” Regii asfaltului” , luați la bani
mărunți de Consiliul Concurenței

VERIFICĂRI. Consiliul Concurenței (CC) a declanșat trei controale privind posibile
înțelegeri între companii de a participa cu oferte trucate la licitațiile organizate
de Consiliul Județean Teleorman, Consiliul Județean Ilfov și de Direcția Regională
Drumuri și Poduri Craiova (D.R.D.P. Craiova) pentru atribuirea unor contracte de
reabilitare, modernizare și de lucrări de întreținere a drumurilor. Pe listă, se află
și un drum din Râmnicu Vâlcea, asupra căruia au fost efectuate multiple lucrări de
întreținere.
Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, afirmă că două dintre
investigații au fost declanșate în urma informațiilor privind modul în care s-au depus
documentele de calificare și s-au elaborat ofertele de participare, furnizate de
Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice. ”
Pentru cea de a treia investigație, indiciile au fost obținute în cadrul studiului de
piață pe care îl derulăm pe piața lucrărilor de construcții de drumuri și autostrăzi
din România” , a spus șieful Consiliului Concurentei, adăugând că asemenea
investigații pot dura peste doi ani. Astfel, Consiliul Concurenței deține indicii că
zece companii s-au înțeles să participe cu oferte formale la licitațiile organizate în
anul 2008 de Direcția Regională Drumuri și Poduri Craiova (D.R.D.P. Craiova) din
cadrul C.N.A.D.N.R., pentru atribuirea ” Acordului cadru pentru lucrări și servicii de

întreținere multianuală iarnă-vară 2008-2011″ , astfel încât, simulând concurența,
contractele să fie adjudecate prin rotație. Așadar, au fost organizate trei licitații
ce au fost adjudecate de S.C. Colas Drumuri S.R.L, S.C. Gecor S.R.L, S.C. General
Trust Argeș S.R.L, valoarea totală acestora fiind de de 499,1 milioane lei
(aproximativ 114,2 milioane euro), sursa de finanțare reprezentat-o bugetul de stat.
Dezmăț pe bani publici
Făcând investigații amănunțite am aflat că acel contract, încheiat pentru un drum din
Râmnic, a fost atribuit în data de 29 decembrie 2008, firmei SC COLAS DRUMURI SRL.
Valoarea contractului a fost de 58. 324 932,67 lei fără TVA, Â cu dată de execuție
finală până la 31 decembrie 2009. Multe dintre firmele luate la purecat de Consiliul
Concurenței sunt controlate de renumiții ” regi ai asfaltului” , cunoscuți pentru
numeroasele afaceri încheiate cu statul: Tehnologica Radion-Theodor Berna, Euro
Construct Trading 98-Dan Besciu și Sorin Vulpescu, Romstrade- Nelu Iordache, PA&CoCostel Cașuneanu, Apolodor-Radu Ouatu, fiind implicate și companii cu capital străin:
Strabag, Alpine Austria, LENA Engenharia E Construcoes. Dacă Consiliul Concurenței va
constata încălcarea regulilor de concurență, companiile implicate riscă amenzi de până
la 10% din cifra de afaceri. Așadar, printre drumurile pentru care au fost încheiate
posibile contracte suspecte se numără și cele atribuite de D.R.D.P. Craiova, unde
lucrările de întreținere au fost împărțite în patru loturi:

lot 1 SDN Turnu Severin

lot 2 SDN Targu-Jiu lot 3 SDN Râmnicu-Vâlcea și lot 4 SDN Slatina.
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