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La Bloc
MTS a dirijat 600.000 € către două fi rme care au 
aceiaș i acț ionari ș i sediu comun într-un apartament
MIRELA NEAG
mirela.neag@gsp.ro

Ministerul Tineretului ș i Spor-
tului a sărbătorit pe 2 mai 
“Ziua Tineretului” prin  tr-o 

serie de evenimente organizate în 
Bucureș ti, Costineș ti ș i alte oraș e din 
ț ară. Concerte, expoziț ii, baloane co-
lorate, întreceri sportive…

Suma cheltuită s-a ridicat la 
2.578.131 de lei, adică 628.000 de 
euro sau 0,7% din bugetul instituț iei 
pe 2009. Cît bugetul FR Box!

Cine s-a ocupat de organizarea 
evenimentelor? Nu ministerul, prin 
angajaț ii direcț iilor județ ene de ti-
neret. Monica Iacob-Ridzi a prefe-
rat să apeleze la intermediari. MTS 
a scos la vînzare “Servicii de recre-
ere, culturale ș i sortive” împărț ite în 
3 caiete de sarcini: “Bucureș ti”, 
“Costineș ti” ș i “În ț ară”.

Cum acest tip de servicii este 
exceptat de la aplicarea legii pri-
vind achiziț iile publice, adică minis-
terul nu e obligat să organizeze 
licitaț ie, instituț ia condusă de Ridzi 

a făcut selecț ie de oferte. “Au fost 
trimise invitaț ii de participare mai 
multor potenț iali ofertanț i, iar de-
partajarea s-a făcut după criteriul 
«preț ul cel mai scăzut»”, a explicat 
MTS.

CÎTE INVITAȚ II A TRIMIS?
Instituț ia condusă de Monica 

Iacob-Ridzi a găsit, după criterii pe 
care refuză să le explice, trei fi rme 
cărora le-a făcut oferte: SC Artisan 
Consulting SRL, Compania de 
Publicitate Mark SRL ș i System 
Management Solutions SRL. Oferte 
au depus doar primele două fi rme 
pentru fi ecare din cele 3 caiete de 
sarcini. Evenimentul din Bucureș ti 
ș i cel din ț ară au fost atribuite lui SC 
Artisan Consulting (985.850 lei ș i 
431.620 lei), iar evenimentul din 
Costineș ti a fost dat Companiei de 
Publicitate Mark (1.160.651 lei).

CÎȘ TIGĂTORII SÎNT…
Artisan Consulting ș i Compania 

Mark sînt două fi rme-surori. Împart 

acelaș i sediu într-un apar-
tament din blocul M52 si-
tuat pe strada Poet Panait 
Cerna din Bucureș ti. Ș i au 
ș i aceiaș i asociaț i: Răzvan 
Nica-Udangiu, Marian 
Georgescu ș i Bogdan 
Iacobescu! “În acest 
apartament locuieș te 
familia Georgescu. Nu 
au nici o fi rmă lipită la 
uș ă”, spune portarul 
blocului M52.

Cum a găsit MTS 
cele două fi rme? Ele 
nu deț in un site pro-
priu pe Internet, la o 
căutare pe orice 
motor de net nu 
apar decît în 
a nun ț ul de cîș ti-
gare publicat de 
MTS, nu apar că 
au mai organizat 
evenimente de 
anvergură, iar ci-
fra de afaceri din 
ultimii doi ani rapor-
tată la Registrul Co mer-
ț ului este mai mică decît ce le-a 
oferit Ridzi pentru o singură zi!

– Domnul Dan Nicolescu?
– Da…
– Firma al cărei proprietar sînteț i, System 

Management Solutions SRL, a primit vreo ofertă 
din partea Ministerului Tineretului ș i Sportului 
legată de organizarea de evenimente pentru “Ziua 
Tineretului”?

– Nu. Nu am idee despre ce e vorba.
– Ministerul Tineretului ș i Sportului susț ine că 

v-a trimis o invitaț ie de participare la selecț ia de 
oferte.

– Eu, unul, ș i sînt unicul proprietar al fi rmei, nu ș tiu 
nimic. Dacă ar fi  adevărat, probabil că aș  fi  mai fericit 
acum…

– Firmele Artisan Consulting ș i Compania 
de Publicitate Mark vă spun ceva?

– (rîde) Artisan ș i Mark? (rîde din nou) Nu cred 
că vă mai pot ajuta cu nici o informaț ie! 

Patronul celei de-a treia fi rme căreia MTS susț ine că i-a trimis o invitaț ie de 
ofertă pentru “Ziua Tineretului” spune că nu a primit nici o hîrtie legată de 
acest eveniment

“Artisan ș i Mark? Nu vă pot 
ajuta cu nici o informaț ie”
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MILIOANE

de lei este bugetul 
Federaț iei Române 

de Box pe 2009

3
MILIOANE

de lei a primit FR Baschet 
pentru refacerea 
sălii de sporturi din 

cadrul CSNB “Lia 
Manoliu”

0
SALARIAȚI
au fi rmele Artisan 

Consulting ș i Compania 
de Publicitate MarkÎn acest bloc îș i au sediul fi rmele Artisan Consulting ș i Compania 

de Publicitate Mark        Foto: Cristi Preda
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MILIOANE

de lei este bugetul FR 
Handbal pe 2009


