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Robert Negoiță are  
probleme cu gunoiul 

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, se plânge că nu are unde să ducă gunoiul, în condiţiile în 
care groapa de la Glina a fost închisă la începutul săptămânii trecute, iar administratorul unui de-
pozit ecologic pentru deșeuri situat în localitatea Vidra impune o serie de clauze „abuzive”. „Si-
tuaţie extrem de gravă în ceea ce ţine de depozitarea la groapă a gunoiului ridicat de Direcţia 
Generală de Salubritate S3 din sectorul nostru. Fără anunţ prealabil, luni, 18 februarie, groapa 
de gunoi de la Glina a fost închisă. Ca să nu întâmpinăm blocaje, am încercat să găsim urgent so-
luţii. Concret, am făcut demersuri pentru a putea încheia rapid, în mod corect și adecvat, un con-
tract de tratare și depozitare a deșeurilor ridicate din sectorul 3, cu Eco Sud. Din păcate, condiţiile 
solicitate de către Eco Sud, administratorul unui depozit ecologic pentru deșeuri situat în locali-
tatea Vidra, prezintă o serie de clauze abuzive, în sensul în care este imposibil să se poată vreodată 
respecta aceste impuneri de către vreun operator de salubritate”, a scris primarul pe Facebook.

Prima grădiniță la mall și, totodată, 
cea mai mare unitate de învățământ 
preșcolar din România va întâmpina 
primii copii vineri, 1 martie, în cen-
trul comercial Grand Arena, situat pe 
Bulevardul Metalurgiei. 
Noua grădiniţă, înfiinţată de Primăria 
Sectorului 4, are o capacitate de 500 
de locuri, este destinată copiilor cu 
vârste cuprinse între trei și șase ani și 
este amenajată pe o suprafaţă de 
3.500 de metri pătraţi. 
Pentru început, aici vor fi aduși preșco-
lari înscriși la grădiniţele „Dumbrava 
Minunată” și 225, care vor fi relocate 
temporar ca urmare a începerii lucră-
rilor de consolidare și modernizare. 
Imobilele în care au funcţionat până 
acum cele două grădiniţe sunt înca-
drate în clasa I de risc seismic și se află 
într-o avansată stare de degradare. 

Noua grădiniţă de la mall va avea 21 
de săli de clasă, dotate conform ce-
rinţelor educaţionale. Preșcolarii vor 
avea la dispoziţie și săli de mese și ca-
binete medicale. Grădiniţa va 
funcţiona cu program normal (8:00 – 
12:00) și cu program prelungit (8:00 – 
18:00), bugetul alocat de Primăria Sec-
torului 4 pentru amenajarea ei fiind de 
aproximativ două milioane de lei. 
„Discutăm despre cea mai mare gră
diniţă, organizată și utilată după stan
darde europene. (...) Solicitările pentru 
grădiniţă în Sectorul 4 sunt, din partea 
părinţilor, întro creștere exponenţială. 
(...) Această zonă a Bucureștiului este 
întro expansiune absolut impresio
nantă, astfel încât atât din punct de 
vedere al infrastucturii și, mai ales, din 
punct de vedere al infrastructurii șco
lare trebuie să venim în întâmpinarea 

nouveniţilor în Sectorul 4. (...) Pregă
tim inclusiv pentru zona Tineretului o 
astfel de locaţie”, a declarat primarul 
Daniel Băluţă. 
Contract  
de închiriere  
pe șase ani 

Pentru spaţiul ocupat în Grand Arena 
de cea mai mare grădiniţă din ţară, Pri-
măria Sectorului 4 a încheiat un con-
tract de închiriere pe șase ani de zile, 
cu posibilitatea de prelungire cu încă 
trei ani. 
Valoarea chiriei este de 5,2 
euro/mp/lună fără TVA. Important de 
menţionat este faptul că, în primii doi 
ani și trei luni, Primăria nu va plăti ni-
ciun leu chirie, deoarece beneficiază 
de o perioadă de graţie.

Primăria Sectorului 4 a inaugurat „Grădinița de la mall”C E A M A I  M A R E  U N I TAT E  D E  Î N VĂȚĂ M Â N T P R E Ș C O L A R

Firea 
vrea  

să-i ia 
lui 

Mutu 
insula 
de pe 
Lacul 
Morii 

 
Primarul general Gabriela 
Firea vrea ca Municipali-
tatea să preia mai multe 
lacuri din București pen-
tru modernizarea zonelor 
respective, dar și insula 
de pe Lacul Morii și anu-
mite poduri peste Dâm-
boviţa. Numai că, recent, 
primarul Sectorului 6, Ga-
briel Mutu, a anunţat că 
va moderniza insula de pe 
Lacul Morii, ca de altfel și 
toată zona de promenadă 
din jurul lacului. Pare că 
este o nouă etapă a con-
flictului dintre Firea și 
Mutu, acesta din urmă 
fiind și președintele orga-
nizaţiei PSD București. Pri-
măria Capitalei a transmis 
că reiterează solicitarea 
adresată Guvernului în 
urmă cu aproape doi ani 
de transmitere cu titlu 
gratuit din domeniul pu-
blic al statului în cel al 
Municipiului București a 
unor bunuri aflate în ad-
ministrarea Ministerului 
Apelor și Pădurilor, din 
componenţa sau proximi-
tatea salbei de lacuri for-
mată de râul Colentina 
sau a cursului intravilan al 
râului Dâmboviţa. Pe lista 
de 18 obiective pe care 
vrea să le preia Firea se 
află mai multe lacuri, po-
duri și pasarele peste 
Dâmboviţa, baraje și de-
barcadere. 

Record la toaletarea 
copacilor în Sectorul 5  
 
În Sectorul 5 al Capitalei a fost bătut un record la toaletarea copacilor: 
peste 8.500 de arbori de pe toată raza sectorului beneficiază de lucrări 
de reducere a coronamentului. Lucrările de toaletare sunt făcute la soli-
citarea cetăţenilor, în urma obţinerii tuturor avizelor necesare. Potrivit 
Primăriei Sectorului 5, 100 de lucrători acţionează concomitent pe teren, 
activitatea lor fiind monitorizată de inspectorii Primăriei. „Este pentru 
prima dată când în Sectorul 5 se demarează o acţiune de o asemenea 
amploare. Mulţumesc cetăţenilor care ne-au semnalat arborii cu pro-
bleme și contez pe sprijinul lor în desfășurarea lucrărilor, în sensul în care, 
pentru a se acţiona cât mai prompt, trebuie să relocheze autoturismele 
care blochează intervenţia utilajelor noastre. Monitorizez personal în 
teren modul în care se desfășoară acţiunea și rog cetăţenii să continue 
să ne anunţe, în situaţia în care starea arborilor din imediata apropiere 
a imobilelor necesită intervenţii în scopul toaletării”, a declarat primarul 
Sectorului 5, Daniel Florea.

Dispozitive artizanale  
de pe trotuare,  
desființate de Primăria Sectorului 2 
Dispozitivele care blocau ilegal trotuarele din mai multe cartiere, instalate de proprietarii de ma-
șini, au fost desfiinţate zilele trecute de agenţii Poliţiei Locale Sector 2 și de angajaţii Administraţiei 
Domeniului Public Sector 2. În urma numeroaselor sesizări primite din partea bucureștenilor care 
reclamau faptul că o serie de zone sunt blocate ilegal de diverse dispozitive artizanale, adminis-
traţia publică locală a Sectorului 2 a intervenit pentru ridicarea lor din următoarele zone: Str. 
Toamnei, Str. Opanez, Str. Lt. Baican Ionescu, Str. Ţiţeica, Str. Vidin, Str. Ardeleni, Aleea Sinaia, Str. 
Zidurilor, Șos. Mihai Bravu, Str. Rovine și Str. Dinu Vintilă. Poliţia Locală Sector 2 împreună cu ADP 
Sector 2 vor continua această acţiune și în perioada următoare, în vederea înlăturării tuturor dis-
pozitivelor amplasate ilegal pe raza sectorului.
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Salarii de nababi, posturi în 
consilii de administrație sau 
angajamente în diverse pro-
iecte finanțate din bani pu-
blici – acestea sunt doar 
câteva dintre beneficiile 
funcționarilor din Asociația 
Municipiilor din România 
primite în schimbul fidelita-
tății față de baronii care re-
prezintă interesele 
municipalităților. Valeria Ma-
teescu, mâna dreaptă a șefu-
lui AMR, Robert Negoiță, a 
agonisit în numai 5 ani două 
apartamente, o vilă de lux, 
terenuri și trei mașini. 

ANDREI SIDOROV 
CĂTĂLIN ANTOHE 

Valeria Mateescu,  directorul 
economic al Asociaţiei Muni-
cipiilor din România (AMR), a 
pornit de jos. În anii ’90, Ma-
teescu a fost contabil la 
SCAVL Berceni SA, după care 
s-a angajat la Primăria Secto-
rului 3. A fost, pe rând, in-
spector de specialitate, 
consilier la Direcţia Impozite, 
șef Serviciu Financiar Buget și 
șef Serviciu Constatare Per-
soane Fizice.  
A fost remarcată de primarul 
Robert Negoiţă, iar norocul i 
s-a schimbat. În 2016, edilul 
Sectorului 3 a promovat-o pe 
Valeria Mateescu în funcţia 
de director economic la Aso-
ciaţia Municipiilor din Româ-
nia (AMR), organism pe care îl 
conduce și în prezent.   
Noua poziţie i-a adus Valeriei 
Mateescu numeroase privile-
gii. De la membru în Consiliul 
Director al Asociaţiei de Dez-
voltare Intercomunitară Bucu-
rești, Valeria Mateescu a 
ajuns în Consiliul de Adminis-
traţie al Apa Nova, la care 
Municipiul București deţine 
16,31% din acţiuni, așa cum 
se precizează pe site-ul com-
paniei. În 2017, Valeria Mate-
escu a fost numită și în 
Consiliul de Administraţie al 
Agenţiei Naţionale de Cadas-
tru și Publicitate Imobiliară 
(ANCPI). 
Și soţul său a făcut carieră la 
stat. De la un simplu angajat 
al DGASPC Sector 3, Laurenţiu 
Mateescu a reușit să ajungă la 
Garda Financiară, pentru ca în 
prezent să lucreze la Curtea 
de Conturi a României.  
Recomandată de 
„pregătire  
și experiență” 
Valeriei Mateescu i se pare fi-
resc să beneficieze de aceste 

privilegii, pen-

tru că o recomandă „pregăti-
rea și experienţa”. La fel ca, 
probabil, alte câteva zeci de 
mii de români, dar care nu au 
fost invitaţi niciodată la „masa 
bogaţilor”. 
„Consider că atât pregătirea 
profesională, cât și expe
riența managerială au con
dus la desemnarea mea de 
către CGMB ca membru în 
Consiliul de Administraţie al 
Apa Nova București SA. La fel 
și în cazul numirii în Consiliul 
de Administraţie al Agenţiei 
Naţionale de Cadastru și Pu
blicitate Imobiliară”, este ex-
plicaţia arogantă a Valeriei 
Mateescu pentru sinecurile 
de la Apa Nova și ANCPI.  
Venituri de nababi 
Ascensiunea profesională i-a 
adus Valeriei Mateescu și îm-
plinirea materială. În 2013, 
actuala directoare economică 
a AMR era șefa Direcţia Impo-
zite și taxe locale, din cadrul 
Primăriei Sectorului 3, și nu 
prea avea nimic cu care să se 
laude în declaraţia de avere. 
Nici nu e de mirare, din mo-
ment ce leafa sa era doar de 
1.700 de lei pe lună. An de 
an, pe măsură ce primarul 
Negoiţă a „responsabilizat-o” 
cu tot felul de angajamente, 
averea Valeriei Mateescu a 
crescut ca Făt Frumos. Așa se 
face că în ultima declaraţie de 
avere, din iunie 2018, Mate-
escu a declarat un aparta-
ment, trei mașini Toyota și 
mai multe conturi în bănci, în 
lei și în euro. Valeria Mate-
escu a declarat și două cre-
dite bancare – unul de 40.000 
de lei, iar altul de 155.000 de 
lei. 
În privinţa veniturilor, Mate-
escu a raportat salariul de la 
Asociaţia Municipiilor, de 
9.000 de lei pe lună, precum 
și indemnizaţia de membru în 
Consiliul de Administraţie al 
Apa Nova, care s-a ridicat la 
9.500 de lei pe lună.  
La aceste venituri, se mai 
adaugă indemnizaţia de 
membru în Consiliul de Admi-
nistraţie al ANCPI, care se ri-
dică la suma de 2.000 de lei 
pentru fiecare ședinţă, adică 
20% din salariul șefului Agen-
ţiei, așa cum prevede legea 
Mai „modest”, soţul – Lauren-
ţiu Mateescu – a încasat de la 
Curtea de Conturi o leafă 
lunară de 6.300 de lei.  
„Mătușa Tamara” 
de la AMR 
Valeria Mateescu nu și-a tre-

cut, însă, întreaga avere 

în declaraţiile centralizate de 
Agenţia Naţională de Integri-
tate. Pe post de „mătușa Ta-
mara” a fost mama 
directoarei economice a AMR. 
Așa se face că mai multe tere-
nuri intravilane de la margi-
nea Capitalei, dar și o vilă de 
lux, situată la marginea comu-
nei Jilava, au fost trecute pe 
numele pensionarei Elisabeta 

Sandu (72 de ani).  
Septuagenara a fost scoasă în 
faţă de fiica sa și în cazul achi-
ziţiei unui apartament de 101 
metri pătraţi, în 2014, pe care 
Valeria Mateescu pare a-l fi 
achiziţionat chiar de la mama 
ei. De altfel, în acest aparta-
ment își aveau deja domiciliul 
atât  Elisabeta Sandu, cât și 
fiica sa. În declaraţia de avere 

din anul 2015, Valeria Mate-
escu a menţionat că încasa, 
de pe apartamentul care fu-
sese al mamei sale, o chirie 
lunară de 3.080 de lei. În de-
claraţia de avere din 2017, 
acest apartament nu mai 
apare. În schimb, este decla-
rat un altul, de 60 m2, achizi-
ţionat printr-un credit 
imobiliar.  
Investitoare  
imobiliară  
Pensionara Elisabeta Sandu s-
a ocupat, cel puţin pe hârtie, 
și de tranzacţii cu terenuri. 
Mama Valeriei Mateescu figu-
rează în actele cadastrale cu 
un teren intravilan de 6.800 
de metri pătraţi, aflat „în buza 
Bucureștiului”, dar înregistrat 
în comuna Măgurele, dez-
membrat în 12 loturi. În 2008, 
terenul respectiv era evaluat 
pe grila notarială la 482.650 
lei (circa 134.000 de euro). 
Pe unul dintre terenurile de la 
Măgurele și-a construit vila, în 
anul 2012, Valeria Mateescu. 
Celelalte au fost puse în vân-
zare.  
„Vând 11 loturi de teren de 
câte 615 mp din care 475 mp 
proprietate exclusivă și 140 
mp cotă indiviză din drumul 
de servitute, aflate la circa 
400500 m în spatele Benzină
riei Petrom și 700800 m de 
staţiile RATB (tramvaie și au
tobuze) de la Bariera Progre
sului”, este unul dintre zecile 
de anunţuri postate pe mai 
multe site-uri de profil. Aceste 
anunţuri prezintă același 
număr de telefon de contact 
ca numărul „de serviciu” al 
Valeriei Mateescu, ca director 
economic al Asociaţiei Muni-
cipiilor din România. 
„E niște gropi 
acolo” 
Am sunat la numărul de tele-
fon afișat pentru a verifica 
cine este proprietarul „de 
facto” al terenurilor. Surpriză, 
a răspuns chiar „investitorul 
imobiliar” Valeria Mateescu.  
Ne-am prefăcut interesaţi de 
un teren și am înfiripat un 
dialog cu omul de încredere al 
șefului AMR, Robert Negoiţă: 
„Mai am o parcelă de vân

zare. Accesul este 
foarte ușor, 

eu 

locuiesc chiar acolo. Terenul 
este gard în gard cu curtea 
mea. Este un drum de servi
tute. E niște gropi cu bălţi 
până la drumul pietruit. Ulti
mul preţ este cel pe carel ne
gociem. Dacă vă place 
terenul, îmi spuneţi cât oferiţi 
și undeva la mijloc dacă ne în
tâlnim, este ok”. 
Întrebată dacă este proprieta-
rul terenurilor, pentru că „nu 
am vrea să tratăm cu inter-
mediari”, Valeria Mateescu a 
confirmat: „Mama este... de 
fapt eu sunt”. 
Valeria Mateescu se ferește 
ca cineva să-i afle preocupă-
rile din timpul liber. Atunci 
când ne-am oferit să discutăm 
la biroul său de la AMR des-
pre tranzacţie, femeia a refu-
zat categoric. „În niciun caz 
aici, nu vreau să discut la 
birou problemele personale. 
Separăm lucrurile.”, a fost 
reacţia speriată a Valeriei Ma-
teescu. 
Contactată, ulterior, de repor-
terii „Cetăţeanul”, Valeria Ma-
teescu a spus că vila din 
Măgurele în care locuiește, 
dar și terenurile intravilane, 
nu îi aparţin, de aceea nu le-a 
trecut în declaraţia de avere. 
„Casa din Măgurele este pro
prietatea mamei mele și a 
fost construită din fonduri 
proprii”, a fost explicaţia laco-
nică, dar suspect de neverosi-
milă a directoarei economice 
a Asociaţiei Municipiilor. 
 

Cum se  
finanțează  
AMR 
Asociaţia Municipiilor din Ro-
mânia, extrem de vocală în 
ceea ce privește proiectul de 
buget, este finanţată din bani 
publici. Astfel, cotizaţia anuală 
de membru al AMR se calcu-
lează după formula: 0,5 lei/lo-
cuitor/an × numărul de 
locuitori raportat de Institutul 
Naţional de Statistică la data 
de 1 ianuarie a anului anterior 
celui pentru care se datorează 
cotizaţia și se achită din buge-
tul local. Până în 2018, contri-
buţia a fost de 0,3 lei/locuitor. 
Cele 103 municipii din Româ-
nia cotizează anual la AMR 
circa 3 milioane de lei. 

Cum se îmbogățesc bugetarii aleșilor

Ciocoii de la  
Asociaţia  
MUNICIPIILOR 

Valeria Mateescu șia trecut vila de lux pe numele mamei pensionare
Valeria Mateescu este unul dintre  

oamenii de încredere  
ai lui Robert Negoiță. foto: Facebook



PAGINA 4

SORIN GHICA 
 
Achiziții la prețuri umflate, 
contracte atribuite fără licita-
ție, cheltuieli uriașe cu bu-
nuri și servicii sau dublarea 
unor activități administra-
tive, sunt câteva dintre con-
statările unui control făcut 
de Corpul de Control al pri-
mului ministru la Opera Na-
țională, care nu au fost 
valorificate niciodată de Mi-
nisterul Culturii. 
 
Opera Naţională București 
(ONB) este instituţia din su-
bordinea Ministerului Culturii 
cu cel mai mare buget din cul-
tura românească – 76 mi-
lioane de euro pe următorii 
cinci ani. Banul statului ră-
mâne ochiul dracului pentru 
oricine, iar fondurile uriașe de 
la Operă nu fac decât să con-
firme asta.  
În 2017, Corpul de Control al 
primului ministru a verificat 
activitatea Operei Române, în 
perioada 2012-2016, când la 
conducerea instituţiei s-a aflat 
Ioan Răzvan Dincă, descope-
rind nenumărate nereguli pri-
vind modul în care au fost 
cheltuite fondurile publice.  
Concret, inspectorii au verifi-
cat atribuirea și derularea 
unor contracte de achiziţie a 
unor produse, servicii sau lu-
crări, dispoziţiile legale privind 

constituirea și realizarea veni-
turilor, angajarea și efectuarea 
cheltuielilor, dar și modul în 
care s-a făcut angajarea per-
soanelor care au ocupat func-
ţii de conducere. 
Contracte  
cu dedicație  
Corpul de Control al premie-
rului a constatat o incredibilă 
risipă a banilor publici. Teatrul 
Naţional de Operetă Ion Da-
cian (TNOID) a plătit peste 11 
milioane de euro pentru o 
sală de spectacole, aproape 
dublu decât se stabilise în 
contractul iniţial.  
Investiţia a fost iniţiată în anul 
2011, în baza unor referate 
aprobate de către directorul 
general Răzvan Ioan Dincă. 
Construcţia, care avea carac-
ter temporar (cort de specta-
cole), a fost estimată la 5,8 
milioane de euro.  
Pentru atribuirea contractului 
de execuţie, conducerea insti-
tuţiei a aplicat procedura „ne-
gociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunţ de 
participare”, pe motiv că ar 
exista o singură soluţie teh-
nică privind sistemul de con-
trol complet automatizat al 
instalaţiilor, dispozitivelor și 
echipamentelor necesare pu-
nerii în scenă a spectacolelor, 
licenţă a societăţii TREKWERK 
BV din Olanda. 

Lacăt pe investiția 
de 11 milioane euro 
La 7 luni de la semnarea con-
tractului, în august 2012, șefii 
Operei au modificat proiectul, 
astfel încât construcţia provi-
zorie s-a transformat în con-
strucţie permanentă. 
„Aceste demersuri au avut la 
bază un înscris (neînregistrat 
și nedatat), semnat de către 
DINCĂ RăzvanIoan, directo
rul general al ONB, în care au 
fost menţionate unele argu
mente în  favoarea modificării 
tipului de construcţie aferent 
realizării sălii de spectacole”, 
se arată în raportul de control. 
Modificările au dublat costu-
rile proiectului, care au ajuns 
la 11,2 milioane de euro. Deși 
schimbarea proiectului impu-
nea iniţierea și derularea unei 
noi proceduri de atribuire a 
contractului de achiziţie pu-
blică de lucrări – nemaifiind 
vorba de o soluţie construc-
tivă exclusivă –, Opera Naţio-
nală a încheiat un simplu act 
adiţional la vechiul contract, 
încredinţând lucrarea firmei 
olandeze.  
„Procedând în acest mod, 
T.N.O.I.D. a încredinţat socie
tăţii TREKWERK BV Olanda 
execuţia lucrărilor obiectivului 
de investiţii, cu o valoare esti
mată de 11.132.977,92 EUR 
(fără TVA), (...) deși avea obli
gaţia atribuirii contractului de 
achiziţie publică prin aplicarea 
procedurilor de licitaţie des
chisă sau licitaţie restrânsă, 
încălcând dispoziţiile art. 20 
alin. (1) din OUG nr. 34/2006”, 
se precizează în actul de con-
trol. 
Mai mult decât atât, termenul 
de finalizare a lucrărilor a fost 
prelungit succesiv până în 
martie 2015. Numai că în 
2014, lucrările, realizate în 
proporţie de 90%, s-au oprit 
pentru că expirase autorizaţia 
de construire. În timp ce se fă-

ceau demersuri pentru obţi-
nerea unei noi autorizaţii, un 
bucureștean a dat în judecată 
Opera Naţională, revendicând 
384 metri pătraţi din terenul 
pe care se edifica sala de con-
certe. Din cauza acestui litigiu, 
Primăria nu a mai eliberat o 
nouă autorizaţie, iar de atunci 
investiţia a fost pusă sub lacăt. 
Achiziții fără licitație 
Nu au fost singurele contracte 
cu dedicaţie atribuite de ONB. 
La 14 noiembrie 2013, mana-
gerul Operei, Răzvan Ioan 
Dincă, a aprobat Nota de fun-
damentare nr. 8644, prin care 
s-a solicitat achiziţionarea 
unor produse („cap mobil si-
lenţios, inclusiv lampă – 4 
buc., cutii transport – 3 buc., 
sist. vizionare control pentru 
lumini – 1 buc., DMX – 1 buc., 
sursă alimentare și protecţie – 
1 buc.”)  prin  achiziție di-
rectă. 
Trei zile mai târziu, ONB a în-
cheiat cu societatea Fives In-
ternational SRL contractul de 
furnizare produse nr. 32/503, 
în valoare de 500.000  Lei, cu 
TVA (echivalentul sumei de 
112.579,65 euro). Achiziţia a 
fost, însă, ilegală. 
„Conform dispoziţiilor art. 19 
din OUG 34/2006, autorita
tea contractantă nu putea 
achiziționa în mod direct 
aceste produse, întrucât 

prețul contractului, de 
90.799,04 euro, fără TVA, 
(112.579,65 euro cu TVA) de
pășea pragul valoric de 
30.000 euro, fără TVA. În 
acest caz, autoritatea contrac
tantă putea aplica procedura 
de cerere de ofertă, întrucât, 
valoarea estimată,  fără  TVA,  
a contractului de achiziţie pu
blică a fost mai mică decât 
pragul de 130.000 euro, fără 
TVA, prevăzut la art. 124 Lit. 
a) din acest act normativ”, se 
arată în actul de control. 
Mai mult, notificarea de atri-
buire a contractului a fost 
transmisă spre publicare de 
către autoritatea contractantă 
la data de 10 ianuarie 2014, 
adică după 43 de zile de la 
data încheierii contractului, în 
loc de maximum 10 zile cât 
prevede legislaţia. 
Șapte dintr-o  
lovitură 
La data de 10 decembrie 
2014, directorul general al 
Operei, Ioan Răzvan Dincă, a 
semnat mai multe Note de 
fundamentare/referate de ne-
cesitate pentru achiziţionarea 
de produse în valoare totală 
de 173.700 euro, fără TVA 
(cap mobil silenţios, sistem 
culisare fundaluri, cabluri de 
conectare, dimmeri etc.). 
În aceeași zi, ONB a încheiat 
cu  societatea Fives Interna-

tional SRL nu mai puţin de 
șapte contracte de furnizare 
de produse: 
1) contractul nr. 
32/1230/10.12.2014, în va-
loare de 16.000 euro, fără 
TVA; 
2) contractul nr. 
32/1231/10.12.2014, în va-
loare de 29.700 euro, fără 
TVA; 
3) contractul nr. 
32/1232/10.12.2014, în va-
loare de 29.400 euro, fără 
TVA; 
4) contractul nr. 
32/1233/10.12.2014, în va-
loare de 28.500 euro, fără 
TVA; 
5) contractul nr. 
32/1234/10.12.2014, în va-
loare de 20.400 euro, fără 
TVA; 
6) contractul nr. 
32/1235/10.12.2014, în va-
loare de 20.000 euro, fără 
TVA; 
7) contractul nr. 
32/1236/10.12.2014, în va-
loare de 29.700 euro, fără 
TVA. 
„Din documentele puse la dis
poziţia echipei de control sa 
constatat că nu a fost efec
tuată o cercetare de piaţă 
pentru asigurarea utilizării efi
ciente a fondurilor publice. Și 
în cazul acestor contracte, ter
menul de publicare a notifică
rilor a fost depășit cu mult – 
30 de zile”, au arătat inspecto-
rii de la Guvern.  
„Țeapă” cu haine  
second-hand murdare 
 
Prin Nota de 
fundamentare/deviz estimativ 
privind angajarea cheltuielilor 
pentru spectacolul Fidelio nr. 
5569/19.05.2016, a fost apro-
bată cumpărarea unei canti-
tăţi de 6.000 kg haine 
second-hand, la preţul de 15 
Lei/kg. 
Societatea First Hand Interna-

Jaful de la Opera 
Contracte cu dedicație și haine s
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SIMONA BADULESCU 
 
 

Legislația românească 
nu mai poate fi 
reparată, trebuie ștearsă 
cu totul și în locul ei tre-
buie puse alte legi, de 
preferință drepte și 
corelate, susține Augus-
tin Zegrean, fostul 
președinte al Curții Con-
stituționale. 

„Noianul acesta de legi, peste 
14.000 de legi în vigoare, e 
greu să le mai corelezi, tre-
buie să o luăm de la capăt. Să 
ștergem legile și să facem al-
tele”, a decretat Augustin Ze-
grean. 
 
 
Legislație  
contradictoriu 
„Cetățeanul” l-a întrebat 
pe Augustin Zegrean dacă 

își păstrează opinia și 
după ce s-a reîntors în 
avocatură.  
„Da, este enorm de multă 
legislație, sunt foarte 
multe legi, acte normative 
care se bat cap în cap. Îmi 
spunea de curând un avo
cat «dacă găsești o dis
poziție întro lege, nu mai 
căuta și în altă lege că 
găsești, precis, o dispoz
iție contrară»”, a răspuns 
tranșant fostul președinte 
al CCR. 

Ne vom îngropa 
în legi dacă nu 
abrogăm ce este 
în plus, depășit, 
contradictoriu 
Zegrean a indicat și cine ar 
trebui să facă ordine în de-
bandada legislativă 
românească, dar tot el a expli-
cat că volumul de muncă este 
imens – Parlamentul și Guver-
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Augustin Zegrean: „Sunt foarte m
Investitia de 11 milioane de euro a Operei Naționale  

este năpădită de buruieni
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a Națională 
second-hand murdare

tional SRL a emis facturile nr. 
25/27.05.2016, nr. 
26/03.06.2016 și nr. 
27/10.06.2016, în valoare to-
tală de 90.000 lei, pentru canti-
tatea de 6.000 kg haine 
second-hand. 
Prin Nota de informare nr. 
6997/24.06.2016, Departa-
mentul de regie de scenă din 
cadrul ONB a adus la „( ...) cu
noștinţa departamentelor vi
zate și a șefului de producţie a 
spectacolului «Fidelio», necesi
tatea presantă de curăţare prin 
spălare a tuturor hainelor (3 
tone) care constituie decorul de 
Act I. (...)”. 
La începutul lui iulie 2017, noul 
manager al Operei, Beatrice 
Rancea, a dispus inventarierea 
întregii cantităţi de haine cum-
părate, ocazie cu care s-a con-
statat că acestea nu erau doar 
murdare, dar și în cantitate 
mult mai mică decât s-a plătit - 
4.124 kg. Rezultă o diferenţă 
de 1.875,3 kg, în valoare de 
28.129,50 lei, reprezentând 
prejudiciul adus instituţiei, au 
arătat inspectorii. 
Sifonarea  
banilor publici  
prin metoda PFA 
Corpul de control al primului 
ministru a constatat că, în pe-
rioada 2013-2015, cea  mai 
mare pondere din totalul con-

tractelor derulate de către ONB 
și Teatrul Naţional de Operetă 
Ion Dacian au avut-o contrac-
tele de prestări de servicii de 
tip PFA (în medie de aproxima-
tiv 85% pentru ONB, respectiv 
80% pentru TNOID).  
Într-o măsură semnificativă, 
obiectul acestor contracte de 
tip PFA a constat în prestarea 
unor activităţi care figurau și în 
fișele de post aferente funcţii-
lor (economist, contabil, refe-
rent, inginer, merceolog, 
consultant artistic, secretar li-
terar, secretar muzical, secretar 
– relaţii cu publicul, secretar, 
maestru lumini-sunet, șef com-
partiment balet, impresar artis-
tic) stabilite în organigrama și 
statul de funcţii al instituţiei, 
existând, totodată, personal în-
cadrat pe aceste funcţii. 
Inspectorii au constatat că per-
sonalul Operei avea în atribu-
ţiile de serviciu activităţile 
contractate pe PFA. 
Prin încheierea unor contracte 
de tip PFA, „managementul in-
stituţiei a achiziţionat prestarea 
unor servicii similare cu unele 
atribuţii prevăzute în fișele de 
post sau în Regulamentul de 
organizare și funcţionare. Mai 
mult, în perioada supusă verifi-
cărilor, s-a constatat că unele 
persoane care au derulat con-
tracte de tip PFA cu ONB aveau 
încheiate cu această instituţie 
și contract individual de muncă 

(CIM), iar nivelul cheltuielilor 
cu contractele de tip PFA a fost 
semnificativ mai mare decât ni-
velul drepturilor salariale, re-
glementat la nivelul instituţiei. 
Astfel, valoarea totală a cheltu-
ielilor cu contractele de tip PFA 
încheiate de ONB, în perioada  
01.01.2013-30.06.2016, a fost 
de 3.322.598,24 Lei și 9.523 
euro”, se arată în raport. 
 
Ziarul „Cetățeanul” a încercat 
în mod repetat să obțină un 
punct de vedere de la fostul 
manager al Operei Naționale, 
Răzvan Ioan Dincă, dar acesta 
a refuzat. 
 
Concurs  
măsluit 
 
Corpul de Control al premie-
rului a constat și că Ministerul 
Culturii a măsluit concursul 
pentru ocuparea postului de 
manager al Operei Naţionale, 
din anul 2012, astfel încât fo-
toliul să fie atribuit lui Ioan 
Răzvan Dincă.  
„Din analiza înscrisurilor 
transmise Corpului de control 
al primuluiministru de către 
MCIN privind organizarea și 
desfășurarea concursului de 
proiecte de management pen
tru ONB, a rezultat că proiec
tul notat de către comisia de 
concurs cu ONB4, depus în ca
drul procedurii de concurs, a 
fost elaborat fără a respecta 
prevederile cap. V – Perioada 
pentru care se întocmește pro
iectul de management din Ca
ietul de obiective, și anume: 
perioada pentru care se va în
tocmi proiectul de manage
ment este 3 (trei) ani 
începând cu anul 2012. Pro
iectul, notat de către comisia 
de concurs cu ONB4, depus în 
cadrul procedurii de concurs a 
fost identificat ca fiind elabo
rat de către domnul DINCĂ 

RăzvanIoan. Astfel, din cele 
trei proiecte calificate după 
prima etapă, două au fost ela
borate pentru o perioadă de 
trei ani, în conformitate cu ce
rinţele formulate în caietul de 
obiective, în timp ce unul sin
gur a vizat o perioadă de cinci 
ani, respectiv proiectul de ma
nagement prezentat de dom
nul DINCĂ RăzvanIoan”, se 
arată în raportul de control. 
Inspectorii au arătat că Ioan 
Răzvan Dincă ar fi trebuit să 
fie eliminat din concurs de 
către Secretariatul comisiei. 
„Potrivit atribuţiilor Secreta
riatului comisiei, acesta tre
buia să elimine «(...) mapele 
de concurs (...) care conţin do
cumente neconforme cu cerin
ţele din anunţul public». (...) 
La finalul derulării procedurii 
de concurs a fost declarat câș
tigător proiectul de manage
ment care a fost elaborat 
pentru o perioadă de 5 ani, și 
nu de 3 ani, așa cum a fost 
prevăzut în caietul de obiec
tive”, se arată în document. 
Inspectorii au constat și alte 
încălcări flagrante ale legisla-
ţiei. Astfel, regulile de desfă-
șurare a concursului au fost 
modificate ÎN TIMPUL CON-
CURSULUI: „Conform preve
derilor OUG nr. 189/2008 și 
ale Regulamentului de organi
zare și desfășurare a concur
sului de proiecte de 
management pentru Opera 
Naţională, membrii comisiei 
nu aveau atribuţii de a pro
pune modificarea cerinţele ca
ietului de obiective după 
finalizarea concursului de pro
iecte de management”. 
În baza raportului de control, 
în 2018, Cătălin Ionescu Ar-
bore, candidatul defavorizat 
de Ministerul Culturii, a câști-
gat la Curtea de Apel Bucu-
rești procesul prin care a 
atacat în instanţă rezultatul 
concursului măsluit.

pli-
te 
er-

nul se întrec să dea care legi, 
care ordonanțe – și, în aceste 
condiții, practic, nu se poate 
face nimic: „Sigur că ar trebui 
făcută ordine în sistemul 
acesta legislativ pentru că 
sunt foarte multe legi, este 
clar supralegiferare. Știu și 
cine ar trebui să ocupe – Con
siliul Tehnic Legislativ. Ei au 
obligația să verifice periodic 
legislația, să arate ce este de
pășit, ce este de abrogat im
plicit, ce este de abrogat 

explicit și să facă propuneri de 
abrogare, altfel ne îngropăm 
în legi. Nu o face pentru că 
sunt foarte ocupați și ei din 
moment ce se legiferează în
continuu”. 
„Legea nu este 
bună sau rea,  
este dreaptă sau 
nedreaptă”  
Pe scurt, în România se 
legiferează mult și prost. Par-

lamentarii fac legi proaste sau 
încâlcite din neștiință sau 
prostie, din interes sau la or-
dinul șefilor de partide ori al 
unor grupuri de influență. Din 
motive identice, guvernanții 
le modifică, stricându-le și 
mai rău, de obicei, prin ordo-
nanțe de urgență. Iar, pe 
lângă faptul că sunt proaste, 
legile românești sunt și mult 
prea multe. 
„Nu știu până când o să tot 
dea Parlamentul legi, am 

avut ani în care sau adoptat 
câte o mie de legi! Știu o lege 
care are numărul 960 și 
gândițivă că în fiecare an nu
merotarea începe de la 1. 
După ce sa adoptat Consti
tuția (în 2003 – n.r.), a fost o 
perioadă când Consiliul 
Tehnic Legislativ a făcut 
curățenie în sistemul legisla
tiv și toate legile anterioare 
Constituției au fost puse de
oparte. Dar asta sa întâm
plat de mult și de atunci sau 

adoptat enorm de multe legi. 
Mai ales în perioada de 
preaderare la UE, când era 
normal să fie 6700 de legi pe 
an. Am discutat o dată cu 
președintele Camerei Dep
utaților din Franța și iam 
spus că noi avem în fiecare 
săptămână câte 6065 de legi 
la vot final și el mia spus că 
ei au 45 legi pe an. Și sunt 
bine făcute, pentru că ei au 
minimum doi ani perioada de 
studiu de impact și, după 

aceea, cam trei ani se ocupă 
de urmărirea efectelor pe 
care le are aplicarea legii. 
Legea nu este bună sau rea, 
legea este dreaptă sau ne
dreaptă. Ar fi timpul ca și noi 
să facem legile bune, să le 
facem drepte, să le facem 
corecte, mai ales că avem și o 
lege care spune cum se face 
legea”. 
 
Citiți pe larg pe  
www.cetateanul.net

e multe legi, se bat cap în cap”
Serviciile ONB au fost dublate prin contracte pe PFA

Managerul ONB, Razvan Dincă, a acordat unei firme, 
întro singura zi, sapte co ntracte fără licitație

Contractul pentru execuția sălii de spectacole,  
de 11milioane de euro, a fost  atribuit fără licitație



PAGINA 6

PAUL BARBU 
 
În preajma sărbătorilor ne lo-
vește dorul sărbătorilor de al-
tădată, acele vremuri în care 
copiii veneau cu colindul deși 
erau înghețați bocnă. Îți adu-
cea bucurie în casă și în schim-
bul unui colac sau al unui măr 
te făceau să zâmbești galeș 
după vremurile copilăriei.  
 
În Maramureș, aceste datini nu 
s-au uitat, rămânând tărâmul 
întins de la Pietrosul Rodnei 
până la Săpânţa. Aici, pare că 
frumuseţea chiar s-a născut la 
sat și a rămas fără pereche. 
Cum intri în Maramureș, livezile 
de măr se întind pe dealurile 
verzi, de-a stânga și de-a 
dreapta unor șosele care par că 
au supravieţuit cu greu unor 
bombardamente.  
Ghidul nostru ne spune zâm-
bind că asta este una dintre 
părţile frumoase ale locului, 
pentru că dacă șoselele ar fi 
construite, atunci Maramureșul 
ar deveni comercial și i-ar strica 
autenticitatea.  
Aici viaţa curge domol și când 
simţi că totul e prea lin, pui 
mâna pe o horincă și o dai pe 
gât, doar, doar te vei chercheli 
niţel cât să dai cu clopul de pă-

mânt că viaţa chiar merită 
trăită. Dar în Maramureș nu vii 
doar pentru a te bucura de 
viaţa la ţară, muzica fraţilor Pe-
treuș sau a lui nea Ioan de la 
Crucea, vii și pentru alte atracţii.  
O plimbare 
 cu Mocănița 
Valea Vaserului cu apa curgă-
toare ce este ţinută rece de co-
pacii înalţi și verzi are liniștea 
tuburată doar de mocăniţă. 
Trenul acela vechi, mai vechi 
decât toate trenurile din Româ-
nia, dar care merge mult mai 
bine și are și un farmec aparte. 
În mocăniţă, pe drumul fore-
stier, capătă o altă dimensiune. 
Aici nu ești nici în România, nici 
în altă parte. Ești rupt de timp, 
de spaţiu și nu trebuie decât să 
te bucuri de moment. Atât!  
Locomotiva cu aburi mai șueră 
zgomotos și îţi mai alină dure-
rea din partea dorsală dată de 
zgâlţâitul trenului care te cară 
pe niște bănci de lemn, așa 
cum erau odată.  
Dacă vii aici, prielnic ar fi să o 
faci în perioada toamnei, 
îndeosebi în zilele senine. 
Pădurea de foioase își schimbă 
haina, frunzele de mesteacăn, 
carpen, stejar și arin capătă o 
culoare galben-roșiatică sau 

spre portocaliu. Pe de altă 
parte, mesteacănul, unul dintre 
copacii aflaţi la baza muntelui, 
oferă o paletă de culori incredi-
bile, iar totul se estompează la 
câteva sute de metri mai sus.  
Cimitirul  
Vesel,  
loc de stand-up  
comedy  
post mortem 
Partea frumoasă a acestui cimi-
tir este că vede moartea altfel 
decât o vedem noi în ziua de 
astăzi. Cel care a inspirat actua-
lul cimitir este Stan Ioan Pătraș, 
care la rândul său s-a lăsat in-
spirat de daci și a zis să vadă 
moartea ca un eveniment 
vesel. Așa că pe fiecare cruce 
meșterul a lăsat loc de un scurt 
epitaf, o poezie prin care cel 
care a trecut în lumea celor 
drepţi să fie amintit de restul.  
Cimitirul se află în centrul co-
munei Săpânţa, la biserică. Cru-
cile sunt sculptate din lemn de 
stejar, pictate și pline de cersuri 
care au fost încrustate în lemn. 
Dacă vă întrebaţi de ce mai 
toate sunt albastre, răspunsul 
este unul simplu: așa a vrut 
Stan Ioan Pătraș. Și așa cum 

avem „albastrul de Voroneţ”, 
aici avem „albastrul de Să-
pânţa”, care diferă puţin ca 
nuanţă de cel al mănăstririi.  
Din 1935 când Stan Ioan Pătraș 
a scrijelit primul epitaf, cimitirul 
a adunat peste 800 astfel de 
cruci, ceea ce-l face practic un 
muzeu în aer liber.   
Muzeul  
Țărăncii  
Române 
Muzeul Ţărăncii Române din 
Dragomirești este ultimul 
templu al femeii din 
Maramureș. Acesta a fost 
înfiinţat în 2001 și vorbește 
despre istoria unei femei 
necăsătorite. De acest lucru vă 
puteţi da seama de copacul 
plin de oale din curte. Datina 
spune că așa ceva trebuie să 
aibă fiecare gospodărie din Ma-
ramureș care are în familie o 
femeie nemăritată.  
Casa din lemn de molid, care 
are o vechime de 300 de ani, a 
aparţinut Ilenei Chiș și a fost 
construită după tipicul unei 
gospodării tradiţionale mara-
mureșene, cu obiectele speci-
fice și cu cele ce reliefează 
obiceiurile culinare de peste 
an.  

Ca
di
Bis
ce
se
lem
și 
tim
su
și 
foa
au
un
de
Cu
ca
de
foa
ca
cu
Et
Ieu
au
ac
te
co
fec
Bă
din
de
tu
pe
gic
În 
tră

Maramureș, plaiul cu flori

Barsana este un al obiectiv de neratat dacă ai ajuns în Maramureș Colecție de obiecte dintro casă din Maramureș care vorbește despre datinile locului

Semnul că în acea gospodărie era o femeie nemaritata, 
copacul plin cu oale

Ioan si Ioana Ples ne arata câ dragostea nu are vârstă Meritam cu totii o pauza de  la „civilizația modernă”
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Casele și bisericile 
din lemn 
Bisericile care se înalţă către 
cer nu sunt depășite în frumu-
seţe poate decât de casele de 
lemn care au trăit secole întregi 
și au fost martore la trecerea 
timpului. Două astfel de case 
sunt cele ale familei Pleș, Ioan 
și Ioana. Sunt doi bătrănei 
foarte sprinteni din Ieud, care 
au grijă de două gospodării, 
una de 400 de ani și alta de 250 
de ani.  
Cum treci pragul curţii din Ieud, 
calci pe iarba de un verde crud 
de primăvară care ascunde 
foarte bine urmele bătrâneţii 
caselor în jurul cărora a cres-
cut. Casele au devenit Muzeul 
Etnografic al familiei Pleș din 
Ieud. Cei doi soţi, Ioan și Ioana, 
au adunat obiectele expuse 
acum la muzeu cu ajutorul să-
tenilor, originalitatea acestora 
constând în faptul că sunt per-
fect funcţionale. 
Bătrânul ne arată un dispozitiv 
din lemn ce pare a fi o pompă 
de apă, dar este de fapt obiec-
tul cu care se zdrobeau cartofii 
pentru piure. Este pus strate-
gic, chiar lângă cuptor. 
În casa veche de 400 de ani au 
trăit și șase persoane. Și e greu 

de crezut pentru că încăperea 
principală nu are mai mult de 
10 metri pătraţi. Cu toate aces-
tea, obiectele din casă au o va-
loare inestimabilă pentru că 
sunt la fel de vechi sau chiar 
mai vechi decât casa. Patul de 
două persoane este acoperit de 
o cergă mare și grea și de câ-
teva perne. La picioarele patu-
lui stă o cutie mare de lemn, un 
cufăr care avea rolul de șifonier, 
pentru că acolo își ţineau mara-
mureșenii hainele, iar lângă el, 
o copaie mare în care își fră-
mântau aluatul pentru pâine. 
Biserica de lemn  
din Poienile Izei 
Biserica de lemn de la Poienile 
Izei este una dintre cele mai 
frumoase din Maramureș. A 
fost atestată în 1604 și este una 
dintre cele opt biserici din Ma-
ramureș care au fost incluse în 
patrimoniul mondial UNESCO. 
Aceasta este cu totul specială 
pentru că pe turlă are o semi-
lună, iar legenda spune că la ul-
tima invazie a turcilor din 1717, 
aceștia nu au dat foc bisericii.  
În partea stângă a ușii bisericii, 
cum stai cu faţa la ea, este o 
gaură în perete. Se spune că fe-
meile care își înșelau bărbaţii 
erau aduse aici în ziua de dumi-

nică sau de sărbători. Părul le 
era băgat prin acel orificiu, iar 
pe partea cealaltă a peretelui 
era înnodat. După slujbă și 
dacă soţul le ierta, acestea erau 
eliberate.  
De partea dreaptă a ușii este 
un inel de fier, de care era legat 
bărbatul infidel. La fel, dacă 
după slujbă era iertat de fe-
meie, era iertat și de părinte și i 
se dădea drumul.  
Viața la țară 
În Maramureș, pare că divinita-
tea a vrut ca românii să se bu-
cure de viaţa la ţară și i-a dat 
exemplu pe moroșeni și traiul 
molcom de aici. Dacă la oraș 
avem zgomotele artificiale care 
ne înconjoară, de la telefonul 
care sună dimineaţa de-ţi vine 
să-l spargi, până la înghesuiala 
din autobuze și claxoanele din 
trafic, aici ai cu totul altceva.  
Dimineaţa esti trezit de cocoșul 
guraliv, cocoţat pe un stâlp care 
când dă trezirea își întinde 
gâtul de mai, mai că-l vezi cum 
îi și ies ochii din cap. Iar înghe-
suiala nu este decât probabil 
într-o căruţă în care stai și lași 
soarele să te gâdile cu razele 
matinale în timp ce calul trage 
agale până la câmp. Claxonul 
maramureșenilor este acel 

„bună dimineaţa” însoţit de o 
ridicare de clop. 
Farmecul rural al acestei zone 
este amplificat de munca la 
câmp. Cei care aţi tras la coasă, 
știţi cât de liniștit este acel hâr-
șâit al fierului care trece prin 
iarbă o dată la câteva secunde 
și chicotitul unui fir de iarbă 
care se bucură că e prea mic să 
fie tăiat de coasă. Și după o 
muncă din asta de câteva ore, 
în care toţi mușchii intercostali 
plini de febră îţi spun „băi, 
nene, las-o mai moale că nu 
cari hârtie la tine la corporaţie” 
te așezi la masă. 
Brânza maturată de îţi împră-
știe gustul în toată gura nu 
este temperat decât de o 
roșie zemoasă care își lasă 
miros de cum este ruptă din 
grădină. Apoi, ca să mai re-
glezi senzaţia de foame bagi 
în gură și o bucată de pâine 
proaspăt scoasă din cuptor, 
încă aburindă, la care se ală-
tură vesele niște ceapă și pu-
ţină slană. Înainte de toate 
astea, dacă nu îţi era foamea 
reglezi Ph-ul stomacului cu o 
horincă bună care atunci când 
o torni pe gât te face să te 
simţi ca armăsarul lui Făt Fru-
mos în timp ce mănâncă jăra-
tec. 

ri și cu datini ca altădată

Datinile vor muri odata cu ul timul suflet din Maramureș Inc̆pere din Muzeul  Țărăncii Române

Una din multele biserici de lemn ale Maramureșului  
veghează satul de pe deal

Nea Ioan de la Crucea, unul dintre cei  mai cunoscuți ceterași din Maramureș Viata simpla de la tara  pare să atragă tot mai multi romani care sau saturat de aglomerație



PAGINA 8

ANDREI SIDOROV 
CĂTĂLIN ANTOHE 

 
Pe baronii locali care au an-
gajat ilegal case de avocatură 
pentru a-i reprezenta în in-
stanță îi paște pușcăria. Șeful 
Consiliului Județean Tulcea, 
Horia Teodorescu, primarul 
Brașovului, George Scripcaru, 
primarii Capitalei, Sorin 
Oprescu și Gabriela Firea, 
sunt doar câțiva dintre cei 
care au trecut peste lege 
atunci când au contractat 
servicii juridice externe. 
Cetățeanul a descoperit deja 
„precedentul”, care s-a înre-
gistrat în Maramureș:  fostul 
primar al orașului Sighetu 
Marmației, Ovidiu Nemeș, a 
fost condamnat definitiv, pen-
tru exact aceleași matrapazlâ-
curi cu avocați.  
Fără teamă de consecințele 
legale, sute de primari, șefi 
de consilii județene sau con-
ducători ai unor instituții pu-
blice au externalizat 
serviciile juridice, aducând 
prejudicii de zeci de milioane 
de euro. Deocamdată, un sin-
gur primar a fost tras la răs-
pundere și a suportat rigorile 
legii. Este vorba de fostul pri-
mar al orașului Sighetu Mar-
mației, din județul 
Maramureș, penelistul Ovidiu 
Nemeș, condamnat definitiv 
la un an și șase luni de închi-
soare, cu suspendare, pentru 
abuz în serviciu contra intere-
selor publice.  
În același dosar a mai fost 
condamnat la doi ani de închi-
soare cu suspendare, pentru 
aceeași faptă, fostul director 
economic al Primăriei Sighetu 
Marmației, Ioan Bărbuș. 
Contracte  
încheiate cu  
încălcarea  
prevederilor  
legale 

Potrivit DNA, la 14 octombrie 
2013, Ovidiu Nemeș, „cu în-
călcarea atribuțiilor de servi-
ciu și a dispozițiilor art. I din 
OUG nr. 26/2012”, a încheiat 
un contract de asistență juri-
dică cu un cabinet de avoca-
tură și a dispus, în aceeași zi, 
plata către acesta a sumei de 
24.800 lei cu TVA inclus, re-
prezentând contravaloarea 
unor servicii acordate în fa-

voarea primăriei, respectiv re-
dactarea unei plângeri penale 
împotriva unei societăți co-
merciale. 
Deși Primăria i-a virat în cont 
onorariul, avocatul nu a pres-
tat serviciile juridice așa cum 
se angajase, conform contrac-
tului. „Cu toate că suma de 
bani a fost achitată în aceeași 
zi, plângerea penală nu a fost 
redactată, iar în 16 mai 2014 
avocatul a denunțat unilateral 
contractul de asistență juri-
dică, susținând că acest con-
tract nu a fost pus în 
executare, astfel că nu a pro-
dus consecințe juridice, iar 
împuternicirea avocațială nu a 
fost utilizată”, au arătat procu-
rorii DNA. 
Asta nu l-a descurajat pe Ovi-
diu Nemeș, care i-a cerut di-
rectorului economic să caute 
un alt avocat. 
Ioan Bărbuș s-a conformat și, 
în februarie 2014, a contactat 
un alt avocat, cu care a purtat 
discuții cu privire la încheierea 
unui contract cu primăria. 
Fără a fi împuternicit în acest 
sens, Bărbuș a semnat, în 
mod nelegal, un contract de 
asistență juridică și a efectuat 
plata a 10.000 lei, reprezen-
tând onorariu pentru redacta-
rea unei cereri de revizuire. 
DNA susține că, astfel, a fost 
creat un prejudiciu total în 

dauna bugetului local al pri-
măriei de 34.800 lei, întrucât 
cele două contracte au fost în-
cheiate cu încălcarea prevede-
rilor legale, în condițiile în 
care instituția are comparti-
ment juridic la care sunt anga-
jați consilieri juridici, plătiți 
pentru prestarea de servicii 
juridice. 
Cum s-a apărat 
primarul 

Încercând să scape basma cu-
rată, primarul Ovidiu Nemeș a 

invocat buna sa credință și a 
venit cu o scuză jalnică: nu cu-
noștea legea care îi interzicea 
să angajeze avocați fără o ho-
tărâre în acest sens a Consiliu-
lui Local. El a dat vina pe 
juriștii Primăriei, care nu l-ar fi 
avertizat că încalcă legea. La 
rândul său, directorul econo-
mic Ioan Bărbuș a arătat că a 
acționat strict în interesul mu-
nicipiului Sighetu Marmației. 
Dar pentru că necunoașterea 
legii (în situația în care, într-
adevăr, edilul nu ar fi cunos-
cut prevederile OUG 26/2012) 

nu te absolvă de rigorile legii, 
judecătorii nu au ținut cont de 
explicațiile neverosimile ale lui 
Ovidiu Nemeș.  
Magistrații au arătat că „Sus
numiții șiau îndeplinit în mod 
defectuos atribuțiile de servi
ciu ce le reveneau, prin dispu
nerea și efectuarea plăților 
menționate, deoarece în ca
drul Primăriei municipiului 
Sighetu Marmației funcțio
nează consilieri juridici, care 
au ca atribuție și întocmirea 
unor documente juridice de 
genul celor redactate de către 
avocații angajați”. 
„Ca excepție, Primăria muni
cipiului Sighetu Marmației 
putea achiziționa servicii juri
dice de consultanță, de asis
tență și/sau de reprezentare, 
dacă acestea nu puteau fi 
asigurate de către personalul 
de specialitate juridică anga
jat în cadrul primăriei și doar 
cu aprobarea Consiliul Local 
al municipiului Sighetu Mar
mației, așa cum prevede art. 
I alin. 2 din O.U.G. nr. 
26/2012”, au mai subliniat ju-
decătorii. 
Așa că, la 14 octombrie 2016, 
Tribunalul Maramureș i-a con-
damnat pe Nemeș la un an și 
șase luni de închisoare, iar pe 
Bărbuș la doi ani de închi-
soare – ambele pedepse dic-
tate cu suspendare. 

Instanța a  
reîncadrat  
faptele 

Atât procurorii DNA, cât și in-
culpații din dosar au declarat 
recurs la sentința Tribunalului 
Maramureș.  
Pe 3 aprilie 2017, Curtea de 
Apel Cluj s-a pronunțat defini-
tiv în dosarul nr. 
3828/100/2014.  
Curtea de Apel Cluj a menți-
nut în parte sentința dată de 
Tribunalul Maramureș în acest 
dosar, admițând parțial apelul 
făcut de către procurorii DNA 
în acest caz și respingând în 
totalitate apelul declarat de 
către Ovidiu Nemeș și Ioan 
Bărbuș. 
Instanța l-a reîncadrat pe fos-
tul primar la infracțiunea de 
abuz în serviciu contra intere-
selor publice, infracțiune mai 
gravă decât cea pentru care a 
fost condamnat inițial la in-
stanța de fond – abuz în servi-
ciu (forma simplă a 
infracțiunii). 
„În baza art. 421, pct. 2, lit. a, 
C. pr. pen. (Codul de Proce-
dură Penală – n. red.) admite 
apelul declarat de Direcția 
Națională Anticorupție, Servi
ciul Teritorial Cluj – Biroul Teri
torial Maramureș – împotriva 
sentinței penale nr. 146 din 14 
octombrie 2016 a Tribunalului 
Maramureș, pe care o desfi
ințează în parte, cu privire la 
greșita încadrare juridică a 
faptei reținute în sarcina incul
patului Nemeș Ovidiu și, res
pectiv, omisiunea aplicării 
pedepsei accesorii inculpatului 
Bărbuș Ioan și pronunțând o 
nouă hotărâre, în aceste li
mite: schimbă încadrarea juri
dică a faptei reținute în 
sarcina inculpatului Nemeș 
Ovidiu din infracțiunea de 
abuz în serviciu prev. de art. 
297, alin. 1, Cod penal cu 
aplic., art. 5 Cod penal rap. la 
art. 132 din Legea nr. 78/2000 
în infracțiunea de abuz în 
serviciu contra intereselor 
publice prev. de art. 248, Cod 
penal 1969, rap. la art. 132 
din Legea nr. 78/2000 cu apli
carea art. 5, Cod penal și 
menține pedeapsa de 1 an 6 
luni închisoare și modalitatea 
de executare, stabilite de 
prima instanță”, se arată în 
dispozitivul sentinței defini-
tive.  

Primarii care  a
avocați ilegal r
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Primarii care 
avocați ilegal 

Presa din Ardeal 
a relatat, pe larg, 
cazul primarului 

din Sighetu 
 Marmației

Ovidiu Nemeș a invocat că nu cunoștea prevederile legii
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au angajat  
riscă pușcăria
Contractele 
 cu casele  
de avocatură,  
ținute la secret 

De teama Parchetului, Consiliul Jude-
țean Tulcea, dar și Primăria Generală 
a Municipiului București au refuzat 
să comunice informațiile referitoare 
la externalizarea serviciilor juridice. 
Ziarul „Cetățeanul” a dezvăluit că 
cele două instituții și nu numai au 
cheltuit ilegal sume uriașe pe con-
tracte cu case de avocatură. 
 
Astfel, Consiliul Judeţean (CJ) Tulcea a  
fost reprezentat în instanţă, prin încăl-
carea legii, doar de avocaţi sau socie-
tăţi de avocatură. Și nu orice fel de 
avocaţi, ci cei „cu ștaif”, ale căror ser-
vicii sunt foarte scumpe. Asta în con-
diţiile în care CJ Tulcea are un 
departament juridic numeros, ale 
cărui atribuţii sunt exact cele prestate 
de avocaţii angajaţi ilegal. 
Printre societăţile preferate de preșe-
dintele CJ Tulcea, Horia Teodorescu, 
se numără Popovici Niţu Stoica & Aso-
ciaţii, una dintre cele mai cunoscute 
și, în același timp, cele mai discrete 
firme din avocatura de business din 
România.  
Consiliul Judeţean Tulcea a refuzat să 
prezinte date despre contractele cu 
casele de avocatură, susţinând că in-
formaţiile solicitate sunt exceptate de 
la publicare, pentru că ar afecta pro-
ceduri judiciare în curs! 
„Ziarul Cetăţeanul se consideră în
dreptăţit să primească informaţiile so
licitate în temeiul Legii nr. 544/2001 
privind liberul acces la informaţiile de 
interes public, fără a ţine cont că fur
nizarea acestora poate fi limitată în 
măsura în care este vorba de informa
ţii exceptate în baza art. 12 din Legea 
nr. 544/2001. Astfel, potrivit dispoziţii
lor art. 12, alin. (1), lit. f) din Legea nr. 
544/2001, informațiile privind proce
durile judiciare, dacă publicitatea 
acestora aduce atingerea asigurării 
unui proces echitabil ori interesului 
legitim al oricăreia dintre părțile im
plicate în proces, se exceptează de la 
accesul liber al cetăţenilor”, se arată 
în nota remisă redacţiei de CJ Tulcea. 
 
Avocați  
pe bani grei  
și la Primăria  
Capitalei 

Și Primăria Capitalei a refuzat să dea 
date despre casele de avocatură care 
îi reprezintă interesele în instanţă, pe 

bani grei. „Cetăţeanul” a dezvăluit 
încă din 2015 că Primăria Capitalei a 
cheltuit sume uriașe, din bani publici, 
pe contracte ilegale cu casele de avo-
catură. Primarul de la acea vreme, 
Sorin Oprescu, a primit sprijinul consi-
lierilor generali care au votat o hotă-
râre de consiliu contrară prevederilor 
legii. 
Concret, pe 31 mai 2013, Sorin 
Oprescu a promovat, în faţa consilieri-
lor generali, o hotărâre pentru con-
tractarea unei case de avocatură în 
scandalul World Trade Center. Societa-
tea, în care municipiul București era 
acţionar, intrase în insolvenţă, iar Di-
recţia juridică din primărie a semnalat 
– corect, de altfel – că este nevoie de 
angajarea unei case de avocatură spe-
cializate pe astfel de dosare (de insol-
venţă).  
Oprescu a profitat imediat de ocazie și 
a băgat sub nasul consilierilor generali 
încă o hotărâre, prin care le propunea 
să aprobe încheierea de acorduri-
cadru și cu alte case de avocatură, 
fără să mai fie vorba de vreo situaţie 
specială sau de altă natură. Consilierii 
au votat, prin încălcarea legii, cheltui-
rea a sute de mii de euro din banii pu-
blici pe contractele cu casele de 
avocatură. 
 
Primăria Brașov,  
contracte  
cu peste  
20 de avocați 

În orașul de sub Tâmpa nu sunt bani 
pentru indemnizaţiile persoanelor cu 
handicap și nici pentru salariilor asis-
tenţilor acestora, dar Primăria Brașov 
toacă bani publici pe contracte cu 
avocaţi.  
În ultimii ani, municipalitatea a con-
tractat servicii juridice de la peste 20 
de avocaţi sau societăţi de avocatură, 
pentru care a plătit milioane de lei.  
Printre avocaţii preferaţi de edilul Ge-
orge Scripcaru se numără Adrian Rusu 
– despre care presa a relatat că este 
nepotul fostului deputat brașovean 
Ioan Adam, condamnat în dosarul re-
trocedării ilegale de păduri –, Nicolae 
Vrâncean, Tiţa Nicolescu, Maria Dicu, 
Radu și Cornelia Butnaru și chiar Ioan 
Adam, prin cabinetul de avocatură în 
care este asociat cu nepotul Adrian 
Rusu. 
 
Legea,  
călcată  
în picioare 

Angajarea caselor de avocatură de 
către instituţiile publice se poate face 

numai în anumite situaţii strict prevă-
zute de lege. Astfel, Ordonanţa de Ur-
genţă a Guvernului nr. 26/2012, 
precizează, la art. 1, alin 1: „Autorită
ţile și instituţiile publice ale adminis
traţiei publice centrale și locale, 
indiferent de modul de finanţare și su
bordonare, societăţile naţionale, com
paniile naţionale și societăţile 
comerciale cu capital integral sau ma
joritar de stat, precum și regiile auto
nome care au în structura 
organizatorică personal propriu de 
specialitate juridică nu pot achizi
ţiona servicii juridice de consultanţă, 
de asistenţă și/sau de reprezentare”. 
Legea oferă, însă, o „portiţă” (situaţie) 
în care se pot folosi serviciile unei 
case de avocatură, cea în care este ne-
voie ca apărătorii entităţilor publice să 
aibă un înalt grad de specializare: „În 
situaţii temeinic justificate, în care ac
tivităţile juridice de consultanţă, de 
asistenţă și/sau de reprezentare, nece
sare autorităţilor și instituţiilor publice 
prevăzute la alin. (1), nu se pot asi
gura de către personalul de speciali
tate juridică angajat în aceste entităţi, 
pot fi achiziţionate servicii de această 
natură, în condiţiile legii, numai cu 
aprobarea (…) consiliilor locale, consi
liilor judeţene sau Consiliului General 
al Municipiului București, după caz, 
pentru autorităţile și instituţiile pu
blice ale administraţiei publice locale”. 
 
Contractele 
cu avocații  
„privați”,  
metodă de  
risipire  
a banului  
public 

În 2012, Curtea de Conturi a României 
a constatat risipa de buni publici pen-
tru serviciile juridice. 
Potrivit raportului Curţii, „pentru 
aceeași activitate cu caracter juridic, o 
autoritate/instituţie publică a efectuat 
atât cheltuieli cu personalul propriu de 
specialitate juridică, cât și cheltuieli cu 
firme private de avocatură, care, de 
cele mai multe ori, egalează sau de
pășesc pe cele cu structura juridică 
proprie, conducând, astfel, la cheltuieli 
ineficiente ale banului public”. 
Astfel, pe perioada 2008-2010, cele 
408 entităţi supuse controlului (repre-
zentând 3% dintr-un total de 13.500 
de entităţi) au efectuat cheltuieli cu 
serviciile externe de avocatură în cu-
antum total de 317,9 milioane lei, iar 
cheltuielile cu funcţionarea structuri-
lor juridice proprii au fost în sumă de 
274,6 milioane lei.

Sentința  
care dă  
fiori baronilor  

 

Șeful CJ Tulcea, Horia Teodorescu, preferă avocații de lux

Primarul Brașovului, George Scripcaru, a rulat în instanțe peste 20 
de case de avocatură

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, întârzie să prezinte  
informațiile legate de contractele cu casele de avocatură
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Mașini luate pentru ștabi din Pri-
măria Capitalei, achiziții la su-
prapreț, angajări fictive și 
concursuri măsluite pentru ocu-
parea unor funcții – acestea sunt 
doar câteva dintre neregulile gă-
site de DNA în curtea Poliției Lo-
cale București. Procurorii 
anticorupție au deschis un dosar 
penal pentru abuz în serviciu, 
delapidare și fals intelectual, dar 
în urmă cu o săptămână l-au tri-
mis spre soluționare la Parchetul 
de pe lângă Judecătoria Sectoru-
lui 5.  
Dosarul de corupţie a fost deschis 
încă de acum 2 ani, după ce mai 
mulţi angajaţi ai Direcţiei Gene-
rale de Poliţie Locală și Control a 
Municipiului București, sătui să 
mai asiste impasibili la matrapaz-
lâcurile ștabilor din instituţie, au 
sesizat procurorii DNA.  
Anchetatorii au descins atunci la 
Primăria Capitalei, ridicând o mul-
ţime de documente referitoare la 
achiziţii publice, la organizarea 
unor concursuri pentru posturi de 
conducere, la pontaje ale Poliţiei 
Locale etc. Procurorii DNA au au-
diat zeci de martori în acest dosar, 
printre care și consilierul general, 
din partea PNL, Ciprian Ciucu. An-
cheta a confirmat neregulile grave 
din curtea Poliţiei Locale, dar la 11 
februarie 2019 procurorii DNA și-
au declinat competenţa în favoa-
rea  Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Sectorului 5, care 
continuă cercetările în acest caz 
de corupţie. 
Afacerea mașinilor  
de topit zăpada 

Una dintre cele mai flagrante în-
călcări ale legii constatată de an-
chetatori se referă la achiziția a 
12 utilaje de topit zăpada, de 
către Poliția Locală București, 
dar și de către alte instituții su-
bordonate Primăriei Capitalei, 
precum Grădina Zoologică sau 
Centrul Cultural ARCUB, care nu 
au niciun fel de atribuţii în salu-
britate. Achiziţiile, fără licitaţie, ar 
fi fost făcute în urma unei decizii 
la vârful Primăriei. Omul „de legă-
tură” ar fi fost ex-prefectul Spe-
ranţa Cliseru, la acea vreme șefa 
de cabinet a primarului Gabriela 
Firea.  
„Speranţa Cliseru ia spus întro 
ședinţă lui Ștefan Văsîi, șeful Poli
ţiei Locale, că fiecare trebuie să 
cumpere un utilaj de topit ză
pada, iar cine nu se conformează, 
zboară”, a declarat un martor din 
dosar. 
Potrivit procurorilor, Văsîi i-ar fi 
solicitat atunci directorului execu-
tiv al Direcţiei Logistică un raport 
cu privire la necesitatea acestei 

achiziţii, dar directorul a refuzat, 
arătând că Poliţia Locală nu are 
atribuţii în privinţa acestor utilaje. 
În final, raportul a fost semnat de 
alţi angajaţi ai instituţiei. 
Deși au fost achiziţionate în 
aceeași perioadă și de la aceeași 
firmă din Iași, mașinile de topit 
zăpada au costat diferit, arată 
procurorii. Astfel, utilajul ajuns în 
curtea Poliţiei Locale a costat 
30.000 de euro. 
„În acest mod sa eludat Legea 
achizițiilor publice. Aceste utilaje 
similare, achiziționate în același 
timp, care sunt folosite pentru 
același scop, ar fi trebuit 
achiziționate printro singură 
procedură de achiziție, transpa
rentă și competitivă, iar furnizo
rul a fost o firmă din Iași”, au 
notat procurorii DNA.  
Operațiunea  
„Duster pentru  
ștabii Capitalei” 

Procurorii anchetează și modul în 
care mai multe autoturisme Dacia 
Duster, achiziţionate de Poliţia Lo-
cală București în 2017, au ajuns să 
fie folosite ca mașini de serviciu de 
către șefi din Primăria Capitalei.  
Dintre cele 30 de autoturisme achi-
ziţionate atunci, jumătate au fost 
date unor directori din Primăria Ge-
nerală, prin dispoziţia verbală a di-
rectorului Poliţiei  Locale București, 
Ștefan Văsîi, au declarat martorii. 
Mașinile au costat sume impor-
tante, pentru că au fost comandate 
cu echipamente specifice: staţii de 
emisie-recepţie, sirene, girofar, 
cutie de armament etc.  
Două mașini Dacia Duster au 
ajuns la cabinetul viceprimarului 
Aurelian Bădulescu, acesta folo-
sind personal unul dintre autotu-
risme, după cum au declarat 
martorii. Mai mult decât atât, șo-
ferul lui Bădulescu se află pe șta-
tele de plată ale Poliției Locale, 
dar nu lucrează acolo, au mai aflat 
procurorii. 
Ziarul „Cetăţeanul” a relatat că unul 
dintre autoturismele Dacia Duster 
deturnate de la Poliţia Locală, cu 
numărul B-333-WWY, a fost sur-
prins pe Autostrada A3, în primă-
vara anului trecut. 
Ștefan Văsîi, directorul general al 
Poliţiei Locale București, a confir-
mat la acea vreme, pentru „Cetă-
ţeanul”, că autoturismul este al 
Poliţiei, afirmând, în mod neverosi-
mil, că mașina ar fi fost într-o dele-
gaţie oficială pe care ar fi semnat-o 
personal. 
Au schimbat  
numerele  
de înmatriculare 

„Ca nimeni să nu mai recu
noască mașinile Poliției Locale în 

trafic, care aveau în numerele de 
înmatriculare combinaţia «PLB» 
(n.r. Poliţia Locală București), au 
schimbat numerele la 60 de ma
șini, printre care și cele date la 
Primăria Capitalei”, au declarat 
surse din Poliţia Locală. 
De această operaţiune s-ar fi ocu-
pat Laurenţiu Creţan, șeful Servi-
ciului Logistică. Creţan se află în 
subordinea directorului executiv 
Horia Scarlat, personaj foarte 
vocal până anul trecut, dar care a 
fost redus la tăcere de șefii Poli-
ţiei Locale. De teamă, Scarlat nu 
mai scoate niciun cuvânt, la fel ca 
și fostul director general adjunct 
Adrian Vătu, care a acceptat să 
plece pe o funcţie de șef serviciu 
(Serviciul Parcuri), doar ca să fie 
lăsat în pace, susţin sursele „Cetă-
ţeanul”. 
Pantofii de lux,  
„de unică folosință” 

La capitolul „achiziţii păguboase” 
se numără și contractul pentru 
400 de perechi de pantofi pentru 
agenţii Poliţiei Locale, încheiat 
„pe blat” cu o firmă din Vâlcea, 
tot în 2017. 
Unul dintre martorii audiaţi de 
DNA a arătat cum s-a făcut achizi-
ţia. La sfârșitul anului 2016, poliţi-
știi locali de la Ordine Publică au 
cerut să li se achiziţioneze încălţă-
minte mai comodă, în special 
pentru cei care patrulează pe jos.  
Ulterior, fără o licitație și fără a fi 
semnat vreun contract, polițiștii 
locali au primit 400 de perechi 
de pantofi, de la firma Modarem 
SRL Râmnicu-Vâlcea.  
În mai 2017, șeful Serviciului 
Achiziţii, Andrei Gabriel, i-a solici-
tat directorului executiv adjunct 
al Direcţiei de Siguranţă și Ordine 
Publică să întocmească rapoarte 
cu privire la calitatea pantofilor 
luaţi „pe blat”. Directorul a refu-
zat, însă, pentru că știa că nu fu-
sese încheiat niciun contract 
pentru încălţăminte. Mai mult, 
acesta a semnalat neregulile șefu-
lui Serviciului Achiziţii, dar și di-
rectorului general Ștefan Văsîi, 
dar nu a fost luat în seamă. Con-
tractul cu firma Modarem, nepu-
blicat în sistemul de achiziţii 
publice, a fost semnat abia în no-
iembrie 2017. Pantofii cumpăraţi 
pentru poliţiștii locali s-au dovedit 
a fi „de unică folosinţă”. Astfel, 
agenţii s-au plâns că pantofii sunt 
extrem de incomozi, nepotriviţi 
pentru misiunile pe care le au de 
executat și că se strică extrem de 
rapid. 
Director  
de imagine  
impostor 

Procurorii investighează și modul 
în care a fost angajat directorul 
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Serviciului de Imagine și Comuni-
care al Poliţiei Locale București, 
Răzvan Popa, existând suspiciuni 
că dosarul său profesional ar fi 
fost falsificat.  
La începutul anului 2017, s-a con-
statat că din dosarul profesional 
al acestuia lipseau diplomele de 
studii – respectiv diploma de stu-
dii postuniversitare (Master), con-
diţie obligatorie pentru ocuparea 
postului respectiv. Mai mult, la 
dosarul profesional al lui Răzvan 
Popa era anexată o declaraţie pe 
proprie răspundere, în care 
acesta lua act de falsul în declara-
ţii și în care a scris că are studiile 
de Master finalizate.  
Popa a recunoscut atunci în faţa 
Comisiei de Disciplină că nu de-
ţine documentele necesare ocu-
pării funcţiei de șef serviciu, fapt 
pentru care a primit calificativul 
„nesatisfăcător” la evaluarea pro-
fesională. 
Demis  
și angajat  
din nou 

Ca urmare a acestui fapt, în mar-
tie 2017 Răzvan Popa a fost demis 
și încadrat pe o altă funcţie în ca-
drul Serviciului Circulaţie. Unul 
dintre martorii audiați la DNA a 
declarat că directorul Ștefan Văsîi 
l-a amenințat că, dacă nu îl lasă 
în pace pe Răzvan Popa, „va 
zbura din Poliția Locală”. 
Ulterior, Popa a fost numit iar di-
rector de imagine, fără examen, 
cu delegaţie pentru o perioadă de 
6 luni, pe motiv că „a depus la 
dosar dovada studiilor postuniver-
sitare”.  
În acest caz, procurorii vorbesc și 
de un prejudiciu material, pentru 
că Răzvan Popa a încasat ilegal in-
demnizaţie de conducere timp 
mai bine de 7 ani. De altfel, Comi-
sia de Disciplină a Poliţiei Locale a 
constatat prejudiciul. Acest lucru a 
fost adus inclusiv la cunoștinţa di-
rectorului general Ștefan Văsîi, 
printr-un raport scris, dar care nu 
a luat, însă, nicio măsură, susţin 
anchetatorii.  
Concursuri  
măsluite 

Unul dintre martorii procurorilor 
DNA, consilierul general Ciprian 
Ciucu, a dat declaraţii despre mă-
sluirea unui concurs la Poliţia Lo-
cală, pentru ocuparea postului de 
director executiv.  
Astfel, unul dintre concurenţi, 
Toma Nistor, apropiat al directo-
rului Ștefan Văsîi, ar fi știut su-
biectele, numai că ar fi încurcat... 
răspunsurile. 
„În legătură cu concursul, mar
torul a precizat că a aflat că pen
tru examen au fost formulate, 
conform legii, mai multe va

riante de subiecte, iar unul din
tre concurenți, respectiv Toma 
Nistor, a răspuns la alte subiecte 
decât cele care au fost extrase”, 
au arătat anchetatorii. 
Cel care a pierdut atunci concur-
sul în favoarea lui Toma Nistor a 
făcut contestaţie, iar organizato-
rii, ca să înăbușe scandalul în fașă, 
au anulat concursul. 
„Ca urmare a contestaţiei depuse, 
Toma Nistor ar fi fost «rugat» să 
nu se mai prezinte la proba orală, 
care se desfășura ulterior, lucru 
care sa și întâmplat, concursul 
nefiind validat”, au mai consem-
nat procurorii DNA. Când apele s-
au liniștit, Toma Nistor ar fi fost 
numit pe post cu delegaţie. 
 
Șeful Serviciului  
Circulație,  
arătat  
cu degetul 

Alte abuzuri și ilegalităţi sesizate 
de angajaţi ai Poliţiei Locale Bucu-
rești se referă la plata unor ore de 
noapte fictive, presiuni asupra 
unor subalterni pentru eliberarea 
unor funcţii de conducere și mar-
ginalizarea acestora, constrângeri 
arbitrare și fără respectarea legi-
slaţiei, inclusiv prin mutări dintr-
un serviciu în altul, asupra 
subordonaţilor care au avut cura-
jul să pună întrebări incomode 
sau să sesizeze nereguli grave etc. 
Martorii au dat ca exemplu lipsa 
unei cantităţi de aproximativ 15 
tone de motorină și intervenția 
asupra kilometrajului autoturis-
melor de serviciu pentru a cores-
punde foilor de parcurs. Aceiași 
martori l-au indicat responsabil 
pentru aceste nereguli pe Cristian 
Alin Mândroc, fost șef al Serviciu-
lui Circulaţie și actual director ad-
junct al Poliţiei Locale.  
Acesta este fiul lui Marian Mân-
droc, unul dintre poliţiștii impli-
caţi în dosarul „Shanghai”. 
Scandalul a izbucnit atunci când 
s-a aflat că membrii unei reţele 
de trafic de carne vie, formată din 
cetăţeni chinezi, erau protejaţi de 
poliţiști, în schimbul unor servicii 
sexuale și nu numai. Mândroc se-
nior ar fi fost recunoscut de o mi-
noră sechestrată de chinezi și 
obligată, a  acuzat ea, să facă sex 
cu el. 
 
Firea:  
Achizițiile  
s-au făcut legal 

În mai 2018, atunci când procuro-
rii DNA au descins pentru prima 
oară la Poliţia Locală, primarul ge-
neral Gabriela Firea susţinea cu 
tărie că achiziţiile acestei instituţii 
s-au făcut legal. 

„Utilajele de topit zăpada au fost 
achiziţionate cu respectarea pre
vederilor legale în vigoare, în con
formitate cu Legea achiziţiilor 
publice. Respingem categoric acu
zaţiile tendenţioase potrivit cărora 
aceste utilaje au fost achiziţionate 
cu diferenţe de «zeci de mii de 
euro». În fapt, cele 12 instalaţii de 
topit zăpada au fost achiziţionate 
prin procedura directă, cu anunţ 
în SEAP, iar preţul acestora variază 
între 129.000 lei și 131.500 lei, di
ferenţa dintre acestea fiind dată 
de achiziţionarea platformei de 
transport sau nu, nemodificând în 
nici un fel condiţiile de funcţionare 
a instalaţiilor”, afirma Firea. 
Mai mult, ea i-a acuzat pe consi-
lierii PNL și USR că s-ar afla în spa-
tele delaţiunilor de la DNA.  
„PNL și USR se ocupă cu delaţiuni. 
Vor să blocheze proiectele Primă
riei (…) Foarte interesant că acest 
document de la Poliţia Locală (n.r. 
adresa trimisă de DNA pentru pu
nerea la dispoziţie a documente
lor) a ajuns la un consilier general 
PNL. Așa cum știţi, în Consiliul Ge
neral, USR și PNL se opun tuturor 
proiectelor benefice pentru Bucu
rești”, a menţionat Gabriela Firea. 
 
Poliția Locală,  
în siajul familiei 
Pandele-Firea 

Deși primarul Gabriela Firea a 
afirmat că nu a știut niciodată 
ce se întâmplă în curtea Poliţiei 
Locale, în posturile-cheie ale in-
stituţiei au fost numite per-
soane apropiate soţului său, 
primarul din Voluntari, Florentin 
Pandele, după cum au arătat 
martorii audiaţi la DNA. 
Chiar directorul general al Poli-
ţiei Locale București, Ștefan 
Văsîi, este venit de la Poliţia Lo-
cală Voluntari, fiind cunoscut 
drept „omul lui Pandele”. 
„Cu privire la directorul Poliţiei 
Locale a Municipiului București, 
Ștefan Văsîi, martorul a arătat 
că acesta a ocupat mai multe 
posturi în administraţia orașului 
Voluntari, după care a fost de
tașat la Corpul de Control al Pri
marului, ulterior fiind detașat la 
Poliţia Locală, de aici partici
pând la concursul pentru ocupa
rea postului de șef al Poliţiei 
Locale București”, au arătat an-
chetatorii, cu referire la mărtu-
ria lui Ciprian Ciucu. 
Potrivit surselor, directorul de 
Personal al Poliției Locale este 
Mihaela Vizireanu, venită de la 
Primăria Voluntari, fostă su-
bordonată a primarului Pan-
dele, angajată prin transfer. 
Tot din primăria Voluntari ar fi 
venit și coordonatoarea Servi-
ciului Contabilitate, Anda Lixan-
dru.

DNA si̦a declinat competența în favoarea Parchetului de pe lânga ̆Judecătoria Sectorului 5

Utilajele de topit zăpada au fost băgate pe gâtul unor instituti̦i din subordinea Primăriei 
Capitalei, inclusiv Poliției Locale

Consilierul general Ciprian Ciucu a dat procurorilor detalii despre neregulile de la 
Poliția Locală

Unul dintre autoturismele Dacia Duster deturnate de la Poliția Locală a fost surprins pe Autostrada 
A3, în primăvara anului trecut
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Ploaia înghețată care s-a 
abătut recent asupra Ca-
pitalei, dar și asupra altor 
zone din țară, a produs 
pagube însemnate pro-
prietarilor de mașini. Cei 
mai prevăzători, care au 
încheiat o poliță CASCO, 
au fost despăgubiți de so-
cietățile de asigurări. Cu 
puțin noroc, și ceilalți șo-
feri pot să-și recupereze 
pagubele. Avocatul 
Adrian Cuculis explică 
cum trebuie să procedăm 
atunci când ne găsim ma-
șina avariată în parcare, 
din cauza fenomenelor 
meteo. 
 
„Procedura în sine de recu-
perare a acestor pagube nu 
e complicată. Dacă primăria 
sau cel vinovat – pentru că 
nu trebuie să trimitem toată 
vina către primărie, poate fi 
vorba de o asociaţie de pro-
prietari, o altă persoană ju-
ridică sau una fizică – ar fi 
de acord să ne despăgu-
bească în termen de 30 de 
zile de când facem prima 
dată notificarea la instanţă – 
sigur că lucrurile ar fi foarte 
simple”, arată avocatul 
Adrian Cuculis. 
Pentru a putea fi despăgu-

biţi, trebuie să facem do-
vada daunelor suferite în 
urma fenomenului meteo. 
Acestea pot fi de la fotogra-
fii, până la declaraţii ale 
unor martori. 
„Să trecem în revistă ce acte 
au nevoie cei care sunt într-
o asemenea situaţie ca să 
poată obţine despăgubiri 
pentru daunele produse. În 
primul rând, e bine să avem 
cât mai multe probe – foto-
grafii cu autoturismul ava-
riat de pomi sau chiar 
filmuleţe video, dar și decla-
raţiile unor vecini care au 
fost martori la incident. 
Foarte important este și un 
deviz de la un service auto-
rizat de Registrul Auto 
Român, care să constate 
daunele produse și costurile 
reparaţiei”, a explicat avoca-
tul. 
Varianta  
ușoară:  
vinovații  
acceptă  
plata daunelor 

În varianta ușoară, cei res-
ponsabili de producerea 
daunelor acceptă să îi des-
păgubească pe proprietari. 
În acest caz, este nevoie 
doar să facem dovada pagu-

belor. 
„Dacă este vorba de asocia-
ţia de proprietari care nu a 
făcut demersuri pentru toa-
letarea copacilor, de primă-
rie sau de o persoană fizică 
ce avea pe terenul său co-
pacul netoaletat, se face o 
notificare în maximum 30 
de zile, se depun probele 
care să ateste daunele pro-
duse. Trebuie făcută dovada 
că există o legătură de cau-
zalitate între copacul căzut 
și avaria suferită de autotu-
rism”, explică Adrian Cucu-
lis.  
Varianta  
complicată:  
proces  
în instanță 

În varianta complicată, când 
cei vinovaţi de producerea 
daunelor refuză să le plă-
tească, trebuie să ne adre-
săm instanţei. Un proces 
durează, însă, mult și im-
plică costuri materiale pen-
tru cel care vrea ca 
judecătorii să-i facă drep-
tate.  
„Dacă în 30 de zile nu pri-
mim niciun fel de răspuns, 
intrăm în etapa conten-
cioasă în care ne adresăm 
instanţei de judecată. Sigur, 
aici lucrurile se complică. 

Din nefericire, un astfel de 
proces durează aproximativ 
un an și implică anumite 
costuri. O să avem nevoie 
de o expertiză, iar în funcţie 
de daunele pe care le solici-
tăm va trebui plătită și o 
taxă de timbru și, nu în ulti-
mul rând, dacă apelăm la un 
avocat, va trebui să plătim și 
onorariul acestuia. Ce este 
important de știut, dacă 
vom câștiga procesul, cu 
certitudine aceste costuri 
vor fi recuperate prin hotă-
rârea pe care o va pronunţa 
instanţa de judecată”, arată 
specialistul.  
Cei care își folosesc mașinile 
în scop profesional pot ob-
ţine și daune pentru benefi-
ciul nerealizat. 
„Dacă se ajunge la judecată, 
trebuie să știm că cei care 
își foloseau mașina în scop 
profesional – taximetrie sau 
transport de marfă – pot so-
licita inclusiv plata pentru 
beneficiul nerealizat în pe-
rioada în care mașina este 
indisponibilă din cauza ava-
riilor suferite. Acest benefi-
ciu nerealizat înseamnă că 
eu nu am putut să-mi folo-
sesc mașina și atunci mă 
despăgubesc de la cel care 

se face vinovat de daună.  
De asemenea, se pot cere și 
daune morale. Au fost ca-
zuri în care oamenii și-au 
pierdut locul de muncă din 
cauza unor astfel de inci-
dente, au suferit de anxie-
tate, iar lucrurile acestea 
sunt cuantificabile în sume 
de bani”, precizează specia-
listul.  
„Culpă 
comună”  
sau  
„adio  
despăgubiri” 

Cei păgubiţi nu vor putea în 
orice situaţie să primească 
despăgubiri. În cazurile de 
„culpă comună”, proprieta-
rul mașinii avariate este bun 
de plată. 
„Sunt și anumite situaţii de 
excludere, cum ar fi dacă 
am parcat mașina într-un 
loc nepermis, în zona unui 
indicator oprirea sau staţio-
narea interzisă. În aceste si-
tuaţii, nu vom putea fi 
despăgubiţi, persoana res-
ponsabilă pentru daună va 
putea invoca culpa co-
mună”, spune avocatul.  

 Primăria  
Sectorului 4,  
cea mai serioasă 
Primăria Sectorului 4 a fost 
singura din București care a 
anunţat că îi va despăgubi 
pe proprietarii ale căror ma-
șini au fost avariate de 
ploaia îngheţată, de la sfârși-
tul lunii ianuarie, când peste 
o sută de copaci au căzut 
din cauza vântului puternic 
în București și Ilfov.  
„Din păcate, ploaia înghe
ţată a produs mai multe pa
gube materiale, iar, din 
cauza copacilor căzuţi, 
multe autoturisme au fost 
avariate. De aceea, am ho
tărât să venim în sprijinul 
proprietarilor și să îi ajutăm 
să își repare mașinile. Cei 
afectaţi trebuie să vină la se
diul primăriei, cu nota de 
constatare întocmită la faţa 
locului de colegii de la Poliţia 
Locală Sector 4, iar juriștii 
noștri le vor oferi suportul 
necesar întocmirii dosarelor 
de despăgubire, astfel încât 
cererile să fie soluţionate în 
regim de urgenţă”, a decla-
rat Daniel Băluţă, primarul 
Sectorului 4. 

CUI TREBUIE  
SĂ TE  

ADRESEZI  
DACĂ GĂSEȘTI  

MAȘINA  
AVARIATĂ  

ÎN PARCARE 

Cea mai sigură metodă de protecţie împo-
triva avariilor cauzate autoturismelor de fe-
nomenele meteo este încheierea unei poliţe 
CASCO, care să acopere aceste situaţii. În 
aceste cazuri, se deschid dosare de daună, 
iar proprietarii mașinilor sunt despăgubiţi în 
cel mai scurt timp. 
„În situaţia celor care au o poliţă CASCO, lu-
crurile sunt simple: se deschide un dosar de 
daună și ne despăgubește firma de asigurări, 
fără să ne fie afectată acea clasă de bonus-
malus și nici nu ne va crește valoarea poliţei 
în anul următor. Ulterior, compania de asigu-
rări se va îndrepta în instanţă împotriva per-
soanei considerată vinovată de producerea 
daunei. Din păcate, statistic vorbind, doar în 

15% din cele 600 de cazuri de avarii produse 
în București din cauza ploii îngheţate, pro-
prietarii mașinilor au avut poliţe CASCO”, 
spune avocatul Adrian Cuculis.  
În plus, asiguraţii care au ales și opţiunea de 
asistenţă rutieră în poliţa lor CASCO au posi-
bilitatea de a o utiliza în cazul în care autove-
hiculul a fost grav avariat de căderea unui 
copac sau a gheţii și nu mai este deplasabil. 
De regulă, poliţele CASCO pentru autovehi-
cule acoperă riscurile de incendiu, trăsnet, 
explozie, furt, evenimente naturale, eveni-
mente socio-politice și acte de vandalism, 
căderea de corpuri pe autovehicul, avarii 
produse în accidente rutiere prin coliziune 
cu alt autovehicul și avarii accidentale pro-

duse exclusiv autovehiculului – însă pache-
tele de riscuri asigurate pot să difere de la o 
companie de asigurări la alta. Suplimentar, o 
astfel de asigurare mai poate acoperi pierde-
rea sau furtul cheilor, accidentarea persoa-
nelor transportate și serviciul de asistenţă 
rutieră, în funcţie de produsul achiziţionat 
de client. 
Atenţie! Sunt, însă, și situaţii în care poliţa 
CASCO nu te despăgubește. În cazul unei in-
undaţii, de exemplu, dacă mașina este par-
cată și întră apă la motor, asigurătorul 
plătește cheltuielile de reparaţii. Dacă sun-
teţi, însă, pe drum și intraţi într-o zonă inun-
dată crezând că puteţi trece fără probleme, 
sunteţi buni de plată.

Polița CASCO te scutește de bătăi de cap 
Avocatul  

Adrian Cuculis  
explică  

cum trebuie  
să procedăm 

atunci  
când ne găsim 

mașina  
avariata  

in parcare


