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UNIFARM – GROAPA DE GUNOI IN CARE
NESIMTIREA PUTERII A ARS BANII
ROMANILOR
Probabil ca numai in Romania s-ar putea inregistra o asemenea situatie: in
debutul celei mai teribile pandemii din ultima suta de ani, bugetul statului
vireaza catre o companie de stat sute de milioane de euro pentru a cumpara
materiale absolut necesare salvarii vietii romanilor. Aproape doi ani mai
tirziu, respectivele materiale zac neatinse, ca intr-o ciudata pestera a lui Ali
Baba, multe devenind, probabil, neutilizabile. Se poate vorbi, efectiv, de un
caz de zadarnicire a combaterii bolilor, conform Codului penal. Atit doar ca
pina acum nimeni nu a dat socoteala.
Sa o luam metodic.
La doua zile dupa declararea starii de urgenta, in martie 2020, guvernul Orban aloca un
sfert de miliard de euro companiei de stat UNIFARM pentru achizitii de materiale medicale
absolut necesare salvarii vietii romanilor afectati de valul de coronavirus ce va sa vina.
Citeva saptamini mai tirziu izbucneste un mega-scandal, dupa ce s-a aflat ca UNIFARM a
folosit banii cetatenilor pentru contracte dubioase cu firme-fantoma, la preturi umflate
artificial.
in august, DNA il trimite in judecata pe directorul UNIFARM, Adrian Ionel, pentru luare de
mita la contractele sanitare.
Spre sfirsitul anului, se vehiculeaza informatii soc, conform carora toata marfa
achizitionata de UNIFARM zace in depozite, nefolosita. Chiar toate produsele achizitionate
sa fi fost neconforme?
in decembrie 2020,siteul Recorder.ro publica un amplu material din care aflam situatia
unor produse pe care se pune praful in depozitele UNIFARM.
”Recorder a intrat in posesia inventarului Unifarm, care arata ca in depozitele companiei se
asterne praful pe cantitati imense de echipamente medicale care nu mai pot fi valorificate:
26 de milioane de masti, 2,3 milioane de combinezoane, aproape 200 de tone de
dezinfectant, peste un milion de manusi, sute de ventilatoare de terapie intensiva sau de
transport. O parte din aceasta marfa va expira in curand, o parte e de proasta calitate, iar
restul este prea scumpa. Unifarm a cumparat-o cu sume exorbitante, iar legea nu-i permite
sa vanda la preturi mai mici. Din acest motiv, niciun spital nu vrea sa cumpere de la ei” se

arata in material.
Mult timp dupa asta, marfa continua sa zaca in depozit.
Iar romanii continua sa moara pe capete.
in toamna anului trecut, cind exploda valul patru, aflam ca CNSU condus de Arafat a decis
sa rupa pisica si sa abiliteze Ministerul Sanatatii sa transfere urgent produsele din
stocurile UNIFARM, pentru a putea fi folosite in spitale. Hotararea venea la o zi dupa ce
Unifarm atrasese atentia ca, in plin val 4 al pandemiei, in care spitalele sunt sufocate de
pacienti cu COVID, 390 de ventilatoare, 27 de milioane de masti si alte materiale sanitare in
valoare de 650 de milioane de lei achizitionate in criza COVID sunt blocate in depozitele
companiei de stat.
Pe 27 decembrie, intr-un interviu acordat medicului Lucian Duta pentru Evz.play, Arafat
spune ca materialele din depozitul UNIFARM ar fi fost recuperate.
Mai bine mai tirziu decit niciodata, ar rasufla usurati optimistii.
”Urgenta” lui Arafat s-a fisiit rapid, insa.
La citeva zile dupa interviu, pe 31 decembrie, ministerul Sanatatii transmite un raspuns
oficial dat de UNIFARM unei interpelari parlamentare a deputatului Viorel Fosca despre
stocurile UNIFARM.

Stupoare maxima: din raspunsul oferit de directorul interimar al UNIFARM, Dan Gataiantu,
aflam ca in acel moment, in stocurile companiei zaceau pe mai departe cca.27 de milioane
de masti, peste 200 de tone de dezinfectanti, cca.2,3 milioane de combinezoane, sute de
mii de perechi de manusi si multe alte produse. in total, peste 35 de milioane de produse.
De fapt, Arafat a recuperat doar ventilatoarele.

Tragind linie si adunind, ce intelegem de aici?
UNIFARM a primit unda verde pentru achizitii, in 27 februarie 2020, de la guvernul
Romaniei, in urma unei sedinte CSAT din 24 februarie 2020. Peste putin timp se vor implini
doi ani de la debutul acelor achizitii din care aflam, iata, ca grosul zace neatins in depozite.
Cifrele furnizate deputatului AUR coincid cu cele publicate de Recorder in decembrie
2020, ca si cu cele difuzate public in octombrie anul trecut.
Ele nu au fost modificate nici macar de decizia din toamna trecuta a CNSU, in urma careia
marfa ar fi trebuit preluata in regim de urgenta.
Statul roman, furnizor de securitate in regiune, cum ii place presedintelui Klaus Iohannis
sa se impauneze, s-a ”asigurat” inca de la debutul pandemiei ca depozitele UNIFARM se vor
umple cu produse care sa stea captive doi ani de zile, in timp ce spitalele patriei strigau
disperat dupa materiale.
Citi romani vor fi murit din cauza absentei materialelor medicale necesare, din stirpea
celor din depozitele UNIFARM?
Materiale de care nu s-a preocupat nimeni de la putere, de la izbucnirea pandemiei pina
azi, desi e cert ca multe dintre ele ar putea fi inca folositoare.
Foarte probabil, sfirsitul pandemiei va gasi statul roman cu magaziile medicale pline, nu
goale, exact pe dos de cum te-ai astepta. 100% made in Romania.(Bogdan Tiberiu IACOB)
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