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ROMÂN IA  

          
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BUZĂU 

COMISIA DE DIALOG SOCIAL 

 

 
 
  

„MINUTÃ” 

Sedinta Comisiei Judetene de Dialog Social Buzãu  

17.12.2018 ora 09:00 

 

 
 

      Comisia judeteanã de dialog social, reorganizatã prin Ordinul Prefectului Judetului Buzãu nr. 
571/18.09.2018 s-a întrunit astãzi 17.12.2018, la sedintã participând 11 dintre cei 25 de membri ai 

comisiei, temele fiind: Tema 1. „Prezentarea si dezbaterea solicitarilor conducerii Liceului 

Tehnologic „Costin Nenitescu” Buzau”; Tema 2. „Prezentarea si dezbaterea solicitarilor 

Sindicatului Învatamântului Preuniversitar „Prof. Ion Neacsu” Buzau. Tema 3. „Prezentarea 

solicitarii UGIR România privind aprecierea participantilor la CDS Buzau a eficientei dialogului 
social”. 

      Au fost prezenti 10 membri din partea administratiei, respectiv din Institutia Prefectului – Judetul 

Buzãu (d-na Prefect Carmen Adriana Ichim si dl. Subprefect Petrica Lucian Foca), Agentia 

Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Buzau (dl. Tociu Ionel), Directia de Sanatate Publica 

Buzau Buzau (dl. Bolchi Lucian), Casa Judeteana de Pensii (d-na. Tigau Mariana), Agentia 

Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala (d-na Nita Meluta), Inspectoratul Scolar Judetean Buzau 

(d-na Palcau Daniela), Inspectoratul de Politie Judetean Buzau (d-na Radulescu Mihaela), 

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Buzau (dl. Radu Adrian) si Inspectoratul Teritorial de 

Munca Buzau (d-na. Mares Maria). 

      Din partea Confederatilor/Federatiilor sindicale si patronale au fost prezenti:  

Emilian Albu – presedinte Confederatia Sindicatelor Democratice din România – filiala Buzau. 

Dobre Ion – presedinte Sindicatul Învatamântului Preuniversitar „Ion Neacsu” Buzau – invitat 

permanent. 

Toma Constantin – Primarul Municipiului Buzau – invitat; 

Eduard Pistol – Secretarul Primariei Municipiului Buzau – invitat; 

Wamsiedel Nela – Inspector genersl adjunct I.S.J. Buzau – invitat; 

Dasu Narcisa – Director Liceul Tehnologic „Costin Nenitescu” Buzau – invitat. 
 

Sedinta a fost condusa de  Prefectul Judetului Buzau – Carmen-Adriana Ichim 
 

TEMA 1: Secretarul comisiei de dialog social a dat citire solicitarilor directorului Liceului 

Tehnologic „Costin Nenitescu” Buzau, anume: 

             „Decizia luată de ISJ Buzău de a muta Liceul Tehnologic C Nenitescu Buzău din locatia de 
pe str Transilvaniei 134 Buzău în locatia si sediul altui liceu, fără a exista o Hotărîre de Consiliu 
Local, asa cum a rezultat ulterior mutării, considerăm că este una abuzivă si ilegală. 

În data de 31 iulie 2018 ni s-a cerut de către conducerea ISJ Buzău si apoi de către Primarul 
municipiului Buzău să părăsim sediul aflat pe strada Transilvaniei 134, motivatia fiind legată de 
faptul că spatiul pe care îl detineam trebuia ocupat de un alt liceu, Colegiul Mihai Eminescu Buzău, 
care trebuia să îsi părăsească sediul aflat pe strada Independentei nr. 22  în vederea reabiliării 
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constructiei. Ni s-a spus că peste 2 ani ne vom întoarce în sediul nostru, că este o mutare provizorie, 

că vom administra în continuare o parte din imobilele aflate pe strada Transilvaniei 134, si anume 
căminul, cantina, centrala termică si 2 laboratoare de specialitate domeniul alimentatie publică 
(unul de tehnica servirii si unul de gastrotehnie). 

Mutarea Liceului Tehnologic Costin Nenitescu în incinta Liceului Tehnologic de Meserii si 
Servicii din str Bazalt nr 15 s-a făcut doar pe baza ,,indicatiilor verbale” ale ISJ Buzău, cu toate că 
Liceul Tehnologic Costin Nenitescu a solicitat prin adresa nr 5226/01.08.2018 temeiul legal al 

acestei măsuri luate de către ISJ Buzău si documentatia care a stat la baza acestei decizii, adresă la 
care nu s-a răspuns până la data actuală. 

Ulterior mutării noastre săvârsite în fapt, ne-a fost transmisă de către ISJ Buzău Hotărârea 
Consiliului Local Buzău nr 264/02.11.2018 din care am luat la cunostintă că imobilul din str 
Transilvaniei 134 din municipiul Buzău a fost dat în administrare pe parcursul anului scolar 2018-

2019 Colegiului Mihai Eminescu Buzău.  
Este de remarcat faptul că această HCL se bazează pe Procesul verbal al Consiliului de 

Administratie al ISJ Buzău din data de 12.10.2018 „prin care s-a aprobat mutarea sediului 

Colegiului Mihai Eminescu Buzău la Liceul Tehnologic C. Nenitescu Buzău” (!), în timp ce mutarea 

nostră s-a produs cu 4 luni în urmă si anume în perioada 06.08.2018 – 30.08.2018. 

Din această hotărâre rezultă că Liceul Tehnologic Costin Nenitescu Buzău, din punct de 
vedere juridic, a figurat la adresa din str Transilvaniei nr 134, fără a mai avea în administrare 

clădirile si terenul din această locatie, până la data de 23.11.2018, dată la care a fost emisă 
Hotărârea nr 290 a Consiliului Local prin care s-a aprobat darea în administrare către Liceul 
Tehnologic Costin Nenitescu Buzău a unei părti din imobilul situat pe strada Bazalt nr 15 bis. Adică 
rezultă foarte clar că Liceul Tehnologic Costin Nenitescu Buzău a fost dat afară din sediul său 
abuziv, pentru că liceul a figurat în documente cu sediul pe strada Transilvaniei nr 134, dar faptic 
fusese mutat pe strada Bazalt nr 15 bis. Pe de altă parte, procesul de învătământ în care elevii nostri 
sunt implicati la nivelul laboratoarelor fată de care ni se cere eliberarea, ar urma sa fie pur si 
simplu întrerupt, întrucat în cadrul Liceului Tehnologic de Meserii si Servicii nu există premise 
pentru continuarea acestui proces, deoarece asa cum am arătat mai sus nu există un spatiu similar 
amenajat (gresie, faiantă, utilităti dedicate echipamentelor montate conform unui proiect de montare 
aprobat de DSP) si cu dimensiuni asemănătoare, care să permită montarea tuturor echipamentelor 
si a mobilierului existent în aceste laboratoare. 

Elevii nostri si-au exprimat optiunea de a alege liceul nostru pentru că le-am oferit până la 
data fatidică de 01.08.2018 o bază materială la nivel de exceptie, o locatie sigură, lipsită de 
incidente, un program doar de dimineată în intervalul orar 8,00-14,00, un cămin, o cantină si o 
sală de sport dotate corespunzător”. 

 

Primar Constantin Toma: Toate aceste active sunt proprietatea primariei municipiului Buzau si 

putem lua decizii în consiliul local legat de cine este suau cine va fi administrator pe aceste cladiri. 
Acest lucru s-a întâmplat consiliul local nu a facut decât sa certifice un fapt. Mai multe argumente 
va dau pe parcursul sedintei. Cât despre legalitate, alaturi de mine se afla si secretarul primariei 
caruia îi puteti adresa întrebari. În spatele la povestea asta e altceva legat de legalitatea sau 
nelegalitatea de functionare a unei scoli. Legat de hotarârea consiliului local de comasarea celor 

doua scoli avem o situatie total aiurea referitoare la solicitarea reala a agentilor economici. 

Meseriile pentru care se pregatesc acesti copii nu-si au practic cautare în economia reala. Prima 
întrebare a unui investitor din Buzau sau din afara aste daca exista oameni pregatiti. Am ajuns sa 

avem 4 licee cu profil gastronomic si nu stiu cât de legala este solicitarea doamnei director, dar este 
imorala pentru ca au vrut sa transforme acest liceu si l-au tranformat în liceu de gastronomie 
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trebuie sa se duca la liceul de gastronomie care este dublu fata de ei. Din profilul de chimie despre 

care vorbeste doamna director a ramas doar laboratorul de chimie. Pentru cine e laboratorul de 

chimie? Au ramas în clasa  XII-a 13 elevi în conditiile în care sunt gard în gard cu cel mai mare 
angajator cu profil de chimie – Romcarbon cu 4500 angajati. Deci dumnealor trebuiau sa lupte si 

sa convinga ca pregatesc elevi pentru industria chimica. Vom actiona împreuna ci Inspectoratul 
scolar sa întarim aceasta educatie mai ales în aceste licee tehnologice si profesionale si avem în 
intentie sa realizam scoli extrem de puternice care sa pregateasca copii pentru economia reala. 

Încercam sa creem la Liceul Filipescu un model german ca la Brasov, Oradea  cu tineri care sa se 

integreze în economia reala. Nu putem irosi în risipa, ci în educatie. La Liceul C.F.R. avem 3 clase 
de fotbal!!! Ce ne trebuie noua? Pentru ce pregatim acesti copii? 

Prefect Carmen Ichim: Deci, din punct de vedere administrativ imobilele sunt patrimoniul 

primariei Buzau si nu ISJ. Discutam din 2 puncte de vedere, odata al spatiului cu administratorul 

care este primaria Buzau si din punct de vedere educational discutam cu ISJ. Trebuie sa vedem care 

sunt problemele reale care ne-au adus în aceasta situatie. Am înteles punctul de vedere al Primariei 

Municipiului Buzau. 

Primar: Scuzati-ma, dar legat de mutarea Colegiului M. Eminescu avem cea mai mare care s-a 

facut la o scoala din Buzau dupa 1990,  aproape 5,4 milioane euro, aceast colegiu împlineste anul 

viitor 100 de ani si din aceasta cauza am cerut ajutorul ISJ Buzau sa gasim cea mai buna situatie 

pentru elevi în conditiile în care Liceul Nenitescu era cel mai putin populat. Au fost mai multe 
analize facute cu diverse scenarii, dar situatia cea mai buna am gasit-o aici, adica cei 1300 de elevi 

de la Eminescu sa-si desfasoare activitatea aici. 

Wamsiedel Nela – ISJ Buzau: La solicitarea domnului primar al Primăriei Municipiului Buzău, 
Toma Constantin de a identifica solutii pentru mutarea  Colegiului National “M. Eminescu”, care 
intră  în reabilitare prin fonduri PNDL, pentru o perioadă de 2 ani, în urma analizelor realizate de 

către Inspectoratul Scolar Judetean  Buzău, si tinând cont de următoarele:  
 efectivele mari de elevi, 1300 elevi/45 clase (38 clase IX-XII), 7 clase la gimnaziu 

 conform Legii Educatiei Nationale nr. 1/2011 clasele terminale a VIII-a, a IX- XII-a 

trebuie să învete în programul de dimineată 

 pentru a nu afecta un număr mare  de elevi  din alte patru unităti de învătământ care 
ar fi putut prelua efectivele de la Colegiul National “M. Eminescu” 

 pentru un bun management al Colegiului National “M. Eminescu” si tinând cont de 
solicitările cadrelor didactice din  colegiu 

s-a decis de către I.S.J. Buzău functionarea Colegiului National “M. Eminescu”  într-o 

singură locatie, solutie agreată de Primăria Municipiului Buzău. 
Tinând cont că Liceul Tehnologic “Costin Nenitescu” are un număr redus de      elevi–312 

elevi învătământ zi (liceu si profesională), precum si faptul că în ultimii 4 (patru) ani nu a scolarizat 
în domeniul chimie, în acest moment fiind numai  13 elevi, clasa a XII-a în profil, si faptul că liceul 
functionează cu calificări identice/asemănătoare cu cele de la Liceul Tehnologic Meserii si Servicii 
care se află la o distantă de aproximativ 700 metri, Primăria Buzău a stabilit prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. 290/23.11.2018 darea în administrare către Liceul Tehnologic “Costin 
Nenitescu” a unei părti din imobilul situat pe strada Bazalt, nr. 15 bis, din Municipiul Buzău cu 
explicitarea spatiilor în folosintă exclusivă. 

Tinând cont de adresa Primăriei Buzău, înregistrată la I.S.J. Buzău cu numărul 
15301/12.11.2018 prin care se solicită ca Liceul Tehnologic “Costin Nenitescu”/str. Transilvaniei, 
nr. 134 să devină unitate absorbită de către Liceul Tehnologic Meserii si Servicii/str. Bazalt, nr. 15 
bis, precum si de Raportul motivat privind structura retelei scolare propusă să functioneze în anul 
scolar 2019-2020, I.S.J. Buzău a înaintat această propunere către Ministerul Educatiei Nationale si 
ARACIP, activitate prevăzută în calendarul operatiunilor desfăsurate de inspectoratele scolare cu 
privire la reteaua scolară si proiectul planului de scolarizare pentru anul scolar 2019-2020. 
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Dasu Narcisa – Director Liceul Nenitescu: Am fost mutati la celalalt liceu unde nu avem chiar tot ce 

ne trebuie, nu ni s-a permis sa ducem la sfârsit un proiect transdisciplinar, pornind de la baza 

meteriala pe care am adus-o la o situatie buna în aceasta vara pentru a dezvolta si partea care 
merge mai prost , anume protectia mediului si chimie industriala, proiect gândit cu OMV Petrom. 
Liceul a fost mutat fortat într-o locatie aflată într-o zonă total neagreată de elevi si de părintii 
acestora, într-un liceu care nu are capacitatea de a ne asigura conditii echivalente cu cele avute în 
str Transilvaniei nr 134. Elevii nostri din care peste 80% provin din mediul rural, mare parte din ei 

fiind navetisti, au fost fortati de către decidentii judetului - ISJ Buzău si Primăria Buzău -să învete în 
program de după amiază de la ora 13,30-19,30, să aibă acces doar în 3 laboratoare de specialitate 
(unul de chimie si cele 2 de alimentatie publică amenintate cu desfiintarea prin mutarea în conditii 
improprii).  În anul scolar 2018-2019, liceul functionează cu 18 clase în care învată 400 de elevi, 
număr care respectă prevederile legislatiei învătământului referitor la functionarea unei scoli. 
În plus avem rezultate la olimpiade si concursuri mai ales la cele din aria curriculară Tehnologii. 
Dobre Ion – presedinte SÎP Buzau: Am ajuns în situatia în care avem meserii pentru care oferta de 
munca este extrem de generoasa, dar este greu sa mai aduci sau sa scolarizezi pentru ca s-a pierdut 

o continuitate care cu greu o poti pune la loc. Sigur Liceul Nenitescu trece printr-o perioada dificila, 

am acceptat ca acest liceu sa fie, atentie, mutat într-un spatiu. Admitem ca s-au facut greseli în actul 
managerial, dar va reamintesc ca avem un organism specializat care se ocupa de aceasta problema, 

de îndrumare scolara si profesionala pentru meseriile de care avem nevoie. Este mult mai usor sa 
desfiintam ceva decât sa îndreptam niste lucruri? De ce nu lasam acest liceu în spatiul în care a fost 
mutat cu identitate proprie sa încerce sa se redreseze, sa îsi recapete identitatea, aceea de liceu de 
chimie? Nu înteleg, de ce trebuie sa-i comasam prin absortie sau alta varianta în conditiile în care ei 
pot functiona fara sa afecteze activitatea de la Meserii si Servicii, pentru ca dumnealor sunt în 
situatia de a crea niste clase. Ar trebui sa se insiste sa se introduca meseriile pe care domnul primar 

le aducea în atentie a fi lipsa la nivelul judetului. Ce se pierde? Nimic. Este vorba de un director si 

înca un post doua de auxiliar si nedidactic. În rest scolile vor functiona la fel. Deci va rog domnule 
primar sa analizati si sa dispuneti sau mai stiu eu cum sa gânditi daca nu e mai bine sa-i lasam de 

sine statatori sa vedem ce se întâmpla, în felul asta am stinge în totalitate conflictul. 
Prefect: Adica dumneavoastra spuneti ca în spatiul în care s-a mutat liceul Nenitescu sa functioneze 

ca doua entitati distincte astfel încâ liceului sa-i dam un termen pentru a vedea daca se revigoreaza 

si liceul de arte si meserii sa nu se comaseze? Se încalca vreo dispozitie legala? 

Dobre Ion: Da pentru ca costurile sunt aceleasi, un singur cost apare suplimentar cel al 

ministerului educatiei. E vorba de un director platit de minister. 

Wamsiedel Nela: Nu nu sepoate. Daca s-ar uni cele 2 licee, daca s-ar comasa apare si al doilea 

post de director adjunct, deci nu nici macar un post. Dar am sa studiez daca se încalca vreo 
dispozitie legala, dar nu am auzit de asa ceva pâna acum în tara. 
Prefect: Ar fi benefic. Cândva existau nume, ex. liceul de chimie, îi dam sansa mutându-l în alta 
locatie sa se revigoreze, sa-si caute elevi care sa-si doreasca sa învete la acest liceu, sa aiba o 
calificare de operator chimist si în alimentatie si în industria care începe sa se revigoreze. Dar e 
nevoie de implicarea dascalilor. Noi trebuie sa mergem pe rentabilitae ziua de astazi e ziua pietei. 

Vreau sa va gânditi la aceasta situatie, anume daca pot exista ambele licee în aceiasi cladire dar de 

sine statator, sa le dam o sansa 1 an sau 2 cât considerati dumneavoastra ca inspectorat scolar sa se 
revitalizeze. Daca nu..... 

Dobre Ion:  daca Liceul Nenitescu nu îsi realizeaza clasele atunci dispare prin efectul legii. 
Tociu Ionel: Exista un ciclu economic, Buzaul a ajuns la suprasaturatie, angajatorii pleaca din 

judet pentru ca nu mai gasesc forta de munca calificata. Vom ajunge în ritmul asta peste 10 ani la 
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20% somaj. Sistam la o discutie surda în interiorul unei familii care înseamna învatamântul 
românesc, ce produce ea la final? Cine cumpara marfa?  As vrea sa va duc la un staf al unei mari 
firme unde nu se discuta doar despre materii prime, utilitati care se rezolva mai repede sau mai 

greu, dar disperarea lor este ca nu exista forta de munca calificata si pierd milioane de euro.Este 

momentul sa pregatim o strategie judeteana a fortei de munca indiferent de costuri. 

Subprefect Petrica Lucian Foca: Am ascultat cu mare atentie toate argumentele prezentate aici de 

partile implicate si se pare ca rezistenta la schimbare este o caracteristica generala a societatii 

noastre s icred ca exista conditii obiective sa se realizeze ceea ce au propus domnul primar si 

doamna inspector general adjunct. E adevarat în Germania ciclul normal e sa pornesti de jos sa 

înveti o meserie ca sa ajungi inginer. Poti sa ajungi inginer direct din facultate, dar nu o sa poti sa 
ajungi direct manager. Mie mi se pare ca argumentele care s-au adus aici sunt de bun simt si ca 

daca o sa renuntam la aceasta rezistenta la schimbare se vor întâmpla lucruri foarte bune în 
învatamântul din Buzau. Învatamântul dual este o alternativa. 
Prefect: Propun sa cerem un punct de vedere si Ministerului Educatiei Nationale. 

Tema 2: Domnul Dobre Ion – presedinte Sindicatul Învatamântului Preuniversitar „Ion Neacsu” 
Buzau a prezentat solicitarile sindicatului, anume: 

„Sindicatul Învătământului Preuniversitar ,,Prof. Ion Neacsu” Buzău, vă solicită să uzati de 
autoritatea pe care o aveti si să ne sprijiniti în demersul nostru prin care încercăm să determinăm 
administratia locală si pe d-l Primar al Municipiului Buzău, Constantin Toma, să nu desfiinteze 
Scoala Gimnazială ,,Grigore Bastan” Buzău si Liceul ”Costin Nenitescu” Buzău. Apreciem că 
reteaua scolară propusă si înaintată spre avizare Consiliului de Administratie al Inspectoratului 

Scolar Judetean Buzău nu are la bază o analiză obiectivă privind consecintele acestei măsuri. 
Desfiintarea de unităti scolare, numai din considerente economice, aduce pe termen lung grave 
prejudicii beneficiarilor actului educational si societătii care adoptă astfel de decizii.      Atât Scoala 
Gimnazială ,,Grigore Bastan”, cât si Scoala Gimnazială ,,Ion Creangă”, întrunesc aceste conditii, 
respectiv una are un număr de 377 de elevi, iar cealaltă 448 de elevi. De asemenea, din datele 

transmise de responsabili de la Liceul ,,Costin Nenitescu”, unitatea are un număr de 398 de elevi si 
au patru profiluri acreditate pe care nu le regăsim la liceul la care s-a propus comasarea. 

     Totodată, Scoala ,,Grigore Bastan” prezintă câteva caracteristici speciale întrucât elevii care 
frecventează cursurile acestei scoli provin din familii foarte sărace, ai căror părinti sunt analfabeti, 
copii care frecventează scoala doar dacă primesc unele recompense si care, din diferite motive, 

(căsătorii precoce, plecarea părintilor din localitate pe anumite perioade de timp etc.) abandonează 
scoala.  

Învătătorii si profesorii întâmpină mari dificultăti în efortul lor de ai determina pe părinti să-si 

trimită copiii la cursuri. Nu de putine ori, vizitele la aceste familii       s-au finalizat cu amenintări la 
adresa dascălilor. Trebuie să se înteleagă că, în conditiile date, trebuie aplicate măsuri 
corespunzătoare, respectiv o masă caldă pentru acesti copii, prelungirea programului de stat în 
scoală prin programul ,,Scoală după Scoală” si alte măsuri care să stimuleze frecventarea scolii. 
Dacă nu, vom rămâne în continuare între judetele cu cei mai multi analfabeti si copii care 
abandonează scoala. Sigur că investitiile în educatie nu au rezultate imediate, acestea se vor 

concretiza pe termen lung si foarte lung.  

       Un alt fenomen ce va apărea în urma acestei comasări este cel al migratiei elevilor de la Scoala 
,,Ion Creangă” către alte scoli, fenomen ce s-a petrecut la scolile din cartierele Micro 14 si Nicolae 

Titulescu. Este greu de schimbat mentalitatea părintilor care au anumite prejudecăti, iar din acest 
motiv avem scoli suprapopulate (35-40 de elevi/clasă, 3-6 clase într-o sală de sport în acelasi timp) 
care nu pot asigura conditii pentru desfăsurarea procesului didactic conform prevederilor legale. În 
multe situatii nu pot fi asigurate conditiile prevăzute de normele pentru sănătatea, sigurantă si 
confortul copiilor care prevăd ca în sălile de clasă si cursuri să se asigure un spatiu de aer de 5-8 

mc/persoană iar în sălile de desen si gimnastică conditii optime de lumină si spatiu”.  
Primar Constantin Toma: Aceiasi situatie si aici, cheltuim milioane de euro pentru niste spatii 

goale. Scoala 16 goala, Scoala 6 goala. Cheltuim degeaba. 
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Prefect: Rugamintea mea domnule Dobre este sa mergeti în consiliul local sa va sustineti aceste 
propuneri. 

Tema 3: Secretarul comisiei de dialog social a supus atentiei membrilor comisiei solicitarea 

Confederatiei Patronale UGIR România privind aprecierea participantilor la CDS Buzau a eficientei 

dialogului social. În urma discutiilor s-au finalizat raspunsurile din cadrul chestionarelor anexate la 

prezenta minuta ce va fi comunicata MMJS. 

 

  

 
 

 
 

 

 

Presedintele Comisiei Judetene de Dialog Social Buzãu 
 

 

 

 
 

P R E F E C T, 
 
 

CARMEN-ADRIANA ICHIM 

 

                                                     

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

                                                                                 Secretar Comisie Dialog Social Judetul Buzãu 

                                                                                                Lungu Marcel 


