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Introducere 
 
În afară de suprasolicitarea sistemului medical, pandemia a fost și continuă să fie o 
provocare pentru autoritățile publice care încearcă să facă achiziții pentru asigurarea 
celor necesare prevenirii și combaterii pandemiei. 
 
Anumite autorităţi locale au fost de bună credinţă: au respectat prevederile legale în 
litera și în spiritul lor. Pentru altele însă, pandemia a constituit și continuă a fi un context 
prin care pot să cheltuie banul public recurgând la abuzuri și la ocolirea legii. 
 
La două luni după declararea stării de urgență, am publicat un document prin care 
ceream autorităților respectarea prevederilor minime cu privire la achizițiile publice, 
încrezându-ne că autoritățile vor avea destulă decență încât să nu transforme pandemia 
într-un teren fertil pentru abuzarea banului public. 
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Chiar dacă putem înțelege nevoia de flexibilitate în achiziții publice pentru ca bunurile să ajungă 
în timp util la destinatari, este esențial ca această flexibilitate să nu compromită principiile 
transparenței publice de la care nu se poate deroga, indiferent de situație. E vorba de 5 principii: 
 

 
Investigațiile făcute de jurnaliștii de la Buletin 
de București asupra contractelor de achiziții 
încheiate în perioada stării de urgență și a 
stării de alertă ne arată altă realitate. 
 
În ciuda pandemiei, nu toate metehnele sunt 
noi: mai degrabă unele dintre ele s-au 
accentual pe fondul acesteia. Câteva 
exemple includ bani risipiți, contracte cu 

dedicație cu firme dubioase, abuzuri și lipsă 
de transparență. 
 
De-a lungul analizei vor fi expuse informații 
cu privire la situația achizițiilor publice din 
România și din Republica Moldova. La nivelul 
României, informația va fi concentrată în 
special asupra Bucureștiului și judeţului Ilfov.  
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Probleme identificate 
 

1. Risipa în pandemie 
 
Risipa în pandemie și colaborările dintre primării și firme suspecte sunt cu siguranță în 
topul problemelor care au fost demascate de 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, autoritățile au făcut abstracție de pandemie și au 
continuat achizițiile ca în timpuri normale în cadrul unor primării. 
 
Spre exemplu, la Primăria Buftea, pe lângă dezinfectanții cumpărați de la firma unui fost 
consilier general și combinezoanele și măștile de la o companie dintr-un paradis fiscal, 
restul achizițiilor și-au urmat cursul stabilit la începutul mandatului primarului, conform 
jurnaliștilor de investigație: peste 500 EURO pe lună pentru realizarea ziarului local de 
opt pagini, 40 mii de lei pentru alt ziar, mentenanță pentru două site-uri de aproape opt 
mii de lei pe lună, sonorizare pentru slujba de înviere la care anul acesta nu a fost permis 
accesul, cursuri de dans și cursuri de pian online. 
 

 
Sursa foto 
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Risipa a continuat și pe la alte primării, astfel, la două zile după ce România a intrat în 
stare de urgență, Primăria Otopeni s-a decis să cumpere steaguri  în valoare de 6.660 
EURO. La jumătatea lunii iunie, primăria a mai cheltuit încă 6.000 de EURO tot pentru 
steaguri. Tot în plină stare de urgență, aceeași primărie a achiziționat măști la suprapreț, 
aproape de 3 ori mai scumpe decât prețul pieței de la acea vreme, vândute de o firmă 
care, conform Ministerului Finanțelor, în 2019 a avut zero angajați și toate raportările 
contabile pe zero. În august, după ce a distribuit mii de măști și litri de gel dezinfectant 
primăriei Otopeni, patronul firmei Smart Pres Solution a decis dizolvarea și lichidarea 
societății. 
 
Și în centrul Capitalei primăriile au făcut exces de zel în cheltuirea banului public. Astfel, 
în Sectorul 5, primăria a cheltuit 90.000 de EURO pe graffiti . Firma care urmează să 
picteze șapte unități școlare din sector are un singur angajat, 100 mii de lei datorii în 2019 
și experiență în picturi pe față la petrecerile pe care le organizează. 
 
La Primăria Generală a Capitalei, carantinarea persoanelor în perioada de urgență în 
spații puse la dispoziția Primăriei gratuit a costat mai mult decât preţul aceluiaşi serviciu 
în unul dintre hotelurile cu care exista un contract: 13.000 lei în spaţiile primăriei versus 
5.000 la hotel.  
Tot la Primăria București, pandemia nu a pus frână nici pasiunii pentru flori a primarului în 
funcție de la acel moment. Abia ieșită din starea de urgență, conducerea Primăriei 
București încheie  un contract de 80.350 lei pentru 500 de buchete de flori și 475 de 
aranjamente , pentru viitoarele evenimente. Centrul de Seniori al Municipiului Bucureşti 
are aceeași pasiune: doar anul acesta, a cheltuit 30.250 de lei pe buchete de flori. 
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https://buletin.de/bucuresti/achizitii-de-pandemie-flori-si-aranjamente-florale-de-115-000-de-lei-la-primaria-bucuresti-si-centrul-pentru-seniori/


 

Situația în Republica Moldova 
 
În Republica Moldova, instituțiile publice au făcut și continuă să facă achiziții inutile pe 
moment, în timp ce instituțiile medicale nu au aparate de ventilare a plămânilor. 
 
Spre exemplu, Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) a cheltuit, de la 
începutul pandemiei de COVID-19 în Republica Moldova, milioane de lei, bani publici, 
pentru procurarea automobilelor, inclusiv a SUV-urilor, și pentru lucrări de reparație a 
sediilor. 
 
Potrivit portalului Anticoruptie.md, valoarea acestor achiziții este aproape egală cu cea a 
cheltuielilor pentru procurarea celor necesare pentru funcționarea laboratoarelor 
instituției, inclusiv pentru depistarea cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2. În 
același timp, capacitatea laboratoarelor ANSP de diagnosticare a cazurilor de COVID-19 
rămâne una redusă, iar în lista achizițiilor nu se regăsesc cele pentru modernizarea 
laboratoarelor. 
 
În septembrie 2020, în timp ce în spitale deja nu mai erau locuri pentru pacienți cu 
COVID-19,  ANSP a semnat cu întreprinderea DAAC - Autosport SRL un contract de 
achiziție  pentru procurarea a 10 autoturisme și a opt mașini de teren în sumă totală de 
4.294.680 de lei. În proprietatea instituției au intrat 10 automobile Sedan de model Dacia 
Logan SL Plus, în valoare de 167.980 de lei fiecare, și opt automobile de teren de model 
Dacia Duster Comfort, procurate la prețul de 326.860 de lei fiecare. 
 
De asemenea, de la începutul pandemiei, ANSP a organizat mai multe licitații privind 
reparația sediilor din raioane, fiind semnate contracte de milioane de lei. La data de 2 
septembrie 2020, ANSP a semnat un contract de achiziție în valoare de 1.005.542 de lei 
cu SRL Clemantin pentru efectuarea lucrărilor de reparație a sediului din Edineț. 
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https://anticoruptie.md/ro/investigatii/achizitii-publice/licitatiile-pandemiei-la-agentia-nationala-pentru-sanatate-publica-autoturisme-noi-si-reparatii-de-milioane-in-birouri
https://achizitii.md/ro/public/tender/21026764/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21026764/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21025506/


 

2. 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 produselor medicale, autorităţile nu au avut nicio problemă în a contracta 
aceste firme. 
 
Spre exemplu, lipsa de angajați a Wise Advisors Group în 2019 și specializarea în 
consultanță pentru afaceri și management nu au descurajat Primăria Buftea  în a cumpăra 
30 de litri de gel pentru igiena mâinilor și 30 de litri de soluție dezinfectantă. Chiar și fără 
angajați, serviciile furnizate instituțiilor statului în 2020 au fost extrem de diverse: de la 
servicii de animație pentru copii în valoare de aproape 4.000 de EURO pentru Primăria 
Glina, la măști de protecție de 11.000 de EURO pentru comuna Fundeni și până la 
aparate de aer condiționat de 3.000 de EURO pentru Sectorul 3. Primăria Buftea nu a 
fost descurajată nici de faptul că Fiduco Limited, offshore-ul care deține Ensola Lighting, 
firmă de la care primăria a cumpărat măști și combinezoane, apare pe lista „ Panama 
Papers” , conform The International Consortium of Investigative Journalists. 
 
Nici Primăria Capitalei nu a fost descurajată de profilul suspicios al unora dintre firmele 
cu care a încheiat facturi fiscale. Spre exemplu, a cumpărat măști de la o firmă 
specializată în comerț de piese și accesorii pentru autovehicule. Conform Ministerului 
Finanțelor, această societate nu a avut niciun angajat și a înregistrat datorii de 761.612 lei, 
cu o pierdere de aproape 100.000 de lei și profit zero în 2019. Pe lângă măști, Primăria a 
mai cumpărat de la Oliverom și 4.400 de pachete de șervețele umede dezinfectante 
Hygienium la prețul de 19.99 lei bucata. În total, specialiștii în măsline au primit aproape 
45 mii de EURO de la Primăria Capitalei în starea de urgență. 
 
La fel ca în situațiile de mai sus, nici Primăria Sectorului 3  nu a dat înapoi și a înmânat 
135.000 de lei pentru servicii de dezinfecție unei firme care în 2019 avea un singur 
angajat, zero profit și o pierdere de 77.000 de lei. 
 
În Popești Leordeni, conform jurnaliștilor, primăria s-a aprovizionat  cu măști de protecție 
și soluție dezinfectantă de la o firmă de consultanță. Mai mult, unele dintre firmele care 
au primit de la primărie 300.000 de lei în plină pandemie pentru sisteme desktop sau 
echipamente video au avut în spate un proprietar comun. 
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https://buletin.de/bucuresti/cheltuieli-aberante-la-buftea-pe-timp-de-pandemie-mii-de-euro-pentru-ziare-de-propaganda-administrare-site-uri-si-consultanta-it/
https://buletin.de/bucuresti/cheltuieli-aberante-la-buftea-pe-timp-de-pandemie-mii-de-euro-pentru-ziare-de-propaganda-administrare-site-uri-si-consultanta-it/
https://buletin.de/bucuresti/in-starea-de-urgenta-primaria-capitalei-a-cheltuit-460-de-mii-de-lei-fara-contracte-o-firma-de-masline-a-livrat-mastile-ffp2/
https://buletin.de/bucuresti/in-starea-de-urgenta-primaria-capitalei-a-cheltuit-460-de-mii-de-lei-fara-contracte-o-firma-de-masline-a-livrat-mastile-ffp2/
https://buletin.de/bucuresti/robert-negoita-a-atribuit-in-aprilie-doua-contracte-de-135-mii-de-lei-proprietarii-firmelor-au-candidat-apoi-din-partea-aliantei-pro-bucuresti-2020/
https://buletin.de/bucuresti/in-pandemie-primaria-popesti-leordeni-a-dat-200-de-mii-de-lei-unei-societati-conduse-de-administratorul-companiei-municipale-parking/


 

Un alt caz puternic mediatizat la nivelul țării a fost investigația jurnaliștilor de la Recorder, 
care au arătat cum o firmă specializată în „comerț cu produse alimentare, băuturi și 
produse din tutun, efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe” a primit un contract din 
partea Guvernului, prin Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate, în valoare de 56 de 
milioane de lei.  
 
Spre deosebire de exemplele anterioare, putem înțelege nevoia de mobilizare din partea 
societății pentru a face față pandemiei, ducându-se astfel la extra-specializarea unor 
firme pentru a acoperi deficitul de anumite produse necesare pandemiei. Chiar și așa, 
prețul, calitatea produsului și respectarea procedurilor legale ne pot spune ceva despre 
reaua sau buna credință din partea unor ofertanți.  
 

 
Foto: Octav Ganea / Inquam Photos 
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https://recorder.ro/minunile-pandemiei-cum-a-ajuns-o-bucatareasca-din-giurgiu-sa-castige-un-contract-de-12-milioane-de-euro-pentru-masti-de-protectie/


 

3. Contracte cu dedicație 
 
În plină stare de urgență, Primăria Sectorului 3 nu s-a sfiit să atribuie două achiziții 
directe, fiecare de 135 mii de lei, unor firme conduse acum de membri ai Alianței Pro 
București 2020, un partidi proaspăt înființat, a cărui figură centrală este chiar primarul 
Sectorului 3. Conform jurnaliștilor de la Buletin de București, pe lângă contractele i cu 
dedicație, Primăria Sectorului 3 a încheiat mai multe achiziții în pandemie care ridică 
semne de întrebare: a cumpărat măști de la o firmă de imobiliare și de la un market din 
Popești-Leordeni. 
 
La nivel naţional,  Unifarm  a împărțit contracte în stânga și-n dreapta cu zeci de firme, 
multe dintre ele fără expertiză în domeniu. Compania este deținută de Ministerul 
Sănătății.  
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4. Abuz în achiziții directe 
Odată cu declanșarea stării de urgență și cu eliminarea limitelor pentru procurarea de 
materiale sanitare necesare combaterii pandemiei, unele autorități au dat năvala în 
achiziții și au abuzat de această prevedere. Teoretic, erau permise achiziții directe peste 
pragurile clasice doar în cazul în care acestea erau făcute pentru prevenirea și 
combaterea pandemiei. Chiar dacă au fost incluse noi limite, măsurile au venit pe un 
teren deja vulnerabil în ceea ce privește achizițiile directe, lăsând spațiu de și mai multe 
abuzuri. 
 
Să vorbim despre împărțirea contractului în mai multe părți, o practică des întâlnită, 
care le permite autorităților să realizeze achiziții directe cu sume mari fără a bate la ochi. 
Jurnaliștii au văzut asta la primăria Otopeni, care, în intervalul martie - octombrie, a 
cheltuit peste 1,9 milioane de EURO pentru lucrări electrice, de renovare de blocuri sau 
extinderea rețelei de apă a orașului. Trei firme cu care primăria a colaborat și în trecut a 
primit 24 de contracte. Primăria a împărțit achizițiile care depășeau pragul admis de 
100.000 de EURO pentru construcții și care trebuiau făcute prin licitație publică, în 
contracte mai multe și mai mici. Fiecare dintre ele a avut o valoare de 90.000 de EURO. 
De la începutul anului până la momentul publicării acestei investigații, Primăria Voluntari 
a cheltuit 1 milion de EURO pe achiziții directe, împărțite în nu mai puțin de 95 de 
contracte. Una dintre achiziții a fost pentru lucrări de monumente, însă, la momentul la 
care jurnaliștii au investigat achiziția , pe pagina de internet a primăriei nu era publicată 
vreo Hotărâre de Consiliu Local din 2020 care să justifice urgența și să ofere detalii 
despre cui i se va dedica monumentul.   

 
Altă autoritate care a cheltuit sume enorme prin încheierea de contracte de achiziții 
directe este Administrația Domeniului Public Sector 2  care, din martie până în septembrie 
2020, a cheltuit peste 1 milion de EURO pe studii de fezabilitate pentru lucrări de 
drumuri, alei, parcări și parcuri. Șase firme au încasat între 80 și 400 de mii de EURO prin 
achiziții directe. Trei dintre acestea aveau unu sau zero angajați.  
 
Chiar dacă legislația achizițiilor publice din România pune accentul pe planificare, 
transparență și bună gestiune financiară, autorităților române le scapă de multe ori 
aceste principii. Acesta se pare că este și cazul Companiei Municipală Consolidări 
București, care în luna septembrie 2020 a fost pe locul 2 pe țară în topul achizițiilor 
directe  în ultimele 15 zile de la data publicării acestei investigații. Conform jurnaliștilor, 
3,25 mil. de lei au fost cheltuiți în 64 de contracte de achiziție directă. În tot anul 2020, 
compania a cumpărat direct în valoare de 17,332 de milioane de lei, cu peste 500 de 
contracte. 
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5. Lipsă de transparență 
 
Conform investigațiilor jurnaliștilor de la  Buletin de București , milioane de EURO din 
bugetele Bucureștiului și Ilfovului au fost cheltuiți pe achiziții în spatele ușilor închise în 
pandemie. 
 
În ciuda ilegalității și a gravității acestui fapt, achizițiile publice nu au fost publicate pe 
platformele de achiziții. Spre exemplu, în stare de urgență, Primăria Sectorului 3 a atribuit 
mai multe achiziții pentru echipamente de protecție sau produse de dezinfectare fără a le 
publica pe toate pe platformele în cauză; unele s-au găsit pe site sau pe SEAP, altele au 
rămas ascunse, fără vreo urmă de transparență, așa cum arată acest articol . Câteva 
dintre achiziții au ieşit în evidență tocmai pentru că avea un în comun un singur partid: 
Alianța Pro București 2020, partidul primarului din sector 3. 
 
Pe lângă opacitatea vădită din partea autorităților când vine vorba de cheltuirea a 
milioane de EURO din banul public, nici dialogul nu a fost prezent. Contactați de către 
jurnaliști pentru a da detalii sau explicații pentru achizițiile făcute prin ocolirea legii, unele 
autorități au ales să se adâncească și mai tare în această lipsă totală de transparență. 
Spre exemplu, Primăria Sectorului 5 a ales tăcerea ( aici  și aici ); La fel le-au răspuns 
jurnaliştilor şi reprezentanţii Primăriei Otopeni, Primăriei Chiajna  sau Primăriei București. 
 
Transparența lipsește și la mulți dintre ofertanți. Nu doar că nu răspund la întrebările 
jurnaliștilor, dar nu-s de găsit nici la numerele de telefon pe care le publică pe platforma 
de licitație. În cazul de față, ne referim cu titlu de exemplu la firme abonate de ani de zile 
la banii publici, cu milioane de lei câștigați de la statul român, dar cu număr de telefon 
indisponibil publicat în SICAP. 
 
Lipsa răspunsului la un email pare o chestiune minoră pe lângă achizițiile care se fac fără 
urmă, în valoare de milioane de lei. Așa a fost și exemplul contractului secret pentru 
achiziția de tablete încheiat de fostul primar al Sectorului 1. Conform jurnaliștilor, pe tot 
parcursul lunii septembrie, primarul a făcut trimiteri în declarațiile lui din media despre 
această achiziție, singura dovadă a acestei achiziții aflându-se în ziarul Bursa, unde era 
publicată o invitație de ofertare. În ciuda faptului că suma pentru care s-a contractat a 
fost enormă, 93 de milioane de lei, numele firmei a fost ascuns  de către administrație.  
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Următoarele achiziții nu sunt neobișnuite doar pentru pandemia actuală, ci, am zice noi, 
pentru oricare perioadă din an. La doar trei zile ce au avut loc alegerile locale, 
conducerea Complexului Caraiman din Sectorul 1 a decis să achiziționeze 8 distrugătoare 
de documente , la 1 octombrie. Și nu orice dispozitive, ci inclusiv un „Mercedes al 
distrugătoarelor” în valoare de 3.300 lei bucata, care pe lângă hârtie distruge inclusiv 
CD-uri, DVD-URI și carduri. Pe site-ul instituției, la rubrica special dedicată achizițiilor, nu 
au fost publicate date despre această achiziție. 
 
Situația în Republica Moldova 
 
În Republica Moldova, în perioada pandemică, criza generată de COVID-19 amplifică 
schemele din sistemul achizițiilor publice și agravează problemele vechi. 
 
Potrivit expertei în achiziții publice Diana Ranga-Enachi, problemele vizibile regăsite în 
achiziții în perioada pandemiei sunt: transparența limitată a achizițiilor pentru necesitățile 
sistemului medical, utilizarea abuzivă a procedurii de negociere fără publicare și lipsa de 
control în utilizarea resurselor publice. 
 
De exemplu, Primăria Municipiului Hâncești a atribuit un contract de achiziții în valoare de 
peste 6,5 milioane de lei pentru servicii de amenajare a teritoriului prin procedura de 
licitație deschisă. La licitație a participat doar o singură companie, care a și fost 
desemnată câștigătoare. De asemenea, Diana Enachi a constat o transparență extrem de 
limitată a achizițiilor în sistemul medical. Astfel, instituția responsabilă de achizițiile 
centralizate în sănătate, CAPSC, utilizează vechiul sistem de achiziții publice SIA RSAP, 
care este dificil de monitorizat, fiind afectată transparența. Instituțiile medicale au fost 
împuternicite să desfășoare individual proceduri de achiziții publice, însă, contrar 
prevederilor, acestea nu raportează toate achizițiile către CAPCS. Metoda de achiziție 
utilizată frecvent este negocierea fără publicare, care este prevăzută în lege doar pentru 
cazuri excepționale. 
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6. Propagandă electorală din banul public 
 
Unele cu un scop mai evident, altele cu un scop mai subtil, multe dintre achizițiile făcute 
în pragul alegerilor locale par să fi fost un alt instrument prin care politicienii au dorit să 
mai atragă capital de imagine pe ultima sută de metri. 
 
PR politic sau nu, la data de 10 septembrie, în plină campanie electorală, Primăria 
Sectorului 5 a făcut achiziții importante pentru elevii din sector. În total, primăria a cheltuit 
5 milioane de lei pe rechizite, bani împărțiți în 198 de contracte cu atribuire directă, fără a 
organiza vreo licitație și fără posibilitatea de a găsi un preț mai mic pentru aceleași 
produse. Conform investigației, toți banii au ajuns la Editura Litera, cu care atât Primăria 
Sectorul 5, cât și Primăria Capitalei au o relație de lungă durată. Contractele au fost 
distribuite și împărțite în timp record, în decursul a trei ore și 20 de minute. 
 
Cu 3 zile înainte de începerea campaniei electorale, Primăria Capitalei a inaugurat 
Muzeul Copiilor, un loc cu spații amenajate atractiv, menit să stârnească interesul celor 
mici pentru știință şi cunoaștere. De la mijlocul verii, tot procesul a fost făcut pe repede 
înainte și fără organizarea de licitații. Cotrobăind prin date, jurnaliștii au descoperit că 
beneficiarii banilor veniți de la primărie sunt firme cu tradiție în contractele publice. Aici, 
jurnaliștii au investigat cum 1 milion de EURO a fost cheltuit în 60 de zile. 
 
Tot înainte de alegeri, Primăria Sectorului 1 a anunțat că face testări de COVID-19 gratuite 
la Complexul Multifuncțional Caraiman pentru cele 500 de persoane din Sectorul 1 
selecționate de ASSMB , în ciuda faptul că Centrul Caraiman nu a fost acreditat de 
Ministerul Sănătății să facă teste COVID-19. Specialiștii spun că ele nu au nicio valoare. 
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Concluzie 
 

 
Va dura ceva până o să ne putem face o imagine reală cu privire la impactul anului trecut 
în  gestionarea fondurilor publice din rapoartele oficiale ale statului. Momentan, o primă 
imagine transpare din monitorizarea și analizarea ilegalităților din achizițiile publice 
semnalate în presă. 
 
Fie că vorbim de instituții centrale, fie locale, neregulile în procedurile de desfășurare a 
achizițiilor publice au fost identificate la toate nivelurile.  
 
La începutul pandemiei citeam cum crizele dintr-o societate pot deveni un teren fertil 
pentru apariția faptelor de corupției sau a altor ilegalități, mai ales când avem de-a face 
cu instituții slabe sau slăbite. Acum vedem că România nu a ieșit din acest tipar.  
 
Instituțiile abilitate și societatea civilă au arătat și continuă să arate care sunt deficiențele 
punctuale și sistemice. Chiar și așa, în lipsa unor măsuri concrete luate de către 
decidenții, acestea riscă să fie alte lecții pe care le trăim, dar pe care nu le învățăm.  
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Această analiză a fost elaborată în cadrul proiectului: 
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