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     ULMINISTER  SOCIALE PROTECTIEI SI FAMILIEI MUNCII,  ,

 

 

 Stimate domnule Prim Ministru, 

 

Urmare a abilitarii primite in data de 10 ianuarie 2012 din partea Colegiul 

Director al UGIR-1903 intrunit in sedinta extraordinara, ne adresam Excelentei 

Voastre solicitandu-Va sprijinul pentru restabilirea situatiei legale privind 

reprezentarea Confederatiei Patronale Nationale UGIR-1903 in structura 

Consiliului National Tripartit. 

 

Incepand cu data de 24 august 2010 cand termenul statutar de 4 ani de la 

data inregistrarii fostei conduceri a UGIR-1903 aleasa in 2006 (presedinte – Cezar 

Coraci, presedinte executiv – Marius Opran) a expirat, urmata de respingerea de 

catre organele judecatoresti a inregistrarii noii conduceri aleasa in cadrul AGA ce 

a avut loc in aprilie 2010 din motive de nerespectare a prevederilor statutare,  a 

pus Confederatia in situatia de vid de putere la nivelul primelor doua functii 

ierarhice. Aceasta situatie a durat pana in data de 20 octombrie 2012, cand in 

cadrul AGA intrunita statutar si la care au fost reprezentate 58.5 % din totalul 

organizatiilor cu drept de vot membre ale Confederatiei, detinand un numar de 

43.523 voturi, respectiv 97.8 % din totalul voturilor existente la nivelul 

Confederatiei, a fost aleasa prin votul unanim al celor prezenti noua conducere – 

presedinte, presedinte executiv, secretar general. Dosarul complet al lucrarilor 

AGA a fost inaintat TMB in vederea validarii alegerilor si inscrierii noii conduceri in 

Registrul National al al organizatiilor fara scop patrimonial (RNOFSP), avand ca 

termen stabilit pentru prima infatisare luna februarie a.c. 

 

Sfidand votul luat prin decizia celor peste 44 mii de membri ai UGIR-1903, d-l 

secretar de stat Valentin Mocanu – a carui titulatura de coordonator al dialogului 

social ar trebui oficial schimbata cu cea de „distrugator” al acestui sector si a pacii 
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sociale la nivel national prin tot ce a facut si continua sa faca adoptand cu 

premeditare pozitii subiective si vadit partinitoare generatoare artificial si cu buna 

stiinta de stari conflictuale care sa-i permita sa se remarce pe terenul dialogului 

social ca un arbitru de fotbal ce incearca sa ramana  impartial in timpul meciului, 

desi toata seara si noaptea anterioara partidei participase la chiolhanul cu fetite si 

bauturi scumpe si caviar organizat de echipa gazda, isi permite sa favorizeze pe 

fata o persoana exclusa din organizatia noastra pentru grave incalcari ale 

prevederilor contractelor de conversie profesionala cu finantare europeana, ale 

Statutului si ale Codului Industriasilor, nominalizandu-l aici pe foatul presedinte 

Coraci, caruia d-l Mocanu continua sa-i atribuie o titulatura pierduta statutar de 

acesta de peste 16 luni. Nerecunoscut de nici una din marile organizatii 

confederale si federale din structura noastra, insotit doar de un mic numar de 

persoane nesemnificative sau fara nici o legatura cu mediul patronal dar aservite 

lui din motive mercantile, Coraci nu este recunoscut de nici unul dintre partenerii 

de dialog social si de nici o institutie a Statului, cu exceptia MMFPS prin larga 

contributie a d-lui Mocanu, asupra multiplelor interventii pro - Coraci ale acestuia 

avand mari dubii ca sunt facute cu caracter samaritean. Astfel d-l Coraci, semnand 

si stampiland in fals ca presedinte desi mandatul sau expirase de peste 3 luni, a 

izbutit in luna noiembrie 2010 sa obtina fara respectarea conditiilor legale, un 

contract cu POSDRU Braila in valoare de 3,6 mil. Euro si avizat de AM POSDRU – 

desi ambele institutii subordonate d-lui Mocanu fusesera sesizate de 3 federatii 

nationale ca UGIR-1903 nu era eligibil, nu avea prin Statut dreptul de a derula 

operatii de conversie profesionala, nu exista nici o aprobare a organelor colective 

de conducere ale Confederatiei fata de care a tinut secret existenta acestui 

contract pana in luna martie 2011 si – cel mai grav – a deturnat catre familia sa in 

decurs de 6 luni fonduri europene de peste 200.000 RON prin incalcarea cu buna 

stiinta a prevederii anticoruptie prevazuta prin art. 11.1 al contractului. Mai mult de 

atat, desi era informat asupra faptului ca deturnarea de fonduri europene catre 

membrii familiei Coraci fusese deja sesizata atat DNA, cat si si Autoritatii de Audit 

din cadrul Curtii de Conturi a Romaniei de catre UGIR-1903, d-l Mocanu a „aranjat” 

in luna august 2011 ca respectivul contract POSDRU suspendat la cererea 

conducerii lrgale a UGIR-1903 pentru luarea masurilor ce se impuneau intrarii in 

legalitate, sa fie reluat sub conducerea „presedintelui” Coraci, o persoana care 

prin doua sentinte irevocabile si definitive ale Curtii de Apel Bucuresti este 

declarata ca neavand nici o calitate oficial in raport cu UGIR-1903! 

 

Se pare insa ca sentimentele dezinteresate ale secretarului de stat din MMFPS 

fata de deciziile justitiei nu conteaza in raport cu trainicia relatiilor sale cu fostul 

membru al UGIR-1903, nici macar atunci cand acestea sunt insotite de opinii 

juridice emise si facute publice sub semnatura conducerii Ministerului Justitiei. 

Astfel, intr-un raspuns adresat conducerii UGIR-1903 fata de care isi permite sa 

foloseasca un mod de adresare compatibil doar in cazul corespondentei purtate cu 

persoane individuale, demnitarul MMFPS ne comunica faptul ca, in ceea ce 

priveste conducerea legala a unui patronat, pentru dansul nu conteaza decat 

ultima inregistrare din RNOFSP, fara nici o limita in ceea ce priveste datarea 

acesteia timp, fara sa ia in consideratie prevederile Statutului inregistrat la 

Ministerul Justitiei si fara sa-i pese de deciziile luate de forumul suprem de 

conducere al organizatiilor de acest tip – Adunarea Generala. Este vorba despre 
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adresa MMFPS nr.3180/16.12.2011, care in loc sa fie transmisa in atentia 

conducerii legale a Confederatiei, imi este adresata mie ca persoana individuala 

avand ca adresa postala personala pe cea a UGIR-1903. 

 

Parodia de raspuns emanata de d-l Secretar de stat se poate constitui intr-un 

mostra de mixaj intre rea vointa fatisa si crasa incompetenta, gen „Aici eu fac 

legea, nu Ministerul Justitiei sau altii din afara MMFPS”, continutul referindu-se in 

fapt la remarcile noastre privind faptul ca pozitia oficiala adoptata de dansul nu 

tine cont si incalca grosolan prevederile Ordinului Ministerului Justitiei nr. 

954/2000 de  aprobare a Regulamentului privind  efectuarea inscrisurilor in 

Registrul special si a inregistrarilor in Registrul national. Pe scurt, prin adresa 

noastra l-am informat pe d-l Mocanu ca, in intelepciunea sa, legiuitorul a prevazur 

ca pot exista persoane publice care adoptand un mod de judecata similar cu cel 

adoptat de domnia sa,  pot condamna organizatiile patronale sa nu poata fi 

reprezentate legal timp de multe luni de zile, respectiv pe toata durata dintre data 

alegerilor efective si ziua in care sentinta tribunalului devine definitiva si 

irevocabila, conform unui asemenea judecati perioada de lipsa de management 

legal terminandu-se in momentul efectuarii inscrierii in registru a noii conduceri. O 

asemenea optica ar avea ca rezultat decapitarea organizatiilor patronale de 

conducerea legal aleasa pe o perioada de multe luni de zile, avand in vedere 

termenele relativ indepartate de judecare fixate de instante, la care se pot adauga 

cele create de introducerea unui eventual recurs. 

 

Anticipand ca pot exista factori de decizie cu un mod de judecata chiomb 

similar celui al d-lui Mocanu, Ministerul Justitiei a preintampinat aparitia unor 

asemenea erori si a reglementat-o prin OMJ 954/2000. Comunicata noua prin 

adresa Ministerul Justitiei cu nr. 79632/6.10.2011 sub semnatura    profesionista a 

d-nei Secretar de Stat Lidia Barac, prin adresa transmisa MMFPS UGIR-1903 si-a 

manifestat disponibilitatea de a o transmite si d-lui Secretar de stat Mocanu in 

copie pentru a lua la cunostinta de existenta unui asemenea document, mai mult 

decat atat, pentru a-i proteja timpul de lucru pretios al dansului, in general dedicat 

conceperii unor noi metode si tehnologii de distrugere a dialogului social, materie 

la care este meditat de faimosul si binecunoscutul inventator al ingineriilor 

financiare si – mai nou – si sociale din Romania i-am facut un scurt rezumat, de bun 

simt credem noi, pentru a-l ajuta sa depaseasca situatia penibila in care se pusese 

singur datorita lipsei de informare legislativa, la acea data noi neacceptand inca 

ideea ca domnia sa actioneaza cu rea credinta si la comanda externa in raport cu 

unul din cele doua mari patronate cu reprezentativitate nationala din Romania – 

UGIR-1903 si CONPIROM. Pe scurt, i-am comunicat ca suntem dispusi sa-i 

transmitem oficial in copie opinia juridica primita de la MJ pentru a lua si dansul la 

cunostinta de prevederile Regulamentului referitor la inscrisurile in Registrul 

National si a evita astfel efectuarea unor erori pe viitor in detrimentul stabilitatii 

managementului organizatiilor patronale. 

 

Pe scurt, logica Regulamentului adoptat prin OMJ pentru a preintampina 

blocarea activitatii organizatiilor patronale de catre persoane de tipul d-lui 

Secretar de stat Mocanu si nu numai, se bazeaza pe trei simple axiome : 
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• Inscrisurile din RNOFSP sunt valabile, cu conditia de a fi corelate si intregite 

cu : 

• Datele rezultate din inscrisurile de date doveditoare, acestea fiind “Actul 

constitutiv si Statutul persoanei juridice fara scop patrimonial, precum si actele 

prin care s-a dispus reorganizarea – incluzand aici si reorganizarea conducerii 

organizatiei ca urmare a desfasurarii de alegeri generale, 

precum si cu 

• Inscrisurile cu efecte constitutive de drepturi ale organizatiei, inca neinscrise 

in Registrul National – aici incadrandu-se dosarul privind desfasurarea Adunarii 

Generale de alegeri a noii conduceri si componenta acesteia rezultata ca urmare a 

votului exprimat in data de 20 octombrie 2010.  

 

Referindu-ne concret la cazul UGIR-1903 si aplicand prevederile legale 

mentionate : 

 

• Ultimele inscrisuri din Registru dateaza din 24 august 2006 � presedinte 

Coraci, presedinte executiv Opran, aceste date trebuind sa fie corelate cu : 

• Prevederile Statutului UGIR-1903 art 63. si art. 64, care specifica faptul ca 

durata de exercitare a mandatului de presedinte este de 4 ani, fara sa fie prevazuta 

nici o posibilitate de prelungire legala a acestuia sau de modificare a datei de 

expirare a mandatului � rezulta fara nici un dubiu faptul ca mandatele ambelor 

persoane mentionate mai sus au expirat in data de 23 august 2010, respectiv ca 

inscrisul din Registrul National a devenit caduc si ca trebuiesc luate in consideratie 

rezultatele reorganizarii conducerii organizatiei decise de ultima AGA de alegeri, 

• Dosarul inaintat la TMB privind rezultatul alegerilor desfasurate in data de 20 

octombrie 2011, continand ca inscrisuri cu efecte constitutive ale UGIR-1903 lista 

noii echipe de conducere aleasa prin votul participantilor si care nu sunt inca 

inscrise in Registrul National, asteptand validarea lor de catre TMB � Persoanele 

alese in noua echipa de conducere isi exercita atributiile ce revin functiilor in care 

au fost alese incepand cu data de desfasurare a lucrarilor AGA de alegeri. 

 

 

Stimate domnule Prim – Ministru,  

 

Fiind convinsi ca in calitatea Dvs. de profesor universitar si doctor in stiinte 

juridice puteti aprecia si cuantifica la justa valoare nivelul minim de cunostinte pe 

care trebuie sa-l posede o persoana numita intr-o functie de demnitar public pentru 

a intelege si corela trei precizari juridice simple, de normalitate si de bun simt 

pentru a lua decizia legala ce se impune si a nu perturba major si pe termen lung 

buna functionare a unei mari confederatii patronale cu reprezentativitate nationala 

si care si-a aniversat centenarul cu 9 ani in urma, a carei menire este de a gandi si 

propune Executivului solutii la marile probleme economice si sociale cu care ne 

confruntam datorita conjuncturii generata de criza economica mondiala pe care o 

traversam si nu de a se lasa tarata si angrenata in activitati sterile declansate cu 

premeditare si/sau incompetenta de un demnitar insarcinat prin decizia personala 

a Excelentei Voastre cu inalta responsabilitate a coordonarii dialogului social la 

national si care - din motive care ne ridica mari semne de intrebare in ceea ce 

priveste profesionalismul si moralitatea demnitarului in cauza – prefera sa-si 
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canalizeaza activitatea in domenii cunoscute juridic sub denumirea de «favorizare 

a infractorului». 

  

Consideram ca avem obligatia de a va preveni asupra certitudinii pe care a 

avem ca, in incercarea de a se disculpa in fata Dvs. si a doamnei Ministru Sulfina 

Barbu, d-l Secretar de stat Va va prezenta un nou document fabricat de pupilul 

Coraci – o asa – zisa decizie a unui aiuritor Consiliu National al UGIR-1903, 

desfasurat in luna noiembrie 2011 fara a se preciza data si locul unde acesta s-a 

desfasurat, continand aberatii de genul mutarii responsabilitatii deturnarii de 

fonduri europene de catre familia Coraci sau a vanzarilor ilegale de spatii din 

cladirea UGIR-1903, initiata, regizata si condusa de Coraci personal, el fiind 

principalul beneficiar al sumelor incasate de care a dispus discretionar si fara nici 

un fel de justificare  - catre actuala conducere care a aflat de existenta acestuia 

dupa 6 luni de la semnare si care s-a opus vanzarii de spatii, fapt pentru care m-am 

aflat foarte aproape de situatia de a fi declarat de fostul nostru membru si 

presedinte  ca « dusman al poporului » si propus spre excludere, asa cum 

procedase cu doi presedinti de mari federatii care-i solicitasera public sa explice 

sumele enorme cheltuite in folos propriu fara existenta unei prevederi bugetare. 

Materialul lui Coraci referitor la adunarea  inventata de el este insotit de o lista cu 

cateva zeci de semnaturi si stampile ale unor organizatii profesionale si teritoriale 

ale UGIR-1903, marea majoritate a celor trecuti ca participanti fiind total 

necunoscuti pentru noi, inexistenti nici macar in baza de date a membrilor simpli ai 

UGIR-1903, nemaivorbind de posibilitatea ca acestia sa se numere printre membrii 

Consiliului National binecunoscuti la nivel national. Excelenta, este vorba despre 

un fals grosolan, pentru care in cursul acestei saptamani vom depune plangere 

penala. Este vorba despre o activitate convocata in data de 4 noiembrie 2011 de 

Coraci in baza aprobarii ilegale data de POSDRU S-E - la indicatia d-lui Mocanu si 

cu sprijinului acordat acestuia de prefectul Judetului Braila - de a-l reinvesti pe 

fostul nostru membru ca responsabil al proiectului al carui titular este UGIR-1903, 

astfel incat sa incerce sa acopere sumele ilegal ridicate cu incalcarea prevederilor 

anti-coruptie. Momindu-i pe membrii din teritoriu cu acordarea de fonduri din suma 

alocata proiectului, Coraci a izbutit sa adune in total 11 participanti, din care 8 di 

provincie, carora li s-a solicitat sa semneze un tabel de participare la adunarea 

referitoare la proiectul respectiv. Acest tabel a fost insa folosit de Coraci in cu totul 

alt scop -  a conceput o asa-zisa « Rezolutie a Consiliului National al UGIR-1903 » 

care nici nu a fost convocata si nici nu a vut loc in realitate nici o data, a atasat lista 

cu semnaturile participantilor la adunarea referitoare la convocarea pentru 

discutarea proiectului european plus inca 6 pagini cu semnaturi preluate din 

dosarele unor adunari desfasurate cu ani in urma. I-au trebuit 26 de zile lui Coraci 

ca sa finalizeze intregul fals, astfel incat de abia in data de 30 noiembrie s-a dus cu 

« documentatia » la un notar care i-a legalizat in orb, dar contra onorariu, asa-zisul 

Proces Verbal al asa-zisului Consiliu National, inclusiv listele falsificate cu 

participanti desi certificarea prezentei nu poate fi efectuata decat prin semnarea 

documentelor in fata notarului la sediul sau sau la locul de desfasurare a activitatii. 

La fel cum d-l Coraci l-a convins pe d-l Mocanu sa devina un fervent sustinator al 

sau fluturandu-i un extras expirat din Registru (este foarte posibil ca simultan cu 

extrasul nul ca valoare, Coraci sa-i fi fluturat si alte hartiute care chiar aveau 

valoare – o asemenea posibilitate parand plauzibila daca luam in consideratie 
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parerile despre apetitul de inavutire si parvenire a lui Mocanu povestite de fostii sai 

colegi de sindicat) din Registrul National in care era mentionata inscrierea numelui 

sau in 2006 ca presedinte al UGIR-1903 fara ca demnitarul sa sesizeze sau sa vrea 

sa vada ca termenul de valabilitate al mentiunii este depasit, sunt convins ca acest 

fals ordinar a fost déjà transmis de fostul presedinte la toate institutiile Statului, 

plecand de la ideea ca vaputea sa-i impresioneze si sa-i pacaleasca prin cantitatea 

de tabele cu semnaturi, care si acestea se repeta sau in mare numar sunt 

inteligibile sau semnate cu « pentru » si fara stampila in dreptul unor societati 

comerciale ce nu au fost nici o data membre ale UGIR-1903, cu atat mai putin ale 

Consiliului National din care fac parte numai marile societati de interes national. 

Excrocheria lui Coraci datata in fals noiembrie 2011 si scoasa de cateva zile pe 

piata de acesta in disperare de cauza, a explodat insa in cursul zilei de marti cand 

in timpul desfasurarii Colegiului Director am fost sunati de prof. univ. dr Tiberiu 

Foris de la Universitatea Tehnica din Brasov, presedintele Filialei UGIR-1903 din 

Jud. Brasov, care a solicitat sa punem telefonul mobil pe speaker si a declarat 

public ca nu a participat la nici un Consiliu National ci numai la adunarea 

referitoare la proiect, ca tabelul cu participantii la acea adunare continea un numar 

de numai 11 persoane ce se regasesc in primele 11 pozitii ale tabelului si ca ne va 

transmite acest fapt prin mail acuzandu-l pe Coraci de excrocherie, fals si uz de 

fals si declarand ca este de acord sa depuna marturie in acest sens atat la 

procuratura, cat si la tribunal. Plecand de la aceasta declaratie am decis sa 

verificam veridicitatea actiunii si a semnaturilor din tabel, constatatand ca aproape 

in totalitate asa-zisii semnatari nu aveau habar nici macar de faptul ca in luna 

noiembrie a avut loc vreun Consiliu National organizat de Coraci, nemai vorbind de 

semnarea hartiei prezentata ca decizie a acestuia, raspunsul invariabil primit din 

partea acestora fiind : « Domnule Presedinte, dar ce drept mai are Coraci sa 

convoace un Consiliu National in noiembrie cand noi l-am dat afara din UGIR-1903 

inca din luna mai a anului trecut si dupa cat a furat din banii organizatiei?!? ». Am 

ajuns la convingerea unei excrocherii de masa regizata de Coraci pentru 

influentarea institutiilor publice, in primul rand a celor guvernamentale si nu ne 

vom mira daca am afla ca a facut acest lucru la sugestia protectorului sau din 

MMFPS care l-a sfatuit sa faca si el ceva care sa-i mareasca « vizibilitatea » pentru 

a putea sa-l sprijine in continuare, blocand recunoasterea si activitatile patronale 

reale ale conducerii legale si intretinand in continuare o stare conflictuala 

artificiala la nivelul celei mai mari confederatii nationale din Romania. Iar d-l 

Secretar de stat Mocanu a izbutit sa dea UGIR-1903 o noua lovitura, la foarte scurt 

timp dupa incompetentul si tendentiosul raspuns transmis  in data de 16 decembrie 

2011 conducatorului legal al UGIR-1903 caruia si-a permis sa i se adreseze ca unei 

persoane de pe strada si nu ca presedintelui unei Confederatii patronale nationale 

ce negociaza de ani de zile cel mai mare numar de contracte colective de munca 

de ramura la nivel national - 8 si care, pentru a incerca sa ascunda aceasta 

realitate neconvenabila intereselor lui personale si comenzilor primite de la cei 

carora le este in realitate vasal si dintre care din pacate Dumneavoastra nu faceti 

parte in mod real, a sprijinit orbeste modificarea haotica si aservita a 

nomenclatorului ramurilor economice, consolidat de-a lungul multilor ani de 

negociri la nivelul perechilor de parteneri sociali cu reprezentativitate nationala 

pentru a slabi si a da astfel peste cap si organizarea federativa a marilor 

confederatii patronale si sindicale. Ca o incoronare a actiunilor dusmanoase anti – 



7 | P a g e  
 

UGIR 1903 menite sa discrediteze nu  atat actuala conducere legala a 

Confederatiei, ci pe cei peste 44 mii de membri ai acesteia, d-l Mocanu isi duce 

numarul comandat (eventual si platit in avans) pana la capat, nominalizand ca 

reprezentant al UGIR-1903 in Consiliul National Tripartit pentru Dialog Social pe 

fostul membru si presedinte, actualul impostor Cezar Coraci, sfidand astfel decizia 

din 30 mai 2011 a AGA organizatiei noastre in care s-a votat excluderea acestuia 

pentru grave daune aduse Confederatiei, spionarii electronice a colegilor fara 

stirea acestora si incalcarii reglementarilor privind finantarile din bani europeni cu 

buna stiinta datorita patimii sale de inavutire fara munca. Pentru a ne demonstra ce 

tare este si ca el este unicul care face legea functie de ce vor muschii lui in 

domeniul dialogului social, in cursul zilei de ieri 10 ianuarie acelasi demnitar care 

din punctul nostru de vedere constituie un balast in calea construirii unui dialog si 

a unei paci sociale reale de care Romania are atata nevoie, il invita pe impostorul 

sau favorit sa participe la sedinta Consiliului National Tripartit din data de astazi 12 

ianuarie ca reprezentant al UGIR-1903, trimitandu-i invitatia la Sediul Confederatiei 

noastre ln care acesta nu mai are acces incepand cu data cand a incercat sa intre 

in cladire cu forta, folosind o banda de huligani romi platiti, distrugand active si 

molestand personalul salariat, in final fiind scos cu sprijinul Politiei si al 

Jandarmeriei, dupa ce a pus institutia UGIR-ului 1903 intr-o postura publica nemai 

intalnita pana atunci in istoria centenara a organizatiei fondata de marii industriasi 

ai Romaniei de la inceputul secolului XX ! 

 

Dupa ce a distrus si a blocat functionarea CES-ului, Secretarul de stat 

Mocanu si-a mutat activitatea distructiva in zona Consiliului National Tripartit, la 

prima mutare izbutind sa distruga un cat de cat echilibru mai apropiat de realitatea 

reala a situatiei patronatelor din Romania, prin interventia acestuia presedintele 

CONPIROM ramanand singurul reprezentant real al unei confederatii patronale cu 

reprezentativitate nationala. Spre rusinea Guvernului Romaniei si a MMFPS, chiar 

demnitarul insarcinat cu promovarea dialogului social si-a permis sa decida in locul 

conducerii legale a Confederatiei noastre, prin tupeu,  nerusinare, sfidarea 

realitatii si legalitatii si neluarea in consideratie a pozitiei unice exprimate de catre 

toti partenerilor sociali reali din Romania, sa impuna ca cel de al saselea 

reprezentant al patronilor din Romania care sa ia loc la masa comuna la care stau 

si Premierul si Guvernatorul Bancii Nationale   un impostor care foloseste ilegal 

numele celei mai mari confederatii patronale din Romania. Ii atragem atentia d-lui 

Mocanu ca acest comportament sfidator si golanesc, de tip « cel mai tare din 

parcare » nu va ramane nesanctionat, faptele sale incadrandu-se la abuz de functie 

si favorizarea infractorului. Actualul demnitar va trebui sa raspunda pentru 

daunele de imagine produse acum UGIR-1903 si va plati pentru aceasta, daca nu 

imediat, in mod sigur peste un an, doi sau zece. Eu unul ii promit ca nu voi uita 

aceasta si ca mi-o voi trece in agenda la fiecare inceput de an pana cand se va  

rezolva si voi putea sterge cu o linie groasa si rosie  numele de «Mocanu »  facand 

mentiunea « Done » !  Acest individ mic si la stat si la sfat, care acum 4 … 5 ani 

aborda o mentalitate tipica de servitor supus si prea plecat, nu realizeata cat de 

aproape poate fi pentru el ziua cand va fi pus la zid de toti partenerii sociali reali, 

dupa ce toate actualele fantome ce polueaza in prezent dialogul social vor dispare 

ca un balon umflat care este intepat cu un ac. Iar atunci va fi obligat sa dea 

socoteala si sa raspunda pentru toate actiunile sale mizerabile, executate la 
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comanda, prin care a izbutit sa-si autodistruga chiar domeniul pe care Primul 

Ministru i l-a dat in grije pentru a-l apara de talhari. De fapt, d-l Mocanu reprezinta 

exemplul tipic de lup pus sa pazeasca oile – numai ca exista posiiblitatea sa-si 

gaseasca sfarsitul innecandu-se cu un os pe care va scrie « UGIR-1903 ».  

 

* 

*     * 

  

 Excelenta, 

 

 In baza mandatului acordat in unanimitate de Colegiul Director si a adeziunii 

totale exprimata de membrii nostri din toate sectoarele economice si organizatiile 

teritoriale care au contactat telefonic, prin fax asu mail conducerea UGIR-1903 

pentru a-si exprima nemultumirea fata de tratamentul aplicat UGIR-1903 de catre 

MMFPS, 

 

 Luand in consideratie mesajele de sustinere primite din partea mai multor 

parteneri sociali cu care am semnat Acordul National de colaborare intre 

partenerii sociali cu reprezentativitate nationala, 

  

 In vederea revenirii la relatiile normale si de colaborare ce au caracterizat 

permanent colaborarea UGIR – 1903 cu Guvernul Romaniei in general si cu MMFPS 

in special anterior datei la care d-l Secretar de stat Valentin Mocanu a fost numit – 

neinspirat, credem noi si ne asumam aceasta afirmatie - coordonator al dialogului 

social, fara ca esecurile sale continue, subiectivismul de care da permanent 

dovada si lipsa calitatilor de negociator si incompetenta sa crasa in domeniul 

relatiilor sociale sa atraga schimbarea sa cu o persoana competenta,  

 

 Va solicitam luarea in regim de urgenta a urmatoarelor masuri : 

 

1. Demiterea Secretarului de stat Valentin Mocanu din functia de Coordonator 
al Dialogului Social la nivel national, eventuala sa mentinere pe postul de Secretar 

de Stat fiind insotita de solicitarea noastra de a-i repartiza orice fel de 

responsabilitate care sa nu aiba nici o legatura cu dialogul tripsrtit si bipartit si cu 

partenerii de dialog social.  

2.  Nominalizarea in functia de Secretar de Stat si Coordonator al Dialogului 
Social National a unei persoane de inalt profesionalism si cu calitatile necesare 

acestei importante functii cu impacz direct asupra stabilitatii si pacii sociale. Ne 

permitem sa Va sugeram cateva nume de persoane ce ar putea indeplini cu succes 

atributiile actualei functii ocupata de d-l Valentin Mocanu : Dr. (Ec.) Mihai Ivascu, 

Secretar General al Confderatiei patronale « CONPIROM » ; Ec. Mihai Pasculescu – 

Prim – vicepresedinte al Federatiei patronatelor din industria textila, membra 

UGIR-1903 ; Sorin Stan – Secretar General « CNSLR – Fratia » ; Ion Pisc – Prim - 

vicepresedinte BNS ; Minel Ivascu – Secretar General BNS, membru CESE ; Petre 

Dandea – Vicepresedinte « Cartel Alfa », membru CESE ; Fornea, Dumitru, Seful 

Departamentului Relatii Internaţionale al Confederatiei Sindicale Nationale 
MERIDIAN, membru CESE.  
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3. Efectuarea in regim de urgenta a unui control al Corpului de control al 
Primului Ministru la UGIR-1903, AM POSDRU si POSDRU S-E referitor la modul in 

care a fost fost atribuit contractul QualyMatch in valoare de 3,6 mil Euro d-lui 

Coraci si semnat de acesta in calitate de presedinte in fals, la 3 luni dupa expirarea 

mandatului sau/si  fara ca organele de conducere sa fie informate si sa aprobe 

participarea ; analiza masurilor luate de AM POSDRU si POSDRU-SE dupa primirea 

sesizarilor a 3 federatii nationale din structura Confederatiei care atentionau 

ilegalitatea atribuirii acestuia datorita neeligibilitatii UGIR-1903 la acea data ; 

deturnarea ilegala de fonduri europene prin plata de salarii catre 3 membri ai 

familiei Coraci inclusi in colectivul de management al proiectului, cu incalcarea 

prevederilor art.1.11 al contractului POSDRU care prevedea ca clauza anticoruptie 

interdictia managerului de proiect de a include in echipa rude sau afini pana la 

gradul IV sub sanctiunea anularii contractului insotita de obligativitatea 

rambursarii sumelor trase ; modul in care prin interventia secretarului de stat 

Mocanu si a prefectului jud. Braila a decis reluarea activitatilor la proiectul acordat 

UGIR-1903 sub conducerea d-lui Coraci caruia i se atribuie prin impostura titlul de 

presedinte al Confederatiei, in ciuda faptului ca acesta fusese nominslizst prin 

doua sentinte judecatoresti ramase definitive ca neavand nici o calitate in raport cu 

UGIR-1903, iar proiectul fusese intrerupt la cererea conducerii legale a 

confederatiei pentru luarea masurilor de intrare in legalitate si sesizase DNA si 

Curtea de Conturi referitor la insusirea cu buna stiinta de sume necuvenite din 

banii europeni alocati proiectului de catre 3 membri ai familiei Coraci. 

4. Excluderea pentru lipsa oricarei calitati in raport cu UGIR-1903 a fostului 
presedinte si membru din calitatea de reprezentant al UGIR-1903 in cadrul 

Consiliului National Tripartit, unde a fost impus in mod ilegal cu incalcarea 

atributiilor functiei de catre secretarul de stat Mocanu prin sfidarea intereselor 

legale ale Confederatiei. Nominalizarea oficiala de catre Guvern in aceasta functie 

atribuita UGIR-1903 a reprezentantului oficial legal al Confederatiei. 

5. Declansarea de catre Corpul de Control al Primului Ministru a unei anchete 
administrative asupra motivatiei care a stat la baza deciziilor respectivului 

demnitar de : 

•  a-i reda lui Coraci accesul la fondurile europene ale proiectului acordat UGIR-

1903, desi fusese informat de faptul ca organizatia noastra sesizase anterior DNA 

asupra deturnarii ilegale de fonduri europene de catre membrii familiei Coraci si 

ceruse stoparea proiectului pentru a lua masurile necesare de intrare in legalitate  

• a nominaliza in Consiliul National Tripartit o persoana care nu mai detinea nici 

o calitate in raport cu UGIR-1903, fara a tine cont de protestele tuturor partenerilor 

sociali semnatari ai Acordului National. UGIR-1903 considera ca respectivul 

demnitar se face vinovat de incalcarea cu buna stiinta si in mod subiectiv si 

partinitor prevederile H.G. nr.11/2009 privind organizarea si functionarea MMFPS, 

care stabilesc implicit ca aceasta institutie nu are competenta de a interveni in 

alegerea organelor de conducere ale orgnizatiilor patronale,  

 

Colegiul Director isi rezerva dreptul ca, functie de modul in care MMFPS va 

decide sa ia masurile ce se impun pentru eliminarea din functia de coordonator al 

dialogului social national a unei persoane care : 

• actioneaza permanent distructiv si conflictual in raport cu partenerii sociali ; 
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• desconsidera permanent si in totalitate pozitiile exprimate chiar de cei al caror 

dialog ar trebui sa-l armonizeze si sa-l optimizeze in baza fisei postului ocupat ; 

• isi foloseste pozitia in mod abuziv si contrar chiar si indeplinirii atributiilor de 

serviciu ce-i revin, prin intretinerea unui climat permanent conflictual, 

practicand favoritismul, subiectivismul si servilismul din motive pe care le 

putem banui ca nu sunt total dezinteresate dupa fervoarea cu care respectivul 

demnitar incearca impunerea de solutii contrare principiilor consensului si 

pacii sociale, 

sa se adreseze Comisarului European László Andor insarcinat cu problemele de 

munca, protectie social si incluziune, conducerilor Comitetului Economic si Social 

European si a celor doua confederatii a patronatelor europene recunoscute de 

Institutiile Uniunii Europene, precum si Conferinta ILO, pentru a le cere sprijinul in 

raport cu comportamentul abuziv si discriminatoriu practicat de actualul inca 

Secretar de stat Valentin Mocanu in raport cu Confederatia UGIR-1903.  

 

In final, domnule Prim Ministru, fiind convinsi ca problemele sesizate de noi vor 

fi analizate obiectiv,  cu celeritate si cu evaluarea corecta a raportului binomial 

« cauza / efect » aplicat cazului nostru concret, doresc sa Va asigur inca o data,  in 

numele Colegiului Director si al tuturor membrilor UGIR-1903, de dorinta noastra 

sincera de colaborare cu Executivul pentru dezvoltarea unei Romanii moderne,  

precum si de inalta apreciere si de sentimentele noastre de profund respect nutrite 

fata de persoana Dvs.pentru intreaga munca pe care o desfasurati in slujba 

Poporului Roman ! 

 

Cu deosebita consideratie, 

 

P R E S E D I N T E ,P R E S E D I N T E ,P R E S E D I N T E ,P R E S E D I N T E ,    

    

    

Dr. Dr. Dr. Dr. MariusMariusMariusMarius    ––––    Eugen Eugen Eugen Eugen OpranOpranOpranOpran    

 

 

 

 


