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CHIMCOMPLEX

Victor Avram

MESAJUL 
CEO-ului

Ceea ce ne-am propus pentru anul 2021 a fost să încheiem la înălțime. Pentru a ne menține pe 
acest parcurs de creștere constantă și profitabilă pe care ne-am poziționat în 2020, am continuat să 
implementăm planul de creștere prin acțiuni concrete și atent concepute. 

Ne-am concentrat atenția pe încurajarea angajaților, focus pe nevoile clienților și sprijin pentru 
comunitățile noastre. Am lansat programe interne de promovare a vaccinării, cursuri de dezvoltare a 
abilităților, de leadership și digitalizare, am organizat activări interne și evenimente care ne-au adus 
împreună pentru a crește coeziunea Grupului. Am lucrat cu clienții în timp real, i-am vizitat din nou 
când restricțiile s-au ridicat, sau i-am revăzut în cadrul evenimentului de Ziua Porților Deschise la Rm. 
Vâlcea sau în cadrul târgurilor internaționale. Ne-am alăturat comunităților noastre din Vâlcea și Bacău 
și am organizat campanii de plantare și de ecologizare, am susținut cel mai mare festival de blues din 
România, la Brezoi, am încurajat educația tinerilor oferind burse de studiu și am optat pentru un stil de 
viață sănătos susținând practicarea înotului alături de Federația Română de Polo.

Principalul nostru obiectiv a fost în toate - dezvoltarea durabilă - să adaugăm valoare resurselor naturale 
ale României. Astfel că ne-am concentrat asupra celui mai important obiectiv strategic: de a integra 
Chimcomplex în economia circulară europeană, pentru a crea valoare mai mare și a reduce amprenta 
ecologică. Investițiile de peste 245 milioane de euro derulate de Chimcomplex în ultimii ani au creat 
premisele unei dezvoltări eficiente și sustenabile. În prezent sunt în faza de execuție finală proiecte de 
peste 55 milioane de euro și sunt în pregătire și start execuție proiecte de peste 125 milioane de euro.

Contextul economic și geopolitic a devenit incert din a doua jumătate a anului. Prin urmare, a trebuit să 
dăm dovadă de determinare și reacție pentru a ne păstra avântul pozitiv și pentru a ne atinge obiectivele. 

Suntem încrezători în viitorul nostru și continuăm să facem investiții semnificative pentru a ne susține 
planurile pe termen lung. Suntem mândri că munca noastră, pune România pe un loc important pe 
harta producției chimice mondiale. 

Felicit echipa noastră pentru rezultatele notabile din 2021 și mulțumesc tuturor pentru dedicare și 
implicare. Chimcomplex a devenit cea mai mare companie listată pe piaţa AeRO a Bursei de Valori 
Bucureşti în 2021 prin munca de echipă. În continuare ne focusăm pe consolidarea rezultatelor pozitive. 
Împreună, fabricăm produse pe care nimeni altcineva aproape că nu le mai face, cel puțin în regiune, 
pentru unele dintre cele mai avansate companii și industrii din lume și să știți că doar am zgâriat suprafața 
potențialului nostru. Am ajuns aici pentru că avem încredere în ceea ce facem și știm să o facem bine.

CUVÂNTUL ÎNAINTE
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Suntem principalul producător și furnizor de substanțe 
chimice vitale din regiune și operăm cele mai mari combinate 
de produse chimice din România, la Râmnicu Vâlcea și Onești.

DĂM VALOARE RESURSELOR NAȚIONALE
Suntem o companie strategică pentru economia românească, 
care dă valoare resurselor de sare, calcar, var, sodă calcinată, gaze 
naturale, produse petrochimice. Suntem specializați în polioli, 
clorosodice și Oxo-Alcooli.

SUNTEM PARTE A PROGRESULUI
Suntem o companie chimică privată, cu peste 60 de ani de experiență 
și 2000 de angajați, care dezvoltă produse de calitate pentru o viață 
mai bună și un viitor sustenabil. Investim continuu în noi tehnologii 
pentru a crește eficiența, menținând în același timp în centrul 
strategiei noastre atenția pentru protecția mediului și sustenabilitate.

OFERIM EXPERTIZĂ ȘI GARANȚIA CALITĂȚII
Suntem o companie cu un nivel ridicat de know-how tehnic și de 
forță de muncă specializată, care se angajează în proiecte pe termen 
lung. Garantăm rezultate pentru clienții noștri prin valorificarea 
experienței noastre îndelungate, a calității produselor și a capacității 
ridicate de inovare.
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SUNTEM CEL MAI MARE EXPORTATOR   
CU CAPITAL PRIVAT ROMÂNESC

Producem și comercializăm substanțe chimice anorganice și organice.
Ca o „industrie a industriilor” ajutăm industriile din aval și lanțurile valorice să-și atingă obiectivele.
Suntem parte a progresului, producem în mod sustenabil materialele de care societatea are nevoie.

MEMBRII CHEIE
Chimcomplex este  membru activ și are poziții de conducere în diferite asociații naționale, regionale, europene și internaționale.

Calitatea de membru al acestor organisme are un rol important în dezvoltarea și implementarea standardelor din industrie și celor mai 
bune practici în domenii precum: siguranța și securitate în muncă, cercetare, chimia viitorului, sustenabilitate și dezvoltare durabilă, 
taxonomie, reglementări REACH.

Chimcomplex participă la întâlnirile acestor asociații pentru a ne sprijini în înțelegerea problemelor, împărtășirea cunoștințelor, dezvoltarea 
standardelor și luarea unor măsuri concrete. 

Chimcomplex este membră:

· APDCR (Asociaţia Producătorilor şi Distribuitorilor de Chimicale din România)

· CEFIC (Consiliului European al Industriei Chimice)

· EuroChlor

· AMCHAM (Camera de Comerţ Americană în România)

· AHK (Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană)

· CCIR (Camera de Comerț și Industrie a României)

· A.N.E.I.R. (Asociația Națională a Exportatorilor și Importatorilor din România)
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REZULTATELE FINANCIARE DIN 2021

Aceste rezultate au fost determinate prin coroborarea mai multor factori, interni și externi, printre care:

• retehnologizările și reparațiile capitale efectuate în principal la instalațiile tehnologice Electroliza cu membrană și Oxo-alcooli; 

• maximizarea gradului de utilizare al capacităților de producție, care a permis creșterea constantă a cantităților vândute din toate categoriile 
de produse finite;

• funcționarea fără sincope a lanțului de logistică și a aprovizionării cu materiile prime cheie pentru susținerea producției;

• deficitul de ofertă pe piața polioli-polieterilor și a propilenei, cauzate de condițiile meteorologice din primul trimestru și de multe întreruperi 
de producție determinate de forță majoră, ceea ce a dus la creșterea cotațiilor internaționale. 

Cifra de afaceri obținută în anul 2021, în valoare de 2.244 milioane lei, s-a dublat față de cea din anul 2020, creștere determinată în principal 
de prețurile de vânzare care s-au majorat la toate produsele finite valorificate de Chimcomplex, urmând tendința pe care au avut-o cotațiile 
internaționale.

O influență semnificativă în evoluția cifrei de afaceri a avut-o și creșterea cantităților vândute la majoritatea produselor companiei, accentul 
punându-se pe acele produse mai specializate, cu o marjă de profitabilitate ridicată. Chimcomplex a maximizat producția de polioli în 2021, 
atingând 91% din capacitatea de producție.

În anul 2021 compania a produs și livrat trei categorii de produse:

• Polioli – polieteri cu o pondere de 66% în total vânzari;

• Produse clorosodice cu o pondere de 20% în total vânzari;

• Produse oxo – alcooli cu o pondere de 12% în total vânzari.

Produsele cu cea mai mare pondere în cifra de afaceri sunt reprezentate de polioli. 

Compania intenționează să-și concentreze activitatea pe sectoarele polioli/polieteri și sodă caustică. 

Acidul clorhidric și hipocloritul de sodiu sunt produse secundare obținute în procesul de electroliză și sunt valorificate preponderent pe piața 
internă, acestea necesitând condiții speciale de depozitare și transport.

În perioada ianuarie-decembrie 2021 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020 s-a modificat structura produselor în cifra de afaceri, prin 
faptul că s-a reluat vânzarea de oxo-alcooli, instalația fiind repornită în luna decembrie 2020.

Rezultatele puternice din primul trimestru 2021 ne-au oferit lichidități suplimentare pe care le-am folosit pentru a face investiții și rambursări 
anticipate ale datoriilor. 
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PRINCIPALELE PIEȚE DE DESFACERE 

Principalele piețe de desfacere în 2021 au fost: Europa (85%), Orientul Mijlociu (11%), Asia-Pacific (2%), America ( sub 1%)  și Africa (sub 1%).

Vânzarea produselor se face direct către utilizatorii finali sau prin firme specializate în distribuția produselor chimice.

Vânzarea produselor prin intermediul distribuitorilor asigură preluarea riscului de neplată a consumatorului final, finanțarea producției 
prin plăți în avans, condiții logistice (mijloace auto autorizate pentru transportul mărfurilor periculoase, depozite), diminuarea costurilor 
de vânzare pe piețe geografice mai îndepărtate, redistribuirea produselor în cantități reduse către micii consumatori, prospectarea pieței și 
promovarea produselor.

Activitățile companiei sunt procedurate în cadrul sistemului integrat de management al calității - mediu ISO 9001:2015, ISO

14001:2015, ISO 17025:2015.

Compania are o gamă largă și variată de produse de calitate și cu domenii multiple de utilizare, produse cu mare căutare atât pe piața internă 
cât și pe cea externă. Pentru unele produse din profilul de fabricație, Chimcomplex SA este furnizor principal sau chiar unic pe plan intern, fiind 
compania care susține cu materii prime o serie de sectoare de activitate din țară și anume: industria aluminiului, fabricarea fibrelor artificiale 
și celulozice, industria energetică, industria farmaceutică și alimentară, industria de prelucrare a maselor plastice, industria construcțiilor.

În condițiile în care în anul 2021 nivelul veniturilor din exploatare este cu 90% mai mare decât al anului 2020, iar cheltuielile de exploatare au 
crescut cu 67% față de anul precedent,  se înregistrează un profit din exploatare de 640.376 mii lei față de 208.953 mii lei realizat în 2020, cu 
o creștere de 206%.
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STRATEGIA DE SUSTENABILITATE

Suntem o companie cu o „strategie verde” consistentă pe termen lung, axată pe tranziția la economia verde și digitalizare. De aceea dăm 
valoare resurselor naturale românești pentru o viață mai bună, fiind extrem de atenți la impactul pe care îl avem asupra mediului. 

Explorăm alternative tehnologice și de investiții care ne permit să evoluăm în mod sustenabil și progresiv. Ne-am angajat să utilizăm energie 
cu emisii scăzute de dioxid de carbon, accesibilă și la prețuri competitive.

Dorim să creăm produse curate folosind procese care nu afectează natura. 

Reducerea amprentei de carbon este unul dintre obiectivele principale ale strategiei noastre de dezvoltare.

Avem în pregătire o schemă foarte incitantă de „energie regenerabilă + materii prime reciclate + tehnologie cu zero poluare = produse verzi”. 
În acest moment lucrăm la detaliile tehnice și economice. 

Majoritatea acestor proiecte sunt eligibile pentru finanțare europeană, deoarece vor avea ca rezultat creșterea eficienței energetice, a 
capacității de producere a hidrogenului, investiții în parcuri fotovoltaice și reciclarea chimică a deșeurilor PET.  În plus așteptăm Fondul de 
Modernizare și PNRR pentru a ne implementa strategia energetică, axată pe un mix de energie regenerabilă și energie din cogenerare de 
mare eficientă cu emisii scăzute de CO2.  

Totodată reciclăm chimic de mai mulți ani. În 2021 am reciclat peste 1.000 de tone de acid clorhidric. Continuăm investițiile în noile tehnologii 
care vor crește masa de C02 pe care o vom capta și reprocesa în 12 produse finite, de pe 6 linii de fabricație.

Captăm și reprocesăm peste 50.000 tone de C02 an de an. Chimcomplex absoarbe CO2 emis de alte industrii și îl folosește in procesele 
chimice alături de hidrogen.

Majoritatea proiectelor de investiții au efect în reducerea amprentei de carbon și creșterea eficienței energetice. Printre acestea amintim 
construcția unei capacități de cogenerare de înaltă eficiență gaz și hidrogen (putere instalată de 55 MWe 4 turbine); finalizarea noii linii de 
producție de polioli în 2022 care va permite dublarea volumelor actuale și modernizarea instalațiilor de electroliză care vor consolida poziția 
de lider național al companiei în producția de hidrogen din apă. Totodată accentul se pune pe digitalizare și demararea proiectelor de chimie 
verde prin care se va deschide în portofoliul companiei un nou segment, cu produse sustenabile. Produsele noastre au impact direct în 
reducerea emisiilor de CO2 la nivelul României cât și a Uniunii Europene, ținând cont de faptul că 70% din producția noastră este exportată. 

Clădirile din Europa sunt responsabile pentru mai mult de 1/3 din emisiile de gaze cu efect de seră. Poliolii noștri sunt parte din cele mai 
eficace soluții de izolare a clădirilor pentru reducerea emisiilor și creșterea eficienței energetice.  

Poliolii exportați de noi se regăsesc în cele mai eficiente palete de turbine eoliană (produse din spume poliuretanice) și sunt parte în proiecte 
de panouri solare care crează așa numitul prosumer, consumatorul de energie care este și producător.

Monitorizarea permanentă a planurilor noastre energetice și de reducere a emisiilor de carbon urmărește să garanteze excelența operațională 
a proceselor noastre, care este fundamentală pentru progresul către obiectivul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera până în 2030 
și de eliminare totală până în 2050.

Performanța în eficiență energetică la Chimcomplex are la bază un concept inovativ de integrare a producției de energie de înaltă eficiență cu 
turbine de gaz și cu valorificare energetică a hidrogenului electrolitic provenit din apă ce au un randament energetic global validat de peste 
90%. Prin comparație, în România, centralele termoelectrice au un randament energetic global mediu de maxim 50%.

Proiectele energetice ale Chimcomplex contribuie la realizarea țintelor de reducere a emisiilor de CO2 prin soluții tehnice și tehnologice care 
asigură cele mai mici valori, respectiv sub 235 g CO2/kWh.

Pentru o dezvoltare sustenabilă, Chimcomplex are nevoie de un echilibru între eficiența operațională și eficiența energetică, în contextul 
actual, în care asistăm la schimbări majore pe piața de energie. Dorința de a ajunge la acest echilibru a fost unul dintre argumentele de bază 
care au dus la realizarea achiziției unui pachet de active CET Govora scos la licitație publică în luna noiembrie 2021. Este o investiție strategică, 
cu un potențial bun atât pentru companie cât și pentru comunitatea locală din Rm. Vâlcea.
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Pe termen scurt și mediu, din punct de vedere operațional, eforturile de management vor fi concentrate pe modernizarea actualelor instalații 
precum și pe construirea unor capacități noi de cogenerare de înaltă eficiență, bazate pe gaze naturale. 

Capacitățile avute în vedere trebuie să acopere consumul de energie electrică și termică de pe platforma industială și sperăm, în colaborare 
cu autoritățile locale și necesarul de energie termică pentru oraș. Aceaste investiții vor rezolva mai multe aspecte importante: vor asigura 
securitatea energetică, vor face posibil să ne dezvoltăm durabil și ne va permite să rămânem competitivi pe piață, totodată reducând 
amprenta de carbon a regiunii.

Investițiile prioritare ale companiei în domeniul energetic se vor axa în următorii ani pe îmbunătățirea performanțelor. În acest sens, compania 
intenționează să implementeze soluții complexe care includ turbine de gaz de înaltă eficiență, parcuri fotovoltaice și producția de energie prin 
intermediul hidrogenului, cerința în directivele europene de reducere a impactului emisiilor de dioxid de carbon.

Pachetul de investiții va genera:

• Instalații de cogenerare cu turbine de gaz de înaltă eficiență realizate în trei etape 49 + 33 + 85 MW ee > NB Proiectul de Cogenerare de 49 
MW din care 33MW vor fi puși în funcțiune în anul 2022 reprezintă cea mai mare instalație de cogenerare de înaltă eficiență (>90%) pusă în 
funcțiune în România.

• Modernizarea instalației de Oxo Alcooli prin creșterea consumului de hidrogen verde și a CO2 captat pentru utilizare în chimie.

• Noua instalație de plastfianți bazați fabricația de DOTP 20.000 t/an care va integra produse rezultate din reciclarea chimică a deșeurilor din 
plastic PET.

Chimcomplex intenționează să investească în panouri fotovoltaice pentru energie regenerabilă, reciclare chimică PET și PUR poliuretani și 
metanol verde prin Syngas.

Suntem încrezători că vom continua evoluțiile bune de până acum și vom confirma potențialul nostru de creștere favorizat de avantajele 
competitive, de oportunitățile aduse de procesul de decarbonare, de chimia verde, de hidrogen și de energie.

Protecția mediului este un aspect cheie din strategia Chimcomplex și pe măsură ce compania se dezvoltă continuă să stabilească obiective 
noi și ambițioase pentru abordarea schimbărilor climatice.
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FACTORI DE RISC

Prin implementarea cerințelor noilor standarde ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 s-au identificat și s-au evaluat atât riscurile generate de 
procesele identificate la nivelul companiei, cât și cele asociate aspectelor de mediu generate de activitățile, produsele și serviciile desfășurate 
și am documentat managementul acestor riscuri.  

Managementul are obligativitatea de a monitoriza în permanență registrul de riscuri împreună cu programul de măsuri de minimizare a 
acestora. Astfel, responsabilii de procese analizează sistematic riscurile legate de desfăşurarea activităţilor sale și vor elabora planuri 
corespunzătoare în direcţia limitării posibilelor consecinţe ale acestor riscuri.

Prin natura activităților efectuate, compania este expusa unor riscuri care includ, fără a fi limitative, riscurile prezentate mai jos:

Gestionarea riscului de capital - obiectivele conducerii sunt de a proteja capacitatea entității de a-și continua activitatea pentru a oferi beneficii 
pentru acționari și beneficii pentru alte părți interesate și să mențină o structură optimă de capital pentru a reduce costul de capital. 

Compania utilizează împrumuturi care sunt garantate de regula cu activele sale. În cazul în care compania nu poate genera fluxuri de numerar 
corespunzătoare pentru a acoperi datoriile, aceasta poate suferi o pierdere parțială sau totală a capitalului. O mișcare relativ mică în valoarea 
activelor sau veniturilor poate determina o mișcare mare disproporționată, nefavorabilă sau favorabilă în valoarea indicatorilor economici ai 
companiei. 

GESTIONAREA RISCULUI DE CAPITAL se face cu ajutorul indicatorului grad de îndatorare, care arată gradul în care capitalurile 
proprii asigură finanțarea activității indicand în ce măsură angajamentele sale pe termen mediu și lung sunt garantate de capitalurile proprii. 
Se calculează ca raport între datorii pe termen mediu și lung și capitalul total.  

RISCUL DE CREDITARE - reprezintă riscul de pierderi financiare pentru companie în cazul în care una din părțile unui contract de 
instrument financiar nu reușește să își îndeplinească obligațiile contractuale. Expunerea companiei la riscul de creditare este influențată în 
principal de caracteristicile individuale ale fiecărui client astfel că, o bază largă de clienți reduce riscul de creditare.

RISCULUI DE LICHIDITATE - o gestionare prudentă de lichiditate implică menținerea de suficiente linii de numerar și de credit 
disponibile, printr-o monitorizare continuă a fluxului estimat și real în numerar și prin corelarea datelor scadente ale activelor și pasivelor 
financiare. Având în vedere natura activității sale, compania își propune să fie flexibilă în ceea ce privește opțiunile de finanțare, prin 
menținerea liniilor de credit  disponibile pentru finanțarea activităților de exploatare, precum și a investițiilor.
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RISCUL DE PIAȚĂ - mediul macroeconomic, în general, și piața produselor chimice, în particular, continuă să fie afectate de criza 
economică, cu urmări negative asupra potențialului de dezvoltare al companiei. Riscurile de piață la care este supusă compania cuprind: riscul 
valutar în tranzacțiile comerciale și financiare și riscul de preț.

RISCUL RATEI DOBÂNZII - compania ar putea fi supusă unui risc ca fluxurile de numerar viitoare să fluctueze din cauza variațiilor 
ratelor de piață ale dobânzilor pentru împrumuturi și numerarul deținute. 

RISCUL ECONOMIC - orice recesiune economică afectează, în general, în mod negativ valoarea unei companii, astfel că, randamentul 
dintr-o investiție într-o societate productivă depinde în mare măsură de condițiile economice de pe piața internă și internațională, de volumul 
comenzilor primite și de valoarea contractelor încheiate, precum și de modificările prețurilor materiilor prime și ale produselor finite.  

IMPACTUL LEGILOR ȘI AL REGLEMENTĂRILOR GUVERNAMENTALE  -  compania se supune legilor și regulamentelor 
referitoare la impozitare, planificare, legi și regulamente care prin aplicarea lor pot avea un efect de majorare a cheltuielilor și de scădere a 
veniturilor sau ratei rentabilității: 

IMPUNERE - sistemul de impozitare din România este într-o continuă schimbare/modificare și se încearcă să se consolideze și să 
armonizeze cu legislația europeană. În acest sens, încă există interpretări diferite ale legislației fiscale. În anumite cazuri, autoritățile fiscale 
pot trata în mod diferit anumite aspecte de fiscalitate, inclusiv în materie de stabilire a prețurilor de transfer, și se calculează impozitele și 
taxele suplimentare și dobânzi și penalități aferente.

LITIGIILE – compania este supusă mai multor acțiuni legale apărute în cursul desfășurării normale a activității. Acestea nu vor avea nici un 
efect negativ semnificativ asupra performanței financiare și a poziției financiare a Companiei. 

MEDIU ÎNCONJURĂTOR - reglementările privind mediul înconjurător sunt într-o fază de dezvoltare în România iar Chimcomplex nu 
a înregistrat datorii la data de 31 decembrie 2021 pentru orice costuri anticipate, inclusiv taxe legale și de consultanță, proiectarea și punerea 
în aplicare a planurilor de remediere în ceea ce privește mediul. 
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CONDIȚIILE ECONOMICE, POLITICE ȘI SOCIALE DIN ROMÂNIA SAU ALTE ȚĂRI

DIN GRIJĂ FAȚĂ DE MEDIU

Performanța companiei poate fi afectată în mod special de modificările normelor legale, de:

· reglementare și de impozitare, precum și de condițiile financiare generale la nivel național și global. 

· schimbările în condițiile de ordin politic, economic și social din România și /sau alte țări din Europa Centrală și de Est; 

· schimbări ale politicilor Guvernului sau modificările legilor și regulamentelor, sau interpretării legilor și regulamentelor; 

· schimbarea regulamentelor privind cursul de schimb valutar; 

· măsurile ce pot fi introduse pentru controlarea inflației și a ratei dobânzii;

· modificările procentelor sau metodelor de impozitare.

Ne angajăm să ne dezvoltăm compania cu responsabilitate, de aceea ne concentrăm pe reducerea impactului asupra mediului și conservarea 
resurselor naturale. De asemenea, Chimcomplex valorifică resursele minerale locale utilizând tehnologii BAT și respectând normativele 
europene.

Capacitatea de a folosi resurse de energie mai curate, mai accesibile şi mai durabile este o provocare cheie în efortul de a aborda problemele 
referitoare la schimbările climatice, preţurile volatile şi resursele în scădere.

Chimcomplex este companie certificată Responsible Care și în 2021, un angajament voluntar al industriei chimice globale la care am aderat 
cu încredere și dorința de îmbunătățire continuă și de a atinge excelența în performanța de mediu, sănătate, siguranță și securitate în muncă.
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POLITICILE DE APĂ

RECIRCULAREA APEI în peste 70 de cicluri asigură o reducere constantă a consumului acestei resurse în cadrul proceselor de 
producției. În 2019 am redus cu 14% consumul de apă datorită proiectelor de economisire și de optimizare a utilizării acesteia, în 2020 am 
redus cu încă 10%.

În cursul anului 2021 indicatorii de calitate ai pânzei freatice s-au menținut în limitele valorilor înregistrate în documentația întocmită pentru 
obținerea autorizațiilor integrate de mediu.

APA UZATĂ  
În cursul anului 2021 s-a epurat în instalația de Tratare Ape Reziduale de la Borzești un volum de apa de 1.911.607 mc în flux continuu.

14 operatori chimiști, coordonați de șeful de stație, formează echipa ce asigură exploatarea neîntreruptă a instalației.

Aceștia au realizat 100% planurile noastre de mediu în 2021, privind gestionarea apelor uzate, astfel încât operațiunile noastre să aibă un 
impact redus asupra mediului și calității apei care revine în râul Trotuș.
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GESTIUNEA DEȘEURILOR ȘI A AMBALAJELOR

Cantitățile de deșeuri rezultate din procesele de fabricație în anul 2021 au înregistrat creșteri față de cele din anul 2020 și au fost determinate 
în principal de calitatea saramurii, programul de funcționare și capacitățile aflate în utilizare și, implicit de volumul producției realizate.    

La Rm. Vâlcea și la Onești o parte din deșeurile industriale generate sunt reutilizate în alte procese industriale.

Se depun eforturi constante pentru reducerea cantității de deșeuri ce necesită eliminare în depozite autorizate sau  prin incinerare.

În anul 2021 acțiunile de colectare selectivă a deșeurilor în vederea fie a valorificării (deșeuri de ambalaje de hârtie și carton, deșeuri de hârtie 
și carton din activități administrative, deșeuri metalice, deșeuri de echipamente electrice și electronice, ulei uzat), fie a incinerării (deșeuri 
medicale), fie a predării către operatori autorizați pentru colectare/valorificare (deșeuri de corpuri de iluminat) a continuat. Pentru deșeurile 
medicale avem în derulare contract cu un operator autorizat care le ridică periodic pentru eliminare.

Obligațiile privind obiectivele de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje, așa cum sunt ele menționate în Legea 249/2015 privind 
gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și în OUG 196/2005 privind Fondul pentru Mediu au fost îndeplinite în totalitate în 2021.

Prin gestionarea adecvată a deșeurilor am valorificat o cantitate de 341,52 tone deșeuri și am obținut un grad de valorificare a deșeurilor 
valorificabile generate de 96,4%.  

Deasemenea, prin colectarea de HCl uzat și cruste de tunder de la generatori și utilizarea lor la obținerea produsului clorură ferica, în anul 
2021 am reușit recuperarea de pe piață și valorificarea a 1421,63 tone de acid clorhidric uzat și a 4670,27 tone cruste de tunder. Astfel, prin 
recuperarea de deșeuri și prelucrarea lor, am obținut un produs utilizat pe scară largă la tratarea apelor.   

SOL 
În cursul anului 2021 nu s-au efectuat analize de monitorizare a calității 
solului; ultimele analize sunt cele efectuate în 2020, iar determinările nu 
au înregistrat depășiri ale limitelor în vigoare.

AER
Valorile înregistrate pentru cantitățile de poluanți evacuați în atmosfera 
sunt mai mici sau foarte apropiate de cele înregistrate în anul 2020, 
datorită exploatării instalațiilor în parametrii planificați. În cursul anului 
2021 nu s-au înregistrat depășiri ale concentrațiilor măsurate la nici 
una din noxele determinate, iar compania nu a primit nici o sesizare/
reclamație din partea părților interesate referitor la emisiile în aer 
generate de activitatea Chimcomplex.

ZGOMOTUL
Zgomotul este monitorizat la limita perimetrală, în punctele stabilite 
prin Autorizația integrată de mediu nr.1/2013, actualizată la 12.06.2018, 
cu frecvența de 1 analiză/ 3 ani.

Din măsurătorile efectuate în 2021 de către un laborator acreditat, 
reiese că nivelul de zgomot înregistrat nu depășește limitările în vigoare, 
valorile înregistrate fiind între 44,3 – 61,8 dB  (față de  limita maximă 
admisă de 65 dB).

SISTEMUL DE MANAGEMENT DE MEDIU
În anul 2021 Chimcomplex  a obținut recertificarea  Sistemului de 
Management de Mediu ca Sistem de Management Integrat Calitate 
Mediu,  conform cu prevederile noilor standarde ISO 14001:2015 și  
ISO 9001:2015.
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MONITORIZAREA EMISIILOR DE CO2

În anul 2021, Chimcomplex a continuat monitorizarea emisiilor de CO2 directe 
(din activitatea curentă) și indirecte (asociate energiei electrice achiziționate și 
consumate, materiilor prime consumate, transportului intern, etc.) cu scopul de a 
determina prin calcul amprenta de carbon corespunzătoare activității desfășurate. 

De 14 ani Chimcomplex calculează anual cantitățile de emisii de gaze cu efect de 
seră. Pe platforma de la Onești una din instalațiile de cogenerare și una din cele 
2 centrale termice, funcționează și cu hidrogen obținut în instalația de Electroliză 
cu membrană schimbătoare de ioni, fapt care contribuie la reducerea emisiilor de 
CO2  și de gaze de ardere în atmosferă.

PROTEJAREA BIODIVERSITĂŢII 
Orientarea către conservarea biodiversității este un angajament serios pentru noi.

Platformele Chimcomplex sunt adevărate spații destinate biodiversității. Natura și-a 
revenit în forță cu sprijinul oamenilor. Biodiversitatea arealurilor de pe platformele 
noastre are o valoare conservativă deosebită la nivel național și european.

PROTEJAREA RESURSELOR

Chimcomplex acționează după valori pe care le susține concret prin activități sub semnul protejării mediului, al solidarității și al protejării 
patrimoniului. Ce decidem acum și cum acționăm va produce efecte importante pentru noi și pentru generațiile viitoare. Așadar, trebuie să 
decidem înțelept și să acționăm în consecință. 

Orientarea către conservarea pădurilor, a apelor și a biodiversității este un angajament important al companiei noastre. De aceea ne-am 
îndreptat atenția spre utilizarea de materii prime reciclate și surse de energie regenerabile pentru a fabrica produse verzi care vor fi utilizate 
în diverse aplicații și vor contribui la reducerea emisiilor de carbon. 

În 2021 am continuat acțiunile de plantare organizând la Borzești evenimentul denumit "Arbori NOI pentru o viață mai bună". Evenimentul a 
fost un simbol al speranţei, optimismului şi acţiunii asumate de echipa noastră de a contribui împreună la protejarea mediului.

Cu fiecare an, activitățile Chimcomplex consumă tot mai puține resurse naturale și energetice pentru procesele de producție. Resursele 
naturale utilizate în procesele de fabricație de la Onești sunt valorificate la întregul lor potențial, în sensul înglobării în procent de cca 90% 
în produse utile comercializate. Spre exemplu soluția de NaCl este returnată la sondele furnizorului după utilizare pentru a fi folosită la 
dizolvarea zăcământului de sare și apoi reutilizată în formă concentrată.

COGENERAREA
Este un sistem inteligent de producere simultană a energiei electrice și termice cu randament global de peste 85%. Prin comparație, producția 
separată de electricitate și căldură are un randament de sub 55%. În cazul cogenerării, pierderile de energie scad considerabil, ridicându-se la 
cel mult 15%-25%. Ca atare, și impactul asupra mediului înconjurător este unul redus.
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COMUNICAREA CU PĂRȚILE INTERESATE

Comunicarea cu părțile interesate de performanța de mediu a Chimcomplex (patronat, organisme financiare, autoritățile de reglementare 
și control în domeniul protecției mediului, comunitatea locală, furnizori de produse și servicii, clienți, etc.) constituie un aspect important în 
menținerea și îmbunătățirea imaginii în comunitatea locală și pe piață a organizației.

În cursul anului 2021 nu s-a înregistrat nicio reclamație referitoare la impactul activității Chimcomplex asupra mediului.

Pentru conformarea activității cu prevederile legale în vigoare, pe parcursul anului 2021 am realizat instruiri ale personalului cu responsabilități 
în domeniul protecției mediului.

În spiritul conștientizării personalului care lucrează în Chimcomplex despre posibilele pericole în situația nerespectării condițiilor de lucru 
sau producerii unei situații de urgență, am menținut amplasarea panourilor de informare în punctele de acces din unitate, am amplasat 
panouri de informare suplimentară pe traseele de acces către depozitele de produs finit și rampele de încărcare și am realizat simulări privind 
producerea unor situații de urgență, conform planificărilor interne.

TEHNOLOGIE ŞI INOVAŢIE 
Sucursalele Chimcomplex, sunt certificate pentru Sistem de Management Integrat conform ISO 9001, 14001 și 17025. Mai mult, Chimcomplex  
respectă principiile și cerințele standardelor ISO 45001:2018 cu privire la managementul sănătății și securității în muncă și ISO 50001:2019 
- managementul eficienței energetice. Astfel, Chimcomplex își respectă angajamentul pentru desfășurarea activităților planificat, controlat 
și cu tendința de îmbunătățire continuă, utilizând cele mai bune tehnologii, un management eficient al resurselor promovând valorile 
Chimcomplex: loialitate, onestitate, încredere, etică, siguranță, încredere, integritate și responsabilitate. 
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CONCLUZII

SIGURANȚA ȘI SECURITATEA 

Obiectivele propuse pentru anul 2021, obiective care au avut drept țintă comună menținerea în parametrii optimi a performanței de mediu, 
s-au putut realiza prin managementul  adecvat al aspectelor de mediu generate de activitățile proprii, a riscurilor și oportunităților de mediu 
asociate acestora, pentru ținerea sub control a impactului  asupra mediului.

În acest sens, în anul 2021 am realizat:

1) menținerea unui trend pozitiv pentru indicatorii de performanță de mediu prin:

 · valorificarea HCl uzat preluat de la utilizatori și a deșeurilor de fier prin obținerea de produs util (soluție de clorură ferică);

 · controlul cantităților de impurificatori evacuați în mediu (apă și aer) și menținerea lor sub valorile de prag stabilite prin actele de  
                    reglementare, prin operarea în condiții de siguranță  a proceselor tehnologice.

2) optimizarea consumului de resurse naturale (apă, gaze naturale) și eficientizarea consumului de energie electrică în instalația Electroliza M 
prin exploatarea corespunzătoare a electrolizoarelor cu membrane, precum și a Instalațiilor Cogenerare 1 și 2;

3) continuarea programului de gestionare a deșeurilor rezultate din activități, prin găsirea de soluții de valorificare a acestora, de recuperare 
a produselor utile din deșeuri, de depozitare conformă într-un spațiu amenajat conform prevederilor legale în vigoare (depozitul ecologic 
pentru deșeuri nepericuloase);

4) menținerea în parametrii optimi a comunicării cu părțile interesate de performanță de mediu a Chimcomplex.

Chimcomplex respectă cu strictețe cerințele legislației privind siguranța în producție. 

Compania efectuează în mod regulat evaluarea și gestionarea riscurilor de siguranță, întărește sistemul de control pentru gestionarea 
situațiilor de urgență și crește gradul de conștientizare a importanței măsurilor de siguranță și securitate al angajaților, pentru a preveni tot 
felul de accidente.

Siguranța, prioritatea noastră, nu este negociabilă, de aceea sperăm să menținem la zero numărul de accidente, atât la muncă pe tot 
parcursul anilor viitori. 

Obiectivul nostru este de a oferi un mediu de lucru sigur pentru fiecare angajat. 

Prin Planul de Prevenire și Protecție 2021, am stabilit măsuri stricte de reducere a riscurilor la locul de muncă.

Siguranţa persoanelor și a activelor este o prioritate pentru Chimcomplex. Compania se angajează să pună în practică toate mijloacele 
care permit asigurarea protecţiei angajaţilor săi în cadrul funcţiilor pe care le au și, de asemenea, măsurile necesare pentru protecţia 
amplasamentelor, instalaţiilor și patrimoniului său intelectual. În plus, compania acordă o atenţie sporită prevenirii prejudicierii imaginii și a 
reputaţiei sale.

Asigurarea forței de muncă calificate în conformitate cu nevoile companiei pe termen mediu și lung și formarea continuă în cadrul unor 
programe de dezvoltare sunt obiective strategice pentru care am derulat acțiuni concrete și în 2021.

Avem o mare responsabilitate în ceea ce privește asigurarea echipamentelor de protecție și a dezinfectanților, utilizați atât de angajații noștri 
cât și de delegații, care efectuează vizite de lucru la sediul companiei.
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CONFORMITATEA

La nivelul Chimcomplex acordăm o atenţie sporită promovării valorilor, legislaţiei naționale și regulilor de conduită adoptate de organismele 
internaţionale, pentru a adera la acestea.

În acest sens au fost instituite organisme și proceduri care să permită detectarea riscurilor juridice prin respectarea standardelor internaționale, 
europene și naționale aplicabile companiei.

Fără a fi considerată o constrângere, conformitatea se dovedește a fi un instrument de management și de dezvoltare internă a companiei, un 
factor de responsabilizare, consolidând coeziunea membrilor în jurul unei culturi propria care o transformă într-o valoare în sine.

Pentru a realiza acest lucru, compania își sensibilizează angajaţii periodic în ceea ce privește respectarea legislaţiei și a reglementărilor 
aplicabile.

Codul de conduită intern definește și ilustrează tipurile de comportament care trebuie interzise, fiind susceptibile de fapte de corupție sau 
traficarea influenței.

Angajaţii trebuie să prevină sau să evite orice situaţie care creează sau ar putea crea un conflict real sau aparent între interesele personale 
și cele ale Chimcomplex.

Prin interes personal al unui angajat se înţelege orice avantaj pentru el însuși sau pentru rude, prieteni sau alte persoane sau organizaţii care 
au o relaţie de afacere cu angajatul ori compania.

Chimcomplex depune eforturi pentru a asigura respectarea, în derularea contractelor sale, a confidenţialităţii privind utilizarea datelor, 
a informaţiilor, cunoștinţelor, drepturilor de proprietate intelectuală și industrială și a secretelor de afaceri, aflate în strânsă legătură cu 
activităţile sale.
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OAMENII

APROAPE DE ANGAJAȚII NOȘTRI

Inovația înseamnă oameni care se implică, care gândesc și transformă procesele, iar totul pornește de la pasiune și talent.

Experții ce fac parte din echipele Chimcomplex aduc know-how tehnologic, astfel atingând un nivel excelent de eficienţă şi profesionalism 
pentru exploatarea echipamentelor de producție și a echipamentelor energetice.

Proiectele de inovație și flexibilitatea echipelor de dezvoltare sunt atuurile companiei, de aceea produsele noastre sunt exportate și utilizate 
în peste 43 țări din Europa, Asia și Africa.

La Chimcomplex acordăm atenție și aderăm la promovarea valorilor, a legislației 
naționale și a normelor de conduită adoptate de organismele naționale și internaționale.

Ne bazăm pe 2000 de profesioniști. Investim în echipele noastre pentru a realiza 
împreună cele mai mari proiecte din industria chimică din România.

Angajații Chimcomplex beneficiază de un mediu de lucru profesionist și de dezvoltare, 
relații de muncă echitabile, aprecierea obiectivă a performanțelor, siguranță și securitate 
personală.

Prin programe moderne de formare, angajații noștri au posibilitatea să-și actualizeze 
atestatele și calificările profesionale, dar și să dobândească noi abilități de leadership, 
feedback și comunicare, organizare și coordonare, motivație și implicare.

În 2021 am obținut și acreditarea pentru Academia Chimcomplex – un centru autorizat 
de formare, perfecționare și dezvoltare a compentențelor pentru atragerea și/sau 
menținerea personalului.

În cadrul parteneriatului educațional pe care îl derulăm prin Academia Chimcomplex 
cu organizații de profil am organizat în cadrul companiei gratuit o o suită de cursuri și 
servicii asociate.

Cursurile de formare, acreditate de Autoritatea Națională pentru Calificări au cuprins 
următoarele specializări:

· competențe digitale de utilizare a informației ca instrument de învățare și cunoaștere;

· inspector resurse umane;

· manager resurse umane;

· instructor - preparator formare;

· inspector în domeniul sănătății și securității în muncă;

· cadru tehnic cu atribuții PSI;

· manager de proiect;

· manager îmbunătățire procese.

Totodată se oferă angajaților noștri servicii de evaluare și certificare a competențelor dobândite în cadru non-formal/informal pentru 
specializarea de lăcătuș mecanic de întreținere.

Ne-am propus o strategie de creștere constantă și sustenabilă. Dispunem de forță de muncă bine pregătită iar, împreună, specialiștii de pe 
platformele noastre au realizat o performanță deosebită de a ne aduce cu un pas înaintea pieței regionale. Integrarea platformelor a adus 
îmbunătățirea serviciilor noastre adresate clienților: securizarea lanțului de aprovizionare, dezvoltarea de noi produse, procese mai eficiente.
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SUNTEM IMPLICAȚI ÎN COMUNITATE

Noi, angajații Chimcomplex ne dorim să trăim într-un mediu curat pe care să îl transmitem în condiții bune și copiilor și nepoților noștri. Ne 
dorim să creăm produse curate utilizând procese care să nu afecteze natura. Ne dorim să ne asigurăm că fiecare coleg lucrează în siguranță și 
ajunge acasă sănătos după muncă.

Pilonii principali de responsabilitate socială corporativă sunt: protecția mediului, educația, cultura și sportul.

Finalul lunii iulie 2021 ne-a adus mai aproape la primul eveniment Chimcomplex dedicat Zilei Familiei. A fost un prilej fericit de a ne strânge 
împreună cu colegi și familii și a ne bucura de atmosfera plăcută de pe Valea Lotrului, la Brezoi, Vâlcea.

În jur de 150 de persoane de la Onești, colegi însoțiți de familiile lor, au vizitat cu acest prilej Vâlcea, și-au descoperit colegii, obiectivele 
turistice ale zonei și au avut parte de o excursie de care sperăm că își vor aminti cu drag.

Suita noastră de evenimente a continuat pe 6 august 2021 când am avut-o invitată pe Beth Hart, celebra cântăreață americană de blues, 
la Rm. Vâlcea. Prima dată în cariera ei când a fost invitată să viziteze o platformă industrială și a văzut ce lucruri extraordinare facem, ce 
responsabilitate purtăm și ce rol important avem de îndeplinit. Beth Hart devine astfel voluntar ambasadorul Chimcomplex, național și 
internațional și promotorul echipei noastre și a activității pe care o derulăm. 

Artista a susținut o serie unică, de 5 concerte în cadrul evenimentului "Beth Hart - High Five România - Summer Camp Brezoi". Evenimentul 
care a permis participarea a 10,000 de persoane, respectiv a 2,000 de fani la fiecare concert a fost susținut de Chimcomplex. Acesta face 
parte din strategia de comunicare a companiei și reprezintă angajamentul nostru de a participa activ la viața comunității și de a influența în 
mod pozitiv starea de spirit a angajaților și locuitorilor din jurul combinatului. Acest parteneriat a fost posibil prin direcționarea impozitului pe 
profit aferent 2021, o facilitate fiscală care ne-a permis să susținem o cauză culturală importantă, cu beneficii multiple.

Cu această ocazie am organizat și o acțiune de ecologizare a zonei din jurul combinatului de la Rm. Vâlcea. Astfel, pe 7 august, Beth Hart 
s-a alăturat celor aproximativ 50 de voluntari Chimcomplex la o acțiune care a vizat protejarea mediului împotriva deșeurilor depozitate 
iresponsabil. Angajații noștri au dat un exemplu de acțiune responsabilă față de mediu în cazul deșeurilor care au fost depozitate în mod 
necorespunzător. Angajații, alături de managementul companiei au strâns în câteva ore 16 kg de deșeuri de plastic, 163 kg de peturi, 5 kg de 
doze și 23 de kg de carton aruncate pe malul Oltului, la Tătărani. Deșeurile strânse au fost preluate de către Asociația Copii fără Copilărie. 
Aceștia au colaborări cu firme de reciclare şi cu banii primiţi pe deșeuri ridică case și sprijină copiii din familii fără posibilități să meargă la 
şcoală. Restul deșeurilor menajere au fost ulterior ridicate de către salubrizatorul Urban la solicitarea companiei noastre.
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Angajații Chimcomplex beneficiază de un mediu de lucru profesionist și de dezvoltare, relații de muncă echitabile, aprecierea obiectivă 
a perfomanțelor, siguranță și securitate personală. De asemenea, angajații beneficiază de măsuri de protecție socială, prime și alte 
bonusuri stabilite prin Contractul Colectiv de Muncă.

Compania acordă o atenţie sporită recunoașterii eforturilor și meritelor fiecărui angajat, împărtășirii reușitelor și valorilor sale cu colegii, 
pentru ca aceștia să simtă că au un rol important în obţinerea performanţei companiei.

A se simţi integrat, tratat cu consideraţie și echitabil sunt aspecte determinante pentru implicarea zilnică a angajaţilor, în acord cu principiile 
promovării diversităţii, ale nediscriminării și ale condamării actelor de hărţuire.

Dezvoltarea dialogului social, sprijinirea angajaţilor aflaţi în dificultate, atenţia sporită asupra dezvoltării fiecăruia deţin un loc important în 
gestiunea resurselor noastre umane.

Dezvoltarea profesională a angajaţilor se realizează prin dezvoltarea competenţelor lor, dar și prin incitarea la schimbare, inovare, acceptarea 
provocărilor profesionale.

Dorinţa Chimcomplex de a îmbunătăţi în fiecare zi gestiunea resurselor umane este susţinută de o politică activă de formare profesională și 
de susţinere a carierelor. 

Am dezvoltat instrumente de  amplificare a sentimentului de apartenență la grup și de remodelare a culturii organizației. Aceste inițiative au 
avut avut rezultate pozitive, prin retenția angajaților, participarea voluntară la activități organizate de companie și obținerea unor performanțe 
mai bune la locul de muncă.

În 2021 a continuat și programul intern de transformare denumit "PENTRU MAINE”. Acesta a determinat implicarea voluntară, reacție, 
optimizarea comunicării interne și dezvoltarea unor proiecte cu un impact major asupra viitorului companiei. „Pentru Maine” i-a inspirat pe 
colegi să lucreze împreună la soluții care au devenit parte a strategiei noastre de afaceri. 

Programul „Pentru Mâine” ne-a ajutat să ne cunoaștem și să realizăm cât de multă creativitate, pasiune și profesionalism este „ascunsă” în 
echipa noastră. Acestea sunt valori pe care le încurajăm și pe care vrem să construim în viitor. 

Fiecare echipă a propus în medie două proiecte, le-a dezvoltat și s-a ocupat de implementarea lor. 

În fața provocăriilor create de criza pandemică, prin acțiuni preventive și instituirea unor proceduri specifice am obținut un control bun în 
limitarea răspândirii SARSCOV-2 în cadrul organizației și totodată am reușit să beneficiem de măsuri de sprijin destinate limitării efectelor crizei.

SĂNĂTATEA ȘI SECURITATEA LA LOCUL DE MUNCĂ

Vrem să ne asigurăm că fiecare coleg lucrează în siguranță și ajunge acasă sănătos de la locul de muncă.

Acţiuni pentru prevenire, în materie de sănătate și securitate înseamnă îmbunătăţirea zilnică a politicilor de prevenție, în strânsă colaborare 
cu angajaţii noștri.

Cele mai bune practici de prevenire a accidentelor de muncă și a bolilor profesionale, responsabilizarea managerilor, sensibilizarea angajaţilor, 
respectarea echilibrului între viaţa profesională și cea privată etc. sunt identificate cu angajații și apoi împărtășite în cadrul companiei.

DREPTURILE OMULUI

Chimcomplex respectă strict legile și reglementările privind protecția drepturilor omului.

Respectăm dreptul angajaților la libertatea personală, dreptul la concediu, egalitatea de gen și drepturile și interesele angajatelor de sex 
feminin și ale minorităților etnice.

40% din funcțiile de conducere din cele 2 platforme industriale ale companiei sunt ocupate de femei. Grație acestei repartizări, există o 
diversitate a punctelor de vedere în cadrul discuțiilor și al deciziilor pe care le luăm în beneficiul companiei. 

90% dintre acestea sunt mame și 40% lucrează în cadrul companiei de peste 20 de ani.

Politicile interne interzic toate formele de discriminare: în funcție de sex, etniei, religiei și a naționalității.
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ACȚIUNI DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA COVID 19

Cea mai importantă provocare a fost cea de a proteja sănătatea angajaţilor, într-un flux continuu de producție de 24/7. Ne-am organizat 
intern pentru a distribui materialele necesare de protecție anti-Covid 19, am avut o campanie de comunicare internă pentru conștientizarea 
riscurilor și înțelegerea noilor reguli de protecție, am procedat la selecția întregului personal prin măsurarea temperaturii corporale la toate 
intrările în aria companiei. În același timp, compania a adus schimbări și în organizarea activității la locul de munca, implementand munca la 
domiciliu acolo unde activitatea desfășurată a permis acest lucru, precum și orar diferențiat pentru a evita aglomerările la începutul și sfârșitul 
programului de lucru. De asemenea, în cadrul departamentelor în care lucrul presupune contactul cu personal extern s-au implementat 
măsuri suplimentare de protecție și măsuri de distanțare fizică. Am monitorizat în permanență absenteismul medical și am găsit soluții de 
înlocuire temporară a personalului indisponibil, pentru a evita blocarea activității.

RETENȚIA ANGAJAȚILOR

Retenția colegilor este consecința firească a programelor de integrare profesională, de formare și perfecționare profesională, a celor de 
recunoaștere și de apreciere a performanțelor profesionale și competențelor individuale, și a beneficiilor de care discutam, a relațiilor de 
muncă deci consecința tuturor elementelor motivaționale care concură la starea de bine a angajatului. Am derulat în 2021 un proiect major 
de armonizare a remunerației pe cele două platforme după ce am inițiat o analiză comparativă la nivel național, pentru a ne poziționa corect 
pe piața muncii care evoluează atât de rapid.
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MESERIE PENTRU VIITOR

În ultimii ani am dublat eforturile de investiții în educație: de la încheierea de parteneriate cu instituțiile de învățământ locale, la înființarea 
și sponsorizarea claselor de învățământ profesional tehnic pentru diferite calificări, până la oferirea de burse elevilor de liceu  și studenților 
precum și înființarea Academiei Chimcomplex. Implicarea continuă în educație reprezintă angajamentul nostru de a le oferi tinerilor 
oportunitatea de a îi forma pentru un viitor sigur, într-o meserie căutată. 

Învățământul dual este o rețetă pe care o folosim de ani buni pentru a susține și pregăti viitorii profesioniști Chimcomplex. Am mers în 
comunitățile din jurul combinatelor, am vorbit cu părinții, cu elevii, cu profesorii. Am investit în educația și calificarea noilor operatori chimiști, 
sudori, electromecanici utilaje și instalații industriale.

În Vâlcea, alături de cinci mari operatori economici din județ, ne-am constituit într-o asociație pentru a susține înființarea de clase în vederea 
specializării tinerilor în sistemul învățământului dual.

Angajarea debutanților în meserie acoperă doar parțial necesarul de operatori și laboranți chimiști până în anul 2023, fapt pentru care 
estimam ca parteneriatele cu Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi” Onești și Liceul Tehnologic Forestier Râmnicu Vâlcea pentru înființarea 
unei clase de învățământ profesional cu acordarea de burse private elevilor pe perioada studiilor este o măsură importantă pe termen lung.

În 2021 ne-am alăturat și Asociației Rotary Club Onești și programului ProRuralis și împreună am selectat 5 elevi care să beneficieze de 
burse în valoare de 250 de lei/lună timp de un an, inclusiv pe perioada vacanțelor școlare, bani care îi vor ajuta să-și continue studiile.

Elevii învață în Onești și provin din mediul rural, din familii cu situații materiale precare – ceea ce nu îi împiedică să obțină însă rezultate 
bune la învățătură.
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IMPLICAREA COMPANIEI ÎN EDUCAȚIE NU SE 
OPREȘTE LA EDUCAȚIA DUALĂ.

Compania noastră facilitează și susține logistic procesul instructiv – educativ și al studenților Facultății de Inginerie Chimică și Protecția 
Mediului „Cristofor Simionescu”, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași dar și pe cei ai Facultății de Chimie Aplicată și 
Știința materialelor Universitatea Politehnică București, în baza convențiilor de colaborare pe care le avem cu aceștia.

Compania se implica în activitățile de promovare a ofertei educaționale a facultăților în mediul preuniversitar, organizate atât pentru elevi, cât 
şi pentru cadrele didactice (workshop-uri tematice, întâlniri cu foști absolvenți angajați la Chimcomplex).

De asemenea, participam la activitățile dedicate studenților de tipul: vizite virtuale, vizite de studii în societate, workshop-uri tematice și 
întâlniri cu foști absolvenți angajați la Chimcomplex, târguri de cariere.

Organizăm stagii de practică și de documentare tehnologică și cercetare științifică. 

Organizăm stagii de internship pentru absolvenți de la programele de studii de licență sau de master care au pregătirea de specialitate în 
concordanță cu specificul activităților desfășurate în cadrul platformelor industriale.

 Susținerea activităților educative pentru studenții de la licență, master, doctorat se  concretizează prin:

 • asigurarea condițiilor de lucru în cadrul instalațiilor industriale în care vor fi repartizați studenții, 

 • acordarea de susținere financiară.

Periodic și la finalul programelor de internship vor fi evaluate performanțele și potențialul studenților, și în funcție de cunoștințele asimilate, 
gradul de implicare în activitățile prevăzute în programe, recomandările mentorilor, după absolvirea instituțiilor de învățământ se fac oferte 
ferme de angajare.

CHIMCOMPLEX ACADEMY

Pentru a ne asigura necesarul de personal calificat, având in vedere lipsa personalului calificat pe piața muncii, vârsta medie a angajaților 
ridicata si inexistenta școlilor de formare profesionala in meseriile de interes pentru noi, am înființat un centru de formare profesionala a 
potențialilor angajați, în vederea dobândirii competențelor necesare pentru ocuparea unui loc de muncă în organizație. 

În momentul de față sunt în proces de autorizare a societății ca furnizor de formare profesională a adulților pentru meseriile de interes pentru noi. 

Cursurile de formare profesională vor avea loc în cadrul celor două platforme industriale, cu formatori interni, iar activitatea practică a 
participanților la programele de formare profesională se va desfășura în cadrul secțiilor de producție, sub supravegherea și îndrumarea 
formatorilor și a personalului de specialitate.

Prin organizarea cursurilor de formare profesională, ne propunem:

• realizarea proceselor de educație continuă prin dezvoltarea cunoștințelor, competențelor și aptitudinilor potențialilor angajați în vederea 
ocupării unui loc de muncă în organizația noastră;

• atragerea forței de muncă care nu posedă calificarea specifică domeniului nostru de activitate;

• pregătirea succesorilor pentru posturile cheie ocupate de angajați care se apropie de vârsta pensionarii;

• obținerea unei calificări adaptate la cerințele noastre;

• creșterea gradului de adaptabilitate și de competență în activitate pentru grupul țină prin sporirea capacitații de înțelegere si operare cu 
noile tehnologii utilizate în producție;

• dezvoltarea programelor de pregătire profesională adaptată cerințelor locurilor de muncă din societatea;
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• obținerea unei calificări recunoscute la nivel național;

• realizarea programelor de reconversie profesională.

PROIECTE DE IMPLICARE SOCIALĂ

Inițiativele noastre responsabile din punct de vedere social se fac în domeniul protecției mediului, culturii, educației, sportului și siguranței 
angajaților. Plantăm copaci, sprijinim instituțiile de învățământ și derulăm programe de siguranță pentru colegii noștri.

PROTECȚIA MEDIULUI

Compania depune toate eforturile pentru a crește gradul de conștientizare și educare pe tema modului în care folosim resursele naturale și 
ne implicăm activ în dezvoltarea de proiecte sub semnul protejării mediului și al solidarității.

Chimcomplex își asumă angajamentul de a investi în recuperare și reciclare prin dezvoltarea unui mix de tehnologie, uz moderat și eficiență 
crescută pentru a conserva resursele, atât la nivelul activităților interne, cât și în raport cu clienții.

Consumul de resurse naturale este atent monitorizat și ne asigurăm că acestea sunt utilizate eficient și înglobate în produse utile comercializate. 
Operăm utilaje și echipamente eficiente din punct de vedere energetic. De asemenea, dezvoltăm procese de fabricație care utilizează deșeuri 
provenite din alte procese industriale (acid clorhidric uzat și tunder – deșeuri de fier vechi), cu obținerea de produse cu o largă utilizare, în 
diverse domenii de actualitate (clorura ferică).
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PREOCUPAREA PENTRU OAMENI

Grija pentru dezvoltarea angajați se manifestă prin programele de transfer de expertiză şi managementul carierei oamenilor din Chimcomplex, 
pe de o parte, dar şi prin abordarea responsabilă a aspectelor de sănătate şi securitate în muncă, pe de altă parte.

Programele de formare și dezvoltare Chimcomplex includ cursuri de instruire, programe personalizate de dezvoltare, coaching, mentoring, 
shadowing, programe de integrare și de adaptare profesională la cerinţele și specificul locului de muncă, cursuri și stagii de perfecționare, 
schimburi de experiență, participări la conferințe, programe de ucenicie sau de formare profesională la locul de muncă, precum și programe 
axate pe studiu individual pe baza unei tematici specifice nevoilor individuale de dezvoltare.

Compania este un susținător al sportului și mișcării, sponsorizând și în 2021 Federația Română de Turism Sportiv și OXY Sport și Asociația 
de Dans Sportiv Rareș Cojoc. Susținem și încurajăm astfel spiritul ecologic și promovarea unui stil de viață sănătos și a potențialului  
turistic al României. 

De peste trei ani suntem parteneri ai Federației Române de Polo  susținând dezvoltarea acestui sport la nivel național. Utilizarea produselor 
noastre pentru clorinarea apelor din bazinele de înot permite antrenamente în siguranță, iar noi suntem bucuroși că și implicarea noastră 
contribuie la creșterea numărului de practicanți ai acestui sport, atât la juniori cât și la copii.

Oamenii Chimcomplex din Rm. Vâlcea și Onești au pregătit împreună în 2021 sute de pachete cu alimente și gânduri bune pentru a aduce 
zâmbete pe fețele familiilor în nevoie și a vârstnicilor din centrele de îngrijire din Rm. Vâlcea și Onești. 
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EDUCAȚIA ȘI CULTURA

RECUNOAȘTERE NAȚIONALĂ

Implicarea în educație și cultură reprezintă angajamentul companiei de a participa activ la viața orașului și de a influența în mod pozitiv 
dezvoltarea tinerilor.

În 2021 ne-am alăturat ca susținători ai Asociației Mentor Rock pentru organizarea concertelor Beth Hart - High Five România - Summer 
Camp Brezoi, Vâlcea. A fost o manifestare culturală extraordinară a comunității în care ne desfășurăm activitatea, de care aveam nevoie cu 
toții în timpul perioadei de relaxare a restricțiilor anti – Covid. Peste 10.000 de oameni au participat la evenimentele organizate la Brezoi.

Chimcomplex încurajează digitalizarea și robotizarea, de aceea în 2021 a început să susțină proiectele Bionic Royals astfel încât elevii atrași 
de robotică să poată să își folosească talentele pentru România.

Suntem alături și de Asociația Copii fără copilărie din județul Vâlcea. Împreună sustinem educația copiilor aflați în situații de abandon școlar 
si sa le dam o sansa la normalitate.

Chimcomplex a câștigat "Premiul de Excelenţă pentru construirea celui mai puternic grup industrial chimic din România". Premiul a fost 
anunțat de Ziarul Bursa în cadrul Galei Bursa 2021.Recunoașterea performanței noastre, a adus un plus de energie oamenilor dedicați 
și loiali care muncesc zilnic pe platformele Chimcomplex.

Aproape jumătate din istoria de 60 de ani a Chimcomplex S.A. Borzesti este scrisă la Bursa de Valori București. În 2021 compania a 
sărbătorit aniversarea de 25 de ani de când este listată la Bursă, pe segmentul AERO, cu simbolul bursier CHOB.

CEO-ul Chimcomplex a fost ales în funcția de președinte al APDCR (Asociaţia Producătorilor şi Distribuitorilor de Chimicale din România) în 
2021. Compania noastră încurajează cooperarea și dezvoltarea sustenabilă a industriei chimice, ceea ce va ajuta APDCR să continue să 
acționeze ca partener de dialog al instituțiilor europene și al altor actori implicați în atingerea obiectivelor României din Pactul Verde.
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DIGITALIZARE

VIITOR

În 2021 am lansat un proiect de digitalizare masivă în cadrul companiei. Avem un ERP comun în cele 2 platforme industriale, avem și dezvoltăm 
în mod continuu sitemele de control de tip SCADA, îmbunătățim permanent cultura digitală din companie. Obiectivul nostru pentru viitor este 
să avem 100% din decizii fundamentate pe „facts and figures.

Toate fluxurile de resurse materiale, energetice generează volume mari de date care sunt în mare parte procesate în timp real și care în final 
ajung să fie prelucrate și reflectate în situațiile financiare. Prin digitalizare urmărim optimizarea utilizării resurselor, dezvoltarea capabilităților 
interne, promovarea inovării, îmbunătățirea interacțiunii cu partenerii de business, cu mediul extern, având ca obiectiv final alinerea noastră 
la cerințele celei de a 4 revoluții industriale. Prin digitalizare adaptăm această industrie cu tradiție, la noua revoluție industrială bazată pe 
managementul fluxurilor de date.     

Suntem încrezători în viitorul nostru și continuăm să facem investiții semnificative pentru a ne susține planurile pe termen lung.

Pe 1 decembrie 2021 am sărbătorit 3 ani de la achiziționarea activelor Oltchim de către Chimcomplex. În acest timp, Chimcomplex a devenit 
cea mai mare companie listată pe piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti. În continuare ne focusăm pe consolidarea rezultatelor pozitive și 
concentrarea asupra celui mai important obiectiv strategic: de a integra compania Chimcomplex, parte a grupului CRC, în economia circulară 
europeană.

Pornind de la principiul specializării activităților companiilor din grup și înțelegând oportunitățile existente din această perspectivă, 
Chimcomplex intenționează aprofundarea și exploatarea tuturor sinergiilor, optimizărilor și integrărilor la nivel de grup, sub umbrela CRC 
(acronim al sintagmei Compania Română de Chimie).

Planul strategic al grupului CRC își propune, pe termen mediu și lung, să demareze și să optimizeze activitățile consacrate, precum și să 
organizeze tranziția către activități noi și activități strategice.

Astfel, se are în vedere organizarea grupului CRC pe 8 divizii, astfel:

 - Divizia Chimică - va include platformele chimice Chimcomplex Borzești și Chimcomplex - Sucursala Vâlcea cu 22 de linii de producție  
                    în chimia organică și anorganică.

 - Divizia Energetica incluzând: 

A6 Dej – cel mai mare producător național de energie verde din biomasă;

Activele adjudecate de Chimcomplex de la CET Govora SA – în reorganizare, pe care se intenționează dezvoltarea unui complex energetic de 
înaltă eficiență, ce însumează 4 grupuri a peste 200MW și prima fabrică de trigenerare din România. 

 - Divizia Cercetare care va include trei centre de cercetare organizate în cadrul Chimcomplex – punct de lucru București, CRC 
                     Alchemy, Chimcomplex - Sucursala Vâlcea. 

 - Divizia Trade și afaceri internaționale

 - Divizia Mentenanță și Servicii Suport incluzând, printre altele, companiile Sistemplast S.A. Rm. Vâlcea și A5 Impex SRL Onești.

 -Divizia Logistică și Transport – care va exploata oprtunitățile identificate și experiența unor companii cu tradiție afiliate;

 - Divizia Verde specializată în producerea de chimicale verzi, energie verde și hidrogen.

 - Divizia Albă concentrată pe afaceri de mediu.

Vrem să vorbim despre Grupul CRC ca despre o centrală a chimiei, care va atrage noi companii în grupul său, parteneri și investitori, cu scopul 
de a-și consolida rolul de nucleu al industriei chimice din România și reper pentru industria cu capital românesc.

Următorul pas important din planul strategic al Chimcomplex este finalizarea, în perioada imediat următoare, a procesului de transfer pe 
piața principală a Bursei de Valori București la categoria 1. Odată cu acest demers, compania intenționează tranzacționarea acțiunilor sub 
simbolul CRC, înlocuind CHOB. 
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