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ACHIZIȚII ÎN PANDEMIE
Cum au cheltuit autoritățile locale din București și Ilfov  
banii publici în pandemie și în campania electorală 
pentru alegerile locale din 2020. 
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INTRODUCERE
Procurarea materialelor și a serviciilor 
necesare pentru organizarea alegerilor 
este una dintre părțile importante din 
bugetul destinat pregătirii alegerilor, 
lucru care se vede și în contractele de 
achiziții publice încheiate de către 
autorități odată cu organizarea 
alegerilor locale din septembrie 2020.
În general, legislația achizițiilor publice 
din România îndeamnă părțile implicate 
în proceduri la a-și planifica achizițiile, 
punându-se accent pe transparență și 
buna gestionare a banilor publici.

Nici achizițiile neplanificate nu au lipsit 
și nu lipsesc din această perioadă. Pe 
ultima sută de metri, membri ai 
executivului local s-au grăbit să facă tot 
felul de achiziții costisitoare, ocolind 
prevederile legale.

Pe lângă achizițiile planificate, firești 
pentru organizarea alegerilor, 
achizițiile au fost pentru unii candidați 
și un instrument bun pentru a-și face 
campanie electorală mai mult sau mai 
puțin subtilă.

Peste toate, s-a așezat pandemia Covid-
19 și consecințele acesteia pentru 
relaxarea legislației privind achizițiile 
publice. 
 
 
Acest raport de monitorizare ia în calcul 
contractele directe și achizițiile publice 
făcute de către 584 de autorități din 
București și Ilfov în perioada ianuarie - 
septembrie 2020, punând accent pe 
acele contracte care, folosind pretextul 
pandemiei și contextul electoral, ar 
putea ridica semne de întrebare. 
 
 
Raportul are la bază două elemente de 
analiză: analiza cantitativă a datelor 
privind contractele realizate în această 
perioadă și analiza calitativă a unora 
dintre aceste contracte, așa cum reiese 
din investigații jurnalistice.
 
Raportul este elaborat în cadrul proiectului 
Buletin de București în pandemie, proiect derulat de 
Funky Citizens cu sprijinul financiar Active Citizens 
Fund România, program finanțat de Islanda, 
Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-
2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în 
mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și 
Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații 
accesați www.eeagrants.org.
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PANDEMIA CU REGULI PUȚINE
În mod normal, legislația privind 
achizițiile publice instituite niște reguli 
foarte clare în legătură cu pragurile sub 
care se pot face contractări directe - de 
principiu, autoritatea contractantă are 
dreptul de a achiziționa direct produse 
sau servicii în cazul în care valoarea 
estimată a achiziției, fără TVA, este mai 
mică de 135.060 lei, respectiv lucrări, în 
cazul în care valoarea estimată a 
achiziției, fără TVA, este mai mică de 
450.200 lei.

Însă, odată cu izbucnirea pandemiei de 
Covid-19, starea de urgență și apoi 
starea de alertă au dat drumul unor 
reguli mult mai flexibile privind 
achizițiile publice.

V a l o a r e a  c o n t r a c t e l o r  

î n c h e i a t e  d e  a u t o r i t ă ț i  

l o c a l e  d i n  B u c u r e ș t i  ș i  I l f o v

Ian - Feb Mar - Mai Iun - Aug Sep

Licitație deschisă

Procedură simpli�cată

Cumpărări directe

579,804,275.90 lei
valoarea cumpărărilor directe
realizate în primele nouă luni ale
anului

795,014,780.40 lei
valoarea contractelor de achiziții
publice semnate în 2020

Deși în teorie aceste reguli simplificate 
trebuiau aplicate doar pentru niște 
cazuri punctuale, strâns legate de 
gestionarea crizei de sănătate publică, 
practica ne-a arătat că achizițiile 
publice competitive și transparente au 
ajuns să devină mai curând excepția, iar 
contractările directe, practica frecventă.
 
De asemenea, odată cu apropierea 
alegerilor, această relaxare a achizițiilor 
publice a dat drumul unei activități 
intense de cheltuire a banilor publici.
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Pe lângă investigațiile concrete din 
contextul alegerilor locale, pe parcursul 
monitorizării sistemului de achiziții 
publice de la începutul pandemiei până 
în prezent, am observat, atât la nivelul 
Bucureștiului, cât și al județului Ilfov, 
câteva probleme frecvente.

Spitale 14.31%

Alte instituții 8

Risipa în pandemie
Risipa în pandemie e una dintre cele mai 
întâlnite probleme din timpul pandemiei 
semnalate de către jurnaliștii de 
investigație care au stat cu ochii pe 
achizițiile făcute de autoritățile din 
București și Ilfov. În timp ce spitalele 
duceau și încă duc lipsă de materiale 
necesare pentru a face față crizei din 
sistemul de sănătate, în cadrul unor 
primării, autoritățile au făcut abstracție de 
pandemie și și-au continuat achizițiile ca 
în timpuri de campanie electorală. 
 
Exemple de astfel de situații în București 
și Ilfov pot fi găsite în următoarele 
investigații: la Primăria Buftea, Primăria 
Otopeni, Primăria Sectorului 5, Primăria 
București.

Din totalul cumpărărilor directe realizate în perioada 
ianuarie-septembrie 2020, doar 14.31% sunt făcute de 
spitale, restul fiind realizate de alte instituții din 
administrația locală din București sau Ilfov.

PROBLEME DE PANDEMIE
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Într-o oarecare măsură, astfel de 
schimbări de specializare pot avea 
explicații rezonabile sau chiar lăudabile. 
Un exemplu poate fi cel al firmelor de 
confecții care s-au reprofilat pe perioada 
pandemiei pentru a produce măști într-
un moment în care acestea lipseau cu 
desăvârșire de pe piață.
 
Însă o vulnerabilitate a schimbării bruște 
de obiect de activitate poate fi inclusiv 
aceea că unele firme ar putea profita de 
contracte pe care le obțin ușor acum, 
chiar dacă nu au experiență în zonele 
respective. Sau, în unele cazuri, lipsa 
experienței în domeniul de activitate 
poate să se reflecte într-o incapacitate 
de a asigura calitatea produselor, 
serviciilor sau lucrărilor pe care o firmă 
cu experiență în domeniu le-ar putea 
asigura, în general.
 
 
.Jurnaliștii au găsit astfel de exemple în 
următoarele investigații asupra 
achizițiilor făcute de Primăria Buftea, 
Primăria Capitalei și Primăria Popești 
Leordeni.
 
Suspiciuni au fost ridicate și de unele 
contracte care par că au fost dedicate 
anumitor firme, precum achiziția făcută 
de Primăria Sectorului 3 cu unele firme 
conduse de membri ai partidului 
proaspăt înființat.

Valoarea totală Număr câștigători

Valoarea totală

71241000-9 10.22
45453000-7 1

18143000

331400
7971300

90921000-9
32522000-8 4.8845232150-8 4.80

79418000-7
45233142
555240
45453
39831
38430
24455
792110
9091000
39160000
45310000-3 3
79952000-2 3.26%

Contracte cu firme care s-au specializat 
odată cu pandemia
De la producția de măsline, până la 
producerea de șervețele dezinfectante e 
doar un pas, mai ales dacă ești o firmă 
care urmărește profitul indiferent de 
context. Ca ciupercile după ploaie, așa au 
apărut și firmele specializate în 
producerea de materiale necesare pentru 
prevenirea și combaterea pandemiei. În 
ciuda lipsei de experiență în 
comercializarea acestor produse medicale, 
asta nu le-a împiedicat pe autorități să 
contracteze cu ele.

Din top 20 coduri CPV pentru cumpărări directe realizate în 
perioada ianuarie-septembrie 2020, doar 29.8% sunt făcute 
pentru bunuri și servicii care au legătură cu pandemia. Pe 
primul loc sunt studiile de fezabilitate (cod CPV 71241000-9) 
cu peste 13.3 milioane de lei, iar pe locul doi sunt lucrările de 
reparații generale și renovări (cod CPV 45453000-7), tot cu 
peste 13.3 milioane lei. 
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Abuz de achiziții directe
Odată cu declanșarea stării de urgență și cu eliminarea limitelor pentru procurarea de materiale 
sanitare necesare combaterii pandemiei, unele autorități au dat iama în achiziții și au abuzat de 
această prevedere. 
 
Achizițiile directe au fost permise fără a se respecta pragurile clasice doar în situația în care 
achizițiile erau necesare pentru prevenirea și combaterea pandemiei. Chiar dacă au fost incluse 
niște limite, măsurile au venit pe un teren deja vulnerabil în ceea ce privește achizițiile directe, 
lăsând spațiu de și mai multe abuzuri.
 
O practică des întâlnită care le permite autorităților să facă achiziții directe de sume mari fără a 
bate la ochi este împărțirea contractului în mai multe părți. Spre exemplu, în această investigație 
jurnaliștii au observat cum 1,9 milioane EURO au fost defalcați în mai multe contracte pentru a nu 
depăși pragul admis de lege. La aceeași modalitate de a ocoli legea a apelat și Primăria Voluntari.
Alte autorități care au abuzat de procedura achizițiilor directe sunt: Administrația Domeniului 
Public Sector 2 și Compania Municipală Consolidări București.

 
Achiziții fără transparență
Conform investigațiilor jurnaliștilor de la Buletin de București, în pandemie, milioane de EURO din 
bugetul Bucureștiului și al Ilfovului au fost cheltuiți pe achiziții în spatele ușilor închise.
În ciuda ilegalității și a gravității acestui fapt, achizițiile publice au lipsit în a fi publicate chiar și pe 
platformele de achiziții.
 
Fie că vorbim de nepublicarea contractelor pe site-urile proprii, pe platformelele de achiziții sau 
lipsa dialogului dintre autorități și jurnaliști, exemple de astfel de situații netransparente găsim la 
Primăria Sectorului 3, Primăria Sectorului 5 (aici și aici), Primăria Otopeni, Primăria Chiajna și 
Primăria București.
 
Următoarele achiziții nu sunt neobișnuite doar pentru pandemia actuală, ci, am zice noi, pentru 
oricare perioadă din an. După ce au avut loc alegerile, la data de 1 octombrie, în Sectorul 1, 
conducerea Complexului Caraiman a decis să achiziționeze 8 distrugătoare de documente. Pe site-
ul instituției, la rubrica special dedicată achizițiilor, nu au fost publicate date despre această 
achiziție.
 
În ciuda faptului că problemele de mai sus fac trimitere directă către situații concrete din București 
și Ilfov, avem motive rezonabile prin care să credem că cele două nu sunt cazuri izolate, ci cu 
aceleași probleme se confruntă sistemul, în ansamblul lui, la nivelul întregii țări.
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O problemă la fel de mare (și mai veche decât pandemia) este aceea a „împingerii” 
contractelor la limita pentru cumpărare directă. Spre exemplu, dacă ne uităm la contractele 
cu valoare de fix valoarea limitei pentru cumpărare directă de lucrări (450,200 lei), observăm 
niște practici recurente pentru unele autorități în perioada ianuarie-septembrie 2020. Astfel, 
Primăria Otopeni și trei instituții de învățământ din Otopeni au semnat 30 de contracte de 
lucrări de fix valoarea de limită pentru cumpărarea directă sau imediat sub aceasta. În afară 
de situația din Otopeni, am identificat doar patru alte contracte în aceeași situație.

ORAS OTOPENI 11,703,200.00

ACVATOT 2,250,800.00

Modernizare strada Carpatilor 450,000.00 15.09.2020
15:43:14

Retea alimentare cu apa strada 
Drumul Odai 450,200.00 03.07.2020

13:15:13

Retea canalizare strada 
Ardealului 450,200.00 03.07.2020

12:54:08

Statie pompare ape pluviale 
(SPAP), strada Oasului 450,200.00 18.05.2020

15:01:29

Statie pompare ape uzate 
menajere strada Oasului 450,200.00 20.05.2020

13:58:41

CONSTRUCT & ACTING SRL 1,800,000.00

Lucrări de reparare a 
gardurilor din structură de beton 450,000.00 18.03.2020

09:44:24

Lucrări de reparații generale 
la spații publice din orașul Otopeni 450,000.00 17.03.2020

13:44:52

Lucrări de reparații generale 
și de renovare la Piața Agroalimentară Otopeni 450,000.00 05.08.2020

13:11:23

Lucrări de reparații si 
igienizare Vila B’4-cabinete individuale medici de
familie

450,000.00 30.03.2020
13:36:53

COSTALEX CONSTRUCT 3,601,600.00

Instituție - 
câștigător - titlu contract Valoarea Data anunțului
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ACHIZIȚII SI ALEGERI
Organizarea alegerilor
Planul anual al achizițiilor publice 
cheltuielile pentru buna organizare a 
alegerilor, în general, implică cheltuieli 
pentru amenajarea secției de votare și 
rechizite pentru buna desfășurare a 
alegerilor. Pentru asigurarea 
transparenței și pentru a vedea ce 
achiziții neplanificate apar pe parcursul 
anului, consultarea acestuia e un start 
bun, asta dacă e de găsit pe site-urile 
instituțiilor sau e într-un format 
prelucrabil.

Spre exemplu, dacă ne uităm pe planul 
anual al achizițiilor publice al Primăriei 
din Sector 3, București, la un click 
distanță apare veșnica problemă legată 
de transparența: fișiere pdf scanate, 
neprelucrabile de cei interesați.
 
La Sectorul 5 lucrurile sunt și mai 
netransparente de atât, tocmai prin 
lipsa unei secțiuni cu informații despre 
achizițiile publice ale primăriei. Simpla 
întrebare, la telefon, către personalul 
responsabil de achiziții publice cu 
privire la unde anume se găsesc pe site 
informații despre planul anual de 
achiziții publice și, implicit, despre 
achiziții în general, e urmată de 

suspiciune în întrebarea: 
„Dar cine sunteți?"
 
Conform jurnaliștilor de la Buletin de 
București, cei mai mulți bani pentru 
buna desfășurare a alegerilor locale, 
dintre toate sectoarele, i-a cheltuit 
primarul sectorului 5 care a 
cumpărat, printre altele, 4.000 de 
perdele în valoare de 135 mii de lei.
 
Așa cum arată și acest articol 
publicat de Buletin.de, cu ocazia 
alegerilor locale, costurile investite 
în contractele de achiziții pentru a 
organiza alegerile de către primăriile 
de sector n-au fost mici deloc, câteva 
dintre companiile cu care s-a 
contractat pierzându-și credibilitatea 
fie prin legăturile dubioase cu alți 
politicieni, fie prin însuși obiectul lor 
de activitate.

Inquam Photos / Paul Ursachi
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Alte achiziții înainte de alegeri
În același Sector 5 din capitală, pe final 
de mandat, primarul Daniel Florea a 
încheiat o afacere de 10 milioane de 
EURO în spatele ușilor închise, fără a 
exista vreo dovadă a licitației pe 
platforma SEAP sau pe site-ul primăriei. 
Achiziția a avut ca obiect un număr de 
33 mii de tablete pentru elevii din 
sector. În spatele contractului se află o 
firmă fără angajați înființată în urmă cu 
9 luni care trăiește din contracte 
publice.
 
Tot în prag de alegeri, Primăria 
Sectorului 5 a cumpărat rechizite pentru 
elevii sectorului în valoare de peste 500 
mii de euro. Fără licitație, defalcând 
contractul în 95 de contracte, iar în 
decurs de câteva ore banii au fost 
transferați aceleiași firme.
 

În același mod opac s-au achiziționat și 
tabletele pentru elevi de către Primăria 
Sectorului 1, București. Conform 
jurnaliștilor, primăria a refuzat să le 
ofere informații cu privire la firma care 
a obținut contractul de 76 milioane lei. 
Achiziția a fost făcută în baza unei 
proceduri de negociere fără anunț de 
participare și a fost publicată într-un 
ziar, la anunțuri diverse. Anunțul nu a 
fost publicat nici în sistemul electronic 
de achiziții publice. 
 
Istoria foarte recentă ne arată că un 
posibil motiv ar fi cel legat de 
suspiciunile de corupție, având în 
vedere faptul că Direcția Națională 
Anticorupție a anunțat, la scurt timp 
după alegeri, că investighează fix aceste 
achiziții realizate de Primăria Sector 1 și 
Primăria Sector 5. 
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CONCLUZII SI RECOMANDĂRI
În ciuda scorurilor negative pe care 
România le primește la nivel european 
cu privire calitatea datelor legate de 
achiziții publice și transparența în 
domeniu (2.4 din 10 puncte la 
evaluarea elaborată de Comisia 
Europeană în 2019), achizițiile publice 
continuă să fie un domeniu opac, cu 
multe semnale de alarmă. 

Ținând cont că încă suntem în 
pandemie și situația pare că se 
agravează iarăși, facem trimitere 
iarăși la acest set de 10 recomandări 
cu privire la asigurarea transparenței 
achizițiilor publice în timpul stării de 
urgență, principii care sunt 
transferabile și în starea de alertă.







Asigurați o competiție reală și 
corectă pentru ofertanți, esențială 
într-o societate democratică. Ni se 
pare îngrijorător modul în care se 
atribuie contracte cu valori imense, 
fără a se respecta cerințele minime 
pentru a asigura competitivitatea și 
publicitatea achizițiilor.
Luați toate măsurile necesare 
pentru ca procedeul achizițiilor 
publice să nu lase loc de niciun 
dubiu cu privire la integritatea 
părților implicate. Suspiciunile cu 
privire la interesul personal sau 
abuzul de putere afectează 
legitimitatea instituției și poate 
duce la a pune sub semnul 
întrebării întregul proces electoral.
Asigurați-vă că luați toate măsurile 
necesare pentru a asigura 
transparența tuturor etapelor pe 
care le parcurge o achiziție publică: 
de la publicarea pe site a planului 
anual de achiziții și publicarea 
anunțurilor de participare, până la 
controalele de audit.

 





Recomandări pentru autorități
Nu utilizați achizițiile publice ca o 
unealtă politică în a face campanie 
electorală unor candidați. Banii 
publici nu pot fi folosiți pentru a 
deservi intereselor unor politicieni.
Reamintim autorităților că unul 
dintre cele mai importante principii în 
domeniul achizițiilor publice este 
contractarea în funcție de raportul 
calitate-preț, iar nu în funcție de 
criterii preferențiale și după relațiile 
cu firmele de casă ale autorităților.
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TOPUL INSTITUȚIILOR DUPĂ 
CUMPĂRĂRILE DIRECTE

Din câte putem observa, marea majoritate a autorităților contractante din top nu 
sunt spitalele nevoite să cumpere direct materiale și echipamente necesare pentru 
a gestiona criza de sănătate publică.

ORAS OTOPENI 27,914,200.35 215 129,833.49

Sector 5 (Primaria 
Sectorului 5 Bucuresti) 20,140,391.01 782 25,754.98

ADMINISTRATIA DOMENIULUI 
PUBLIC SECTOR 2 18,159,301.44 1689 10,751.51

Spitalul Clinic Colentina 13,637,914.30 804 16,962.58

ADMINISTRATIA DOMENIULUI 
PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA
SECTOR 6

13,154,631.38 979 13,436.80

Administratia Scolilor 
Sector 6 11,525,086.69 236 48,835.11

ADMINISTRATIA SPITALELOR 
SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI 10,615,034.08 338 31,405.43

SECTOR 3 (PRIMARIA SECTOR 
3 BUCURESTI) 8,684,516.50 140 62,032.26

SPITALUL CLINIC PANAIT 
SIRBU 8,445,035.80 923 9,149.55

POLITIA LOCALA SECTOR 1 8,334,243.41 92 90,589.60

SPITALUL CLINIC DE 
NEFROLOGIE "DR. CAROL DAVILA" 8,316,538.91 2949 2,820.12

COMUNA DOBROESTI 7,810,831.10 235 33,237.58

Administratia Publica 
Locala Orasul Popesti - Leordeni 7,114,337.60 182 39,089.77

SPITALUL CLINIC 
FILANTROPIA 7,097,989.98 684 10,377.18

Comuna Mogosoaia 6,883,689.29 138 49,881.81

Autoritatea contractantă
Total
cumpărări
directe

Număr
contracte

Valoarea medie a
unei cumpărări
directe
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TOPUL CÂSTIGĂTORILOR DE 
CONTRACTE

În topul firmelor care au câștigat contracte însumate de peste 3 milioane de lei în 
perioada ianuarie-septembrie 2020  sunt 14 firme care au câștigat licitații deschise, 19 
firme care au câștigat în urma unei proceduri simplificate și 11 firme care au ajuns la 
această sumă doar în urma cumpărărilor directe.

Asocierea BOZANKAIA OTOMOTIV 
MAKINA IMALAT ITHALAT VE
IHRACAT A.Ș. (lider) – SILEO GMBH

207,646,300.00 licitație deschisă 129,833.49

PORR CONSTRUCT 66,237,096.15 licitație deschisă 25,754.98

SC NEMAR EDIL-CONSTRUCT SRL 60,182,471.29 licitație deschisă 10,751.51

SER-CON CONSTRUCTII SRL 47,913,591.97 licitație deschisă 16,962.58

GENERAL MANAGEMENT 
CONSTRUCTION GROUP S.R.L. 30,107,620.28 licitație deschisă 13,436.80

ACVATOT 29,582,504.60 procedură
simpli�cată 48,835.11

ROTARY CONSTRUCTII 29,188,800.57 licitație deschisă 31,405.43

Bedamiro Holding Parcari 
Construct 19,583,921.28 procedură

simpli�cată 62,032.26

OMEGA STAR SISTEMS SRL 18,858,755.21 procedură
simpli�cată 9,149.55

SMART ENERGY BUSINESS S.R.L. 16,788,579.92 procedură
simpli�cată 90,589.60

MANELLI IMPRESA 14,596,100.00 procedură
simpli�cată 2,820.12

ART CONSTRUCT ACM 14,099,256.96 procedură
simpli�cată 33,237.58

DELIVER LEX TRANS 12,600,210.89 procedură
simpli�cată 39,089.77

SC DANUBE TOTAL GRUP SRL 12,535,290.23 procedură
simpli�cată 10,377.18

ROM SERVICE CONSTRUCT 12 487720 40 procedură 49 881 81

Denumirea Suma
contractelor Tip procedură

Valoarea medie
a unei
cumpărări
directe
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EVOLUȚIA LUNARĂ A 
CONTRACTELOR
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licitație deschisă procedură simpli�cată cumpărări directe
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