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NU MAI “ ŞANTAJAŢI” ORAŞUL CU “ROBINETUL”  
 
 

PETIŢIE 
 
 

Adresată conducerii HOLDINGULUI MYTILINEOS S.A., GRECIA  şi a conducerii  S.C. 
SOMETRA S.A. COPŞA MIC Ă pentru adoptarea unei politici de responsabilitate socială pe măsura 

poluării produse prin funcţionarea fabricii de la Copşa Mică 
 
 

Stimaţi domni,  
Membrii ai consiliilor de administra ţie ale societăţilor  
MYTILINEOS HOLDINGS S.A. ATHENA, GRECIA 

şi 
 S.C. SOMETRA S.A. COPŞA MIC Ă 

 
 

 Oraşul Copşa Mică şi SC Sometra SA Copşa Mică au o istorie comună, începând din anii 1930 şi 

continuând până astăzi. În marea majoritate a timpului de când oraşul găzduieşte fabrica pe teritoriul său 

administrativ, convieţuirea a fost una de compromis prin prisma faptului că deşi procesul industrial este 

unul foarte poluator totuşi o mare parte din forţa de muncă a oraşului a fost absorbită de fabrică. 

 SC Sometra SA nu s-a bucurat niciodată de o imagine foarte bună, în presă, în faţa autorităţilor 

naţionale, însă a avut doi prieteni constanţi, autorităţile locale şi cetăţenii, prietenie posibilă pe fondul 

politicii de responsabilitate socială pe care au dus-o conducerile SC Sometra SA de-a lungul timpului. 

 După privatizarea SC Sometra SA şi intrarea ei în cadrul Myitilineos Holdings S.A., perspectiva 

asupra responsbilităţii sociale a fabricii faţă de oraş şi cetăţeni s-a schimbat dramatic, într-un mod nedorit 

de autorităţile locale. An după an, fabrica s-a retras din viaţa oraşului, prin decizia celor care au condus 

destinele acestei componente a Holdingului Mytilineos, motivul principal invocat fiind lipsa resurselor 

financiare, chiar şi în perioada de vârf a pieţei metalelor neferoase. SC Sometra SA şi-a păstrat totuşi o 

pârghie de influenţă în viaţa oraşului prin plata contravalorii iluminatului public şi prin furnizarea către 

populaţie a apei de uz menajer, pârghie pe care a folosit-o de multe ori ca pe o formă de presiune socială, 

situaţie pe care o considerăm inadmisibilă într-un oraş, de acum european. 

 În urma evenimentelor din data de 07.04.2010, când conducerea S.C. Sometra S.A. Copşa Mică a 

dispus oprirea furnizării apei fără a anunţa autorităţile locale şi judeţene, nu a răspuns apelurilor telefonice 

şi scrise, prin fax ale reprezentanţilor primăriei, în numele cetăţenilor oraşului Copşa Mică, a căror 



susţinere o demonstrăm cu semnăturile din tabelele anexate, vă rugăm ca în deplină responsabilitate 

socială şi având în vedere poluarea prin care distrugeţi viaţa şi sănătatea noastră, a tuturor, să dispuneţi 

luarea măsurilor necesare, pe baza unui protocol cu Primăria oraşului Copşa Mică, pentru: 

1. Continuarea alimentării cu apă a oraşului până la punerea în funcţiune a noii staţii de tratare a apei, 

prevăzută în investiţia “Sistem zonal de alimentare cu apă potabilă, şi canalizare ape uzate în 

oraşul Copşa Mică şi localităţile limitrofe”, 

2. Împiedicarea pe viitor a opririi alimentării cu apă a populaţiei(asigurare utilaje de rezervă şi 

consumabile la uzina de apă), 

3. Achitarea contravalorii iluminatului public, sub formă de sponsorizare, protocol de colaborare, 

etc., pentru a nu scădea gradul de siguranţă în oraş. 

  

 În numele cetăţenilor oraşului Copşa Mică, vă rugăm să daţi curs acestei petiţii iar în termen de 

şapte zile de la primirea acesteia, vă aşteptăm la sediul primăriei pentru încheierea protocolului de 

convieţuire între oraş şi S.C. Sometra SA Copşa Mică. 

 Eventuala ignorare a acestei petiţii o vom considera drept decizia dumneavoastră de a nu mai 

continua activitatea productivă la S.C. Sometra S.A. Copşa Mică şi ne rezervăm dreptul de a solicita 

tuturor autorităţilor în drept să urmărească modul în care se va închide activitatea societăţii pe care o 

conduceţi. 

 

 

09.04.2010 COPŞA MIC Ă 

 

 

PRIMARUL ora şului COPŞA MIC Ă 

DANIEL TUDOR MIHALACHE 

 

 

 

 

 

 

 
 


