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Joi, 09 Decembrie 2010   Pentru ICA Ghimbav falimentul vine in 2011    Chiar daca Adriean Videanu detine pachetul
majoritar al ICA Ghimbav, nu inseamna ca aceasta va fi salvata de la faliment. Exista oare interese ca aceasta fabrica
sa nu mai functioneze? Tu ce crezi ? Procesul în care se judec&#259; falimentul companiei Construc&#355;ii
Aeronautice Ghimbav a primit un nou termen, pe 24 februarie 2011, se arat&#259; într-o informare adresat&#259;
pie&#355;ei Rasdaq a Bursei de Valori Bucure&#351;ti. Regia Autonom&#259; Autoritatea Aeronautic&#259;
Român&#259; a solicitat, în luna octombrie, intrarea în faliment a companiei Construc&#355;ii Aeronautice Ghimbav. 
 Directorul general al companiei, Traian Tomescu, declara în urm&#259; cu o lun&#259; c&#259; falimentul a fost
solicitat dup&#259; ce Autoritatea Aeronautic&#259; dublase o crean&#355;&#259;, valoarea ini&#355;ial&#259; a
acesteia fiind de 135.000 de lei. Acum pare resemnat &#351;i spune c&#259; &bdquo;încerc&#259;m s&#259;
renegociem debitul acumulat pe mai multe luni, astfel încât pân&#259; în luna februarie s&#259; se retrag&#259;
aceast&#259; cerere&rdquo;. El a spus c&#259; îi este foarte greu s&#259; pl&#259;teasc&#259; aceste datorii din
moment ce are conturile blocate pentru achitarea salariilor compensatorii pentru fo&#351;tii angaja&#355;i care au fost
disponibiliza&#355;i în 2009. &bdquo;Acum ne lupt&#259;m s&#259; supravie&#355;uim de la o lun&#259; la alta
&rdquo;, a mai spus Tomescu. Interesant este c&#259; firma se afl&#259; în administrare special&#259; înc&#259; din
august 2009, în urma unui ordin semnat de ministrul Economiei, Adriean Videanu, care conducea ministerul care 
de&#355;ine pachetul majoritar de ac&#355;iuni al firmei din Ghimbav.        
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