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NOTA 

Referitoare la propunerea de reorganizare a 

“Liceului Tehnologic Oltchim” Râmnicu Vâlcea 

Consiliul de Conducere al Societăţii de Chimie din România (SChR) a fost 

informat de Filiala locală Râmnicu Vâlcea, prin persoana domnului Dr. Emilian 

Georgescu (vicepreşedinte SChR), despre intenţia Consiliului Local Râmnicu Vâlcea 

de a efectua o reorganizare a învăţământului preuniversitar industrial, care ar 

conduce la desfiinţarea “Liceului Tehnologic Oltchim”. 

Societatea de Chimie din România este o organizaţie profesională, 

non-guvemamentală, care are, prin statutul său, menirea de a promova chimia în România. 

In acest sens, SChR desfăşoară numeroase activităţi care vizează atragerea tineretului spre 

studiul şi profesarea în domeniul chimiei din România, contribuind astfel la formarea unei 

resurse umane capabilă să conducă în condiţii de eficienţă economică şi de securitate 

tehnică, procese tehnologice de complexitatea şi periclitatea celor specifice industriei 

chimice. 

Este firesc ca în momentul în care se preconizează măsuri importante pentru 

viitorul unui liceu industrial din acest domeniu, să fie solicitate şi ascultate cât mai 

multe argumente pertinente pentru luarea celei mai bune decizii. După părerea noastră 

în cazul de faţă nu a fost urmată o procedura de acest fel. Este adevărat că, prin 

reorganizarea propusă, la o privire superficială este posibil să fie puse în evidenţă anumite 

economii. Din păcate, nu sunt la fel de bine evaluate consecinţele negative pe termen 

lung şi la o scară mai largă decât limitele interesului local. 

Importanţa strategică a liceului numit astăzi “Liceului Tehnologic Oltchim”, 

ca unitate de formare a resursei umane pentru industria chimică este consemnată în 

numeroase documente, care sunt puse la dispoziţie de unitatea şcolară, cât şi în documente 

revelatoare la nivel naţional. Nu vom relua în ceea ce urmează aceste argumente detaliate, 

ci ne vom margini la câteva aspecte pe care le consideram relevante şi utile în luarea unei 

decizii de viitor pentru acest liceu.        

 In primul rând trebuie avute în vedere pierderile cu dotări materiale specifice, 

precum şi pierderile de calitate profesională care vor surveni. Liceul în cauză a fost 

creat prin acumulări de bază materială şi de experienţă profesională, dobândite prin 
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şlefuirea constantă a motivaţiei unui corp didactic dedicat. Astfel încă din anul 1987 

(la doar 20 de ani după înfiinţare), liceul numit atunci „Industrial Nr. 4 Rm. Vâlcea”, 

organiza cu mult succes „Olimpiada Naţională de Chimie” a elevilor. In anii ’70, când s-a 

organizat învăţământul de 3 ani, pe platforme industriale (subingineri seral), 

implementarea unui astfel de program de studii în Râmnicu Vâlcea, a fost posibilă 

graţie existenţei şi capabilităţii acestui liceu. Programul a fost implementat cu succes 

datorită existenţei la Liceul Tehnologic „Oltchim” a laboratoarelor, a atelierelor, a 

locurilor de practică din Combinatul Chimic din imediata apropiere. Corpul didactic s-a 

format, de asemenea, în timp, ajungând la performanţe recunoscute prin distincţiile 

acordate elevilor săi în evenimente naţionale şi internaţionale. Toate acestea ar urma să 

fíe pierdute. Cine îşi asumă costurile neamortizate şi prestigiul profesional irosit? 

In al doilea rând nu poate scăpa observaţiei o supărătoare lipsă de coerenţă în 

demersuri strategice: pe de o parte se fac eforturi pentru o revigorare a activităţii 

productive în Complexul Industrial „Oltchim”, iar pe de alta parte se desfiinţează cu 

uşurinţa scoli de pregătire profesională a resursei umane destinată tocmai acestei 

dezvoltări, şi a altora din zona geografica adiacentă. Este evidentă lipsa unei viziuni 

clare, pe termen lung şi recurgerea la o soluţie punctuală în regim de avarie, ceea ce 

nu conduce niciodată la rezultate bune. Aceasta îndeosebi pentru cazurile în care 

soluţiile propuse nu fac altceva decât să desfiinţeze un bun câştigat. 

In al treilea rând, dacă analiza impune o reorganizare şi chiar o reducere de şcoli, 

este necesar ca aceasta să fie făcută cu mult discernământ. Este „Liceul Tehnologic 

Oltchim” o alegere potrivită pentru o astfel de reducere? După părerea noastră nu 

aceasta este soluţia adecvată, ci mai de grabă soluţia ar fi o consolidare şi o extindere 

a scolii de chimie din Râmnicu Vâlcea (după modelul utilizat în trecut în grupuri 

şcolare). Argumentele în favoarea unei astfel de soluţii vin din experienţa şi dotarea 

Liceului Tehnologic „Oltchim”, ca şi din considerente: demografice, sociale, economice 

ale regiunii geografice Râmnicu Vâlcea. 

In sfârşit există şi următorul argument de ordin general: în prezent Romania 

pierde constant potenţiale venituri de multe miliarde de euro, ca urmare a scăderii 

producţiei şi exporturilor de produse ale industriei chimice. Ar fi o gravă greşeală ca 

această situaţie să nu fie schimbată în viitor, cu atât mai mult cu cât evaluările 

pentru viitor situează chimia mondială ca având un rol central în confruntarea cu 

principalele ameninţări de criză (alimentară, energetică, de materiale şi sănătate). 

Subliniem datoria pe care o avem cu toţii de a încuraja şi dezvolta chimia şi nu 

de a recurge în mod nechibzuit la reduceri şi desfiinţări.    

   Prof. Em. Dr. Ing. Sorin Roşea      

   Preşedintele Societăţii de Chimie din România 


