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     Miercuri, 11 septembrie 2006   ARO: noiembrie, ultimul bal         Uzina ARO reprezint&#259; deja cazul clasic al
unei escrocherii financiare orchestrate cu complicitatea clasei politice. Nu mai pu&#355;in de 49 de milioane de dolari
&#351;i peste 20 de milioane de euro s-au scurs din uzin&#259; în cei 16 ani trecu&#355;i de la Revolu&#355;ie. ARO
este acum scos din nou la vânzare, de data asta de c&#259;tre lichidator, iar cele 55 de ha de teren &#351;i zecile de
mii de tone de fier vechi fac înc&#259; uzina muscelean&#259; destul de atractiv&#259;.    Pân&#259; în anul 2003,
atunci când a fost vândut&#259; firmei americane Cross Lander USA INC, uzina muscelean&#259; s-a aflat în
proprietatea statului român. În cei 13 ani scur&#351;i pân&#259; la privatizare, în fruntea uzinei ARO s-au perindat
peste &#351;apte directori generali- Aurel Nicolescu, Mihai Ciobanu, Ioan Giuvelc&#259;, Sorin Olteanu, Aurelian
Nicolae, Aurel Dordea, Nicolae Matea, fiecare dintre ace&#351;tia fiind implica&#355;i în  scandaluri, prostii sau inginerii
financiare. Tot acest management dezastruos a generat la finele anului 2003, în contul lui ARO, o datorie de peste 49
milioane de dolari. Când nu se mai putea face mare lucru din punct de vedere al relu&#259;rii produc&#355;iei, uzina a
fost vândut&#259; firmei Cross Lander USA pentru un m&#259;run&#355;i&#351; de circa 150 de mii de dolari. Urmare
acestei mut&#259;ri, care în realitate masca o alt&#259; mega-escrocherie, statul român a preluat cu foarte mult&#259;
generozitate la bugetul public datoria de 49 milioane de dolari. Prima concluzie este c&#259; nimeni n-a fost tras la
r&#259;spundere pân&#259; acum pentru gaura de 49 milioane de dolari, adunat&#259; de-a lungul celor 13 ani cât
statul a fost administrator la ARO.        Cross Lander scoate &#351;i ea 15 de milioane de euro din uzin&#259;
&#351;i fuge     Suntem la începutul lui 2004, dup&#259; semnarea contractului de privatizare, când noul proprietar al
uzinei, americano-cubanezul John Perez, se angajeaz&#259; s&#259; relanseze produc&#355;ia de ma&#351;ini de
teren la Câmpulung. Mai mult, promite c&#259; va vinde autoturismul marca ARO &#351;i pe pia&#355;a
american&#259;. Ei bine, într-un an &#351;i jum&#259;tate, cât a p&#259;storit ARO, John Perez nu numai c&#259; n-a
scos pe poarta uzinei nici m&#259;car o singur&#259; ma&#351;in&#259; fabricat&#259;, dimpotriv&#259; a vândut la
greu nu doar din activele societ&#259;&#355;ii, ci &#351;i mii de tone de fier vechi, de&#351;i i se interzisese acest
lucru prin contract. Suma total&#259; pe care a  câ&#351;tigat-o  Perez &#351;i acoli&#355;ii s&#259;i, în timpul celor
18 luni de pr&#259;duial&#259; la ARO, a fost de 15 milioane euro. Pe lâng&#259; faptul c&#259; în tot acest timp nu a
pl&#259;tit niciun leu la bugetul de stat sau c&#259;tre furnizori, cu atât mai pu&#355;in salariile muncitorilor, Perez a
înstr&#259;inat Fabrica de Scule &#351;i Matri&#355;e c&#259;tre firma  Montana, a omului de afaceri Gheorghe
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Bulugea, pentru suma de 5,2 milioane de euro. De&#351;i nu avea de ce s&#259; vireze banii ob&#355;inu&#355;i
c&#259;tre o sec&#355;ie care apar&#355;inea tot uzinei, Perez a trecut în contract c&#259; suma de 5,2 milioane de
euro va intra mai întâi în contul ARO &#351;i apoi va fi virat&#259; c&#259;tre FSM. De fapt în asta a constat
toat&#259; &#351;mecheria. Banii au disp&#259;rut în buzunarul lui Perez, iar ARO i-a trecut ca datorie c&#259;tre
FSM. Asta f&#259;r&#259; s&#259; mai punem la socoteal&#259; c&#259; cei 5,2 milioane de euro s-au ob&#355;inut
doar pe cele 20 ha de teren &#351;i cl&#259;dirile existente, deoarece utilajele de produc&#355;ie ale FSM, care
reprezentau 75% din tot contractul, s-au vândut la valoare zero. Nici m&#259;car la valoarea de inventar. A&#351;a
reiese din acte. O alt&#259; inginerie a lui Perez a fost vinderea unei hale cu 10 miliarde de lei. Îns&#259; din acte
reiese c&#259; numai fierul vechi provenit din aceste hale a fost vândut cu 2 milioane de euro. În realitate &#351;i suma
cu care a fost tranzac&#355;ionat respectivul fier vechi a fost de dou&#259; ori mai mare. A&#351;adar hala s-a vândut
cam moca. De&#351;i în toat&#259; acea perioad&#259; AVAS-ul a trimis numeroase controale la ARO, nimeni nu a
g&#259;sit nicio neregul&#259;. A existat la un moment dat o tentativ&#259; de tragere la r&#259;spundere a lui John
Perez, când, din ordinul lui Ionel Bl&#259;nculescu, ministrul controlului de atunci, pe numele americano-cubanezului
s-a întocmit un dosar penal pentru vinderea FSM-ului. Dosarul a fost înmormântat ulterior &#351;i nimeni nu mai
&#351;tie nimic despre el. Una peste alta, datoria l&#259;sat&#259; de John Perez la ARO totalizeaz&#259; în acest
moment peste 1000 de miliarde lei vechi. Culmea tupeului este c&#259;, dup&#259; toate tunurile date, firma Cross
Lander a mai dat &#351;i statul român în judecat&#259; &#351;i s-a înscris la masa creditorilor lui ARO cu 6 milioane de
dolari, reprezentând, vezi doamne, investi&#355;ii f&#259;cute în uzin&#259;.       55 de ha de teren &#351;i zeci de
mii de tone de fier vechi fac ARO  înc&#259;  atractiv&#259;     Cum spuneam &#351;i la început, ARO a intrat în
procedur&#259; de faliment &#351;i lichidatorul Gheorghe Banu este preg&#259;tit s-o vând&#259; pe
buc&#259;&#355;i. A&#351;a cum am ar&#259;tat mai devreme, datoriile uzinei se ridic&#259; la peste 1000 de
miliarde lei vechi, iar din suma ob&#355;inut&#259; prin vânzarea uzinei vor trebui s&#259; recupereze banii to&#355;i
creditorii. Un lucru greu de realizat, dac&#259; ne gândim c&#259; numai BCR de&#355;ine, sub form&#259; de
ipotec&#259;, peste 60% din imobilele de pe platforma ARO. De&#351;i nu a fost f&#259;cut&#259; o evaluare a
întregului patrimoniu ceea ce urmeaz&#259; a fi scos la licita&#355;ie începând cu luna noiembrie, acesta va ajunge
undeva la 25 de milioane de euro. A&#351;adar interesul uria&#351; pentru patrimoniul ARO explic&#259;
colc&#259;iala de bandi&#355;i &#351;i servicii secrete care încep s&#259; se calce între ele pe cele mai dureroase
b&#259;t&#259;turi, adic&#259; agen&#355;i prost acoperi&#355;i. ARO mai dispune de o serie de
oportunit&#259;&#355;i valoroase: o cale ferat&#259; uzinal&#259;, ap&#259;, gaze &#351;i curent electric. La un 
calcul foarte simplu, doar pentru cele 55 de ha de teren pe care se întinde uzina, cu toate utilit&#259;&#355;ile
existente, se adun&#259; o sum&#259; cu multe zerouri în coad&#259;. Iar asta dac&#259; socotim metrul p&#259;trat
la un pre&#355; minimal de doar 20 euro. F&#259;r&#259; a mai pune la socoteal&#259; cele câteva zeci de mii de
tone de fier vechi &#351;i o&#355;el, care, odat&#259; vândute, vor aduce &#351;i ele noului proprietar alte câteva
milioane bune de euro. Vreo 6-7, dup&#259; unele estim&#259;ri. De&#351;i la ARO nu exist&#259; pân&#259; acum o
ofert&#259; depus&#259; în mod oficial, trei concuren&#355;i &#351;i-au declarat inten&#355;ia clar&#259; de a
cump&#259;ra ce a mai r&#259;mas din patrimoniu: Amrom Automotive 2006 (firm&#259; ce-i are în spate pe Virgil
M&#259;gureanu &#351;i Sorin Ovidiu Vântu), concernul Dacia-Renault &#351;i, surpriz&#259; - Constantin Stroe -
care a declarat în ziarul nostru, f&#259;r&#259; s&#259; dezv&#259;luie &#351;i nume concrete, c&#259;
vorbe&#351;te în numele a trei firme occidentale, dintre care dou&#259; sunt fran&#355;uze&#351;ti.    Ionu&#355;
STANCIU Jurnal de Arges, 11 sept. 2006  
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