
Reşiţa nu e mare. Câteo-
dată chiar ai impresia că toată 
lumea se cunoaşte cu toată lu-
mea. Firmele, nici ele prea mul-
te, iar de cele mari, greu de crezut 
să nu se ştie. CSIl-ul şi UCMK-ul 
interesează însă pe toţi. Im-
posibil să nu ai vreo rudă sau 
un cunoscut care să nu lucrezi? 
la una dintre societăţile amin-
tite. De aceea, ţi zvonurile ce Ic 
au ca obiect sunt întotdeauna de 
mare interes. La începutul săp-
tămânii trecute însă, un „zvon 
de zvon" a început sa se pro-
page eficient şi în variante di-
versificate. Pleacă Inet-ul de 
la UCMR. Nu, pleacă doar Che-
buţiu şi echipa sa. Aiurea, Che-
buţiu a fost promovat de elve-
ţieni, vine alt preşedinte şi totul 
s-a rezolvat» O variantă mai com-
plexă includea şi disponibili-
zările de personal, datorate lip-
sei de comenzi. Şi ar mai fi şi 

altele, care con-
ţin numele foşti-
lor premieri Adrian. 
Năstase şi Ni-
colae Văcăroiu. 
„Faptul că  Inet 
Grup şi-a luat 
mana de pe 
UCMK este tot 
aşa de adevărat 
ca şi faptul că 
ursul a rămas 
fără coadă din 
cauza vulpii" şi-
a început Adrian 
Chebuţiu confe-
rinţa de presă, 
organizata 
special pentru a demonta 
credibilitatea zvonurilor 
apărute. „Inet este acţionarul 
majoritar al UCM Reşiţa şi nu 
va vinde pachetul de acţiuni", a 
continuat preşedintele uzinei 
reşiţene. In plus, chiar daci gru-
pul   elveţian   ar  dori   să   facă 

acest lucru, el este împiedicat 
de clauzele contractului de pri-
vatizare încheiat cu statul ro-
mân, „Ne-am asumat anumite 
obligaţii, printre cule mai impor-
tante fiind programul de in-
vestiţii şi păstrarea numărului 
de personal. Asta fără a mai 

pune la socoteală că procedura 
de vânzare nu este tocmai la 
îndemână", a mai specificat Che-
buţiu Trebuie menţionat că, prin 
contractul de privatizare al 
UCMR, Inet Grup cate obligat, 
pe o perioadă <ie 5 ani de zile, 
la realizarea unui program de 
investiţii pentru dezvoltarea uzi-
nei, perioadă în care nu se pot 
face nici disponibilizări de per-
sonal. Iar Inet a garantat cu ac-
ţiunile deţinute realizarea obliga-
ţiilor contractuale, neîndepli-
nirea acestora conducând la pier-
derea lor. 

* Dacă şi în privinţa rămâ-
nerii lin Adrian Chebuţiu şi a 
echipei sale la conducerea UCMR 
zvonul nu a fost decât o in-
venţie, în privinţa reducerilor 
de personal, atesta a fost pe 
aproape. În Contractul colectiv 
de muncă, încheiat după pre-
luarea UCMR-ului, există o clauză 
conform căreia, în situaţii justificate 
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Totuşi, aproximativ 300 de ucemerişti vor intra în „75 la sută"
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şi bine întemeiate, compania 
poate solicita unei părţi a per-
sonalului să nu mai vina la ser-
viciu, rămânând acasă şi în-
casând 75 la sută din salariu. 
„Vom aplica aceasta prevedere 
pentru aproximativ 300 de anga-
jaţi, pe o perioada nedetermi-
nată, în funcţie de necesităţile 
uzinei. Măsura va afecta câteva 
sectoare ale uzinei, însă cel mai 
puţin afectat va fi tocmai sec-
torul productiv", a anunţat Chebu-
ţiu. Motivele, susţine preşedin-
tele UCMR, nu sunt legate de 
lipsa de comenzi. Acestea exis-
tă, fiind expus cazul platfor-
melor de la Mociur şi Câlnicel 
care sunt supraîncărcate, ne-
maiprimindu-se comenzi. Măsu-
ra adoptată a fost prezentată ca 
un rezultat firesc al procesului 
de regândire din punct de vedere 
organizatoric al uzinei, a fluxu-
lui productiv şi a fişelor de 
post, dar nu în ultimul rând, ca 
o măsura de eliminare a incom- 

petenţei, subiect greu de abor-
dat, dar real. „Ne-am obligat să 
păstrăm numărul de personal, 
nu numele celor 3.560 de an-
gajaţi" a punctat Chebuţiu, 
precizând că o parte a celor 
300 de ucemerişti vor fi incluşi 
în programul de recalificare a 
personalului, o prioritate în 
acest an a echipei manageriale. 
Bineînţeles, a fost negata şi 
influenţa politicului în activi-
tatea uzinei, admiţându-se to-
tuşi că o eventuală schimbare 
a intenţiilor noului Guvern în 
ceea ce priveşte programul de 
dezvoltare, la nivel naţional, 
în domeniul hidroenergetic va 
afecta şi UCMR-ul. „Totuşi, eu 
cred că se va merge în aceeaşi 
direcţie, politica de dezvoltare 
a infrastructurii hidro-ener-
getice trebuind continuată" a 
conchis Chebuţiu, reafirmându-şi 
convingerea că anul 2005 va fi 
încheiat cu profit de uzina 
reşiţeană. 


