63-HOTARARE-INCETARE-MANDAT-PRILIPCEANU.pdf
https://primariaghiroda.ro/wp-content/uploads/2020/09/63-HOTARARE-INCETARE-MANDAT-PRILIPCEANU.pdf
https://www.hosptm.ro/files/sectii/Lista-nominala-cu-personalul-medical-si-gradul-lor-profesional.pdf
https://www.hosptm.ro/files/sectii/Lista-nominala-cu-personalul-medical-si-gradul-lor-profesional.pdf
https://www.mediafax.ro/social/generalul-r-eugen-badalan-deputat-pdl-condamnat-pentru-fapte-de-coruptie-9037604
https://www.mediafax.ro/social/generalul-r-eugen-badalan-deputat-pdl-condamnat-pentru-fapte-de-coruptie-9037604
https://romanialibera.ro/special/generalul-badalan-a-salvat-afacerea-popota-armatei-155567/
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Fiul acestuia, Marian Fusea59, a fost membru PDL, candidat ARD în 2012 și a fost 
consilier municipal la Brăila din partea PNL60.  
 
SPOTLESS SERVICES SRL este deținută de Timofte Mădălina și are sediul în Slatina. 
Anul trecut a avut o cifră de afaceri de 1.279.200 RON. Firma are nouă ani, iar 
majoritatea contractelor sunt încheiate cu Spitalul de Urgență Slatina (încheiate în 
majoritate în 2018-2020), iar din achiziții directe a prestat frecvent servicii pentru UM 
01871 din Deveselu. 
 
ECO CLEAN S.R.L. are o vechime de 20 de ani și declara 167 de angajați în 2020. 
Firma este deținută de GRIGORESCU ION DARIE și RADULESCU ADRIAN GHEORGHE, 
în părți egale. Cei doi sunt acționari și administratori în numeroase firme cu profil 
similar, din care unele au fost radiate.   
 
EXPERT CLEAN PLUS SRL este deținută de (99,02 %) de către PARVU AURA 
FLORENTINA, respectiv de CLEAN DELIVERY S.R.L., deținută tot de aceeași 
persoană. Firma are o vechime de 10, iar anual trecut a declarat o cifră de afaceri de 
3.148.713 lei. Societatea este înregistrată în Iași. Până în 2016, Aura Pârvu a lucrat la 
Direcția Finanțelor Publice Iași. Aceasta a fost cercetată penal într-un dosar alături 
de omul de afaceri Cristin Zămosteanu, pentru grup infracţional, luare de mită, 
efectuarea de activităţi incompatibile cu funcţia şi fals în declaraţii, într-un dosar 
privind infracțiuni economice:   
 
„Din declaraţiile unora dintre persoanele ascultate în cauză a rezultat că Pârvu Aura nu 
doar lucra clandestin şi în dispreţul obligaţiilor sale referitoare la incompatibilităţi la 
firmele inculpatului Zămosteanu, ci aceasta conducea, de fapt, activităţile economice 
ale firmelor acestuia, având autoritate de decizie pe chestiuni importante, consiliindu-l 
pe acesta pe chestiuni de fiscalitate”, se arată în referatul prin care s-a cerut arestarea 
preventivă a celor doi.” 
 
„Inculpata, iniţial chiar din calitate de funcţionar public al statului român (angajată la 
Direcţia Finanţelor Publice Iaşi) a susţinut în deplină responsabilitate un grup 
infracţional organizat, a mijlocit toate activităţile la care fusese determinată de liderul 
grupării şi a gândit mişcările financiare organizate de liderului grupării, deşi sarcina 
acesteia era tocmai în sens contrar. Alături de inculpatul Zămosteanu, inculpata Pârvu 
Aura reprezintă, de fapt, gruparea criminală, în jurul celor doi acţionând infracţional 
ceilalţi membri”, se mai arată în referatul cu propunere de arestare preventivă.61 
 

În 2020, aceștia au fost arestați preventiv, propunerea de prelungire a măsurii 
arestării preventive formulată de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de 
Criminalitate Organizată și Terorism fiind respinsă de Tribunalul Iași în septembrie 
202062.  
 

 
59 https://probr.ro/retrospectiva-politica-eugen-badalan/  
60 https://verificaintegritatea.ro/?detalii=Marian+Paul+Fusea  
61 https://adevarul.ro/locale/iasi/pila-fisc-regelui-betoanelor-functionarul-statului-juca-doua-capete-l-a-
umplut-bani-pemilionar-1_5f2960975163ec4271a847d4/index.html  
62 https://www.bzi.ro/omul-de-afaceri-cristin-zamosteanu-pus-in-libertate-alaturi-de-aura-parvu-
4036229  

https://probr.ro/retrospectiva-politica-eugen-badalan/
https://verificaintegritatea.ro/?detalii=Marian+Paul+Fusea
https://adevarul.ro/locale/iasi/pila-fisc-regelui-betoanelor-functionarul-statului-juca-doua-capete-l-a-umplut-bani-pemilionar-1_5f2960975163ec4271a847d4/index.html
https://adevarul.ro/locale/iasi/pila-fisc-regelui-betoanelor-functionarul-statului-juca-doua-capete-l-a-umplut-bani-pemilionar-1_5f2960975163ec4271a847d4/index.html
https://www.bzi.ro/omul-de-afaceri-cristin-zamosteanu-pus-in-libertate-alaturi-de-aura-parvu-4036229
https://www.bzi.ro/omul-de-afaceri-cristin-zamosteanu-pus-in-libertate-alaturi-de-aura-parvu-4036229
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CUBIK STONE SRL este înființată în 2003 și are sediul în Constanța. În 2019 a 
declarat o cifră de afaceri de 1.081.975 RON și o pierdere de 5 mii lei. Firma este 
deținută de Gearap Adela-Liliana (99%) și  Gearap Tudor. În 2008, Partidul Național 
Liberal a înregistrat o donație de la o persoană cu numele Tudor Gearap, în valoare 
de 35.000 lei63. Firma a câștigat 2 contracte cu Spitalul de Urgență din Constanța: 
două de câte 2,5 milioane în 2012-2013 și altul de 2,5 milioane în 2016. 
 
Amândoi au fost parteneri de afaceri în mai multe firme din Constanța cu Adrian 
Gearap, consilierul personal al fostului ministru PSD al Mediului Nicolae Nemirschi și 
preşedinte cu rang de secretar de stat al Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM) 
în 2013; conform presei, acesta a fost apropiat de social democrații constănțeni64, 
deși conform declarațiilor de interese nu a fost membru de partid. De exemplu, Adela 
Gearap deține 50% din acțiuni la TITAN GROUP OPERATIONS SRL, iar Adrian Gearap 
este acționar la GENERAL TRADE & LASHING - S.R.L., unde asociat unic este Tudor 
Gearap. 
 
BEST CLEAN SRL și-a schimbat numele în COLISEUM LOGISTICS & DISTRIBUTION 
SRL. Firma este înființată în 2004 și are sediul în Craiova, fiind deținută de patru 
asociați: Stanciu Simona-Cristina (50%), Enea Constantin-Cosmin, Enea Eliza, Gagiu 
Mariana (câte 16,67%). Firma a încheiat contracte cu Spitalul de Urgență din Craiova 
și Spitalul Județean Turnu Severin. 
 
Constantin-Cosmin Enea a fost deputat PNL în legislatura 2012-201665; din 2014 a 
trecut la grupul PSD. A fost până în august 2018, asociatul europarlamentarului PSD 
Claudiu Manda în firma Bogti Food SRL66. 
 
Enea a fost condamnat în primă instanță, dar achitat în 2020 de către ICCJ67, într-un 
doar în care a fost implicat și fostul deputat Mihai Voicu. Enea, vicepreședinte al 
Biroului Permanent Teritorial al PNL și reprezentant al SC Coliseum SA a fost acuzat 
de săvârșirea infracțiunii de spălare de bani. Conform DNA, Voicu și-ar fi folosit 
funcția pentru a solicita bani de la membrii de partid care ar fi vrut să candideze la 
alegerile din 2012: 
 
”Procedând în această manieră, 20 de membri ai organizației de partid au fost 
determinați să remită diverse sume de bani (între 5.000 – 20.000 lei) în valoare totală de 
290.450 lei. Din această sumă de bani, inculpatul Enea Constantin Cosmin a primit 
156.680 lei pentru a fi folosiți la achiziționarea de materiale promoționale ce urmau a fi 
folosite în campania electorală din vara anului 2012. Din această sumă, în realitate au 

 
63 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/104352. 
64 https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/deschidere-editie/adrian-gearap-fostul-consilier-personal-al-
fostului-ministru-nemirschi-constantean-la-conducerea-administratiei-fondului-pentru-mediu-75458-
392792.html  
65 http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=126&cam=2&leg=2012&pag=0  
66 https://mainnews.ro/fostul-partener-de-afaceri-al-lui-claudiu-manda-isi-asteapta-sentinta/?cn-
reloaded=1  
67 https://romania.europalibera.org/a/mihai-voicu-(pnl)-achitat-definitiv-%C3%AEn-dosarul-tax%C4%83-
pentru-un-loc-eligibil-/30684447.html  

https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/deschidere-editie/adrian-gearap-fostul-consilier-personal-al-fostului-ministru-nemirschi-constantean-la-conducerea-administratiei-fondului-pentru-mediu-75458-392792.html
https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/deschidere-editie/adrian-gearap-fostul-consilier-personal-al-fostului-ministru-nemirschi-constantean-la-conducerea-administratiei-fondului-pentru-mediu-75458-392792.html
https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/deschidere-editie/adrian-gearap-fostul-consilier-personal-al-fostului-ministru-nemirschi-constantean-la-conducerea-administratiei-fondului-pentru-mediu-75458-392792.html
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=126&cam=2&leg=2012&pag=0
https://mainnews.ro/fostul-partener-de-afaceri-al-lui-claudiu-manda-isi-asteapta-sentinta/?cn-reloaded=1
https://mainnews.ro/fostul-partener-de-afaceri-al-lui-claudiu-manda-isi-asteapta-sentinta/?cn-reloaded=1
https://romania.europalibera.org/a/mihai-voicu-(pnl)-achitat-definitiv-%C3%AEn-dosarul-tax%C4%83-pentru-un-loc-eligibil-/30684447.html
https://romania.europalibera.org/a/mihai-voicu-(pnl)-achitat-definitiv-%C3%AEn-dosarul-tax%C4%83-pentru-un-loc-eligibil-/30684447.html
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fost folosiți în scopul menționat mai sus doar 24.873 lei, restul fiind însușiți de inculpatul 
Enea Constantin Cosmin prin intermediul SC Coliseum SA”68 
 
CRIDOR IMOBILIARA SRL este deținută de CREANGA ION CRISTIAN din Roșiorii de 
Vede, Teleorman. Firma a fost înființată în 1994, iar anul trecut a declarat 26 de 
angajați și o cifră de afaceri de 2.188.949 RON. Conform presei, în 2012 un raport al 
Corpului de Control al Primului-Ministru a arătat că firma a prestat servicii ca 
subcontractant pentru alte două societăți comerciale care nu ar fi avut capacitatea 
să presteze aceste servicii69, Finserv Global Consulting și Blumarin International. 
Conform raportului: 
 
”Soţul Ancăi Buliman, managerul spitalului, era economist la Finserv Global Consulting, 
iar Ioana Goncea, care deţine 50% din acţiunile Finserv Global Consulting este fiica 
Marianei Aurora Goncea, acţionarul unic al Blumarin International, potrivit datelor din 
raportul Corpului de Control al Primului-Ministru.” 
 
SC SER CONSTRUCT SRL este înființată în 2008 și are sediul în Suceava, fiind 
deținută de ROTARI SERGIU-VASILE. În 2020 a declarat o cifră de afaceri de 1,7 
milioane lei. Majoritatea achizițiilor sunt directe și sunt realizate cu diverse instituții 
din județ.  
 
 

II.B.2. Cumpărări directe 
 
În ceea ce privește cumpărările directe, am identificat 8241 de contracte, în valoare 
de 47 de milioane de lei. Primele firme ca valoare a contractelor sunt în mare cele 
descrise mai sus.  
 
 
CUI Castigator Total 
3102390 PAUL HARTMANN 2989938,79 

17480221 SALESIANER MIETTEX S.R.L. 2950380,35 

15072765 DENIMED CLEANING 2201710,6 

6491470 CRIDOR IMOBILIARA 1851352,37 

15487975 BIOLIFE GRUP S.R.L. 1271231,1 

11843107 ROMANS CONF SRL 1191925 

16623412 CORAMED MEDIZINISCHE PRODUKTE 1104397,81 

5681981 ELITEX S.R.L. 959596,7 

31886668 OVAVINCI SRL 951882,6 

13503110 ECO CLEAN S.R.L. 848201,4 

 
La capitolul pagini web, lucrurile stau un pic mai bine decât la construcții, mai ales că 
multe dintre aceste firme prestează și servicii pentru public, cum ar fi cele de 
curățătorie. Cu toate acestea, sunt firme mari, precum Denimed, care nu au un site.  
 

 
68 https://www.pna.ro/comunicat.xhtml?id=8575  
69 https://www.zf.ro/zf-24/incarca-nota-plata-spitalele-stat-cazul-bagdasar-arseni-firme-peisagistica-
angajate-curatenie-mobilier-dispozitive-achizitionate-adaosuri-2-000-dupa-licitatii-realizate-da-aparenta-
legalitate-12274382  

https://www.pna.ro/comunicat.xhtml?id=8575
https://www.zf.ro/zf-24/incarca-nota-plata-spitalele-stat-cazul-bagdasar-arseni-firme-peisagistica-angajate-curatenie-mobilier-dispozitive-achizitionate-adaosuri-2-000-dupa-licitatii-realizate-da-aparenta-legalitate-12274382
https://www.zf.ro/zf-24/incarca-nota-plata-spitalele-stat-cazul-bagdasar-arseni-firme-peisagistica-angajate-curatenie-mobilier-dispozitive-achizitionate-adaosuri-2-000-dupa-licitatii-realizate-da-aparenta-legalitate-12274382
https://www.zf.ro/zf-24/incarca-nota-plata-spitalele-stat-cazul-bagdasar-arseni-firme-peisagistica-angajate-curatenie-mobilier-dispozitive-achizitionate-adaosuri-2-000-dupa-licitatii-realizate-da-aparenta-legalitate-12274382
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II.c. Servicii de catering 
 
Cel de-al treilea domeniu este cel a furnizării serviciilor de catering. Nu am adăugat 
în acest calcul cumpărarea de produse și prepararea în cadrul spitalelor, ci doar 
serviciile externalizate. Nu ne-am uitat nici la serviciile aferente funcționării 
bucătăriilor din spitale. Aceste analize ar putea face obiectul unui studiu viitor. 
 
De notat că numărul și valoarea contractelor nu sunt semnificative. Dacă am lua, de 
exemplu, achiziția de pâine, lapte sau alte produse separat, sumele sunt mult mai 
mari. Dar, pornind de la selecția de coduri CPV din raport, am identificat doar 47 de 
autorități contractante pentru toată perioada 2007-2021 care au încheiat contracte, 
respectiv un număr de 77 autorități contractante care au recurs la cumpărări directe. 
Deși am testat și alte CPV-uri precum 15894300-4 Feluri de mâncare preparate, 
15894200-3 Mâncare preparată sau 15893100-5 Preparate alimentare, diferențele nu 
sunt semnificative. Una dintre concluziile acestei secțiuni este ca spitalele cumpără 
mai degrabă produse pentru bucătării și într-un procent mai scăzut servicii de 
catering. 
 
 

II.C.1. Proceduri competitive 
 
Din încheierea de contracte și contracte subsecvente70, adică 100 milioane, cei mai 
mulți bani au fost cheltuiți de Spital Clinic Județean de Urgență "Pius Brinzeu" 
Timișoara (22 mil), Spitalul de Urgență București (7 mil), Spitalul Clinic de Urgență Sf 
Ioan (7,5 mil) și Spitalul Clinic de Urgență Colțea (6,6 mil).  
 
Statistic, cele mai mari sume se regăsesc în achizițiile din 2010, 2015 și 2017. 

 
Sume contracte și contracte subsecvente catering pe an (fără contracte cadru) 

 

 
70 Contractele subsecvente doar pentru perioada 2016-2021 
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Tip procedură Procent 

Invitatie de participare 5,50% 
Licitatie deschisa 32,84% 
Negociere 25,78% 
Negociere fara anunt de participare 33,18% 
Procedura simplificata 2,70% 

Tip procedură, procent bani (fără contracte cadru) 

 
 

Sume din contracte achiziții și contracte subsecvente 

CUI Câștigător Suma 

11605016 
 

TITAN EDILITARA S.R.L. 
 

22382543 
 

11209453 
 

ROMANIAN CATERING SRL 
 

14457690,82 
 

5464370 
 

ARIMEX COMEXIM 2000 S.R.L. 
 

7635353,6 
 

29914537 
 

EUROMEDICAL PROVIDER SRL 
 

7163845,31 
 

8467010 
 

QUERCUS COMPANY GRUP 
 

6988804,21 
 

6126971 
 

ELCOMEX SRL 
 

6042612,42 
 

25914658 
 

AEH XPRESS FOOD S.R.L. 
 

5053173,84 
 

16124609 
 

SC MARK'US UNLTD SRL 
 

4222800 
 

5740921 
 

SIGISMUND COM S.R.L. 
 

3445718 
 

15022511 
 

ANALEX CATERING S.R.L. 
 

3135322,58 
 

 
Acorduri cadru 

CUI Câștigător Număr contracte 
semnate 

29914537 
 

EUROMEDICAL PROVIDER SRL 
 8 

15514824 
 

SELECT CATERING SRL 
 4 

11209453 
 

SC ROMANIAN CATERING SRL 
 4 

8467010 
 

SC MARK'US UNLTD SRL 
 3 

29914537 
 

Quercus Company Grup 
 3 

8580310 
 

MEDIA CLASS S.R.L. 
 2 

10010346 
 

AMRITA COM S.R.L. 
 2 

5740921 
 

SIGISMUND COM 
 2 

16856906 
 

EURONET GRUP S.R.L. 
 2 

28997640 S.C BUFETTO HORECA S.R.L 2 
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TITAN EDILITARA – vezi mai sus 
 
AREXIM COMEXIM 2000 este deținută de DRAGHICI VERGIL și are sediul în 
Constanța. Firma a fost înființată în 1994 și a declarat anul trecut o cifră de afaceri 
de 9 milioane de lei.  
 
EUROMEDICAL PROVIDER SRL este din Iași, înființată în 2012, iar în 2020 a declarat 
3,9 milioane de lei cifra de afaceri și 3 angajați. Firma este deținută de COMAN 
IOANA. Firma a fost înființată ”în 2012 de soţii Ioana şi Manole-Iulian Coman. După 
ce au băgat în faliment mai multe firme şi au fost acuzaţi că au tras ţepe de milioane 
de lei Finanţelor, Primăriei, unor bănci, dar şi mai multor firme, soţii Manole au ajuns 
acum să furnizeze mâncare pentru pacienţii din două mari spitale ieşene.”71  
 
Tot de soții Coman a fost deținută și firma BEER GARDEN JUNIOR SRL, care este 
radiată, intrând în faliment la cererea creditoarei EUROMEDICAL PROVIDER SRL Iaşi, 
deținută de același cuplu72. Presa locală a scris că Iulian Coman ar fi cumătrul 
primarului Mihai Chirica73.   
 
SC MARK'US UNLTD SRL este din Arad și este deținută de ALEXA FLORENTIN IOSIF 
și CRISTEA TABITA în părți egale și a încheiat contracte su Spitalele de Urgență din 
Arad și Timișoara. SC MARK'US UNLTD SRL a fost înființată în 2004 și are sediul în 
Arad. În 2020 a declarant o cifră de afaceri de 4 milioane de lei și 25 de angajați. 
 
 
ROMANIAN CATERING SRL este înființată în 1998, iar anul trecut a avut o cifră de 
afaceri de patru milioane de lei. Firma este deținută de Dinu Dan și POPESCU ION 
AUREL. 
 
S.C.ELCOMEX SRL este înființată în 1994 și are sediul în Slatina. Firma a declarat 
209 mii lei cifră de afaceri în 2020 și trei angajați. Cifra de afaceri și profitul sunt în 
scădere vizibilă față de anii trecuți. Unic acționar este MITRACHE GH. DORU. 
Conform presei, Doru Mitrache este fostul viceprimar al Slatinei74 și a candidat la 
primărie din partea Partidului Verde în 201275. 

 
71 https://www.7est.ro/2015/02/evazionistul-coman-manole-noul-tatic-al-cateringului-din-spitalele-
iasului/, https://www.bzi.ro/exploziv-jonglerii-financiare-facute-de-patronul-unui-lant-de-restaurante-din-
centrul-iasului-controversatul-afacerist-a-intrat-in-vizorul-fiscului-678314  
72 https://www.agorapress.ro/inca-o-teapa-trasa-de-patronii-berariei-timisoreana-cumatrii-primarului-
chirica/  
73 https://www.reporteris.ro/exclusiv/anchete/item/102687-%C8%99men-penal,-negru-pe-alb-
licita%C8%9Bie-trucat%C4%83-la-spitalul-sf-maria-pentru-cum%C4%83trul-lui-chirica-anula%C8%9Bi-
sau-risca%C8%9Bi.html , https://www.agorapress.ro/inca-o-teapa-trasa-de-patronii-berariei-
timisoreana-cumatrii-primarului-chirica/  
74 https://www.ziaruldecraiova.ro/asistent-medical-nu-da-mancarea-asta-nici-la-porci-hrana-pacientilor-
de-la-spitalul-din-craiova-este-foarte-proasta-furnizorul-se-tine-scai-si-face-presiuni-sa-mai-ramana-
unitatea-medicala  
75 https://www.administratie.ro/fostul-primar-darius-valcov-si-trei-fosti-viceprimari-candidati-pentru-
functia-de-primar-la-slatina/  

https://www.7est.ro/2015/02/evazionistul-coman-manole-noul-tatic-al-cateringului-din-spitalele-iasului/
https://www.7est.ro/2015/02/evazionistul-coman-manole-noul-tatic-al-cateringului-din-spitalele-iasului/
https://www.bzi.ro/exploziv-jonglerii-financiare-facute-de-patronul-unui-lant-de-restaurante-din-centrul-iasului-controversatul-afacerist-a-intrat-in-vizorul-fiscului-678314
https://www.bzi.ro/exploziv-jonglerii-financiare-facute-de-patronul-unui-lant-de-restaurante-din-centrul-iasului-controversatul-afacerist-a-intrat-in-vizorul-fiscului-678314
https://www.agorapress.ro/inca-o-teapa-trasa-de-patronii-berariei-timisoreana-cumatrii-primarului-chirica/
https://www.agorapress.ro/inca-o-teapa-trasa-de-patronii-berariei-timisoreana-cumatrii-primarului-chirica/
https://www.reporteris.ro/exclusiv/anchete/item/102687-%C8%99men-penal,-negru-pe-alb-licita%C8%9Bie-trucat%C4%83-la-spitalul-sf-maria-pentru-cum%C4%83trul-lui-chirica-anula%C8%9Bi-sau-risca%C8%9Bi.html
https://www.reporteris.ro/exclusiv/anchete/item/102687-%C8%99men-penal,-negru-pe-alb-licita%C8%9Bie-trucat%C4%83-la-spitalul-sf-maria-pentru-cum%C4%83trul-lui-chirica-anula%C8%9Bi-sau-risca%C8%9Bi.html
https://www.reporteris.ro/exclusiv/anchete/item/102687-%C8%99men-penal,-negru-pe-alb-licita%C8%9Bie-trucat%C4%83-la-spitalul-sf-maria-pentru-cum%C4%83trul-lui-chirica-anula%C8%9Bi-sau-risca%C8%9Bi.html
https://www.agorapress.ro/inca-o-teapa-trasa-de-patronii-berariei-timisoreana-cumatrii-primarului-chirica/
https://www.agorapress.ro/inca-o-teapa-trasa-de-patronii-berariei-timisoreana-cumatrii-primarului-chirica/
https://www.ziaruldecraiova.ro/asistent-medical-nu-da-mancarea-asta-nici-la-porci-hrana-pacientilor-de-la-spitalul-din-craiova-este-foarte-proasta-furnizorul-se-tine-scai-si-face-presiuni-sa-mai-ramana-unitatea-medicala
https://www.ziaruldecraiova.ro/asistent-medical-nu-da-mancarea-asta-nici-la-porci-hrana-pacientilor-de-la-spitalul-din-craiova-este-foarte-proasta-furnizorul-se-tine-scai-si-face-presiuni-sa-mai-ramana-unitatea-medicala
https://www.ziaruldecraiova.ro/asistent-medical-nu-da-mancarea-asta-nici-la-porci-hrana-pacientilor-de-la-spitalul-din-craiova-este-foarte-proasta-furnizorul-se-tine-scai-si-face-presiuni-sa-mai-ramana-unitatea-medicala
https://www.administratie.ro/fostul-primar-darius-valcov-si-trei-fosti-viceprimari-candidati-pentru-functia-de-primar-la-slatina/
https://www.administratie.ro/fostul-primar-darius-valcov-si-trei-fosti-viceprimari-candidati-pentru-functia-de-primar-la-slatina/
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Firma a câștigat un contract pentru furnizarea de mâncare pentru Spitalul Județean 
Craiova. Conform SEAP, anunțul de participare a fost lansat în 2007, iar contractul ar 
fi fost atribuit în 2012. Conform presei, calitatea serviciilor prestate de firmă a fost 
contestată de conducerea spitalului și cadrele medicale:  
 
”Problema hranei pacienților de la Spitalul Județean de Urgență din Craiova este veche. 
Conducerea spitalului și cadrele medicale recunosc că mâncarea este foarte proastă 
așa încât nici porcii nu ar mânca-o. 
Contractul cu firma Elcomex SRL a expirat încă din iunie 2018. De atunci și până acum 
tot ceea ce face furnizorul de hrană pentru pacienți este să încerce frecvent, prin diferite 
metode, unele chiar mai puțin ortodoxe, să rămână la spitalul din Craiova, susțin surse 
din interiorul unității medicale.”76 
 
 
SC AEH XPRESS FOOD S.R.L. a fost înființată în 2009, cu sediul în București. Firma 
este radiată. Toate contractele firmei (5 milioane), conform CPV-urilor selectate sunt 
câștigate prin negociere sau negociere fără anunț de publicare, cu Spitalul 
Universitar de Urgență. La proceduri au participat unul sau doi ofertanți. 
 
SIGISMUND COM S.R.L. este înființată în 1994, iar în 2020 a declarat o cifră de 
afaceri de 7 milioane de lei și 16 angajați. Societatea este deținută de Cornelia Itul și 
are sediul în comuna Șoimuș, Hunedoara. Firma a încheiat numeroase contracte cu 
mai multe instituții din țară. La achiziții directe se evidențiază Directia de Asistență 
Socială a Municipiului Timișoara și Spitalul de Psihiatrie Zam. Contractele din baza 
de date analizată sunt încheiate cu Sanatoriul Geoagiu, între 2016 și 2018 și au o 
valoare de 3,4 milioane lei. Conform presei, în 2016, bucătăria spitalului a fost 
închisă de Laurențiu Nistor, președinte CJ din partea PSD.  
 
Conform presei,  
”Afacerea cu mâncare a fost dată fără licitaţie unor apropiaţi de-ai lui Nistor, din Şoimuş, 
o firmă care nici măcar nu era autorizată pentru astfel de servicii. Din septembrie 2016, 
hrana caldă a celor peste o sută de pacienţi internaţi la Sanatoriul Geoagiu este 
asigurată de SC Sigismund Com SRL. Firma este administrată de Cornelia Itul, soţia 
fostului şef de post de la Şoimuş din perioada în care era primar Laurenţiu Nistor. La 
vremea respectivă, bucătăria firmei Sigismund nu deţinea autorizaţiile cerute de lege. 
Preţul unei porţii de mâncare era de 19 lei pe zi, mult peste suma impusă de Ministerul 
Sănătăţii.”77 
 
ANALEX CATERING S.R.L. a fost înființată  în 2002, iar în 2018 declara pierderi de 
329 mii lei. Firma este în faliment și a fost deținută de BOTESCU TONI-IONEL (90%) 
și de ALBAS DISTRIBUTION SRL (10%) din Ilfov. 
 

 
76 https://www.ziaruldecraiova.ro/asistent-medical-nu-da-mancarea-asta-nici-la-porci-hrana-pacientilor-
de-la-spitalul-din-craiova-este-foarte-proasta-furnizorul-se-tine-scai-si-face-presiuni-sa-mai-ramana-
unitatea-medicala  
77 http://www.anchetadehunedoara.ro/tun-cu-500-000-euro-psd-hunedoara-plantat-o-firma-capusa-pe-
hrana-bolnavilor-din-sanatoriul-tbc-geoagiu, https://gddhd.ro/actualitate/afaceri-ale-unor-grupuri-psd-
pe-spatele-bolnavilor-organele-statului-apara-actiunile-de-partid/  

https://www.ziaruldecraiova.ro/asistent-medical-nu-da-mancarea-asta-nici-la-porci-hrana-pacientilor-de-la-spitalul-din-craiova-este-foarte-proasta-furnizorul-se-tine-scai-si-face-presiuni-sa-mai-ramana-unitatea-medicala
https://www.ziaruldecraiova.ro/asistent-medical-nu-da-mancarea-asta-nici-la-porci-hrana-pacientilor-de-la-spitalul-din-craiova-este-foarte-proasta-furnizorul-se-tine-scai-si-face-presiuni-sa-mai-ramana-unitatea-medicala
https://www.ziaruldecraiova.ro/asistent-medical-nu-da-mancarea-asta-nici-la-porci-hrana-pacientilor-de-la-spitalul-din-craiova-este-foarte-proasta-furnizorul-se-tine-scai-si-face-presiuni-sa-mai-ramana-unitatea-medicala
http://www.anchetadehunedoara.ro/tun-cu-500-000-euro-psd-hunedoara-plantat-o-firma-capusa-pe-hrana-bolnavilor-din-sanatoriul-tbc-geoagiu
http://www.anchetadehunedoara.ro/tun-cu-500-000-euro-psd-hunedoara-plantat-o-firma-capusa-pe-hrana-bolnavilor-din-sanatoriul-tbc-geoagiu
https://gddhd.ro/actualitate/afaceri-ale-unor-grupuri-psd-pe-spatele-bolnavilor-organele-statului-apara-actiunile-de-partid/
https://gddhd.ro/actualitate/afaceri-ale-unor-grupuri-psd-pe-spatele-bolnavilor-organele-statului-apara-actiunile-de-partid/


Analiza achizițiilor spitalelor pentru construcții,  
servicii de spălătorie și catering 

 

 32 

AMRITA COM S.R.L. are 23 de ani vechime și sediul în Brașov. Anul trecut a avut o 
cifră de afaceri de 9 milioane de lei. Firma este deținută 95% de Liviu Lupu, fost 
consilier local PSD78, care a deținut și funcția de președinte al CL. La alegerile din 
2020 a candidat la consiliul local din partea Pro România, unde este și președintele 
filialei locale. Lupu a fost un donator constant la PSD, USL și Pro România, după cum 
arată și statisticile de mai jos:79 
 

 
 
În 2013, ANI a constatat atât conflictul de interese întrucât firmele sale au primit 
contracte în timp ce avea poziția de consilier local, dar și starea de incompatibilitate: 
 
”În urma verificărilor s-a stabilit că acesta a votat hotărârile prin care au fost aprobate 
bugetele locale pentru anii 2008 - 2011 şi a semnat mai multe contracte de prestări 
servicii cu primăria în valoare totală de peste 3 milioane lei, cu societăţi unde deține 
calitatea de asociat, iar soția sa calitatea de asociat și funcția de administrator. 
Liviu Lupu riscă o pedeapsă cu închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea dreptului de 
a ocupa o funcţie publică. În plus, în ianuarie 2013, ANI a constatat în cazul consilierului 
local și existența stării de incompatibilitate, iar procesul se află pe rolul Înaltei Curți de 
Casație și Justiție.”80 
 
Nu am putut identificat soluția instanței în cazul menționat mai sus, deși am 
consultat paginile web ale Curții de Apel Brașov și a ÎCCJ. 
 

 
78 https://bzb.ro/stire/aceiasi-bucatari-la-judetean-pacientii-vor-primi-in-urmatorii-2-ani-mancare-de-cel-
mult-2512-leizi-tot-de-la-firma-fostului-consilier-local-liviu-lupu-a164799  
79 Vezi https://db.banipartide.ro/-/search?q=liviu+lupu  
80 https://www.digi24.ro/regional/digi24-brasov/consilierul-local-liviu-lupu-in-conflict-de-interese-
126308, https://www.integritate.eu/Comunicate.aspx?PID=20&NewsID=1351.  

https://bzb.ro/stire/aceiasi-bucatari-la-judetean-pacientii-vor-primi-in-urmatorii-2-ani-mancare-de-cel-mult-2512-leizi-tot-de-la-firma-fostului-consilier-local-liviu-lupu-a164799
https://bzb.ro/stire/aceiasi-bucatari-la-judetean-pacientii-vor-primi-in-urmatorii-2-ani-mancare-de-cel-mult-2512-leizi-tot-de-la-firma-fostului-consilier-local-liviu-lupu-a164799
https://db.banipartide.ro/-/search?q=liviu+lupu
https://www.digi24.ro/regional/digi24-brasov/consilierul-local-liviu-lupu-in-conflict-de-interese-126308
https://www.digi24.ro/regional/digi24-brasov/consilierul-local-liviu-lupu-in-conflict-de-interese-126308
https://www.integritate.eu/Comunicate.aspx?PID=20&NewsID=1351
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MEDIA CLASS S.R.L. este înființată în 1996 și este deținută de Dan Dobrovolschi, 
având sediul în Vaslui. În 2020 a declarat o cifră de afaceri de 1,2 milioane de lei. 
Conform presei locale81,  
 
”Scandalurile iscate în ultimii ani în legătură cu firma Media Class SRL Bârlad, care 
asigura serviciul de catering pentru mai multe spitale din Iaşi au dus la ieşirea încet-
încet a acestei firme de pe piaţa cateringului din spitale. Locul firmei conduse de Dan 
Dobrovolschi a fost luat de Euromedical Provider SRL Iaşi[…]” – vezi mai jos.  
 
CLUB DIPLOMAT SRL este în stare de faliment și avea sediul în Drobeta Turnu 
Severin. Firma fusese înființată în 2008, dar a intrat în declin financiar după 2013. 
Firma era deținută de NICULESCU FLORICA.  
 
QUERCUS COMPANY GRUP a fost înființată în 1996. Anul trecut a declarat o cifră de 
afaceri de 9,9 milioane RON. Firma este deținută în părți egale de MODREANU SILVIA 
și MODREANU TEODORA.  
 

II.C.2. Cumpărări directe 
 
În ceea ce privește cumpărările directe, am identificat 77 de entități, care au 
achiziționat servicii în valoare de 13,7 milioane lei. Cea mai mare sumă se regăsește 
la Spitalul de Pneumoftiziologie Călărași, urmat de Spitalul de Pneumoftiziologie 
Floresti – Prahova. O parte dintre companiile care au câștigat contracte se regăsesc 
și în analiza de mai sus.  
 
CUI Numele societății Suma 
27101422 LA INTIM S.R.L. 2222871,8 
38550885 TRATTORIA INTIM 1949876 
24304520 TGO INVEST SRL 1563950,48 
11209453 ROMANIAN CATERING SRL 1490599,69 
27280093 Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni 781618 
10010346 AMRITA COM S.R.L. 622425,97 
21195932 DECO LUK STYLE SRL 412660,38 
14445815 ROPREST SRL 400000 
5464370 ARIMEX COMEXIM 2000 S.R.L. 380162,4 
22394283 CORILUC SRL 348305 

 
LA INTIM și TRATORIA INTIM sunt deținute de PEANCI HRISTU, respectiv de 
PEANCI MARIA ANTOANETA. Pentru prima firmă, toate contractele au fost semnate 
cu Spitalul de Pneumoftiziologie Călărași între 2011 și 2016. La fel și Trattoria Intim, 
care în 2019 și 2021 a semnat câte un contract de 934314 lei, ceea ce nu se 
încadrează în pragul legal al cumpărărilor directe.  
 
T.G.O. INVEST SRL este înființată în 2008 și anul trecut a declarat o cifră de afaceri 
de 1.1 milioane. Firma este deținută de TERANET SRL și REAL LOCATOR INVEST 
SRL din județul Prahova.  

 
81 https://www.7est.ro/2015/02/evazionistul-coman-manole-noul-tatic-al-cateringului-din-spitalele-
iasului/  

https://www.7est.ro/2015/02/evazionistul-coman-manole-noul-tatic-al-cateringului-din-spitalele-iasului/
https://www.7est.ro/2015/02/evazionistul-coman-manole-noul-tatic-al-cateringului-din-spitalele-iasului/
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IV. Câteva concluzii 

 
Raportul de față nu are scopul de a acoperi achizițiile principale ale spitalelor (cum 
ar fi medicamente, echipamente sau reactivi), ci s-a orientat mai degrabă înspre 
proceduri care sunt mai puțin monitorizate de alte analize similare. Chiar dacă unele 
cazuri au fost deja tratate punctual în presă, în cadrul unor articole care au arătat 
probleme legate de firme sau de procedurile respective, raportul realizează o 
imagine de ansamblu care ne ajută să înțelegem modul de cheltuire a banilor publici. 
Analiza nu este exhaustivă și poate fi completată și cu alte CPV-uri. 
 
Despre date: 

- Datele utilizate pot fi puse sub semnul întrebării într-o oarecare măsură. Mare 
parte a acestei analize a fost dedicată colectării și procesării datelor de pe 
portalul data.gov.ro. Cu toate acestea, există încă dubii serioase asupra 
calității datelor și mai ales asupra faptului că acestea sunt complete. După 
cum am arătat, am identificat cazuri în care contractele subsecvente lipsesc. 
Așadar, analiza poate fi afectată de lipsa acestor date. Chiar dacă am apelat 
și la SEAP pentru a vedea detalii ale achizițiilor, credem că exporturile de date 
ar trebui să reprezintă o sursă sigură, având în vedere că sunt postate pe 
portalul oficial de date deschise 

- Datele din perioada 2007-2016 pot fi de o calitate inferioară și nu includ 
contractele subsecvente (esențiale pentru a înțelege plata unor fonduri prin 
acorduri cadru), mai ales că au fost colectate prin intermediul portalului de 
licitații vechi și importate ulterior în SEAP, dar nici datele de după 2016 nu par 
a fi complete. EFOR a solicitat Secretariatului OGP, care gestionează 
platforma data.gov.ro să transmită ADR o cerere de a încărca datele legate de 
contractele subsecvente pentru perioada 2018-2021, dar nici acestea nu 
credem că sunt complete, întrucât am identificat cazuri lipsă. 

 
Despre achiziții 

- Istoric, există anumite perioade în care spitalele au cheltuit mai mulți bani 
pentru contracte și nu se suprapun neapărat în cazul celor trei domenii. În 
construcții perioada de glorie pare a fi 2010-2016 (trei sferturi din bani), iar la 
curățenie 60% din banii cheltuiți au fost contractați în 2016 și 2021.  

- Analiza datelor ne arată că în toți anii și pentru toate tipurile de achiziții au 
predominat procedurile cu 1, 2 sau 3 oferte, fiind foarte puține cazurile cu 
mulți ofertanți. Acest fapt poate să fie generat de mai multe situații: fie nu 
există multe firme interesate să participe la achiziții (deși piața este destul de 
ofertantă în domeniile selectate), fie contractele scoase pe piață nu sunt 
destul de ofertante, fie există anumite monopoluri, înțelegeri sau firme 
agreate de spitale, fapt care conduce la scăderea competiției. În unele zone 
este posibil să nu existe prea multe opțiuni pentru a cumpăra de pe piață, iar 
prestarea de servicii de firme din alte județe nu s-ar justifica. Așadar, în 
localitățile mai mici putem ridica aceste probleme, însă la nivelul municipiilor 
este mai greu de înțeles competiția scăzută 

- Deși numărul procedurilor încheiate prin negociere fără publicare nu este 
neapărat mare, am descoperit că există în mai multe cazuri tentația de a 
încheia procedura cu aceeași firmă. Și am arătat în raport mai multe situații 
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de acest fel. Având în vedere modul de încheiere a acestei proceduri ne este 
dificil să înțelegem de ce a fost utilizată și cum s-a ajuns la firmele respective. 
Procedura respectivă nu are aceleași reguli de transparență ca celelalte tipuri 
de achiziții competitive și, în același timp, are și niște condiții foarte clare în 
care poate fi folosită. Astfel, nu ne putem pronunța dacă a fost folosită 
justificat sau nu, însă pare că există o posibilă înțelegere între firme și spitale 
în câteva cazuri 

- Am identificat cazuri – relativ puține - în care autoritățile contractante au 
încheiat contracte prin cumpărări directe peste limita admisă. De exemplu, 
Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare 
Publice - Sector 1 a încheiat un contract de 3,8 milioane de lei. 

- Există firme care au avut succes doar cu anumite spitale pentru anumite tipuri 
de servicii, fapt care ar putea ilustra legături politice sau de putere. Nu este 
neapărat o regulă și trebuie să subliniem și faptul că unele dintre aceste firme 
au capacitate de prestare a acestor servicii; dar aici se naște discuția despre 
sursa capacității – au luat contracte pentru că arătat capacitate sau au 
crescut pentru că au primit contracte în mod clientelar.  

- Putem observa că mai multe firme ilustrate în descrierile de mai sus au 
avut/au acționari  sau alți factori de decizie reprezentanți ai partidelor politice, 
au fost înființate de politicieni sau au legături de putere, explicabile prin 
diverse moduri, cu autoritățile contractante. Desigur că apartenența la un 
partid politic a unui asociat sau administrator nu creează în mod automat și 
succes pentru o societate comercială care participă la achiziții; ridică însă 
semne de întrebare mai ales dacă firma are succes în regiunea unde acesta 
acționează sau cu instituții aflate în zona de influență a partidului respectiv. 

- La capitolul acorduri cadru, am identificat câteva situații (descrise în raport), 
în o singură societate a câștigat toate acordurile subsecvente, deși au existat 
mai mulți ofertanți inițiali. Pot fi multe cauze pentru aceste situații, pe care nu 
le putem vedea din exterior, însă aceste repeții ridică semne de întrebare, mai 
ales dacă vorbim despre un număr mare de contracte și sume ridicate. Cu 
toate acestea, nu pare a fi regula.   

- Firmele din domeniul construcțiilor nu sunt neapărat transparente. La o 
cercetare sumară, multe dintre firmele cu achiziții semnificative nu au o 
pagină de web care să ilustreze acționariatul, conducerea, istoricul sau dacă 
au, sunt minimale.  
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III. Anexe 
 
Anexa 1 – CPV-uri construcții 
 
 

45215140-0 Lucrări de construcţii de unităţi spitaliceşti 

45215141-7 Lucrări de construcţii de săli de operaţii 

45215142-4 Lucrări de construcţii de unităţi de terapie intensivă 

45215143-1 Lucrări de construcţii de săli de triaj şi de diagnosticare 

45215144-8 Lucrări de construcţii de săli de triaj 

45215145-5 Lucrări de construcţii de săli de radioscopie 

45215146-2 Lucrări de construcţii de săli de patologie 

45215147-9 Lucrări de construcţii de săli de medicină legală 

45215148-6 Lucrări de construcţii de săli de cateterism 

45215110-1 Lucrări de construcţii de staţiuni termale 

45215120-4 Lucrări de construcţii de clădiri pentru servicii medicale specializate 

45215130-7 Lucrări de construcţii de clinici 

44211300-5 Spitale de campanie 

45215000-7 Lucrări de construcţii de clădiri pentru servicii sociale şi sanitare, de crematorii şi de toalete 
publice 

45232460-4 Lucrări sanitare 

45453000-7 Lucrări de reparaţii generale şi de renovare 

45453100-8 Lucrări de renovare 

45300000-0 Lucrări de instalaţii pentru clădiri 

45310000-3 Lucrări de instalaţii electrice 

45320000-6 Lucrări de izolare 

45330000-9 Lucrări de instalaţii de apă 

45340000-2 Lucrări de instalare de garduri, de balustrade şi de dispozitive de siguranţă 

45350000-5 Instalaţii mecanice 

45443000-4 Lucrări de faţade 

45317300-5 Lucrări de instalare electrică de aparate de distribuţie 

45400000-1 Lucrări de finisare a construcţiilor 

45231113-0 Lucrări de înlocuire a conductelor 

45310000-3 Lucrări de instalaţii electrice 

71220000-6 Servicii de proiectare arhitecturală 

71242000-6 Pregătire de proiecte şi proiectare, estimare a costurilor 

71321000-4 Servicii de proiectare tehnică a instalaţiilor mecanice şi electrice pentru construcţii 

71321200-6 Servicii de proiectare a sistemelor de încălzire 

71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice 

71325000-2 Servicii de proiectare a fundaţiilor 

79415200-8 Servicii de consultanţă în proiectare 

45400000-1 Lucrări de finisare a construcţiilor 

45410000-4 Lucrări de tencuire 

45420000-7 Lucrări de tâmplărie şi de dulgherie 

45421000-4 Lucrări de tâmplărie 

45421100-5 Instalare de uşi, de ferestre şi de elemente conexe 
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45421110-8 Instalare de tocuri de uşi şi de rame de ferestre 

45421111-5 Instalare de tocuri de uşi 

45421112-2 Instalare de rame de ferestre 

45421120-1 Instalare de praguri 

45421130-4 Instalare de uşi şi ferestre 

45421131-1 Instalare de uşi 

45421132-8 Instalare de ferestre 

45421140-7 Instalare de tâmplărie metalică, cu excepţia uşilor şi a ferestrelor 

45421141-4 Lucrări de compartimentare 

45421142-1 Instalare de obloane 

45421143-8 Lucrări de instalare de storuri 

45421144-5 Lucrări de instalare de copertine 

45421145-2 Lucrări de instalare de rolete 

45421146-9 Lucrări de instalare de plafoane suspendate 

45421147-6 Instalare de grilaje 

45421148-3 Instalare de porţi 

45421150-0 Lucrări de instalare de tâmplărie nemetalică 

45421151-7 Instalare de bucătării echipate 

45421152-4 Instalare de pereţi despărţitori 

45421153-1 Instalare de mobilier încorporat 

45421160-3 Lucrări de fierărie 

45422000-1 Lucrări de dulgherie 

45422100-2 Lucrări în lemn 

45430000-0 Lucrări de îmbrăcare a podelelor şi a pereţilor 

45431000-7 Lucrări de îmbrăcare cu dale 

45431100-8 Lucrări de îmbrăcare cu dale a podelelor 

45431200-9 Lucrări de îmbrăcare cu dale a pereţilor 

45432000-4 Lucrări de montare de acoperitoare de podea şi de pereţi şi lucrări de tapetare 

45432100-5 Lucrări de montare de acoperitoare de podea 

45432110-8 Lucrări de montare a podelelor 

45432111-5 Lucrări de montare de acoperitoare de podea flexibile 

45432112-2 Pavare 

45432113-9 Parchetare 

45432114-6 Pavare cu lemn 

45432120-1 Lucrări de instalare de podele false 

45432121-8 Podele pentru săli de informatică 

45432130-4 Lucrări de îmbrăcare a podelelor 

45432200-6 Lucrări de îmbrăcare şi de tapetare a pereţilor 

45432210-9 Lucrări de îmbrăcare a pereţilor 

45432220-2 Lucrări de tapetare a pereţilor 

45440000-3 Lucrări de vopsitorie şi de montare de geamuri 

45441000-0 Lucrări de montare de geamuri 

45442000-7 Lucrări de aplicare de acoperitoare de protecţie 

45442100-8 Lucrări de vopsire 

45442110-1 Lucrări de vopsire a construcţiilor 
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45442120-4 Lucrări de vopsire şi de îmbrăcare cu acoperitoare de protecţie a structurilor 

45442121-1 Lucrări de vopsire a structurilor 

45442180-2 Lucrări de revopsire 

45442190-5 Lucrări de decapare 

45442200-9 Lucrări de aplicare de acoperitoare anticorozive 

45442210-2 Lucrări de galvanizare 

45442300-0 Lucrări de protecţie a suprafeţelor 

45443000-4 Lucrări de faţade 

45450000-6 Alte lucrări de finisare a construcţiilor 

45451000-3 Lucrări decorative 

45451100-4 Lucrări ornamentale 

45451200-5 Lucrări de montare de lambriuri 

45451300-6 Grădini interioare 

45452000-0 Lucrări de curăţare exterioară a clădirilor 

45452100-1 Lucrări de curăţare exterioară a clădirilor prin sablare 

45453000-7 Lucrări de reparaţii generale şi de renovare 

45453100-8 Lucrări de renovare 

45454000-4 Lucrări de restructurare 

45454100-5 Lucrări de restaurare 

 
 
Anexa 2 – CPV-uri spălătorie 
 

85112100-8 Servicii privind așternuturile pentru spital 
 

98310000-9 Servicii de spălătorie si de curățătorie uscată (Rev.2) 
 

98311000-6  Servicii de colectare de rufe pentru spălat (Rev.2) 
98315000-4  Servicii de călcătorie (Rev.2) 
98311000-6 Servicii de colectare de rufe pentru spălat 
98311100-7 Servicii de gestionare a spălătoriilor 
98311200-8 Servicii de exploatare a spălătoriilor 
98312000-3 Servicii de curăţare a materialelor textile 
98312100-4 Servicii de impregnare a materialelor textile 
98313000-0 Servicii de curăţare a articolelor din blană 
98314000-7 Servicii de colorare 
98315000-4 Servicii de călcătorie 

98311000-6  Servicii de colectare de rufe pentru spălat (Rev.2) 
98315000-4  Servicii de călcătorie (Rev.2) 
98311000-6 Servicii de colectare de rufe pentru spălat 
98316000-1 Servicii de vopsitorie 

 
  
 
Anexa 3 – CPV-uri catering 
 
 

15894220-9 Mâncare pentru spitale 

55500000-5 Servicii de cantina si servicii de catering (Rev.2) 

55510000-8 Servicii de cantina (Rev.2) 

55520000-1 Servicii de catering (Rev.2) 

55521200-0 Servicii de livrare a mancarii (Rev.2) 

55523000-2 Servicii de catering pentru alte societati sau institutii (Rev.2) 
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