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În virtutea dreptului la replică şi a corectei informări a opiniei publice, în legatură 
cu articolul ,, Mafio ii italieni din ‘Ndrangheta fac afaceri cu bani publici în ț
România” (https://www.libertatea.ro/stiri/newsweek-mafiotii-italieni-din-
ndrangheta-fac-afaceri-cu-bani-publici-in-romania-2734837)

apărut în publicaţia online Libertatea la data de 30 august 2019 si semnat de catre 
Dl. Adrian Ilie,  RESEARCH CONSORZIO STABILE precizează:

Articolul care sta la baza informarii opiniei publice din Romania cuprinde doar o 
parte in conditiile in care exista publicata si clarificarea in baza dreptului la replica 
al S.C. RESEARCH CONSORZIO STABILE.

Din aceste considerente va rugam sa publicati si clarificarea  Research Consorzio 
Stabile in baza dreptului la replica avand titlul Actualizare 07 iunie 2016, 
clarificare care a condus la incetarea oricarui articol defaimator la adresa societatii 
deoarece s-a constatat ca  nu avem niciun fel de implicare in cele mentionate in 
articolele de presa din Italia si preluate de presa din Romania.

ACTUALIZARE 7 IUNIE 2016

Clarificările Consorzio Stabile Research din Napoli privind ofertele din Pompei

Cu referire la articolul online intitulat „La vechile lucrari din Pompei apare umbra 
infiltrării mafiei” apărut pe ilsole24ore.com i „ Proiect Marele Pompei, umbra lui ș
Cosa Nostra se extinde pe contractele de restaurare” pe 
Ediliziaeterritorio.ilsole24ore .com publicat pe 13.05.2016, inten ionez să specific ț
următoarele:

1) în prezent nu suntem la curent cu nicio investiga ie sau constatare referitoare la ț
activită ile conduse de Research Consorzio Stabile din Napoli, o companie ț
consor ială de companii;ț

2) Research Consorzio Stabile a participat la multe licita ii în situl arheologic din ț
Pompei, dar din 2009 (amenajarea expozi iei Palestra Grande) nu a mai fost ț
adjudecată nicio altă ofertă;

3) alocarea ofertelor către companii care sunt membre ale consor iului Research nuț
determină niciun avantaj pentru consor iu, consortiului nefiindu-i opozabile aceste ț
oferte. Companiile asociate î i păstrează autonomia deplină i absolută pentru toateș ș



ini iativele pe care le întreprind singure i fără implicarea consor iului. Când ț ș ț
consor iul participă la o licita ie publică, aceasta indică compania sa membră a ț ț
consor iului desemnată pentru executarea ofertei respective i aceasta în cazul ț ș
atribuirii ofertei în favoarea acesteia.

Numai în această din urmă ipoteză există o dovadă poten ial semnificativă a ț
rela iei dintre consor iu i compania membru asociată.ț ț ș

Faptele citate în articolul cenzurat nu se referă la nicio situatie care a fost asumată 
de Consorzio Stabile Research s.c.a r.l., ci de companii membre care au luat 
ini iative independente pentru a le ob ine. Faptul că sunt membri ai consor iului ț ț ț
Research, a a cum s-a explicat, nu are nicio relevanta;ș

4) site-urile men ionate în articolul în cauză, obiectul unor presupuse i posibile ț ș
investiga ii, nu au fost atribuite consortiului Research;ț

5) Research nu are nicio legătură cu societatea, dacă prefera i, iar aceasta din urmă ț
nu are nicio legătură cu consor iul, deoarece niciodată Mediterranea sau ț
Mediterraneo S.p.A. nu a făcut parte din grupul de membri ai consor iului ț
Research. 

Avv. Donato De Paola

Răspunsul autorului

Articolul s-a bazat pe documente i tiri oficiale: deschiderea unei anchete a ș ș
procurorului din Torre Annunziata, raportul generalului Carabinierii Giovanni 
Nistri din 2014 - care a fost urmat, la vremea respectivă, de rapoartele jurnali tilor ș
niciodată negate. - i nota recentă a generalului Luigi Curatoli, succesorul lui ș
Nistri. (Marco Ludovico)

Totodata,precizăm că Research Consorzio Stabile , prin reprezentanţii desemnaţi, 
stă la dispoziţia presei pentru orice solicitare care vizează interesul public. 
Îndemnăm, pe această cale, jurnaliştii să dea dovadă de responsabilitate şi 
obiectivitate atunci când relatează despre societatea noastra.

In final, dorim sa va aducem la cunostinta dumneavoastra si opiniei publice faptul 
ca, in cadrul Research Consorzio Stabile exista incheiat un Cod Deontologic care 
stabileste printre altele si prevenirea coruptiei de catre toti partenerii membrii ai 
consortiului, cod care pune in aplicare D.Lgs 231/01 si norma UNI ISO 
37001:2001


