
TOATE CONTRACTELE PENTRU SISTEMUL NAȚIONAL DE IRIGAȚII 

Contracte acordate în 2019 
 

Reabilitarea infrastructurii principale din amenajarea de irigații din zona 
localității Călmățui, județul Brăila 

• Valoarea contractului încheiat cu Elsaco Electronic SRL a fost de 42,4 milioane 
de lei 

Acționarul principal al societății este Valeriu Ieftimie cu 40%. Câte 20% din acțiuni 
mai dețin Doru Popa, Ovidiu Jitaru și Petru Parfenov. Acționarul principal, Valeriu 
Ieftimie, este și patronul clubului de fotbal FC Botoșani. Elsaco a fost cercetată de 
DNA în 2017, atunci când a fost instituit și sechestrul de bunurile companiei. 
Procurorii cercetează modul în care a fost modernizat sistemul de termoficare din 
Botoșani. 

Amenajarea de irigații din zona Latinu Vădeni, județul Brăila 

• Valoarea contractului încheiat cu Argif SA a fost 20,2 milioane de lei 
Acționarii societății sun Florin Veron Ionescu (23,81%) și Ion Mitoi, Nicolae 
Vasilescu, Ion Enache, fiecare cu peste 23,69%. Societatea este specializată în 
construcția de poduri și tuneluri. Firma provine din fosta Întreprindere de Execuție şi 
Exploatare a Lucrărilor de Îmbunătățiri Funciare Argeș (IEELIF). Pe 25 aprilie 2018, 
societatea bucureșteană Ax Evo Auto SRL a depus la Tribunalul Comercial Argeș o 
cerere de deschidere a insolvenței împotriva acestei companii, solicitare care a dus la 
înregistrarea Dosarului nr.123/1259/2018. 
 

Reabilitarea stației de pompare de baza SPA1 Nedeia și a altor instalații din 
amenajarea de irigații Nedeia-Maceșu, județul Dolj 

• Valoarea contractului încheiat cu Wagramer Termo 2000 a fost 67,5 milioane 
de lei  



Reabilitarea infrastructurii principale de irigații din amenajarea de irigații 
Terasa Bordușani, județul Ialomița 

• Valoarea contractului încheiat cu Condor Paduraru SRL a fost de 98,6 milioane 
de lei  

Reabilitarea amenajării complexe Cioraști-Maicănești, județul Vrancea 

• Valoarea contractului încheiat cu Argif SA a fost de 21,3 milioane de lei 
Amenajarea Gălățui - Călărași, din județul Călărași 

• Valoarea contractului încheiat cu Condor Paduraru SRL a fost de 3,3 milioane 
de lei 

Amenajarea Nămoloasa-Maxineni etapa I, județul Brăila 

• Valoarea contractului atribuit către Elsaco Electronic a fost de 27,7 milioane de 
lei 

Amenajarea Pietroiu-Ștefan cel Mare, din județele Călarași și Ialomița 

• Valoarea contractului încheiat cu Hidroconstrucția SA București a fost de 202,2 
milioane de lei 

Hidroconstrucția SA este deținută de un grup de acționari reunți într-o asociație, 
denumită Hidrocon. 
 

Amenajarea Câmpiaș, județul Buzău 

• Valoarea contractului încheiat cu Panadria SRL a fost de 19,7 milioane de lei 
de lei. 

Acționarul și administratorul firmei este Florea Barbu din județul Olt. Acesta este 
tatăl lui Adi Barbu, cel care a fost director general la Agenţia Naţională de 
Îmbunătățiri Funciare (ANIF). 
 

Reabilitarea infrastructurii principale de aducțiune din subsistemul de irigații 
Nord Soloneț, județul Iași 

• Valoarea contractului atribuit către Euro Constructii Arhis a fost de 25,4 
milioane de lei. 



Acționariatul societății este format din Ioan Petru Hristodor - 50 %, Elena Hristodor - 
1% și Chrome Computers - 49 %. 
 

Amenajarea unei stații de pompare la Borcea de Sus, din județul Călărași 

• Valoarea contractului atribuit către Wagramer Termo 2000 a fost de 23,9 
milioane de lei 

Reabilitarea amenajării de irigații Giurgiu Răsmirești, din județul Teleorman 

• Valoarea contractului încheiat cu Romelectro SA București a fost de 45,4 
milioane de lei. 

Acționarii principali sunt Viorel Gafița - 27.5521%, Gabriel Lucian Rădulescu - 
27.4141%, Ștefan Camil Georgescu - 13,70935 % și Octavian Dan Georgescu - 
13,70935%. 
 

Reabilitarea infrastructurii principale de irigații din amenajarea 
hidroameliorativa Gălătui, din județul Călărași 

• Valoarea contractului încheiat cu Wagramer Termo 2000 a fost de 67,7 
milioane de lei 

Amenajării de irigații Sinoe, din județul Constanța 

• Valoarea contractului încheiat cu Iridex Group Plastic SRL Ilfov a fost de 27,1 
milioane de lei. 

Acționarul unic și administratorul societății este Valentin Fedorov. 
 

Amenajarea de irigații Terasa Brailei, județul Brăila 

• Valoarea contractului încheiat cu Edas-Exim SRL Bucurelti a fost de 82,9 
milioane de lei de lei. 

Acționarul unic, dar și administratorul societății este Dan Cosașu. Acesta este frateele 
scritorul Radu Cosașu. 
 



Reabilitarea stației Cotu-Văleni și a canalelor de distribuție din amenajarea 
Brateșul de Sus, din județul Galați 

• Valoarea contractului atribuit către Hidraconstruct Geovig SRL Galați a fost de 
7,1 milioane de lei. 

Acționarele firmei gălățene sunt Acționarii societății sunt Valentina Chiriță - cu 99% 
și Anișoara Constandache - cu 1%. 
 

Contractele acordate în anul 2018 

Reabilitarea amenajării de irigații Terasa Zimnicea, din județul Teleorman 

• Valoarea contractului atribuit către Elsaco Electronic SRL a fost de 7,4 
milioane de lei. 

Reabilitarea infrastructurii principale de irigații din amenajarea Ialomița-
Călmățui, din județul Brăila 

• Valoarea contractului atribuit către Electro-Alfa International a fost de 33 
milioane de lei. 

Acţionarul principal este Gheorghe Ciubotaru, cu 80% dintre aţiuni. Electro-Alfa 
Management deține restul de 20%. Gheorghe Ciubotaru a fost şi el acuzat de 
procurorii DNA că a comis fapte de corupţie, dar judecătorii au considerat că nu sunt 
probe pentru aşa ceva. Pe 5 iunie 2014, procurorii anticorupţie i-au reţinut pe 
vicepreședintele ANRE Claudiu Dumbrăveanu şi pe Gheorghe Ciubotaru, asociat la 
ElectroAlfa Internațional SRL Botoşani, acuzați de luare de mită, alături de directorul 
ENEL Florin Gugu, pentru dare de mită. 

Reabilitarea amenajării de irigații Călmățui II, județul Brăila 

• Valoarea contractului încheiat cu Hidrotehnica Romconstruct SA a fost de 3,7 
milioane de lei 

Contractul de 3,7 milioane de lei a fost acordat firmei Hidrotehnica Romconstruct SA 
din Galați. Acţionarul principal al Hidrotehnica Romconstruct SA este Mara 
Rîmniceanu cu 99,68%. Restul este deţinut de Maria Toma. Hidrotehnica 
Romconstruct este societatea care continuă fosta societate de stat Hidrotehnica SA, 
societate care a fost falimentată după ce a fost preluată de angajaţi. 
Mara Rîmniceanu a fost secretar de stat la Ministerul Finanţelor în 2005 în timpul 
guvernului condus de Călin Popescu Tăriceanu. 



 

Amenajarea de irigații Sascut – Valea Seacă, din județul Bacău 

• Contractul de 20,2 milioane de lei a fost acordat firmei Tancrad SRL din Galaţi 
Adriana-Elena Stăncic este acţionarul majoritar cu 90%, în timp ce fratele său, 
Cătălin Cristian Stăncic, are 10% în acte. Cristian este de fapt cel care controlează 
compania şi deţine şi funcţia administrator. Cristian şi Adrian Stăncic sunt copiii lui 
Traian Stăncic, cel care a înfiinţat compania şi un fost director în combinatul 
siderurgic din galaţi. În octombrie 2014, Tancrad SRL şi Cristian Stăncic erau trimişi 
în judecată de DNA pentru cinci fapte de instigare la abuz în serviciu cu obţinerea de 
foloase necuvenite şi uz de fals, într-un dosar de corupţie care îl viza pe celebrul 
baron PSD Gheorghe Bunea Stancu, cu un prejudiciu de peste 2,9 milioane lei pentru 
Consiliul Judeţean Brăila. Nici până acum nu s-a dat o soluţie în acest dosar de către 
Trinunalul Vrancea. 
 

Amenajarea Terasa Ialomița-Călmățui, din județele Brăila și Ialomița  

• Contractul de 38 milioane de lei a fost acordat firmei ADT SA din Slatina. 
ADT SA din Slatina este o societate este controlată de fostul parlamentar Ion Toma. 
El a fost senator în trei mandate, în perioada 2004- 2016, interval în care s-a perindat 
prin trei partide, trecând de la PSD (de unde a fost exclus de Victor Ponta în 2011) la 
UNPR şi apoi la PMP. Cât a fost Ion Toma senator, firma ADT SA a primit aproape 
70 de contracte cu statul, în valoare totală de 50 de milioane de euro. Acţionariatul 
ADT SA este următorul: Ion Toma - 51,06%, Tudor Şt. Popa - 16,55%, Anghel Rusu 
- 5,89%, Gheorghe Sanda - 5,18% şi restul de peste 5,1% îi aparţin lui Ion 
Necşulescu. 
 
Amenajarea Terasa Viziru, din județul Brăila  

• Contractul de 7,7 milioane de lei a fost acordat firmei Electro-Alfa 
International din Botoșani 

Amenajarea de Irigații Terasa Brăilei 

• Contractul de 8,9 milioane de lei a fost acordat firmei Argif SA din Pitești 
Amenajarea de irigații Câmpu Frumos (județul Covasna)  



• Contractul de 11,1 milioane de lei a fost acordat firmei Energomontaj SA din 
București 

Energomontaj a fost înființată în anul 1962 ca întreprindere de montaj a centralelor 
electrice care urmau să fie construite în România, fiind urmașa Întreprinderii Electro-
montaj care cuprindea formațiile de montaj mecanic și electric din țara noastră 
(înființată în anul 1949). După Revoluție, firma s-a reorganizat în 1991, iar acum 
compania este controlată de mai mulți acționari de tip listă. Cifra de afaceri a 
companiei a fost de 400 de milioane de lei pe ultimul an fiscal pentru care s-a depus 
bilanțul anul trecut. 
 

Amenajarea de irigații Gostinu Greaca Argeș (județele Călărași și Giurgiu) 

• Contractul de 21,7 milioane de lei a fost acordat firmei Electro-Alfa 
International SRL din Botoșani 

Amenajarea de irigații Borcea de Sus (județul Călărași)  

• Un contractul de 23,8 milioane de lei pentru refacerea amenajării de irigaţii a 
fost câştigat de Aceti SRL din Slatina. 

• Tot pentru această amenajare a mai fost oferit de ANIF şi un contract de 10,4 
milioane de lei pentru Argif SA din Pitești 

Amenajarea de irigații Carasu Galeșu (județul Constanța)  

• Primul contract de 5 milioane de lei a fost acordat firmei Carmin PopStar Prod 
SRL din București. 

• Al doilea contract era mai mare, de 11,5 milioane de lei, şi a fost atribuit pentru 
refacerea canalelor de irigaţii firmei Euroclif PC srl din Constanța. 

Acționarul unic al Carmin PopStar Prod este Clarida-Mihaela Stoica, iar 
administratorul este Viorel Costel Cristian Pătrulescu. Cei doi sunt tot din Olt. Clarida 
Mihaela Stoica figurează ca profesor în Slatina. 
Euroclif PC îi are ca acționari pe Smărăndiţa Olimpia Puianu cu 90,9% şi Constantin 
Puianu cu 9,1%. Smărăndiţa este şi administrator. Constantin Puianu este omul care a 
condus cea mai puternică firmă e construcţii din Constanţa, Clif SA, până la intrarea 
companiei în insolvenţă. 
 
Amenajarea de irigații Câmpia Covurluiului (județul Galați)  

• Contractul de 29,2 milioane de lei a fost acordat firmei Alex Building din 
Constanța. 



Alex Building SRL este o societate de construcţii deţinută de milionarul constănţean 
Lucian Orban. 15,7 milioane de lei a fost cifra de afaceri a companiei. Lucian Orban 
deţine 100% din acţiunile societăţii de construcţie. 
 

Amenajarea de irigații Tabăra-Trifești-Sculeni (județul Iași) 

• Contractul de 19,6 milioane de lei a fost acordat firmei Laurențiu H SRL din 
Negrești-Oaș. 

Asociatul unic și administratorul firmei este Grigore Huja. Acesta este tatăl fostului 
acționar și cel care controlează societatea, Laurențiu Manuel Huja. El a fost 
condamnat definitiv în octombrie 2016, de Curtea de Apel Mureş, la trei luni de 
închisoare cu suspendare pentru şantaj, după recunoaşterea vinovăţiei de către 
inculpat, într-un dosar DNA. 
 

Amenjarea de irigații Bucșani Cioroiu (județele Olt și Vâlcea) 

• Contractul de 14,8 milioane de lei a fost acordat firmei Wagramer Termo 2000 
din Slatina 

Amenajarea de irigații Potelu Corabia (județul Olt)  

• Contractul de 40,5 milioane de lei a fost acordat firmei Wagramer termo 2000 
din Slatina. 

Amenajarea de irigații Viișoara (județul Teleorman) 

• Un prim contractde 44,7 milioane de lei a fost acordat firmei Elsaco Electronic 
SRL din Botoșani. 

• Tot pentru Viișoara a fost acordat de ANIF și un contract de 4,3 milioane de lei 
pentru Energomontaj pentru refacerea Stației de Pompare Apă Ruptoare din 
amenajare. 

Amenjarea de irigații Olt Călmățui (județul Teleorman)  

• Contractul de 61,8 milioane de lei a fost acordat firmei Energomontaj SA 
București. 

Amenajarea de irigații Albița Fălciu (județul Vaslui)  

• Contractul de 34,8 milioane de lei a fost acordat firmei Laurențiu H din 
Negrești-Oaș, județul Satu Mare. 



Amenjarea de irigații Nedeia Maceșu (județul Dolj) 

• Contractul de 18,3 milioane de lei a fost acordat firmei Condor Paduraru SRL 
din Slatina. 

•


