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A fost repornit` sec\ia de oxoalcooli a Oltchim; 
capacitatea de produc\ie a combinatului va ajunge la 40%

Mar\i, 9 septembrie, ]trandul
Ostroveni î]i va închide por\ile
dup` un sezon estival în care, în
pofida unor condi\ii meteorolo-
gice în general nefavorabile, a
primit vizita a aproximativ
150.000 persoane pl`titoare de
bilete, la care se adaug` alte
câteva mii de vizitatori care au
beneficiat de intrare gratuit`,
conform legii. În aceste condi\ii,
totalul încas`rilor de la ]trand din
vara anului 2014 se situeaz` în
jurul valorii de 600.000 lei. O al-
t` structur` de agrement din zon`

– Gr`dina Zoologic` – a înregis-
trat în cursul acestui an venituri

provenite din vânzarea de bilete
care au totalizat 52.000 lei.

Se închide Strandul Ostroveni

O nou` sec\ie a combinat-
ului vâlcean Oltchim se afl` în
probe de func\ionare care, o
dat` repornit`, ar urma s`
ridice capacitatea de produc\ie
a uzinei la 40%, a declarat
miercuri, pentru AGERPRES,
liderul filialei vâlcene a sindi-
catului Cartel Alfa, Ion
Vâncea.

‘De luni, se afl` în probe
sec\ia de oxoalcooli. Asta
înseamn` c` în trei-patru zile
ar intra deja pe flux de pro-

duc\ie. O dat` repornit` aceas-
t` sec\ie, vom spori capaci-
tatea de produc\ie a combinat-
ului la 40% fa\` de 25% cât
este în prezent. La aceast`
sec\ie vor lucra peste 100 de
oameni, în ture. Sper`m ca, în
viitor, ]i alte sec\ii s` fie
repornite, vom avea de lucru
pentru oameni ]i economia
jude\ului se pune pe picioare.
În fine, se pare, astfel, c`
încet-încet combinatul se re-
construie]te, dac` exist` inte-

res ]i f`r` presiune din partea
altor p`r\i’, a precizat Vâncea.

Oltchim a încheiat pri-
mele ]apte luni ale anului cu
un EBITDA (profit înainte de
dobânzi, taxe, depreciere ]i
amortismente) de circa
700.000 de euro, a declarat
pentru ziarul Economica avo-
catul Gheorghe Piperea, unul
dintre administratorii judiciari
ai combinatului.

‘Dup` o lung` perioad` de
pierdere, Oltchim a avut, pe

primele ]apte luni, un profit
opera\ional de 253.000 de
euro, realizat în principal din
diferen\ele de curs valutar. In
iulie, afacerile Oltchim au fost
de circa 11 milioane de euro,
cu o capacitate func\ional` de
circa 23% din totalul produc-
\iei. Noi sper`m ca din sep-
tembrie - octombrie s` stabili-
z`m ]i s` cre]tem profitul lu-
nar din produc\ie’. a precizat
Gheorghe Piperea.

Acesta a mai declarat c` a

fost finalizat` ]i evaluarea
activelor combinatului, nece-
sar` etapei de reorganizare, în
care Oltchim va fi preluat de
un investitor strategic. Eva-
luarea urmeaz` s` fie aprobat`
de Comitetul Creditorilor, în
cel mai scurt timp.

Oltchim se afl` în insol-
ven\` din ianuarie 2013 ]i este
propus` pentru privatizare în
luna decembrie a acestui an. 
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