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S.O.S. Cop a Mic , România, stat membru al Uniunii Europene 

Scrisoare deschis adresat societ ii 

Mytilineos Holdings SA Grecia

 

D-lui Evangelos Mytilineos - Chairman and Managing Director   

Stimate domnule Evangelos Mytilineos,   

Localitatea Cop a Mic are o vechime de peste 600 de ani iar oamenii locului sunt obi nui i s -
i tr iasc via a, de cele mai multe ori foarte grea, în deplin cinste i omenie, muncind fiecare dup 

puteri pentru binele familiei sale.  
Ora ul Cop a Mic i SC Sometra SA Cop a Mic îns , au o istorie comun , începând din anii 

1930 i continuând pân ast zi. În marea majoritate a timpului de când ora ul g zduie te fabrica pe 
teritoriul s u administrativ, convie uirea a fost una de compromis prin prisma faptului c de i procesul 
industrial este unul foarte poluator totu i o mare parte din for a de munc a ora ului a fost absorbit de 
fabric .  

SC Sometra SA nu s-a bucurat niciodat de o imagine foarte bun , în pres , în fa a autorit ilor 
na ionale îns a avut doi prieteni constan i : autorit ile locale i cet enii.  

Prim ria i Consiliul Local au sus inut continuu necesitatea ca aceast fabric s continue s 
produc în ora , s angajeze oameni din ora , s sprijine prin ac iuni de responsabilitate social via a 
comunit ii locale i s fac toate demersurile pentru a deveni « curat

 

», nepoluant pentru mediu i 
popula ie. Cet enii ora ului au lucrat în cele mai grele condi ii, sacrificându- i s n tatea, punându- i în 
pericol familiile, zeci de ani, zi dup zi, în foc continuu, precum bine ti i c lucreaz aceast fabric .  

Ani la rând, fabrica a sprijinit colile i gr dini ele din ora , activit ile sportive i culturale, 
activit ile medicale i cele religioase, a avut o prezent activ ori de câte ori i s-a solicitat sprijinul, 
dând dovad de o înalt responsabilitate social fa

 

de oamenii c rora, prin poluare, le r pea cel pu in 
9 ani din speran a de via . Acest comportament a fost adoptat de conducerile fabricii care s-au 
succedat ani la rând chiar i atunci când rezultatele financiare nu erau deosebite.  

Dup privatizarea SC Sometra SA i intrarea ei în cadrul Myitilineos Holdings, perspectiva 
asupra responsbilit ii sociale a fabricii fa de ora i cet eni s-a schimbat dramatic, într-un mod 
nedorit de autorit ile locale. An dup an, fabrica s-a retras din via a ora ului, prin decizia celor care au 
condus destinele acestei componente a Holdingului Mytilineos, motivul principal invocat fiind lipsa 
resurselor financiare, chiar i în perioada de vârf a pie ei metalelor neferoase.   

Chiar i a a, influen a fabricii în via a ora ului a r mas foarte mare, prin prisma contribu iei la 
bugetul local i asigurarea iluminatului public i a aliment rii cu ap a ora ului. De fapt, ora ul este 
legat cu un « cordon ombilical » de fabric . De-a lungul anilor autorit ile locale din ora ul Cop a Mic 
s-au confruntat cu situa ii tensionate cu conducerea SC Sometra SA demne de a fi sesizate conducerii 
holdingului Mytilineos pe care am hot rât la momentele respective totu i s le rezolv m local îns ce s-
a întâmplat ieri, 07.04.2010 întrece orice regul de bun convie uire i dep e te bariera bunului sim !  

Suntem în ingrata postur de a reclama atitudinea total neprofesional a doamnei 
Director de Administra ie Chim. Elena Cioban care ieri, 07.04.2010 a ales s foloseasc APA 
drept mijloc de antaj împotriva autorit ilor statului(Garda de Mediu, Direc ia de S n tate 
Public ) pe fondul unor controale declan ate de acestea, în detrimentul a 6000 de cet eni ai 
ora ului Cop a Mic . Concret, doamna director Cioban Elena a dispus oprirea aliment rii cu 
ap a ora ului sperând ca primarul ora ului Cop a Mic s intervin la institu iile care 
efectuau controale pentru a ob ine încetarea acestora. 



 
Conducerea ora ului Cop a Mic a încercat ore în ir, prin telefon, prin fax s ia leg tura cu 

doamna director Cioban Elena, cel mai înalt membru al conducerii SC Sometra SA aflat în uzin pentru 
a o determina s dispun reluarea aliment rii cu ap a cet enilor îns nu a reu it.  

Acesta atitudine a fost dublat i de comportamentul lipsit de bun sim afi at fa de domnul 
viceprimar Cornel Comiza, demnitar ales de cet enii ora ului s le reprezinte interesele, care 
deplasându-se la sediul SC Sometra SA pentru a- i oferi sprijinul, dac acesta ar fi fost necesar, a fost 
inut la poarta fabricii, doamna director Cioban Elena refuzând o întrevedere cu acesta.  

Consiliul Local al ora ului Cop a Mic , convocat pentru analizarea st rii de  urgen 
create, consider c

 
modul neprofesional, nedemn i periculos de ac iune al doamnei CIOBAN 

ELENA nu poate fi conform cu viziunea Holdingului Mytilineos( ...with respect towards 
community ).  

Având în vedere cele de mai sus, v rug m respectuos s împuternici i o persoan cu toate 
drepturile necesare pentru o deplasare la Cop a Mic în vederea discut rii modului de convie uire în 
viitor între ora ul Cop a Mic i SC Sometra SA Cop a Mic . Consider m absolut necesar o astfel de 
întâlnire fiindc avem o responsabilitate fa de cet enii care ne-au ales i care la îndemnul nostru, 
atunci când a fost nevoie, i-au dat acordul pentru ca SC Sometra SA s primeasc avizele de mediu 
necesare continu rii activit ii în ora ul nostru.  

Având în vedere pericolul poten ial de apar ie a unor epidemii pe fondul lipsei de ap , v rug m 
stimate domnule Evangelos Mytilineos s dispune i conducerii SC Sometra SA Cop a Mic reluarea 
aliment rii cu ap a popula iei, pentru a evita apari ia unor efecte medicale nedorite în rândul 
oamenilor.  

V mul umim pentru timpul alocat parcurgerii acestor rânduri!    

Cu stim ,  

PRIMARUL ORA ULUI COP A MIC

  

DANIEL TUDOR MIHALACHE 


