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 Joi, 16 decembrie 2010  Fotbalul lui Condescu d&#259; gol în bugetul &#355;&#259;rii   Bani grei din energie se
scurg printre crampoane  Autor: GABRIELA MLADIN  
   Când &#355;ara trece prin chinurile crizei financiare, fotbalul lui Condescu de la Târgu-Jiu prosper&#259; din punct de
vedere financiar. Sume uria&#351;e din bugetele companiilor de stat, aflate în subordinea Ministerului Economiei, sunt
investite într-o echip&#259; de fotbal aflat&#259; pe un loc retrogradabil. Mili-oane de euro sunt "pompa&#355;i" de
SNLO &#351;i termocentralele Turceni &#351;i Rovinari în bugetul Clubului Pandurii Târgu-Jiu, unde pre&#351;edinte
este sindicalistul Marin Condescu.  
 Doar în ultimii doi ani, peste 33 de milioane de lei noi au fost vira&#355;i în fotbal. Rezultatele în fotbal ale echipei
Pandurii Târgu-Jiu în prima lig&#259; au fost zero, în cinci ani s-au mâncat banii, iar Pandurii a retrogradat de
dou&#259; ori. Pe urma milioanelor de euro "arunca&#355;i" de companiile statului în "plasa" Pandurilor au plecat
&#351;i procurorii DNA, care s-au blocat în urma unui raport întocmit de Garda Financiar&#259; în care se
precizeaz&#259; c&#259; dac&#259; arunci cu banii statului în conturile unei echipe de fotbal este absolut legal. 
 Liderul de sindicat din Târgu-Jiu, Marin Condescu, este cel mai &#351;mecher pre&#351;edinte de club de fotbal din
&#355;ar&#259;. A reu&#351;it s&#259; conduc&#259; o echip&#259; de fotbal f&#259;r&#259; s&#259;
investeasc&#259; un leu. Pe banii statului, &#351;i-a creat un club &#351;i, de multe ori, face jocurile în Federa&#355;ia
Român&#259; de Fotbal.  
 Din vara acestui an, Condescu a renun&#355;at la func&#355;ia de pre&#351;edinte executiv al Pandurii Târgu-Jiu,
r&#259;mânând doar pre&#351;edinte al Consiliului de Administra&#355;ie al Clubului. Din Consiliul de
Administra&#355;ie fac parte SNLO &#351;i complexurile energetice Turceni &#351;i Rovinari.   
 De&#351;i e lider de sindicat al minerilor &#351;i energeticienilor din Oltenia, Condescu s-a dovedit cu mult mai abil în
func&#355;ia de pre&#351;edinte de club. Se pricepe mai bine la strângerea de fonduri pentru fotbal de la companiile
de stat decât la negocierile privind men&#355;inerea locurilor de munc&#259; pentru salaria&#355;ii din domeniul
minier. 
 În ultimii doi ani, în fotbalul din Gorj au intrat multe milioane de euro din fondurile companiilor de stat, chiar &#351;i
atunci când la entit&#259;&#355;ile energetice se f&#259;ceau disponibiliz&#259;ri "pe band&#259;" sau
salaria&#355;ii erau trimi&#351;i în &#351;omaj tehnic din cauza lipsei cererii de c&#259;rbune. În tot acest timp,
conturile Clubului de fotbal Pandurii erau umplute cu bani de la respectivele companii &#351;i chiar înainte de
aprobarea bugetului de venituri &#351;i cheltuieli. 
 Vorbim, a&#351;adar, despre SNLO, cel mai mare produc&#259;tor de lignit din România &#351;i complexurile
energetice Turceni &#351;i Rovinari, cele mai mari termocentrale din &#355;ar&#259;, care asigur&#259;
împreun&#259; peste 20% din produc&#355;ia de energie electric&#259; la nivel na&#355;ional. Aceste
unit&#259;&#355;i sunt principalii finan&#355;atori ai fotbalului lui Condescu, de&#351;i se confrunt&#259; cu
dificult&#259;&#355;i financiare majore. 
 De exemplu, despre SNLO se poate spune, f&#259;r&#259; menajamente, c&#259; se afl&#259; în faliment
nedeclarat, din cauza blocajului financiar &#351;i a datoriilor imense la bugetul de stat. La 30.06.2010, compania de
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lignit figura cu obliga&#355;ii de plat&#259; în cuantum de peste 448.000.000 de lei, din care 290.000.000 de lei
obliga&#355;ii c&#259;tre bugetul de stat consolidat &#351;i c&#259;tre bugetele locale. Nu de pu&#355;ine ori,
Guvernul a intervenit pentru &#351;tergerea datoriilor c&#259;tre stat ale SNLO, de&#351;i pentru management
defectuos nu a fost tras la r&#259;spundere nici un director al companiei.  
 Ultima cur&#259;&#355;ire a datoriilor SNLO a fost f&#259;cut&#259; de Guvern în urm&#259; cu dou&#259; luni,
când printr-o hot&#259;râre SNLO &#351;i CFR Marf&#259; au primit ajutor din partea statului în valoare de 165
milioane de lei. Guvernul a alocat, la rectificarea bugetar&#259;, aceast&#259; sum&#259; pentru plata datoriilor
centralelor electrice de termoficare care la rândul lor aveau datorii c&#259;tre SNLO &#351;i CFR Marf&#259;. La
rândul ei, SNLO a fost obligat&#259; s&#259;-&#351;i achite, cu ace&#351;ti bani, peste 148 milioane de lei propriile
datorii la bugetul consolidat al statului, iar suma primit&#259; acoper&#259;, în totalitate, restan&#355;ele
societ&#259;&#355;ii c&#259;tre stat. Cu dificult&#259;&#355;i financiare majore, societatea a continuat s&#259;
transfere sume importante de bani în conturile clubului de fotbal Pandurii.  
 În anul 2009, SNLO a alocat suma de 5,7 milioane de lei Clubului "Pandurii" &#351;i înc&#259; 1,15 milioane de lei
altor cluburi, aceste sume fiind cuprinse în bugetul de venituri &#351;i cheltuieli la capitolul "alte cheltuieli de
exploatare", în care a fost introdus un subcapitol de "cheltuieli sociale", cu justificarea de "cheltuieli pentru
func&#355;ionarea de gr&#259;dini&#355;e, cre&#351;e, muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, c&#259;mine
de nefamili&#351;ti, precum &#351;i pentru &#351;colile aflate sub patronaj". Aici, reprezentan&#355;ii SNLO au
refuzat s&#259; comunice sumele alocate pentru gr&#259;dini&#355;e, muzee, &#351;coli &#351;i alte astfel de
cheltuieli sociale reale, pe motiv c&#259; "timpul necesar unei asemenea analize pe capitole ar dep&#259;&#351;i chiar
&#351;i 30 de zile". "Vom încerca în termenul prev&#259;zut de lege s&#259; furniz&#259;m aceste informa&#355;ii,
chiar &#351;i cele 30 de zile sunt pu&#355;ine", a declarat Auric&#259; Popescu, purt&#259;torul de cuvânt al SNLO. 
 Pentru anul 2010, an de criz&#259;, când Guvernul decidea t&#259;ierea salariilor pentru bugetari cu 25%,
cre&#351;terea TVA &#351;i introducerea diverselor taxe c&#259;tre popula&#355;ie pentru refacerea bugetului de stat,
SNLO a prev&#259;zut suma de 7,05 milioane de lei c&#259;tre fotbal. A achitat efectiv echipei Pandurii 5,1 milioane de
lei, iar în buget înregistreaz&#259; sumele la capitolul "alte cheltuieli cu personalul, alte drepturi de personal conform
prevederilor legale" &#351;i defalcate în subcapitolul "cheltuieli pentru func&#355;ionarea de gr&#259;dini&#355;e,
cre&#351;e, muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, c&#259;mine de nefamili&#351;ti, precum &#351;i
pentru &#351;colile aflate sub patronaj". 
 Nici complexurile energetice din Turceni &#351;i Rovinari nu au fost "s&#259;rite" la capitolul "bani c&#259;tre
Pandurii". În 2009, Complexul Energetic Turceni a sponsorizat cu 2,2 milioane de lei echipa de fotbal Pandurii &#351;i
cu 1,6 milioane de lei Clubul Sportiv "Minerul" M&#259;t&#259;sari, iar pentru anul 2010 &#351;i-a planificat
finan&#355;area clubului de fotbal "Pandurii" cu 4 milioane de lei, pân&#259; în prezent fiind deja vira&#355;i peste 3,5
milioane de lei. 
 În eviden&#355;ele contabile ale celor dou&#259; complexuri energetice, precum &#351;i în bugetele de venituri
&#351;i cheltuieli aprobate de Ministerul Economiei &#351;i de Ministerul Finan&#355;elor Publice, cheltuielile de
sponsorizare sunt prev&#259;zute generic la capitolul "alte cheltuieli de exploatare", defalcarea fiind f&#259;cut&#259;
apoi doar la nivel de complex &#351;i aprobat&#259; doar în Consiliul de Administra&#355;ie, f&#259;r&#259; avizul
Ministerului Economiei, Comer&#355;ului &#351;i Mediului de Afaceri &#351;i Ministerului Finan&#355;elor Publice. 
 Cu toate acestea, în anul 2009, Complexul Turceni a cheltuit to&#355;i banii aproba&#355;i de Consiliul de
Administra&#355;ie pentru "cheltuieli cu sponsorizarea" c&#259;tre Clubul "Pandurii", echipa din M&#259;t&#259;sari
fiind finan&#355;at&#259; dintr-un subcapitol bugetar intitulat "alte servicii". Pentru anul 2010, subcapitolul "cheltuieli
cu sponsorizarea" a fost &#351;ters din defalcarea f&#259;cut&#259; pentru aprobarea CA, sumele prev&#259;zute
pentru sponsorizarea echipelor de fotbal reg&#259;sindu-se la subcapitolul "cheltuieli cu clubul sportiv". 
 La Rovinari, Complexul Energetic a finan&#355;at în 2009 Clubul de fotbal "Pandurii" cu 2 milioane de lei &#351;i cu
4,3 milioane de lei Clubul Sportiv "Energia" Rovinari. Pentru 2010, complexul a alocat sponsoriz&#259;rilor pentru
Pandurii 3,2 milioane de lei &#351;i 4 milioane pentru "Energia". Toate aceste sume sunt acordate Clubului "Pandurii" în
baza unor "protocoale" încheiat anual între cele trei unit&#259;&#355;i de stat &#351;i Uniunea Sindicatelor Miniere din
Oltenia, al c&#259;rei pre&#351;edinte este tot Marin Condescu, prin care organiza&#355;ia sindical&#259; se
angajeaz&#259; s&#259; aloce &#351;i ea pentru sus&#355;inerea echipei de fotbal sponsoriz&#259;ri provenite din
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cotiza&#355;iile impuse membrilor de sindicat. Sumele alocate îns&#259; de sindicat sunt de sub 10% din cele alocate
de fiecare societate în parte, restul fiind banii statului. 
 Dup&#259; ce în pres&#259; au ap&#259;rut câteva informa&#355;ii legate de sponsoriz&#259;rile f&#259;cute de
companiile statului clubului de fotbal, unele chiar înaintea aprob&#259;rii bugetelor, procurorii DNA din Târgu-Jiu au
început verific&#259;rile. Au ridicat mii de documente de la cele trei entit&#259;&#355;i energetice &#351;i au cerut
Direc&#355;iei de Finan&#355;e Publice Gorj, precum &#351;i G&#259;rzii Financiare o analiz&#259; economic&#259;.

 Rezultatul a venit imediat: "A fost întocmit&#259; o not&#259; final&#259; de control &#351;i înaintat&#259; c&#259;tre
DNA. Pot s&#259; v&#259; spun c&#259; nu au fost descoperite ilegalit&#259;&#355;i sau alte probleme în modul de
alocare a fondurilor c&#259;tre echipa de fotbal de unit&#259;&#355;ile supuse controlului. Astfel de controale au fost
efectuate &#351;i în anii trecu&#355;i &#351;i nici atunci nu au existat probleme", a declarat &#351;eful G&#259;rzii
Financiare Gorj, Traian Iana. 
 Procurorii DNA din Târgu-Jiu nu s-au l&#259;sat convin&#351;i de rezultatul analizei efectuate de comisarii
G&#259;rzii &#351;i au dispus efectuarea unei expertize financiar-contabile, mai ales c&#259; se &#351;tie c&#259; la
Gorj &#351;efii institu&#355;iilor deconcentrate au fost pu&#351;i în func&#355;ii de Ionel Man&#355;og &#351;i Marin
Condescu.  
 Exper&#355;ii ar trebui s&#259; verifice modul în care au fost efectuate unele pl&#259;&#355;i în cursul lunilor
septembrie &#351;i octombrie ale anului 2009 de complexurile energetice Turceni &#351;i Rovinari sau SNLO. Acestea
au fost f&#259;cute f&#259;r&#259; existen&#355;a unui temei legal, iar dac&#259; inspectorii fiscali erau de
bun&#259;-credin&#355;&#259; ar fi v&#259;zut c&#259; sumele alocate nu erau prev&#259;zute în bugete stricte,
chiar dac&#259; au ap&#259;rut ulterior rectific&#259;ri bugetare. Menirea acestora a fost chiar aceea de a &#351;terge
urmele ilegalit&#259;&#355;ilor. &#350;i iat&#259; câteva exemple! În luna octombrie a anului 2009 s-au efectuat
dou&#259; pl&#259;&#355;i de Complexul Turceni în contul Clubului "Pandurii". Suma de 500.000 de lei la data de
16.10.2009 &#351;i cea de 200.000 de lei la data de 20.10.2009. Pl&#259;&#355;ile s-au f&#259;cut în baza unei
"rectific&#259;ri bugetare" care a fost îns&#259; aprobat&#259; abia în luna noiembrie, prin HG nr. 1364/18.11.2009,
intrat&#259; în vigoare la data de 23.11.2010. A&#351;adar, sunt flagrant ilegale. 
 Un alt exemplu este în 2010, când Complexul Turceni a transferat c&#259;tre Clubul "Pandurii", numai în primul
trimestru, sume în valoare de un milion de lei, de&#351;i bugetul de venituri &#351;i cheltuieli pentru anul 2010 a fost
aprobat abia la data de 31.03.2010, prin HG nr. 320/2010. În aceste condi&#355;ii, cheltuielile trebuiau efectuate
conform prevederilor bugetului pentru anul precedent, în care la capitolul sponsoriz&#259;ri era fixat&#259; suma de
400.000 de lei pe trimestru. 
 Dac&#259; rezultatul expertizei dispuse de DNA va ar&#259;ta alte constat&#259;ri decât cele f&#259;cute de
comisarii &#351;i inspectorii financiari, ace&#351;tia pot fi &#351;i ei acuza&#355;i de favorizare a infractorului,
încercând s&#259; pun&#259; oficial pe c&#259;i gre&#351;ite celelalte organe ale statului.
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