Sighetenii sarbatoresc 50 de ani de la infiintarea Combinatului de Industrializare a Lemnului (CIL)
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Fostul Combinat de Industrializare a Lemnului (CIL) din Sighetu Marmatiei, descris ca o
citadela industriala, va fi sarbatorit in cadrul unei manifestari mai ample, care debuteaza azi, 10
octombrie, cu o expozitie a poduselor fabricate de societatile care activeaza acum pe fosta
platforma. De asemenea, fotografii si documentedin istoria combinatului vor fi prezentate in
sala polivalenta ca sa se marcheze 50 de ani de la emiterea actului de infiintare a unitatii. De la
ora 15.00, la Galeria de arta Radio Romania Sighet va avea loc vernisajul expozitiei de
sculptura - Ioan Bledea si de pictura - Viorel Bordei, Valentin Petreus, Stefan Heghedus, Pal
Robert Zolopcsuk, toti artistii plastici fiind fosti angajati ai CIL. O ora mai tarziu, in Sala Radio,
vor fi evocate momente importante din activitatea de prelucrare a lemnului din aceasta zona a
judetului.
Activitatile vor continua joi, 11 octombrie, in sala George Enescu, cu festivitatea marcarii a 50
de ani de activitate a fostului combinat si cu lansarea cartii “Pagini din istoria citadelei
industriale din Sighetu Marmatiei”, semnata de ing. Gheorghe Iancu. Sarbatoarea se va incheia
cu un spectacol de gala sustinut de fostii membrii ai Ansamblului Tapinarii, cu invitati din randul
interpretilor si formatiilor artistice din Sighetu Marmatiei.
Consiliul de Ministri al RSR a emis HCM nr. 1069 din 11 octombrie 1962 prin care a aprobat
amplasarea, fondurile, profilul si punerea in activitate, la Sighetu Marmatiei, a unui complex de
prelucrare a lemnului. Imediat au demarat lucrarile de constructie a viitorului combinat care a
fost pus treptat, pe etape, in folosinta, pe fabrici de: placaj, furnire, pal,mobila corp, mobila
curbata, mobila arta, centrala electro- termica etc. Combinatul a avut un rol desosebit in
dezvoltarea economica-sociala si culturala a municipiului Sighetu Marmatiei avand peste 6.000
de angajati.
Combinatul a avut un impact covarsitor in ce priveste dezvoltarea economica a zonei si chiar a
judetului, insa dupa 1990, treptat-terptat, la fel ca alte uzine si societati din perioada comunista
a sucombat. In prezent, pe platforma fostului CIL functioneaza 9 firme cu un numar de
aproximativ 3.500 de angajati. Potrivit datelor oficiale, acestea au realizat in anul 2011 o cifra
de afaceri totala in valoare de 347,5 mil de lei, respectiv circa 77,2 mil euro.
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