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*Remus Vulpescu: Societatea Română de ComerŃ şi Industrie va putea să ajute la
finanŃarea producŃiei pentru Oltchim
  Mar Ńi, 13 Noiembrie 2012 14:21

Societatea Română de ComerŃ şi Industrie va putea să ajute la obŃinerea de finanŃare
pentru producŃia Oltchim, a declarat, marŃi, într-o conferinŃă de presă, Remus Vulpescu,
consilier al ministrului Economiei.
"Societatea Română de ComerŃ şi Industrie este o companie nou înfiinŃată de statul
român. În măsura în care vom putea să obŃinem o finanŃare a producŃiei la Oltchim,
această companie va putea să apeleze, ea însăşi, ca mecanism de finanŃare,pentru că
Oltchim, cu problemele economice şi indicatorii financiari pe care îi are, nu este bancabil,
şi să faciliteze transmiterea către pieŃe a produselor. De asemenea, ar putea să se implice
în mecanisme de procesare şi în felul acesta să intermedieze o relaŃie comercială
sănătoasă şi rentabilă şi între Oltchim şi între furnizorii de materii prime", a spus
Vulpescu.
Potrivit acestuia, nu se discută, în această variantă, de o creditare a combinatului prin
această nouă companie, ci doar de asigurarea capitalului de lucru pentru efectuarea unor
intermedieri în comerŃul cu produse industriale.

"Pentru ca acest moment să poată avea loc este necesar, în primul rând, să se asigure şi
partea financiară a aprovizionării cu materie primă şi este necesar să existe certitudinea
că producŃia Oltchim poate fi desfăcută pe pieŃe autohtone sau externe în condiŃii de
rentabilitate", a explicat consilierul ministrului Economiei. AGERPRES

*Remus Borza: Oltchim nu va fi privatizabilă, nici insolvenŃa nu mai poate face
minuni
Mar Ńi, 13 Noiembrie 2012 11:05

Societatea Oltchim nu este privatizabilă, nici soluŃia insolvenŃei nu poate să rezolve
situaŃia societăŃii, a declarat, marŃi, reprezentantul Euro Insol, Remus Borza,
administratorul judiciar al Hidroelectrica, la o conferinŃă privind rolul băncilor în
restructurarea companiilor.
'Oltchim nici înainte şi nici acum nu va fi privatizabil. Nici insolvenŃa nu mai poate să
facă minuni', a afirmat Remus Borza.
Reprezentantul Euro Insol a adăugat că pentru societăŃile din România, modalitatea
rapidă şi eficace de reorganizare este insolvenŃa.
'InsolvenŃa, în România, este singura modalitate eficace, rapidă şi cu rezultate
spectaculoase prin care o companie de stat poate fi restructurată, reaşezată pe fundamente
economice serioase. PoŃi ajunge la un rezultat spectaculos care să ducă la reinserŃia în
circuitul economic', a adăugat Remus Borza.
Premierul Victor Ponta a afirmat, luni, că există "un interes foarte clar şi foarte concret
din partea investitorilor pentru Oltchim".



La rândul său, primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, Emilian Frâncu a declarat marŃi
pentru AGERPRES că are informaŃii cu privire la intenŃiile ruşilor de la TISE pentru a
prelua rafinăria Arpechim şi implicit a se implica în managementul de la Oltchim.
Muncitorii de la combinatul vâlcean au ieşit marŃi din nou în curtea interioară a
întreprinderii protestând pentru lipsa de perspective a locurilor de muncă şi a salariilor
restante, scandând lozinci anti-guvernamentale şi acuzând autorităŃile judeŃului pentru
promisiuni neonorate.
Combinatul Oltchim a fost închis la sfârşitul lunii august din cauza datoriilor de peste 500
de milioane de euro. Între timp a trecut şi printr-o privatizare nereuşită şi a fost repornită
o secŃie la începutului lunii octombrie.
În acest timp a fost schimbată conducerea combinatului în frunte cu managerul general
Constantin Roibu iar în locul său a fost numit ing Mihai Bălan fost director al CET
Govora.
În luna septembrie combinatul a trecut printr-un proces eşuat de privatizare.
Oltchim Râmnicu Vâlcea a raportat pierderi de 308,5 milioane lei pe primele nouă luni,
în creştere cu peste 128,73 milioane lei (71%), faŃă de aceeaşi perioadă a anului anterior.
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Remus Vulpescu: Prin aplicarea procedurii de insolvenŃă, Oltchim ar avea mari
dificult ăŃi să funcŃioneze
Mar Ńi, 13 Noiembrie 2012 11:20

Societatea Oltchim ar trebui restructurată, insolvenŃa presupunând dificultăŃi în a menŃine
combinatul în stare de funcŃionare, iar o soluŃie potrivită pentru restructurare urmează să
fie găsită în urma colaborării dintre bănci şi stat, a declarat, marŃi, Remus Vulpescu,
consilier al ministrului Economiei, ComerŃului şi Mediului de Afaceri, la o conferinŃă
privind rolul băncilor în restructurarea companiilor.
'Oltchim trebuie restructurat. Este uşor să spui că trebuie să treacă prin procedura
insolvenŃei. La Hidroelectrica era în mod evident cea mai bună soluŃie. Oltchim ar avea
foarte mari dificultăŃi să rămână în stare de funcŃionare', a afirmat Remus Vulpescu.
Reprezentantul MECMA a adăugat că pentru Oltchim ar trebui încercate mijloace
alternative de obŃinere a rezultatelor, printr-o colaborare cu mediul bancar.
'Cred că trebuie încercate mijloacele alternative de obŃinere a aceloraşi rezultate. Avem
colaborare bună cu creditorii din sistemul bancar. Este o iniŃiativă care a fost întreŃinută
de băncile private mai mult de către stat, de a se insista la căutarea soluŃiilor de
reorganizare. Este bine că vedem într-un caz ca Oltchim această determinare a băncilor,
de a căuta o soluŃie. Am stabilit împreună că dacă reuşim împreună la Oltchim, este uşor
să ne gândim că putem să realizăm un program de restructurare la mai multe companii ce
au nevoie', a spus Remus Vulpescu.
Oficialul a precizat că statul trebuie să îşi asume problemele reale cu care se confruntă, în
contextul în care sectorul privat este deschis să contribuie la rezolvarea lor.
'Statul trebuie să îşi asume problemele serioase, reale, care odată asumate, chiar şi
declarate, devin mult mai simplu de rezolvat. Din sectorul privat există disponibilitate



foarte mare pentru a contribui la rezolvarea unor probleme. A rămas ca noi, administraŃia
publică, să recunoaştem că lucrurile nu merg bine.
Premierul Victor Ponta a afirmat, luni, că există "un interes foarte clar şi foarte concret
din partea investitorilor pentru Oltchim".
La rândul său, primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, Emilian Frâncu a declarat marŃi
pentru AGERPRES că are informaŃii cu privire la intenŃiile ruşilor de la TISE pentru a
prelua rafinăria Arpechim şi implicit a se implica în managementul de la Oltchim.
Muncitorii de la combinatul vâlcean au ieşit marŃi din nou în curtea interioară a
întreprinderii protestând pentru lipsa de perspective a locurilor de muncă şi a salariilor
restante, scandând lozinci anti-guvernamentale şi acuzând autorităŃile judeŃului pentru
promisiuni neonorate.
Combinatul Oltchim a fost închis la sfârşitul lunii august din cauza datoriilor de peste 500
de milioane de euro. Între timp a trecut şi printr-o privatizare nereuşită şi a fost repornită
o secŃie la începutului lunii octombrie.
În acest timp a fost schimbată conducerea combinatului în frunte cu managerul general
Constantin Roibu iar în locul său a fost numit ing Mihai Bălan fost director al CET
Govora.
În luna septembrie combinatul a trecut printr-un proces eşuat de privatizare.
Oltchim Râmnicu Vâlcea a raportat pierderi de 308,5 milioane lei pe primele nouă luni,
în creştere cu peste 128,73 milioane lei (71%), faŃă de aceeaşi perioadă a anului anterior.
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*11:49 Remus Borza: Oltchim nu mai poate fi restructurat

Bucureşti, 13 nov /Agerpres/ - Societatea Oltchim nu mai poate fi restructurată, din
moment ce o investiŃie la cheie ar constitui o afacere profitabilă, a declarat, marŃi,
reprezentantul Euro Insol, Remus Borza, administratorul judiciar al Hidroelectrica,
la o conferinŃă privind rolul b ăncilor în restructurarea companiilor.
'Oltchim nu mai poate fi restructurat. Cât timp poŃi face o investiŃie la cheie, cu 250
milioane euro, cu capacităŃi noi şi cu 1.000 de salariaŃi, trebuie sa fii tâmpit să dai banii
pe o societate cu licenŃe expirate, cu tehnologii învechite şi cu 3.000 de angajaŃi', a
afirmat Remus Borza.
Pe de altă parte, Remus Vulpescu, consilier al ministrului Economiei, ComerŃului şi
Mediului de Afaceri, a arătat că autorităŃile au un plan de restructurare pentru Oltchim şi
că în prezent discută cu băncile pentru continuarea finanŃărilor din partea acestora, paleta
de obŃiuni fiind, însă, limitată.
'Există un plan de redresare a Oltchim şi de repornire tehnică. Ne confruntăm cu lipsa de
lichidităŃi acută, cu o paletă limitată de opŃiuni, s-a obŃinut finanŃare câtă se putea din
circuitul economic. Nu putea să lipsească finanŃarea bancară şi suntem în discuŃii să
vedem în ce măsură pot continua sa o facă şi cum doresc să fie asigurate', a afirmat
Remus Vulpescu.
Premierul Victor Ponta a afirmat, luni, că există 'un interes foarte clar şi foarte concret
din partea investitorilor pentru Oltchim'.



La rândul său, primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, Emilian Frâncu a declarat marŃi
pentru AGERPRES că are informaŃii cu privire la intenŃiile ruşilor de la TISE pentru a
prelua rafinăria Arpechim şi implicit a se implica în managementul de la Oltchim.
Muncitorii de la combinatul vâlcean au ieşit marŃi din nou în curtea interioară a
întreprinderii protestând pentru lipsa de perspective a locurilor de muncă şi a salariilor
restante, scandând lozinci anti-guvernamentale şi acuzând autorităŃile judeŃului pentru
promisiuni neonorate.
Combinatul Oltchim a fost închis la sfârşitul lunii august din cauza datoriilor de peste 500
de milioane de euro. Între timp a trecut şi printr-o privatizare nereuşită şi a fost repornită
o secŃie la începutului lunii octombrie.
În acest timp a fost schimbată conducerea combinatului în frunte cu managerul general
Constantin Roibu iar în locul său a fost numit ing Mihai Bălan fost director al CET
Govora.
În luna septembrie combinatul a trecut printr-un proces eşuat de privatizare.
Oltchim Râmnicu Vâlcea a raportat pierderi de 308,5 milioane lei pe primele nouă luni,
în creştere cu peste 128,73 milioane lei (71%), faŃă de aceeaşi perioadă a anului
anterior.AGERPRES/(A-Roxana Clinciu)

*12:56 Remus Borza: Oltchim va intra în insolvenŃă cel târziu în ianuarie 2013
 
Bucureşti, 13 nov /Agerpres/ - Oltchim va intra în insolvenŃă cel mai târziu în ianuarie
2013, după alegeri, iar administratorul judiciar nu va fi, cu certitudine, compania Euro
Insol, a declarat Remus Borza, administratorul judiciar al Hidroelectrica, într-o conferinŃă
pe tema rolului băncilor în restructurarea companiilor.
'Am deranjat prea mult la Hidroelectrica pentru a mă mai ocupa şi de insolvenŃa Oltchim.
Eu am două certitudini: că Oltchim va intra în insolvenŃă cel mai târziu în ianuarie 2013
şi că nu Euro Insol va fi administratorul judiciar la Oltchim', a declarat Remus Borza,
care este şi reprezentant al Euro Insol.
Acesta a adăugat că Oltchim este menŃinut artificial în funcŃiune, asemeni unui 'bolnav în
moarte clinică', din motive electorale.
'Nici procedura insolvenŃei nu mai poate să facă minuni. PuŃin probabil ca administratorul
judiciar ales să poată să facă ceva. Oltchim va intra în insolvenŃă. Acum este ca un bolnav
în moarte clinică Ńinut pe aparate, în perfuzie, şi înŃelegem că din motive electorale, dar,
în decembrie, cel mai târziu în ianuarie, după alegeri, Oltchim va intra în insolvenŃă. Este
ultima şansă de restructurare a Oltchimului. Dacă are chiar şi numai 1% şanse să fie
restructurată trebuie încercat. Vorbesc de procedura insolvenŃei. Oltchim nu va fi
privatizabilă', a spus Remus Borza.
Combinatul Oltchim a fost închis la sfârşitul lunii august din cauza datoriilor de peste 500
de milioane de euro. Între timp a trecut şi printr-o privatizare nereuşită şi a fost repornită
o secŃie la începutului lunii octombrie.
În acest timp, a fost schimbată conducerea combinatului, în frunte cu managerul general
Constantin Roibu, iar în locul său a fost numit Mihai Bălan, fost director al CET Govora.
În luna septembrie, combinatul a trecut printr-un proces eşuat de privatizare.



Oltchim Râmnicu Vâlcea a raportat pierderi de 308,5 milioane lei pe primele nouă luni,
în creştere cu peste 128,73 milioane lei (71%), faŃă de aceeaşi perioadă a anului anterior.
AGERPRES/(A-Roxana Clinciu)

*13:20 Remus Vulpescu: Oltchim nu poate să se redreseze singur, prin insolvenŃă
 
Bucureşti, 13 nov /Agerpres/ - Combinatul Oltchim nu poate singur să se redreseze,
prin insolvenŃă, ceea ce înseamnă că societatea are neapărat nevoie de sprijin
financiar foarte consistent, chiar şi în cazul unei proceduri de insolvenŃă, a declarat,
marŃi, într-o conferinŃă de presă, Remus Vulpescu, consilier al Ministrului
Economiei.

'Se are în vedere un program de redresare care necesită circa 45 milioane de euro din care
băncile au declarat deja că pot veni cu 25 milioane euro în programul de reorganizare
conceput de o firmă importantă redutabilă din domeniul agreat de ele, dar contribuŃia
statului ar fi, prin urmare, mai puŃin de jumătate din toată suma, circa 20 milioane euro.
Aceştia pot fi acordaŃi doar cu acordul Comisiei Europene. Se lucrează la documentaŃia
necesară. Una dintre problemele mari este că există un principiu în acordarea ajutorului
de stat. Prima oară trebuie să fie şi ultima oară. Noi acum avem ca principală sarcină să
demonstrăm că Oltchim nu a mai primit în trecut niciodată ajutor de stat', a spus
Vulpescu.
Potrivit acestuia, există întotdeauna riscul unui refuz, dar ultima oară când Oltchim a
solicitat acordul Comisiei Europene pentru primirea ajutorului de stat procedura a durat
cam 2 ani.
'Noi nu avem acum 2 ani la dispoziŃie. Noi încercăm să întocmim toată documentaŃia şi
să facem ca toată această procedură să dureze mult mai puŃin, doar câteva luni, şi nu doi
ani ca atunci când a fost vorba de conversia creanŃei AVAS (Autoritatea pentru
Valorificarea Activelor Statului n.r) în acŃiuni', a mai spus consilierul ministrului
Economiei.

Rodin Traicu, secretar de stat în MECMA declara, la finele săptămânii trecute, că
notificarea privind ajutorul de stat pentru Oltchim nu a fost încă trimisă Comisiei
Europene, aceasta fiind în lucru.
'Nu s-a trimis încă notificarea la Comisia Europeană. Aceasta este în lucru, urmând a fi
elaborate următoarele documente: proiectul de act normativ prin care se acordă ajutor de
salvare în cuantum de 20 milioane euro, studiul de impact economic şi social în cazul
opririi activităŃii Oltchim, care a fost deja realizat, foaia de parcurs privind strategia avută
în vedere pentru Oltchim şi un material care să demonstreze că Electrica se comportă ca
un investitor privat prudent prin neexecutarea creanŃelor deŃinute asupra Oltchim. Un
material similar trebuie emis de către AVAS referitor la creanŃele asupra Oltchim', a
explicat Rodin Traicu.
Acesta a precizat că, din momentul în care notificarea va fi făcută, conform discuŃiilor
avute cu reprezentanta Comisiei Europene, şi discuŃiilor cu Fondul Monetar, Banca
Mondială şi Comisia Europeană, timpul maxim pentru repornirea combinatului este de
două luni, dar el poate fi scurtat substanŃial prin interesul manifestat de către Comisie



prin misiunea permanentă a României pe lângă CE. Atunci va fi reluată activitatea la
maximum 65% din capacitate.
Rodin Traicu a subliniat că este în proces de repornire activitatea la Oltchim: a fost pusă
în funcŃiune electroliza cu membrană, a fost pornită fabrica de var, săptămâna aceasta
urmând să fie pornite instalaŃiile de polioli şi oxo-alcool.
Pe 23 august, activitatea combinatului din Râmnicu Vâlcea a fost oprită din cauza
datoriilor pe care societatea le-a înregistrat în ultimii patru ani. Între timp, societatea a
trecut şi printr-o privatizare nereuşită.AGERPRES/(AS - Florin BărbuŃă)

* 14:05 Vulpescu: Societatea Română de ComerŃ şi Industrie va putea să ajute la
finanŃarea producŃiei pentru Oltchim
 
Bucureşti, 13 nov /Agerpres/ - Societatea Română de ComerŃ şi Industrie va putea
să ajute la obŃinerea de finanŃare pentru producŃia Oltchim, a declarat, marŃi, într-o
conferinŃă de presă, Remus Vulpescu, consilier al ministrului Economiei.

'Societatea Română de ComerŃ şi Industrie este o companie nou înfiinŃată de statul
român. În măsura în care vom putea să obŃinem o finanŃare a producŃiei la Oltchim,
această companie va putea să apeleze, ea însăşi, ca mecanism de finanŃare,pentru că
Oltchim, cu problemele economice şi indicatorii financiari pe care îi are, nu este bancabil,
şi să faciliteze transmiterea către pieŃe a produselor. De asemenea, ar putea să se implice
în mecanisme de procesare şi în felul acesta să intermedieze o relaŃie comercială
sănătoasă şi rentabilă şi între Oltchim şi între furnizorii de materii prime', a spus
Vulpescu.
Potrivit acestuia, nu se discută, în această variantă, de o creditare a combinatului prin
această nouă companie, ci doar de asigurarea capitalului de lucru pentru efectuarea unor
intermedieri în comerŃul cu produse industriale.
'Pentru ca acest moment să poată avea loc este necesar, în primul rând, să se asigure şi
partea financiară a aprovizionării cu materie primă şi este necesar să existe certitudinea
că producŃia Oltchim poate fi desfăcută pe pieŃe autohtone sau externe în condiŃii de
rentabilitate', a explicat consilierul ministrului Economiei.AGERPRES/(AS - Florin
BărbuŃă)

*14:12 Vulpescu: Sperăm ca în această lună să fie lansată licitaŃia pentru angajarea
experŃilor str ăini în resurse umane
 
Bucureşti, 13 nov /Agerpres/ - Oficiul ParticipaŃiilor Statului şi Privatizării în Industrie
(OPSPI) are pregătită, din vară, documentaŃia pentru angajarea unor experŃi independenŃi
în resurse umane, companii, nu persoane fizice, a declarat, marŃi, într-o conferinŃă de
presă, Remus Vulpescu, consilier al ministrului Economiei.
'Sperăm ca în această lună să fie lansată procedura de licitaŃie, licenŃierea, ancheta unor
acorduri cadru, cu până la 5 din cele mai puternice firme de resurse umane, care îşi vor
manifesta disponibilitatea de a lucra cu statul în implementarea managementului
profesionist, urmând ca aceste până la 5 companii mari să concureze între ele pentru



fiecare companie pe care statul o va avea în vedere pentru alegerea unor membri în
Consiliile de AdministraŃie, sau de supraveghere', a spus Vulpescu.
Potrivit acestuia, pe de altă parte, managementul executiv, directoratul sau directorul
general executiv vor trebui angajaŃi prin proceduri derulate de fiecare companie de stat în
parte, dacă nu se va modifica şi nu va prevedea, eventual, altfel, OrdonanŃa de UrgenŃă
109/2011 care este în acest proces de modificare.
'Acesta este unul dintre motivele pentru care managementul profesionist nu a fost încă
demarat la implementare pe scară largă în Ministerul Economiei', a explicat consilierul
ministrului Economiei.AGERPRES/(AS - Florin BărbuŃă)

*11:25 Olteanu: Trebuie să ne gândim dacă ar fi oportună derularea unora dintre
fondurile europene prin intermendiul băncilor
 
Bucureşti, 13 nov /Agerpres/ - În pregătirea exerciŃiului financiar european 2014 -
2020 trebuie să ne gândim dacă ar fi oportună derularea unora dintre fondurile
europene destinate sectorului privat prin intermendiul băncilor, mai curând decât
prin intermediul administra Ńiei publice, a declarat, marŃi, Bogdan Olteanu,
viceguvernator al Băncii NaŃionale a României (BNR), într-o conferinŃă referitoare
la rolul băncilor în restructurarea companiilor.
'Băncile îşi regândesc strategiile de funding în contextul reducerii semnificative a
fluxurilor de capital, al unei dezintermendieri coordonate pe care o vedem la un nivel
încă scăzut de economisire şi pentru a asigura, în aceste condiŃii, accesul la resurse pe
termen mediu şi lung pentru a fluidiza un mecanism de finanŃare nerambursabilă care,
până în acest moment, a eşuat. Există formule disponibile. Trebuie să ne gândim dacă în
pregătirea exerciŃiului financiar european 2014 - 2020 nu ar fi oportună derularea unora
dintre fondurile europene, acelea destinate sectorului privat, prin intermediul băncilor mai
curând decât prin intermediul administraŃiei publice. Poate fi una dintre soluŃii atât pentru
încurajarea activităŃii de creditare, cât şi pentru interesul public major al absorbirii
fondurilor europene', a explicat Olteanu.
Potrivit acestuia, lipsesc mecanismele sofisticate de intervenŃie, de restructurare care
merg dincolo de o reeşalonare sau de alte lucruri directe de primă instanŃă. El a precizat,
în acest sens, că astfel de mecanisme sofisticate de salvare ar putea funcŃiona în cazul
Hidroelectrica şi Oltchim.

* 11:14 Remus Vulpescu: Prin aplicarea procedurii de insolvenŃă, Oltchim ar avea
mari dificult ăŃi să funcŃioneze
 
Bucureşti, 13 nov /Agerpres/ - Societatea Oltchim ar trebui restructurat ă, insolvenŃa
presupunând dificultăŃi în a menŃine combinatul în stare de funcŃionare, iar o
soluŃie potrivit ă pentru restructurare urmează să fie găsită în urma colaborării
dintre bănci şi stat, a declarat, marŃi, Remus Vulpescu, consilier al ministrului
Economiei, ComerŃului şi Mediului de Afaceri, la o conferinŃă privind rolul b ăncilor
în restructurarea companiilor.



'Oltchim trebuie restructurat. Este uşor să spui că trebuie să treacă prin procedura
insolvenŃei. La Hidroelectrica era în mod evident cea mai bună soluŃie. Oltchim ar avea
foarte mari dificultăŃi să rămână în stare de funcŃionare', a afirmat Remus Vulpescu.
Reprezentantul MECMA a adăugat că pentru Oltchim ar trebui încercate mijloace
alternative de obŃinere a rezultatelor, printr-o colaborare cu mediul bancar.
'Cred că trebuie încercate mijloacele alternative de obŃinere a aceloraşi rezultate. Avem
colaborare bună cu creditorii din sistemul bancar. Este o iniŃiativă care a fost întreŃinută
de băncile private mai mult de către stat, de a se insista la căutarea soluŃiilor de
reorganizare. Este bine că vedem într-un caz ca Oltchim această determinare a băncilor,
de a căuta o soluŃie. Am stabilit împreună că dacă reuşim împreună la Oltchim, este uşor
să ne gândim că putem să realizăm un program de restructurare la mai multe companii ce
au nevoie', a spus Remus Vulpescu.
Oficialul a precizat că statul trebuie să îşi asume problemele reale cu care se confruntă, în
contextul în care sectorul privat este deschis să contribuie la rezolvarea lor.
'Statul trebuie să îşi asume problemele serioase, reale, care odată asumate, chiar şi
declarate, devin mult mai simplu de rezolvat. Din sectorul privat există disponibilitate
foarte mare pentru a contribui la rezolvarea unor probleme. A rămas ca noi, administraŃia
publică, să recunoaştem că lucrurile nu merg bine.
Premierul Victor Ponta a afirmat, luni, că există 'un interes foarte clar şi foarte concret
din partea investitorilor pentru Oltchim'.
La rândul său, primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, Emilian Frâncu a declarat marŃi
pentru AGERPRES că are informaŃii cu privire la intenŃiile ruşilor de la TISE pentru a
prelua rafinăria Arpechim şi implicit a se implica în managementul de la Oltchim.
Muncitorii de la combinatul vâlcean au ieşit marŃi din nou în curtea interioară a
întreprinderii protestând pentru lipsa de perspective a locurilor de muncă şi a salariilor
restante, scandând lozinci anti-guvernamentale şi acuzând autorităŃile judeŃului pentru
promisiuni neonorate.
Combinatul Oltchim a fost închis la sfârşitul lunii august din cauza datoriilor de peste 500
de milioane de euro. Între timp a trecut şi printr-o privatizare nereuşită şi a fost repornită
o secŃie la începutului lunii octombrie.
În acest timp a fost schimbată conducerea combinatului în frunte cu managerul general
Constantin Roibu iar în locul său a fost numit ing Mihai Bălan fost director al CET
Govora.
În luna septembrie combinatul a trecut printr-un proces eşuat de privatizare.
Oltchim Râmnicu Vâlcea a raportat pierderi de 308,5 milioane lei pe primele nouă luni,
în creştere cu peste 128,73 milioane lei (71%), faŃă de aceeaşi perioadă a anului anterior.
AGERPRES/(A-Roxana Clinciu)

'Există posibilitatea ca, în cel puŃin două cazuri, asemenea mecanisme sofisticate de
salvare să funcŃioneze, paradoxal, în sectorul public. Vreau să marchez contribuŃia deja
derulată de câteva din băncile din România în procesele de restructurare în curs, de la
Hidrolelectrica şi Oltchim. Sperăm să se finalizeze ambele proceduri cât mai repede şi, în
momentul acelei finalizări, cu siguranŃă va veni şi momentul laudelor şi al
individualizării laudelor. Într-o perioadă în care băncile sunt reŃinute în a da credite, în
care companiile sunt reŃinute în a lua credite, vânătoarea de vrăjitoare şi afirmaŃiile fără
acoperire sunt de natură să ducă la o reducere pe mai departe a creditării. Acesta este un



lucru care trebuie asumat. Dacă vrem îl facem, dacă nu, nu şi considerăm relansarea
creditării o prioritate', a spus viceguvernatorul BNR.AGERPRES/(AS - Florin BărbuŃă)

*11:04 Olteanu: BNR va solicita, probabil, noi provizionări unora dintre b ănci, la
începutul anului viitor
 
Bucureşti, 13 nov /Agerpres/ - Banca NaŃională a României (BNR) va solicita,
probabil, noi provizionări unora dintre b ănci, la începutul anului viitor, a declarat,
marŃi, într-o conferinŃă de presă, Bogdan Olteanu, viceguvernator BNR.

'PrezenŃa băncilor în restructurarea companiilor este foarte mare, este prea mare, pentru
că prezenŃa băncilor între creditorii companiilor este extrem de înaltă, luând în
considerare şi alte elemente, rata creditelor neperformante, care este undeva pe la 17% la
acest moment, şi scăderea acoperirii creditelor cu garanŃii reale care s-a produs în aceşti
ani ca urmare a deprecierii garanŃiilor. Acestea sunt elemente care fac ca băncile să fie
extrem de prezente ca stakeholders în procesul de restructurare a companiilor. Suntem
acum într-o procedură cerută de Banca NaŃională, o procedură prin care am solicitat
auditorilor să revizuiască colateralele pe care le deŃin băncile pentru a vedea măsura în
care ele rămân acoperitoare şi, desigur, atunci când va fi necesar şi acolo unde va fi
necesar, probabil undeva la începutul anului viitor, este posibil să solicităm noi
provizionări unora dintre bănci', a spus Olteanu.
Potrivit acestuia, participarea băncilor la procesul de restructurare este prea mare
raportată la factori precum capitalizarea scăzută, la participarea scăzută pe care acŃionarii
o au la capitalul companiilor din România, la lipsa finanŃării în piaŃa de valori mobiliare
şi la lipsa finanŃării obligatare pe piaŃa din România.
'Pe termen mediu trebuie ca societăŃile româneşti să se capitalizeze şi să rămână
capitalizate. Tamponul necesar, buffer-ul necesar pe timp de criză pentru menŃinerea
solvabilităŃii unei companii sunt capitalurile proprii, în primul rând. Prea multe companii
româneşti capitalizate în perioada de creştere au fost decapitalizate legal şi legitim,
subliniez, de către acŃionari care doreau să-şi regândească modul de viaŃă. Asta le-a pus
în faŃa crizei într-o situaŃie în care au fost lipsite de posibilitatea de a se finanŃa de pe
pieŃe să nu poată rezista sau să aibă dificultăŃi în a rezista. Este o lecŃie pe care această
primă criză capitalistă ciclică din lume, din ultimii 80 de ani, trebuie să ne fi învăŃat, să-i
fi învăŃat pe cei din piaŃă şi să-i determine ca data viitoare să-şi păstreze capitaluri în
companii pentru a-şi Ńine companiile solide', a mai spus viceguvernatorul
BNR.AGERPRES/(AS - Florin BărbuŃă)

* 11:00 Remus Borza: Oltchim nu va fi privatizabilă, nici insolvenŃa nu mai poate
face minuni
 
Bucureşti, 13 nov /Agerpres/ - Societatea Oltchim nu este privatizabil ă, nici soluŃia
insolvenŃei nu poate să rezolve situaŃia societăŃii, a declarat, marŃi, reprezentantul
Euro Insol, Remus Borza, administratorul judiciar al Hidroelectrica, la o conferinŃă
privind rolul b ăncilor în restructurarea companiilor.



'Oltchim nici înainte şi nici acum nu va fi privatizabil. Nici insolvenŃa nu mai poate să
facă minuni', a afirmat Remus Borza.
Reprezentantul Euro Insol a adăugat că pentru societăŃile din România, modalitatea
rapidă şi eficace de reorganizare este insolvenŃa.
'InsolvenŃa, în România, este singura modalitate eficace, rapidă şi cu rezultate
spectaculoase prin care o companie de stat poate fi restructurată, reaşezată pe fundamente
economice serioase. PoŃi ajunge la un rezultat spectaculos care să ducă la reinserŃia în
circuitul economic', a adăugat Remus Borza.
Premierul Victor Ponta a afirmat, luni, că există 'un interes foarte clar şi foarte concret
din partea investitorilor pentru Oltchim'.
La rândul său, primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, Emilian Frâncu a declarat marŃi
pentru AGERPRES că are informaŃii cu privire la intenŃiile ruşilor de la TISE pentru a
prelua rafinăria Arpechim şi implicit a se implica în managementul de la Oltchim.

Muncitorii de la combinatul vâlcean au ieşit marŃi din nou în curtea interioară a
întreprinderii protestând pentru lipsa de perspective a locurilor de muncă şi a salariilor
restante, scandând lozinci anti-guvernamentale şi acuzând autorităŃile judeŃului pentru
promisiuni neonorate.
Combinatul Oltchim a fost închis la sfârşitul lunii august din cauza datoriilor de peste 500
de milioane de euro. Între timp a trecut şi printr-o privatizare nereuşită şi a fost repornită
o secŃie la începutului lunii octombrie.
În acest timp a fost schimbată conducerea combinatului în frunte cu managerul general
Constantin Roibu iar în locul său a fost numit ing Mihai Bălan fost director al CET
Govora.
În luna septembrie combinatul a trecut printr-un proces eşuat de privatizare.
Oltchim Râmnicu Vâlcea a raportat pierderi de 308,5 milioane lei pe primele nouă luni,
în creştere cu peste 128,73 milioane lei (71%), faŃă de aceeaşi perioadă a anului anterior.
AGERPRES/(A-Roxana Clinciu)


