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DESPRE NOI

Chimcomplex este principalul producător și furnizor de substanțe
chimice vitale din regiune, specializat în polioli, clorosodice și OxoAlcooli.
Suntem o companie strategică pentru economia românească.
Cel mai mare combinat de produse chimice din România.
Cel mai mare exportator cu capital privat românesc.
Suntem o companie chimică privată, cu o tradiție îndelungată, 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 accentul pe protecția mediului și
sustenabilitate.
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CE FACEM
NOI?

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.
Chimcomplex și-a demonstrat valoarea strategică pentru România și țările
vecine în 2020. Pe măsură ce piețele pentru alte produse se închideau, neam străduit să recuperăm pierderile, dar compania noastră nu a oprit
producția și furnizarea de produse care sunt esențiale pentru viață.
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Chimcomplex este unicul
producător în România al
substanțelor active
biocide pe bază de clor,
hipoclorit de sodiu, clorură
de var.
ACESTE
PRODUSE ASIGURĂ TRATAREA
ȘI DEZINFECȚIA
SUPRAFEȚELOR ÎN LUPTA CU
CEI MAI
PERICULOȘI VIRUȘI ȘI AGENȚI
PATOGENI

UNICUL PRODUCĂTOR
DIN ROMÂNIA DE
BIOCIDE
La semnele timpurii ale apariției virusului în
România am crescut capacitatea de producție și
am lansat un nou produs biocid „gata de folosit”,
hipocloritul de sodiu în soluția de 1,25%. Am
primit confirmarea că produsul este virucid
împotriva coronavirus, în urma analizelor
efectuate de către laboratorul independent J.S.
Hamilton.

și sunt utilizate de asemenea,
și în procesul de tratare al
apei potabile. Chimcomplex
este astfel o companie
strategică a economiei
românești pentru siguranța
națională privind sănătatea
publică în domeniul apei.
Bulgaria, Grecia și Moldova nu
au la nivel național
producători de clorosodice
sau alcooli și nici alte surse
externe din care să se
aprovizioneze, fiind în mod
direct dependente de
producția noastră. Orașe
precum: Sofia, Atena și Salonic
nu au alte surse pentru
asigurarea apei potabile. Am
reușit să satisfacem cererea
regională crescută în cursul
anului și ne simțim
responsabili să rămânem și pe
viitor un furnizor de încredere.
Produsele Chimcomplex sunt
utilizate
în sectorul energetic, industria
auto, în chimie
și petrochimie, celuloză și
hârtie, produse farmaceutice,
materiale plastice, metalurgie,
produse alimentare, lemn și
mobilier.
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STRATEGIE
Integrarea celor două
platforme și creșterea
eficienței generale a
companiei
Ajustarea portofoliului la
cerințele pieței
Reducerea amprentei de
carbon
Să devenim lideri de piață
regionali.
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MISIUNE

SĂ CONSTRUIM O COMPANIE CHIMICĂ REGIONALĂ PUTERNICĂ,
INTEGRATĂ, CARE SĂ OFERE PRODUSE VITALE PENTRU CREȘTEREA
CALITĂȚII VIEȚII.

SĂ DEZVOLTĂM ȘI SĂ DĂM VALOARE RESURSELOR NAȚIONALE,
UTILIZÂND TEHNOLOGII AVANSATE, ÎN CONFORMITATE CU CELE MAI
BUNE PRACTICI, ÎMPREUNĂ CU PARTENERII DE AFACERI, ANGAJAȚII
ȘI COMUNITATEA.
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VIZIUNE

SĂ CREȘTEM DINAMIC PRIN PARTENERIATE STRATEGICE DE
ÎNCREDERE.
DEZVOLTARE DE PRODUSE ȘI SERVICII CARE ADAUGĂ VALOARE
RIDICATĂ CLIENȚILOR
SĂ FIM RECUNOSCUȚI PENTRU SOLUȚII, PROCESE, APLICAȚII
INOVATOARE ȘI PENTRU ACCENTUL PUS PE PROTECȚIA MEDIULUI
SĂ FIM O COMPANIE CARE OFERĂ UN LOC DE MUNCĂ SIGUR ȘI UN
MEDIU DE ÎNVĂȚARE

.
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INTEGRAREA ACTIVELOR
OLTCHIM
Urmare a achiziționării de către
Chimcomplex SA Borzești în
decembrie 2018 a celor cinci
pachete de active aparținând
companiei Oltchim în anul 2020
s-au continuat acțiunile de
integrare a activităților
platformelor de la Borzești și Rm.
Valcea. Dispunem de forță de
muncă bine pregătită iar,
împreună, specialiștii de pe toate
platformele noastre au făcut o
treabă exemplară 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, contact
mai ușor (digitalizat) cu echipa noastră
de vânzări.
În cursul anului 2020 compania a
efectuat, pe platforma de la Borzești,
investiții în valoare de cca. 6 milioane
RON și la Sucursala Rm. Vâlcea de
26.141.661 RON.

ANGAJAREA
PĂRȚILOR
INTERESATE

Încrederea și sprijinul
părților interesate sunt de
o importanță
fundamentală pentru
dezvoltarea durabilă a
companiei. Am stabilit
mecanism deschis de
comunicare cu părțile
interesate pe care îl
optimizăm continuu.
Compania creaște împreună
cu aceasta și revitalizează
industria chimică din
România.

PRINCIPALELE
PIEȚE DE DESFACERE SI
COTA DEȚINUTĂ DE
PRINCIPALELE PRODUSE
PE ACESTE PIEȚE SI
METODELE DE
DISTRIBUȚIE

Sucursala Borzești:
Principalele piețe de desfacere sunt:
România 46%, Uniunea Europeană 31%,
Orientul Mijlociu 17%, alte regiuni 6%.
Sucursala Vâlcea:
Principalele piețe de desfacere au fost:
Uniunea Europeană 52%, România 29%,
Orientul Mijlociu 8%, alte regiuni 11%.
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.
Relațiile cu furnizorii au un caracter
tradițional și sunt procedurate în cadrul
unui sistem integrat de management al
calității - mediu ISO 9001:2015, ISO
14001:2015.

Evaluarea activității de vânzare
În anul 2020, cifra de afaceri a companiei a
scăzut cu 8%, de la de la 1.277,8 milioane lei in
2019, la 1.171,5 milioane lei, pe fondul crizei
generate de pandemia de Covid 19. În condițiile
în care în anul 2020 nivelul veniturilor din
exploatare este cu 2% mai mic decât al anului
2019 iar cheltuielile de exploatare au scăzut cu
14 % față de anul precedent, se înregistrează un
profit din exploatare cu o creștere de 246%.

Pe piața internă Chimcomplex SA Borzești , în
domeniul său de activitate, a devenit
producător unic, consolidandu-și poziția pe
piață, după achiziția activelor Oltchim SA Rm.
Vâlcea care deţine tehnologii similare de
obţinere a produselor clorosodice.
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SUSTENABILITATE
Strategia de afaceri a companiei este orientată spre menținerea unei creșteri
constante și sustenabile.
Compania se angajează să asigure o eficiență operațională și financiară mai mare,
făcând din sustenabilitate o parte integrantă a proceselor de business.
Îmbunătățim continuu eficiența producției, reducem impactul asupra mediului,
creăm condiții de muncă favorabile și eficiente, păstrăm și menținem sănătatea
publică și ajutăm la soluționarea problemelor sociale din regiunile în care ne
desfășurăm operațiunile.
Ne angajăm să utilizăm energie cu emisii scăzute de dioxid de carbon, accesibilă și
la prețuri competitive.
În prezent explorăm alternative tehnologice și de investiții care ne permit să
progresăm în mod sustenabil și progresiv către tranziția energetică: tehnologia de
captare, utilizare și stocare a carbonului și hidrogenul verde.
Monitorizarea permanentă a planurilor noastre de energie și carbon urmărește să
garanteze excelența operațională a proceselor noastre în ceea ce privește energia,
care este fundamentală pentru reducerea intensității carbonului și progresul către
obiectivul de reducere a emisiilor noastre până în 2050.
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SUSTENABILITATE

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:
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SUSTENABILITATE
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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SUSTENABILITATE
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.
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SUSTENABILITATE
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 inconjurator - Reglementările privind mediul înconjurător sunt într-o fază de
dezvoltare în România iar Chimcomplex nu a înregistrat datorii la data de 31 decembrie
2020 pentru orice costuri anticipate, inclusiv taxe legale și de consultanță, proiectarea și
punerea în aplicare a planurilor de remediere în ceea ce privește mediul.
Condițiile economice, politice și sociale din România sau alte țări
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.
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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
cu tehnologii BAT și
respectând normativele
europene.
Politicile de Apa
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%.

Apa uzată - 20 mil. m3 de
apă se pot trata în Stația de
Tratare a Apei Reziduale de
la Borzești în flux continuu
într-un an.
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 2020, în ceea ce privește
gestionarea apelor uzate,
astfel încât operațiunile
noastre să aibă un impact
redus asupra mediului și
calității apei care revine în
râul Trotuș.
Pe lângă gestionarea
cuprinzătoare a apei,
Chimcomplex continuă să
crească nivelul de conştientizare în ceea ce priveşte
necesitatea reducerii cantităţii de deşeuri rezultate din
procesele tehnologice.
La Vâlcea și la Onești o parte
din deșeurile industriale
generate sunt reutilizate în
alte procese industriale;

DIN GRIJĂ
FAȚĂ DE
MEDIU

Deșeurile valorificabile (fier
vechi, hârtie și carton, ulei
uzat, anvelope uzate, DEEEuri, deșeuri de becuri și
corpuri de iluminat, etc.) se
colectează selectiv și se
valorifică sau se predau la
operatori autorizați. Se
fac eforturi pentru reducerea
cantității de deșeuri ce
necesită eliminare în
depozite autorizate sau
eliminare prin incinerare.
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.

Măsurarea amprentei de
carbon:
Tehnologie şi inovaţie:
De 13 ani Chimcomplex
Sucursalele
calculează anual cantitățile
Chimcomplex, sunt
de emisii de gaze cu efect
certificate pentru Sistem de seră. Pe platforma de la
de Management Integrat Onești una din instalațiile
conform ISO 9001. Mai
de cogenerare, precum și
mult, Chimcomplex a
una din cele 2 centrale
obținut, certificarea
termice, funcționează și cu
Sistemului de
hidrogen obținut în
Management al Mediului instalația de Electroliză cu
conform standardului
membrană, fapt care
14001 și 18001 pentru
contribuie la reducerea
Certificarea sistemelor de emisiilor de CO2 și gaze
management al sănătăţii de ardere în atmosferă.
şi securităţii în muncă.
Aceste momente au
Reciclare chimică
marcat asumarea unei
În 2020 am reciclat peste
Politici integrate de
1.000 de tone de acid
calitate, mediu, sănătate clorhidric, pe care apoi lși securitate ocupațională am refolosit ca materie
de către toate sucursalele primă pentru alte produse
din România, prin care ne chimice. Proiecte similare
asumăm valorile
de reciclare chimică a
Chimcomplex: loialitate,
deșeurilor din spumelor
onestitate, încredere,
poliuretanice sunt
etică, siguranță, integriactualmente în cercetare
tate și responsabilitatea
cu rezultate promițătoare.

DIN GRIJĂ
FAȚĂ DE
MEDIU

Protejarea biodiversităţii:
Orientarea către conservarea
biodiversității este un
angajament serios pentru noi.
Platformele Chimcomplex
sunt adevărate spații
destinate biodiversității.
Respectând măsurile de
precauție am continuat să
plantăm și în toamna anului
2020 alături de angajați pe
platforma de la Rm. Vâlcea.
Protejarea resurselor:
Chimcomplex acționează
după valori pe care le susține
concret prin activități sub
semnul protejării mediului, al
solidarității și al protejării
patrimoniului.

DIN GRIJĂ
FAȚĂ DE
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,
soluția de NaCl este
returnată la sondele
furnizorului după utilizare
pentru a fi folosită la
dizolvarea zăcământului
de sare și apoi reutilizată.

Cogenerarea
Este un sistem inteligent
de producere simultană a
energiei electrice și
termice cu randament
global de peste 75%. Prin
comparație, producția
separată de electricitate
și căldură are un randament de sub 55%. Astfel,
doar 25% până la 50%
din combustibilul ars este
transformat în energie
electrică, restul fiind
pierdut prin turnurile de
răcire și prin coșurile de
fum. 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.

MEDIU

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

MANAGEMENTUL

SIGURANȚEI

Chimcomplex respectă cu strictețe cerințele Legii 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 răniți, atât la muncă cât și în timpul liber, pe tot parcursul acestui an.
Obiectivul nostru este de a oferi un mediu de lucru sigur pentru fiecare angajat.

Prin Planul de Prevenire și Protecție 2020, am stabilit măsuri stricte de reducere a
riscurilor la locul de muncă.
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SIGURANȚĂ

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.
Avem o mare responsabilitate în ceea ce
privește dezinfectarea angajaților și a
populației în general și, de asemenea,
clorinarea apelor potabile și de piscină.
Am avut mare grijă în timpul acestei
pandemii de Covid-19 să distribuim
produsele noastre la nivel național și
internațional și să încurajăm
dezinfectarea.
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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 proprii
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
Ne bazăm pe 2000 de profesioniști în cele 2

Drepturile omului

combinate.

Chimcomplex respectă strict legile și

Investim în echipele noastre pentru a realiza

reglementările privind protecția drepturilor

împreună cele mai mari proiecte din

omului.

industria chimică din România.

Respectăm dreptul angajaților la libertatea
personală, dreptul la concediu, egalitatea de gen

Structura organizatorică a Chimcomplex este de

și drepturile și interesele angajatelor de sex

tipul ierarhic funcțională, având în componență

feminin și ale minorităților etnice.

compartimente dimensionate corespunzător cu
volumul și complexitatea activităților, grupate

40% din funcțiile de conducere din cele 2

pe criteriul funcțiunilor societăți comerciale.

platforme industriale ale companiei sunt ocupate

În vederea realizării obiectivelor organizației

de femei. Grație acestei repartizări, există o

compania dispune de personal de specialitate

diversitate a punctelor de vedere în cadrul

pentru toate domeniile de activitate.

discuțiilor și al deciziilor pe care le luăm în

Angajatii Chimcomplex beneficiază de un

beneficiul companiei.

mediu de lucru profesionist și de dezvoltare,

90% dintre acestea sunt mame și 40% lucrează în

relații de muncă echitabile, aprecierea

cadrul companiei de peste 20 de ani.

obiectivă a perfomanțelor, siguranță și

Politicile interne interzic toate formele de

securitate personală. De asemenea, angajații

discriminare: în funcție de sex, etniei, religiei și a

beneficiază de măsuri de protecție socială,

naționalității.

prime și alte bonusuri stabilite prin Contractul
Colectiv de Muncă.
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OAMENII
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 continuat în 2020 procesul de formare
profesională a angajaților pentru obținerea și
avizarea autorizațiilor de lucru.
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.
Am inițiat primul studiu de cultură
organizațională prin intermediul căruia am
aflat legăturile dintre cultura și încrederea
organizațională, iar în urma acestui proces
dezvoltăm instrumente de amplificare a
sentimentului de apartenență la grup și în
final de remodelare a culturii organizației.
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Anul acesta am lansat și programul intern de transformare denumit "PENTRU MAINE” care
a determinat implicarea voluntară, reacție, optimizarea comunicării interne și dezvoltarea
unor proiecte care vor avea un impact major asupra viitorului nostru. „Pentru Maine” i-a
inspirat pe colegi să lucreze împreună la soluții care au devenit parte a strategiei noastre de
afaceri.

Sănătatea și securitatea 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.
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Meserie
pentru
viitor
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.
Din luna septembrie a acestui an,
Chimcomplex a angajat prima generație
tânără de operatori chimiști și sudori. 24 de
tineri, băieți și fete au fost angajați la Borzești
și beneficiază de programe de formare și
integrare la locul de muncă. În parteneriat cu
Ministerul Educației și Colegiul Tehnic
Gheorghe Asachi din Onești, jud. Bacău,
compania a susținut în cadrul învățământului profesional în sistem dual, timp de 3 ani o
clasă cu specializarea operatori chimiști și
sudori. Pe perioada studiilor 2017÷2020, elevii
au beneficiat de bursa de studiu, stagii de
practică
sub
îndrumarea
mentorilor
Chimcomplex și transport gratuit de la
Colegiu Tehnic la Chimcomplex.
Au fost foarte bine primiți pentru că au adus
un suflu nou în echipele lor.

TINERII
CHIMIȘTI

Stagii de practică și vizitele de studiu
pentru studenții de la Facultatea de Chimie
aplicată și Știința materialelor – București,
Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția
mediului – Iași și Facultatea de Ingienerie și
Protecția Mediului Bacău au fost
restricționate din cauza pandemiei.
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 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.

IMPLICARE ÎN
COMUNITATE
Există motive economice justificate
pentru ca o companie să acționeze cu
responsabilitate socială: păstrarea
resurselor naturale, colaborarea cu clienții
care se preocupă de aceste aspecte și
obținerea respectului autorităților. Dar
adevărata responsabilitate este mult mai
adâncă și se găsește în inimile fiecăruia
dintre noi.
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 creem
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.
Angajamentele Chimcomplex legate de
parteneriate se fac în special sub formă
de operaţiuni de sponsorizare verificate și
validate de către un comitet special
de analiză.
Pilonii principali de responsabilitate
socială corporativă sunt: protecția
mediului, preocuparea pentru oameni
și educația&cultura.
PROTECȚIA MEDIULUI
Compania depune toate eforturile pentru
a crește gradul de conștientizare și
educare petema 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.
În 2020 am oferit 82 de tone de hipoclorit de sodiu
pentru dezinfectarea spitalelor județene din Onești și
Vâlcea, precum și din alte 9 județe: Botoșani, Brăila,
Brașov, Galați, Iași, Suceava, Vaslui, Dolj și Gorj. Am
încurajat dezinfecția școlilor și liceelor din comunitățile unde ne derulăm activitatea oferind biocide gata
de folosit.
Totodată am susținut eforturile de dezinfecție ale
organizațiilor: Motivation Romania, Vivid Piatra
Neamț, ISU Telerman, dar și a Primăriei Comunei
Suhaia Teleorman și Inspectoratul de Jandarmi
Teleorman.
Compania este un susținător al sportului și mișcării,
sponsorizând în 2020 Federația Română de Turism
Sportiv, Asociația Clubului Sportiv "Off road Cluj",
Asociația Oxy Sport,
EDUCAȚIA și CULTURA

Implicarea în educație și cultură reprezintă
angajamentul companiei de a participa activ la viața
orașului și de a influența în mod pozitiv dezvoltarea
tinerilor.
Astfel că în 2020 am susținut cu sponsorizări
Fundația Pro Educația David și Asociația Mentor Rock
- organizatori Open Air Blues Festival.
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VIITOR

În anul 2021 vor fi continuate obiectivele
de investiții în desfășurare și va fi
elaborată strategia de dezvoltare cu noi
investiții pentru perioada următoare.
Programul de investiții al Sucursalei
Râmnicu Vâlcea aferent anului 2021 este
de 16.640.000 euro.
Valoarea totală a investițiilor prevăzute
pentru anul 2021 pe platforma Borzești
este de circa 7.400.000 euro și vizează:
Construirea/amenajarea de instalații noi
pentru diversificarea gamei de produse și
extinderi de capacități, precum și alte
investiții pentru modernizare și
mentenanța capacităților de producție
curente.
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