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Proiectul „Investing in innovative green technology to produce new environmentally 

friendly polyols at CHIMCOMPLEX” 

(ref 2021/331014) 

 

Chimcomplex SA Borzești derulează pe platforma Râmnicu Vâlcea, începând cu data de 

19 aprilie 2022, proiectul „Investing in innovative green technology to produce new 

environmentally friendly polyols at Chimcomplex”. Proiectul este co-finanțat în cadrul 

programului “Dezvoltarea Afacerilor, Inovare și IMM-uri”, conform contractului nr. 

2021/331014 încheiat cu Innovation Norway în calitate de operator de program. 
 

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 2.431.000 Euro, din care asistenţa financiară 

nerambursabilă este de 1.215.000 Euro. Durata de implementare a proiectului este de maxim 

22 de luni. 
 

Obiectivul general al proiectului este creșterea competitivității Chimcomplex prin investiția  

într-o tehnologie inovatoare în vederea producerii de noi polioli cu componentă ecologică. 

Scopul proiectului este promovarea și optimizarea producției de polioli speciali inclusiv 

validarea împreună cu clienții, adaptând formula în funcție de nevoile specifice ale acestora și 

crescând capacitatea de utilizare a infrastructurii de producție existente. 

 

Proiectul este derulat în parteneriat cu International Development Norway – o organizație 

norvegiană cu peste 20 ani de experiență în proiecte internaționale pentru dezvoltarea de 

bune practici în domeniul eco‐business. Parteneriatul va contribui la dezvoltarea unui concept 

durabil în vederea creșterii competitivității Chimcomplex, pentru a reduce amprenta de carbon 

în procesele de producție și pentru a-și transforma activitățile în conformitate cu principiile 

economiei circulare. 
 

Chimcomplex SA Borzești, este principalul producător și furnizor de substanțe chimice vitale 

din regiune, fiind o companie strategică pentru economia românească, înființată în 1954 la 

Borzești, Onești. Chimcomplex administrează în prezent cel mai mare combinat de produse 

chimice, cu două platforme industriale la Onești și Râmnicu Vâlcea specializate în fabricarea 

de polioli, clorosodice și Oxo-Alcooli. Chimcomplex este o companie chimică privată, care 

dezvoltă produse de calitate pentru o viață mai bună și un viitor sustenabil. Produsele 

dezvoltate de Chimcomplex au o aplicabilitate largă de la: construcții, industria auto și industria 

mobilei, la producția energiei verzi, industria textilă sau extractivă până la industria alimentară. 

Compania investește continuu în noi tehnologii pentru a crește eficiența oferind astfel soluții 

complete și integrate de înaltă performanță în vederea satisfacerii nevoilor clienților săi.  
 

Proiect finanțat cu sprijinul granturilor acordate prin mecanismul financiar Norvegian 2014-
2021, în cadrul „Programului Dezvoltarea IMM-urilor din România". 



 

 
 

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:  
Georgiana Stavarache – Director PR și Comunicare 

E-mail: Georgiana.stavarache@chimcomplex.com 


