
Domnului Procuror General al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie 

 

Domnule PROCUROR GENERAL, 

 
 
Subsemnatul Dan Bunescu, cetatean roman, CNP 1590823080012, domiciliat in Canada la adresa 705-1110 
Walden Circle, Mississauga, ON, L5J 4R3, in temeiul art.221 din CPP, formulez prezentul 
 
DENUNT 
 

Impotriva impotriva persoanelor, functionari publici asa cum sunt acestia definiti in Art. 175 -Funcţionar 
public-,din codul penal,  cat si a personaluli militar din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul 
Economiei si Comertului, Ministerului Finantelor, si a membrilor Guvernului care asa cum se arata in 
art.1 al L115/199 :  

Guvernul, în întregul său, și fiecare dintre membrii acestuia sunt obligați să își 
îndeplinească mandatul cu respectarea Constituției și a legilor țării, 

 Care asa cm se va vedea prin indeplinirea cu rea credinta a atributiilor ce le revin in interpretarea si 

aplicarea Constitutiei si a legislatiei in vigoare, au actionat in sensul deformarii si denaturarii intentiilor si 

prevederilor specifice ale acestora, prin diseminarea de informatii false, truncheate, deformate, in 

documente oficiale, ex. : Note de fundamentare, Circumstante si proceduri specifice, HG, proiecte de lege, si 

in supunerea acestora spre aprobare in diferite forme in mod repetat cu scopul vadit de a camunfla si a 

induce in eroare persoanele de buna credinta aflate pe lantul decizional. Odata aprobate si puse in aplicare, 

hotararile sau legile care se bazeaza pe aceste documente vor prejudicia economic si financiar statul roman, 

si vor crea un impact negativ deosebit asupra capacitatii de lupta a categoriilor de forte armate, tocmai prin 

afectarea grava si negativa a ceea ce cetatenii, civili sau militari, din Ministerul Apararii Nationale  clameaza 

fara nici un suport real si argumentat, dupa cum se va vedea mai jos, a fi “interes essential de securitate’ 

sau “securitatea aprovizionarii” si implicit asupra securitatii nationale, prin incalcarea urmatoarelor articole 

din Codul Penal, ale Legislatiei in vigoare si din Constitutia Romaniei : 

A. Constitutia Romaniei 

1. Art. 54 

Fidelitatea fată de ţară 

(1) Fidelitatea faţă de ţară este sacră. 

(2) Cetăţenii cărora le sunt încredinţate funcţii publice, precum şi militarii, răspund de îndeplinirea cu 

credinţă a obligaţiilor ce le revin şi, în acest scop, vor depune jurământul cerut de lege. 

2.  Art. 135 (2) 

Economia 
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 (2) Statul trebuie să asigure: 
a) libertatea comerţului, protecţia concurenţei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor 
factorilor de producţie; 
b) protejarea intereselor naţionale în activitatea economică, financiară şi valutară; 
c) stimularea cercetării ştiinţifice şi tehnologice naţionale, a artei şi protecţia dreptului de autor; 

B. Legea Raspunderii Ministeriale 

 

Art. 8. (b) din L egea raspunderii Ministeriale 115/1999- 

(1) Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 12 ani următoarele fapte săvârșite de 
membrii Guvernului în exercițiul funcției lor: 

b) prezentarea, cu rea-credință, de date inexacte Parlamentului sau Președintelui României cu privire 
la activitatea Guvernului sau a unui minister, pentru a ascunde săvârșirea unor fapte de natură să 
aducă atingere intereselor statului. 

(3) Tentativa faptelor prevăzute la alin. (1) se pedepsește. 

 

C. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor 

contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii, aprobată cu modificări 

şi completări prin Legea nr. 195/2012. 

Numeroase articole-v. Notele anexate la acest denunt cu cometariile specifice la documentatia legislativa  

D. LEGEA Nr. 354 din 10 iulie 2003 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 

189/2002 privind operatiunile compensatorii (offset) referitoare la contractele de achizitii 

pentru nevoi de aparare, ordine publica si siguranta nationala 

Intreaga legislatie la toate programele de achizitie si anexele care o acompaniaza, sunt intocmite cu 

scopul vadit de a ocoli, escamota, eluda prevederile acestei legi care se aliniaza prevederilor Constitutiei 

Romaniei si este in spiritul si pe fondul legislatiei similare existente in maoritatea tarilor europene, care 

unele dintre ele au deja legislatia adaptata la directiva 2009/81/CE a Consiliului European, mentinand 

fondul si adaptand forma legislatiei nationale. Romania fiind un caz aparte, singura tara care nu a semnat 

aderarea la aceasta Directiva dar care o incalca cu consecventa in detrimentul interesului national ! 

E. Codul penal 

1.ABUZ IN SERVICIU- prevazuta si sanctionata in Art, 297 CP, 

Art. 297 
Abuzul în serviciu 

(1) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act sau 
îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor 
sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseşte cu 
închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publica 
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2. Tentativelor de OBTINERE ILEGALA DE FONDURI si DETURNARE DE FONDURI-prevazute si 

sanctionate in art. 306 si 307 CP : 

Art. 306 
Obţinerea ilegală de fonduri 

(1) Folosirea ori prezentarea de documente sau date false, inexacte ori incomplete, pentru primirea 
aprobărilor sau garanţiilor necesare acordării finanţărilor obţinute sau garantate din fonduri 
publice, dacă are ca rezultat obţinerea pe nedrept a acestor fonduri, se pedepseşte cu 
închisoarea de la 2 la 7 ani. 

(2) Tentativa se pedepseste 

 
Art. 307 
Deturnarea de fonduri 
(1) Schimbarea destinaţiei fondurilor băneşti ori a resurselor materiale alocate unei autorităţi publice 
sau instituţii publice, fără respectarea prevederilor legale, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 
ani. 
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a 
destinaţiei fondurilor provenite din finanţările obţinute sau garantate din fonduri publice. 
(3) Tentativa se pedepseşte. 

 
3. Tentativa de FALS intelectual, in inscrisuri opficiale asa cum sunt ele definite in Art.178 CP, prevazut 
si sanctionat in Art. 321 CP : 

 
Art. 321 
Falsul intelectual 
(1) Falsificarea unui înscris oficial cu prilejul întocmirii acestuia, de către un funcţionar public aflat în 
exercitarea atribuţiilor de serviciu, prin atestarea unor fapte sau împrejurări necorespunzătoare 
adevărului ori prin omisiunea cu ştiinţă de a insera unele date sau împrejurări, se pedepseşte cu 
închisoarea de la unu la 5 ani. 
(2) Tentativa se pedepseşte. 

 

Art. 178 -Informaţii secrete de stat şi înscrisuri oficiale 

 (2)Înscris oficial este orice înscris care emană de la o persoană juridică dintre cele la care se referă art. 

176 ori de la persoana prevăzută în art. 175 alin. (2) sau care aparţine unor asemenea persoane. 

 

4. Avand in vedere ca o parte din faptele deja consummate au produs consecinte deosebit de grave, 

cu efecte negative de subminare a economiei nationale si a capacitatii de aparare, aplicarea 

prevederilor si sanctiunilor prevazute in Art.309 din CP : 

Art. 309 

Faptele care au produs consecinţe deosebit de grave 

DocuSign Envelope ID: 79AF2134-27A8-4288-9CCC-AC7C8500FE34



Dacă faptele prevăzute în art. 295,art. 297,art. 298,art. 300,art. 303,art. 304,art. 306 sau art. 307 au produs 

consecinţe deosebit de grave, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege se majorează cu jumătate. 

 

 

 

 

Motivele denuntului: 

 

In fapt: 

In data de 03 Noiembrie 2016, Ministerul Apararii Nationale, prin semnatura ministrului Mihnea Motoc, a pus 

in dezbatere publica proiectul de HG privind achizitia de catre MApN a produsului “Corveta 

multifunctionala”, adoptata si emisa fara nici un fel de modificari de catre guvernul Ciolos prin 

semnatura minstrilor Apararii, Economiei, Finantelor, Justitiei si a Primului Ministru. 

In conformitate cu art.7 (6) din Legea 52/2003 am trasmis in data de 07 noiembrie 2016, 

comentariile anexate la acest denunt la adresa de email dlaj@mapn.ro  

In esenta, asa cum rezulta din citirea cometariilor anexate, atrageam atentia fatorilor de decizie 

din Ministerul Apararii Nationale, ca documentatia justificativa care acompania proiectul HG, 

cat si acesta din urma, contineau numeroase afirmatii lipiste de fundament prin care se 

interpretau in mod abuziv si cu rea credinta prevederile legisaltiei nationale si europene 

applicable in domeniu, in incercarea de a justifica acordarea contractului de furnizare a 

corvetelor, fara licitatie si fara compensatii economice de tip offset, firmei Damen. Cu titlu de 

noutate in practica international in domeniu, si in totala contradictie cu interesele statului roman 

si a declaratiilor oficiale inclusiv ale CSAT, HG continea o prevedere care avea si inca are natura 

sa prejudicieze statul roman cu sute de milioane de euro, peste 500 milioane, asa cum se va 

vedea din parcurgerea comentariilor anexate la acest Denunt, sustinute de alfel de nenumarate 

exemple din practica si realitatea international.  

Si anume, procedand cu rea intentie, se stipula, lucru care s-a mentinut si in versiunile ulterior 

inclusiv al ultimei HG din Dec. 2018, in mod expres  in Nota de fundamentare ca “anumite 

echipamente, muniţii şi servicii conexe acestora, care pot fi livrate doar prin acorduri/contracte 

atribuite de un guvern altui guvern”, iar in textul HG se stipula abilitarea expresa a RA 

Romtehnica de a incheia acorduri cadru de tip guvern la guvern pentru procurarea acestora.  
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Afirm acest lucru intrucat NU EXISTA  asemenea limitari in practica internationala, guvernele 

dau licente de export, nu exporta armament, iar asa cum aratam in comentariile trimise MApN, la 

achizitionarea avioanelor F-16 se introdusese in legislatia de offset, o clauza prin care contratele 

guvern la guvern erau exceptate de la aplicarea acesteia. De notat aici ca singurele contracte de 

tip guv to guv , cele desfasurate sub FMS cu agentiile guvernului Statelor Unite nu impiedica 

cumparatorii de la a solicita facilitate de offset de la firmele americane, asa cum in mod eronat si 

tendentious sustin atat ofiterii MApN cat si ministrii apararii nationale. Deasemenea sustin ca la 

data la care s-a transmis proiectul de hotarare de guvern si la data la care a fost semnata, 

ministrul Mihnea Motoc cunostea impactul mentionarii exprese in HG a achizitionarii prin 

contract de acest tip. 

De altfel in Nota de fundamentare si in Procedura specifica care insoteau proiectul HG din 

Noiembrie 2016,  ofiterii, generalii si functionarii publici din MApN nu au introdus nici un fel de 

clauze de respectare a legislatiei de offset, desi atrageam atentia ca ( vezi docmentatia anexata) : 

„Una din conditiile fundamentale in majoritatea tarilor indiferent de nivelul de dezvoltare, ma 

refer la tari cu un nivel de dezvoltare extrem de ridicat, cum sunt Norvegia sau Canada sau 

Austria o reprezinta impactul economic al facilitatilor de offset obtinute de tara cumparatoare 

care dezvolta industria de aparare autohtona, creaza locuri de munca cu un grad ridicat de 

calificare, inginerie, electronica, IT care au un impact finaciar pozitiv, chiar daca conform 

directivelor europene nu poate fi mentionat dar asta-i realitatea si care in acest fel cresc 

posibilitatea tarii respective de a-si spori si bugetul militar. O tara care numai cumpara cu bani 

cash cum face Romania va fi pe termen lung autolimitata la un nivel tehnlogic si financiar care 

va restrange atat cantitatea cat si calitatea armamentului cumparat. Dar acest criteriu nu pare sa 

fie o prioritate nici pentru MapN nici pentru MEC.” 

In data de 16 August, 2017 ministrii guvernului Tudose pun in discutie publica o HG similara, de 

data aceasta eliminand firma Damen ca sursa unica dar mentinand prevederile referitoare la 

contractual de tip guvern la guvern. 

In acelasi timp forma documentiei evolueza si ea si se introdc referiri la LEGEA Nr. 354 din 10 

iulie 2003 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 189/2002 privind 

operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de aparare, ordine 

publica si siguranta nationala, cunoscute in practica internationala drept operatiuni de "offset. 

Formularea este insa in masura sa nasca suspiciuni legate de intentia cetatenilor din guvern si 

MApN de a altera prevederile acestei legi, intrucat se introduce sintagma : 

„precum şi creşterea procentului obligaţiei de compensare.” 
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desi legislatia in materie spune clar ca procentul minim este de 80 % din valoarea 

contractului de achizitie. Coroborat cu declaratiile din ultimul timp ale domului Tariceanu ( „ sa 

se creasca offsetul undeva spre 80 % „) si a doamnei Vasilica Dancila ( „ acolo unde se va putea” 

( sa se faca offset ) –adica daca nu se poate nu se poate ce atata zgomot si cu offsetul asta 

pentru niste prapadite de 10 miliarde cand Romania mai poate incasa inca vreo 40 pana sa 

ajunga falimentara ), Tudose, Tutuianu,Fifor pana si Dragnea care toti sunt preocupati si promit 

investitii de miliarde dar…niciunul nu este preocupat in aceiasi masura sa respecte legislatia in 

vigoare, se nasc niste intrebari legitime legate de coerenta acestor adevarate perdele de fum si 

a razboiului hibrid ( termeni la moda nu ? ) practicate la nivel politic de catre cei care sunt la 

guvernare in Romania. 

Avand in vedere gravitatea faptelor cat si CONSECINTELE acestora care vor conduce la un 

dezastru iremediabil nu numai economic si militar dar si social, am trimism in locul 

comentariilor, care isi mentineau in mare parte aplicabilitatea, scrisoarea pe care o anexez la 

prezentul denunt, atat la MApN cat si la Presedintia Romaniei. Ulterior presedintia printr-un e-

mail transmis de domnul consilier de stat Piscociu, confirmand ca a fost retransmisa la MApN 

pentru a fi luata in considerare. 

Aceasta deoarece, chiar daca, pentru cosmetizare si probabil pentru a ascunde intentiile reale, 

prevederea de achizitie a echipamentelor si munitiilor prin contract de tip guvern la guvern este 

scoasa din textul HG din Aug 2017, aceasta este mentinuta in textul Procedurii specific si Notei 

de fundamentare motiv pentru care in scrisoarea mentionata( anexata acestui Denunt ) , afirmam 

si afirm si acum fara ezitare ca : 

„Din pacate stimati domni, prejudiciul adus Romaniei este IMENS, valoarea acestor furnituri 

daca includem si munitia ajungand la peste 60 % din valoare contractului. Puteti vedea mai jos 

o apreciere a valorii echipamentelor aplicabila pentru acest tip de nave, ajunge la cc 57 % din 

costul total. Daca adaugam si costul munitiei trecem de 60 % din valoarea contractului, adica 1 

miliard de Euro care va fi scutit de indeplinirea obligatiilor de offset…. 

….Prin scoaterea de sub incidenta offsetului a acestei parti importante a contractului, peste 60 

% din valoarea acestuia, cca. 1 mld. de euro, 80 % din aceasta suma nu se vor mai reintoarce in 

economia nationala in ramuri de varf, care ar fi in masura sa atraga specialisti cu pregatire in IT, 

electronica sau comunicatii. Poate parea mult, insa un contract pe 10 ani ar insemna 80 

milioane de euro pe an pentru industrii pe care Romania nu le are in acest moment, dar care se 

pot crea prin transfer de tehnologie inclus in obligatiile de offset folosind aceasta parghie.” 

Ce a urmat este ceva tipic Romaniei acestor ani, unde bunul plac al guvernantilor si acum si al 

generalilor si ofiterilor din Armata Romaniei, PRIMEAZA in fata aplicarii legislatiei in vigoare. 
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Primesc ca raspuns de la MApN scrisoare anexata sub semnatura colonelului Dragu de la 

Directia juridica, prin care mi se comunica ca “aspectele semnalate de Dvs. nu mai sunt de 

actualitate avand in vedere ca MApN…va retrage proiectul Hotararii de Guvern “ !!!!, adica 

chiar daca aspectele semnalate de mine erau de natura a conduce la incalcarea  legii, la 

prejudicierea intereselor statului roman, cu efecte nefaste asupra  capacitatii proprii de aparare si 

a securitatii nationale, nu-i nimic, stergem cu buretele si o luam de la capat !? . 

Insa, surpriza, desi “aspectele semanalate…nu mai sunt de actualitate”, MApN revine in data de 

11 Decembrie, cu  un proiect de HG de guvern cosmetizat, dar care in esenta conduce la aceleasi 

efecte nefaste.  

Si in textul din Decembrie nu mai apare explicit autorizarea MApN de a procura echipamentele 

si munitiile prin contracte de tip guvern la guvern (care sunt exceptate prin legislatia romaneasca 

de la obligativitatea aplicarii offsetului de min 80 % din valoare) de pe vremea guvernului 

Ciolos. . Astfel alin (2) din Paragraful 1 al HG din Noiembrie 2016,  nu se mai regaseste in HG 

din Decembrie 2017 ca si in HG din Aug 2017.: 

„(2) Se aprobă încheierea de către Ministerul Apărării Naţionale, potrivit procedurii 

specifice aprobate prin ordin al ministrului apărării naţionale, cu respectarea prevederilor art. 

22 lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor 

contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 195/2012, de acorduri/contracte interguvernamentale pentru 

echipamente, muniţii şi servicii necesare dotării corvetelor prevăzute la alin. (1), care nu pot fi 

achiziţionate decât prin contracte atribuite de un guvern unui alt guvern.” 

Cu toate acestea in Nota de fundamentare se mentin aceleasi formulari care lasa la discretia 

Minsterului Apararii Nationale posibilitatea de a achitiona, echipamentele, armamentul, munitia 

numai prin contracte de tipul a ceea ce MApN incearca sa acrediteze ca sunt “guvern la guvern” 

pentru a ocoli aplicabilitatea ofsetului introdus in legislatia romaneasca la achizitia de F-16 

second hand din Portugalia.( vom ajunge si la cazul F-16 si vom compara cu oferta facuta acum 

de Israel Croatiei, pe care vrea sa o “culeaga” Fifor daca Croatia se decide pentru alta oferta ( 

bineinteles ca si acel contract se va face tot in defavoarea Romaniei…).  Cum valoarea acestora 

poate ajunge asa cum se poate vedea din Anexe la peste 60 % din valoare contractului, 

prejudiciul creat urmeaza a fi considerabil. 

„Totodată, furnizarea corvetelor poate impune ca anumite echipamente, muniţii şi servicii 

conexe acestora, care pot fi livrate doar prin acorduri/contracte atribuite de un guvern altui 

guvern, datorită caracterului sensibil al acestora, să constituie responsabilitatea părţii române şi 

să fie puse la dispoziţia furnizorului ca material client. Având în considerare acest lucru, este 

necesar ca prin prezentul act normativ Ministerul Apărării Naţionale să fie împuternicit să 
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semneze pentru Guvernul României acordurile/contractele interguvernamantale pentru 

livrarea/prestarea bunurilor şi serviciilor în cauză, procedura specifică pentru convenirea 

termenilor acordurilor/contractelor respective urmând a fi stabilită prin ordin al ministrului 

apărării naţionale.” 

Nota : Ce ne facem ca MApN nu a mai fost imputernicit prin HG ??? Ce se aproba aici 

domnilor procurori ? Ne batem joc de aceasta tara ??? Calcam in picioare Constitutia, Legile, 

Codul Penal, nu mai exista Justitie, nu mai exista nici un Dumnezeu in tara numita Romania ? 

Daca examinam in continuare Nota de fundamentare si Circumstantele si procedura 

specifica, nu putem sa constatam decat faptul ca acestea nu sprijina in nici un fel realizarea a 

ceea ce MApN defineste ca „interes esential de securitate”, caci prevederile acestora nu au 

menirea de a conduce la „consolidarea” unei ‚capabilitati industriale navale in domeniul militar’ 

care in mod evident sa fie viabila din punct de vedere economic. ( v. scrisoarea atasata cu 

raspunsul primit de la MApN) : 

 

Astfel, 

Procedura specifica din Circumstanţele şi procedura specifică 

aferente programului esenţial de înzestrare „Corvetă multifuncţională” 

a)  la litera B II A.3 contine urmatoarea prevedere  

“angajamentul privind efectuarea operaţiunilor compensatorii aferente contractelor 

subsecvente acordului-cadru / contractului multianual în cauză, prioritar, în următoarele 

domenii: transfer de tehnologie pentru construcţia, dotarea şi mentenanţa corvetelor, 

modernizarea fregatelor T22R din compunerea forţelor navale române, dezvoltarea unui 

centru de instruire la nivelul forţelor navale române şi privind întreprinderea tuturor 

eforturilor pentru semnarea acordului de compensare până la momentul semnării  

contractelor subsecvente acordului-cadru / contractului multiannual “ 

Acesta coroborata cu paragraful referitor la aplicarea legislatiei de offset din Nota de 

fundamentare “ 

„Punerea în aplicare a prezentului proiect de act normativ prin derularea procedurii 

specifice şi derularea viitorului contract multianual implică respectarea dispoziţiilor 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii 
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referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională, aprobată prin Legea nr. 354/2003, cu modificările şi completările ulterioare, 

avându-se ca scop desfăşurarea operaţiunilor compensatorii directe cu precădere în 

domeniul apărării, precum şi creşterea procentului obligaţiei de compensare.” 

Arata ca se evita in continuarea stipularea obligativitatii de a se realiza un accord ferm cu 

contracte deja angajate pentru o valoare de min 80 % din valoarea ramasa dupa deducerea 

furniturilor lasate a fi achizitionate prin contract govern la govern la discretia MApN. 

Citite impreuna prevederile din aceste Anexe suna la modul urmator : “angajamentul 

…privind intreprinderea tuturor eforturilor pentru semnarea acorduluide compensare 

pana la momentul semnarii contractelor subsecvente acordului-cadru/contractlui 

multiannual…cu cresterea procentului obligatiei de compensare” desi legislatia 

romaneasca prevede obligativitatea semnarii acesti contract-de offset-la o valoare de min 

80 % in termen de pana la 60 zile de la semnarea contractului multiannual. Prevedere de 

altfel foarte laxa care fie nu a fost niciodata respectata fie a fost ocolita. Care acum este si 

mai mult relativizata, asta in conditiile in care in toate tarile (TOATE inclusiv US care 

are legea “buy American”, inclusive UK sau Germania care au legislatii de protejare a 

industriei proprii ca sa nu mai vorbim de Polonia, Grecia, Elvetia, Canada, Australia, 

Norvegia, UAE, Danemarca, Spania. Va invit sa va documentati direct de la sursa, 

OCATS, sis per sa existe in cadrul personalului de acolo specialisti cu integritate si curaj 

care s ava prezinte informatii relevante referitoare la utlizarea si beneficiile offsetului 

petru a putea capata o imagine a PREUDICIULUI produs Romaniei prin actiunile 

intreprinse de cei care au atributii in acest domeniu. 

Nota : cum poate fi interpretat paragraful “angajamentul privind efectuarea operaţiunilor 

compensatorii aferente contractelor subsecvente acordului-cadru / contractului multianual 

în cauză, prioritar, în următoarele domenii: ….modernizarea fregatelor T22R din 

compunerea forţelor navale române” ? Este posibil sa denatrezi in asemenea masura 

natura lucrurilor incat sa faci albul negru ? Adica tu ma compensezi pe mine prin faptul 

ca eu iti acord alt contract FARA LICITATIE ? Noaptea mintii, parca asa se spune. 

b) La punctul B. IIa)5 devine insa evidenta falsitatea intentiilor celor care au pritocit si 

semnat aceste documente, intrucat criteriile A2-A3 sunt expediate la categoria “necesare 

dar subiective” : 

A-2 “satisfacerea şi protejarea interesului esenţial de securitate de către candidat” 

A-3 “îndeplinirea de către candidat a obligaţiilor de securitate a aprovizionării” 
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fiind doar criterii de “calificare” neinsotite de nici un fel de metrice  si fara nici o pondere 

efectiva in criteriile de selectie a celor doi ofertanti finali.In plus asa cum aratam mai sus 

stipularea criteriilor din legislatia de offset este facuta inadins extrem de vag si 

distorsionat pentru a limita atat obligativitatea cat si procentajul realizat. Acestea singure 

fiind in masura asigure securitatea aprovizionarii ca interes esential de Securitate. Fara a 

avea capabilitatea de a fabrica anumite categorii de munitii ( sper ca nu va veti lasa 

pacaliti de argumentatii ieftine de genul : noi nu putem fabrica rachete Harpoon, sau 

Patriot sau GLRS pentr HIMARS sau Spike ( vin sesizarile si pentru acele contracte caci 

toate dar ABSOLUT TOATE s-au facut cu incalcarea legislatiei si pagubirea statului 

roman ) pentru ca offsetul nu implica nici “fabricarea” produsului achizitionat in 

Romania nici alte bazaconii. Ii voi lasa insa pe specialistii OCATS sa va dezvaluie 

“meandrele” offsetului sdaca ei va vor minti si indce in eroare asa cum fac politicienii, 

guvernantii si militarii romani inseamna ca vorba lui Stalin “ astia sunt cu astia defilam”, 

nu mai exista scapare pentru Romania; fara a avea capabilitatea de a asigura 

“mentenanta” echipamentelor ( care vor fi exceptate de la programul de 

compensare/offset) printre acestea fiind radare ( “hai domle da ce noi ne pricem, avem 

noi specialist” va vor spune “specialistii”-si atunci poate cei de la OCATS va vor spune,” 

domnule daca ne intrebau pe noi va dadeam un exemplu cand polonezii au vrut sa 

cumpere radare pentru a realiza fregate in prodctie indigena ( idee proasta ), au obtinut de 

la Thales un offset de peste 70 % care includea si “metenanta” radarului ), fara o 

dezvoltare a industriei orizontale care sa fie dezvoltata prin invetitii si transfer de 

tehnologie nu va putea fi vorba de nici o securitatea aprovizionarii PENTRU CA NU 

VOR FI BANI !  

Militarii si guvernantii romani ar trebui sa inteleaga ca odata cheltuiti acesti bani aceasta 

oportunitate nu se va mai intoarce, datoriile se vor acumula si nu vor fi bani petru a se 

intretine capacitatea operationala, pentru antrenament si logistica ! si ca incalcarea 

legislatiei offsetului este echivalentul unui act de inalta tradare in asemenea circumstante 

care este aplicabil si membrilor CSAT si inclusive Presedintelui Romaniei, situatie de 

altfel prevazuta in Constitutia Romaniei. 

c) Odata ‘indeplinite” criteriile de “calificare” ( fara nici un criteriu obiectiv si fara nici o 

departajare, deci fara a conta in selectia si desemnarea castigatorului ), aplicarea 

criteriilor de selectie se rezuma la cifra de afaceri globala si numarul total de nave 

similare. Sa rezumam. Vine firma X care deja poate avea un santier naval in Romania 

care a fabricat in vreo 10 ani corpuri de nave in valoare de vreo 200 milioane de dolari. 

Nici macar valoarea unei corvete ! Si care are are o capacitate financiara si a livrat si un 

numar de nave similare.  Si mai vine firma Y care inca nu are un santier naval dar care si 
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ea are capacitatea financiara si a livrat un numar de nave care o plaseaza pe locul 1-2 cu 

firma X. Amandoua vor “construi”  si “echipa” ( MApN, poate secretarul de stat venit de 

prin Africa cunoaste cm se vor cuantifica aceste doua cuvinte magice ) navele in 

Romania, daca primesc contractul ( pentru banii astia s-ar duce si in genunchi pana la 

polul Nord si inapoi ) si se vor angaja ca vor depune toate eforturile…pentru…a creste 

valoarea offsetului…( la cat ? la 15 % ) Oferte ca ale firmelor Z, W, U nu vor avea nici o 

sansa chiar daca vor oferi offset de 500 %, caci conform criteriilor MApN, punctul 6 din 

procedura, nu vor avea nici o sansa sa fie selectate, inidferent de specificatia tehnico-

tactica si de oferta economica. Astfel ca excluse din start acestea nici nu se vor mai obosi 

sa participe, la depunerea de oferte se vor inscrie doar firmele X si eventual Y. 

d) De altfel in cazul in care nu se prezinta decat un singur ofertant care sa satisfaca 

‘constrangerile” criteriilor de calificare A2-A3, MApN in loc sa anuleze procedura care 

nu satisafe criteriile minime de competitivitate, va putea continua dialogul cu un singur 

candidat ( pct. 9 din procedura). 

e) Nu mai surprinde faptul ca abia in timpul etapei de dialog se vor stabili specificatiile 

tehnice si oferta economica si financiara ( v punctele BIIb6) 

f) Conform B5, criteriul de atribuire al contractului este “pretul cel mai scazut” ( in 

conditiile in care MApN/Romtehnica vor cumpara cash ( de fapt credit ) echipamentele, 

munitiile, “serviciile” ( oare la ce “servicii” se gandeste MApN ?), astfel ca in lipsa 

specificarii unor criterii ferme de indeplinere a obligatiilor de offset ( v. pct. a-f) mai sus 

este cat se poate de evidenta lipsa de preocupare a guvernantilor si a cetatenilor din 

cadrul MApN de a respecta prevederile acestei legislatii. 

No si acum sa tragem linie si sa vedem.  

Varianta MApN  

Pe baza criteriilor de licitatie, se prezinta 10 firme care toate se “angajeaza” solemn ca vor 

“construi” si “echipa” corvete in Romania si ca vor “depune toate eforturile” pentru a semna un 

acord cadru de offset inaintea contractelor anuale dar dupa acordul cadru multiannual !  E de 

mentionat ca aceste “angajamente” au in practica international exact valoarea hartiei pe care sunt 

semnate, adica 5 cents. Asta pentru ca firmele mari exportatoare de armament nu se sfiesc sa 

incalce pana si contracte ferme cand vine vorba de realizarea propriilor interese. Numai 

interesele Romaniei nu le apara numeni din cei care ar trebui sa o faca. Deci : contract : NU, 

Penalitati : NU, procent de compensare : NU. Cei 10 se califica pe baza de angajamente ! Insa 

printre acesti 10 sunt si firme care au oferte reale, vor sa vanda, au produse bune, vor sa dezvolte 
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o retea de furnizori locali ( cam asta-i regula cu offsetul ). Dar, nu indeplinesc conditiile de 

selectie : volum de afaceri si numar similar de nave livrate. Si atunci chair daca ofera offset peste 

80% , confirm legii, vor fi descalificate. Si in faza de dialog vor intra firmele care se vor angaja 

sa semneze un contract de offset,  care “ sa creasca procentajul” asfel ca procentajul poate fi 15 

% si nici nu trebuie mentionat pentru ca “specialistii” MApN deja au informat official ca 

facilitatile solicitate de ei prin aceasta documentatie ‘depasesc cu mult” orice offset. Si in final 

intre cei doi va castiga firma cu pretul minim. In cadrul caruia asa cum mentionam si se poate 

vedea din materiaele anexate un procentaj de peste 60 % din valoare va fi procurat direct din 

import, fara offset. 

Procentaj total de “juste retour” ( offset) ( compensatii ) realizate prin activitati economice in 

special investitii directe si transferuri de tehnologie cae sa creeze cu sau fara multiplicatori 

fluxuri banesti, valutare, de intrare in economia Romaniei, prin exporturi echivalente, va fi 

manopera, poate table de la Galati si..cam atat. Cifrele se pot vedea in diagramele anexate, 

probabil max 200 milioane de euro la 1.6 miliarde de euro. A nu se uita ca pe durata cicluclui de 

viata se vor mai cheltui cca 1.6 miliarde de euro cu logistica si “mentenanta” majoritatea 

fondurilor urmand sa plece tot la furnizorii straini. 

Varianta practicata la nivel international 

Va las pe dvs. sa investigati, si sa obtineti informatii de la specialistii OCATS. Eu promit ca va 

voi furniza date comparative la viitoarele denunturi : contractual Spike, contractul F-16, Legea 

HIMARS, Legea Patriot. In masura in care doriti sa comparati cu informatiile frnizate de 

OCATS va pot furniza date comparative si din domeniul achizitiilor navale sau celor de 

transportoare blindate. 

Inchei cu acelasi citat din Comunicatul CSAT si al Presedintiei Romaniei :   

“Armata României trebuie să beneficieze de alocare coerentă și susținută a resurselor întrucât 

subfinanțarea în Apărare ar afecta într-un mod grav îndeplinirea misiunilor de bază și capacitatea 

operațională a Armatei noastre” 

Cu stima si consideratie, 

 

Dan Bunescu 

24 Februarie, 2018 

 

(semnat electronic) 
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