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~ trimiterea in somaj tehnic a circa 1.000 de salariati Oltchim, in perioada 15-30 
noiembrie 2011 

Ca urmare a lipsei materiei prime si a capitalului de lucru Consiliul de Administratie a 
aprobat reducerea temporara, in perioada 15-30 noiembrie 2011 , a activitatii la nivelul S.C. 
Oltchim SA, fara incetarea raporturilor de munca. 

In conformitate cu prevederile art. 52 alin. 1 lit. c coroborate cu prevederile art. 53 din 
Codul Muncii republicat si ale art. 27 alin.1 lit. d coroborat cu art. 28 din Contractul 
Colectiv de Munca, Consilul de Administratie a decis suspendarea contractelor individuale 
de munca (trimiterea in somaj tehnic), pentru perioada 15.11.2011-30.11.2011, a circa 
1.000 de salariati atat din randul celor care isi desfasoara activitatea in cadrul activului din 
Rm. Valcea cat si al celor ce-si desfasoara activitatea la punctul de lucru al S.C. Oltchim 
SA, respectiv Divizia Petrochimica din comuna Bradu, jud . Arges. 

Pe durata suspendarii contractelelor individuale de munca, salariatii beneficiaza de o 
indemnizatie de 75% din salariul de baza al fiecaruia, corespunzator locului de munca 
ocupat. 

~ numirea dlui Ionel Florin ca administrator provizoriu in locul dlui Paul Dan-Viorel 

Consiliul de Administratie a luat act de renuntarea la mandat, incepand cu data de 
28.10.2011, a administratorului provizoriu Paul Dan-Viorel. 

In conformitate cu art. 1372 alin. 1 din Legea 31/1990, cu modificarile si completarile 
ulterioare si art. 19 alin. 3 din Actul Constitutiv, Consiliul de Administratie, a numit in 
calitatea de administrator provizoriu, pe domnul Ionel Florin. 
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Domnul Ionel Florin are 36 de ani, este licentiat in drept si in economie si detine 
certifica rea CertPFS in domeniul planificarii financiare. In perioada 1999-2008 a ocupat 
pozitia de consilier jurid ic & ofiter executiv de compliance in cadrul ING Romania, AIG 
Direct & AIG UK Ud si UIB, Londra .lncepand cu anul 2009 ocupa functia de secretar 
general adjunct in cadrul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri .Este 
membru in Consiliul de Administratie al CNTEE Transelectrica SA, E.ON Energie 
Romania SA si GDF Suez Energy Romania SA. 


