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1. Cadrul / Conjunctura /Mediul industrial 

Industria chimică din România 

una dintre cele mai afectate după 1990:  restructurare şi privatizare 

contracţie semnificativă după 1990 (scăderea cererii, pierderea pieţelor externe)

fragmentarea ramurii industriale (la sfârşitul lui 2007, 93% dintre companiile chimice 

erau cu capital privat)

Specific

eterogenă

concentată pe petrochimie, chimie organică şi anorganică, medicamente vrac, chimicale 

pentru agricultură, lacuri şi vopseluri 

România este un importator de chimicale

Evenimente cu impact asupra industriei chimice româneşti

România- Stat Membru UE (piaţă liberă / investiţii în creşterea competivităţii )

Adoptarea pachetului legislativ REACH (costuri asociate implementării)

Conformitate cu standardele de mediu UE  (investiţii semnificative până în 2020)
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2. De ce o Asociaţie a Industriei Chimice Româneşti?

România era singura ţară din SE E care nu avea o asociaţie profesională de profil care să 

reprezinte interesele industriei chimice la nivel naţional

Industria chimică este percepută ca un posibil motor de relansare a economiei, dar sunt 

necesare măsuri adecvate şi acţiuni conjugate

Asociaţia profesională este tipul de organizaţie – partener care se poate angaja în 

dialogul necesar

Problematica cu care se confruntă industria chimică are componente la nivel global, 

european şi naţional. Este necesară corelarea şi comunicarea structurată.
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3. APDCR  - voce a industriei chimice din România

Istoric

mai-decembrie 2012 /  la iniţiativa CEFIC 

Întâlniri pregătitoare/de tatonare cu reprezentanţi ai MECMA, DOW, BASF, AIVR.

22 Noiembrie Consultarea jucătorilor din industia chimică/ masă rotundă. 

Acţiuni şi rezultate:

- consens:  este necesară o „voce” a industriei chimice româneşti 

- grup de lucru (voluntariat) pentru Asociaţie profesională: Brenntag , DOW , Donauchem, 

BASF, Oltchim.

August 2013 : s-a înfiinţat Asociaţia Producătorilor şi Distribuitorilor de Chimicale din 

România APDCR. 

Membri fondatori: BASF România, Dow Chemical România, Brenntag, Donauchem 

România.
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3. APDCR  - voce a industriei chimice din România

APDCR: misiune şi viziune

Promovarea intereselor ştiinţifice, tehnice, de mediu, economice şi juridice ale societăţilor înfiinţate 

în România din sectoarele chimic, petrochimic, plastic şi farmaceutic şi  contribuţie la dezvoltarea 

durabilă a acestora

APDCR: Obiective 

Va fi în legătură cu reprezentanţii instituţionali

Va studia şi va propune soluţii pentru toate chestiunile de interes

Va plasa industria chimică din Romania la rangul unui participant activ, de încredere, stimat şi 

apreciat în societate

Va genera credibilitate şi încredere în relaţiile din cadrul industriei chimice vaste

Va asigura o relaţie deschisă cu mass media şi va promova o imagine corectă a activităţii membrilor 

Asociaţiei

Va lua toate măsurile necesare pentru ca recomandările, legile şi îndrumările tehnice, ştiinţifice şi de 

reglementare emise de organismele europene să fie corect interpretate

Va desfăşura acţiuni de informare şi promovare a unor poziţii convergente în probleme de interes 

reciproc cu partenerii
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4. Iniţiative locale APDCR

Ministerul Economiei ME Direcţia Comerţ Exterior şi Relaţii Internaţionale DCERI

- Consiliul de Export

- Studii de piaţă/ Analize sectoriale

- Strategia de Reindustrializare a României

EU  US TTIP Parteneriatul Comercial şi de Investiţii Transatlantic UE – SUA

Bioetanol Accesul la materii prime regenerabile pentru utilizarea ca materie primă în industria chimică

5. APDCR  şi CEFIC

membru afiliat CEFIC (AFEM) din octombrie 2013

APDCR beneficiază de sponsorizare CEFIC (start-up)

participare la AG din 2-3 octombrie ac/ München

APDCR va prelua iniţiativele adecvate specificului şi nivelului de dezvoltare  naţional

ESAD - European Single Assessment for Chemical Distributors) /SQUAS (safety and Quality 

Assessment System)
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6. APDCR Problematică, priorităţi şi planuri de viitor
Problematică & priorităţi

va dezvolta Îngrijirea Responsabilă/Responsible Care şi alte programe asemănătoare în România

va urmări şi susţine implementarea REACH, 

va urmări şi susţine Politica Energetică  

va sprijini programele privind  Sustenabilitatea 

va urmări şi susţine implementarea altor Standarde Europene aplicabile aferente; (legislaţie specifică 

pentru produse uleiuri minerale, biocizi, materii prime, deşeuri chimice dar şi  cea impusă de ISU, ITM, 

PSI, Mediu )

Planuri de viitor

obiectiv general

vizibilitate şi consolidarea poziţiei pe plan local şi european

APDCR şi-a propus să reprezinte, să susţină şi să contribuie, în primul rând, la dezvoltarea  industriei 

locale

acţiuni propuse/pentru consultare/de discutat

colectare, consolidare şi utilizare a rezultatelor în folosul membrilor APDCR

studii de piaţă pe teme specifice (detaliat şi foarte aplicat)

studii de piaţă pe teme specifice (detaliat şi foarte aplicat)

ambalaje şi etichetare 

gestionarea produselor periculoase/dangerous goods management 
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Ce ne trebuie ?

masa critică şi de susţinere din partea industriei la nivel naţional şi local

informaţiile despre greutăţile cu care se confruntă aceasta  

acestea sut vitale pentru o bună înţelegere a problemelor şi ulterior pentru suţinerea de soluţii 

viabile
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