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R O M Â N I A  

          
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUTIA PREFECTULUI – JUDETUL BUZAU 

COMISIA DE DIALOG SOCIAL 

 
 
  

„MINUTÃ” 

Sedinta Comisiei Judetene de Dialog Social Buzãu  

21.03.2019 ora 14:00 

 
 

      Comisia judeteanã de dialog social, reorganizatã prin Ordinul Prefectului Judetului Buzãu nr. 
571/18.09.2018 s-a întrunit astãzi 21.03.2019, la sedintã participând 13 dintre cei 25 de membri ai 

comisiei, temele fiind: „Prezentarea si dezbaterea revendicarilor membrilor Filialei Buzau a Cadrelor 

Militare în Rezerva si în Retragere „Maresal Alexandru Averescu”, respectiv prezentarea solicitarilor 

membrilor din cadrul Sindicatului DUCTIL BUZAU. 

      Au fost prezenti 9 membri din partea administratiei, respectiv din Institutia Prefectului – Judetul 

Buzãu (dl. Subprefect Petrica-Lucian Foca), Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca 

Buzau (d-na Cherciu Raluca), Directia de Sanatate Publica Buzau Buzau (dl. Bolchi Lucian), Agentia 

Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala (d-na Banica Daniela Livia), Inspectoratul Scolar Judetean 

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

Directia pentru Agricultura a Judetului Buzau (dl. Diaconita Corneliu) si Directia pentru Cultura a 

Judetului Buzau (d-na Cosconea Tanta), Inspectoratul Teritorial de Munca Buzau (d-na Gherase 

Tatiana).  

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

Vasile Minica – presedinte Confederatia Nationala Sindicala „CARTEL ALFA” – filiala Buzau. 

Radu Cornel – presedinte C.N.S.L.R. „FRATIA” – Buzau. 

Manu Aurelian – presedinte „BNS” – filiala Buzau. 

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

permanent. 

Orsa Valentin – sef A.J.F.P. Buzau – invitat. 

Moiseanu Adina – sef serviciul juridic  A.J.F.P. Buzau – invitat. 

Gheorghe Balaceanu – presedinte Asociatia Nationala a Cadrelor Militare în Rezerva si în 
Retragere „Maresal Alexandru Averescu” Buzau si ale Comunitatii militarilor, politistilor si 

functionarilor publici cu statut special din Admnistratia Nationala a Penitenciarelor reprezentata 

de federatiile, asociatiile, fundatiile si sindicatele care actioneaza sub cupola Forumului 

Structurilor Asociative din Sistemul National de Aparare, Ordine Publica si Securitate Nationala-

invitat. 

Ilies Ioan – presedinte Sindicatul „DUCTIL” Buzau. 
 

Sedinta a fost condusa de  Subprefectul Judetului Buzau – Petrica-Lucian Foca. 
 

TEMA 1: Gheorghe Balaceanu – presedintele Asociatiei Nationale a Cadrelor Militare în 
Rezerva si în Retragere „Maresal Alexandru Averescu” Buzau a prezentat revendicarile 

membrilor asociatiei, precum si ale Comunitatii militarilor, politistilor si functionarilor publici cu 

statut special din Admnistratia Nationala a Penitenciarelor reprezentata de federatiile, asociatiile, 

fundatiile  si sindicatele care actioneaza sub cupola Forumului Structurilor Asociative din 

Sistemul National de Aparare, Ordine Publica si Securitate Nationala, anume 
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1. Înlaturarea imediata a nedreptatilor facute militarilor, politistilor si functionarilor publici cu 

statut special din Administratia Nationala a Penitenciarelor prin : 

A. Adoptarea unei Ordonante de urgenta care sa abroge: 

- art.40 din OUG nr.57/2015;   

- art.VII din OUG nr.59/2017 ;  

            - art.41 si 84 din OUG nr.114/2018 , asigurandu-se astfel dezideratul LA FUNCTII, GRADE, 

STUDII, CONDITII DE MUNCA EGALE = PENSII EGALE INDIFERENT DE ANUL 

PENSIONARII, eliminandu-se astfel încalcarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului 

având drept consecinta grave discriminari bazate pe varsta. 

B. Actualizarea pensiei militare de stat conform legii nr.223/2015, care reprezinta vointa 

legiuitorului în conformitate cu jurisprudenta Curtii Constitutionale (Decizia nr.20/-5.02.2000) , 

STATUATA prin acte normative de abuz  în reglementare contrar Cartei europene sociale 

(revizuita). Consecinta arbitariului este crearea tratamentelor juridice diferite pentru situatii 

juridice identice sau similare si a unei GRAVE DISCRIMINARI. 

 Respectarea Deciziei  Curtii Constitutionale nr.20/2000, care a statuat fara echivoc ca militarii si 

magistratii, asa cum au statute asemanatoare, trebuie sa aiba si reglementari asemanatoare în 
domeniul pensiilor de serviciu. 

C. Adoptarea unei Ordonante de urgenta pentru modificarea Legii nr.153/2017 privind  salarizarea 

personalului platit din fonduri publice, Anexa VI  - FAMILIA OCUPATIONALA DE FUNCTII 

BUGETARE „APARARE,ORDINE PUBLICA SI SECURITATE NATIONALA” Capitolul I Soldele 
de functie/Salariile de functie pentru personalul militar, politistii si functionarii publici cu statut 

special din institutiile publice din sistemul de aparare, ordine publica  si securitate nationala , în 
sensul înlaturarii discriminarilor între beneficiarii anexei nr.VI si ceilalti beneficiari ai Legii 

nr.153/2017 : 

D. Eliminarea coeficientului 1,00 pentru militarul PROFESIONIST echivalent cu MUNCITOR 

NECALIFICAT si aducerea lui la 1,75; 

 - Aducerea functiilor de la pozitia 1 din Anexa VI la nivelul coeficientului de ierarhizare al 

secretarilor de stat conform Anexei nr.IX , adica 8.00 în loc de 4,35 cât este în prezent; 
 -Reasezarea tuturor coeficientilor de ierarhizare în plaja 1,75 la 8,00 conform specificului 
piramidal si ierarhizarii stricte al structurilor militare. 

2. Repunerea pensiei suplimentare bazata pe contributivitatea militarilor în exigentele legale. 

3. Începerea imediata a repunerii în plata a soldelor/salariilor compensatorii la trecerea în 

rezerva. 

4. Repunerea în legalitate, dupa pensionare, a platilor integrale a conditiilor de munca 

speciale. 

5. Repunerea în plata a pensiei contributive cuvenite pentru stagiul civil adaugat dupa trecerea 

în rezerva. 

Vasile Minica: Eu cunosc problemele si va sprijinim pentru ca ne dam seama ca ceva nu este în 
regula cu privire la modul de abordare a veniturilor dumneavostra în timp. Va fac si o sugestie, 

anume treceti un pic peste statutul pe care l-ati avut, încercati sa fiti un pic mai vocali. Într-adevar 

MMJS elaboreaza Legea, dar sa stiti ca o elaboreaza cu specialisti din cadrul Ministerului 

Apararii. 

Manu Aurelian: Domnii s-au comparat cu magistratii. Magistratii sunt cam 5000, pensionarii 

militari sunt de ordinul 100000-200000, nu cunosc cifra exacta si daca comparam cu pensia unui 

muncitor care a lucrat 30 de ani si care are 1000 de lei sau cu a unui învatator atunci… 

Petrica-Lucian Foca: Eu vreau sa va spun ca un militar nu este platit pentru munca pe care o 

face, ci pentru sacrificiul pe care trebuie sa-l faca mâine. Deci, daca am un locotenent care 

mâine trebuie sa-si dea viata, el în perioada aceea în care îsi la sotia, copilul acasa trebuie platit 

corespunzator. Se duce sa moara, doamne fereste, pentru TARA, sa fie clar pentru toata lumea. 

Lucru pe care dumneavostra nu-l faceti. O tara care nu-si permite sa-si întretina propria 
armata va plati armatele altora pe teritoriul lor. Se fac sacrificii care nu sunt compensate în 
bani. Vom trimite MINUTA catre MMJS, dar si catre MApN. 
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TEMA 2: Subprefectul judetului a dat citire solicitarilor membrilor de sindicat DUCTIL Buzau, 

anume: 

„Având în vedere faptul ca Sindicatul Ductil Buzau este organizatia sindicala care îi reprezinta pe 
cei 589 de salariati ai societatii Ductil Steel SA, precum si pe cei 77 de salariati ai AMC Service 

SRL, respectiv 44 de salariati ai UPS SRL, a caror activitate se desfasoara pe platforma industriala 

a Ductil Steel SA, toate aceste locuri de munca depinzând în mod esential de functionarea Ductil 
Steel SA,  

În considerarea demersurilor Sindicatului Ductil Buzau initiate fata de ANAF si Ministerul 
Finantelor Publice în scopul evitarii falimentului societatii Ductil Steel SA si pentru a sprijini 

societatea,  

Apreciem ca se impune informarea institutiei dvs. cu privire la situatia Ductil Steel SA si va rugam 

sa ne acordati sprijin institutional pentru a evita falimentul societatii. În continuare va prezentam 
un scurt istoric, dupa cum urmeaza: 

 În data de 13 martie 2013, împotriva societatii Ductil Steel SA a fost deschisa procedura 
insolventei, actionarul precedent (grupul Mechel) acumulând datorii semnificative fata de furnizori 
si fata de bugetul de stat.   

Începând cu 10 decembrie 2014, societatea se afla în reorganizare judiciara, planul de 
reorganizare fiind aprobat de creditori si confirmat de judecatorul-sindic (inclusiv extinderea 

ulterioara a perioadei de reorganizare cu înca un an), subliniem totodata ca planul prevede plata 

integrala a obligatiilor fiscale în valoare de 85.974.551 lei din sursele ce vor fi obtinute prin 
valorificarea Ansamblului de elaborare a otelului (aflat în conservare din decembrie 2012), situat 
în orasul Otelu Rosu, judetul Caras-Severin. 

În scopul valorificarii Ansamblului de elaborare a otelului au fost organizate 23 licitatii, 
concomitent cu ampla mediatizare a vânzarii, fara ca valorificarea sa se finalizeze cu succes.  
Astfel, în data de 3 martie 2016 Ansamblul de elaborare a otelului a fost adjudecat la pretul de 25 

de milioane euro, însa adjudecatarul nu si-a respectat obligatiile asumate si nu a achitat avansul 

prevazut.  

O alta tentativa de valorificare cu sanse reale de succes, esuata datorita pozitiei ANAF, a avut loc 

cu privire la oferta Kar-Demir Haddecilik Sanayi Ve Ticaret Ltd (Turcia), care propunea achizitia 

activelor Ansamblului de elaborare a otelului la pretul de 19 milioane euro, plata fiind garantata 

cu acreditiv bancar. În scopul aprobarii vânzarii (cu precizarea ca aprobarea viza si alocarea 

pretului încasat pentru plata integrala a creantelor bugetare) a fost convocata adunarea 
creditorilor Ductil Steel SA, votul transmis de ANAF fiind unul negativ, motiv pentru care 

ofertantul a renuntat la tranzactie. 

Prin adoptarea OUG nr. 88 din 27 septembrie 2018 pentru modificarea si completarea unor acte 

normative în domeniul insolventei si a altor acte normative s-au introdus noi prevederi al caror 

scop este precizat în preambulul ordonantei: „Se impune adoptarea masurilor urgente care sa 

permita conversia, reducerea sau cesiunea creantelor bugetare, în anumite conditii, pentru a 

evita intrarea iminenta în faliment a multor societati cu potential de viabilizare si cu consecinte 

grave în plan economic si social”. 
În considerarea noilor prevederi privind cesiunea creantelor bugetare, în data de 8 noiembrie 2018 
creditorului fiscal DGAMC i-a fost comunicata oferta investitorului Metal Industry Group LLC 

(înregistrata la DGAMC sub numarul 176226/08.11.2018) privind preluarea prin cesiune a 

creantei bugetare detinute de DGAMC în procedura insolventei societatii Ductil Steel SA. 
Având în vedere faptul ca oferta îndeplineste toate conditiile prevazute de lege (se asigura 
recuperarea integrala a creantelor bugetare, plata pretului cesiunii urmeaza a fi facuta în mai 
putin de 3 ani de la data încheierii contractului de cesiune, iar evitarea falimentului societatii, 
precum si functionarea activelor siderurgice de la Buzau si Otelu Rosu justifica un interes 

public) se impunea initierea imediata de catre ANAF prin DGAMC a negocierilor privind 

încheierea contractului de cesiune. 
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Cu toate acestea ANAF prin DGAMC a tergiversat acceptarea ofertei si nu a formulat niciun 

raspuns fata de aceasta, riscând ca investitorul sa retraga oferta în lipsa manifestarii oricarui 

interes.    

Mai mult decât atât, în cuprinsul concluziilor scrise depuse de ANAF prin DGAMC la termenul din 
11 martie 2019 în dosarul nr. 1576/114/2013 privind procedura insolventei Ductil Steel SA, se 
formuleaza o cerere voalata de faliment: „în masura în care un debitor nu reuseste sa se redreseze 
într-un interval de 4 ani de la confirmarea planului de reorganizare, se impune trecerea la faza 

subsecventa a procedurii insolventei”. 
Apreciem ca pozitia exprimata de ANAF prin DGAMC pâna la data prezentei este inacceptabila 

si nesocoteste atât interesul public, cât si scopul urmarit prin adoptarea OUG nr. 88/2018 si 
anume evitarea intrarii iminente în faliment a Ductil Steel SA -  societate cu potential de 

viabilizare si al carei faliment ar avea consecinte grave în plan economic si social.   

Drept urmare, Sindicatul Ductil Buzau va continua ademersurile initiate fata de ANAF si 

Ministerul Finantelor Publice în scopul evitarii falimentului societatii Ductil Steel SA si va sprijini 
demersurile societatii, urmând a se face uz de orice posibilitate sau mijloc conferite de lege în acest 
sens.”  

Ioan Ilies: În cazul acordarii de catre instanta a falimentului în mod automat vor disparea si alte 
entitati economice care functioneaza pe lânga DUCTIL. Actualul angajator este corect fata de noi, 

cu plata salariilor si contributiilor la zi. Noi trebuie sa facem ORICE ca sa salvam societatea, 

acest ultim laminor de sârma. Chir trebuie ca acest oras sa aiba 1000 de someri? Prin Cartel 

Alfa noi ne-am adresat domnului Ministru al Finantelor, pe data de 19 martie a fost depusa o 

solicitare pentru o întâlnire de urgenta prin care sa fie prezentata situatia de la DUCTIL Buzau. 

Vom face tot ceea ce e de cuviinta, pichetari, marsuri la Buzau si Bucuresti. Oamenii astia, daca am 

dat alarma mâine ca suntem amenintati de faliment, ies în strada. Am anuntat toate institutiile 

statului, am fost la Primarie, ITM, Consiliul Judetean si acum la dumneavoastra. Asteptam niste 

raspunsuri. Acum suntem în negocierea contractului de munca cu angajatorul, pentru ca pe 1 Martie 

a expirat contractul colectiv de munca. TREBUIE REZOLVATA PROBLEMA 

INSOLVENTEI, mai ales ca fabrica merge foarte bine în acest moment. 
Orsa Valentin: Fac o precizare, AJFP Buzau NU administreaza Ductil Steel. Din 2016 Ductil Steel 

este administrata de ANAF prin DGAMC, unitate cu sediul la Bucuresti. Va aducem la cunostiinta 

ca în Ordonanta 88/2018 este introdus articolul 264 privind cesiunea creantelor, dar nu exista 

o procedura finalizata prin Ordin al Presedintelui ANAF. Cesiunea este o vânzare a datoriei si 
trebuie facuta în anumite conditii. Nu exista deocamdata o procedura aprobata, asa cum a fost cea 
din 2008 aprobata prin ordinul presedintelui ANAF 1173/2008. 

Ioan Ilies: DGAMC nu a trimis niciun raspuns la solicitarea noastra de a discuta despre situatia 

creata. 

Petrica-Lucian Foca: Institutia noastra va trimite catre ANAF – DGAMC solicitarile 

dumneavoastra, inclusiv adresele din data de 19 martie 2019. 

Diaconita Cornel: Am înteles ca noul patron s-a angajat în planul de reorganizare sa plateasca 
toate datoriile societatii, de aceea eu mâine m-as urca în masina si nu as pleca de la DGAMC 
pâna nu se rezolva problemele. Ce e greu sa faci o procedura? Nu mai stati, mai ales ca pe 5 

aprilie aveti termen la instanta. NU MAI STATI. Restul sunt comentarii de culise. 

Manu Aurelian: sa stiti ca nu sunt afectati doar cei de la Ductil. Gânditi-va cã în fiecare zi vine un 
tren cu tagla de la Târgoviste, deci vor fi afectati mecanicii de locomotiva, salariatii din domeniul 

feroviar, adica câteva zeci sau poate 100 de salariati. Întrepinderea este singura din tara care 
produce sârma si plasa sudata. Chiar ne dorim sa importam din China sau Turcia aceste produse 
care oricum NU sunt de calitatea celor de la Ductil? Balanta comerciala a României va avea de 
suferit. Cred ca la o proxima sedinta de dialog social sa invitam parlamentari din judet, directori sau 

chiar secretari de stat din Ministerul Finantelor. 

Vasile Minica: PROCEDURA la art 264 din ordonanta 88/2018 TREBUIE URGENTATA. 

Ioan Ilies: Noi, mai întâi, am trimis solicitarile noastre ministerului pentru ca trebuia sa ne spunem 

pasurile noastre. Ce rost avea sa pichetam Prefectura, era penibil. 
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Subrefect: Toate solicitarile dumneavostra le vom înainta urgent la M.M.J.S. si ANAF – DGAMC, 

întrucât o sa aveti întrevederi la nivel national, prin presedintii de confederatii, cu ministrii de 

resort, apoi vor urma discutii în cadrul Consiliului National Tripartit de Dialog Social – GUVERN-

SINDICATE-PATRONATE astfel încât solicitarile dumneavoastra sa fie solutionate. Va 

multumesc pentru participare. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


