
 

 

 

 

𝗖𝗵𝗶𝗺𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝘅 혀혂혀혁̦𝗶𝗻𝗲 𝗲𝗰𝗵𝗶𝗽𝗮 𝗦𝗖𝗠 𝗥�̂�𝗺𝗻𝗶𝗰혂 𝗩�̂�𝗹𝗰𝗲𝗮 î𝗻 𝗰𝗮𝗹𝗶혁𝗮혁𝗲 𝗱𝗲 𝗽𝗮𝗿혁𝗲𝗻𝗲𝗿 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻혁̦𝗮혁𝗼𝗿 

 

Începând cu 1 ianuarie 2023, Chimcomplex S.A a încheiat un parteneriat cu SCM Râmnicu Vâlcea 

pentru următoarea jumătate de an. Totodată, începând cu sezonul următor, Chimcomplex S.A. și-a 

manifestat interesul să devină, alături de Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, sponsorul principal al 

echipei.   

Decizia de alăturare a Chimcomplex, principalul producător și furnizor de substanțe chimice vitale din 

regiune, ca partener-finanțator al SCM Râmnicu Vâlcea a avut la bază încrederea în rezultate 

remarcabile și în evoluția ascendentă a clubului. Sportul de calitate provoaca reacții în lanț, iar 

Chimcomplex va fi alături de comunitatea SCM pentru a susține și încuraja performanța clubului 

pentru îndeplinirea obiectivelor asumate. 

“𝘊𝘰𝘯𝘴𝘪𝘥𝘦𝘳�̆�𝘮 𝘤�̆� 𝘴𝘦𝘮𝘯𝘢𝘳𝘦𝘢 𝘢𝘤𝘦𝘴𝘵𝘶𝘪 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘦𝘯𝘦𝘳𝘪𝘢𝘵 𝘦𝘴𝘵𝘦 𝘶𝘯 𝘱𝘳𝘪𝘮 𝘱𝘢𝘴 𝘱𝘦𝘯𝘵𝘳𝘶 𝘳𝘦𝘷𝘦𝘯𝘪𝘳𝘦𝘢 𝘩𝘢𝘯𝘥𝘣𝘢𝘭𝘶𝘭𝘶𝘪 𝘷�̂�𝘭𝘤𝘦𝘢𝘯 

𝘪 ̂𝘯 𝘵𝘰𝘱, 𝘤𝘰𝘯𝘧𝘰𝘳𝘮 𝘵𝘳𝘢𝘥𝘪�̦�𝘪𝘦𝘪 𝘮𝘶𝘯𝘪𝘤𝘪𝘱𝘪𝘶𝘭𝘶𝘪 �̂�𝘯 𝘢𝘤𝘦𝘴𝘵 𝘴𝘱𝘰𝘳𝘵, 𝘢𝘵�̂�𝘵 𝘭𝘢 𝘯𝘪𝘷𝘦𝘭 𝘯𝘢�̦�𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭 𝘤�̂�𝘵 𝘴 ̦𝘪 𝘦𝘶𝘳𝘰𝘱𝘦𝘢𝘯. 

𝘊𝘩𝘪𝘮𝘤𝘰𝘮𝘱𝘭𝘦𝘹 𝘴𝘶𝘴�̦�𝘪𝘯𝘦 𝘪𝘯𝘰𝘷𝘢𝘵 ̦𝘪𝘢 �̂�𝘯 𝘵𝘰𝘵 𝘤𝘦𝘦𝘢 𝘤𝘦 𝘧𝘢𝘤𝘦 �̦�𝘪 𝘢𝘷𝘦𝘮 �̂�𝘯𝘤𝘳𝘦𝘥𝘦𝘳𝘦 𝘤�̆� 𝘢𝘤𝘦𝘢𝘴𝘵�̆� 𝘢𝘭�̆�𝘵𝘶𝘳𝘢𝘳𝘦 𝘥𝘦 𝘧𝘰𝘳�̦�𝘦 𝘷𝘢 

𝘢𝘥𝘶𝘤𝘦 𝘤𝘭𝘶𝘣𝘶𝘭𝘶𝘪 𝘰 𝘢𝘭𝘵�̆� 𝘥𝘪𝘯𝘢𝘮𝘪𝘤�̆�” a declarat domnul Marius Tuca, Director Sport Club Municipal Rm. 

Vâlcea. 

“𝘕𝘦-𝘢𝘮 𝘢𝘭�̆�𝘵𝘶𝘳𝘢𝘵 𝘤𝘶 𝘨�̂�𝘯𝘥𝘶𝘭 𝘥𝘦 𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘪𝘯𝘶𝘢 𝘶𝘯 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘦𝘯𝘦𝘳𝘪𝘢𝘵 𝘪𝘴𝘵𝘰𝘳𝘪𝘤 �̦�𝘪 𝘵𝘰𝘵𝘰𝘥𝘢𝘵�̆� 𝘥𝘦 𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘵𝘳𝘶𝘪 𝘰𝘳𝘨𝘢𝘯𝘪𝘤, 𝘱𝘢𝘴 

𝘤𝘶 𝘱𝘢𝘴, 𝘢𝘤𝘦𝘢𝘴𝘵�̆� 𝘱𝘰𝘷𝘦𝘴𝘵𝘦, 𝘭𝘢 𝘧𝘦𝘭 𝘤𝘢 �̂�𝘯 𝘤𝘩𝘪𝘮𝘪𝘦. 𝘗𝘰𝘵𝘦𝘯�̦�𝘪𝘢𝘭𝘶𝘭 𝘦𝘴𝘵𝘦 𝘮𝘢𝘳𝘦, 𝘰 𝘦𝘤𝘩𝘪𝘱�̆� 𝘥𝘦 𝘷𝘢𝘭𝘰𝘢𝘳𝘦 𝘪𝘴𝘵𝘰𝘳𝘪𝘤�̆�, 𝘶𝘯 

𝘤𝘭𝘶𝘣 𝘥𝘦 𝘵𝘳𝘢𝘥𝘪�̦�𝘪𝘦, 𝘴𝘶𝘴�̦�𝘪𝘯𝘶𝘵 𝘥𝘦 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘦𝘯𝘦𝘳𝘪 𝘧𝘪𝘯𝘢𝘯�̦�𝘢𝘵𝘰𝘳𝘪 𝘱𝘶𝘵𝘦𝘳𝘯𝘪𝘤𝘪 �̦�𝘪 𝘥𝘦 𝘴𝘶𝘱𝘰𝘳𝘵𝘦𝘳𝘪 𝘤𝘶 𝘱𝘢𝘴𝘪𝘶𝘯𝘦 𝘷𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘪𝘯𝘶𝘢 𝘴�̆� 

𝘤𝘢 ̂�̦�𝘵𝘪𝘨𝘦. 𝘕𝘦 𝘴𝘦𝘵�̆�𝘮 𝘰𝘣𝘪𝘦𝘤𝘵𝘪𝘷𝘦 𝘢𝘮𝘣𝘪�̦�𝘪𝘰𝘢𝘴𝘦 𝘱𝘳𝘪𝘷𝘪𝘯𝘥 𝘢𝘤𝘦𝘴𝘵 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘦𝘯𝘦𝘳𝘪𝘢𝘵, 𝘷𝘪𝘻𝘪𝘶𝘯𝘦𝘢 𝘯𝘰𝘢𝘴𝘵𝘳�̆� 𝘮𝘦𝘳𝘨𝘦 𝘧𝘰𝘢𝘳𝘵𝘦 

𝘥𝘦𝘱𝘢𝘳𝘵𝘦 𝘴 ̦𝘪 𝘢𝘷𝘦𝘮 �̂�𝘯𝘤𝘳𝘦𝘥𝘦𝘳𝘦 𝘤�̆� 𝘰 𝘴�̆� 𝘰𝘣�̦�𝘪𝘯𝘦𝘮 �̂�𝘮𝘱𝘳𝘦𝘶𝘯�̆� 𝘳𝘦𝘻𝘶𝘭𝘵𝘢𝘵𝘦 𝘳𝘦𝘮𝘢𝘳𝘤𝘢𝘣𝘪𝘭𝘦 �̦�𝘪 𝘰 𝘦𝘷𝘰𝘭𝘶�̦�𝘪𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘵𝘢𝘯𝘵𝘢 ̆ 

𝘥𝘦 𝘤𝘢𝘳𝘦 𝘴�̆� 𝘧𝘪𝘮 𝘮�̂�𝘯𝘥𝘳𝘪 𝘻𝘪 𝘥𝘦 𝘻𝘪.” a declarat Ștefan Vuza, Președinte și CEO Chimcomplex, Partener 

Finanțator. 

“𝘌𝘴𝘵𝘦 𝘰 𝘣𝘶𝘤𝘶𝘳𝘪𝘦 𝘪𝘮𝘦𝘯𝘴�̆� 𝘴�̆� 𝘳𝘦𝘶�̦�𝘪𝘮 𝘴�̆� 𝘢𝘥𝘶𝘤𝘦𝘮 𝘢𝘭𝘢 ̆𝘵𝘶𝘳𝘪 𝘥𝘦 𝘩𝘢𝘯𝘥𝘣𝘢𝘭𝘶𝘭 𝘷�̂�𝘭𝘤𝘦𝘢𝘯 𝘶𝘯 𝘤𝘰𝘭𝘰𝘴 �̂�𝘯 𝘥𝘰𝘮𝘦𝘯𝘪𝘶𝘭 

𝘤𝘩𝘪𝘮𝘪𝘦𝘪, 𝘢�̦�𝘢 𝘤𝘶𝘮 𝘦𝘴𝘵𝘦 𝘊𝘩𝘪𝘮𝘤𝘰𝘮𝘱𝘭𝘦𝘹. 𝘙𝘦𝘻𝘶𝘭𝘵𝘢𝘵𝘦𝘭𝘦 𝘥𝘪𝘯 𝘶𝘭𝘵𝘪𝘮𝘪𝘪 𝘢𝘯𝘪 𝘢𝘭𝘦 𝘤𝘭𝘶𝘣𝘶𝘭𝘶𝘪 �̦�𝘪 𝘧𝘢𝘱𝘵𝘶𝘭 𝘤�̆� 𝘦𝘤𝘩𝘪𝘱𝘢 𝘦𝘴𝘵𝘦 

𝘥𝘪𝘯 𝘯𝘰𝘶 �̂�𝘯 𝘵𝘰𝘱𝘶𝘭 𝘦𝘤𝘩𝘪𝘱𝘦𝘭𝘰𝘳 𝘥𝘪𝘯 𝘙𝘰𝘮𝘢𝘯𝘪𝘢, 𝘱𝘳𝘦𝘤𝘶𝘮 �̦�𝘪 𝘰 𝘱𝘳𝘦𝘻𝘦𝘯�̦��̆� 𝘱𝘦𝘳𝘮𝘢𝘯𝘦𝘯𝘵𝘢 ̆ �̂�𝘯 𝘱𝘭𝘢𝘯 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘯𝘢�̦�𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭, 𝘢𝘶 

𝘧𝘢 ̆𝘤𝘶𝘵 𝘤𝘢 𝘢𝘤𝘦𝘴𝘵 𝘮𝘢𝘳𝘦 𝘤𝘰𝘮𝘣𝘪𝘯𝘢𝘵 𝘤𝘩𝘪𝘮𝘪𝘤 𝘴�̆� 𝘴𝘦 𝘢𝘭�̆�𝘵𝘶𝘳𝘦 𝘪 ̂𝘯 𝘥𝘳u𝘮𝘶𝘭 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘶, 𝘤�̆�𝘵𝘳𝘦 𝘤𝘦𝘭𝘦 𝘮𝘢𝘪 𝘮𝘢𝘳𝘪 

𝘱𝘦𝘳𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢𝘯𝘵𝘦. 𝘝�̆� 𝘮𝘶𝘭�̦�𝘶𝘮𝘪𝘮 �̦�𝘪 𝘷�̆� 𝘢𝘴𝘪𝘨𝘶𝘳�̆�𝘮 𝘤�̆� 𝘷𝘰𝘮 𝘧𝘢𝘤𝘦 𝘵𝘰𝘵𝘶𝘭 𝘱𝘦𝘯𝘵𝘳𝘶 𝘢 𝘯𝘦 𝘢𝘵𝘪𝘯𝘨𝘦 𝘴𝘤𝘰𝘱𝘶𝘳𝘪𝘭𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘱𝘶𝘴𝘦.” a 

declarat Florin Verigeanu, Președintele secției de handbal. 

 

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

specializat în polioli și clorosodice. 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.   


