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Amplasare. Istoric

OLTCHIM este situat la 10 km distanta fata de

orasul Râmnicu Valcea si la 175 km nord-vest fata

de Bucuresti, in partea de sud a Romaniei, pe

drumul national A1.

La amplasarea companiei au fost luate in

considerare avantaje precum: existenta in zona a

multiple resurse naturale (sare, calcar, carbune, sursa

de apa raul OLT), forta de munca calificata din zona,

acces la caile de comunicatie rutiere si ferate - avand

legatura cu toate frontierele si porturile de la Dunare

si Marea Neagra.



Amplasare. Istoric
Compania a fost infiintata in mai 1966 sub denumirea de Combinatul Chimic Ramnicu Valcea si este astazi una din cele

mai mari companii de produse chimice din Romania, la care statul roman prin Ministerul Economiei detine 54,81% din capitalul
social.
De la înfiinţare şi până în prezent au fost parcurse următoarele etape:

 1991-2003 - s-a diversificat gama sortimentală a produselor, realizându-se peste 40 de produse de bază în peste 78 de
sortimente, dezvoltându-se producţia de polimeri vinilici, polieteri polioli, plastifianti, formulări de pesticide,
prelucrări mase plastice. Aceasta etapa a cuprins obiective de importanţă strategică pentru dezvoltarea Oltchim:
modernizări (instalaţia de oxo-alcooli, electroliza cu membrană schimbătoare de ioni), punere în funcţiune de noi
instalaţii (sodă caustică fulgi şi perle, anhidrida ftalică, dioctilftalat, demineralizare apa, incinerare reziduuri
clorurate) şi extinderi de capacităţi la instalaţiile existente (propenoxid, polioli flexibili, PVC).

 2004-2011 - s-au efectuat modernizări şi extinderi de capacitate la instalaţiile tehnologice existente: propenoxid, polioli-
polieteri, PVC şi s-au pus în funcţiune o instalaţie nouă de incinerare rezidii precum şi o instalaţie de var industrial.
În ianuarie 2010 a fost finalizată preluarea activităţilor petrochimice de la OMV PETROM SA Sucursala ARPECHIM
Piteşti. Societatea utilizeaza pentru fabricare tehnologii moderne la majoritatea instalatiilor tehnologice acestea
fiind coordonate pe baza de DCS.

 2008 - noiembrie, OMV Petrom a oprit activitatea de petrochimie de la Divizia Petrochimica Bradu, ceea ce a determinat
sistarea livrării principalelor materii prime - etilena şi propilena – către Oltchim. Este momentul din care compania a
inceput sa se confrunte cu probleme financiare din ce in ce mai mari.

 2013 - La 30 ianuarie 2013, Oltchim a intrat în procedură de insolvenţă. În această etapă, activitatea sa este gestionată de
un consorțiu de administratori judiciari, de un administrator special și este supravegheată de un judecător sindic.

 2015 - La 22 aprilie 2015 a fost aprobat de către judecătorul sindic Planul de reorganizare a activității Oltchim SA, cu
termen de implementare aprilie 2019.

 2017 - In luna martie, creditorii au aprobat modificarea Planului de Reorganizare. In conformitate cu modificarea Planului
de Reorganizare, creditorii au aprobat vanzarea activelor OLTCHIM SA pe 9 pachete de active.



Materii Prime si Produse finite. Portofoliul actual 

Materii prime Instalatie Produse

Electricitate

Sare
UZINA CLOROSODICE

Soda caustica
Acid clorhidric

Clor lichid
Hipoclorit de sodiu

Hidrogen

Propilena

Etilenoxid

Clor

Lapte de var

UZINA CHIMICA II

Propenoxid
Propilenglicol

Polioli

Propilena UZINA CHIMICA I Oxo-alcooli

21%
din CA

11%
din CA

64% 
din CA



UTILIZARI PRODUSE CLOROSODICE

 La fabricarea sapunului

 In industria petroliera
si petrochimica

 La fabricarea detergentilor

 In industria aluminiului

 In industria celulozei 
si hartiei

 In industria chimica (la fabricarea 
colorantilor, fenolului, fosfatilor) 

 In industria farmaceutica
 La tratarea apelor (dedurizare, demineralizare)
 In industria textila la fabricarea fibrelor celulozice prin 

procedeul tip „vascoza”

http://static2.libertatea.ro/typo3temp/pics/sapunuri_shutterstock_11039122_3e4e8955fb.jpg
http://static2.libertatea.ro/typo3temp/pics/sapunuri_shutterstock_11039122_3e4e8955fb.jpg
http://www.google.ro/url?url=http://www.zf.ro/zf-24/rusii-construiesc-cea-mai-mare-fabrica-de-aluminiu-din-lume-3065900/poze/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=JV_fU8unJfGQ4gSNv4GwAg&ved=0CBgQ9QEwAg&usg=AFQjCNHnrMOgIOdC6mjZ49Vkv_YSXuaUhQ
http://www.google.ro/url?url=http://www.zf.ro/zf-24/rusii-construiesc-cea-mai-mare-fabrica-de-aluminiu-din-lume-3065900/poze/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=JV_fU8unJfGQ4gSNv4GwAg&ved=0CBgQ9QEwAg&usg=AFQjCNHnrMOgIOdC6mjZ49Vkv_YSXuaUhQ
http://www.google.ro/url?url=http://ziuadecj.realitatea.net/economie/china-cumpara-somes-dej--53601.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=X1_fU_fuBOfR4QTW9IDgBQ&ved=0CBYQ9QEwAQ&usg=AFQjCNHTBbS0KoU4snlxRBt4ziz7tOsgtA
http://www.google.ro/url?url=http://ziuadecj.realitatea.net/economie/china-cumpara-somes-dej--53601.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=X1_fU_fuBOfR4QTW9IDgBQ&ved=0CBYQ9QEwAQ&usg=AFQjCNHTBbS0KoU4snlxRBt4ziz7tOsgtA
http://www.presalocala.com/wp-content/uploads/2010/11/Sonde-petrol-pompe.jpg
http://www.presalocala.com/wp-content/uploads/2010/11/Sonde-petrol-pompe.jpg


UTILIZARI POLIOLI-POLIETERI

 La obtinerea spumelor poliuretanice flexibile (conventionale, moi
sau supermoi)
In obtinerea spumelor poliuretanice flexibile turnate si in productia
de spume poliuretanice flexibile bloc de inalta rezilienta
 In obtinerea spumelor poliuretanice semirigide conventionale si
integrale

 La obtinerea spumelor poliuretanice flexibile bloc cu
duritate superioara
La obtinerea spumelor poliuretanice rigide si semirigide
La obtinerea spumelor poliuretanice rigide stropite sau
turnate

 In obţinerea de elastomeri, adezivi, acoperiri, agenti de
etansare (aplicatii CASE-Coating, Adhesives, Sealants,
Elastomers)
 In obtinerea de antispumanti, lubrifianti
 Flexibilizator pentru rasini epoxidice
 Reducator de vascozitate in amestecurile de polioli
pentru spume poliuretanice.

http://2.bp.blogspot.com/-8tyfz-zbqS4/UVBdpSo6zFI/AAAAAAAAABU/HKpxH0xfDu0/s1600/placi-spuma.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-8tyfz-zbqS4/UVBdpSo6zFI/AAAAAAAAABU/HKpxH0xfDu0/s1600/placi-spuma.jpg
http://www.google.ro/url?url=http://flavrohidroizolatii-termoizolatii.infoconstruct.ro/anunt_422616-Preturi+izolatie+spuma+poliuretanica+rigida.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=PoTgU8HaBsKaygOwyYHYCw&ved=0CDgQ9QEwEg&usg=AFQjCNF69NlzgtIavMkz3iAuRFAphNWG_w
http://www.google.ro/url?url=http://flavrohidroizolatii-termoizolatii.infoconstruct.ro/anunt_422616-Preturi+izolatie+spuma+poliuretanica+rigida.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=PoTgU8HaBsKaygOwyYHYCw&ved=0CDgQ9QEwEg&usg=AFQjCNF69NlzgtIavMkz3iAuRFAphNWG_w
http://www.google.ro/url?url=http://www.nouapietre.ro/pereti.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=5YTgU92HJ4SaygOtrIDIBw&ved=0CBoQ9QEwAzhQ&usg=AFQjCNGa-wldCe0fQFUMV7qN4jVdEyPGoQ
http://www.google.ro/url?url=http://www.nouapietre.ro/pereti.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=5YTgU92HJ4SaygOtrIDIBw&ved=0CBoQ9QEwAzhQ&usg=AFQjCNGa-wldCe0fQFUMV7qN4jVdEyPGoQ
http://www.pozecumasini.net/v/Lamborghini/Lamborghini+Murcielago+Poze+Masini+Lamborghini+Volan+Bord+Scaune.jpg.html?g2_imageViewsIndex=1
http://www.pozecumasini.net/v/Lamborghini/Lamborghini+Murcielago+Poze+Masini+Lamborghini+Volan+Bord+Scaune.jpg.html?g2_imageViewsIndex=1


UTILIZARI OXO-ALCOOLI

 fabricarea plastifiantilor;
 fabricarea lubrifiantilor sintetici;
 fabricarea agentilor tensioactivi si a antispumantilor;
 ca solvent pentru grasimi animale, uleiuri vegetale si minerale;
 agent de umezire si de dispersie pentru textile;

 OCTANOL

 I-BUTANOL şi N-BUTANOL

 solvent in industria lacurilor pe baza de nitroceluloza si rasini alchidice;
 solvent pentru fabricarea pielii artificiale;
 agent de extractie pentru uleiuri, medicamente, parfumuri;
materie prima la fabricarea hormonilor, vitaminelor;
 solvent pentru lacuri cu uscare in cuptor pe baza de uree si rasini fenolice.



Spre TQM prin MANAGEMENTUL CALITATII

Constient de avantajele pe care le prezintă un sistem de 
management al calității într-o organizație, Oltchim a decis în anul 1993 
implementarea standardului ISO 9001:1994, urmata intr-un mod oarecum 
firesc de:

 1997 - certificarea Sistemului de Management al Calitatii conform
ISO 9001:1994 de catre TUV SUDDEUTSCHLAND

 1998 - Oltchim a decis implementarea sistemului de management
al mediului în conformitate cu standardul ISO 14001:1997.

 1999 - certificarea Sistemului de Management al Mediului conform
ISO 14001:1996 de catre TUV SUDDEUTSCHLAND -
prima certificare din Romania

Calitatea este motorul a tot ce inseamna OLTCHIM



Spre TQM prin MANAGEMENTUL CALITATII

Calitatea se obtine prin abordarea unui stil modern de 
management, fapt demonstrat de implementarea conceptului TQM conform 
Modelului de excelență al EFQM

 2000 - certificarea Sistemului Integrat Calitate-Mediu
 2000 - primirea Premiului Roman Pentru Calitate "J M Juran“
 2001 - primirea Trofeului „Premiului Român pentru Calitate JM 

Juran”, la categoria Întreprinderi mari.
 2002- s-a realizat trecerea de la standardul ISO 9001:1994 la

standardul ISO 9001: 2001 și implementarea acestuia, integrarea
sistemului de management al calității cu cerințele standardului ISO 14001 și
recertificarea Sistemului Integrat Calitate-Mediu.
 2003 - acreditarea laboratoarelor de control al calitatii de catre

RENAR ( Asociatia de Acreditare din Romania) conform
SR EN ISO/ CEI 17025:2001

Calitatea este elementul cheie al activității Oltchim



Spre TQM , prin MANAGEMENTUL CALITATII

 2005- implementarea noii variante a standardului pentru managementul de mediu 
ISO 14001: 2004, si recertificarea Sistemului Integrat Calitate Mediu, după 
noul referențial 

 2005- acordarea certificatului“Recognised for Excellence in Europe” de catre UAQ (Ukrainian 
Association for Quality – Asociația Ucraineană pentru Calitate) - EFQM (European 
Foundation for Quality Management)

Sistemul Integrat Calitate mediu a fost recertificat succesiv, iar cea mai recentă recertificare a avut
loc în anul 2017, odată cu trecerea la noile edițiile din 2015 ale standardelor ISO 9001 și ISO 14001.

Reacreditarea succesiva de catre RENAR a laboratoarelor de control al calitatii, cea mai recenta
fiind conform SR EN ISO/ CEI 17025:2005.

Implementarea sistemelor de management și funcționarea acestora s-au realizat etapizat, prin
implicarea tuturor angajaților. Pentru îmbunătățirea comunicării la nivelul fiecărei direcții s-au înființat
structuri multifuncționare și interdepartamentale, coordonate de reprezentanți ai managementului mijlociu, în
care activează si reprezentanți ai departamentelor de management al calității și protecția mediului.



Spre TQM , prin MANAGEMENTUL CALITATII

 existența unor politici ale calității și mediului clar exprimate și cunoscute de către întreg 
personalul,

 câștigarea încrederii clienților interni și externi, având ca rezultat menținerea și pătrunderea pe 
noi piețe de desfacere,

 monitorizarea și ținerea sub control a calității mediului și preocuparea permanentă pentru 
îmbunătățirea lui,

 crearea unei culturi pentru calitate, mediu și excelență în afaceri în rândul angajaților de la toate 
nivelurile funcționale. 

OLTCHIM activeaza in domeniul chimic, unde poluarea este inerenta. Insa poluarea poate fi redusa. 
Asta este dorinta noastra pentru OLTCHIM,dorinta pe care o punem in practica inca de la inceputul 
existentei companiei. 

Politica de mediu exprimă preocuparea echipei manageriale a Oltchim față de protejarea omului și 
a mediului cu resursele sale naturale în condițiile echilibrării interesului economic cu grija față de mediu. O 
condiție de bază pentru asigurarea reușitei implementării managementului calității și al mediului o reprezintă 
necesitatea instruirii tuturor angajatilor astfel încât aceștia să înțeleagă, să se implice și să fie motivați pentru 
calitate, ceea ce presupune, de fapt, formarea unei culturi pentru calitate. 

Funcționarea Sistemului Integrat Calitate Mediu se bazează pe:



Spre TQM , prin MANAGEMENTUL CALITATII

Obiectivele calităţii la S.C.Oltchim S.A. 

 Creşterea gradului de satisfacţie şi menţinerea încrederii clienţilor noştri, obţinute prin 
concentrarea asupra cerinţelor acestora

 Creşterea gradului de satisfacţie a angajaţilor, prin implicare, lucru în echipă, crearea şi 
menţinerea competenţelor bazate pe aptitudinile şi experienţa angajaţilor, pentru îmbunătăţirea
continuă a funcţionării sistemului;

 Asigurarea resurselor umane, materiale şi de infrastructură necesare îmbunătăţirii continue a 
eficacităţii sistemului, îmbunătăţirea mediului de lucru aşa încât să se realizeze conformitatea cu
cerinţele produsului;

 Creşterea gradului de siguranţă în exploatare a instalaţiilor şi respectarea cerinţelor legale 
privind securitatea muncii.

 Ţinerea sub control a proceselor pentru realizarea performanţei şi eficienţei şi încadrarea în 
cerinţele legislaţiei aplicabile



Obiectivele prioritare ale strategiei de 
management al mediului

Evaluarea continuă şi ţinerea sub control a aspectelor de mediu şi a urmărilor „poluării 
trecute” şi 

 îmbunătăţirea performanţei de mediu; 

 Optimizarea consumurilor specifice de materii prime, materiale şi utilităţi şi 
minimizarea pierderilor;

 Încadrarea în cerinţele legislative aplicabile referitoare la protecţia mediului;

 Comunicarea performanţei de mediu către părţile interesate;

 Implicarea angajaţilor pentru realizarea măsurilor cuprinse în Programele de 
management de mediu şi îmbunătăţirea indicatorilor de performanţă de mediu.

OLTCHIM publica inca din 1995 Buletinul Ecologic trimestrial care este distribuit 
tuturor angajatilor. Insa cum invatarea si pasiunea apar cu adevarat din actiune, 
politica OLTCHIM este de a implica personal angajatii in toate programele de mediu si 
imbunatatire a indicatorilor de performanta a mediului. 



Oltchim si REACH 
Regulamentul 1907/2006, privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea 

substantelor chimice (REACH) ale carui principale obiective sunt:

 protejarea sanatatii omului
 conservarea, protectia si imbunatatirea calitatii mediului
 asigurarea liberei circulatii a substantelor, a competitivitatii si inovatiei in cadrul industriei 

chimice europene
 cresterea gradului de transparenta si a integrarii prin conjugarea eforturilor tuturor opratorilor 

de piata,a dus 
la o mai mare responsabilizare a industriei in vederea evaluarii si gestionarii riscurilor generate de 
fabricarea si utilizarea substantelor chimice precum si a  furnizarii, catre utilizatorii din aval, a 
informatiilor privind utilizarea in conditii de siguranta a  substantelor respective.

Imediat dupa intrarea in vigoare a Regulamentului 1907/2006 Oltchim s-a conformat  
cerințelor acestuia atat in calitate de  producător, cat si ca  utilizator din aval. 

OLTCHIM a colaborat cu alte companii din industria chimica din Europa in Consorții și in cadrul 
Forumurilor  pentru Schimbul de Informatii despre Substante (SIEF-uri), in scopul  unirii eforturilor pentru  
intocmirea si depunerea in comun a dosarelor de inregistrare. 

OLTCHIM a inregistrat cu succes toate substantele pe care le fabrica si le pune piata.
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