
INET nu ia mâna de pe UCMR 

Grupul care a preluat uzina nu are nici o intenţie «de a da bir cu fugiţii» din Reşiţa 

ANDREEA D. IOVAN 
Reşiţa - în schimb, din 1 fe-

bruarie, aproximativ 300 de sa-
lariaţi vor rămâne acasă cu 75%. 

Vacanţa de iarnă a uceme-
riştilor a fost şi un prilej pen-
tru zvonuri. Vestea care circula 
atât în interiorul, cât şi în afara 
uzinei, cum că INET Grup, care 
a preluat uzina reşiţeană, va 
lăsa de izbelişte cei 3.650 de 
salariaţi a speriat, mirat sau 

chiar indignat pe mulţi reşiţeni. 
Un adevărat subiect pentru o 
conferinţă de presă. Ceea ce a 
şi făcut conducerea uzinei ieri, 
invitând mas s-med ia reşiţeană 
pentru a-i împărtăşi adevărul. 
«Inet Grup deţine 90,3% din ac-
ţiunile UCMR. Nu există nici o 
intenţie de a se vinde pachetul 
de acţiuni. Mai mult, există un 
contract de privatizare în curs, 
iar obligaţiile cuprinse în acest 
contract nu sunt foarte tentante 
pentru ca o companie serioasă 

să poată emite pretenţii asupra 
UCMR. Totodată, în timpul pro-
cesului de privatizare nu se poa-
te face vânzarea companiei fără 
acordul AVAS», a declarat Adri-
an Chebuţiu, preşedintele UCMR. 
Că INET ar părăsi uzina a fost 
un zvon infirmat. Nu acelaşi 
lucru se poate spune despre o al-
tă «bârfă», ajunsă astăzi subiect 
de presă. Angajaţii... «Potrivit 
contractului, noi trebuie să păs-
trăm numărul de 3.650 de anga-
jaţi timp de cinci ani, dar nu şi 

pe cine anume», a precizat Che-
buţiu. Numărul mare de salari-
aţi pentru o anumită responsa-
bilitate, incompetenţa şi altele 
au fost motive care au determi-
nat conducerea să ia o decizie. 
«Din 1 februarie, circa 300 de 
persoane din sectorul productiv 
vor rămâne în 75%, nu ştim încă 
pentru ce perioadă, după care 
există mai multe variante: fie să 
se reintegreze, fie să rămână în 
75%, fie varianta despărţirii de 
noi», a spus Adrian Chebuţiu. 
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