
Declara]ia extins\ a Leti]iei Popa, cu privire la albumele realizate pentru CJ Ia[i 
 
~n ceea ce prive[te conceptul catalogului [i realizarea efectiv\ a acestuia fac 
urm\toarele preciz\ri. ~n cadrul unei `nt=lniri pe care am avut-o `n octombrie 
2013, la sediul Consiliului Jude]ean, cu doamna R=mbu [i doamna Jinga, 
`nt=lnire care avea ca scop alegerea unei variante grafice din cele trei variante 
prezentate `n cadrul ofertei tehnice a licita]iei, s-a decis c\ nu se merge pe 
niciuna din cele trei variante [i c\ trebuie s\ facem propuneri noi. ~n acest context 
am prezentat un album care avea paginile albe [i aveau inserate cinci variante 
noi de machet\ grafic\. Mi s-a comunicat de c\tre doamna R=mbu c\ a fost 
aleasa una dintre aceste variante noi propuse, mi-a ar\tat paginile alese, care 
con]ineau o semn\tur\ de avizare a acestei variantei grafice, semn\tur\ care nu 
[tiu cui apar]inea. ~n ceea ce prive[te alegerea variantei grafice aceasta era 
extrem de important\ pentru c\ din modul `n care construit\ pagina decurgea 
toat\ elaborarea ulterioar\ a catalogului [i impunea un anumit stil de realizare a 
fotografiilor. (...) 
 
Doamna R=mbu mi-a comunicat c\ dore[te ca `n album s\ existe fotografii din 
toate anotimpurile. Practic, ne aflam `n luna octombrie [i erau practic posibile 
doar fotografii de toamn\ [i de iarn\. ~n momentul particip\rii la procedur\ 
de]ineam o baz\ de date de fotografii din municipiul Ia[i realizat\ `n 2009-2010. 
Nu aveam un portofoliu nicio fotografie realizat\ `n jude]ul Ia[i. ~n cadrul 
propunerii tehnice a existat o propunere preliminar\ a structurii catalogului. ~n 
momentul `n care am ajuns pe teren s\ realiz\m fotografiile am constatat c\ 
multe dintre obiectivele ce p\reau obligatoriu a fi puse `n catalog se aflau `ntr-o 
stare mai pu]in bun\ de conservare [i ca atare fotografiile realizate la aceste 
obiective nu putea fi ni[te fotografii spectaculoase, care s\ poat\ fi puse `ntr-un 
astfel de catalog. (..) ~n urma [edin]elor foto din jude]ul Ia[i, am ob]inut cam peste 
20.000 de fotografii. O parte dintre ele realizate din avion [i o parte la nivelul 
solului. A urmat un proces laborios de sortare [i de alegere a fotografiile pe care 
s\ le punem `n catalog. (...)  
 
La finalul lunii februarie 2014, catalogul era `n totalitate elaborat ca [i succesiune 
de imagini. {i, dup\ acest moment, a urmat scrierea textului pentru fiecare 
pagin\ din catalog. Apoi a venit prim\vara [i anumite fotografii nu m\ mul]umeau. 
Am reluat procesul de fotografiere pentru multe dintre obiectivele pe care le 
selectasem anterior. ~n tot acest timp desf\[urat `n activitatea noastr\ am fost `n 
contact permanent cu numita R=mbu Cosmina. {i practic tot acest proiect a fost 
monitorizat `ndeaproape de numita R=mbu Cosmina. Pe parcursul anului 2013, 
2014 [i foarte pu]in din 2015, am avut peste 70 de `nt=lniri cu numita R=mbu 
Cosmina, cu doamna Jinga am avut aproximativ cinci `nt=lnire iar cu numita 
Irimescu nu am avut nicio colaborarea care s\ presupun\ implicarea `n acest 
proiect. La nivelul lunii mai 2014, tot catalogul era realizat integral text [i imagine 
[i a fost `nm=nat numitei Cosmina R=mbu `n form\ c=t mai aproape de realitate, 
ceea ce `nseamn\ c\ era un catalog legal, cusut, cu copert\ cartonat\ cu 
succesiune de pagini, nu erau simple printuri. P=n\ la acest moment din partea 
doamnei R=mbu, care ]inea leg\tura cu mine, nu am avut nicio observa]ie legat\ 



de acest catalog: cu modul `n care realizasem informa]ia, cu modul de realizare a 
imaginilor etc. Din acest moment `ns\ am primit foarte greu feedback din partea 
numitei R=mbu Cosmina despre corectitudinea [i modul `n care am `ntocmit 
acest catolog. De fiecare dat\ aceasta mi se justifica c\ acest catalog este la o 
alt\ persoan\ care trebuie s\ `l priveasc\. Abia spre sf=r[itul lunii iunie 2014 am 
primit un feedback de la Consiliul Jude]ean, prin numita R=mbu Cosmina, `n 
sensul `n care pe materialul respectiv, pe catalog, erau anumite adnot\ri, care 
trebuiau corectate.   
 
Dup\ realizarea acestor corecturi am anun]at-o pe R=mbu Cosmina c\ am 
finalizat din nou catalogul [i dumneaei a stabilit prima `nt=lnire cu domnul Cristian 
Adomni]ei. ~n cadrul acestei `nt=lniri, din a doua parte a lunii iulie 2014, domnul 
Adomni]ei a examinat catalogul a fost `nc=ntat de forma sa grafic\ [i a avut o 
abordare extrem de deschis\ pentru a realiza un material de prezentare foarte 
bun pentru jude]ul Ia[i. ~n cadrul acestei `nt=lniri au fost f\cute de c\tre 
dumnealui urm\toarele observa]ii: s-a cerut dinamizarea coper]ii, introducerea 
unui cuprins cu num\r de pagini, s-a cerut explicitarea fiec\rii fotografii ca [i 
legend\ foto pentru fiecare fotografie `n parte, de[i exista un index al acestor 
fotografii, corelat cu num\rul afi[at pe fiecare fotografie `n parte, s-a solicitat s\ 
fac un set de dou\ pagini cu Universitatea de Arte [i tot un set de dou\ pagini cu 
Muzeul de Art\, care erau, `n catalog, dou\ pagini vecine. ~n plus, fa]\ de partea 
de `nceput, cum a fost g=ndit catalogul, aveam pe dou\ pagini vecine, gara Ia[i [i 
Aeroportul Ia[i, ca modalit\]i de ajunge `n jude]. Mi s-a solicitat s\ separ: dou\ 
pagini aeroportul [i dou\ pagini cu date de acces `n jude]ul Ia[i. Tot atunci au fost 
suprimate dou\ pagini din catalog care reprezentau fotografii aeriene ale 
jude]ului.  
Precizez c\ `n cadrul acelea[i `nt=lniri ni s-a solicitat s\ a[tept\m inaugurarea 
pistei noi a Aeroportului Ia[i pentru c\ acesta reprezenta un obiectiv investi]ional 
important [i era bine s\ fie reflectat a[a cum trebuie `n catalog. ~n ziua de 20 
august 2014, eu, `mpreun\ cu fotograful Tabarcea Ionu], ne-am deplasat la 
aeroport, unde ne-am `nt=lnit cu doamna R=mbu. Am avut acces s\ facem 
fotografii acolo. Fotografiile nu au fost `ns\ relevante [i am realizat un nou set de 
fotografii la orele la care soseau dou\ aeronave pe pista aeroportului. Noua 
versiunea a catalogului, cu toate modific\rile [i cu pista nou\, i-am prezentat-o `n 
cadrul unei a doua `nt=lniri pe care am avut-o cu domnul Adomni]ei [i cu numita 
R=mbu. ~n cadrul acestei `nt=lniri, care a avut loc undeva spre finalul lunii 
spetembrie – pentru c\ nu a fost posibil\ stabilirea unei `nt=lniri mai `nainte, au 
fost solicitate de c\tre Adomni]ei urm\toarele modific\ri: la pagina cu aeroportul 
s-a solicitat introducerea schemei func]ionale a aeroportului Ia[i; la capitolul de 
economie au fost introduse dou\ pagini care s\ reflecte industria IT [i tot la acest 
capitol s-a cerut alocarea a `nc\ dou\ pagini pentru FILIT. La momentul anterior, 
FILIT era parte integrant\ la capitolul eveniment din catalog. De asemenea, s-au 
mai cerut introducerea a `nc\ dou\ pagini, la capitolul religie, care s\ reflecte 
comunitatea evreiasc\ din jude]ul Ia[i. ~n versiunea anterioar\, aceasta era l=ng\ 
biserica armeneasc\ [i lipoveneasc\. Acestea au fost modific\rile solicitate.  
~n s\pt\m=nile ce au urmat, i-am solicitat lui R=mbu Cosmina s\ `mi pun\ la 
dispozi]ie acea schem\ func]ional\ a aeroportului. Din p\cate nu am primit 



aceast\ informa]ia [i atunci doamna Hanganu (n.r. Mihaela Hanganu, angajat\ 
CJ) mi-a pus la dispozi]ie un fi[ier de proiectare a noii piste a aeroportului. Fa]\ 
de acest fi[ier a fost necesar\ redesenarea acestei scheme func]ionale `ntr-un 
mod grafic, vizual. ~n prima parte a lunii noiembrie 2014, catalogul a fost finalizat 
[i cu aceste noi modific\ri. I-am predat doamnei R=mbu, din nou, printurile cu 
aceast\ nou\ versiune a catalogului [i ea mi-a transmis c\ se dore[te s\ 
ad\ug\m pe copert\ cuv=ntul ”Rom=nia” `n cadrul siglei Consiliului Jude]ean Ia[i. 
~n acest moment am f\cut mai multe propuneri `n care am ar\tat ce dimensiunei 
a fontului folosesc.  
 
La sf=r[itul lunii noiembrie 2014 mi s-a comunicat c\ exist\ o variant\ aprobat\. 
Practic, cu realizarea aprob\rii machetei, cerin]a privitoare la realizarea 
conceptului grafic era `ndeplinit\. Dup\ acest moment am trecut efectiv la 
imprimarea catalogului.  
 
(...) 
 
Tip\rirea culorilor metalizate este extrem de dificil\ `n raport cu tip\rirea culorilor 
obi[nuite [i acest fapt a dus la existen]a unui timp mult mai mare necesar 
realiz\rii imprim\rii efective a catalogului. ~n plus fiecare fil\ a catalogului este 
l\cuit\ selectiv\ cu UV ceea ce este o opera]iune care se realizeaz\ manual pe 
baza unor [abloane de imprimare. La sf=r[itul lunii noiembrie 2014 am primit bun 
de tipar, care mi-a fost comunicat de c\tre numita Cosmina R=mbu. La acest 
moment, estimarea mea era c\ timpul necesar pentru execu]ie era de dou\, 
maximum trei s\pt\m=ni. Aceast\ informa]ie am comunicat-o `n cadrul unei 
`nt=lniri pe care am avut-o cu doamna R=mbu [i doamna Jinga. Fa]\ de acest 
moment, p=n\ la finele anului 2014, nu am mai adus la cuno[tin]\ doamnei Jinga 
faptul c\ acest catalog nu a fost finalizat, `n schimb numita R=mbu Cosmina 
monitoriza `n continuare execu]ia catalogului [i cuno[tea faptul c\ p=n\ la finalul 
anului 2014 catalogul nu fusese executat. ~n prima parte a lunii ianuarie 2015 am 
fost fost vizitat\ la sediul firmei de doamnele Jinga [i R=mbu. Doamna Jinga era 
preocupat\ de faptul c\ nu reu[isem s\ realizez catalogul [i mi-am dat seama c\ 
ea nu cuno[tea la acel moment despre faptul c\ p=n\ atunci eu nu predasem 
cataloagele respective. ~n cadrul acestei `nt=lniri am prezentat colile deja tip\rite 
ale catalogului iar doamna Jinga a remarcat pe fila cu Aeroportul c\ exist\ 
anumite gre[eli care fuseser\ deja tip\rite. ~n acest context mi s-a solicitat s\ 
refac `n `ntregime coala cu aeroportul. Am continuat s\ lucr\m, `n tot acest timp 
nu s-a pus nici m\car o secund\ problema c\ nu lucr\m la acest catalog. Practic, 
toat\ firma [i tot personalul era angrenat `n finalizarea acestui proiect. Obiectivul 
meu, de a realiza un catalog excep]ional cu jude]ul Ia[i, consider c\ mi l-am 
atins. Din punct de vedere al con]inutului [i al modului de realizare grafic\, 
precum [i din punct de vedere tehnic-tipografic, acest catalog reprezint\ `n opinia 
mea cel mai bun produs grafic-tipografic din ]ar\, la acest moment. Fa]\ de 
prevederile caietului de sarcini, produsul final, acest catalog, are 144 de pagini, 
fa]\ de 120 solicitate. Este imprimat cu [apte culori metalizate care nu au fost 
solicitate prin caietul de sarcini [i exist\ logo-ul Ia[i imprimat `n timbru sec. ~n 



plus, pentru `ntregul proiect, identitatea jude]ului Ia[i, cea turistic\, reprezint\ o 
realizare `n sine care nu a fost evaluat\ din punct de vedere financiar.  
 
~n concluzie eu nu cunoscc prea mul]i oameni care aib\ ca inten]ie fraudarea 
unei institu]ii [i s\ fac\ totul mult mai bine dec=t trebuia s\ o fac\. Acest lucru 
cred c\ dovede[te f\r\ niciun fel de echivoc c\ obiectivul meu nu a fost acela de 
a m\ `mbog\]i `n vreun fel [i acela de a-mi pune toat\ d\ruirea, pasiunea [i 
cuno[tin]ele `n slujba comunit\]ii. Sincer, mi-am imaginat c\ la finalul acestui 
proiect, voi avea [ansa s\ m\ bucur de rezultatul muncii mele [i s\ am ocazia s\ 
prezint public c=t de minunat este jude]ul Ia[i.  
 
Pe 12 decembrie 2014, diminea]a, am fost sunat\ de numita R=mbu care mi-a 
solicitat `n mod expres s\ aduc `n acea zi factura fiscal\ aferent\ contractului. Am 
`ntrebat-o simplu: “e[ti sigur\ c\ trebuie s\ fac asta?” [i ea mi-a comunicat c\ `n 
acea zi trebuie s\ aduc factura pentru c\ altfel aceasta nu va fi pl\tit\. Nu am 
considerat la acel moment [i nu consider nici acum c\ acea factur\ ar putea fi 
fals\ din niciun punct de vedere. De-a lungul anilor de activitate am recep]ionat 
facturi din aproape toat\ lumea [i din momentul efectu\rii pl\]ii [i primirii facturii [i 
p=n\ la momentul livr\rii efective am avut decalaje de dou\ luni, patru luni de 
[ase luni. Nu consider c\ `ntocmirea facturii fiscale poate s\ constituie o 
contraven]ie. De altfel, la momentul pl\]ii facturii fiscale astfel cum am precizat, `n 
afara cataloagelor, toate produsele fuseser\ executate. Am investit at=t 
emo]ional c=t [i financiar `n acest proiect, lucru care se poate vedea. Iar simplu 
fapt c\ am emis factura fiscal\ abia `n decembrie 2014 dovede[te c\ 
preocuparea mea a fost s\ realizez produsele [i nu s\ `ncasez banii. Nu am 
solicitat niciunei persoane din CJ s\ m\ ajute `n niciun fel [i nu am exercitat 
niciun fel de presiune asupra niciunei persoane. (Ionu] BENEA) 


