
 
 
 
Drept la replică  
 
 
Referitor la: Articolul „Cum se învârt banii în jurul lui Stavarache”, apărut în 
ediţia din data de 26.09.2007 a cotidianului Monitorul de Bacău. 
 

La o primă citire a articolului „Cum se învârt banii în jurul lui Stavarache” 
observăm o „sumedenie” de informaţii eronate, acuze neargumentate şi exagerări 
ridicole.  

Astfel, în articolul la care facem referire, sunt vehiculate numele unor firme - SC 
Vasion SRL, S.C. Consizo, S.C. Luxor SRL sau Nova Casa -  prezentate ca „firme 
abonate la banul public”. Îţi poţi imagina cu uşurinţă că aceaste firme au câştigat 
majoritatea contractelor cu Primăria, realitatea fiind cu totul alta şi vom argumenta acest 
lucru cu date, cifre şi situaţii statistice. 

 Până în prezent, în cursul anului 2007, Primăria Municipiului Bacău a atribuit 
peste 200 de contracte, în urma procedurilor legale de contractare de servicii, produse sau 
lucrări, conform OUG 34/2006, în valoare de aproape 183 000 000 lei. 

Din aceste contracte doar 3 au fost adjudecate de firma S.C. Vasion, a căror 
valoare este de aproape 500 000 lei, deoarece oferta S.C. Vasion  a avut preţul cel mai 
mic respectând specificaţiile tehnice din caietul de sarcini. Precizăm, de altfel, că nu S.C. 
Vasion montează pavelele din Parcul Trandafirilor, ci firma S.C. Global Invest. O 
„greşeală strecurată” în articol pentru crea cititorilor imaginea de firmă „abonată la banul 
public”. 

În acest an au fost încheiate 60 de contracte de lucrări pentru investiţii de 
reabilitare, amenajare sau modernizare a unităţilor de învăţământ cu peste 20 de firme de 
constructii. Anunturile de licitatii pentru aceste lucrari au fost publicate pe SEAP 
(Serviciul Electronic de Achizitii Publice), toate firmele interesate putând depune oferte 
in vederea obţinerii contractului. Legea spune foarte clar că orice contract va fi adjudecat 
de firma care are oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic cu respectarea 
conditiilor tehnice prezentate în caietul de sarcini.  

S.C. Nova Casa SRL a câştigat licitaţia de lucrări la 3 din cele 60 de unităţi de 
învăţământ: Colegiul Anghel Saligny, Şcoala nr. 10 şi Şcoala Al. Ioan Cuza. La Colegiul 
Pedagogic „Ştefan cel Mare” şi Colegiul Economic „Ioan Ghica” lucrările nu au fost 
executate de SC Nova SRL, ci de firmele S.C. Econatur SRL, respectiv S.C. Art Deco 
SRL.  O altă „greşeală”  a acestui articol. 

În aceeaşi manieră de dezinformare este prezentată şi situaţia contractelor 
încheiate între Primăria Bacău şi firma SC Consizo Serv SRL: „o sumedenie de licitaţii 
de reabilitare a unor imobile din municipiul Bacău”. Să aprecieze fiecare dintre cetăţenii 
municipiului Bacău dacă cele 5 contracte încheiate de S.C. Consizo Serv SRL (în 
condiţiile în care la licitaţii s-a prezentat cu preţul cel mai mic) din totalul celor peste 200 
contracte încheiate de Primărie în anul în curs reprezintă „sumedenia” amintită în articol.   

Cât priveşte valoarea contractului încheiat între Primărie şi S.C. Luxor SRL 



pentru furnizarea şi montarea aparatelor de aer condiţionat, aceasta este de 40 500 şi nu 
de 405 500. 
  Apreciem că autorul articolului nu a făcut altceva decât să dezinformeze cu bună 
ştiinţă opinia publică încercând discreditarea actualei administraţii locale, modificând 
informaţii ce pot fi găsite pe site-ul Primăriei Municipiului Bacău. 
 În final, înţelegem supărarea patronului ziarului Monitorul de Bacău care, 
împreună cu colegul său, d-l Drăgănuţă Constantin nu respectă nicio lege în acest oraş şi 
construiesc ilegal, bazându-se pe faptul că sunt oameni politici, dar oricâte presiuni vor 
face suntem hotărâţi să aplicăm legea. 
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