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Dl.vicepreşedinte Barbu Piţigoi anunţă că s-a modificat programul fixat, acesta are următoarea 

structură: 
1. Informare asupra problemelor cu care se confruntă SIDEX Galaţi la ora actuală si eforturile 

acestuia pe linia retehnologizării si modernizării. 
2. Discuţii pe marginea celor prezentate. 
3. Vizită de lucru la palatul telefoanelor din Galaţi. 
Comisieia a fost de acord cu modificările efectuate în program si se intră în ordinea de zi. 
Dl.dep.Sandu Florentin – director general al SIDEX Galaţi – prezintă situaţia combinatului, din 

care spicuim cáteva aspecte: 
 - SIDEX Galaţi este cel mai mare combinat siderurgic cu flux integrat din Románia, produce 4,6 

milioane tone oţel/an. El realizează 50% din producţia de oţel a Romániei si în acelaşi timp asigură 95% din 
necesarul de produse plate de pe piaţa internă. Peste 40% din producţia realizată la SIDEX se exportă. 

- Capacităţile de producţie de la SIDEX sunt următoarele: 
• ℘ Cocsărie – 4,2 mil. t/an 
• ℘ Aglomerare – 14,1 mil.t/an 
• ℘ Furnale – 8,6 mil.t/an 
• ℘ Oţelărie – 10,3 mil.t/an 
• ℘ Turnare continuă şleb – 3 mil.t/an 
• ℘ Turnare continuă lingou – 3,5 mil.t/an 
• ℘ Turnare continuă blum – 2,6 mil.t/an 
• ℘ Laminoare de benzi la cald – 3 mil.t/an 
• ℘ Laminoare de benzi la rece – 1,3 mil.t/an 
• ℘ Slebing – 3,4 mil.t/an 
• ℘ Laminoare de tablă groasă – 2,4 mil.t/an 
- Profilul de producţie la SIDEX este eterogen. El realizează: 
A. Produse plate laminate la cald, cum ar fi: 
• ℘ Table groase de la 6 – 150 mm; 
• ℘ Table în foi si benzi în rulouri. 
B. Produse plate laminate la rece cu dimensiuni între 0,4 – 3 mm: 
• ℘ Table în pachete si benzi în rulouri (inele). 
C. Tevi sudate cu diametru între 500 – 1400 mm. 
D. Semifabricate din oţel. 
E. Diferite produse chimice. 
- Combinatul siderurgic SIDEX se aprovizionează cu materii prime si materiale în majoritate din 

import. Astfel, în mediu, se importă anual 6 milioane tone minereu de fier în principal din Ucraina, Rusia, 
Australia si USA. 

- Piaţa de desfacere este exportul produselor realizate în proporţie de 40 – 50% si restul la intern. 
- Cei mai mari beneficiari externi sunt: China, Japonia, Italia, Iran, Singapore, Filipine, Grecia, 

Germania, Malaezia, Angola. 
- Cei mai mari beneficiari interni se pot numi:  
• ℘ Pentru benzi laminate si tagle: COS Tárgovişte, Helitube Bucureşti, laminorul Focşani, 

Laminorul Brăila, Ductil Buzău, Petrotub Roman. 
• ℘ Pentru table: Automobile Dacia, ARO, Tractorul, Griro Bucureşti. IMUT Moreni, UNIO 

Satu Mare, PROMEX Brăila, S.N.Galaţiu, S.N. Constanţa, S.N. Brăila, Electroputere 
Craiova. 

- Vis-ŕ-vis de aceste realizări avem si greutăţi. La 800 miliarde lei/lună producţie ne trebuie un 
capital circulant considerabil de 1700 milioane $ pentru a lucra continuu avánd în vedere ciclul de fabricaţie de 
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6 luni, deşi avem un capital social de 2,6 mii de miliarde si o cifră de afaceri de 8 mii de miliarde. 
Dl.vicepreşedinte Barbu Piţigoi – întreabă ce cáştigă statul de la acest combinat. Că merge sau nu 

merge tot una este. 
Dl.Nicolae – director economic al SIDEX – din puţinii bani pe care-i avem facem producţie, dar 

preţul se schimbă repede datorită creşterii dolarului. Noi vindem la 3000% deoarece preţul îl putem modifica în 
cursul a 3 – 6 luni, interval în care am pierdut 120 miliarde lei. Nimeni nu vede, nu aude. Ne zbatem în greutăţi 
mari. 

Dl.Stavăr – director mecano-energetic si investiţii – noi ne facem datoria. Modernizăm continuu. 
Avem un plan de bătaie pánă în anul 2007 pentru îmbunătăţirea calităţii, reducerea costurilor, reducerea 
consumurilor de energie, utilităţi si combustibil, reducerea agenţilor poluanţi. Pánă acum am redus consumul de 
combustibil cu 6%. Idem la energia electrică. 

Dl.dep.Dărămuş Octavian – cát fier vechi folosiţi si de unde? Noi avem nevoie de mult fier vechi, 
cel din ţară este scump, 100$/t, deci este mai convenabil să luăm din afară si luăm cca. 20.000 tone. 

Dl.Nicolae – industria románească suferă pentru că nu iertăm întreprinderile de penalizări pentru 
împrumuturi. Ministerul Finanţelor, FPS nu mai discută de garanţii guvernamentale. 

Dl.dep.Popescu Dumitru – avem 80 tone aur. Este ţinut în bancă si întreprinderile falimentează. 
Trebuie ca FPS să capitalizeze întreprinderile si împrumuturi de la bancă. 

Discuţiile se încheie aici fără comentarii. 
 
 

*          * 
 
* 
 

In continuare de face vizită de lucru la Palatul telefoanelor. O construcţie realizată după 1989, din 
metal si sticlă. O construcţie modernă. Dl.dep. Nica Dan – directorul acestei unităţi – a explicat celorlalţi colegi 
deputaţi că s-au aplicat aici cele mai moderne metode de construcţie si amenajare. Apoi dotarea este de 
performanţă. Totul este computerizat. Amenajare de lux pentru sala de şedinţe, primiri, sală de şcolarizare. 

Toţi au fost impresionaţi de cele prezentate. 
 

 


