Oltchim se prăbușește, USL-iștii fac
circ ieftin

Întreaga economie a județului se prăbușește odată cu cea mai importantă societate a
Vâlcii, Oltchim. Autorităților județului se pare că nu le pasă de acest lucru, iar
discuțiile pe care ei le poartă sunt sterile, fără sens și substanță. Useliștii de la
vârful județului Vâlcea sunt depă șiți de problemă, unii au făcut pact cu ” diavolul”
(a se citi PCC „n.r.), în timp ce alții se bat cu pumnii în piept, dar sunt nulități
absolute la centru. Acest lucru a reie șit foarte clar din ultima șiedință ce a avut
loc la Prefectura Vâlcea, unde au fost invitați să participe, pe lângă sindicaliști,
și cei ce trebuiau, până acum, să lupte pentru cauza Oltchim: parlamentarii vâlceni,
președintele Consiliului Județean Vâlcea – Ion Cîlea, prefectul Mircea Nadolu și
primarul Emilian Frâncu. Trebuie să menționăm totu și că nu toți parlamentarii au fost
prezenți, pentru că pur și simplu nu le pasă, iar nepăsarea și indolența lor îi va
costa scump la viitoarele alegeri. Printre cei prezenți îi putem enumera pe deputatul
PDL Romeo Rădulescu, deputatul PSD Constantin Rădulescu, senatorul PSD Laurențiu Coca,
deputații PNL Cristian Buican și Traian Dobrinescu, precum și parlamentarii PPDD
Marian Cristinel și Florinel Butnaru. Â În acela și timp s-au remarcat prin absență
deputații Aurel Vlădoiu, Vasile Bleotu, Constantin Mazilu, precum și senatorii Dan
Nițu și Adrănel Cotescu. Ședința a fost una de pomină, debutând cu un scandal între
sindicaliști,
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După aflarea veștii că peste 1.000 de angajați ai combinatului Oltchim urmează să
primească de luni, 1 aprilie a.c., deciziile de disponibilizare, liderii Sindicatului
Liber Oltchim au solicitat o întrevedere la Instituția Prefectului Vâlcea cu
principalii factori de decizie din județ, dar și cu parlamentarii vâlceni. De la sine
putere, prefectul Nadolu a considerat că este bine să îi invite și pe reprezentanții
Sindicatului Victoria, în persoana lui Corneliu Cernev, lucru care a declanșat un circ
de nedescris pe holurile Prefecturii. Mihai Diculoiu, liderul Sindicatului Liber
Oltchim, și-a îndemnat colegii să iasă din sală în cazul în care Cernev va rămâne la
negocieri, ceea ce s-a și întâmplat. Nu înainte însă de a se arunca cu acuzații și
amenințări, parlamentarii fiind și ei vizați pentru că ” au fost votați să ajungă în
Parlamentul României, iar acum întorc spatele Oltchimului” . Atunci și-a ie șit din
minți chiar prefectul Mircea Nadolu, care a început să urle ca-n junglă la
sindicaliști și să le reproșeze că i-a ajutat, de și aportul său în salvarea
combinatului nu se vede deloc. ” Eu, în calitate de prefect al județului Vâlcea, sunt
dator să discut cu fiecare reprezentant din Oltchim, inclusiv cu toate sindicatele.
Dacă ne tratați în continuare așa, nu o să ne mai întâlnim. Nu vă iau eu buletinele să
vă controlez care sunteți. Să nu mai veniți la mine. Eu am venit la dvs. să vă scot
din belele și am pierdut nopțile acolo. Vreți discuții separate? Din cauza asta ați
ajuns aici, pentru că sunteți dezbinați” „a țipat din toți rărunchii prefectul Nadolu.
Astfel s-a ajuns ca în prima parte a întâlnirii să participe numai Cernev și cu ai săi
acoliți aserviți PCC-ului, cel mai important sindicat din Oltchim, Sindicatul Liber
Oltchim, luând decizia de a intra la discuții după ce ” dușmanii” vor părăsi sala.
Cernev, aservit patronatului Â
În discursul său în fața autorităților județene, ” vulpoiul” Corneliu Cernev și-a
arătat adevărata față, demonstrând, încă o dată dacă mai era nevoie, că merge mână-n
mână cu patronatul și face jocuri murdare care nu sunt în beneficiul angajaților
Oltchim. El s-a arătat pro disponibilizări, susținând că a purtat discuții despre
concedierile din Oltchim cu administratorii judiciari, chiar înainte ca Piperea să
facă anunțul. Astfel, vor fi dați afară 620 de angajați de pe Platforma Oltchim și 400
de la Arpechim Pitești. Mimând o falsă preocupare, Corneliu Cernev a declarat că își
dorește promovarea unei ordonanțe de guvern pentru a le asigura disponibilizaților o
protecție socială. ” S-au purtat discuții de către administratorii judiciari,
administratorul special și conducerea societății cu conducerea AJOFM Vâlcea. O să
încercăm să plătim toate restanțele, o lichidare, un avans și o lună întreagă, conform
Legii nr. 200/2006 și se vor acorda banii salariaților, ce au de primit de la
societate, dar nu mai mult de trei salarii medii brute pe economie, adică 6.400 lei.
Cea mai mare nemulțumire a salariaților este că va trebui să se facă restructurare și
indiferent dacă suntem de acord sau nu, ea va exista. Aceasta este decizia
administratorilor judiciar și eu am fost într-o delegație joi, 28 martie, și am
discutat cu aceștia, încercând să-i conving să nu înceapă acest proces de

restructurare până când nu există, din punct de vedere legislativ, o protecție socială
pentru cei care vor pleca. În acest sens, se discută despre un proiect de ordonanță de
urgență, Nr. 116, rectificată, care vizează protecția socială a salariaților în caz de
restructurare. Ea poate fi aprobată pe data de 10 aprilie. Cei doi administratori
judiciari au spus că intenționează ca de luni să dea preavize pentru un număr de
salariați care au fost identificați ca făcând parte dintr-o primă etapă de
restructurare. Pentru salariații care pleacă în șiomaj să primească indemnizația de
șiomaj conform legii, iar în afara ei să primească o sumă de completare până la
salariul mediu net pe economie 1.545 lei” „a spus liderul Sindicatului Victoria din
cadrul Oltchim, Corneliu Cernev.
Mihai Diculoiu cere schimbarea administratorilor judiciari
La revenirea în sală, liderul Sindicatului Liber Oltchim, Mihai Diculoiu, le-a
solicitat autorităților județului nostru să intervină rapid pentru ca administratorii
judiciari să renunțe la măsurile cu privire la șiomaj și păstrarea tuturor angajaților
pentru repornirea OLTCHIM. Însă mai solicită și schimbarea actualei conduceri a
Oltchim, în special a directorului Tălpășanu Mihai, precum și a lui Armand Spiru
Ciobescu, Felicia Ciobescu, Popescu Valentin, Dragomir Sofian, Cernev Corneliu și
soția acestuia, Ghioca Emil, Marinescu Norocel, Marinescu Bebe și Andrei Laurențiu.
Mai mult decât atât, pentru că tot se pune problema disponibilizărilor, oamenii cerÂ
concedierea întregului personal angajat după data de 1 septembrie 2012 și până în
prezent. Printre alte revendicări se mai numără întocmirea unui plan de strategie
pentru repornirea OLTCHIM care să cuprindă: capitalizarea societății prin conversia
creanțelor și repunerea în funcțiune a tuturor instalațiilor (Petrochimie, monomeri
etc.). De asemenea, angajații Oltchim mai cer acordarea salariilor în regim de urgență
și acordarea ajutorului de stat în valoare de 45 milioane euro. În final, Mihai
Diculoiu a declarat că cere schimbarea administratorilor judiciari, care nu fac decât
să acționeze în defavoarea combinatului Oltchim. ” Vă cerem să fiți capătul de lance
pentru salvarea Oltchim. Ce a făcut Ministerul Economiei până acum pentru Oltchim? A
numit doi administratori judiciari, și-a luat mâna de pe Oltchim, iar avocații Piperea
și Bălan au un plan antisocial, cu măsuri care creează nemulțumiri, fără a se preocupa
să aibă un program de repunere în funcțiune a instalațiilor. Ei trebuiau să aibă o
comisie de specialiști în domeniile tehnic și financiar care
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direcției în care să meargă Oltchimul. Și cred că intenționat nu fac acest lucru, ci
se ocupă doar de concedieri colective, pentru că vor să termine cu funcționarea
Oltchim împreună cu instalația de la Pitești. Acești administratori judiciari trebuie
înlocuiți de urgență, dacă se dorește ca Oltchimul să mai fie ce a fost înainte.
Avocatul Piperea are o singură țintă: declararea cât mai repede a falimentului
Oltchim” „a spus sindicalistul Mihai Diculoiu.
Uite întâlnirea cu Ponta, nu e întâlnirea cu Ponta!
Președintele Consiliului Județean Vâlcea, Ion Cîlea, a susținut cu tot dinadinsul ca
luni, 1 aprilie, să se organizeze o întâlnire la Ministerul Economiei, la care să

participe o delegație vâlceană formată din sindicaliști, parlamentari și autorități
județene. Numai că, toate întâlnirile cu ministrul Varujan Vosganian au fost în van
până acum, pentru că acesta a demonstrat rea-voință în ceea ce privește cazul Oltchim.
Astfel că, atât sindicaliștii lui Diculoiu, cât și parlamentarii PNL, în frunte cu
liderul Buican, au solicitat o întâlnire cu premierul Victor Ponta. Atunci, pesediștii
au sărit ca ar și, nu cumva să-l deranjeze pe mai marele lor lider central. Sigur, nu
este mai puțin adevărat că social-democrații din Vâlcea sunt nulități în fața șiefilor
de la București, ei nereușind până acum să- și impună punctul de vedere în nicio
speță. Astfel se face că, nimeni nu a vrut să aranjeze întâlnirea cu premierul Victor
Ponta pentru a afla, odată pentru totdeauna, care sunt intențiile sale cu societatea
Oltchim Rm. Vâlcea și pentru a împiedica disponibilizările a peste 1.000 de angajați
ai societății. În final, primarul Emilian Frâncu a fost cel care a intervenit la
Ministerul Economiei, stabilind o întâlnire cu ministrul Vosganian pentru ziua de
luni, 1 aprilie 2013, la ora 15.00.
Angajații Oltchim vor să blocheze DN7 Â
Disperați că- și vor pierde locurile de muncă și că societatea Oltchim Rm. Vâlcea se
îndreaptă spre un faliment răsunător, iar autoritățile române se uită cu nepăsare la
acest dezastru, angajații combinatului amenință cu acțiuni radicale. Ei au organizat
manifestări peste manifestări săptămâna trecută, blocând de două ori Drumul Național
64, ce face legătura între Rm. Vâlcea și Drăgășani, însă sunt hotărâți, în cazul în
care nu vor fi băgați în seamă de premierul Ponta, să blocheze DN 7, drum european,
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Economiei să vină la Vâlcea pentru a le prezenta planul privind unitatea și să renunțe
la planul de restructurare a combinatului Oltchim. Oamenii nu vor renunța la protest
până când Victor Ponta, Gheorghe Piperea și Varujan Vosganian nu vor veni la Vâlcea să
discute cu ei.
CLAUDIA STANCIU

