BYE BYE, POSDRU !
- Radiografia unui caz tipic de deturnare de
fonduri alocate prin POSDRU 2007-2013 Desi sesizate despre neregulile eparute in cursul proceselor de evaluare, aprobare si implementare a
proiectelor POSDRU chiar de catre persoane din structura de management a beneficiarilor ce doreau
sa evite implicarea lor si a institutiilor reprezentate in activitati ilegale cu fonduri Comunitare,

AUTORITATILE ROMANE PUSE SA VEGHEZE LA RESPECTAREA LEGALITATII NU AU
REACTIONAT PENTRU A PREINTAMPINA MASURA COMISIEI EUROPENE DE A EMITE O
DECIZIE DE ÎNTRERUPERE A PLATILOR PENTRU PROGRAMUL POSDRU. DE CE OARE?
In sfarsit buboiul copt de mult a pleznit – din pacate nu ca urmare a unei interventii ferme a
autoritatilor romane pentru stopareaa coruptiei endemice ce macina sectorul pastorit de secretarul de
stat coordonator al dialogului social din cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale
(MMFPS), ci ca urmare a interventiei directe a Comisiei Europene pusa in fata impotentei organismelor
insarcinate cu derularea programului, respectiv AM POSDRU si cele opt OIR POSDRU, de a controla si
stopa flagrantele ilegalitati ce au insotit permanent procesul de evaluare si aprobare a proiectelor si de
alocare a finantarii Comunitare. Si vom ilustra aceasta printr-un exemplu concret, desi multi dintre Dvs.
s-ar putea ca la terminarea lecturarii sa exclamati ca olteanul in fata girafei: “Asa ceva nu poate
exista!”
Studiu de caz: Contractul POSDRU/82/5.1/S/54952 “QualiMatch – Sistem integrat de asistenta pentru
imbunatatirea accesului pe piata muncii pe baza calificarii” – denumit in continuare pe scurt
“Qualymatch”, proiect cofinantat din Fondul Social European, Programul Operational Sectorial
“Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” Axa prioritara 5 “Promovarea masurilor active de
ocupare”, Domeniul major de interventie 5.1. “Dezvoltarea si implementarea masurilor active de
ocupare” / Beneficiar : Uniunea Generala a Industriasilor din Romania “UGIR-1903” / Valoare: € 3,6M.
Istoric :
1. In data de 27 ianuarie a.c conducerea UGIR-1903 s-a adresat in scris Presedintelui Curtii de Conturi a
Romaniei si Presedintelui Autoritatii de Audit (AAnexa nr.1), solicitarea noastra demarand astfel:
“Stimate domnule Presedinte, Colegiul Director al UGIR-1903 se adreseaza Dumneavoastra in regim de
urgenta, in vederea evitarii producerii unor noi daune externe de imagine aduse Romaniei si companiilor
care sunt angrenate la modul serios in implementarea programelor aprobate prin POS 2007 – 2013.”
Pe scurt, in calitatea sa de cea mai mare organizatie patronala reprezentativa din Romania,
aceasta institutie nationala cu istoric centenar, din a carei structura fac parte doua confederatii, 21
federatii si 20 patronate insumand peste 44.000 de membri si care negociaza un numar de 9
contracte colective de munca la nivel de ramura – a apelat la interventia Curtii de Conturi, dupa ce
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apelase in prealabil si la DNA, pentru rezolvarea situatiei de anormalitate in care se afla in calitate
de implementator al contractului POSDRU/82/5.1/S/54952 “QualiMatch – Sistem integrat de
asistenta pentru imbunatatirea accesului pe piata muncii pe baza calificarii”, proiect cofinantat din
Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane 20072013”, Axa prioritara 5 “Promovarea masurilor active de ocupare”, Domeniul major de interventie
5.1 “Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare”.
2. In anul 2009, fara a informa sau macar a obtine aprobarea sau avizul Adunarii Generale, a
Colegiului Director sau macar a celorlalti membri alesi ai conducerii Confederatiei - presedinte
executive si secretarul general, intr-o atmosfera de deplina clandestinitate fostul presedinte si
membru al UGIR-1903, Ioan Cezar Coraci, a inaintat la AM POSDRU spre aprobare proiectul cu
titulatura mentionata mai sus, conceput in secret de catre el impreuna cu cele doua fiice ale sale.
Valoarea finantarii solicitate se ridica la peste 3,6 mil Euro.
3. Cu toate incercarile d-lui Coraci de a mentine secret acest lucru, o serie de membri din conducerea
confederatiei au fost informati chiar de catre lucratori din cadrul AM - POSDRU ca organizatia
noastra a inaintat o cerere de finantare din fonduri structural europene. Urmare a refuzului d-lui
Coraci de a confirma sau infirma acest lucru si de a le pune la dispozitie documentatia in cazul in
care inaintarea proiectului era reala, un numar de membri ai Colegiului Director au procedat la
studierea conditiilor de eligibilitate impuse de Comisie Europeana si au stabilit ca UGIR-1903 nu
indeplinea 5 (cinci) dintre conditiile de eligibilitate care urmau sa fie evaluate in cadrul procedurilor
de verificare de prim nivel – si anume:
a.

La acea data Confederatia avea mari datorii la bugetul de stat, precum si la o serie de societati
comerciale ce puteau oricand aplicarea procedurii de executare silita;

b.

Inaintarea proiectului fusese facuta in deplin secret, fara informarea si obtinerea girului
Adunarii Generale sau macar a unui alt for de conducere colectiva a organizatiei;

c.

UGIR-1903 nu dispunea de suma necesara cofinantarii proiectului, respectin 72.000 Euro;

d.

Chiar daca ar fi avut in cont aceasta suma, d-l Coraci nu ar fi putut dispune de aceasta fara
obtinerea aprobarii Adunarii Generale in conformitate cu prevederile Art. 41, alin. f din Statut
care prevede explicit ca acest for este unicul care aproba cheltuieli de orice natura superioare
valorii de 15.000 Euro, in acest sens existent si includerea respectivei aprobari AGA in dosarul
aplicatiei depus la POSDRU fiind obligatorie.

e.

In Cap.II – Art.7 “Scopul si obiectul de activitate al Confederatiei” nu este prevazut dreptul
UGIR-1903 de a desfasura activitati de tipul celor prevazute prin proiect si nici dreptul de a
aplica pentru obtinerea de finantari din fonduri Comunitare, iar la data depunerii proiectului
d-l Coracu nu luase nici o masura pentru convocarea AGA invederea obtinerii aprobarii de
modificare a Statutului prin includerea in capitolul mentionat a dreptului de a desfasura
activitatile mentionate mai sus, precum si cel de a infiinta centre regionale pentru derularea
proiectului in teritoriu

f.

Cei trei lideri de federatii au realizat ca o eventuala aprobare a proiectului propus ca urmare a
unor diverse presiuni exercitate si/sau prin coruptie ar putea fi urmata la primul control efectuat
de Autoritatea de Audit din cadrul Curtii de Conturi a Romaniei de descoperirea ilegalitatilor
comise pe parcursul evaluarii primare – fapt ce ar fi condus cu certitudine la anularea
contractului si la obligarea institutiei noastre de a rambursa sumele deja trase, fara a mai vorbi
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de daunele de imagine si de respectabilitate aduse celei mai mari organizatii patronale din
Romania, unica cu istoric centenar.
4. Pentru a preintampina posibilitatea aprobarii ilegale a unui asemenea proiect catre un grup cu
intentii clare, chiar infractionale am putea spune astazi, de incalcare a prevederilor legale inca din
momentul depunerii clandestine a dosarului spre aprobare in numele UGIR-1903 si intuind pericolul
ca datorita incalcarii prevederilor contractuale organizatia ar fi cea care ar fi obligata sa restituie
sumele trase si cheltuite de grupul Coraci pentru derularea proiectului in conditii si folosind o
structura numai de acestia cunoscuta, liderii celor trei mari federatii patronale, membri ai Colegiului
Director al UGIR-1903, au sesizat doamnei Cristina Zevedei, director general AM POSDRU prin
adresa inregistrata la aceasta institutie sub nr. 1137/AZ/15.06.2010 (Anexa nr.2) ca proiectul
Qualymatch a fost aprobat ilegal de institutia pe care o conduce - deoarece:
• nu exista aprobarea Confederatiei, proiectul nefiind prezentat public membrilor sai;
• UGIR-1903 nu indeplineste conditiile de eligibilitate financiara avand datorii la bugetul de stat si
catre terti .
5. In lipsa primirii unui raspuns din partea AM POSDRU si urmare a consultarilor avute cu actualul
presedinte aflat la acea data la Brussels la lucrarile Comitetului Economic si Social European, in data
de 24 iunie 2010 cei trei lideri ai UGIR-1903 se adreseaza din nou d-nei Zevedei prin adresa
inregistrata la DG – AM POSDRU sub nr. 4815/24.06.2010 (Anexa nr.3) prin care scrisoarea
anterioara este completata cu urmatoarele:
• Urmare a sentintei pronuntate de TMB in data de 3 iunie 2010, d-l Cezar Coraci si-a pierdut
calitatea de presedinte al UGIR-1903 cu incepere din 23 martie 2010 cand a fost obligat sa-si
depuna mandatul de presedinte pentru a candida la un nou mandat, UGIR-1903 aflandu-se in
prezent fara presedinte in exercitiu;
• Iminenta declansarii unui control financiar de catre Administratia Financiara Sector 1 ca urmare a
neregulilor evidentiate de Raportul de Audit incheiat pentru anul 2010;
• Reiterarea conditiilor de totala secretomanie fata de membrii organizatiei in care a fost conceput
si promovat Qualymatch;
• Includerea in colectivul de management al proiectului alaturi de Coraci a celor doua fiice ale sale
si a doua perechi de nasi (denumiti „rude”), creandu-se astfel clare conflicte de interese.
6. Fara a tine cont de sesizarile lacute de reprezentanti ai conducerii UGIR-1903 care nu doreau ca
organizatia sa beneficieze de un proiect cu finantare europeana atat timp cat aplicatia nu respecta
integral prevederile legale nationale si Comunitare, lasand loc astfel unei posibile sanctionari in viitor
a Confederatiei, OIR POSDRU S-E cu sediul la Braila – accepta cu largul concurs al Secretarului de
stat Valentin Mocanu, ca numitul Cezar Coraci sa semneze pentru si in numele subscrisei un contract
de finantare in valoare de 15.801.256,77 RON incheiat sub nr. POSDRU/82/5.1/s/54952 si inregistrat sub
nr. E8276/28.10.2010, desi acesta nu mai detinea nici o calitate de conducere in UGIR-1903 inca din
data de 20 martie 2010 cand isi depusese mandatul pentru a participa la o noua sedinta AGA de
alegeri al carui rezultat a fost respins de catre Justitie irevocabil si definitiv in data de 3 iunie 2010.
7. Promovarea, negocierea, semnarea contractului, selectia echipei de management au fost efectuate
intr-o clandestinitate totala de catre Coraci impreuna cu cele doua fete ale sale, nici un membru al
Colegiului Director nefiind informat asupra acestor activitati. Impreuna cu ceilalti 23 de membri ai
Colegiului Director de la acea data, am aflat de existenta contractului doar in momentul in care am
primit in luna februarie 2010 invitatia de a participa la festivitatea lansarii publice a proiectului de
catre UGIR-1903 – ca si cum am fi fost persoane din afara organizatii. Acesta a fost momentul cand,
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cu exceptia colegilor ce sesizasera practic „in orb”, in baza unor informatii partiale si trunchiate, AM
POSDRU si OIR POSDRU S-E fara a avea acces la continutul aplicatiei, membrii conducerii UGIR1903 au aflat de existenta Qualymatch si de aprobarea finantarii acestuia. In continuare, d-l Coraci
a refuzat sa faca public contractul la nivelul membrilor organizatiei titulara de proiect, desi era
obligat sa convoace AGA pentru modificarea Statutului prin completarea cap. „Activitati” cu cele
prevazute prin proiect.
8. Accesand pe web continutul unui contract standard, am putut constata ca, in conformitate cu
prevederile art. 111 din contract (Anexa nr.4) si raportat la Regulamentul CE 1083/2006 pentru
stabilirea prevederilor generale pentru Fondul European pentru Dezvoltare Regionala, Fondul
Social European si Fondul de Coeziune, cu modificarile si completarile ulterioare, Regulamentul CE
nr. 1081/2006, privind Fondul Social European (FSE), Regulamentul CE nr. 1828/2006, pentru
stabilirea regulilor de implementare a completarile ulterioare, Regulamentul CE nr. 1081/2006,
privind Fondul Social European (FSE), Regulamentul CE nr. 1828/2006, pentru stabilirea regulilor de
implementare a Regulamentului CE nr. 1083/2006 si Regulamentului CE nr. 1080/2006 al
Parlamentului European si al Consiliului privind Fondul European de dezvoltare regionala, exista
conflict de interese cu caracter de act de coruptie daca se asigura avantaje pentru rudele si afinii
managerului de proiect pana la gradul II inclusiv, prin includerea acestora in echipa de proiect.
Prevederile articolului mentionat stipuleaza ca, in cazul constatarii unei asemenea abateri, neregula
se sanctioneaza cu incetarea imediata a contractului in baza unei simple notificari lipsita de
explicatii, urmata de restituirea sumelor ce au fost deja trase, fapta constituindu-se intr-o abatere
deosebit de grava din punct de vedere al respectarii legislatiei in domeniul accesarii si folosirii
fondurilor europene.
9. Desi sesizate in scris de catre UGIR-1903 despre incalcarile prevederilor contractuale facute cu buna
stiinta de Coraci din dorinta de a profita impreuna cu familia sa de sume din ce in ce mai mari din
fondurile europene alocate contractului, AM POSDRU si OIR POSDRU S-E nu au luat nici o
masura. Deasemenea, cele doua directoare impreuna cu Secretarul de stat coordonator Valentin
Mocanu, care – conform spuselor lui Coraci - se afla in spatele promovarii proiectului, nu au
reactionat nici macar in momentul in care ar fi trebuit sa se autosesizeze la primirea scrisorilor de
invitatie la evenimentul de lansare a proiectului in data de 23 februarie 2011 (Anexa nr.4), care erau
semnate de Liliana Maria Coraci ca manager de proiect (salariu net 21.416 RON pentru un program
de lucru lunar de 6 ore/zi x 20 de zile/luna), confirmarea participarii urmand sa fie transmisa surorii
sale Ioana Coraci, asistent comunicare retea in cadrul echipei de management (6.853 RON lunar
pentru 20 zile x 4 ore/zi), iar responsabil cu implementarea fiind UGIR-1903 condus prin impostura
de cel care continua sa se prezinte fraudulos ca presedinte, respectiv de Ioan Cezar Coraci, la randul
sau membru al echipei avand ca manager de proiect pe fiica sa cea mare si in cadrul careia
indeplinea functia de „coordonator contract si metodologie” retribuita lunar cu suma de 7.138 RON
pentru un program de 2 (doua) ore/zi x 20 zile/ luna. In total, numai in perioada ianuarie – martie
2011 cei trei membri ai familiei Coraci au incasat din banii europeni alocati proiectului suma de
105.521 N (Anexa nr.5).
10. Nivelul cunostintelor managerului de proiect numit de Coraci, respectiv al fetei sale mai mari, este
relevat de harta oficiala folosita de aceasta pentru prezentarea proiectului la festivitatea de lansare
a Qualymatch si pe care apar trasate cele 8 regiuni de dezvoltare economica ale Romaniei, acestea
fiind insa botezate de tanara manager cu titulatura de „Euro-regiuni”, care in fapt reprezinta
entitati geografice si socio – economice multinationale de cu totul alta natura !
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11. Fata de situatia creata, UGIR-1903 isi declina orice responsabilitate fata de o posibila solicitare a AM
POSDRU sau a unei alte entitati abilitate de recuperare a sumelor luate ca avans si ca salariu de
membrii familiei Coraci si de grupa de persoane „de incredere” a acestora care a fost la curent cu
accesarea si derularea contractului, avand in vedere urmatoarele :
• In doua randuri, presedintii a trei importante federatii cu reprezentativitate nationala din
structura UGIR-1903 au avertizat in scris conducerea AM POSDRU despre neindeplinirea conditiilor
legale de acordare a finantarii programului propus de Coraci in numele UGIR-1903 fara
informarea si obtinerea aprobarii AGA sau macar a Colegiului Director, cerand stoparea aprobarii
si semnarii contractului si verificarea respectarii legalitatii;
• Promovarea, negocierea si semnarea contractului avand ca titular UGIR-1903, apoi licitatiile de
inchiriere de spatii in provincie si de achizitii de tehnica de calcul si de multiplicare au fost facute
singular de catre Cezar Coraci si membrii familiei sale, in totala „clandestinitate”, fara ca nici unul
dintre membrii Colegiului Director sa fie informat ca se desfasoara asemenea activitati in baza
unui contract care la randul sau era tinut de Coraci la secret, aceasta realitate a faptelor fiind
extinsa si in ceea ce priveste intrarea acestuia in vigoare, modul in care Coraci a alcatuit echipa de
management a proiectului la nivel central si regional si procedurile de achizitii folosite;
• Desi atentionat in mai multe randuri de catre presedintele executiv, imediat dupa ce acesta a
izbutit in final sa aiba acces la contract in cursul lunii martie 2011 - de necesitatea intrarii in
legalitate conform prevederilor art. 11 , din motive mercantile Coraci a refuzat sa ia masurile
necesare pentru ca din cei trei membri ai familiei sale inclusi in echipa de management sa ramana
unul singur, declarandu-i colegului sau ca nu este nici o problema deoarece „totul este aranjat” cu
Secretarul de stat Mocanu.
• Refuzul lui Coraci de a respecta prevederile contractului POSDRU din motive pur materiale a
obligat conducerea executiva a UGIR-1903 sa ia imediat masurile de protejare a intereselor proprii
prevazute prin Statut, avand in vedere potentialele daune ce puteau prejudicia major imagines
organizatiei prin incalcarea legislatiei Comunitare - la care s-au adaugat:
 folosirea prin impostura a titlului de presedinte, a insemnelor organizatiei si a unei stampile
false,
 instalarea in biroul sau de aparatura de inregistrare audio si video a colegilor sai fara stirea
acestora,
 inchirierea de spatii pentru functionarea unitatii centrale si a celor regionale finalizate prin
decizii care ridica un mare semn de intrebare in ceea ce priveste corectitudinea desfasurarii
acestora. Astfel, spatiul pentru unitatea centrala de management a fost inchiriat chiar in sediul
istoric al UGIR-1903 de la un bun prieten al fostului presedinte ce detinea un spatiu in cladire,
pretul negociat fiind de 22,66 Euro/m.p. (Anexa nr.7), aceasta in timp ce Confederatia detinea
spatii libere disponibile de peste 300 m.p., iar inchirierile catre membrii organizatiei in aceeasi
cladire se fac la valori cuprinse intre 5 si 10 Euro/m.p. In plus, UGIR-1903 ar fi putut contribui cu
aceasta valoare corespunzand pretului de inchiriere pentru spatiul pe care l-ar fi pus la
dispozitie la acoperirea partiala a obligatiilor de cofinantare,
 folosirea in scopuri personale a fondurilor UGIR-1903 fara ca bugetul sa prevada o asemenea
alocare, utilizarea pozitiei si reputatiei organizatiei ca un vehicul pentru satisfacerea
nemasuratei sale dorinte de parvenire sociala rapida – au impus luarea deciziei de excludere a
d-lui Cezar Coraci din Confederatie de catre Colegiul Director in cadrul sedintei acestui organ
executiv statutar de conducere colectiva din data de 3 mai 2011, decizia fiind apoi aprobata
unanim de participantii la Adunarea Generala din data de 30 mai a anului trecut. Daunele
provocate UGIR-1903 de catre d-l Coraci in timpul mandatului ce a expirat prin depunerea
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acestuia la AGA de alegeri din luna martie 2011 anterior exercitarii votului de catre participanti
au facut obiectul unui comunicat de presa al Colegiului Director (Anexa nr.8).
12. In vederea evitarii unor posibile prejudicii financiare, de imagine si de reputatie aduse UGIR-1903
avand ca origine exclusiv nerespectarea de catre d-l Coraci a prevederilor legislatiei nationale si
europene in ceea ce priveste aprobarea si derularea proiectului Qualymatch, UGIR-1903 a inaintat
DNA in data de 25 iunie a.c. o sesizare penala impotriva fostului presedinte (Anexa nr.9) - solicitand :
• stabilirea vinovatiei directe si individuale a numitului Ioan Cezar Coraci,
• potentialele daune aplicabile UGIR-1903 ca urmare a actiunilor desfasurate ilegal de catre
numitul Cezar Coraci, care a folosit abuziv si prin impostura, in folos propriu, numele organizatiei
fara aprobarea celor peste 44.000 de membri ai acesteia,
• existenta laturii materiale si a elementului subiectiv menite sa intruneasca conditii infractionale
prevazute prin Codul Penal.
13. In paralel, in vederea intrarii in legalitate a contractului Qualy Match si a implementarii acestuia,
conducerea UGIR-1903 a mai efectuat in perioada mai 2011 – februarie 2012, in plus fata de cele deja
prezentate, o serie de demersuri – constand in principal in sesizarea organelor abilitate in vederea
aprobarii unor pachete de masuri menite sa elimine aspectele infractionale ce au insotit pana in luna
mai 2011 derularea proiectului si sanctionarea celor ce se fac vinovati de situatia generata – atat din
cadrul UGIR-1903, cat si din institutiile ce erau puse sa vegheze la respectarea legalitatii – putand
mentiona in acest sens :
• Corespondenta purtata cu conducerea OIR POSDRU S-E (Anexe nr.10-13) prin care s-a solicitat
aprobarea intreruperii Qualymatch pe o perioada de 3 luni in vederea demararii procedurilor de
selectie si nominalizare a unei noi echipe de management, cu respectarea prevederilor
contractuale. Nu s-a obtinut nici un raspuns concret, cu exceptia informarii ca problema depaseste
competentele OIR POSDRU si a fost transmisa spre decizie la AM POSDRU. Decizia finala se pare
insa cu nu a fost luata de institutia mentionata, ea ilustrand perfect faptul ca declaratia facuta de
Coraci in luna aprilie 2011 actualului presedinte (pe atunci presedinte executiv al UGIR-1903), ca
raspuns la afirmatia acestuia din urma ca va cere excluderea lui din organizatie daca nu va lua de
urgenta masurile necesare pentru intrarea in legalitate a contractului Qualimatch, a fost facuta
intr-unul din foarte rarele momente de sinceritate ale acestuia. In rezumat, d-l Coraci i-a spus
interlocutorului sau: „Poti sa stai linistit, totul este perfect legal fiindca Mocanu i-a pus pe cei de la
AM POSDRU sa-mi dea derogari pentru toate problemele pe care tu le consideri ca ilegale. Doar
nu era nebun sa-si omoare singur gaina care-i livreaza ouale de aur”!
• Transmiterea unei noi scrisori (Anexa nr.14) catre d-nei Liliana Carmen Ionel, noul director general
al AM POSDRU (dupa schimbarea din functie a d-nei Zevedei), prin care – cu speranta ca noua
conducere va dori sa introneze legalitatea - se reitereaza ilegalitatile patronate de aceasta
institutie in perioada 2009 – 2011 in procesul de verificare, aprobare si acordare a finantarii pentru
proiectul Qualymatch, inclusiv prin acceptarea semnarii contractului in numele UGIR-1903 de
catre o persoana care nu detine nici o calitate in raport cu Confederatia.
• In cursul celui de al doilea semestru al anului trecut au fost transmise adrese Primului – Ministru al
Romaniei, d-l Emil Boc (Anexa nr.15), d-nei Ministru Sulfina Barbu (Anexa nr.16), d-lui Ministru
Catalin Predoiu, d-lui Secretar de stat Valentin Mocanu, Sefului Politiei Sectorului I din Municipiul
Bucuresti – prin care s-a solicitat interventia institutiilor Statului pentru efectuarea unui control de
fond privind modul in care a fost aprobat proiectul Qualymatch fara ca acesta sa intruneasca
conditiile supuse procedurii de verificare de prim nivel, stabilirea celor care se fac vinovati de
situatia creata si sanctionarea acestora conform legii, in paralel cu dispunerea intocmirii de catre
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beneficiar a unui plan de masuri in vederea relansarii proiectului cu respectarea integrala a
prevederilor contractuale Comunitare. In plus, s-a solicitat d-lui Prim Ministru si Ministrului Muncii
schimbarea d-lui Valentin Mocanu din functia de Coordonator National al dialogului social, iar
printr-o scrisoare adresata direct acestuia (Anexa nr.17) – solicitarea de a-si depune singur demisia
avand invedere incompetenta profesionala demonstrata prin distrugerea dialogului social la nivel
national, amestecul in afacerile interne ale confederatiei noastre patronale si activitati de
favorizare a infractorului.
• A fost transmisa o adresa in atentia Presedintelui Curtii de Conturi a Romaniei, prin care UGIR1903 solicita declansarea unui control al Autoritatii de Audit care sa verifice legalitatea incheierii
contractului de implementare al proiectului Qualmatch si a semnarii acestuia de catre d-l Coraci
in numele UGIR-1903, desi nu mai detinea nici o calitate in cadrul organizatiei, legalitatii si
oportunitatii cheltuielilor efectuate de Coraci & Famiglia din fonduri europene, legalitatii emiterii
de catre OIR POSDRU S-E a deciziei de renumire a fostului nostru membru in functia de
coordonator oficial al Qualymatch – proiect incredintat spre implementare UGIR-1903 si daca
aceasta decizie a fost impusa prin interventia unui demnitar din conducerea MMFPS care a apelat
in acest sens si la sprijinul prefectului jud. Braila.
• Au fost trimise scrisori de avertizare la toate institutiile Statului atentionand ca fostul presedinte si
membru al UGIR-1903, d-l Coraci continuat prin fals, uz de fals, impostura si ilegalitate sa-si
autoatribuie titulatura de presedinte al UGIR-1903, mizand pe inducerea in eroare a autoritatilor
publice prin prezentarea unei copii dupa inscrisul - devenit caduc conform prevederilor Statutului
- cu o vechime de peste 4 ani din RNOSP (Anexa nr. 18). Ilegalitatea pozitiei de inselare a
organismelor oficiale si ale opiniei publice adoptata de persoana Coraci prin utilizarea unui inscris
expirat a fost clar demontata chiar de catre Ministerul Justitiei prin adresa nr.79632/06.10.2011
semnata de d-na Secretar de stat Lidia Barac (Anexa nr. 19), prin care se arata ca inscrisurile din
Registrul National au validitate in ceea ce priveste actul constitutiv, statutul si modificarile
acestora, nereferindu-se la persoanele nominalizate ca facand parte din organele de conducere.
Documentul specifica faptul ca, in cazul persoanelor inscrise ca reprezentanti ai conducerii
inscrierile din acesta se intregesc cu datele rezultate din inscrisurile doveditoare – adica prevederile
statutare (prin care mandatul presedintelui este limitat strict la 4 ani) si actele prin care s-a dispus
reorganizarea, cum sunt inscrisurile cu efecte constitutive de drepturi rezultate in urma AGA de
alegeri, inca neinscrise in Registrul National. Opinia emisa de Ministerul Justitiei a condus la
clarificarea pozitiei organelor de stat si publice in ceea ce priveste conducerea legala a UGIR-1903,
cu exceptia unei singure institutii publice – Ministerul Muncii, unde Secretarul de stat Valentin
Mocanu, numit de fostul prim – ministru in functia de “Coordonator al dialogului social la nivel
national “ – in fapt prin tot ceea ce a intreprins acesta devenind distrugatorul pacii si dialogului
social din Romania – a continuat sa-i atribuie titulatura de presedinte d-lui Coraci, sa-l sprijine
permanent din umbra pe acesta pentru a obtine din nou conducerea proiectului Qualymatch si
sa-l dirijeze in continuare chiar si atunci cand ilegalitatile comise cu largul sau sprijin au devenit
publice.
• S-a declansat un control intern asupra modului in care d-l Coraci a asigurat cofinantarea necesara
de 2%pentru proiectul Qualimatch, existand indicii privind posibilitatea ca acesta sa fi pus in
practica o posibila solutie prezentata unor apropiati din gasca formata de acesta pentru controlul
total al proiectului in folos propriu : efectuarea platilor pentru spatiile inchiriate prin majorarea
acestor sume cu valoarea TVA aferenta, desi activitatile care beneficiaza de finantare europeana
nu sunt purtatoare de TVA, operatie urmata apoi de rambursarea in cash catre Coraci a
contravalorii acestei taxe de catre proprietarii spatiilor, generandu-se astfel suma necesara
indeplinirii acestei conditii contractuale. In momentul in care sumele sifonate prin diverse metode
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de Coraci din fondurile europene alocate Qualymatch vor permite, ar urma ca printr-o nota de
rectificare sumele transferate ca TVA sa fie declarate ca plati necuvenite, urmand a fi rambursate
catre contul principal bancar al Qualymatch
• Ei bine, in totala contradictie cu realitatea, cu deciziile irevocabile ale Justitiei, cu continutul notei
de protest a Aliantei Confederatiilor Patronale din Romania adresata Biroului Regional al FMI la
Bucuresti prin care d-l Coraci este demascat ca fiind un impostor ce-si atribuie ilegal calitatea de
presedinte al UGIR-1903 si se solicita acestei organizatii financiare sa-l excluda definitiv de pe lista
reprezentantilor patronali invitati la intalniri cu caracter profesional, cu faptul ca practic Coraci nu
mai conduce nici un fel de organizatie si nu mai are aproape nici un aderent, secretarul de stat
Mocanu a calcat inca o data stramb : si-a asumat din nou riscul si in luna august 2011 a impus din
nou nominalizarea unei persoane ce nu mai detine de peste 1,5 ani nici o calitate in raport cu
organizatia noastra conform deciziilor Justitiei, pe scaunul de coordonator al proiectului
Qualymatch din partea UGIR-1903, fara a se consulta cu nimeni din conducerea legala a
Confederatiei, Ati ghicit – este vorba de acelasi etern Coraci, d-l Mocanu apeland in acest scop –
conform celor declarate personal de fostul director al OIR POSDRU S-E (Braila), schimbat din
functie de catre acelasi Mocanu deoarece s-a opus acestei ilegalitati – la sprijinul prefectului de
Braila care l-a insotit personal pe fostul nostru membru la sediul institutiei pentru ca noua
directoare sa emita pe loc decizia atat de asteptata de demnitarul din Ministerul Muncii,
conservandu-si astfel statutul de beneficiar al „oualelor de aur” livrate de closca Coraci!

PRESEDINTE UGIR-1903,

Dr. Marius – Eugen Opran
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NOTA – care speram ca va putea clarifica pe deplin cititorilor acestui material asa-zisa complexitate a situatiei,
de fapt aceasta fiind promovata si intretinuta cu obstinatie de d-l Coraci cu scopul de a ingreuna intelegerea ei
deoarece acest fapt va scoate la lumina toate excrocheriile si ilegalitatile penale ale unui individ care, fara sa fi
fost vreodata patron, a izbutit timp de 4 ani sa transforme cea mai mare confederatie patronala a Romaniei,
institutie nationala ajunsa la o varsta centenara, intr-un SRL de familie folosit ca vehicul pentru imbogatire
personala si pentru satisfacerea dorintelor sale de parvenire sociala
Anticipand caderea libera in care se afla in ceea ce priveste nivelul de incredere de care se mai bucura in
randul membrilor UGIR-1903 iritati de stilul sau dictatorial si profitor de conducere a confederatiei ca si cum
aceasta ar fi fost SRL-ul sau de familie, contrar vointei majoritatii d-l Coraci a convocat in data de 29 martie
2010 o AGA de alegeri, cu 5 luni anterior datei de expirare a mandatului – 24 august 2010 - conform inscrisului
din Registrul National al organizatiilor fara scop patrimonial (RNOSP) aflat la Ministerul Justitiei. Conform
procedurilor statutare, pentru a recandida d-l Coraci a fost obligat anterior exprimarii votului sa-si depuna
mandatul, insa realegerea sa manipulata in functia de presedinte a luat sfarsit in data de 3 iunie 2010 cand
Sectia a IV-a Civila a TMB a respins definitiv, irevocabil si executoriu cererea formulata in acest sens prin dosarul
nr. 20978/3/2010 ca fiind inadmisibila. Incepand cu aceasta data, d-l Coraci a continuat prin fals, uz de fals,
impostura si ilegalitate sa-si autoatribuie titulatura de presedinte al UGIR-1903, mizand pe inducerea in eroare
a autoritatilor publice prin fluturarea unei copii dupa inscrisul - devenit caduc conform prevederilor Statutului cu o vechime de peste 4 ani din RNOSP (Anexa nr. 4). Ilegalitatea pozitiei de inselare a organismelor oficiale si
ale opiniei publice adoptata de persoana Coraci prin utilizarea unui inscris expirat a fost clar demontata chiar
de catre Ministerul Justitiei prin adresa nr.79632/06.10.2011 semnata de d-na Secretar de stat Lidia Barac
(Anexa nr. 3), prin care se arata ca inscrisurile din Registrul National au validitate in ceea ce priveste actul
constitutiv, statutul si modificarile acestora, nereferindu-se la nominalizarile de persoane in organele de
conducere. Documentul specifica faptul ca, in acest caz inscrierile din acesta se intregesc cu datele rezultate din
inscrisurile doveditoare – adica prevederile statutare (prin care mandatul presedintelui este limitat strict la 4
ani) si actele prin care s-a dispus reorganizarea, cum sunt inscrisurile cu efecte constitutive de drepturi rezultate
in urma AGA de alegeri, inca neinscrise in Registrul National. Opinia emisa de Ministerul Justitiei a condus la
clarificarea pozitiei organelor de stat si publice in ceea ce priveste conducerea legala a UGIR-1903, cu exceptia
unei singure institutii publice – Ministerul Muncii, unde Secretarul de stat Valentin Mocanu, numit de fostul prim
– ministru in functia de “Coordonator al dialogului social la nivel national “ – in fapt prin tot ceea ce a
intreprins acesta devenind distrugatorul pacii si dialogului social din Romania – a continuat sa-I atribuie
titulatura de presedinte d-lui Coraci si sa-l sprijine permanent din umbra pe acesta pentru a obtine aprobarea
proiectului Qualymatch si sa-l dirijeze in continuare chiar si atunci cand ilegalitatile comise cu largul sau sprijin
au devenit publice.
Mai mult de atat, sfidand deciziile Justitiei, si-a permis sa-i acorde prin impostura pupilului sau titulatura de
presedinte al UGIR-1903 si sa-l titularizeze in Consiliul National Tripartit ca reprezentant al UGIR-1903 (oare cate
oua de aur l-or fi costat pe Coraci acest favor?), fapt pentru care este foarte aproape sa-l distruga si acest
organism dupa modelul in care a procedat cu CES-ul national devenit nefunctional din luna mai 2011, deoarece
va provoca si aici retragerea partenerilor nostri de dialog social - confederatiile patronale si sindicale cu
reprezentativitate nationala - in semn de protest!
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Singura explicatie plauzibila: cea data de d-l Coraci intr-o discutie directa datata aprilie 2011 cu fostul presedinte
executiv si actual presedinte, d-l Marius Opran, care - in momentul in care acesta din urma i-a declarat d-lui
Coraci ca nu va accepta derularea in continuare a Qualymatch pana nu vor fi luate masurile necesare pentru
intrarea in legalitate si ca va merge pana la a cere excluderea acestuia din UGIR-1903 pentru compromiterea
organizatiei si pentru punerea in grav pericol a insasi existentei acesteia – a primit urmatorul raspuns: “Nu- ti fa
nici o grije, totul va fi OK, nu-I nebun Mocanu sa omoare gaina care-i livreaza oua de aur. El mi-a aranjat cu cei
de la POSDRU sa accepte proiectul asa cum este, pentru ca pentru tot ce spui tu ca este ilegal i-a pus sa-mi dea
derogari oficiale, asa ca este perfect legal - si contractul si finantarea”. Actualul presedinte i-a raspuns ca, in fata
OLAF si a controlului Autoritatii de Audit din cadrul Curtii de Conturi a Romaniei, asemenea derogari impuse
ilegal de protectorul lui nu conteaza si ca avertismentul dat ramane in vigoare nu numai pentru el, dar si pentru
Mocanu – iar masurile de curatenie au fost puse practic in aplicare in primele zile din luna mai, incepand chiar
cu suspendarea urmata de excludere a lui Coraci si de transmiterea catre OIR POSDRU a unui set de propuneri
pentru intrarea in legalitate, ramas insa fara un raspuns clar. Se pare ca d-l Mocanu nu vroia sa renunte la
“ouale de aur” – asa ca si-a asumat din nou riscul si in luna august 2011 a nominalizat iarasi pe scaunul de
coordonator al Qualymatch din partea UGIR-1903 o persoana ce nu detine nici o calitate in raport cu organizatia
conform deciziilor Justitiei, apeland in acest scop – conform celor declarate personal de fostul director al OIR
POSDRU S-E (Braila), schimbat din functie la cererea aceluiasi Mocanu deoarece s-a opus acestei ilegalitati – la
sprijinul prefectului de Braila care l-a insotit personal pe fostul nostru membru la sediul institutiei pentru ca
noua directoare sa emita pe loc decizia atat de asteptata de demnitarul din Ministerul Muncii, beneficiar al
„oualelor de aur” livrate de closca Coraci!
Ce mai face acum Coraci – zburda* Cu spatele asigurat, a produs in luna noiembrie 2011 (fara data ca zi*) un
document intitulat „Rezolutie a Consiliului National”, prin care impreuna cu cele 3...4 organizatii lipsite de
reprezentativitate pe care are impresia ca le tine legate cu promisiunea ca vor beneficia de banii europeni
alocati Qualymatch ca si cum i-ar fi primit mostenire de la maica-sa (doua dintre acestea s-au edificat si ne-au
solicitat deja reinscrierea ca membri UGIR-1903), emite niste elucubratii abulice, excluzand cele mai importante
federatii fara de care UGIR-1903 nu ar mai avea reprezentativitate, cheama in judecata conducerea legala, revine
la AGA din martie 2010 anulata irevocabil de Justitie, pomeneste de sustragerea de bani din fondurile europene
care se afla intr-un cont bancar a carui identitate a ramas un secret pentru noi pana astazi etc – dupa care,
pentru impresionarea autoritatilor publice urmeaza o lista intinsa pe vreo 5 pagini cu asa-zisii participanti la
aceasta susa, unele semnaturi si organizatii repetandu-se de 2 ... 3 ori, altele fiind indescifrabile si precedate de
„pentru” fara a exista imputernicirea anexata, un mare numar nefiind insotite de stampila doveditoare. Surpriza
a fost insa mare, desi ne asteptam, cand la Secretariatul General al UGIR-1903 au inceput sa curga telefoanele din
teritoriu, membrii nostri facandu-ne cunoscut ca nu au primit vreo convocare si nici nu au participat la nici un
Consiliu National, semnatura lor fiind un fals sau scanata de pe tabelele de prezenta la adunari tinute cu ani in
urma.
In momentul de fata Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti efectueaza cercetarile preliminare
privind plangerea penala depusa de UGIR-1903 impotriva d-lui Coraci (Anexa nr. 4) pentru invinuirile de fals, uz
de fals impotriva intereselor publice, folosirea prin impostura de titluri si insemne oficiale, incercarea de
inselaciune a institutiilor Statului si a opiniei publice etc.
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