
Administratorul judiciar al combinatului vâlcean
Oltchim, Gheorghe Piperea, a declarat vineri c`, din
punct de vedere economic, acesta este stabilizat, cu
eforturi inclusiv din partea salaria\ilor, pentru a-i
asigura supravie\uirea pân` la momentul prelu`rii
Oltchim SPV de c`tre investitorul strategic.

„Aprovizionarea cu propilen`, spre exemplu,
este asigurat` la un nivel minim de 4.500 de tone pe
lun` pentru tot anul 2014. Furnizorii de utilit`\i, [n
special CET Govora, sunt achita\i la zi. Societatea
CET Govora, [n cele nou` luni de insolven\`, [n care
a furnizat electricitate la Oltchim la un minim de 43
de megawati/or` [n fiecare luna, a primit pl`\i de la
Oltchim [n cuantum cumulat de peste 22 de milioane
de euro, f`r` [ntârzieri fa\` de scaden\ele lunare. [n
condi\iile [n care, [nainte de insolven\`, acela]i
furnizor, CET Govora, a vândut pe gratis energie
electric` debitorului Oltchim, acumulând crean\e
contra Oltchim de peste 24 de milioane de euro, au
fost achitate prin sacrificarea acestei crean\e de 24
de milioane de euro pe care CET Govora o are con-
tra Oltchim ]i, implicit, a intereselor propriilor cred-
itori ]i salaria\i ai CET Govora”, a afirmat Gheorghe
Piperea. 

In privin\a salaria\ilor ]i salariilor, el a spus c`

cele 2.300 de persoane care [nc` mai lucreaz` la
Oltchim []i datoreaz` locurile de munca avantajelor
procedurii de insolven\` antrenate prin eforturile
sale ]i ale echipei. 

„Salariile, precum ]i veniturile de completare pe
termen de 24 de luni ale celor care au plecat [n ]omaj
[n luna iulie 2013, sunt pl`tite pentru c` eforturile
noastre de a \ine [n via\` Oltchim ]i de a ob\ine
suportul legal al autorit`\ilor au avut succes. Cu
excep\ia decal`rii cu dou` luni a pl`\ii salariilor,
acestea se pl`tesc integral. Trebuie spus c` []i
primesc salariile ]i alte câteva mii de angaja\i [n
industria orizontal`, ai c`ror patroni reu]esc s` le
pl`teasc` pentru c` [nc` mai fac afaceri cu Oltchim.
Pentru comunitatea local` acesta este un enorm
avantaj”, a men\ionat administratorul judiciar. 

Gheorghe Piperea a spus c` nu preg`te]te prelu-
area Oltchim SPV (Special Purpose Vehicle) de
c`tre un investitor anume sau de c`tre PCC. 

„Acest poten\ial investitor, PCC, care se afl`
[ntr-un consor\iu cu un fond de investi\ii din Israel
(Fortisssimo Capital), este doar unul dintre mai
mul\i poten\iali investitori. Selec\ia acelui investitor
care va prelua Oltchim SPV nu este [n competen\a
administratorului judiciar ]i, cu atât mai pu\in, nu

este [n competen\a mea personal`. [ntr-o prim` faz`,
se va constitui o comisie de preselec\ie, format`
exclusiv din membrii comitetului creditorilor, iar
selec\ia final` se va face de c`tre adunarea credito-
rilor, odat` cu votul asupra planului de reorganizare.
A]adar, sugestia c` eu a] putea favoriza PCC este nu
numai artificial`, ci ]i complet absurd`”, a sus\inut
Gheorghe Piperea. 

El a subliniat c` nu va gestiona un faliment la
Oltchim. 

„A]a cum [n mod public ]i [n nenum`rate rân-
duri am declarat, nu voi gestiona un faliment la
Oltchim. [n ziua urm`toare constat`rii c` falimentul
la Oltchim devine inevitabil, voi renun\a la calitatea
de administrator judiciar [n acest dosar. Pân` atunci,
[ns`, voi continua eforturile pentru salvarea Oltchim
]i, implicit, a locurilor de munc` ale celor 2.300 de
persoane care [nc` lucreaz` la Oltchim, precum ]i a
miilor de locuri de munc` generate, [n industria ori-
zontal`, de supravie\uirea Oltchim”, a afirmat
administratorul judiciar Gheorghe Piperea 

Combinatul Oltchim este cel mai mare agent
economic din Vâlcea ]i se afl` [n insolven\` din luna
ianuarie 2013. 
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