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Consilierul onorific al premierului Victor Ponta, Ionel Bl?nculescu, a declarat, miercuri, la
Râmnicu Vâlcea, într-o întâlnire cu sindicali?tii de la OLTCHIM, c? în maxim dou? s?pt?mâni
va fi elaborat un plan de reorganizare a societ??ii urmând ca acesta s? fie prezentat
administratorului judiciar.
Consilierul onorific al premierului Victor Ponta, Ionel Bl?nculescu, a declarat, miercuri, la
Râmnicu Vâlcea, într-o întâlnire cu sindicali?tii de la OLTCHIM, c? în maxim dou? s?pt?mâni
va fi elaborat un plan de reorganizare a societ??ii urmând ca acesta s? fie prezentat
administratorului judiciar.
La acest plan vor lucra 5-7 speciali?ti coordona?i de Bl?nculescu, c?rora li se va al?tura ?i
Petru Pop, consultantul acestuia în probleme de petrochimie.
Bl?nculescu a vorbit despre reorganizarea cu succes a OLTCHIM prin punerea în aplicare a
dou? module.
"Acest program de restructurare se va baza pe o func?ionare a OLTCHIM pe dou? module.
Un prim modul opera?ional va fi format din centrele de profit care pot fi azi opera?ionalizate
f?r? niciun fel de probleme - soda caustic?, polioli ?i oxoalcooli iar un al doilea modul va
r?mâne activ, format din resursa uman? care va intra la nivelul II în func?iune. În primul modul
va fi vorba de peste 50% din personalul OLTCHIM iar în al doilea modul din 500-700 de
salaria?i care nu vor putea în prima faz? opera?ional? s? intre în func?iune îns? acesta va
r?mâne activ, salarizat ?i va intra într-un program de conversie profesional?, consolidare
profesional? ?i prin rota?ie, practica profesional? la nivelul centrelor opera?ionale care vor
func?iona astfel încât într-o perioada de la 1-2 ani, perioad? pe care o anticipez ca perioada
în care petrochimia româneasc? va reveni pe trend de cre?tere, acest al doilea modul de 500700 de angaja?i s? reintre în plin în ac?iune", a precizat Bl?nculescu
În aceast? perioad?, a mai spus Bl?nculescu, preg?tirea acestor salaria?i se va face în
special în baza unui proiect generat prin programul de restructurare, prin fonduri europene
prin programul POSDRU, "astfel încât ace?ti salaria?i s? fie preg?ti?i din punct de vedere
profesional pentru nucleele opera?ionale care vor urma".
Cât despre func?ionarea combinatului ''la pachet'' cu Rafin?ria Pite?ti, acesta a men?ionat c?
în momentul de fa?? se poate aduce în discu?ie situa?ia respectiv? doar în condi?iile în care

un investitor str?in se va ar?ta interesat de domeniul petrolier.
"În acest program de restructurarea va figura formula ?i solu?ia de repunere în func?iune a
pirolizei de la ARPECHIM Pite?ti, de fapt a OLTCHIM sec?ia Pite?ti, l?sând la o parte
posibilitatea cupl?rii rafin?riei la acest proces pe care o consider pu?in realist? la acest
moment dar nu în totalitate înl?turat? pentru c? s-ar putea s? existe posibilitatea unui
investitor care s? fie interesat ?i de activit??i petroliere", a men?ionat Ionel Bl?nculescu
Acesta a mai spus c? în condi?iile aprob?rii de CE a exploat?rii gazelor de ?ist estimeaz? c?
în maxim trei ani OLTCHIM va fi repus în totalitate în func?iune cu toate centrele de profit.
Ionel Bl?nculescu a participat miercuri la o dezbatere pe tema OLTCHIM la sediul CJ Vâlcea
cu sindicali?tii de la combinat.
OLTCHIM Râmnicu Vâlcea este cel mai mare agent economic din jude? ?i unde lucreaz? în
prezent aproximativ 3200 de salaria?i. În anul 2012 a fost închis din cauza datoriilor, repornit
în octombrie la 5% capacitate.
Începând cu luna ianuarie, OLTCHIM se afl? în procedur? de insolven??. Salaria?ii au
protestat mai multe s?pt?mâni nemul?umi?i de întârzierea pl??ii salariilor ?i de lipsa de
perspectiv? cu privire la un plan de salvare a combinatului.
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