
Ministrul Economiei, Cons-
tantin Ni\`, a efectuat ast`zi o
vizit` la combinatul Oltchim
S.A. din Râmnicu Vâlcea un-
de a purtat discu\ii cu mana-
gementul companiei ]i cu re-
prezentan\ii salaria\ilor.

La întâlnirea cu manage-
mentul companiei au mai par-
ticipat administratorii judicia-
ri ]i administratorul special.
Ministrul Constantin Ni\` le-a
comunicat c` procesul de pri-
vatizare trebuie s` continue cu
mai mult` determinare, fiind
necesar` o intensificare a efor-
turilor pentru g`sirea solu\iilor
de finan\are a societ`\ii. 

„Guvernul dore]te s` g`-
seasc` o rezolvare corect`
pentru un combinat de talia
Oltchim, îns` trebuie demon-
strat` o atitudine activ` ]i
deschis` în rela\ia cu investi-
torii interesa\i de preluarea
societ`\ii”, a transmis Minis-
trul Economiei conducerii
companiei.

În cadrul discu\iilor, re-
prezentan\ii combinatului Olt-
chim S.A. i-au adus la cuno]-
tin\` Ministrului Economiei
problemele cu care se con-
frunt` societatea, respectiv
nevoia de finan\are, estimat`
la 15 milioane de euro, pentru
repornirea unor instala\ii care
s` creasc` gradul de utilizare a
capacit`\ilor de produc\ie, ast-
fel încât s` se ajung` la ni-
velul de rentabilitate al com-
binatului. Totodat`, conduce-
rea companiei i-a prezentat

Ministrului planul de plat` a
restan\elor salariale pentru
angaja\ii Oltchim care, înc`
din septembrie anul trecut,
primesc lunar salariile, cu un
decalaj istoric de aproximativ
dou` luni, men\ionând c` se
fac eforturi pentru aducerea
lor la zi.

În cadrul întâlnirii cu re-
prezentan\ii salaria\ilor Olt-
chim, Ministrul Economiei le-
a mul\umit acestora pentru
încrederea ]i r`bdarea manife-
stat` în aceast` perioad` foar-

te dificil` prin care trece com-
binatul ]i le-a cerut acestora
s` manifeste în continuare o
atitudine responsabil` în inte-
resul tuturor. 

„Vreau s` v` transmit me-
sajul foarte clar al Guvernului.
Se dore]te o solu\ie de dez-
voltare a combinatului ]i nu
de închidere a acestuia. Tre-
buie s` avem cu to\ii r`bdare
]i încredere c` în cel mai scurt
timp posibil se vor rezolva pro-
blemele combinatului Oltchim”,
le-a transmis Ministrul Eco-

nomiei, salaria\ilor Oltchim.

Ministrul Economiei le-a
reiterat angaja\ilor importan\a
strategic` pe care o are combi-
natul Oltchim în programul
Guvernului, atât prin prisma
locurilor de munc` pe care le
poate asigura, direct dar ]i pe
orizontal`, cât ]i din punct de
vedere al rolului pe care îl
joac` pentru economia na\io-
nal`, fiind unic produc`tor
pentru o serie de produse de
baz` la nivelul industriei ro-
mâne]ti. 

Ministrul Constantin Ni\`
le-a comunicat celor prezen\i
c` demersurile legale pe care
le poate face Guvernul pentru
a facilita func\ionarea inte-
grat` a combinatului Oltchim
cu rafin`ria Arpechim sunt
într-un stadiu foarte avansat,
ceea ce, cu siguran\` va r`s-
punde interesului investito-
rilor care au cerut în acest sens
o prelungire a termenului de
depunere a ofertelor anga-
jante.
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Ministrul Economiei Constantin Ni\` 
Guvernul vrea o rezolvare corect` pentru Oltchim

Scoala Gimnazial` Bune]ti
organizeaz` ast`zi, de la ora
9.00, la C`minul Cultural din
localitate, festivitatea de des-
chidere a Proiectului Come-
nius „Democra\ie, Empatie,
Pace, Tact, Fericire”. Cu acest
prilej, Fanfara „Gabriel Cha-
borski” a Palatului Copiilor
din Râmnicu Vâlcea va sus\i-
ne un concert în cadrul c`ruia,
talenta\ii b`ie\i preg`ti\i ]i
condu]i de prof. Constantin
Andrei vor interpreta mar]uri,
imnuri, valsuri, prelucr`ri fol-

clorice, muzic` clasic` ]i reli-
gioas`. In prima decad` a lunii
mai, Fanfara va concerta din
nou la Viena, cu prilejul Zilei

Europei. La evenimentul de la
Bune]ti va mai participa ]i
Liceul de Arte.  

Kandy Reisenauer

Fanfara Copiilor deschide Proiectul
Comenius la Bune]ti

Anun\ angajare
Curierul de R@mnic angajeaz` 3 redactori cu studii
superioare, absolven\i ai Facult`\ilor de Jurnalism,
Drept, Economie sau Psihologie, promo\ia 2013.

Se cere:
- cuno]tiin\e operare calculator;
- permis de conducere categoria B;
- cuno]terea a 2 limbi de circula\ie interna\ional` consti-
tuie avantaj

Se ofer` program flexibil, carte de munc` 

Rela\ii la telefon 0250/732121, sau la e-mail:
curierulderamnic@gmail.com


