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Printr-un abuz de drept greu 
de admis şi de înţeles, UGSR, 
deşi a existat în toţi aceşti 
ani, a fost ţinută în afara miş-

cării sindicale. Liderii marilor confede-
raţii sindicale înfiinţate după 1989 au 
preluat patrimoniul sindical şi, după 
ce l-au împărţit frăţeşte, l-au devalizat 
continuu şi premeditat, înstrăinând 
bunuri de valori imense ce aparţineau, 
de drept şi de fapt, milioanelor de pen-
sionari (azi), cotizanţi (ieri) ai UGSR. 
Tot ce s-a adunat de-a lungul unui se-

col de existenţă în patrimoniul UGSR, 
instituţie ai cărei membri cotizau re-
gulat cu 1 la sută din salariu (în 1989 
numărul lor era de 7,5 milioane de co-
tizanţi), a fost prăduit în ultimele do-
uă decenii de câţiva indivizi care au 
devenit multimiliardari ai tranziţiei 
şi/sau politicieni cunoscuţi ori au ră-
mas boieri sindicali controlaţi de pu-
tere, oricare ar fi fost ea. După ce am 
arătat, pe scurt, în numărul anterior 
al publicaţiei noastre, modul de fra-
udare a patrimoniului UGSR, astăzi 
vom demonstra, concret, cum s-a re-
alizat aceasta. 

Patrimoniul UGSR, jefuit 
prin fraudă, fals, abuz 
şi improvizaţii juridice!
»ILEGAL Afacerea SIND ROMÂNIA SRL – „aspiratorul”  
activelor din turism ale UGSR

nn  Dan Badea
Societatea SIND ROMÂ-
NIA SRL a fost înfiinţată 
în 1992 de cele trei mari 
confederaţii sindicale – 
CNSLR, Cartel Alfa şi CSI 

Frăţia –, pentru a jefui, practic, aşa după 
cum aveam să constatăm ulterior, în in-
teres de gaşcă, bazele turistice şi de agre-
ment ale Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România, instituţie care, după cum 
am arătat deja în numerele noastre ante-
rioare, n-a fost niciodată desfiinţată.
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Liderii unor 
confederaţii 
sindicale mistifică 
istoria, pentru 
a acoperi jefuirea 
patrimoniului 
sindical

Ştefan Călinescu,  
preşedintele UGSR:

nn uniunea generală a sindi-
catelor din românia a luat act 
cu surprindere de comunicatul 
semnat de către reprezentan-
ţii cns cartel alfa, cnslr-fră-
tia, Bns şi csdr, dat publicităţii 
la data de 18 ianuarie 2013. re-
feritor la acuzaţiile grave aduse 
organizaţiei noastre, ugsr face 
următoarele precizări: 

Prima formă de organizare 
a mişcării sindicale unitare din 
românia a obţinut denumirea 
de uniunea generala a sindica-
telor din românia la congresul 
din 13-15 august 1906. Pe par-
cursul existenţei sale, ugsr a 
cunoscut două momente im-
portante: primul, în anul 1945, 
când se înfiinţează confedera-
ţia generală a muncii (cgm), şi 
al doilea, în anul 1966, când îşi 
schimbă denumirea, revenind 
la cea istorică, respectiv uniu-
nea generală a sindicatelor din 
românia.

Procurorii DNA 
demonstrează că 
patrimoniul UGSR 
a fost preluat 
în mod ilegal, 
prin mijloace 
frauduloase

Exclusiv

PAGINILE 5, 6, 7

nn Ziarul „solidaritatea“ publică 
un nou document oficial, emis 
de departamentul naţional an-
ticorupţie, din care rezultă fără 
dubii că patrimoniul ugsr a fost 
însuşit de unele confederaţii sin-
dicale prin săvârşirea infracţiu-
nii de înşelăciune, faptă penală 
prescrisă astăzi, dar dovedită de 
organele de anchetă.

PAGINA 7

Lipsa de dialog 
scoate angajaţii 
de la Metrou 
în stradă

Protest

nn mii de sindicalişti de la me-
trou au protestat în data 6 mar-
tie, în cadrul unui miting orga-
nizat de uslm, în faţa ministe-
rului transporturilor. mitingul a 
fost urmat de un marş spre Pia-
ţa Victoriei, în faţa guvernului. 
manifestanţii au acuzat lipsa de 
dialog a autorităţilor, poziţia in-
flexibilă a conducerilor ministe-
rului transporturilor şi metrorex 
faţă de negocierea contractului 
colectiv de muncă, care expiră 
pe data de 31 martie, precum şi 
incertitudinea situaţiei angaja-
ţilor în condiţiile trecerii metro-
ului în subordinea Primăriei mu-
nicipiului Bucureşti.

Activele din turism 
ale UGSR,  
lăsate în paragină 

Iresponsabilitate

nn activele de turism ale ugsr, 
odată perle ale turismului româ-
nesc, au fost jefuite şi lăsate în 
paragină de boierii sindicali ai 
tranziției.
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Printr-un abuz de fapt 
şi de drept greu de ad-
mis şi de înțeles, ugsr, 
deşi a existat în toți 

aceşti ani, a fost ținută în afara 
mişcării sindicale. liderii marilor 
confederații sindicale înființate 
după 1989 au preluat patri-
moniul sindical şi, după ce l-au 
împărțit frățeşte, l-au devalizat 
continuu şi premeditat, înstrăi-
nând bunuri de valori imense ce 
aparțineau, de drept şi de fapt, 
milioanelor de pensionari (azi), 
cotizanți (ieri) ai ugsr. tot ce 
s-a adunat de-a lungul unui se-
col de existență în patrimoniul 
ugsr, instituție ai cărei mem-
bri cotizau regulat cu 1 la sută 
din salariu (în 1989 numărul lor 
era de 7,5 milioane de cotizanți), 
a fost prăduit în ultimele două 

decenii de câțiva indivizi care, 
în loc să ocupe celulele închi-
sorilor, au devenit multimiliar-
dari ai tranziției şi/sau politici-
eni cunoscuți ori au rămas boieri 
sindicali controlați de putere, 
oricare ar fi fost ea.

după ce în numărul anterior 
al publicației noastre am arătat, 
pe scurt, modul de fraudare a 
patrimoniului ugsr, astăzi vom 
demonstra, concret, cum s-a re-
alizat aceasta în cazul patrimo-
niului turistic al ugsr.

Scurt IStorIc 
AL pAtrImonIuLuI uGSr

Pentru a înțelege mai bine ma-
rele Jaf al începutului de secol 
21 (este vorba despre un jaf de 
mai bine de o jumătate de mi-
liard de euro, după aprecierea 
unora), prezentăm un scurt is-
toric al constituirii ugsr şi tre-

cerii patrimoniului acestuia 
din proprietatea celor aproxi-
mativ 7,5 milioane de membri 
cotizanți, câți erau în evidența 
ugsr în decembrie 1989 (din-
tre ei, 4,7 milioane sunt astăzi 
pensionari!), în administrarea 
frauduloasă a liderilor celor 
patru confederații sindicale  
cnslr frăția, cartel alfa, Bns 
şi csdr. 

uniunea generală a sindi-
catelor din românia (ugsr) s-a 
înființat în anul 1906, la con-
gresul din 13–15 august, iar în 
1945 şi-a schimbat denumi-
rea în confederația generală a 
muncii. noua denumire a fost 
păstrată până la congresul din 
16–19 mai 1966, când cgm re-
vine la denumirea istorică, pe 
care a avut-o la prima formă de 
organizare a mişcării sindicale, 
aceea de ugsr. ca structură in-

ternă, ugsr avea comisii pe do-
menii. una dintre aceste comisii 
era şi comisia pentru tratament 
balneoclimateric şi odihnă, care 
desfăşura activitatea de turism 
intern şi de tratament balnear 
şi odihnă (prin staţiunile proprii 
ale ugsr şi prin cele ale minis-
terului turismului), precum şi 
de turism internaţional. aceas-
tă comisie gestiona patrimoniul 
balnear proprietate a ugsr.

În anul 1989, comisia balneo 
din cadrul ugsr funcţiona sub 
conducerea consiliului central, 
iar după 25 decembrie 1989 a 
trecut statutar în subordinea 
comitetului naţional Provizoriu 
al ugsr, întrucât consiliul cen-
tral al ugsr a fost destituit.

comitetul naţional Provi-
zoriu de organizare a sindi-
catelor libere din românia 
(cnPoslr) al ugsr, hotărăşte 
înfiinţarea administraţiei cen-
trale a caselor de odihnă şi tra-
tament a sindicatelor libere 
din românia, care ia fiinţă în lo-
cul fostei comisii pentru trata-
ment balneoclimateric şi odih-

nă. menţionăm că, înfiinţată 
legal, această administraţie a 
funcţionat până la 01.03.1990, 
când cnPoslr emite o hotărâ-
re pe baza căreia, începând cu 
01.03.1990, administraţia cen-
trală a caselor de odihnă şi tra-
tament îşi schimbă denumirea 
în direcţia economică a caselor 
de odihnă şi tratament ale sin-
dicatelor (care administra, ges-
tiona imobilele cu activitate de 
tratament balnear şi de odihnă 
ale ugsr).

În respectiva hotărâre, refe-
ritor la patrimoniul acestei di-
recţii, s-a specificat (în art. 1) că 
această direcţie a caselor de 
odihnă şi tratament ia fiinţă 
prin reorganizarea fostei „comi-
sii pentru tratament Balneocli-
materic şi odihnă”, în condiţiile 
în care nu există un act de desfi-
inţare sau reorganizare a ugsr, 
de care aparţinea comisia.

menţionam că cnPoslr, or-
ganul de conducere al ugsr, nu 
a transferat către cnslr, respec-
tiv consiliul general constituit 
la 29.06.1990, în varianta cior-

bea Victor, nimic din structura 
patrimoniului ugsr, implicit 
din ceea ce administra direcţia 
economică a caselor de odih-
nă (organizată prin Hotărârea nr. 
1035/22.03.1990).

de altfel, printr-o convenție 
încheiată în anul 1992 între cele 
trei confederații (cnslr, confe-
deraţia frăţia, confederaţia car-
tel alfa), care stă la baza înfiinţă-
rii sc sind romÂnia srl, se re-
cunoaşte faptul că „societatea 
comercială sind romÂnia srl 
ia ființă prin transformarea – ile-
gală, n. red. – a direcției econo-
mice a caselor de odihnă şi tra-
tament ale sindicatelor”, iar „ca-
pitalul social al societăţii provine 
din patrimoniul direcției econo-
mice a caselor de odihnă şi tra-
tament ale sindicatelor – care, 
statutar şi juridic, era subordo-
nată ugsr – şi este împărţit ast-
fel: cnslr – 33,34 la sută; con-
federaţia frăţia 33,33 la sută; 
confederaţia cartel alfa 33,33 
la sută”.

rezultă aşadar, din cele de 
mai sus, că patrimoniul ugsr, 
care era administrat de comi-
sia balneo a ugsr, a fost prelu-
at, cu bună ştiință şi în mod ile-
gal, de către alte entități sindi-
cale în administrarea lor fraudu-
loasă. aşa a început marele Jaf al 
patrimoniului imobiliar al ugsr, 
după ce fondurile băneşti ale 
uniunii, de aproximativ 5 mili-
arde de lei la valoarea din 1989, 
fuseseră deja sifonate de noii 
capi sindicali.

ca o primă concluzie trebuie 
reținut aşadar faptul că în cadrul 
ugsr funcţiona ca direcţie dis-
tinctă „direcţia caselor de odih-

Patrimoniul UGSR, jefuit 
prin fraudă, fals, abuz şi 
improvizaţii juridice! (II)
»ILEGAL Afacerea SIND ROMÂNIA SRL – „aspiratorul” activelor din turism ale UGSR
Societatea SIND ROMÂNIA SRL a fost înființată, în 1992, de cele trei mari confederații sindicale – CNSLR, 
Cartel Alfa şi CSI Frăția –, pentru a jefui, practic, aşa după cum aveam să constatăm ulterior, în interes de 
gaşcă, bazele turistice şi de agrement ale Uniunii Generale a Sindicatelor din România, instituție care, 
după cum am arătat deja în numerele noastre anterioare, n-a fost niciodată desființată. 
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uniunea generală a 
sindicatelor din ro-
mânia, organizaţie 
de tip confederativ 
ce cuprinde pes-

te 2.800.000 de membri, a luat 
act cu surprindere de comuni-
catul semnat de către reprezen-
tanţii cns cartel alfa, cnslr-fră-
ţia, Bns şi csdr, dat publicităţii la 
data de 18 ianuarie 2013.

referitor la acuzaţiile grave 
aduse organizaţiei noastre, ugsr 
face următoarele precizări: 

la trei ani după înfiinţarea 
uniunii generale a industriaşilor 
din românia – ugir 1903, pri-
ma formă de organizare a miş-
cării sindicale unitare din ro-
mânia a obţinut denumirea de 
uniunea generală a sindicate-
lor din românia la congresul din 
13-15 august 1906. Pe parcursul 
existenţei sale, ugsr a cunoscut 
două momente importante: pri-
mul, în anul 1945, când se înfiin-
ţează confederaţia generală a 
muncii (cgm), şi al doilea, în anul 
1966, când îşi schimbă denumi-
rea, revenind la cea istorică, re-
spectiv uniunea generală a sin-
dicatelor din românia. 

În contextul legislaţiei naţi-

onale, dreptul sindical de orga-
nizare şi funcţionare a sindica-
telor a fost reglementat de mai 
multe legi care confirmă, fără 
echivoc, continuitatea activită-
ţii cgm - ugsr:
n  Legea 52/1945, cu privire 
la sindicatele profesionale, ca-
re asigură cadrul legal privind 
continuitatea personalităţii ju-
ridice cgm-ugsr;
n Legea 3/30 mai 1950,  care 
clarifică continuitatea statuta-
ră şi legală a sindicatelor;
n Legea 54/1991, cu privire la 
sindicate;
n Legea 54/2003, a sindicate-
lor;
n Legea 62/2011, a dialogu-
lui social.

În conformitate cu prevederi-
le convenţiei nr. 87 a oim/1948, 
privind libertatea sindicală şi 
apărarea dreptului sindical, au-
torităţile publice nu au dreptul 
să intervină pentru a limita sau 
a împiedica organizarea şi func-
ţionarea sindicatelor. deoarece 
ugsr nu a fost niciodată dizol-
vată, desfiinţată sau lichidată, nu 
au existat şi nu există hotărâri ju-
decătoreşti de radiere a acestei 

confederaţii din registrul speci-
al al persoanelor juridice. Ba, mai 
mult, instituţiile statului, guvern 
şi Parlament, prin coresponden-
ţa purtată din 1990 până în pre-
zent cu ugsr, confirmă această 
realitate. În consecinţă, ugsr de-
ţine toate documentele juridice 
care demonstrează legalitatea şi 
continuitatea sa istorică.

atragem atenţia asupra fap-
tului că folosirea unor sintag-
me ideologice şi politice de ge-
nul „fostul ugsr” sau asocierea 
„anexa Pcr” în aprecierea sau 
analizarea structurilor sindica-
le, se plasează în afara dreptu-
rilor şi libertăţilor sindicale şi nu 
pot produce efecte juridice.

În aceste condiţii, necesita-
tea pentru care, la data de 17 
noiembrie 2012 a avut loc con-
gresul de reorganizare al ugsr, 
este demonstrată de următoa-
rele argumente: 
nn din nefericire, din cauza 

legislaţiei încă în vigoare, la care 
confederaţiile sindicale actuale 
şi-au adus contribuţia din plin în 
detrimentul salariaţilor, mem-
bri de sindicat, greva nu se mai 
poate declanşa la nivel naţional 
deoarece nu mai există contract 

colectiv la nivel naţional, iar con-
tractele colective de muncă la 
nivel de sector sunt pe cale de 
dispariţie. doar câteva contrac-
te mai sunt în vigoare, deoare-
ce nu se pot negocia altele noi, 
din cauza stabilirii în mod arbi-
trar a unor sectoare de activita-
te care nu există nicăieri în uni-
unea europeană;
nn organizaţiile sindicale la 

nivel de unitate nu-şi mai pot 
apăra membrii nici în faţa in-
stanţelor de judecată, din cauza 
unui cod al muncii care, practic, 
a legiferat sclavia în românia, iar 
aceiaşi lideri de confederaţii nu 
au depus nici măcar o petiţie la 
Parlamentul european prin care 
să ceară declanşarea procedurii 
de infringement;
nn Pentru ca salariaţii să fie 

reprezentaţi şi apăraţi de orga-
nizaţiile sindicale se impunea 
modificarea legii nr. 62/2011, a 
dialogului social, lucru care nu 
s-a întâmplat nici până astăzi. 

de ani întregi, în fruntea miş-
cării sindicale din românia se 
află aceiaşi lideri, majoritatea 
dintre ei anchetaţi pentru fap-
te de corupţie din cauza patri-
moniului ugsr, acaparat prin 

fraudă de către unele confede-
raţii sindicale emergente anu-
lui 1989, chiar unul dintre aceşti 
lideri fiind condamnat la 7 ani 
de detenţie pentru luare de mi-
tă. Patrimoniul ugsr, constitu-
it din cotizaţiile a peste 7,5 mili-
oane de membri avea, la 25 de-
cembrie 1989, 4,7 miliarde de lei 
şi 2,7 milioane de dolari existenţi 
în documentele financiare şi un 
patrimoniu imobil alcătuit din 
peste 300 de apartamente, ho-
teluri, cluburi sindicale, case de 
cultură, sute de hectare de te-
ren, ansambluri artistice, asoci-
aţii sportive etc. acest patrimo-

niu a fost jefuit în mod constant, 
aşa cum rezultă şi din anchete-
le instituţiilor abilitate ale statu-
lui, Parchet, dna şi instanţe de 
judecată.

Indiferent de acuzaţiile unor 
reprezentanţi sindicali, care, în 
aceşti 23 de ani, au adus mişca-
rea sindicală la marginea so-
cietăţii româneşti, UGSR îşi va 
apăra în continuare membrii, 
în baza principiilor democra-
ţiei europene. 

preşedinte uGSr,
Ştefan călinescu

Liderii unor confederaţii sindicale 
mistifică istoria, pentru a acoperi 
jefuirea patrimoniului sindical

Preşedinte UGSR, Ştefan Călinescu

(Continuare în pagina 3)

Anchetă
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nă şi tratament a sindicatelor”, 
structură administrativă care nu 
avea calitatea de persoană juri-
dică şi nu avea patrimoniu pro-
priu, având ca obiect de activi-
tate administrarea patrimoniu-
lui staţiunilor din subordinea 
ugsr, iar aceasta subsuma toa-
te imobilele deţinute în propri-
etatea ugsr, unităţi pentru tu-
rism balnear şi refacere a capa-
cităţii de muncă pentru salaria-
ţii şi pensionarii membri de sin-
dicat. În baza biletelor de odih-
nă şi tratament emise de aceas-
ta, membrii de sindicat benefi-
ciau de concedii subvenţionate 
în hoteluri de 2 şi 3 stele. ei bine, 
asupra acestei direcții s-au con-
centrat autorii jafului, adică ace-
ia ce aveau să devină boierii sin-
dicali ai patriei, iviți din magma 
sulfuroasă a evenimentelor din 
decembrie 1989.

prEmEDItArEA frAuDEI 
S-A făcut prIn fALSIfIcArEA 
DE DocumEntE

Înainte de a înființa societatea 
prin care aveau să preia în ad-
ministrare patrimoniul turistic 
al ugsr, autorii jafului au încer-
cat să-şi acopere operațiunea cu 
documente juridice, pentru a nu 
răspunde material şi penal mai 
târziu, atunci când se va desco-
peri jaful, pentru aceste frau-
de în formă continuată. astfel, 
reprezentanții cnslr au recurs, 
încă din iulie 1990, la falsificarea 
unui document fundamental 
pentru ceea ce avea să urmeze. 
este vorba, după cum am arătat 
deja în numărul nostru anterior, 
despre elaborarea, la data de 4 
iulie 1990, a unui proces-verbal 
de predare-primire a patrimo-
niului fostului cc al ugsr, sem-
nat din partea cnslr de către 
minică Boajă, în calitate de vi-
cepreşedinte al cnslr şi primi-
tor, pe de o parte, şi de ilie Poro-
jan, ca reprezentant al comite-
tului naţional Provizoriu de or-
ganizare a sindicatelor libere 
din românia al ugsr, pe de altă 
parte, prin care se predă de că-
tre comitet şi se preia de către 
cnslr întregul patrimoniu al 
ugsr existent la 31.12.1989.

acest proces-verbal este un 
fals, întrucât preşedinte în acea 
perioadă al consiliului naţional 
al ugsr era Ştefan călinescu, ca-

re nu l-a împuternicit pe ilie Po-
rojan pentru a preda patrimo-
niul ugsr şi, mai mult, nici mă-
car preşedintele consiliului na-
ţional provizoriu nu avea drep-
tul să predea patrimoniul ugsr 
fără o hotărâre expresă în acest 
sens a congresului ugsr, care 
nu a semnat şi nici nu a împu-
ternicit pe nimeni în acest sens.

de specificat că minică Boajă 
nu îndeplinea funcţia de vice-
preşedinte al cnslr, nefiind 
ales la congresul din 28–29 iu-
nie 1990 al cnslr.

Patrimoniul ugsr a fost jefu-
it şi devalizat începând cu 1 ia-
nuarie 1990 până în prezent, iar 
„procesul verbal de predare-pri-
mire” din 04.07.1990, între ugsr 
şi cnslr, a fost întocmit, proba-
bil, retroactiv. 

SInD romÂnIA, „ASpIrAtoruL” 
AvErII A 7,5 mILIoAnE 
DE mEmBrI uGSr

la 17 august 1992, confederația 
națională a sindicatelor libere 
din românia (cnslr), reprezen-
tată prin Victor ciorbea, con-
federaţia naţională sindica-
lă (cns) cartel alfa, reprezen-
tată prin liviu luca, şi confe-
deraţia sindicatelor indepen-
dente (csi) frăția, reprezentată 
prin miron tudor mitrea, în cali-
tate de asociaţi, înfiinţează so-
cietatea cu răspundere limita-
tă sind romÂnia. societatea 
are ca obiect principal de acti-
vitate prestaţiile turistice. capi-
talul social la înfiinţarea societă-
ţii este de 1.605.552.000 de lei, 
repartizat, după cum am arătat 
deja, astfel: 33,34 la sută cnslr, 
33,33 la sută cartel alfa, 33,33 la 
sută csi frăţia. aportul în natură 
– casele de odihnă şi tratament 
proprietatea ugsr, iar aportul 
în numerar la capitalul social, 
tot din fondurile ugsr, a fost de 
642.220.800 de lei. reamintim 
faptul că asociaţii menţionaţi nu 
aveau calitatea de proprietari ai 
patrimoniului ugsr. 

trebuie amintit faptul că 
uniunea generală a sindicate-
lor din românia deţine imobile 
în 16 staţiuni de odihnă şi trata-
ment din românia. clădirile au 
fost fie construite de ugsr din 
fonduri proprii, fie primite de-a 
lungul timpului prin decrete, 
hotărâri de guvern, hotărâri ale 

consiliului de miniştri etc., iar te-
renurile aferente acestor clădiri 
sunt acordate de către statul ro-
mân ugsr-ului în folosinţă gra-
tuită pe perioadă nedetermina-
tă. sind romÂnia devenea ast-
fel administratorul celui mai ma-
re portofoliu hotelier din româ-
nia, deținând peste 18.000 locuri 
de cazare.

numai că înființarea şi 
funcționarea sind romÂnia 
srl s-a făcut prin încălcarea fla-
grantă a legislației în vigoare, 
prin fraudă, înşelăciune, fals în 
acte, declarații mincinoase şi 
alte ilegalități comise de cei care 
au înființat această societate.

AnALIză tEhnIcă: ILEGALItățI 
în SErIE, DEScopErItE chIAr 
în DocumEntELE SocIEtățII

o analiză a documentelor la care 
am avut acces pe parcursul do-
cumentării acestui material (ac-
te constitutive ale societății ex-
trase de la onrc), referitoare la 
sc sind romÂnia srl, duce la 
câteva concluzii de care organe-
le în drept vor trebui să țină sea-
mă în anchetele ce vor urma.

Iată câteva dintre consta-
tările noastre:

1. Întocmirea actelor oficiale 
pe baza cărora funcţionează so-
cietatea nu respectă prevederile 
legii nr. 31/1990 cu modificările 
şi completările ulterioare.

2. documentele obligatorii 
a fi publicate la oficiul registru-
lui comerţului sunt transmise 
cu foarte mare întârziere de că-
tre sc sind romÂnia srl, exis-
tând chiar diferenţe de conţinut 
pentru documente care trebuie 
să fie identice.

3. funcţionarea societăţii sc 
sind romÂnia srl nu se ba-
zează pe actele constitutive ale 
acesteia, cum ar fi legal, ci doar 
pe dispoziţiile date de către ce-
le patru confederaţii, chiar da-
că acestea contravin legislaţiei 
în vigoare şi actelor constitutive 
ale sc sind romÂnia srl.

4. Întreaga existenţă a sc 
sind romÂnia srl, capitalul 
social, patrimoniul acesteia au 
la bază, cum am amintit, acte fal-
se, declaraţii mincinoase, lipsa 
de documente, fraudă, înşelă-
torii, fals în acte făcute de con-
federaţiile care au înfiinţat soci-
etatea (confederaţia națională 
a sindicatelor libere din româ-
nia, csi frăția, cartel alfa) şi mai 
apoi şi de către cei care au pri-
mit în anul 1997 prin „cesiona-
re” (conform înregistrărilor de 
la oficiul național al registrului 
comerţului) de cote părţi din 
capitalul social al sc sind ro-
mÂnia srl, respectiv confede-
raţia sindicatelor democratice 
din românia (csdr), Blocul na-
ţional sindical (Bns), asociaţia 
caselor de cultură ale sindica-
telor din românia.

încăLcArEA fLAGrAntă 
A LEGII nr. 31/1990

prezentăm câteva exemple de 
încălcare a legilor şi a actelor 
normative la Sc SInD romÂ-
nIA SrL.

În  ac tul  const itut iv  a l 
societății, din 17 august 1992, 
sunt încălcate prevederile legii 
nr. 31/1990 completată şi modi-
ficată. conform art. 7, pct. d, din 
legea 31/1990, „actul constitu-
tiv al societăţii în nume colectiv, 
în comandită simplă sau cu răs-
pundere limitată va cuprinde (...) 
lit. d) capitalul social cu menţio-
narea aportului fiecărui asociat 
în numerar sau în natură, valoa-
rea aportului în natură şi modul 
evaluării”.

În documentele care au stat 
la baza înfiinţării sc sind romÂ-
nia srl – contractul de societa-
te –, la art. 4 se specificau urmă-
toarele: „capitalul social la înfiin-
ţare este de 1.605.552.000 de lei, 
fiind împărţit în 1605 părţi socia-
le a 100.000 fiecare parte, repar-
tizate după cum urmează (...)”. 

nu este specificat aportul în 
natură (nominalizarea acestu-

ia) pentru fiecare dintre acţiona-
rii care au constituit societatea 
(respectiv cartel alfa, cnslr şi 
csi frăția) şi nici – foarte impor-
tant! – nu sunt puse la dosar ac-
tele de proprietate ale fiecărui 
aport în natură la capitalul soci-
al de către cele trei confederaţii. 
astfel, nu se prezintă documen-
tele (foile) de vărsământ ale ca-
pitalului social pentru suma de 
642.220.800 de lei care (aşa cum 
este arătat la art. 5 din contractul 
de societate al sc sind romÂ-
nia) reprezintă aport în nume-
rar al celor trei confederaţii.

aportul în natură la capitalul 
social al sc sind romÂnia srl 
al celor trei confederaţii, în va-
loare de 963.331.200 de lei, în-
scris în contractul de înfiinţare 
a societăţii, este justificat şi do-
vedit pe baza „bilanţului conta-
bil” la data de 31.03.1992... al di-
recţiei caselor de odihnă şi tra-
tament ale sindicatelor prin re-
organizare. 

deci aportul în natură al con-
federaţiilor (cartel alfa, cnslr şi 
frăţia) este probat de un bilanţ 
contabil al unei alte entităţi, care 
este doar societatea ce adminis-
tra patrimoniul caselor de odih-
nă şi tratament ale sindicatelor 
(până în anul 1992, când a fost 
jefuită de patrimoniu) şi care era 
în subordinea ugsr. 

de asemenea, sunt diferen-
ţe între contractul de constitui-
re a societăţii sc sind romÂnia 
srl semnat în faţa notarului sai-
movici ilie la data de 17.08.1992 
şi datele înregistrate la onrc 
aferente aceluiaşi contract la 
28.09.1992 (vezi tabel). 

În contractul de societate 
înregistrat cu nr. 23591 la no-
tarul de stat simovici ilie la da-
ta de 17.08.1992 nu se face do-

vada viramentului sumelor afe-
rente aportului în numerar pen-
tru fiecare confederaţie în parte 
(nici total, nici parţial), cu toate 
că la onrc este înscris că au fost 
depuse atât sumele constituind 
aport în numerar, cât şi valoarea 
aportului în natură (care oricum 
nu le aparţine, ele fiind ale altei 
societăţi, respectiv ugsr). nu 
se specifică nici cotele părţi afe-
rente confederaţiilor de vărsă-
minte în lei la constituirea capi-
talului social şi nici documen-
tele de proprietate ale obiecti-
velor (imobilele) reprezentând 
aport, în natură, din partea fie-
cărui asociat, cu dovada propri-
etăţii asupra acestora ale celor 
trei confederaţii.

nu concordă nici numărul de 
părţi sociale înscris la onrc cu 
cel înscris în contractul de soci-
etate la capitalul social. 

nu este specificat aportul în 
lei la onrc, iar sumele care alcă-
tuiesc capitalul social sunt dife-
rite (între contract şi înscrierea 
la onrc).

diferenţe sunt şi la procente-
le de participare la capitalul soci-
al între cele două documente ca-
re ar trebui să fie identice. de ase-
menea, în cadrul aceluiaşi con-
tract de înfiinţare a sc sind ro-
mÂnia srl, apar procente dife-
rite între aportul la capitalul soci-
al şi (cap. 4 din contract) cota de 
participare la dividende a asoci-
aţilor (art. 9, alineatul 8, pag. 5 din 
contract). cu toate că acest lucru 
este permis în legea română, co-
tele diferenţiate de participare la 
profit nu mai apar specificate în 
modificările intervenite prin ac-
te constitutive. 

Întrebarea este: cum s-au 
împărţit dividendele între acţi-
onari până în anul 1997?

Referinţă Contract societate 1992/ROL ONRC/1992/ROL

Capital subscris 1.605.552.000 1.605.600.000

Capital vărsat 1.605.600.000

Aport natură 963.331.200  963.360.000

Aport lei 642.220.800 -

Nr. părţi sociale 1.605 16.056

Valoare părţi sociale 100.000 100.000

Diferenţe între Contractul de constituire a societăţii SC SIND ROMÂNIA SRL  
semnat la data de 17.08.1992, şi datele înregistrate la ONRC, aferente  
aceluiaşi contract, la 28.09.1992

Pentru o înţelegere mai exactă a mizei afacerii SIND ROMÂNIA SRL, prezentăm documente ce cuprind principalele informaţii despre activele de turism ale UGSR, însuşite şi administrate/înstrăinate ilegal de liderii celor patru 
confederaţii sindicale din România, exploatate apoi la maximum, dar lăsate în paragină şi devastate, fără a se investi nimic în modernizarea şi relansarea lor turistică.» 18.000 de locuri de cazare,  

reprezentând cel mai mare portofoliu hotelier  
din România, a fost preluat de SIND ROMÂNIA SRL  
de la UGSR prin încălcarea flagrantă a legislaţiei  
în vigoare, prin fraudă, înşelăciune şi fals în acte.

(Continuare în pagina 4)

Anchetă



4 Solidaritatea
www.ugsr.ro

nu ExIStă DovEzI ALE 
DEpunErII cApItALuLuI SocIAL 
DE cătrE BoIErII SInDIcALI

o altă ilegalitate vizează preve-
derile art. 36, alin. 1 şi 2, literele b, 
d şi f din aceeaşi lege nr. 31.1990, 
cu completările şi modificările ul-
terioare. conform legii: 

„1. În termen de 15 zile de la 
data încheierii actului constitu-
tiv, fondatorii, primii adminis-
tratori sau, dacă este cazul, pri-
mii membri ai directoratului şi ai 
consiliului de supraveghere ori 
un împuternicit al acestora vor 
cere înmatricularea societăţii în 
registrul comerţului în a cărui 
rază teritorială îşi va avea sediul. 
ei răspund în mod solidar pentru 
orice prejudiciu pe care îl cau-
zează prin neîndeplinirea aces-
tei obligaţii.

2. cererea va fi însoţită de: a) 
actul constitutiv al societăţii; b) 
dovada efectuării vărsămintelor 
în condiţiile actului constitutiv; 
c) în cazul aporturilor în natură 
subscrise şi vărsate la constitu-
ire, actele privind proprietatea, 
iar în cazul în care printre ele fi-
gurează şi imobile, certificatul 
constatator al sarcinilor de ca-
re sunt grevate”.

ei bine, nu există dovezi nici 
ale depunerii în numerar a su-
melor pentru constituirea ca-
pitalului social pe confederaţii 
(nici provenienţa acestor sume) 
şi nici dovezi ale deţinerii în pro-
prietate de către confederaţii a 
imobilelor pe care le-au adus ca 
aport în natură.

hotărÂrILE AGA Sunt trImISE 
LA onrc cu întÂrzIErE DE... 
AnI întrEGI

o altă ilegalitate descoperită de 
noi este aceea privind înscrierea 
la onrc (oficiul național al re-
gistrului comerțului) a hotărâri-
lor aga ale sind romÂnia srl. 
iată spre exemplu cazurile a trei 
dintre reprezentanții (adminis-
tratori) acestei societăți despre 
care se fac referiri la mulți ani du-
pă ce au dispărut din societate. 

Victor Bulacu şi sterian mihăi- 
lescu au fost înregistrați la onrc, 
în 1992, primul ca preşedinte, al 
doilea – ca administrator, prin 
cererea de mențiuni nr. 43852/ 
20.10.1992. la 09.03.2004 şi 
apoi la 28.05.2004 se fac două 
mențiuni la onrc referitoare la 
cei menţionaţi mai sus, în sensul 
că se specifică retragerea din 
funcție a lor, în condiţiile în care 
Victor Bulacu nu mai era în func-
ţie din data de 18.05.1998 (şi în-
tre timp a decedat), iar sterian 
mihăilescu a mai fost pe funcţia 
de director economic – fapt ne-
specificat în onrc –, şi nu pe cea 
de administrator, până în anul 
2000. o altă neconcordanță este 
cea privind-o pe maria mădălina 

mustață, care a fost numită pe 
funcția de preşedinte al consi-
liului de administraţie şi director 
general la 18.05.1998 şi i s-a re-
înnoit mandatul la 26.04.2004. 
a plecat prin demisie – cerere 
făcută la data de 03.01.2005 – 
cu începere de la 01.02.2005, 
şi nu prin revocare din funcţie 
(aşa cum este specificat la 
onrc în cererea de menţiuni 
nr. 207386/17.05.2006).

Prin urmare, este necesar ca 
organele în drept să verifice re-
alitatea datelor înscrise ca apor-
turi la capital şi a documentelor 
care atestă provenienţa capita-
lului şi apartenenţa acestuia la 
una dintre cele trei confedera-
ţii, toate majorările care apar în-
scrise la onrc (care este apro-
barea, fundamentarea şi prove-
nienţa lor).

„răSpÂnDIrILE” ILEGALE DE 
LA SInD romÂnIA cătrE ALtE 
SocIEtăţI ALE AcţIonArILor

Pe de altă parte, conform statu-
tului, patrimoniul ugsr este uni-
tar. o întrebare de bun simț ar fi 
aceasta: în ce instanţă statutară, 
dar şi legală s-a luat hotărârea de 
a preda în administrare obiecti-
vele sc sind romÂnia srl către 
societăţile ai căror acţionari sunt 
confederaţiile acţionare şi în sc 

sind romÂnia srl? o astfel de 
hotărâre trebuia luată numai cu 
aprobarea aga a sc sind ro-
mÂnia srl. chiar dacă această 
hotărâre există, ea este ilegală, 
întrucât se încalcă art. 192, pct. 
2 din legea nr. 31/1990, şi anu-
me: „Pentru hotărârile având ca 
obiect modificarea actului con-
stitutiv este necesar votul tutu-
ror asociaţilor, în afară de cazul 
în care legea sau actul constitu-
tiv prevede altfel”. 

se încalcă şi prevederile art. 
193, alin. 2 din aceeaşi lege: „un 
asociat nu poate exercita drep-
tul său de vot în deliberările 
adunării asociaţilor referitoare 
la aporturile sale în natură sau la 
actele juridice încheiate între ele 
şi societate“. această aprobare, 
dacă există, este oricum ilegală, 
întrucât, pe de o parte, sc sind 
romÂnia srl nu este proprie-
tară pe imobilele aduse în capi-
talul social al acesteia – propri-
etarul legal este ugsr –, iar, pe 
de altă parte, chiar dacă ar exista 
titluri de proprietate pe sc sind 
romÂnia srl, pentru imobile-
le din capitalul social al acesteia, 
ele sunt obţinute ca urmare a 
unor acte întocmite în fals şi a 
uzului de fals în formă continu-
ată de către confederaţiile sin-
dicale cnslr frăția, cartel alfa, 

Bns şi csdr. o altă întrebare, a 
cărei rezolvare se află deja în lu-
cru, pe masa unei instanțe a Ju-
decătoriei sectorului 1, este ur-
mătoarea: care sunt aprobă-
rile sc sind romÂnia srl pe 
baza cărora acţionarul majo-
ritar de la sc sind romÂnia 
srl – respectiv cnslr frăția 
(care, în baza unui contract de 
asociere în participațiune nr. 
394/01.04.2010, primea dreptul 
de folosinţă asupra unor imobi-
le ale sc sind romÂnia srl) –, 
subcontractează, la rândul ei, 
printr-un contract de manage-
ment, în anul 2011, către o ter-
ţă firmă (sc tour mirinvest srl, 
timişoara), conducerea respec-
tivelor sucursale ale sc sind ro-
mÂnia srl?

să se prezinte oficial regis-
trul asociaţilor care trebuia ţinut 
prin grija administratorilor şi 
care trebuia să prevadă, printre 
altele, partea din capitalul social 
care revine fiecărui asociat, nu-
mărul părţilor sociale deţinu-
te de fiecare asociat, transferul 
părţilor sociale sau orice altă 
modificare privitoare la aces-
tea. (s-a încălcat, spre exem-
plu, şi art. 198, pct. 1 din legea 
nr. 31/1990: „societatea trebuie 
să ţină un registru al asociaţilor, 
în care se vor înscrie, după caz, 

numele, prenumele, denumi-
rea, domiciliul sau sediul fiecă-
rui asociat, partea acestuia din 
capitalul social, transferul păr-
ţilor sociale sau orice altă modi-
ficare privitoare la acestea”, care 
se coroborează cu pct. 2, ace-
laşi articol, şi anume: „adminis-
tratorii răspund personal şi soli-
dar pentru orice daună pricinui-
tă prin nerespectarea prevede-
rilor de la alin. 1”).

o altă neregulă vizează situ-
aţiile financiare ale sc sind ro-
mÂnia srl, care nu au fost de-
puse după aprobarea lor de că-
tre adunarea generală a asocia-
ţilor, în termen de 15 zile, la re-
gistrul comerţului, în conformi-
tate cu legea contabilităţii nr. 
82/1991 republicată, spre a fi 
publicate în monitorul oficial al 
româniei, în conformitate cu art. 
185 din legea nr. 41/1990, pct. 4 
şi 5. În aceste condiții, pe ce ba-
ză s-a efectuat transmiterea păr-
ţilor sociale în anul 1997 (18 iu-
lie), înregistrată la registrul co-
merţului la data de 09.11.1998. 
a existat aprobarea adunării 
generale a acţionarilor? – întru-
cât conform art. 202, pct. 1, din 
legea nr. 31/1990, „părţile soci-
ale pot fi transmise între asoci-
aţi”, iar la acelaşi articol, pct. 2, se 
menţionează: „transmiterea că-

tre persoane din afara societăţii 
este permisă numai dacă a fost 
aprobată de asociaţi reprezen-
tând cel puţin ¾ din capitalul 
social” (în cazul de față, de către 
cei doi acţionari, adică cnslr 
frăţia şi cartel alfa). Hotărârea 
adunării asociaţilor, adoptată 
în condiţiile alin. 2, se depune în 
termen de 15 zile la oficiul na-
ţional al registrului comerţului 
spre a fi menţionată în registru 
şi publicată în monitorul oficial 
al româniei, partea a iV-a. ast-
fel, nefiind îndeplinită procedu-
ra legală de publicare ce trebuia 
efectuată de sc sind romÂ-
nia srl cu privire la transmite-
rea de părţi sociale, nu s-au pu-
tut face nici cererile de opoziţie 
de către ugsr (conform legii 
nr. 31/1990) prin care să se so-
licite instanţei repararea preju-
diciului cauzat (prin transmite-
rea către terţi a părţilor sociale), 
precum şi eventuala atragere a 
răspunderii civile a asociaţilor 
care au cedat părţile sociale. În 
acest caz s-au încălcat prevede-
rile art. 202, alin. 2 (3). „transmi-
terea părţilor sociale va opera, 
în lipsa unei opoziţii termenu-
lui de opoziţie prevăzut de art. 
62. transmiterea părţilor sociale 
trebuie înscrisă în registrul co-
merţului şi în registrul de asoci-
aţi al societăţii” (se încalcă pre-
vederile art. 203, pct. 1, legea nr. 
31/1990, partea cu registrul de 
asociaţi).

la fel, în toate şedinţele de 
adunare generală a acţionari-
lor, participanţii la respective-
le adunări trebuiau să prezin-
te (şi să se afle în dosarul de şe-
dinţă) mandate, procuri specia-
le, împuterniciri din partea con-
federaţiilor pe care le reprezen-
tau, în care să se prevadă data 
adunării pentru care este emisă 
procura specială, împuternici-
rea din partea confederaţiei ca-
re emite procura specială (man-
datul) pentru fiecare punct de 
pe ordinea de zi şi specifica-
rea votului (pentru, împotriva 
sau abţinere) şi dacă se consi-
deră necesar explicitarea aces-
tuia (art. 125/legea 31/1990). 
chiar dacă punctele de pe ordi-
nea de zi a adunărilor generale 
ale acţionarilor sc sind romÂ-
nia srl au făcut obiectul dez-
baterilor în birourile operative 
ale confederaţiilor, trebuie ve-
rificat dacă la dosarele adună-
rilor generale ale sc sind ro-
mÂnia srl existau procuri date 
de confederaţii şi dacă acestea 
respectau hotărârile organelor 
de conducere ale confederaţii-
lor cu privire la modalităţile de 
abordare şi soluţionare a punc-
telor înscrise pe ordinea de zi a 
şedinţelor aga a sc sind ro-
mÂnia srl. 

Hotel Muncelul 
(Băile Felix, 
stânga) şi Hotel 
Dacia (Herculane, 
dreapta), din 
patrimoniul 
UGSR, sunt pe 
lista obiectivelor 
înstrăinate de 
baronii sindicali  

o altă problemă este cea a dividendelor 
societății. urmare a însuşirii frauduloase a 
patrimoniului turistic al ugsr şi a exploa-
tării acestuia prin sc sind romÂnia srl, 
profiturile obţinute (din anul 1990 şi până 
în prezent) au fost în mare parte însuşite de 
„acţionarii” societăţii sub formă de dividen-
de, şi nu reinvestite, cum ar fi fost legal.

art. 272, alin. 1 din legea nr. 31/1990 
completată şi modificată prevede: „se pe-
depseşte cu închisoare de la 2 la 8 ani fonda-
torul, administratorul, directorul său repre-
zentantul legal al societăţii care: încasea-
ză sau plăteşte dividende, sub orice formă, 
din profituri fictive ori care nu puteau fi dis-
tribuite, în lipsă de situaţii financiare sau 
contrarii celor rezultate din aceasta”.

la art. 273 din aceeaşi lege nr. 31/1990 
se prevede că „se pedepseşte cu închisoare 
de la 6 luni la 5 ani administratorul, directo-
rul, directorul executiv sau reprezentantul 
legal al societăţii care: acordă împrumuturi 
sau avansuri asupra acţiunilor societăţii”. de 
exemplu, în anul 1998, cartel alfa acordă un 
împrumut csdr în sumă de 15.000 de do-
lari, pentru care solicită garantarea cu 3 la 
sută din acţiunile deţinute în sc sind ro-
mÂnia srl de către csdr – art. 3 din „Pro-
tocolul de împrumut” nr. 532/03.03.1998 
– activitate nespecifică şi nereglementată 
de legile de organizare şi funcţionare a sin-
dicatelor. cele de mai sus sunt doar câteva 
dintre neregulile constatate de noi într-o 

documentare făcută pe baza documente-
lor la care am avut acces, nereguli suficien-
te pentru a-i trimite, pentru câțiva ani, la o 
casă de „odihnă” dotată obligatoriu cu gra-
tii la geamuri şi lacăte la uşi, pe liderii sindi-
cali care au jefuit cu bună ştiință patrimo-
niul ugsr.

În afara faptului că, de peste 20 de ani, 
cele patru confederații sindicale (cnslr 
frăția, cartel alfa, Bns, csdr) care şi-au 
însuşit ilegal, fără just temei, patrimo-
niul ugsr, îşi însuşesc din profitul acestei 
societăți şi dividendele (fără a mai aminti 
aici diversele avantaje pe care le au din ex-
ploatarea bunurilor în discuție), asistăm în 
ultimii ani şi la o decapitalizare şi încercare 
de înstrăinare prin diverse mijloace a bu-
nurilor din patrimoniul ugsr (care oricum 
nu le aparţinea).

astfel, în aprilie 2010 cele patru confe-
deraţii acţionare, prin fals!, la sc sind ro-
mÂnia srl, hotărăsc într-o adunare gene-
rală să-şi împartă – prin contracte de asoci-
ere în participațiune cu cedarea dreptului 
de folosinţă –, în cotele părţi pe care le de-
ţin în sc sind romÂnia srl, imobilele cu 
destinaţie turistică ce sunt înscrise în capi-
talul social al societăţii. fiecare confederaţie 
îşi constituie o societate (unde sunt acţio- 
nari majoritari) care să folosească bunurile 
luate de la sc sind romÂnia srl.

În anul următor, respectiv aprilie 2011, 
cnslr frăția, fără nicio aprobare legală de 

la sc sind romÂnia srl, semnează un 
contract cu sc tour mirinVest srl, timi-
şoara (nr. 663/20.04.2011), prin care cedea-
ză managementul sc sind tour trading 
srl (societatea înfiinţată în anul 2010 – în 
care cnslr frăția deține 95 la sută din ca-
pitalul social – pentru folosinţa imobilelor 
provenite din sc sind romÂnia srl) pen-
tru o perioadă de nouă ani, contra unei su-
me de 600.000 de euro/an (în condiţiile în 
care numai unităţile din Herculane ale sc 
sind romÂnia srl dădeau un profit de cir-
ca 3 milioane de euro/an). s-au externali-
zat achizițiile şi se plătesc onorarii către fir-
me din cadrul gupului mirinVest (inclu-
siv firma de avocatură). acest din urmă caz 
a fost deja rezolvat de către dna, anul tre-
cut, prin trimiterea în fața instanței a celor 
responsabili, lista obiectivelor astfel înstră-
inate cuprinzând vile şi hoteluri, precum: 
Hotel dacia – Herculane, Hotel domogled 
– Herculane, Hotel muncelul – Băile felix, 
Hotel montana – covasna, Hotel someşul – 
sângeorz-Băi, vilele Brădişor, Vidruţa, com-
plex comercial Voineasa, vile-apartament 
Voineasa, Vila Predeal, vilele 1–5 Vidra – toa-
te aparținând, desigur, ugsr.

este oare normal ca un grup restrâns de 
persoane să ia în mod abuziv patrimoniul 
unei organizații cu o tradiție de peste 106 
ani şi să nu răspundă în fața justiței pentru 
abuzurile şi fraudele comise, iar organizația 
ugsr, membru fondator al organizației 
internaționale a muncii (oim) şi singu-
ra organizație afiliată federației sindicale 
mondiale (fsm), să fie pusă în situația de a 
apela la justiție pentru a fi pusă în dreptu-
rile ei legale?! 

Dividendele societăţii au fost 
încasate fraudulos de către acţionari

Anchetă
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documentul inedit 
prezentat în ex-
clusivitate de zia-
rul „solidaritatea“ 

în paginile 6-7 este o rezoluţie 
a unui procuror din cadrul secţiei 
de combatere a corupţiei din ca-
drul direcţiei naţionale antico-
rupţie (dna). În urma analizei mo-
dului în care patrimoniul ugsr 
a fost luat cu japca de cnslr, 
cartel alfa şi csi frăţia, la ca-
re aveau să se alăture, ulterior, 
Bns şi csdr, s-a ajuns la conclu-
zia că, în acest caz, este vorba des-
pre însuşirea frauduloasă, prin 
înşelăciune, a unui patrimoniu 
care aparţine de fapt şi de drept 
uGSr şi celor peste patru mili-
oane de pensionari. 

mai mult, este extrem de inte-
resant faptul că acelaşi procuror 
prezintă şi modul în care proprie-
tarul de drept al acestui patrimo-
niu – ugsr – poate trece la recu-
perarea pe cale legală a ceea ce 
i-a fost furat de nişte indivizi care, 
dacă n-ar fi intervenit prescripţia, 
ar fi putut fi consideraţi infractori 
de drept comun şi ar fi fost colegi 
de celulă cu marius Petcu, singu-
rul dintre ei condamnat.

cu privire la jefuirea imensu-
lui patrimoniu al ugsr, procuro-
rii dna au fost sesizaţi de către 
Ştefan călinescu, reprezentantul 
şi preşedintele ugsr. liderul sin-
dical se luptă de 23 de ani pentru 
readucerea la matcă a patrimo-
niului acestei instituţii. acesta a 
fost creat prin munca milioane-
lor de români, cei mai mulţi din-
tre ei fiind astăzi pensionari care 
încă mai speră la un bilet de trata-
ment într-o staţiune pentru con-
strucţia căreia a cotizat aproape 
întreaga viaţă. 

mafia sindicală se teme de 
preocuparea procurorilor anti-
corupţie, deoarece, chiar dacă 
faptele liderilor sindicali sunt pre-
scrise, reîntregirea patrimoniului 
ugsr s-ar putea face şi prin con-
fiscarea averilor acestor infrac-
tori-prescrişi.

Înainte de a prezenta rezo-
luţia, ca document, este util un 
scurt rezumat al acesteia, pentru 
o mai bună înţelegere a ei.

Procurorii dna, pornind de la 
sesizarea făcută de preşedintele 
ugsr, Ştefan călinescu, şi-a pro-
pus să clarifice, chiar dacă faptele 
reclamate sunt prescrise, faptele 
de corupţie comise „în activitatea 
de administrare a patrimoniului 
sindical”, precum şi de „a stabili 
cine este titularul dreptului de 

proprietate asupra bunurilor 
menţionate” de liderul ugsr.  
magistraţii au analizat solicita-
rea liderului ugsr sub două as-
pecte: personalitatea juridică a 
ugsr şi patrimoniul ugsr.

În primul caz, al personalităţii 
juridice, concluzia procurorului 
claudia roşu este destul de clară: 
„uGSr există, nu a fost desfiin-
ţat (niciodată), are un patrimo-
niu propriu, de care a fost de-
posedat fraudulos”. este o con-
cluzie care trebuie să-i dea fiori 
reci pe şira spinării unui Bogdan 
Hossu, de exemplu, care s-a în-
grăşat vizibil din administrarea 
patrimoniului ugsr.

Pentru a a junge la această 
concluzie, procurorul de caz ana-
lizează istoricul ugsr, de la înfiin-
ţare (1906) până la data formulă-
rii sesizării de către reprezentan-
tul ugsr (2011), istoric prezen-
tat pe larg în cadrul documentu-
lui pe care-l prezentăm.

trebuie reţinut faptul că, spu-
ne procurorul, la 25 decembrie 
1989, când s-a decis schimbarea 
vechilor instituţii de stat, în ca-
drul ugsr s-a destituit organul 
de conducere, şi nu persoana ju-
ridică, aşa cum au lăsat să se înţe-
leagă boierii sindicali: „la nivelul 
ugsr (al cărei organ de conduce-
re a fost destituit, deci nu persoa-
na juridică), s-a constituit comi-
tetul naţional Provizoriu de or-
ganizare a sindicatelor libere din 
românia (cnPoslr), la iniţiati-
va unui grup din care făceau par-
te cĂlinescu Ştefan, Henter 
gaVrilĂ ş.a., persoane cu func-
ţii de conducere în cadrul mişcă-
rii sindicale”. mai mult, se spune, 
conform decretului 31/1954, în 
vigoare la 22 decembrie 1989, 
„persoana juridică încetează de 
a avea fiinţă prin comasare, di-
vizare sau dizolvare”, or, niciuna 
dintre aceste hotărîri nu a fost  
luată ulterior. „În privinţa ug-
sr nu a existat, din decembrie 
1989 şi până azi, o astfel de ho-
tărâre a organului competent 
(conform statutului – congresul) 
sau a altor organe de stat (a se ve-
dea adresa de verificare de la se-
cretariatul general al guvernu-
lui), adresa camerei deputaţilor, 
ori hotărâri judecătoreşti privind 
constatarea dizolvării de drept.  
dizolvarea organului de condu-
cere a ugsr (consiliul central) 
nu echivalează şi nu se confun-
dă cu persoana juridică în fiinţa 
sa” – spune procurorul dna. 

mai mult, la apariţia legii nr. 
54/1991, „statutul ugsr era în 
acord cu dispoziţiile acesteia, 
conţinând cerinţele obligato-
rii stabilite de lege”. Procurorul 

dna demonstrează apoi că toa-
te federaţiile şi confederaţiile înfi-
inţate ulterior, începând cu cns-
lr, reprezintă în realitate „fracţi-
uni” ale ugsr – „singura uniune 
cu caracter de reprezentativitate 
naţională” – în interiorul căreia „a 
început acest proces de organi-
zare provizorie şi tranzitorie, prin 
cnPoslr”. Pentru aceasta, ma-
gistratul aminteşte inclusiv 
de stenogramele şedinţelor 
cnPoslr din 5 şi 12 martie 1990, 
unde au fost discutate cererile de 
afiliere a unor federaţii la ugsr.

deocamdată, în marele do-
sar 109/P/2011, care-i vizează 
pe toţi boierii sindicali ce s-au în-
fruptat din patrimoniul ugsr, 
au fost emise, prin disjungeri, re-
zoluţii privind activitatea infrac-
ţională a lui minică Boajă şi ilie 
Porojan (material publicat în nu-
mărul trecut al publicaţiei noas-
tre), precum şi a lui Victor ciorbea 
(preşedinte cnslr) şi a altor 
persoane. aceştia au introdus 
în mod abuziv, prin înşelăciu-
ne, în statulul cnslr, prevederi 
prin care se atesta „în mod ne-
conform cu realitatea că cnslr 
preia prin absorbţie, ca succesor 
universal, patrimoniul fostului 
cc al ugsr”, faptă prescrisă însă, 
pentru că au trecut peste 20 de 
ani de la comiterea ei.

acesta este chiar obiectul 
rezoluţiei pe care o prezentăm 
acum. s-a demonstrat deja, de 
către procurori, că la baza mare-
lui jaf asupra patrimoniului ugsr 
stau câteva documente false, 
precum statutul cnslr din 
16.03.1990 (în care s-au introdus, 
la art. 26, prevederi neconforme 
cu realitatea), procesul-verbal de 
predare-primire din 04.07.1990 
(realizat de minică Boajă în 
cârdăşie cu Victor ciorbea 
şi cu un personaj – ilie Porojan 
– folosit pe post de semnatar 
în locul adevăratului reprezen-
tant al ugsr, Ştefan călinescu), 
dar şi tranzacţia din 07.11.1991 
(prin care s-a împărţit patrimo-
niul ugsr între cnslr, cartel 
alfa şi csi frăţia). 

concluzia procurorului es-
te, aşadar, aceea că patrimoniul 
ugsr a fost preluat ilegal, prin 
mijloace frauduloase şi trebuie 
restituit instituţiei jefuite. adi-
că ugsr. 

„astfel, prin inducerea în eroa-
re a reprezentanţilor ugsr (prin 
cnPoslr) de către reprezentan-
ţii cnslr care au redactat statu-
tul acesteia, precum şi de fos-
tul preşedinte al cnslr, Victor 
ciorbea, prin mijloace fraudu-

loase (înscrisuri al căror caracter 
fals a fost deja constatat) şi prin 
prezentarea unor situaţii de fapt 
neconforme cu realitatea, s-a 
produs o confuzie voită asupra 
situaţiei juridice a patrimoniu-
lui, precum şi un prejudiciu con-
stând în dobândirea unei pose-
sii de rea-credinţă asupra patri-
moniului persoanei vătămate, 
ugsr, şi lipsirea acesteia de fo-
losinţa bunurilor şi de culegerea 
fructelor acestora.” 

adică exact ceea ce trebuia 
demonstrat (Quod erat demon-
strandum).

ceea ce urmează însă este 
magistral: procurorul, care nu 
poate exercita din oficiu acţiu-
nea civilă, indică inclusiv căile le-
gale de urmat pentru recupera-
rea acestui patrimoniu, printr-o 
acţiune civilă din partea ugsr:

- sub aspect civil, se impune 
repararea pagubei produse prin 
comiterea acestor fapte, sens în 
care persoana vătămată (ugsr), 
în condiţiile dovedirii unui inte-
res legitim, născut, actual, per-
sonal şi direct, va putea solicita 
anularea dispoziţiilor din statu-
tul cnslr din 16.03.1990, pre-
cum şi a actelor subsecvente, pri-
vind calitatea acesteia de succe-
sor universal al ugsr şi de prelu-
are prin absorbţie a patrimoniu-
lui; anularea procesului-verbal 
din 4.07.1990 de predare-primi-
re a patrimoniului; anularea tran-
zacţiei generale din 7.11.1991;

- ulterior acestor demersuri, 
se impune introducerea unor ac-
ţiuni în rectificare de carte funci-
ară, în baza art. 33–38 din legea 
nr. 7/1996, întrucât actele juridi-
ce în baza cărora s-au făcut inta-
bulările nu sunt valabile, în baza 
hotărârilor instanţei putându-se 
iniţia acţiuni în evacuare (fără a se 
pune în discuţie dreptul de pro-
prietate, ci pentru apărarea drep-
tului de folosinţă, sens în care ac-
ţiunile de acest fel sunt admisibi-
le, conform practicii judiciare).

„este de menţionat că, potrivit 
art. 1 din Protocolul nr. 1 la con-
venţia pentru apărarea dreptu-
rilor omului şi a libertăţilor fun-
damentale, „orice persoană fizi-
că sau juridică are dreptul la res-
pectarea bunurilor sale. nimeni 
nu poate fi lipsit de proprietatea 
sa decât pentru cauză de utilita-
te publică şi în condiţiile prevăzu-
te de lege şi de principiile gene-
rale ale dreptului internaţional” – 
încheie procurorul dna, claudia 
roşu, înainte de a dispune nuP 
faţă de înşelăciunea comisă de 
boiernaşul sindical ciorbea, pe 
motiv de prescripţie.

Procurorii DNA demonstrează că 
patrimoniul UGSR a fost preluat în mod 
ilegal, prin mijloace frauduloase, 
şi trebuie restituit instituţiei EXCL

USIV

Publicăm astăzi un nou document oficial, emis de Departamentul 
Naţional Anticorupţie, din care rezultă fără dubii că patrimoniul 
UGSR a fost însuşit ilegal de unele confederaţii sindicale, prin 
săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, faptă penală prescrisă astăzi, 

dar dovedită de un procuror, ceea ce înseamnă că imensa avere 
trebuie să se reîntoarcă la matcă, adică la UGSR. Contează mai 
puţin răspunderea penală a infractorilor, cât recupararea averii 
milioanelor de români (astăzi 4,5 milioane dintre ei sunt pensionari!) 

care au cotizat zeci de ani, lunar, cu 1 la sută din salariu. Și este vorba 
despre cotizaţii plătite confederaţiei UGSR, care a împlinit deja,  
la jumătatea anului trecut, 106 ani de existenţă! Oare cine vrea,  
cu bună ştiinţă, să înmormânteze istoria sindicalismului naşional?

nn  Dan Badea

Special
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prezentăm integral documentul primit de la DnA: 

romÂnia
ministerul PuBlic
ParcHetul de Pe lÂngĂ Înalta curte de casaŢie Şi JustiŢie
direcŢia naŢionalĂ anticoruPŢie
secŢia de comBatere a coruPŢiei
operator date nr. 4472

nr. 197/P/2011

reZoluŢie
19 septembrie 2011

CLAUDIA ROŞU – procuror în cadrul Direcţiei Naţionale 
Anticorupţie, Secţia de combatere a corupţiei, 

având de soluţionat dosarul cu numărul de mai sus, 

conStAt:

la data de 14.07.2011, la dosarul nr. 109/P/2011, în care se efec-
tuează cercetări cu privire la posibilele acte de corupţie săvârşite 
de Petcu marius, Hossu Bogdan, luca liViu ş.a. în legătură cu 
patrimoniul sindical, a fost depusă plângere formulată de uniunea 
generală a sindicatelor din românia (ugsr), reprezentată de cĂli-
nescu Ştefan, preşedinte, prin care s-a solicitat efectuarea de cer-
cetări cu privire la deposedarea ugsr, prin săvârşirea unor infrac-
ţiuni de înşelăciune, fals şi uz de fals, de patrimoniul său, fiind grav 
vătămate interesele acestuia şi ale membrilor de sindicat. cauza a 
fost disjunsă şi înregistrată cu numărul 197.

conform actelor depuse la dosarul cauzei, patrimoniul ugsr era 
compus, în decembrie 1989, din numeroase bunuri imobile date 
în proprietatea sa prin decrete şi hotărâri ale consiliului de miniştri, 
conform legislaţiei în vigoare la acea dată, imobile construite din 
fonduri proprii, precum şi disponibilităţi băneşti în valoare de 4,7 
miliarde de lei şi 2,7 milioane de dolari.

deşi sub aspectul răspunderii penale, faptele pretins comise la 
nivelul anului 1990 intră sub incidenţa instituţiei prescripţiei, exis-
tenţa în cadrul dosarului nr. 109/P/2011 a unor indicii referitoare la 
comiterea de fapte de corupţie în activitatea de administrare a pa-
trimoniului sindical a determinat organele de urmărire penală să 
efectueze o analiză aprofundată a documentelor puse la dispoziţie 
de părţi sau obţinute în anchetă, pentru a stabili cine este titularul 
dreptului de proprietate asupra bunurilor menţionate. 

din actele premergătoare efectuate au rezultat următoarele: 

A. cu privire la personalitatea juridică a uGSr 
Prin sentinţa civilă nr. 43/PJ/11.06.1945, tribunalul ilfov a hotă-

rât acordarea personalităţii juridice confederaţiei generale a mun-
cii (cgm) şi înscrierea acesteia în registrul special al tribunalului. 
această titulatură s-a perpetuat până în 1953, când congresul sin-
dicatelor a ales consiliul central al sindicatelor (în fapt aceeaşi per-
soană, cu aceeaşi reprezentativitate şi aceleaşi atribuţii), denumi-
re sub care s-au făcut ulterior referirile la cgm, iar la congresul miş-
cării sindicale din mai 1966 s-a hotărât schimbarea denumirii aces-
teia în ugsr, nefiind vorba despre înfiinţarea unei noi persoane ju-
ridice, ci de schimbarea denumirii uneia existente şi de reînnoirea 
statutului, cu noua denumire. Prin această hotărâre, mişcarea sin-
dicală a revenit la denumirea istorică dată la congresul din august 
1906 şi şi-a continuat atribuţiile specifice, ca uniune cu caracter de 
reprezentativitate la nivel naţional.

la 25 decembrie 1989, pe fondul mişcării revoluţionare şi a 
schimbării regimului politic din ţară, la nivelul ugsr (al cărei organ 
de conducere a fost destituit, deci nu persoana juridică), s-a con-
stituit comitetul naţional Provizoriu de organizare a sindicatelor 
libere din românia (cnPoslr), la iniţiativa unui grup din care fă-
ceau parte cĂlinescu Ştefan, Henter gaVrilĂ ş.a., persoane cu 
funcţii de conducere în cadrul mişcării sindicale. cu această ocazie 
s-a propus transformarea ugsr în uniunea federaţiilor sindicate-
lor libere din românia (ufslr), fiind formulată la 23.01.1990, ce-
rere la instanţă în acest sens. cererea a fost ulterior retrasă cu mo-
tivarea, însuşită de instanţă prin sentinţa civilă din 13.02.1990, că 
prin sentinţa civilă nr. 43/PJ/11.06.1945, tribunalul ilfov a hotărât 
acordarea personalităţii juridice confederaţiei generale a mun-
cii (cgm), personalitate menţinută pe parcursul timpului şi insera-
tă inclusiv în statutul ugsr din 1966, unde, la art. 19 se prevede că 
ugsr este persoană juridică.

ugsr s-a supus decretului nr. 31/1954 privind persoanele fizi-
ce şi juridice, fiind, conform art. 26, lit. e, persoană juridică cu orga-
nizare de sine stătătoare şi cu patrimoniu propriu, afectat realizării 
unui anume scop, în acord cu interesul obştesc, având capacitatea 
de a avea drepturi şi obligaţii (spre exemplu, prin decrete sau Hcm 
i se acordă dreptul de proprietate asupra unor imobile din fonduri 
proprii ale ugsr).

conform decretului nr. 31/1954, în vigoare la 22 decembrie 
1989, persoana juridică încetează de a avea fiinţă prin comasare, 
divizare sau dizolvare. În privinţa ugsr nu a existat, din decembrie 
1989 şi până azi, o astfel de hotărâre a organului competent (con-
form statutului – congresul) sau a altor organe de stat (a se vedea 
adresa de verificare de la secretariatul general al guvernului) ori ho-
tărâri judecătoreşti privind constatarea dizolvării de drept. dizol-
varea organului de conducere al ugsr (cc) nu echivalează şi nu se 

confundă cu persoana juridică în fiinţa sa. 
la apariţia legii nr. 54/1991, statutul ugsr era în acord cu dispo-

ziţiile acesteia, conţinând cerinţele obligatorii stabilite de lege.
ulterior, în cadrul mişcării sindicale au început să se transforme 

federaţii, pe baze democratice, prin reorganizarea unora dintre ce-
le existente la nivelul anului 1989, cu precizarea că, la acel moment, 
singura uniune cu caracter de reprezentativitate naţională a rămas 
ugsr, în interiorul căreia a început acest proces de organizare pro-
vizorie şi tranzitorie, prin cnPoslr. 

din unele din vechile structuri ale ugsr s-au constituit mai mul-
te federaţii, care, la 5.03.1990, au participat la adunarea de consti-
tuire a confederaţiei naţionale a sindicatelor libere din românia, 
prilej cu care s-a stabilit ca, până la data ţinerii congresului cnslr, 
conducerea acesteia să fie asigurată tot de cnPoslr, ca structură 
provizorie a structurii naţionale ugsr.

una dintre dovezile faptului că cnslr a constituit doar o fracţi-
une din ugsr o reprezintă stenogramele şedinţelor cnPoslr din 
5.03.1990 şi 12.03.1990, în care s-au discutat cererile de afiliere a 
unor federaţii la ufslr (în fapt, ugsr) şi despre constituirea cnslr, 
la acel moment făcându-se distincţia între cele două forme de orga-
nizare, precum şi de apariţia csi frăţia, purtându-se discuţii cu pri-
vire la o eventuală împărţire a patrimoniului ugsr, însă după con-
stituirea noilor federaţii, moment până la care ugsr ar fi continuat 
să fiinţeze în forma din decembrie 1989.

lipsa intenţiei de desfiinţare a ugsr este relevată şi de următoa-
rea poziţie exprimată chiar de Bogdan Hossu în şedinţa cnPoslr 
din 12.03.1990: „Întrucât sistemul de venituri se schimbă, ponde-
rea ca atare – ugsr lua 60 la sută şi acum din sondajul efectuat va 
lua 10–20–30 la sută din cotizaţiile de sindicat”.

Prin sentinţa nr. 782/16.03.1990 a Judecătoriei sectorului 1 s-a 
acordat personalitate juridică cnslr. În statutul cnslr (al cărui 
conţinut nu este cenzurat de instanţa de judecată) s-a prevăzut, la 
art. 26, că fondurile sale băneşti provin din patrimoniul cc al ugsr, 
dobândit de cnslr, ca succesor universal, prin absorbţie. cĂli-
nescu Ştefan, coordonator al cnPoslr, deşi reprezentat în in-
stanţă, nu a cunoscut aceste prevederi ale statutului, întocmit de 
un colectiv de persoane având diferite specializări. 

În fapt, nu era posibil ca o organizaţie ca cnslr, care constituia 
şi reprezenta numai o parte a noii mişcări sindicale, să preia patri-
moniul ugsr, care reprezenta mişcarea sindicală la nivel naţional.

faptul că între 1990 şi 2005, când ugsr a început efectuarea de-
mersurilor în vederea redobândirii în folosinţă a patrimoniului, nu 
s-a desfăşurat o activitate susţinută, din cauza confuziei existente 
cu privire la patrimoniu în plan social-politic, nu are relevanţă juridi-
că, întrucât intenţia manifestată din 2005 de ugsr (prin cnPoslr) 
fiind aceea de redobândire a caracterului reprezentativ, în prezent 
numărând peste 1,5 milioane de membri.

din 2005 până azi, ugsr a solicitat fie constatarea continuităţii 
sale, fie o nouă personalitate juridică, aspecte care ar avea un carac-
ter superfluu, având în vedere raţionamentul expus anterior, con-
form căruia ugsr există, nu a fost desfiinţat şi are patrimoniu pro-
priu, de care a fost deposedat fraudulos.

B. cu privire la patrimoniul uGSr
În condiţiile anterior arătate, patrimoniul ugsr era administrat 

prin cnPoslr, procesul de transformare a tuturor federaţiilor fi-
ind unul de durată.

cnPoslr s-a adresat lui Petre roman, prim-ministru, arătând că 
s-au creat unele confuzii în procesul de organizare a sindicatelor li-
bere şi că o eventuală divizare a patrimoniului fostului consiliul cen-
tral al ugsr, problemă cu multiple implicaţii sociale şi juridice, este 
de competenţa exclusivă a congresului sindicatelor din românia, 
care ar fi avut loc după finalizarea alegerilor la nivelul sindicatelor, a 
ligilor profesionale, a federaţiilor şi a confederaţiilor sindicale.

Prin rezoluţia din 3.04.1990, prim-ministrul Petre roman a sta-
bilit că „orice alte decizii privitoare la patrimoniul ugsr se amână 
după congresul sindicatelor”.

un alt argument care atestă lipsa de reprezentativitate a cnslr 
îl constituie „nota privind vizita în urss a unei delegaţii sindicale 
din ţara noastră”, conform căreia, în perioada 8–13.04.1990, o de-
legaţie a cnPoslr condusă de călinescu Ştefan a efectuat o vizi-
tă în urss. 

În perioada 28–29.06.1990 s-a desfăşurat congresul cnslr. la 
acel moment au existat mai multe sindicate care nu au participat 
la adunare, astfel că nu a putut fi asimilat congresului sindicatelor, 
conform rezoluţiei lui Petre roman. 

la acest congres a participat şi cĂlinescu Ştefan, ca reprezen-
tant al cnPoslr din cadrul ugsr, alături de naghi, Henter, tomes-
cu ş.a. cu toate acestea, cĂlinescu Ştefan a figurat în tabelul cu 

participanţi, ca delegat al federaţi-
ei sindicatelor cooperaţiei meşte-
şugăreşti, fără să fi fost ales în vre-
un mod sau întrebat, întrucât nu a 
existat din partea reprezentanţilor 
cnslr interesul ca acesta să figu-
reze din partea ugsr. din declara-
ţia dată de Victor ciorbea a rezultat 
că, la momentul organizării con-
gresului, călinescu Ştefan a parti-
cipat în postura de coordonator al 
cnPoslr şi ca delegat din partea 
unei federaţii judeţene, precum şi 
că s-a dorit ca acel congres să fie 

expresia mişcării sindicate naţionale.
după congresul cnslr din iunie 1990, când lucrurile au decurs 

în modul arătat, ugsr a fost lăsat practic în afara noii mişcări sin-
dicale. 

În scopul materializării intenţiei de preluare frauduloasă a pa-
trimoniului ugsr, cnslr, reprezentată de BoaJĂ minicĂ, vice-
preşedinte, a încheiat cu cnPoslr, la 4.07.1990, un proces-verbal 
fals de „predare-primire” a patrimoniului fostului cc al ugsr, în ba-
za prevederilor statutului cnslr, în care se prevede preluare prin 
absorbţie, ca succesor universal, precum şi în baza hotărârii con-
gresului (care, subliniem din nou, nu a reprezentat congresul sin-
dicatelor). deşi în acest proces-verbal figurează ca reprezentant al 
cnPoslr cĂlinescu Ştefan, în fapt actul a fost semnat de un anu-
me Porojan ilie, persoană fără funcţie decizională, care a recunos-
cut în faţa organelor de urmărire penală că a semnat acest act, fără 
mandat de la cnPoslr, la instigarea lui Boajă minică şi a lui Victor 
ciorbea (dos. nr. 95/P/2011 al dna – scc).

ulterior, în aceeaşi notă frauduloasă, de denaturare a caracteru-
lui congresului cnslr, care nu avea în fapt caracter de reprezenta-
tivitate la nivel naţional (dovadă şi marile neînţelegeri ulterioare cu 
csi frăţia şi cartel alfa), Victor ciorbea a emis şi Hotărârea cnslr nr. 
248/12.09.1990 de preluare a patrimoniului cnPoslr.

la 7.12.1990 s-a constituit convenţia naţională Provizorie pen-
tru administrarea Patrimoniului sindical comun, având ca scop ad-
ministrarea provizorie, în comun şi în interesul tuturor membrilor 
de sindicat, a patrimoniului sindical comun, care a aparţinut fostu-
lui cc al ugsr, precum şi administrarea decots (direcţia econo-
mică a caselor de odihnă şi tratament ale sindicatelor – n. red. ) cu 
patrimoniul aferent.

nici la această convenţie nu au participat toate federaţiile sin-
dicale, dovadă fiind faptul că în nota din 14.06.1991, întocmită de 
cnslr şi adresată prim-ministrului Petre roman, a fost inserată ur-
mătoarea solicitare: „cu privire la modul de utilizare a patrimoniu-
lui fostului cc al ugsr, propunerea să fie supusă discuţiei în comi-
sia mixtă, pentru a se obţine şi acordul organizaţiilor sindicale care 
nu au semnat convenţia din 1.10.1990”. 

În concluzie, congresul sindicatelor, în accepţia rezoluţiei din 
3.04.1990 a prim-ministrului Petre roman, nu s-a materializat nici 
până azi.

În acest sens sunt şi declaraţiile numiţilor cĂlinescu Ştefan şi 
Baciu iacoB (actual preşedinte al csdr).

Patrimoniul ugsr era compus, în decembrie 1989, din nume-
roase bunuri imobile date în proprietatea sa prin decrete şi hotărâri 
ale consiliului de miniştri, conform legislaţiei în vigoare la acea dată, 
imobile construite din fonduri proprii, precum şi disponibilităţi bă-
neşti în valoare de 4,7 miliarde de lei şi 2, 7 milioane de dolari.

la 5.11.1991, o parte a mişcării sindicale, respectiv cnslr, prin 
Victor ciorbea, cns cartel alfa, prin Bogdan Hossu, şi csi frăţia, prin 
miron mitrea, au întocmit o declaraţie prin care îşi asumă, fără ni-
ciun titlu sau mandat din partea celorlalte confederaţii sindicale, şi 
cunoscând lipsa unui titlu legal de dobândire a proprietăţii, „depli-
na răspundere asupra patrimoniului sindical, socotindu-l atât în di-
viziune, cât şi în indiviziune ca fiind fără întârziere pus la dispoziţia 
milioanelor de salariaţi pe care îi reprezintă”.

În aceste condiţii, fără niciun drept, confederaţiile menţionate 
încheie, la 7.11.1991, un act intitulat „tranzacţie generală”, prin ca-
re îşi împart „frăţeşte” fondurile lichide şi casele de odihnă şi trata-
ment ale ugsr.

Precizăm că atât dispoziţiile din statutul cnslr din martie 1990 
(unde se prevede, fără nicio bază legală, că cnslr preia prin absorb-
ţie, ca succesor universal, patrimoniul ugsr, deşi nu a avut şi nu are 
nici în prezent această calitate), cât şi procesul-verbal din 4.07.1990 
(care are caracter fals), precum şi tranzacţia generală din 7.11.1991, 
fără valoarea juridică de dobândire a proprietăţii (în care în mod ne-
conform cu realitatea s-a folosit exprimarea „obţinerea patrimoniu-
lui”, care tinde spre naşterea unei confuzii privind „dobândirea pro-
prietăţii”), au constituit fundamente ale efectuării unor intabulări în 
cărţile funciare pentru imobile al căror proprietar era ugsr.

acest fapt a fost sesizat şi de instanţele judecătoreşti, în diferi-
te speţe, spre exemplu: 

•	 Î.C.C.J.,	Decizia	nr.	6005/2.11.2004,	irevocabilă:		„Situaţia	
juridică a bunurilor ce au aparţinut fostei ugsr nu a fost reglemen-
tată prin lege. acordul dintre cns cartel alfa, csdr, Bns şi cnslr 
frăţia de a administra în comun fostul patrimoniu al ugsr nu re-
prezintă un mod de dobândire a dreptului de proprietate”.

(Continuare în pagina 7)

Marius PetcuBogdan HossuVictor Ciorbea Miron Mitrea Minică Boajă
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studiul de impact pri-
vind reformele legisla-
ţiei muncii în românia, 

iniţiat de organizaţia internaţi-
onală a muncii, a fost realizat de 
un grup de cadre didactice şi cer-
cetători ştiinţifici din domeniul 
dreptului muncii şi al ştiinţelor 
economice. cercetarea cuprin-
de o analiză a reformelor legis-
lative intervenite în anul 2011, 
în principal prin legea 40/2011 
de modificare a codului muncii 
şi prin legea nr. 62/2011 a dialo-
gului social. 

înLăturArEA ccm LA nIvEL 
nAţIonAL A rEStrÂnS SfErA 
nEGocIErII coLEctIvE

o serie de prevederi şi drepturi 
care erau cuprinse în contrac-
tul colectiv de muncă de la ni-
vel naţional, încheiat pentru pe-
rioada 2007-2010, nu s-au mai 
regăsit în reglementările legale 
sau contractuale aplicabile. spre 
exemplu, contractul colectiv cu-
prindea prevederi referitoare la 
zilele libere plătite, la condiţiile 
acordării de concedii fără plată 
sau la procedura concedierii co-
lective pentru necorespundere 
profesională, care în prezent nu 
se mai regăsesc în legislaţia ge-
neral aplicabilă, se mai arată în 
documentul citat.

În plus, salariul minim nu mai 
depinde de nivelul studiilor, ceea 
ce a dus la posibila diminuare a 
salariului minim acordat salari-

aţilor care ocupau posturi ce re-
clamă studii superioare. astfel, 
prin contractul colectiv de mun-
că unic la nivel naţional, cuantu-
mul salariului minim brut nego-
ciat era stabilit pentru lucrătorii 
necalificaţi, iar în funcţie de ca-
lificare şi pregătirea profesio-
nală existau coeficienţi de mul-
tiplicare, notează autorii stu-
diului. aceştia precizează că, de 
exemplu, pentru studii liceale, ni-
velul salariului minim se multipli-
ca cu 1,5, corespunzând unui sa-
lariul minim de 1.050 lei în 2012, 
iar pentru studii superioare cu 
2,0, corespunzând unui salariu 
minim de 1.400 lei în 2012. 

renunţarea la contractul co-
lectiv de muncă unic la nivel na-
ţional a atras înlăturarea acestor 
coeficienţi de ierarhizare, astfel 
încât salariul minim a devenit 
unic, indiferent de nivelul studii-
lor, susţin autorii studiului.

număruL contrActELor 
coLEctIvE DE muncă 
A Scăzut SEmnIfIcAtIv 

totodată, se remarcă o descreş-
tere a numărului de contracte 
colective de muncă. astfel, a 
fost depus la ministerul mun-
cii un singur contract colectiv 
de muncă la nivel de sector - în 
învăţământul preuniversitar şi 
şapte contracte colective noi la 
nivel de grup de unităţi. 

numărul de contracte colec-
tive de muncă înregistrate la ni-

vel de unitate s-a redus la aproxi-
mativ jumătate, potrivit conclu-
ziilor studiului. autorii au identi-
ficat printre cauzele acestui feno-
men înlocuirea negocierii la ni-
vel de „ramură“ cu cea la nivel de 
„sector“, fapt ce a dus la pierderea 
reprezentativităţii dobândite la 
acel nivel de către partenerii so-
ciali. În pus, sectoarele au fost sta-
bilite prin hotărâre a guvernului 
după şapte luni de la intrarea în 
vigoare a legii 62/2012, interval 
în care nu a putut avea loc nicio 
negociere colectivă la acest nivel. 
totodată, autorii studiului au ară-
tat că se remarcă supradimensio-
narea unor sectoare, care gene-
rează dificultăţi în respectarea 
condiţiilor cerute de lege pentru 
încheierea unui contract colectiv 
de muncă la acest nivel.

oBţInErEA rEprEzEntAtIvItăţII 
SInDIcAtELor,  
AproApE ImpoSIBILă

studiul cuprinde şi o analiză 
comparativă a condiţiilor actu-
ale şi a celor precedente de ob-
ţinere a reprezentativităţii sindi-
catelor, în vederea negocierilor 
colective, ca şi simulări pe dife-
rite sectoare de activitate. con-
cluzia analizei este că dobândi-
rea reprezentativităţii este, în 
prezent, mult mai dificilă.

În ce priveşte amplificarea 
drepturilor reprezentanţilor sa-
lariaţilor, în detrimentul repre-
zentării sindicale, autorii stu-
diului arată că, în realitate, insti-
tuţia reprezentanţilor salariaţi-
lor nu a funcţionat niciodată în 
mod eficient, astfel încât prelu-
area de către aceasta a unor atri-
buţii din sfera de negociere pro-
prie până acum sindicatelor face 
ca o parte dintre lucrători să fie 
practic nereprezentaţi.

ca urmare, susţin autorii ra-
portului, se poate observa o 
scădere a numărului de salariaţi 

acoperiţi prin contracte colecti-
ve de muncă. alături de înlătura-
rea contractului colectiv încheiat 
la nivel naţional şi de reducerea 
numărului general de contracte 
colective încheiate, se menţio-
nează drept cauze şi eliminarea 
obligativităţii negocierii colecti-
ve anuale, ca şi a opozabilităţii 
erga omnes (generale) a contrac-
telor colective, care se menţine în 
prezent doar la nivel de unitate.

noILE contrActE coLEctIvE 
nu protEJEAză SALArIAţII

studiul a mai indicat faptul că, 
din punct de vedere calitativ,  
noile contracte colective încheia-
te conferă salariaţilor o protecţie 
inferioară, în comparaţie cu cele 
precedente. analiza a atestat că 
printre efectele modificărilor le-
gislative s-au numărat şi: ampli-
ficarea muncii precare, diminua-
rea gradului de protecţie asigurat 
liderilor de sindicat, modificarea 
unor reglementări privind tim-
pul de lucru, apariţia unor dificul-
tăţi de aplicare generate de lipsa 
de corelare dintre codul muncii 
şi legea dialogului social.

de asemenea, autorii studiu-
lui au constatat, pentru perioada 
crizei economice, o scădere a 
proporţiilor salariilor, concomi-
tent cu o creştere a excedentului 
brut de exploatare, de unde de-
curge concluzia potrivit căreia 
criza a fost absorbită în special 
de către salariaţi şi veniturile 
acestora.

studiul de impact privind re-
formele legislaţiei muncii în ro-
mânia a fost făcut de organiza-
ţia internaţională a muncii, la ce-
rerea fondului monetar interna-
ţional. rezultatele acestuia au 
fost dezbătute în cadrul unei în-
tâlniri la care au participat con-
federaţiile sindicale şi patrona-
le, reprezentanţi ai guvernului, 
ai fmi şi ai oim.

există şi susţineri ale actualilor reprezentanţi ai cartel alfa, în 
sensul că aceste confederaţii sindicale nu sunt proprietare ale  
bunurilor din patrimoniul ugsr (adresa nr. 5672/8.12.2003 a 
cns cartel alfa, concluzii scrise depuse la curtea de apel Bucu-
reşti), arătându-se că aceste confederaţii administrează în comun  
patrimoniul, iar că imobilele nu au trecut în mod legal în propri-
etatea cnslr frăţia. 

În 1992, cele trei confederaţii înfiinţează sc sind romÂnia srl, 
cu capital social de 40 la sută în numerar (fondurile lichide ale fos-
tului cc al ugsr) şi 60 la sută în natură (imobilele din patrimoniul 
decots a ugsr prin reorganizare), practic capitalul fiind cel pe ca-
re cei trei asociaţi şi l-au împărţit conform tranzacţiei generale din 
7.11.1991. ulterior, în 1993, cnslr a fuzionat cu csi frăţia, rezul-
tând cnslr frăţia, iar în perioada următoare au apărut Bns şi csdr, 
care au preluat părţi sociale din sind romÂnia, în prezent repre-
zentarea fiind următoarea: cnslr frăţia – 37 la sută, carte alfa – 
28 la sută, Bns – 17,5 la sută, csdr – 17,5 la sută.

dividendele rezultate din activitatea comercială a sind romÂnia, 
ca urmare a exploatării bunurilor deţinute cu rea-credinţă, cu-
noscându-se de către asociaţi viciile „titlului” prin care au dobân-
dit bunurile, au fost împărţite între aceştia. din punct de vede-
re civil, aceştia sunt pasibili a fi obligaţi să restituie proprietarului  
ugsr toate fructele bunurilor, fiind posesori de rea-credinţă.

mai mult, deşi cunoşteau că nu sunt proprietarele bunurilor 
menţionate, deţinând titluri frauduloase, şi în pofida prevederi-
lor statutare care stabileau caracterul inalienabil al patrimoniu-
lui, confederaţiile sindicale, prin persoanele cu funcţii de condu-
cere din cadrul acestora, au procedat la vânzarea unor active imo-

biliare, în unele dintre cazuri contractele fiind desfiinţate pe ca-
le judecătorească.

astfel, din actele premergătoare efectuate a rezultat că la datele 
de 16.03.1990 (statutul cnslr, în care se atestă în mod neconform 
cu realitatea că cnslr preia prin absorbţie, ca succesor universal, 
patrimoniul fostului cc al ugsr), şi 7.11.1991 (tranzacţie generală 
de împărţire a patrimoniului) s-au săvârşit infracţiunile de înşelă-
ciune, prev. de art. 215, al. 1, 2 şi 5 c.p., cu aplic. art. 13 c.p.

astfel, prin inducerea în eroare a reprezentanţilor ugsr (prin 
cnPoslr) de către reprezentanţii cnslr care au redactat sta-
tutul acesteia, precum şi de fostul preşedinte al cnslr, Victor  
ciorbea, prin mijloace frauduloase (înscrisuri al căror caracter fals 
a fost deja constatat) şi prin prezentarea unor situaţii de fapt ne-
conforme cu realitatea, s-a produs o confuzie voită asupra situ-
aţiei juridice a patrimoniului, precum şi un prejudiciu constând 
în dobândirea unei posesii de rea-credinţă asupra patrimoniului 
persoanei vătămate ugsr şi lipsirea acesteia de folosinţa bunu-
rilor şi de culegerea fructelor acestora.

Însă, având în vedere că de la data comiterii faptelor au trecut 
20 de ani, în cauză s-a împlinit termenul de prescripţie a răspun-
derii penale, conform art. 122 c.p. 

Procurorul nu poate exercita din oficiu acţiunea civilă, întrucât 
persoana vătămată are capacitatea de exerciţiu. 

Putem arăta că, sub aspect civil, se impune repararea pagubei 
produse prin comiterea acestor fapte, sens în care persoana vătă-
mată (ugsr), în condiţiile dovedirii unui interes legitim, născut, ac-
tual, personal şi direct, va putea solicita anularea dispoziţiilor din 
statutul cnslr din 16.03.1990, precum şi a actelor subsecvente, 

privind calitatea acesteia de succesor universal al ugsr şi de pre-
luare prin absorbţie a patrimoniului; anularea procesului-verbal 
din 4.07.1990 de predare-primire a patrimoniului; anularea tran-
zacţiei generale din 7.11.1991.

ulterior acestor demersuri se impune introducerea unor acţi-
uni în rectificare de carte funciară, în baza art. 33–38 din legea nr. 
7/1996, întrucât actele juridice în baza cărora s-au făcut intabulă-
rile nu sunt valabile, în baza hotărârilor instanţei putându-se iniţia 
acţiuni în evacuare (fără a se pune în discuţie dreptul de proprieta-
te, ci pentru apărarea dreptului de folosinţă, sens în care acţiunile 
de acest fel sunt admisibile, conform practicii judiciare).

este de menţionat că, potrivit art. 1 din Protocolul nr. 1 la con-
venţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor funda-
mentale, „orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respec-
tarea bunurilor sale. nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa  
decât pentru cauză de utilitate publică şi în condiţiile prevăzute de 
lege şi de principiile generale ale dreptului internaţional”.

faţă de cele expuse, în temeiul art. 228, al. 4, rap. la art. 10, lit. 
g c.p.p.

DISpun:

Neînceperea urmăririi penale faţă de Ciorbea Victor, pre-
cum şi faţă de persoanele neidentificate care au redactat Sta-
tutul CNSLR, sub aspectul infr. prev. de art. 215, al. 1, 2 şi 5 C.p., 
cu aplic. art. 13 C.p.

Soluţia se comunică.
Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului, conform art. 

192, al. 3 C.p.p. 

(Continuare din pagina 6)

deşi erau în stradă mii de 
sindicalişti de la metrou, cfr şi 
ratB, ministrul relu fenechiu 
nu a vrut să primească delega-
ţia sindicaliştilor pentru a depu-
ne lista cu revendicări. sindica-
liştii nu au avut voie nici să intre 
în curtea ministerului. acelaşi lu-
cru s-a întâmplat şi la guvern şi 
la sediul Psd. 

„reamintim domnilor crin 
antonescu şi Victor Ponta că pri-
ma grevă generală de amploa-
re a fost la metrou. nu vreau să 
cred că domniile lor nu mai au 
soluţii şi ne vor din nou în stradă. 
la data de 31 martie încetează 
valabilitatea ccm. lipsa ccm dă 
dreptul angajaţilor de la metrou 
să intre în grevă. nu excludem 
posibilitatea ca, după perioada 
legală premergătoare grevei ge-
nerale, în semn de solidaritate, 
să intre în grevă de o zi şi ceilalţi 
membri de sindicat din federa-
ţia sindicatelor din transporturi, 
transloc şi servicii Publice atu-
românia”, a afirmat Ion rădoi 
(foto), preşedintele uslm şi al 
federaţiei atu românia.

cE nE-A ScoS în StrADă

liderul de sindicat marian Bără-
gău a explicat, de la tribuna mi-
tingului, care sunt motivele pro-
testului:
1. Pentru că încă mai avem drep-
tul de a protesta în mod legal şi 
democratic în această ţară.
2. Pentru că românii nu mai su-
portă valul de scumpiri la toate 
bunurile şi serviciile, la energie, 
combustibil şi mai ales nivelul 
taxelor şi impozitelor.
3. Pentru că actuala conducere 
guvernamentală ignoră în mod 
constant dialogul social şi des-
consideră în mod nejustificat 
partenerul egal – sindicatul.
4. Pentru că ministerul trans-
porturilor şi Primăria capitalei 
îşi dispută în secret apartenenţa 
metroului fără să ţină seama de 
voinţa şi consultarea celor pes-
te 4.000 de membri de sindicat 
constituiţi în mod legal în sindi-
catul reprezentativ „unitatea”.
5. Pentru că actuala conducere a 
metrorex şi ministerul transpor-
turilor au hăcuit bugetul metro-
ului, fiind în imposibilitatea ne-
gocierii anuale (tăierea celui de-
al 13-lea salariu, al primelor de 
Paşte şi crăciun).
6. Pentru că cei peste 4.000 de 
salariaţi metrorex, membri ai 
sindicatului unitatea, îşi fac 
datoria exemplar menţinând în 
funcţiune un sistem de trans-
port public urban în condiţii 
deosebite (lipsa condiţiilor de 
muncă, a sculelor, a echipamen-
telor etc).
7. Pentru că ţinem cu adevărat la 
metrou şi la călătorii metroului.

Lipsa de dialog social 
scoate angajaţii 
de la Metrou în stradă
Mii de sindicalişti de la Metrou au protestat în data 6 martie, 
în cadrul unui miting organizat de USLM, în faţa Ministerului 
Transporturilor. Mitingul a fost urmat de un marş spre Piaţa 
Victoriei, în faţa Guvernului. Protestatarii au acuzat lipsa de dialog 
a autorităţilor, poziţia inflexibilă a conducerilor Ministerului 
Transporturilor şi Metrorex faţă de negocierea Contractului 
Colectiv de Muncă, document care expiră pe data de 31 martie, 
precum şi incertitudinea situaţiei angajaţilor în condiţiile trecerii 
Metroului în subordinea Primăriei Municipiului Bucureşti.

Criza economicã a fost 
absorbită în special de către 
salariaţi şi veniturile acestora, 
iar modificarea Codului 
Muncii a avut un impact social 
defavorabil, necompensat prin 
efectele economice aşteptate. 
Aceasta este concluzia unui 
studiu realizat la cererea FMI  
de Organizaţia Internaţională 
a Muncii, citat de Mediafax.

nn  maria Schifirneţ

Organizaţia Internaţională a Muncii trage un semnal de alarmă:

Modificarea Codului Muncii a avut 
un impact social defavorabil!

InternatIonaL Labour offIce

Eveniment
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atât la nivel central, cât şi la ni-
vel local, judeţean sau orăşenesc, 
federaţia naţională omenia 
a c.a.r.P.-urilor din românia 
promovează un dialog con-
structiv şi permanent cu insti-
tuţiile statului, cu organizaţiile 
neguvernamentale şi cu agen-
ţii economici, astfel încât pro-
blemele persoanelor de vârsta 
a treia să fie cunoscute şi comu-
nităţile să se implice în rezolva-
rea acestora.

alături de celelalte organi-
zaţii ale pensionarilor, repre-
zentative la nivel naţional, reu-
nite în cadrul consiliului naţio-
nal al Persoanelor Vârstnice sau 
pe bază de protocoale punctua-
le, federaţia naţională omenia 
a c.a.r.P.-urilor din românia 
participă activ la acţiuni de pro-
movare a iniţiativelor legislative 
sau de susţinere a revendicărilor 
persoanelor de vârsta a treia.

anul 2012 a fost declarat 
„anul european al îmbătrâni-
rii active şi al solidarităţii între 
generaţii”, dar şi „anul interna-
ţional al instituţiilor de credit”. 
În acest context, federaţia na-
ţională omenia participă activ 
la eforturile de conştientizare a 
populaţiei cu privire la benefici-
ile sociale ale îmbătrânirii acti-
ve şi pentru sensibilizarea par-

tenerilor sociali de a se implica 
în acţiuni de promovare a aces-
tui concept. 

eforturile omenia se în-
dreaptă, în egală măsură, şi că-
tre asigurarea de locuri de mun-
că, prin casele de ajutor reci-
proc ale Pensionarilor afiliate, 
unui număr de peste 49.000 de 
seniori, dintre care 1.200 în or-
ganele de conducere şi control, 
4.300 de salariaţi (în special în 
atelierele de producţie şi pre-
stări servicii), 5.000 de voluntari 

permanenţi şi 38.500 de volun-
tari ocazionali. de altfel, studiile 
efectuate la nivel naţional de in-
stitutul de economie socială au 
scos în evidenţă faptul că asoci-
aţiile de tip c.a.r.P. sunt piloni 
de bază ai economiei sociale în 
românia.

Pe parcursul ultimilor trei 
ani, conducerea federaţiei na-
ţionale omenia a c.a.r.P.-urilor 
din românia a susţinut activ de-
mersurile întreprinse de Ştefan 
călinescu şi marin iancu pentru 
reorganizarea activităţii sindi-
cale şi pentru repunerea ugsr 
în drepturile sale legitime şi a 
participat la congresul prin ca-
re s-a votat acordul de fuziune 
prin absorbţie între uniunea ge-
nerală a sindicatelor din româ-
nia, înfiinţată prin sentinţa nr. 
43/PJ/1945, în calitate de con-
federaţie absorbantă, şi uniu-

Federaţia Naţională „OMENIA“ 
a Caselor de Ajutor Reciproc 
ale Pensionarilor din România

Federaţia are 
39 de filiale 
judeţene, cu 
150 asociaţii, 
totalizând peste 
1.400.000 de 
membri, în 8427 
de localităţi. 
Peste 47 la sută 
din membrii 
OMENIA locuiesc 
în mediul rural.

«

Federaţia Naţională OMENIA a C.A.R.P.-urilor din România a 
luat fiinţă la data de 24 septembrie 1990, în baza prevederilor 
art. 37 din Constituţia României şi are personalitate juridică 
prin Sentinţa Civilă nr. 2220/1990 a Judecătoriei Sectorului 1, 
Bucureşti. Organizaţia este prezentă, prin C.A.R.P.-urile afiliate, 
atât în municipiul Bucureşti, cât şi în ţară, prin filialele judeţene, 
care funcţionează pe baza prevederilor statutului acestora, 
precum şi a legislaţiei în vigoare.

Organizarea OMENIA
federaţia naţională omenia are drept orga-

ne de conducere şi control congresul naţional 
al c.a.r.P.-urilor din românia, organism care se 
întruneşte o dată la patru ani, consiliul naţio-
nal, care se întruneşte anual, comitetul direc-
tor – se întruneşte trimestrial, Biroul Permanent 
– se întruneşte lunar şi comisia de cenzori, care 
lucrează permanent. 

unităţile de bază ale federaţiei sunt casele 
de ajutor reciproc ale Pensionarilor, care func-
ţionează pe baza propriului statut, sunt înregis-
trate ca persoane juridice conform legislaţiei în 
vigoare, sunt înscrise în registrul de evidenţă al 
Băncii naţionale a româniei, potrivit art. 33, alin. 
(1) din o.g. nr. 26/31.01.2006, privind asociaţiile 
şi fundaţiile, aprobată prin legea nr. 266/2006 şi 

legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare 
nebancare. acestea desfăşoară activităţi de cre-
ditare, de acordare de ajutoare nerambursabi-
le, ajutoare de deces, dar oferă şi alte servicii de 
asistenţă medicală şi socială, prestează servicii 
de reparaţii în domeniile electronică, electricita-
te, instalaţii sanitare, lăcătuşerie, cizmărie, croi-
torie, desfăşoară activităţi de socializare în cen-
tre de zi, cluburi, cămine. 

Pentru promovarea celor mai de seamă re-
alizări, federaţia naţională omenia dispune la 
nivel central de site-ul www.fn-omenia.ro, pos-
tul de televiziune online omenia_tV şi de revis-
ta trimestrială „omenia”, iar cele mai importan-
te asociaţii c.a.r.P. – de regulă filialele judeţene 
– dispun de site-uri şi reviste proprii. lunar, re-
prezentanţii federaţiei sau ai c.a.r.P.-urilor filia-
le judeţene au apariţii regulate în presa centrală 
şi locală, prin interviuri sau reportaje.

nea generală a sindicatelor din 
românia, înfiinţată prin decizia 
civilă nr. 474/PJ/2010 a curţii 
de apel Bucureşti, în calitate de 
confederaţie absorbită. 

oBIEctIvELE orGAnIzAţIEI

strategia federaţiei naţionale 
omenia pentru perioada 2011–
2015 prevede în principal:

nn  continuarea accesării de 
fonduri nerambursabile 
din fondul social european 
pentru programele de asis-
tenţă socială a persoanelor 
vârstnice;

nn  accesarea de fonduri guver-
namentale şi locale pentru 
realizarea de obiective so-
ciale, precum: centre de zi, 
cantine sociale, cămine re-
zidenţiale etc.;

nn  susţinerea demersurilor ugsr 

pentru recâştigarea patri-
moniului sindicatelor şi pre-
luarea în administrare a uno-
ra dintre active (de exemplu: 
unele spaţii pentru odihnă 
şi recuperare sau imobi-
le scoase din uz pentru a fi 
transformate în rezidenţiate 
sau centre de zi pentru pen-
sionari);

nn  preluarea unor activităţi şi 
servicii din competenţa or-
ganelor administraţiei cen-
trale şi locale, ca urmare a 
descentralizării, prin trece-
rea la c.a.r.P.-uri sau în par-
teneriat public privat (de 
exemplu: acordarea ajutoa-
relor de deces, distribuirea 
biletelor de tratament etc.);

nn  dezvoltarea de noi partene-
riate care să contribuie la îm-
bunătăţirea situaţiei persoa-
nelor vârstnice;

nn  creşterea calităţii revistei 
„omenia”, diversificarea pro-
gramelor postului omenia 
tV, în scopul conştientizării 
instituţiilor statului şi a opi-
niei publice cu privire la pro-
blemele persoanelor vârst-
nice;

nn  participarea la îmbunătăţi-
rea cadrului legislativ;

nn  susţinerea adoptării legii 
privind persoanele vârst-
nice;

nn  interconectarea bazei de da-
te informatizate existente la 
nivelul federaţiei cu toate fi-
lialele judeţene.

Prin Viziunea 2020 a federa-
ţiei naţionale omenia urmărim 
înscrierea în asociaţiile noastre 
a tuturor pensionarilor cu pen-
sii mici şi foarte mici şi sprijini-
rea lor în asigurarea unui trai 
decent.

Gheorghe Chioaru, preşedintele Federaţiei Naţionale ,,OMENIA’’  
a Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din România 

Revista Federaţiei Naţionale „Omenia“

Casele de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor desfăşoară activităţi de creditare, de acordare de ajutoare nerambursabile, ajutoare de deces, dar oferă şi servicii de asistenţă medicală şi socială, prestează servicii şi desfăşoară activităţi  de socializare

Prezidiul UGSR

Membri afiliaţi
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sindalimenta are pes-
te 25.000 de membri, 
grupaţi în 85 de sindi-

cate din 10 uniuni regionale. fe-
deraţia are drept obiective apă-
rarea drepturilor membrilor săi, 
reducerea şomajului, a conce-
dierilor colective şi a conflicte-
lor de muncă, asigurarea pro-
tecţiei sociale şi a reformei eco-
nomice, dezvoltarea profesio-
nală prin oferirea de cursuri pro-
fesionale. 

membrii fsia sunt prezenţi 
în 10 subramuri ale industriei ali-
mentare: morărit şi panificaţie, 
fabricarea produselor lactate, 
fabricarea uleiului şi a grăsimi-
lor vegetale şi animale, produc-

ţia şi prelucrarea cărnii, fabrica-
rea berii, fabricarea zahărului şi 
a altor produse zaharoase, pre-
lucrarea peştelui şi a produselor 
din peşte, prelucrarea şi conser-
varea fructelor şi legumelor, fa-
bricarea băuturilor spirtoase, fa-
bricarea băuturilor răcoritoare. 
sindalimenta este membră a 
uniunii internaţionale a lucră-
torilor din alimentaţie, agricul-
tură, Hoteluri şi restaurante, tu-
tun şi ramuri conexe (i.u.f.) şi a 
federaţiei europene a sindica-
telor din alimentaţie, agricultu-
ră şi turism (e.f.f.a.t.)

fsia a desfăşurat de-a lun-
gul timpului o serie de proiec-
te cu fonduri europene, care au 

avut un impact deosebit în rân-
dul persoanelor angajate în in-
dustria alimentară. 

proIEct pEntru prEvEnIrEA 
rIScurILor profESIonALE 
în InDuStrIA ALImEntAră

Proiectul „adaptabilitatea firme-
lor şi muncitorilor din industria 
alimentară din românia la nor-
mativa de siguranţă şi sănăta-
te la locul de muncă” a fost co-
finanţat din fondul social euro-
pean. a avut drept scop preve-
nirea riscurilor profesionale în 
industria alimentară şi îmbu-
nătăţirea siguranţei la locul de 
muncă, dezvoltarea capitalului 
uman şi al învăţării permanen-

te prin promovarea participării 
angajaţilor şi a firmelor la forma-
rea continuă.

În cadrul proiectului au fost 
elaborate manuale cu ajutorul 
cărora 1.200 de angajatori şi an-
gajaţi cu responsabilităţi în se-
curitate şi sănătate la locul de 
muncă (ssm) vor putea să îşi 
consolideze capacităţile mana-
geriale şi organizatorice. Proiec-
tul a contribuit şi la dezvoltarea 
capacităţilor în materie de ssm 
pentru un număr de 450 de an-
gajaţi din sector. introducerea 
de către 3.000 de companii din 
sector a noilor măsuri de preve-
nire a riscurilor profesionale este 
doar unul dintre beneficiile pro-
iectului. 

proIEct pEntru140 DE  
ELEvI DIn ŞcoLI cu profIL 
AGro-ALImEntAr

„consilierea şi orientarea profesi-
onală a elevilor din unităţi de în-
văţământ cu profil agroalimentar 
din regiunea sud-est, în vederea 
tranziţiei de la şcoală la viaţa ac-
tivă” este, de asemenea, un pro-
iect cofinanţat din fondul social 
european, în cadrul Programu-
lui operaţional sectorial dezvol-
tarea resurselor umane 2007 – 
2013. Proiectul se desfăşoară 
în perioada 2012-2014 la nive-
lul regiunii sud –est in judeţele 
galaţi, constanţa, Brăila, Buzău, 
tulcea, Vrancea. grupul ţintă es-
te compus din 140 elevi din şcoli 
cu profil agro-alimentar ale regi-
unii sud-est.  aceştia au şansa să 
îşi dezvolte, cu ajutorul activită-
ţilor prevăzute în proiect, aptitu-
dinile de muncă, pentru a înlesni 
integrarea lor pe piaţa muncii.

decizia prim-ministru-
lui Victor Ponta, po-
trivit comunicatului 

oficial al guvernului, a fost ge-
nerată de numeroasele sesizări 
ale unor organizaţii naţionale şi 
internaţionale din mass-media. 
atât sindicatul  Jurnaliştilor Pro-
fesionişti (sJP), afiliat la frJ me-
diasind, precum şi federaţia in-
ternaţională a Jurnaliştilor (fiJ) 
şi federaţia europeană a Jurna-
liştilor (feJ) au tras nenumăra-
te semnale de alarmă în legătu-
ră cu abuzurile împotriva salari-
aţilor şi gestionarea frauduloa-
să a fondurilor publice de către 
administraţia condusă de ioan 

roşca. un exemplu elocvent în 
acest sens este transferarea a su-
mei de un milion de lei din bu-
getul agenţiei, de la capitolul 
„cheltuieli personal” la capitolul 
„bunuri şi servicii” şi „cheltuieli 
de capital”, bani din care, potrivit 
membrilor sJP, au fost achiziţio-
nate diverse „bunuri” care nu au 
legătură cu obiectul de activita-
te al instituţiei de presă: drujbe, 
capcane pentru cârtiţe, aspira-
tor de frunze, maşini de tuns iar-
ba, gazon, trandafiri, arbuşti etc. 
toate acestea, în condiţiile în ca-
re angajaţii din agerPres sunt 
singurii salariaţi din mass-media 
cărora li s-au diminuat venituri-
le cu peste 30 la sută. ei au ce-
le mai mici salarii din presă (în-

tre 100–350 euro/lună), deoare-
ce nu beneficiază de drepturile 
prevăzute în contractul colectiv 
de muncă din mass-media, la fel 
ca ceilalţi colegi. Jurnaliştii de la 
agerPres sunt consideraţi per-
sonal contractual, şi nu angajaţi 
în mass-media, ceea ce intră în 
contradicţie cu reglementările 
europene din domeniu.

din acest motiv, frJ media-
sind a salutat deschiderea că-
tre reinstaurarea păcii socia-
le în cea mai mare agenţie pu-
blică de presă, demonstrată de 
noul director general în cadrul 
unei prime întâlniri principia-
le cu conducerea sindicatului 
Jurnaliştilor Profesionişti, orga-
nizaţie semnatară a contractu-
lui colectiv de muncă din anP 
agerPres. 

frJ mediasind şi-a exprimat, 
de asemenea, susţinerea pentru 
revenirea prestigioasei agenţii, 
cu o vechime de peste 130 ani în 
slujba statului român, la statu-
tul de veritabilă instituţie euro-
peană de presă, în care jurnaliştii 
să fie trataţi ca adevăraţi profe-
sionişti, şi nu ca slujbaşi politici 

După doi ani în care abuzurile fostei conduceri a Agenţiei 
Naţionale de Presă AGERPRES au stârnit valuri de indignare în 
rândul jurnaliştilor din România, dar şi în cancelariile europene, 
cea mai mare agenţie de presă din ţara noastră are, din 25 
februarie 2013, şansa să revină printre instituţiile media credibile 
din România şi de peste hotare. Fostul director general al 
agenţiei, Ioan Roşca, care ocupa această funcţie în mod ilegal din 
2008, a fost demis, prin decizia prim-ministrului României, Victor 
Ponta. În fruntea AGERPRES a fost numit Alexandru Ioan Giboi. 

FSIA a coordonat proiectul strategic „Califi-
carea în industria alimentară – o şansă pentru 
viitor”, cofinanţat din Fondul Social European, 
în cadrul Programului Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. 

Proiectul a avut drept obiective consilierea 
şi orientarea profesională a minimum 3.200 de 
persoane angajate (din care 1.200 de femei), pre-
cum şi calificarea/recalificarea a minimum 2.000 
de persoane angajate (din care 800 de femei) în 
cadrul a 3 centre specializate regionale, pentru un 
număr de 34 de calificări. „aveam 10 clase şi mi-
am dorit ceva mai mult. am hotărât să urmez un 
curs de măcelar, pentru dezvoltarea mea profe-
sională. În urma cursului, am avut ocazia să lucrez 
cu specialişti din elveţia, ceea ce a dus la perfec-

ţionarea mea în activitate, ocupând de-a lungul 
carierei şi funcţia de şef de tranşare. dobândirea 
acestei calificări mi-a dat încredere. acum pot să 
spun că ştiu să îmi fac treaba foarte bine şi m-am 
alăturat unei echipe de profesionişti. simt că fac 
ceva benefic şi pentru familia mea, pentru o ali-
mentaţie sănătoasă. recomand cu încredere cur-
surile de calificare. mie mi-au schimbat perspec-
tivele, viziunea asupra zilei de mâine şi calitatea 
vieţii. sunt sigur că cine alege o calificare sau o re-
calificare într-un domeniu în care îi place să mun-
cească va avea parte de lucruri bune şi de schim-
bări pozitive”, mărturiseşte Virgil neacşu, măce-
lar în cadrul angst ro srl, beneficiar al proiec-
tului „calificarea în industria alimentară – o şan-
să pentru viitor”. 

Un nou început
vIctorIE  după doi ani de război, dialogul social 
a fost reluat în agerPres!

„SINDALIMENTA“, Federaţia Naţională 
a Sindicatelor din Industria Alimentară

dintr-o feudă a unor grupuri de 
interese. „sperăm că principiile 
statuate în cadrul primelor dis-
cuţii cu noua conducere profesi-
onistă să fie respectate, în acord 
cu principiile europene de dia-
log social şi cu convenţiile orga-
nizaţiei internaţionale a muncii”, 
a declarat cristi godinac, preşe-
dintele frJ mediasind. 

Pe această cale, frJ media-
sind şi sindicatul Jurnaliştilor 
Profesionişti mulţumesc tutu-
ror celor care au sprijinit cauza 
angajaţilor agerPres: federa-
ţia internaţională a Jurnaliştilor, 
federaţia europeană a Jurna-
liştilor, uniunea generală a sin-
dicatelor din românia – ugsr, 
comitetul sectorial mass-me-
dia, Patronatul Presei din ro-
mânia – romedia, active Wat-
ch – agenţia de monitorizare a 
Presei, centrul de Jurnalism in-
dependent, uniunea Ziariştilor 
din românia, site-urile repor-
terVirtual.ro şi stareaPresei.ro, 
mediaadict, emisiunea tv „By 

alexa” a postului naŞul tV etc. 
În mod special, aceste mulţu-
miri se adresează şi membrilor 
de sindicat care au rezistat pre-
siunilor directe ale administra-
ţiei de a părăsi organizaţia sin-
dicală, dar şi celorlalţi angajaţi 
din agenţie care s-au opus cu 
mijloacele legale abuzurilor ca-
marilei roşca.

fIJ ŞI fEJ SALută SchImBArEA 
conDucErII AGErprES!

Şi federaţia internaţională a Jur-
naliştilor (fiJ) şi federaţia euro-
peană a Jurnaliştilor (feJ) au 
salutat, într-un comunicat de 
presă, decizia prim-ministrului  
Victor Ponta de a-l demite 
pe directorul general al anP 
agerPres, ioan roşca, încura-
jând noua conducere să lucreze 
„în armonie şi respect reciproc 
cu jurnaliştii”. 

„salutăm dezvoltarea anP 
agerPres şi apreciem acţiunea 
promptă a guvernului în legătură 
cu îngrijorarea pe care am îm-

părtăşit-o cu membrii şi condu-
cerea federaţiei române a Jur-
naliştilor mediasind, membrul 
nostru afiliat în românia”, a de-
clarat Jim Boumelha, preşedinte 
al fiJ. „noi încurajăm noua con-
ducere să lucreze în armonie şi 
respect reciproc cu jurnaliştii”, a 
adăugat liderul a peste 600.000 
de jurnalişti din 134 de ţări.

Jim Boumelha, preşedinte-
le fiJ, şi arne König, preşedinte-
le feJ, au transmis, la data de 22 
februarie 2013, o scrisoare auto-
rităţilor române, pentru a-şi ex-
prima îngrijorarea în legătură 
cu eşecul guvernului de a stopa 
abuzurile conducerii agerPres 
împotriva angajaţilor săi. aceş-
tia şi-au exprimat, de asemenea, 
sprijinul constant faţă de mem-
brul său afiliat, frJ mediasind, 
în apărarea drepturilor, a liber-
tăţii de exprimare şi de asocie-
re a jurnaliştilor. aceasta a fost a 
doua scrisoare (transmisă auto-
rităţilor din România – n.r.) după 
cea din septembrie 2011, referi-
toare la acest subiect.

fiJ şi feJ sprijină decizia frJ 
mediasind de a conlucra cu  
noua conducere în vederea în-
deplinirii angajamentului său 
de a restabili pacea socială.

„feJ a urmărit comentariile 
pozitive ale noii conduceri, în 
vederea restabilirii păcii sociale 
în agenţie şi sperăm că situaţia 
din agerPres se va îmbunătăţi 
pentru toţi jurnaliştii”, a adăugat 
preşedintele feJ, arne König.

Alexandru Ioan Giboi Ioan Roşca

Federaţia Naţională a Sindicatelor din Industria Alimentară, a Băuturilor, Tutunului şi Ramuri 
Conexe – „SINDALIMENTA” a luat naştere la 4 mai 2007, ca urmare a fuziunii dintre Federaţia 
Naţională a Sindicatelor din Industria Alimentară (F.S.I.A.) şi Federaţia Sindicatelor Libere din 
Morărit şi Panificaţie, ambele înfiinţate în primăvara anului 1990. Preşedintele acestei organizaţii 
este Dragoş Frumosu, lider sindical care a fost ales şi vicepreşedinte al UGSR.

nn  tania Istrate

„Calificarea în industria alimentară, o şansă pentru viitor”

Dragoş Frumosu, preşedinte 
FSIA şi vicepreşedinte UGSR

Membri afiliaţi
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1 StAțIunEA 
AmArA

complexul sanatorial cu ba-
ză de tratament şi bloc alimen-
tar din comuna amara, raionul 
slobozia, a fost aprobat a se exe-
cuta prin Hotărârea consiliului 
de miniştri al r.s.r. nr.3285/30 
dec.1967. finanţarea lucrării se 
asigura din fondurile ugsr, iar 
terenul, proprietate de stat de 
4,04 ha, se transmitea din admi-
nistrarea sfatului Popular al co-
munei amara în folosinţa ugsr, 
în mod gratuit, pe termen neli-
mitat. 

la amara – staţiune situată 
la 128 km de Bucureşti, în câm-
pia Bărăganului, într-un parc na-
tural cu vegetaţie bogată, plajă 
şi nisip fin – ugsr deţine hote-
lul Lebăda, de două stele, ca-
re dispune de: 
n  capacitate de cazare de 944 

de locuri în 507 camere (70 de 
camere cu un pat, 433 de ca-
mere cu două paturi şi 4 apar-
tamente); 
n  restaurantul-pensiune din ho-

tel, cu 550 de locuri;
n  bar de zi şi bufet, situate pe 

plajă;
n  bază de tratament cu nămol 

sapropelic în incinta hotelu-
lui.
datorită factorilor naturali de 

cură – apa sulfurată, cloruroso-
dică şi puternic mineralizată a la-
cului amara şi nămolul saprope-
lic din lac – aici se tratează afecţi-
uni ale aparatului locomotor (re-
umatism degenerativ, articular, 
inflamator), sechele post-trau-
matice, afecţiuni ginecologice, 
afecţiuni asociate (dermatolo-
gice, endocrine).

subliniem că hotelul necesi-
tă reparaţii capitale şi moderni-
zări, întrucât în 20 de ani nu s-au 
mai făcut decât dotări de stric-
tă necesitate şi parţiale. În pre-
zent, staţiunea funcţionează cu 
o capacitate sub 50% din tota-
lul spaţiilor de cazare şi alimen-
taţie.

apa lacului amara şi nămolul 
sapropelic extras din lac au fost 

folosite pentru realizarea pro-
duselor cosmetice şi geriatrice 
„Pell amar“.

2 compLExuL SAnAtorIAL 
căcIuLAtA 

În scopul construirii unui com-
plex sanatorial în localitatea că-
ciulata, oraşul călimăneşti, con-
siliul de stat al rsr a emis de-
cretul nr. 624/15 iulie 1968, prin 
care se expropriau şi treceau în 
proprietatea statului imobile si-
tuate în judeţul Vâlcea precum 
şi transmiterea unor terenuri în 
folosinţa ugsr, şi anume:  „se 
expropriază şi se trec în propri-
etatea statului terenurile cu su-
prafaţa de 3.916 mp, împreu-
nă cu construcţiile aferente, în 
suprafaţa de 142 mp, situate în 
căciulata, jud. Vâlcea. terenuri-
le trecute în proprietatea statu-
lui menţionate mai sus se trans-
mit pe durată nedeterminată în 
folosinţa ugsr”. conform art. 3, 
din acelaşi decret, ugsr a plă-
tit foştilor proprietari ai imobi-
lelor expropriate despăgubiri 
în numerar.

la căciulata – situată pe ma-
lul drept al râului olt – ugsr de-
ţine Hotelul traian, vila flora şi 
restaurantul – terasă intim. 

complexul sanatorial cu ba-
ză de tratament şi bloc alimen-
tar a fost construit din fondurile 
de investiţii ale ugsr (aviz favo-
rabil, la 7 octombrie 1967).

hotelul traian are: 
n  480 de locuri de cazare de două 

stele (în 231 de camere cu două 
paturi şi 9 apartamente);
n  restaurant (traian) cu 250 de 

locuri; 
n  bază de tratament cu ape ter-

male.
vila flora, de trei stele, are 

o capacitate de cazare de 10 lo-
curi. restaurantul- terasă In-
tim are o capacitate de servire 
de 136 locuri iar baza de tra-
tament are capacități pentru 
1.830 proceduri/zi, pe o supra-
faţă de 1.100 mp. 

tratamentele cu ape termo 

– minerale (sulfuroase, cloru-
roase, sodice, calcice, magne-
zice) şi bioclimatul sedativ sunt 
recomandate pentru afecţiuni 
ale tubului digestiv, hepato-bi-
liare, renale, reumatismale, res-
piratorii şi asociate (dermatolo-
gice, ginecologice, astenii, boli 
profesionale).

unităţile nu sunt reparate 
capital (înainte de anul 1989). a 
fost refăcută baza de tratament 
şi parţial faţada hotelului (pen-
tru că în anul 1987 acesta a ars).

Împăratul napoleon al iii-lea 
al franţei a urmat, în anul 1869, 
o cură cu apele minerale de la 
căciulata, pentru a-şi trata afec-
ţiuni ale rinichilor. În anul 1893 
apele minerale de la căciulata 
au fost premiate cu medalia de 
aur la expoziţia internaţională 
de produse alimentare şi ape 
minerale de la Bruxelles.

3 StAțIunEA cELor 1000 
DE IzvoArE

ugsr deţine hotelul monta-
na în covasna, „staţiunea celor 
1000 de izvoare” – marcă înre-
gistrată. staţiunea se remarcă 
printr-un factor natural unic în 
lume – mofete – emanaţii de bi-
oxid de carbon pe cale naturală. 
Hotelul „montana“ are:
n  capacitate de 507 locuri ( 5 ca-

mere cu un pat, 235 camere 
cu două paturi, 8 camere cu 
trei paturi şi 4 garsoniere); 
n  restaurant de incintă cu o ca-

pacitate de 300 locuri la me-
se, bar de zi; 
n  bază de tratament în incinta 

hotelului, cu o suprafaţă de 
767 mp, care poate asigura un 
număr de 1.940 proceduri .

În covasna se fac tratamen-
te pentru afecţiuni cardiovascu-
lare, ale tubului digestiv, hepa-
to-biliare şi afecţiuni asociate 
(metabolice, nevroză astenică). 
Hotelul nu a beneficiat de nicio 
modernizare şi de nicio repara-

ţie capitală din anul 1987 (anul 
construcţiei). apele minerale de 
la covasna au fost premiate în 
anul 1882, la trieste.

4 EforIE 
norD 

la eforie nord, ugsr are o bază 
alcătuită din două hoteluri. Pri-
mul este hotel petrolul de do-
uă stele care dispune de:
n  capacitate de cazare de 484 

locuri (209 camere cu 2 paturi 
18 apartamente);
n  un restaurant de incintă cu 

340 de locuri la mese în spaţii 
de servire compartimentate. 
cel de-al doilea este hotelul 

traian, de două stele, cu:
n  capacitate de cazare de 494 

de locuri (228 de camere cu 
două paturi, 8 camere cu trei 
paturi, 10 apartamente);
n  restaurant de incintă, cu o ca-

pacitate de 340 de locuri;
n  bază de tratament proprie ho-

telului (în incinta acestuia), cu 
o suprafaţă de 2.830 mp, ce 
poate asigura 1.810 proce-
duri/zi.
În această bază se pot face 

tratamente pentru afecţiuni re-
umatismale degenerative şi in-
flamatorii, afecţiuni post-trau-
matice, neurologice periferice 
şi ale sistemului nervos central, 
afecţiuni ginecologice, derma-
tologice, respiratorii şi cele aso-
ciate.

5 BăILE 
fELIx 

În stațiunea Băile felix, situată în 
partea de vest a româniei, la 9 
km de oradea şi la o altitudine 
de 140 metri, uniunea generală 
a sindicatelor din românia deţi-
ne două hoteluri. 

hotelul muncel, de două 
stele, dispune de:
n  capacitate de 864 de locuri, în 

432 de camere (414 camere cu 
2 paturi, 18 apartamente);
n  pensiune de incintă, cu o ca-

pacitate de 420 de locuri;
n  restaurant, cu o capacitate de 

94 de locuri;

n  bar de zi ,cu o capacitate de 
48 de locuri;
n  bază de tratament în interior, 

pe o suprafaţă de 2.200 mp şi 
poate deservi peste 2.000 de 
persoane; 
n  două bazine cu ape termale 

ce deservesc hotelul. 
hotel padiş, de două stele, 

dispune de:
n  capacitate de cazare de 1.310 

locuri (655 de camere, din ca-
re 637 cu două paturi, şi 18 
apartamente);
n  restaurant – pensiune cu o ca-

pacitate de 640 de locuri;
n  restaurant cu o capacitate de 

94 de locuri;
n  restaurant în incinta ştrandu-

lui cu o capacitate de 90 de  lo-
curi;
n  două baruri cu o capacitate de 

48 de locuri;
n  ştrand cu două bazine cu apă 

termală;
n  teren pentru tenis de câmp, 

sală de biliard şi tenis de ma-
să.

Baza de tratament din inte-
riorul hotelului se întinde pe o 
suprafaţă de 3.600 mp şi poate 
acoperi un număr de 3.680 de 
proceduri zilnice. 

ambele unităţi dispun de 
săli de spectacole pentru 300 
de persoane. 

la felix se pot realiza trata-
mente complexe pentru afec-
ţiuni reumatismale, neurologi-
ce şi ginecologice, prin folosirea 
factorilor naturali de cură (ape 
minerale bicarbonate, sulfata-
te, calcice, sodice şi magnezie-
ne). se fac proceduri de baleaţie 
cu ape minerale, aplicare de nă-
moluri terapeutice etc. În 1896, 
apele termale de la Băile felix au 
primit medalia de aur şi diplo-
ma de onoare la expoziţia inter-
naţională de la Viena.

6 BăILE  
GovorA

staţiunea Băile govora este si-
tuată în zonă depresionară sub-
carpatică, la 21 km de oraşul 
râmnicu Vâlcea, la o altitudine 

de 360 metri.
ugsr a construit la Băile go-

vora complexul hotelier olte-
nia, care dispune de:
n  capacitate de 388 de locuri 

de cazare (în 146 de came-
re duble, 46 garsoniere şi 2 
apartamente), în baza de-
cretului consiliului de stat nr. 
400/27.12.1977;
n  două restaurante: unul cu o 

capacitate de deservire de 
120 de locuri la mese, iar al 
doilea, cu o capacitate de 265 
de locuri; 
n  bază de tratament pe o supra-

faţă de 1.218 mp, care poate 
asigura un număr de 1.100 de 
proceduri pe zi;
n  piscină în aer liber;
n  saună şi sală de fitness pentru 

20 de persoane.
la complexul hotelier olte-

nia se tratează afecţiunile căi-
lor respiratorii, otorinolaringo-
logice, reumatismale. În trata-
mente se folosesc apele mine-
rale iodurate, sulfuroase şi ce-
le sulfuroase slab bicarbonate, 
nămolul sapropelic de la ocne-
le mari. tratamentele sunt efec-
tuate sub supravegherea perso-
nalului medical.

7 StAțIunEA 
hErcuLAnE

uniunea generală a sindicatelor 
din românia a construit la Her-
culane două complexe de două 
stele: Domogled şi Dacia.

hotelul Domogled dispu-
ne de:
n  capacitate de cazare de 263 

de locuri (în 13 camere cu un 
pat şi 125 de camere cu două 
paturi);
n  grădină de vară domogled, 

cu o capacitate de 160 de lo-
curi;
n  restaurant clasic (în incinta 

Hotelului domogled), cu o ca-
pacitate de 125 de locuri; 
n  bază de tratament cu o supra-

faţă de 1.182 mp, cu o capa-
citate de 1.075 de proceduri 
zilnice.

hotelul Dacia dispune de:

Activele din turism 
ale UGSR, 
jefuite şi lăsate 
în paragină 
»IrESponSABILItAtE Activele din turism 
ale UGSR, odată perle ale turismului românesc, 
au ajuns nişte ruine sub domnia boierilor sindicali Sub administraţia boierilor sindicali, hotelurile UGSR de la Vidra (Voineasa) au ajuns adevărate ruine
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n  capacitate de cazare de 1.070 
de locuri (în 535 de camere, 
din care 531 de camere cu do-
uă paturi şi 4 apartamente); 
n  restaurant dacia, cu o capaci-

tate de 480 de locuri;
n  restaurant orizont, cu o capa-

citate de 260 locuri la mese;
n  bază de tratament cu o supra-

faţă de 1.800 mp care poate 
asigura 1.182 de proceduri 
zilnice;
n  sală de spectacole pentru 300 

de persoane;
n  discotecă pentru 400 de per-

soane.
Pe baza factorilor naturali din 

zonă – izvoare cu ape minera-
le calde, sulfuroase, clorurate, 
sodice, şi calcice – se tratează 
afecţiuni reumatismale, afecţi-
uni posttraumatice, neurologi-
ce, periferice (pareze, paralizii).

localitatea Herculane este 
atestată documentar din anul 
153 d.H. ea constituia un punct 
de atracţie pentru aristocraţia 
europeană. de-a lungul timpu-
lui, numeroase somităţi ale im-
periului austro-ungar s-au recu-
perat la Băile Herculane.

8 SAtuL DE vAcAnţă 
năvoDArI

la năvodari, la 18 km de staţiu-
nea mamaia, pe o suprafaţă de 
cca. 125 ha, ugsr a edificat, pe 
parcursul anilor, cel mai mare 
campus pentru copii şi tineret 
din Europa. Acesta era denu-
mit „tabăra Internaţională de 
copii şi tineret de la năvodari“. 
dispunea de cca. 3.592 locuri de 
cazare/serie împărţite în 4 cam-
pusuri. avea gară proprie pen-
tru trenurile special formate, dis-
pensar, spaţii pentru alimentaţie 
publică, gospodărie anexă, sere, 
spații de frig (tuneluri de frig în 
care se putea depozita peste 9 
tone de carne), depozite pentru 
legume, fructe, materiale, spălă-
torie, croitorie, dispensar, spaţii 
pentru salvamar, spaţii pentru 
comercializare produse, teatru 
de vară, terenuri de tenis, secţie 
de poliţie, spaţiu pentru trans-

misii radio proprii, restaurante, 
spaţii pentru comandamente-
le de tabără etc., locuri special 
amenajate pentru joacă.

În complexul de la năvodari 
există hotelul Delfin, de două 
stele, care dispune de:
n  capacitate de 168 de locuri de 

cazare în 54 de camere cu do-
uă paturi, 18 garsoniere şi 12 
apartamente.

complexul turistic Lebăda 
(pentru tineret şi adulţi) are o 
capacitate de 1.184 de locuri în 
bungalowuri de trei stele (88 că-
suţe din lemn, fiecare cu 4 came-
re a trei paturi, 44 de căsuţe cu 
câte o cameră, 4 căsuţe cu 2 ca-
mere a trei paturi, 22 căsuţe din 
zid, cu două paturi şi 6 căsuţe 
montane cu câte două paturi).
tabăra Albatros pentru copii 
cu o capacitate de 1.088 de lo-
curi de cazare, compusă din 14 
hoteluri de o stea, pentru tine-
ret. acestea au 68 dormitoare cu 
6 + 1 paturi şi 68 dormitoare cu 
8 + 1 paturi. 
tabăra Delfin pentru copii, cu 
1.152 de locuri de cazare, com-
pusă din 14 hoteluri pentru ti-
neret, clasificate la o stea. sunt 
compuse din 72 de dormitoare 
cu 6 + 1 paturi şi 72 dormitoare 
cu 8+1 paturi (la fiecare 6 sau 8 
paturi patul adiţional este pen-
tru instructorul care însoţeşte în 
permanenţă copiii).

spaţiile de alimentaţie publi-
că se regăsesc în fiecare tabără 
şi sunt: 
n  restaurant Delfin, cu o capa-

citate 176 de locuri;
n  restaurantele turist, Lebă-

da, Delfin, Albatros cu o ca-
pacitate totală de 4.380 de lo-
curi la mese;
n  restaurant terasa măslinilor 

cu o capacitate de 200 locuri.
complexele dispun de tea-

tru de vară, cu o capacitate de 
2.000 de locuri (unde se orga-
nizează festivalul delfinul de 
aur), club internet, sală de con-
ferinţe, tobogan acvatic, tere-
nuri de sport (handbal, tenis 
volei, baschet).

9 BăILE 
oLănEŞtI

Băile olăneşti sunt situate la o 
altitudine de 450 metri, la 18 
km de râmnicu Vâlcea, într-o 
depresiune intracolinară a car-
paţilor meridionali. hotelul pa-
râng, pe care îl deţine ugsr, dis-
pune de:

n  capacitate de 748 de locuri în 
366 de camere (343 camere 
cu două paturi, 16 camere cu 
trei paturi şi 7 apartamente);
n  restaurant clasic, cu o capaci-

tate de 420 de locuri;
n  restaurant dietetic, cu o capa-

citate de 420 de locuri;
n  bar de zi, cu 88 de locuri;
n  cofetăria Parâng, cu 26 locuri;
n  bază de tratament cu o su-

prafaţă de 580 mp care poate 
asigura un număr de 1.448 de 
proceduri medicale zilnice;
n  discotecă pentru 200 de per-

soane şi sală de cinematograf, 
ce se poate folosi şi că sală de 
conferinţe.

datorită tipurilor de ape mine-
rale, în staţiune se fac tratamen-
te pentru afecţiuni renale şi ale 
căilor urinare, afecţiuni ale tubu-
lui digestiv, hepatobiliare, respi-
ratorii, dermatologice sau pen-
tru boli ale ochilor etc.

de menţionat că apele mine-
rale de la olăneşti au fost meda-
liate cu aur la expoziţia internaţi-
onală de la Viena, în anul 1873.

10 ocnA 
ŞuGAtAG

În nordul ţării, la ocna Şugatag, 
staţiune amplasată la o altitudi-
ne de 490 metri, la 20 de km de 
sighetul marmaţiei, pe un pla-
tou de origine vulcanică, ugsr a 
construit un complex pentru ex-
ploatarea apelor saline. comple-
xul dispune de un hotel – hote-
lul crăiasca – cu 173 de locuri în 
75 de camere (48 de camere cu 2 
paturi, 23 de camere cu 3 paturi 
şi 4 apartamente) şi a luat fiin-
ţă printr-o Hotărâre (nr.1049/ 1 
noiembrie 1975) a consiliului de 
miniştri al rsr privind transmite-
rea în folosinţă gratuită a ugsr, 
din administrarea directă a co-
munei ocna Şugatag, a terenu-
lui proprietate de stat cu supra-
faţa de 27.000 mp, pe durată ne-
determinată, precum şi clădiri-
le existente pe acest teren, în su-
prafaţă de 4.040 mp, pe durata 
existenţei acestora.

complexul dispune de:

n  restaurant clasic cu 307 lo-
curi;
n  grădină de vară;
n  bar de zi; 
n  bază de tratament, cu o supra-

faţă de 800 mp, care poate asi-
gura un număr de 510 proce-
duri/zi; 
n  ştrand cu trei bazine cu apă 

minerală sărată;
n  terenuri de fotbal, handbal şi 

tenis de câmp;
n  saună pentru 12 persoane;
n  discotecă pentru 70 de per-

soane.
datorită particularităţilor 

apelor din zonă, în complex se 
tratează afecţiuni reumatisma-
le, articulare, neurologice şi gi-
necologice. 

11 compLExuL cArpAțI – 
prEDEAL

În anul 1982, ugsr a dat în folo-
sinţă la Predeal (altitudine 1.030 
metri, între masivele muntoase 
Bucegi, Postăvarul, Piatra mare, 
clăbucet) complexul carpaţi 
de două stele, cu 148 de locuri 
de cazare (69 de camere cu do-
uă paturi, 5 garsoniere. comple-
xul dispune de un resturant cu 
o capacitate de 200 de locuri la 
mese şi un bar de zi. 

ia fiinţă printr-o decizie a 
consiliul Popular Jud.Braşov 
nr.1174/20.12.1976, cu titlu de 
drept de donaţie a terenului în 
vederea construirii unui com-
plex. se intabulează dreptul de 
proprietate pentru 5.109 mp fâ-
neaţă.

Baza de tratament are o ca-
pacitate de 308 proceduri/zi şi 
tratează afecţiuni de nevroză, 
reumatismale şi respiratorii. Ba-
za de tratament dispune de o sa-
ună cu 8 locuri.

12 compLExuL  
SÂnGEorz BăI

sângeorz Băi este edificat 
pe baza Hotărârii consiliului de 
miniştri numărul 546/16 martie 
1968, prin care se aprobă exe-
cutarea lucrării „complex sana-
torial pentru capacitatea de 600 

de locuri cu baza de tratament şi 
bloc alimentar din oraş sângeorz 
Băi – Bistriţa năsăud“. ugsr fi-
nanţează complexul sanatori-
al respectiv prin decretul con-
siliului de stat al rsr 232/mar-
tie 1968 expropriază şi trece în 
proprietatea statului terenuri în 
suprafaţa de 11.522 mp, împre-
ună cu construcţiile aferente, în 
suprafață de 1.026 mp. terenu-
rile astfel expropriate se trans-
mit în folosinţa ugsr pe perioa-
dă nedeterminată. de aseme-
nea, se transmite pe durată ne-
determinată terenul proprieta-
te de stat cu suprafaţa de 1.166 
mp din administrarea comitetu-
lui executiv al consiliului Popu-
lar al oraşului sângeorz Băi în fo-
losinţă gratuită a ugsr.

13 SLănIc 
moLDovA

la slănic moldova – altitudine 
530 de metri, în depresiunea Pâ-
râului slănic – s-a construit ho-
telul venus, de două stele, ca-
re dispune de:
n  capacitate de 498 de locuri de 

cazare (248 de camere cu do-
uă paturi şi 9 apartamente); 
n  restaurant cu 120 de locuri;
n  pensiune cu capacitate de 

352 de locuri;
n  saună;
n  bază de tratament de 452 

mp., care asigură un număr 
de 1.192 de proceduri/zi.
datorită factorilor naturali de 

cură, a apelor minerale, a salinei 
de la târgul ocna şi aerului foar-
te bogat în ioni negativi şi aero-
soli răşinoşi, la slănic moldova 
se tratează afecţiuni ale aparatu-
lui digestiv, hepatobiliar, ale căi-
lor respiratorii, metabolice şi de 
nutriţie. microclimatul de salină 
şi apele minerale din zonă sunt 
hotărâtoare pentru garantarea 
unor efecte benefice pentru cei 
care petrec sejururi la comple-
xul Venus.

Primele instalaţii balneare au 
apărut la slănic moldova în ju-
rul anului 1880. apele minera-
le de la slănic au fost premiate 
de-a lungul timpului la expozi-
ţii de renume desfăşurate la Vie-
na, Paris sau frankfurt. 

14 StAţIunEA  
SovEJA

În stațiunea soveja, ugsr deține 
trei hoteluri: hotel zboina, pus 
în funcțiune în 1987, cu o capa-
citate de 300 de locuri, hotel 

miorița, finalizat în 1986, cu ca-
pacitate de 100 de locuri de ca-
zare, precum şi 350 de locuri de  
cazare în vile. totodată, ugsr 
deţine restaurante, cluburi, bi-
bliotecă.

15 vAtrA 
DornEI 

la 16.08.1967, prin contractul 
de vânzare-cumpărare emis 
de notariatul de stat Vatra dor-
nei, ugsr cumpăra un teren cu 
construcţii în Vatra dornei. În 
1970, ca urmare a sentinţei ci-
vile nr.1834/11.11.1969, emi-
să de Judecătoria câmpulung 
moldovenesc, se intabulează te-
renul, număr cf 30639, pentru 
teren şi construcţii administra-
tive şi social-culturale.

Prin decizia nr. 21567 a cc al 
Pcr din 27.12.1979, se transferă 
fără plată şi pe termen nelimitat, 
începând cu data de 01.01.1980, 
din administrarea secţiei gos-
podăriei comitetului Judeţean 
suceava al Pcr în administrarea 
directă a ugsr, casa de odihnă 
(două vile) situată în oraşul Vatra 
dornei, pe strada tudor Vladimi-
rescu, judeţul suceava.

16 StAțIunEA  
voInEASA

voineasa, staţiune în întregi-
me a uGSr, ia fiinţă prin decret 
al consiliului de stat al rsr nr. 
16 din 16.12.1976, prin care se 
aprobă trecerea fără plată din 
proprietatea statului în propri-
etatea ugsr a clădirilor realiza-
te de ministerul energiei electri-
ce la compexul Hidroenergetic 
lotru, zona Voineasa, judeţ Vâl-
cea. terenurile proprietate de 
stat identificate în anexele 1-4 
la decret, în suprafaţă totală de 
41,74 ha, se transmit pe durată 
nedeterminată, din administra-
rea directă a ministerului ener-
giei electrice către ugsr, în fo-
losinţă gratuită.

Vidra: ceea ce ar fi trebuit să fie cea mai frumoasă staţiune montană  
din România, zace acum în paragină
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explicam în numărul 
doi al ziarului că prin-
cipala misiune a ugsr 
nu este recuperarea 
patrimoniului sau pe-

depsirea vinovaţilor ce l-au pră-
duit. misiunea ugsr este să re-
clădească speranţa în mişcarea 
sindicală, să pună în prim-plan 
interesul individului, aşa cum fă-
cea în 1906. 

de ce a fost nevoie acum ca 
forţe ale organizaţiilor federa-
tive sindicale împreună cu or-
ganizaţiile pensionarilor să se 
unească şi să reorganizeze uni-
unea generală a sindicatelor 
din românia? 

Pentru că mai jos de atât nu 
se mai putea coborî în ceea ce 
priveşte încrederea oamenilor 
în sindicate! Pentru că unii lideri 
de confederaţii sindicale aşa-zis 
reprezentative au compromis 
mişcarea sindicală autentică şi 
au trădat propriii membri, în-

cât aceştia nu mai au nici măcar 
dreptul istoric la grevă. Pentru 
că aceiaşi capi de confederaţii 
s-au transformat în patroni de 
srl-uri, astfel încât au uitat de ori-
ce principiu statuat de organi-
zaţia internaţională a muncii. 

Însă pentru a reclădi ceea ce 
au stricat alţii în atâţia ani e ne-
voie, în primul rând, de curaj,  
de corectitudine şi de inteligen-
ţă. nu este uşor să te baţi cu bo-
ierii sindicali care administrea-
ză, de peste 20 de ani, milioane-
le de euro  de pe urma patrimo-
niului ugsr. nu este uşor să te 
lupţi cu camarila mogulilor sin-
dicali. În excelenta anchetă jur-
nalistică realizată de colegii de la 
Pro tV, la emisiunea  „românia te 
iubesc”, sub genericul „Haiducii 
de la sindicate“, un lider de con-
federaţie spunea că a fost bătut 
trei zile şi a urinat sânge pentru 
că a încercat să demaşte matra-
pazlâcurile colegilor săi din miş-

carea sindicală. dar nu spune de 
ce s-a întors la aceiaşi colegi şi a 
acceptat să facă parte din acelaşi 
sistem viciat. Şi iată că acum este 
anchetat de dna  pentru primi-
re de mită în valoare de un mili-
on de euro!  un alt preşedinte de 
confederaţie naţională sindica-
lă tocmai a fost condamnat de-
finitiv la şapte ani de închisoa-
re cu executare, iar alţii sunt şi 
ei cercetaţi în cauze de corup-
ţie. În disperarea de a nu fi traşi 
la răspundere pentru că admi-
nistrează un patrimoniu furat, 
aşa cum au dovedit autorităţile 
statului, au ajuns să mistifice pâ-
nă şi istoria. Preşedinţii cnslr- 
frăţia, cartel alfa, Bns şi csdr, 
printr-un comunicat comun de 
presă, acuză ugsr că este o or-
ganizaţie comunistă, deşi aceas-
ta a fost înfiinţată în 1906, cu 15 
ani înainte de crearea Partidului 
comunist român! 

În acelaşi timp, anchetele pu-

blicate în ziarul „solidaritatea“ de-
mască şi vor demasca impostura 
aşa-zişilor reprezentanţi ai mişcă-
rii sindicale şi modul în care aceş-
tia au acţionat împotriva celor pe 
care îi conduceau. iar aceste reali-
tăţi dureroase ridică următoare-
le întrebări: oare toţi aceştia sunt 
anchetaţi şi condamnaţi pe ne-
drept? oare, de 23 de ani, nu mai 
există în românia decât aceiaşi 
preşedinţi de confederaţii sindi-
cale? oare s-au epuizat resursele 
mişcării sindicale autentice?

răspunsul este, evident, nu! 
din 1992 de când m-am angajat 
în presă, la „evenimentul Zilei“, 
am lucrat întâi ca jurnalist şi apoi 
ca preşedinte al frJ mediasind,  
în domeniul social. Şi, prin prisma 
acestor preocupări, pot să afirm 
fără să greşesc că există zeci, 
poate sute de lideri de sindicate 
şi de federaţii care îşi fac treaba 
în mod onest în instituţiile, soci-
etăţile comerciale, în cadrul sin-

dicatelor sau federaţiilor la ca-
re lucrează. Însă ei nu au acces 
la funcţiile confederative, nu au 
acces la întâlnirile cu mai marii 
ţării, nu au acces în consiliul eco-
nomic şi social  (organism de di-
alog social aflat de mulţi ani în 
moarte clinică), nu au acces la 
posturile de radio şi televiziune, 
nu au acces la masa bogaţilor 
sindicali.

de aceşti lideri are nevoie 
uniunea generală a sindicate-
lor din românia ca să-şi îndepli-
nească misiunea istorică: aceea 
de a reclădi mişcarea sindicală, 
de a reclădi speranţa în onesti-
tate şi solidaritate. Şi iată că unii 
dintre ei încep să vină în ugsr. 
Începe să se urnească mişcarea 
autentică militantă din sindica-
te. Începe să încolţească curajul 
de a ne cere înapoi drepturile fu-
rate de Putere cu complicitatea 
unor trădători sindicali. 

începe să se facă dreptate!
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