
 
 

Chimcomplex anunță schimbări în echipa executivă și  

preluarea funcției de CEO de către Ștefan Vuza  

 

Chimcomplex anunță investitorii în legătură cu încetarea mandatului de director general a domnului 

Victor Avram începând cu data 10.11.2022 și preluarea poziției de director general de către domnul 

Ștefan Vuza. Schimbările în echipa executivă vor asigura continuitate în depășirea provocărilor 

momentului. 

Ștefan Vuza ca lider al echipei executive vine cu perspectiva strategică și cu un leadership vizionar în 

vremuri turbulente. Ștefan Vuza va fi un ambasador al accelerării proceselor de digitalizare și prioritizării 

investițiilor pentru modernizarea instalațiilor de electroliză care vor consolida poziția de lider național al 

companiei în producția de hidrogen din apă și creșterea eficienței energetice, prin construcția unor 

capacități de cogenerare de înaltă eficiență gaz și hidrogen cu o putere instalată de 46.22 MWh. 

“În numele întregului consiliu de administrație, vreau să-i mulțumesc domnului Victor Avram, care a 

jucat un rol foarte important în parcursul companiilor Chimcomplex și Oltchim, contribuind semnificativ 

la integrarea celor două combinate, apoi creșterea și dezvoltarea noii companii.", a declarat Ștefan 

Vuza, CEO și Președinte al Consiliului de Administrație. 

“Vremurile pe care le trăim nu ne mai oferă luxul timpului pentru acomodare, pentru a înțelege business-

ul atât de specific al industriei chimice, de aceea preluarea funcției de CEO de către mine înseamnă și 

să putem determina creșterea noii companii și continuarea investițiilor fără sincope. În proiectele pe 

care ni le propunem dorim să integrăm o nouă echipă executivă revigorată cu talente și atuuri puternice, 

urmărind o aplecare mai specifică a managementului spre direcțiile investiționale dictate de piață și de 

contextul global pe care îl traversăm.” a completat Ștefan Vuza. 

În acest context, Veronica Preoteasa, administrator Chimcomplex, va prelua funcţia interimară de Chief 

Commercial Officer (CCO) secondată de Dan Moldovan ca Deputy Chief Commercial Officer (CCO). 

Veronica Preoteasa are o experiență de peste 37 de ani în industria chimică, din care 19 ani în poziții 

de management, 10 ani de consultanță în domeniul poliuretanilor și antreprenoriat în comerțul și 

distribuția de produse chimice. 

Despre Chimcomplex 

Chimcomplex este principalul producător și furnizor de substanțe chimice vitale din regiune, specializat 

în polioli, clorosodice și Oxo-Alcooli. Este o companie strategică pentru economia românească, cel mai 

mare combinat de produse chimice, cu 2 platforme industriale la Onești și Râmnicu Vâlcea. 

Chimcomplex este o companie cu o tradiție de aproape 70 de ani, care dezvoltă produse de calitate 

pentru o viață mai bună și un viitor sustenabil. În anul 2021 Chimcomplex a înregistrat o cifră de afaceri 

de 2,244 miliarde de lei. 


