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RAPORTUL ADMINISTRATORULUI SPECIAL PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETĂȚII 
OLTCHIM S.A. ÎN ANUL 2015, 

întocmit conform anexei 32 a Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 
         
 

Denumirea societății    OLTCHIM S.A. Rm. Vâlcea 

Societate în reorganizare judiciară, in judicial 
reorganisation, en redressement 

Sediul social  Rm. Vâlcea, Str. Uzinei nr.1 

Numarul de telefon 0250/701 200 

Numar fax 0250/735 030 

Numarul și data înregistrării la Oficiul 
Registrul Comerțului   

J 38/219/18.04.1991 

Cod de înregistrare fiscală   RO 1475261 

Piața reglementată pe care se 
tranzacționează acțiunile 

Bursa de Valori București, categoria standard, 
simbol OLT 

Capital social subscris și vărsat 34.321.138,30 lei 

Principalele caracteristici ale valorilor 
mobiliare emise de Oltchim S.A 

acțiuni comune nominative, emise în formă 
dematerializată 

Număr acțiuni 343.211.383 

Valoare nominală 0,10 lei/actiune 

 
 

I. ANALIZA ACTIVITĂȚII  SOCIETĂȚII 
  
1.1(a) Descrierea activității de bază a societății: 
 
S.C. OLTCHIM S.A. Râmnicu Vâlcea este una dintre cele mai mari companii de produse 
chimice din România, fiind un nume de referință pe harta economică a țării. Sectorul de 
activitate în care își desfășoară activitatea se înscrie în codul CAEN – 201 – Fabricarea 
produselor chimice de bază, a îngrășămintelor și produselor azotoase; fabricarea materialelor 
plastice și a cauciucului sintetic, în forme primare. Activitatea principală o constituie fabricarea 
altor produse chimice organice de bază - cod CAEN 2014. 
 
În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății obiectul de activitate cuprinde în 
principal: proiectarea și producția de produse clorosodice, mase plastice, oxoalcooli, produse 
petrochimice, energie  termică, alte produse chimice, inclusiv servicii și asistență tehnică și 
comercializarea acestora la intern și export. 
 
În domeniul chimic este o companie integrată, care pornește de la materii prime primare: sare, 
apă, energie electrică și continuă cu prelucrarea avansată până la obținerea  produselor finite. 
 
Producția de bază a societății este structurată în doua site-uri. 
 
Platforma chimică Rm. Vâlcea are în structură următoarele secții de producție:  
 

 Secția Electroliză cu Membrană - produce sodă caustică lichidă, acid clorhidric și clor 
gaz; 

 Secția Clorosodice - produce sodă sodă bloc, sodă fulgi; 

 Secția Propenoxid - produce propenoxid;  
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 Secția Polioli – produce polieteri și propilenglicol; 

 Secția Polioli speciali-produce polieteri; 

 Secția Plastifianți-produce oxo-alcooli; 

 Secția Materiale pentru Construcții  care produce profile din PVC RAMPLAST (a 
funcționat în locație de gestiune-locatar societatea Dynamic Selling Group SRL). 

 
Platforma petrochimică Bradu – Pitești are în structura 2 secții de producție (Olefine și 
Polimeri) care în decursul anului 2015 au fost în conservare din lipsa capitalului de lucru. 
 
Gradul de utilizare a capacităţilor de producție pe parcursul anului 2015 este de 28,29%, grad 
redus determinat de instalațiile care nu funcționează din lipsa de materii prime (monomer, 
PVC). 

Gradul de utilizare al instalațiilor care au funcționat (Instalația de Electroliză cu Membrane, 
Secțiile Propenoxid, Polioli – polieteri, Secția oxo alcooli) a fost în anul 2015 de 61,35%.  

Pentru creșterea gradului de utilizare, la  Instalația de Electroliză cu Membrane este necesară 
reabilitarea a trei electrolizoare dintr-un total de șapte, iar la Instalația de oxo - alcooli este 
necesară schimbarea catalizatorului de hidrogenare. 

 
Au fost oprite și în cursul anului 2015 urmatoarele linii de producție: 
 

 • linia de producție anhidridă ftalică - dioctilftalat oprită total din luna august 2012; 

 • instalația Electroliză cu mercur oprită total din luna mai 2012; 

 • secția PVC oprită total din luna septembrie 2011; 

 • secția Monomer oprită total din noiembrie 2008; 

 • Divizia Petrochimică Bradu din noiembrie 2008. 
 
(b) Precizarea datei de înființare a societății comerciale: 
 
OLTCHIM SA Rm. Vâlcea s-a înființat ca societate pe acțiuni, prin Hotărârea Guvernului nr. 
1213/20 noiembrie 1990, prin preluarea integrală a patrimoniului Combinatului Chimic Rm. 
Vâlcea care a luat ființă în anul 1966. 
 
(c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societății comerciale, ale filialelor 
sau ale societăților controlate în timpul exercțiului financiar: 
 
Începând cu data declanșării procedurii de insolvență (30.01.2013) activitatea societății se 
desfășoară conform procedurilor reglementate de prevederile Legii nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenței. Societatea se află în etapa de reorganizare judiciară odată cu 
pronunțarea Sentinței nr.892/22.04.2015 în dosarul de insolvență nr. 887/90/2013, prin care a 
fost confirmat Planul de reorganizare al Oltchim SA propus de consorțiul de administratori 
judiciari. 

 
(d) Descrierea  achizițiilor și/ sau  înstrainărilor de active: 
 
Nu este cazul. 
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(e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății: 
 
1.1.1 Elemente de evaluare generală: 

 
În anul 2015 societatea a înregistrat următoarele rezultate : 

mii lei 
 

Nr. 
Crt. Indicatori 

Implementare plan  
reorganizare și alte 

venituri/cheltuieli 
care nu sunt aferente 

activității curente 
Activitate 

curentă TOTAL AN 

1 Cifra de afaceri 5.552  742.392  747.944  
2 Venituri totale 2.392.656  760.867  3.153.523  
   -venituri din exploatare 2.392.656  756.545 3.149.201  
   -venituri financiare   4.322  4.322  
3 Cheltuieli totale 14.407  809.334  823.741  
  -cheltuieli din exploatare 14.407  801.776  816.183  
  -cheltuieli financiare, din care:   7.558  7.558  
   -dobânzi   2.144  2.144  
4 Rezultat brut 2.378.249  (48.467) 2.329.782  
  -rezultat din exploatare, din care: 2.378.249  (45.231)  2.333.018  
                - cheltuială amortizare   (85.775)  (85.775)  
  -rezultat financiar   (3.236)  (3.236)  
5 EBITDA (rezultat din exploatare  

- amortizare)   40.544    
6 Impozit profit 35.653  0  35.653  
7 Rezultat net 2.342.596  (48.467)  2.294.129  

 
Rezultatele economico – financiare înregistrate de OLTCHIM SA în anul 2015 confirmă evoluția 
pozitivă a societății. Astfel, din anul intrării în insolvenţă şi până în prezent, societatea a 
înregistrat următoarele rezultate din activitatea curentă: 
                    mii lei 
 

Nr. 
Crt. Indicatori 

Realizat an 
2015 

Realizat an 
2014 

Realizat an 
2013 

1 Cifra de afaceri 742.392  627.531  497.955  
2 Export (mii euro) 125.080 100.005 69.406 
3 Venituri totale 760.867  651.444  546.176  
   -venituri din exploatare 756.545  648.863  497.814  
   -venituri financiare 4.322  2.782  48.362  
4 Cheltuieli totale 809.334  839.963  840.431  
   -cheltuieli din exploatare 801.776  827.447  784.432  
   -cheltuieli financiare, din care: 7.558  12.517  55.999  
   -dobânzi 2.144  7.874  38.393  
5 Rezultat brut (48.467)  (188.319)  (294.255)  
   -rezultat din exploatare, din care: (45.231)  (178.584)  (286.618)  
                 - cheltuială amortizare (85.775)  (139.993)  (108.298)  
   -rezultat financiar (3.236)  (9.735) (7.637)  

6 EBITDA (rezultat din exploatare-amortizare) 40.544  (38.591)  (178.320)  

7 Rezultat net (48.467) (188.319) (294.255) 

8 Grad de utilizare capacit. de productie  28,29% 24,26% 20,69% 
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 Cifra de afaceri a crescut cu 114,8 milioane lei, respectiv cu 18% față de anul 2014 și cu 
244,4 milioane lei, respectiv cu 49% față de anul 2013; 

 
 Valoarea exportului și a vânzărilor pe piața intracomunitară realizate de societate în 

anul 2015 este de 125,1 milioane euro, în creștere cu 25%, respectiv cu 25,1 milioane 
euro faţǎ de anul 2014 și cu 80%, respectiv cu 55,7 milioane euro față de anul 2013; 

 
 Ponderea exportului în cifra de afaceri a crescut de la 62% în 2013 la 71% în 2014, 

înregistrând 75% în anul 2015; 
 
 Rezultatul total brut din activitatea curenta a societatii in anul 2015 este de -48,5 

milioane lei care reprezinta o imbunatatire cu 139,8 milioane lei fata de anul 2014 si cu 
245,8 milioane lei fata de anul 2013. 

 
Rezultatul brut total de -48,5 milioane lei este format din: 
 
-  11,3 milioane lei profit total obtinut din activitatea instalatiilor care functioneaza; 
 
-  -59,8 milioane lei pierdere determinata de cheltuielile de conservare a instalațiilor 

nefuncționale de pe Platformele de la Bradu si de la Vâlcea, plus cheltuielile cu platile 
compensatorii aferente disponibilizarii de personal finalizate in luna decembrie 2015, 
precum si alte costuri financiar-bancare calculate până la aprobarea Planului de 
reorganizare. 

 
Structura in detaliu a cheltuielilor care nu sunt aferente instalatiilor care functioneaza, de 59,8 
milioane lei: 
 
1. Pierdere Directia Petrochimica Bradu Pitesti fara plati compensatorii -24,1 milioane lei 

2. Contravaloare salarii compensatorii, inclusiv taxe, aferente celor 243 
persoane disponibilizate -10,6 milioane lei 

3. Dobanzi credite contractate inainte de insolventa calculate pana la 
aprobare Plan de reorganizare -2,2 milioane lei 

4. Cheltuieli conservare instalatii platforma Rm.Valcea -10,9 milioane lei 

5. Pierdere Instalatia Oxo-Alcooli in perioada de nefunctionare ianuarie-mai 
2015 -2,0 milioane lei 

6. Cheltuieli cu deprecierea pana la valoarea neta de lichidare a investitiilor 
in curs -10,0 milioane lei 
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 Rezultatul net pe total activitate (care include veniturile/cheltuielile aferente măsurilor 

de implementare a Planului de Reorganizare precum și cheltuieli care nu sunt aferente 
activității curente) înregistrat de OLTCHIM S.A. la sfârșitul anului 2015 este de 2.294 
milioane lei, cu următoarea componență:  

 

 +2.371 milioane lei rezultat brut scriptic determinat de anularea datoriilor, în 
principal a creanțelor chirografare, urmare a confirmării Planului de reorganizare de 
către judecătorul sindic prin Sentința nr. 892/22.04.2015 pronunțată în dosarul de 
insolvență nr. 887/90/2013 aflat pe rolul Tribunalului Vâlcea. În conformitate cu 
prevederile din Legea Insolvenței și Codul Fiscal, anularea de datorii reprezintă 
venit scriptic al perioadei, care influențează rezultatul înregistrat; 

 +5 milioane lei venituri din vanzari certificate CO2; 

 +2 milioane lei rezultat net din ajustări active circulante; 

 -36 milioane lei impozit pe profitul obținut ca urmare a înregistrării de venituri din 
anularea de datorii; 

 -48 milioane lei rezultat din activitatea curentă a societății; 
 
 Rezultatul net din activitatea curentă a societății în anul 2015 este de -48 milioane lei 

reprezentând o pierdere mai mică cu 140 milioane lei comparativ cu cea din anul 2014 și 
cu 246 milioane lei mai mica față pierderea anului 2013; 

 
 Indicatorul EBITDA este de +40,5 milioane lei, semnificând o îmbunătățire a 

profitabilității, comparativ cu perioada 2013-2014 când a înregistrat valori negative. 
 
1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale 
 
Descrierea principalelor produse realizate și/sau servicii prestate: 
 
Produse anorganice:  
 

- soda caustică (lichidă, bloc, fulgi și perle);  
- acid clorhidric de sinteză; 
- clor lichid; 

 
Produse macromoleculare: 
 

- polieteri - polioli pentru spume poliuretanice; 
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Produse organice de sinteză: 
 

     - propilenoxid 
     - propilenglicol  
      

Scurtă prezentare a principalelor produse fabricate 
 
Produse anorganice: 
 
Soda caustică se utilizează în industria petrolieră, în industria petrochimică, în industria 
aluminiului, în industria celulozei și hârtiei pentru tratarea pastei de lemn, la fabricarea 
detergenților (ca materie primă), pentru obținerea săpunului, la fabricarea coloranților, fenolului, 
fosfaților. De asemenea soda caustică în toate formele ei, se regăsește în procesul de 
regenerare a cauciucului, la uscarea și declorarea gazelor și în procesul de fabricare a fibrelor 
celulozice prin procedeul tip „vâscoză”. 
 
Soda caustică solidă (bloc, fulgi, perle) este solicitată pe piață datorită avantajelor pe care le 
prezintă la utilizatori: costuri mai mici de depozitare, dozare mai ușoară și mai precisă, calități 
ce recomandă produsul la utilizări în domeniul industriei farmaceutice, de cosmetice, de 
detergenți, și alte domenii de sinteze fine.  
 
Acidul clorhidric este utilizat în industria chimică organică și anorganică pentru sinteza 
hidrocarburilor clorurate respectiv a clorurilor anorganice, dar și ca agent de neutralizare. Se 
mai folosește în industria farmaceutică, cosmetică, de mase plastice, în industria cauciucului la 
sinteza cloroprenului, în industria coloranților, în industria textilă, și în industria celulozei și 
hârtiei. De asemenea se folosește ca agent de regenerare a rașinilor schimbatoare de ioni în 
stațiile de demineralizare a apei și ca agent de decapare și degresare în industria metalurgică și 
constructoare de mașini. 
 
Clorul lichid este utilizat în sinteza acidului clorhidric, ca intermediar în sinteza unor produse 
chimice organice, în industria cauciucului, în industria textilă și in industria celulozei și hârtiei ca 
agent de înălbire, ca agent de neutralizare la tratarea apelor și ca agent de oxidare în procesul 
de epurare a apelor. 
 
Produse macromoleculare: 
 
Polieterii-poliolii se utilizează la sinteza rașinilor poliuretanice epoxidice nesaturate, a 
elastomerilor, a adezivilor, a antispumanților, la fabricarea lubrifianților și a lichidelor de frână. 
Cea mai importantă utilizare a lor este fabricarea spumelor poliuretanice flexibile sau rigide. 
Spumele poliuretanice sunt obținute printr-un proces de spumare în bloc sau liniară. 
 
Se folosesc în industria mobilei la tapiserii, în industria automobilelor la diverse repere (bord, 
volan), tapiserii auto. De asemenea se folosesc pentru izolații termice la temperaturi joase 
(frigidere, camere frigorifice). Spumele poliuretanice sunt utilizate la obținerea miezului de 
spumă pentru panourile tip sandwich. 
 
Produse organice de sinteză: 
 
Propilenoxidul este utilizat în fabricarea lichidului de frână, a agenților pentru stingerea 
incendiilor, a lubrifianților sintetici în domeniul forării petrolului, etc. 
 
Propilenglicolul este utilizat în principal în industria vopselurilor, lacurilor, ca solvent pentru 
obținerea vopselii de tipar și a detergenților de rufe, ca plastifiant pentru îmbunătățirea 
capacității de prelucrare a maselor plastice, în industria cosmetică și farmaceutică. 
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(a) principalele piețe de desfacere, cota deținută de principalele produse pe aceste piețe în 
2015 și metodele de distribuție: 
 
În anul 2015 producția a crescut faţă de anul 2014, desi compania a continuat să funcționeze la 
aprox. 30% din capacitatea maximă, o parte din instalații fiind în continuare oprite. Cifra de 
afaceri a crescut la 167 milioane euro, fiind mai mare cu 26 milioane euro respectiv 18% față de 
anul 2014 și cu 54 milioane euro, respectiv 49% mai mare față de anul 2013. Creșterea cifrei de 
afaceri a fost determinată de creșterea cantitativă a vânzărilor la principalele produse fabricate. 
Astfel, la polioli - polieteri vânzările cantitative au crescut cu 20% față de anul trecut, iar 
vânzările de produse clorosodice au înregistrat o creștere cu 3%.  
 
După intrarea în insolvență, vânzările au înregistrat creșteri lunare, dar cotele de piață deținute 
de produsele fabricate pe principalele piețe de desfacere au fost nesemnificative în 2015. 
Societatea valorifică 75% din cifra de afaceri la export și pe piața intracomunitară. 
 
Vânzarea produselor se face prin metoda livrarii directe către utilizatorii finali (consumatori) sau 
prin metoda distribuției selective către firme de trading, specializate în distribuția produselor 
chimice, care la rândul lor vând utilizatorilor finali. Derularea vânzarilor prin cea de-a doua 
metodă asigură condițiile logistice (depozite, mijloace de transport auto, conforme cu legislația 
în vigoare, care reglementează vânzarea produselor chimice, inclusiv a produselor chimice 
periculoase), ajută la diminuarea costurilor cu vânzarea produselor pe piețe din zone geografice 
mai îndepărtate, plata în avans, prospectarea și promovarea produselor (în funcție de piață). 
 
(b) ponderea fiecărei categorii de produse în cifra de afaceri a societății comerciale pentru 
ultimii trei ani:  

                                                                            % 
 

Categorii produse 2015 2014 2013 

Petrochimie 66 70 59 

Clorosodice 19 20 25 

Mărfuri 3 4 6 

Oxo-Alcooli 10 3 0 

Materiale de construcții 0 1 8 

Diverse 2 2 2 
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(c) produsele noi avute în vedere și pentru care se va afecta un volum substanțial de active în 
viitorul exercițiu financiar precum și stadiul de dezvoltare al acestor produse 
 
În viitorul exercițiu financiar societatea are în vedere dezvoltarea de noi produse, în principal, la 
sortimentele de polioli-polieteri.  
De asemenea, începând cu semestrul II 2016 compania intenționează fabricarea unui produs 
nou, respectiv dioctiltereftalat, prin retehnologizarea actualei instalații de Dioctilftalat. 
Fabricarea acestui produs va conduce la o diversificare a modului de utilizare a produsului 
octanol, permițând funcționarea liniară și continuă a instalației de Oxo – alcooli. 
 
1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene, surse 

import) 
 
Din punct de vedere al activității de aprovizionare anul 2015 a fost un an de consolidare a 
pozitiei societatii pe piețele din țară și străinătate.  În afara celor peste 150 de furnizori, deja 
confirmați din anul anterior, Oltchim a reluat legăturile cu vechi parteneri și a inițiat noi contacte, 
extinzând tot mai mult aria de acoperire în ceea ce privește sursele efective și potențiale de 
achiziție a bunurilor și serviciilor necesare. 

 
Activitatea de achiziție a materiilor prime, materialelor auxiliare și a serviciilor s-a derulat ca și 
anul trecut, în baza Normelor Procedurale Interne privind atribuirea contractelor de achiziție,  
aprobate de către Ministerul Economiei, în februarie 2014. 

 
Incertitudinea globală de pe piețele financiare s-a resimţit în continuare în atitudinea furnizorilor, 
unii dintre aceștia continuând şi în anul 2015 să fie reticenți și să mențină solicitarea de plată în 
avans. Există însă şi colaboratori ai societăţii, apropiaţi de realităţile actuale în ceea ce priveşte 
îmbunătăţirea poziţiei financiare a Oltchim, care  au acceptat plata la termen, garantată sau nu 
cu bilet la ordin, convinşi de stabilitatea pe termen mediu a relaţiilor comerciale reciproce.  

 
În ceea ce priveşte materiile prime esenţiale procesului tehnologic, în premieră în acest an, 
comparativ cu ultimii ani au fost încheiate contracte ferme de aprovizionare pentru întreaga 
cantitate de propilenă necesară, fapt ce crează perspectivele stabilităţii societăţii. Cantitatea de 
propilenă aprovizionată a crescut de la 57.316 to în 2014, la 76.940 to în anul 2015 şi după cum 
am menţionat mai sus, conform prevederilor contractuale va atinge nivelul de 81.503 to în anul 
următor. 

 
În ceea ce privește etilenoxidul - materie primă esenţială folosită în fabricarea poliolilor, 
cantitatea achizitionată în 2015 a crescut de la 4.114 to în 2014, la 4.782 to. Acest produs este 
o materie primă cu caracter de raritate, iar sursele de aprovizionare sunt din afara României 
(atât din UE, cât și din țări terțe din afara UE). Pentru anul următor, necesarul de Etilenoxid este 
acoperit integral de contracte încheiate cu furnizorii, cantitatea aprovizonată urcând la 6.672 to. 

 
Cantitățile de materii prime achiziționate pentru secția Electroliză (sodă calcinată, acid sulfuric, 
sare soluție) au crescut ușor, sursele rămânând aceleași, respectiv surse din țară - pentru soda 
calcinată și sare soluție și surse din UE – pentru acidul sulfuric.  
 
Furnizorul de energie electrică și abur industrial al societății este CET Govora SA, cei doi 
parteneri aflându-se într-o relație de interdependență tehnologică în sensul că aburul industrial 
produs de furnizor nu poate livrat către alte entități. 
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1.1.4. Evaluarea activității de vânzare 
 
a) Descrierea evoluţiei vanzărilor secvenţial pe piaţa internă şi/sau externă şi a perspectivelor 
vânzărilor pe termen mediu și lung; 

 
În anul 2015 societatea a produs și livrat trei categorii de produse: 
 

 Polioli – polieteri cu o pondere de 66% în cifra de afaceri; 

 Produse clorosodice cu o pondere de 19% în cifra de afaceri; 

 Produse oxo – alcooli cu o pondere de numai 10% în cifra de afaceri. 
 
Produsele cu cea mai mare pondere în cifra de afaceri au fost poliolii. Societatea intenționează 
să-și concentreze activitatea pe sectoarele polioli și sodă caustică. Acidul clorhidric și 
hipocloritul de sodiu sunt produse secundare obținute în procesul de electroliză și sunt 
valorificate preponderent pe piața internă, acestea necesitând condiții speciale de depozitare și 
transport. 
 
Oprirea activității instalației de piroliză (2008) din cadrul Arpechim a afectat negativ activitatea 
de producție PVC, etilena reprezentând principala materie primă pentru obținerea acestui 
produs. Situația a culminat în anul 2012 cu oprirea totală a instalației de producție a PVC.  
 
Principalele piețe de desfacere în 2015 au fost: Uniunea Europeană (50%), România (27%), 
Orientul Mijlociu (13%) și Restul Europei (10%). 
 
În anul 2015, comparativ cu anul 2014, livrările de produse au crescut cu 20% datorită măsurilor 
de reorganizare şi optimizare a activităţii adoptate ulterior deschiderii procedurii insolvenţei și 
care au condus la recâștigarea încrederii partenerilor externi.  
 
Societatea are o gama largă și variată de produse de calitate și cu domenii multiple de utilizare, 
produse cu mare căutare atât pe piața internă cât și pe cea externă. Pentru unele produse din 
profilul de fabricație, OLTCHIM este furnizor principal sau chiar unic pe plan intern, fiind 
compania care susține cu materii prime o serie de sectoare de activitate din țară și anume: 
industria aluminiului, fabricarea fibrelor artificiale și celulozice, industria energetică, industria 
farmaceutică și alimentară, industria de prelucrare a maselor plastice, industria construcțiilor. 
Aceste industrii au fost puternic afectate în perioada 2010 – 2014 de reducerea drastică a 
activității Oltchim.  
 
Evoluția vânzărilor, pe zone geografice, în anul 2015 sunt redate în continuare comparativ cu 
anul 2014: 
 

Produs/Zona geografică 2015 2014 

 Cantitate(to) Valoare(EUR) Cantitate(to) Valoare(EUR) 

SODA CAUSTICĂ   

Uniunea Europeană  
(incl. România) 63% 63% 62% 61% 

Restul Lumii 37% 37% 38% 39% 
POLIOLI  
Uniunea Europeană  
(incl. România) 84% 83% 79% 78% 

Restul Lumii 16% 17% 21% 22% 
OXO-ALCOOLI 
Uniunea Europeană  
(incl. România) 40% 40% 53% 53% 

Restul Lumii 60% 60% 47% 47% 
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b) Descrierea situației concurențiale în domeniul de activitate al societății comerciale, a ponderii 
de piață a produselor sau serviciilor societății comerciale și a principalilor competitori: 
 
Soda caustică: 
 
La nivel mondial, cei mai mari producători și deci concurenți sunt: 
 
Dow Chemical, Ineos Chlor, Solvay SA, Akzo Nobel, Bayer AG, Arkema, SolVin, Vinnolit, 
Ercros, BASF, PCC Rokita; 
 
În Europa Centrală și de Est, Oltchim este cel mai mare producator de sodă caustică, după 
care urmează, în ordinea capacităților de producție: Borsodchem, Anwil SA, Spolana. 
 
Polieteri - polioli: 
 
La nivel mondial: Dow, Lanxess, Repsol, Shell, BASF, iar în Europa Centrala și de Est- PCC 
Rokita; 
 
Principalul competitor al Oltchim pe piața poliuretanilor din Europa este PCC – Rokita, 
companie care este deținută de către acționarul Oltchim – PCC SE, care este în aceeași poziție 
de producător exclusiv de polioli – polieteri, spre deosebire de marii producatori (Dow, Bayer, 
BASF etc.) care oferă și produsul de reacție în fabricarea poliuretanilor, adică izocianații și dețin 
și case de sisteme care le permit integrarea în aval a producției. 
 
(c) Descrierea oricărei dependențe semnificative  a societății comerciale față de un singur client 
sau un grup de clienți a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societății: 
 
Nu există un client sau un grup de clienți care acționează concertat și care se consideră a fi 
semnificativi pentru acest raport. 
 
1.1.5.Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății    
  
(a) Precizarea  numărului şi a nivelului de pregătire a angajaţilor precum şi a gradului de 
sindicalizare a forţei de muncă: 
 
La data de 31.12.2015, numărul angajaţilor societăţii a fost de 1.936, mai mic cu 303 decât la 
sfârşitul anului precedent. 
 
Structura de personal în funcţie de elementele devârstă, calificare, vechime este următoarea: 
 

Calificare         Nr. angajaţi (%) 
studii superioare 442 22,8 
studii postliceale 130   6,7 
studii medii 1.361 70,4 
școală generală 3 0,1 
 
Vârsta           Nr. angajaţi (%) 
< 18 0 0,0 
20 - 30 ani 46 2,3 
31 - 40 ani 384 19,8 
41 - 50 ani 1.174 60,7 
peste 50 ani 332 17,2 
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Pondere bărbaţi, femei în total personal 
Femei 730 37,7 
Bărbaţi 1.206 62,3 
 
Vechime în activitate             Nr. angajaţi (%) 
< 3 ani 0 0 
>=3,   <5 6 0,3 
>=5,  <10 86 4,4 
>=10,<15 194 10,1 
>=15,<20 242 12,5 
>=20 1.408 72,7 
 
Pondere TESA şi muncitori în total personal 
 Nr. angajaţi (%) 
TESA 600 31 
Muncitori 1.336 69 
Gradul de sindicalizare al forţei de muncă     -   78% 

 
Structura pe vârstă la 31.12.2015 arată că majoritară (60,7%) este categoria cuprinsă între 41 şi 
50 ani. Din punct de vedere al vechimii în muncă ponderea cea mai mare o deţine personalul cu 
peste 20 ani vechime (72,7%). 
 
Ponderea de 70,4% a personalului cu studii medii (liceu, şcoala profesională) este în 
concordanţă cu profilul de activitate al companiei - unitate productivă industrială, în care 
numărul personalului direct productiv - muncitori este preponderent. 
 
(b) Descrierea raporturilor dintre manager şi angajaţi precum şi a oricăror elemente conflictuale 
ce caracterizează aceste raporturi: 
 
Relaţia celor cinci sindicate cu conducerea societății se bazează pe dialog al cărui scop este 
armonizarea așteptărilor angajaților cu posibilitățile societății, respectarea prevederilor 
Contractului Colectiv de Muncă, consultarea şi negocierea în comisia paritară. 
În decursul anului 2015 nu s-au înregistrat proteste ale salariaţilor.  
 
Rezultatele obținute in anul 2015 au condus la mentinerea stabilitatii în relația cu salariații. 
Astfel, în anul 2015 s-au achitat lunar drepturile salariale aferente unei luni (avans, lichidare, 
tichete de masă) si, in plus, au fost reduse restantele salariale prin plata avansului aferent unei 
luni. Astfel, decalajul salariilor care provine de dinaintea intrarii in insolventa a fost redus la 2 
luni. 
 
1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază asupra mediului 
înconjurător 
 
Descrierea sintetică a impactului activităţilor de bază ale emitentului asupra mediului 
înconjurător precum şi a oricăror litigii existente sau preconizate cu privire la încălcarea 
legislaţiei privind protecţia mediului înconjurător: 
 
Având în vedere că OLTCHIM îşi desfăsoară activitatea în două amplasamente diferite, 
respectiv Platforma chimică Rm. Vâlcea şi Directia Petrochimică Bradu (punct de lucru), 
autorităţile competente de mediu au emis documente evidenţiind obligaţiile de mediu ce revin 
fiecărui amplasament: autorizaţii integrate de mediu, autorizaţii privind emisiile de gaze cu efect 
de seră, acorduri şi avize de mediu, autorizații de gospodărire ape, autorizația pentru 
transportul pe conducte a etilenei și propilenei etc. 
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Politica de mediu a OLTCHIM S.A. Rm. Vâlcea este strâns legată de politica economică a 
societăţii şi se axează pe următoarele direcţii principale: 
 
-  valorificarea superioară a resurselor primare de materii prime şi energie cu efecte asupra 

minimizării cantităţilor de deşeuri, de ape reziduale, de poluanţi din ape, aer şi scăderea 
costurilor unitare pe tonă de produs; 

-  îmbunătăţirea continuă a aspectelor de mediu, în special a celor semnificative, pe baza 
programelor de management de mediu, a obligatiilor de mediu (cuprinse in Autorizaţia 
Integrata de Mediu) având stabilite obiective, ţinte, termene şi responsabilităţi; 

-  respectarea legislaţiei de mediu române şi alinierea la Directivele Uniunii Europene. 
 
În anul 2014 a avut loc auditul de certificare a Sistemului Integrat Calitate Mediu, efectuat de 
firma TUV SUDDEUTSCHLAND pentru conformarea cu cerinţele standardelor ISO 9001/2000 
şi ISO14 001/2004, pentru care societatea deţine Certificatul nr.12 100/104 8304 TMS valabil 
până la data de 09.09.2017. 
  
Întrucât pe amplasamentul Direcției Petrochimice Bradu nu s-a desfăşurat activitate în anul 
2015 nu există influenţă asupra factorilor de mediu.  
 
Direcția Petrochimică Bradu deține autorizațiile necesare repornirii și functionării instalațiilor, 
astfel:  
 
-  Autorizația Integrată de Mediu nr. 4/14.08.2013  cu termen de valabilitate 14.08.2023 

-  Autorizația de emisii de gaze cu efect de seră (GES ) nr. 197/11.09.2013 cu valabilitate 
până în anul 2020 

-  Autorizația nr. 33/07.05.2013 privind activitatea de transport etilenă și propilenă, prin 
conducte magistrale, de la DPB la Oltchim Rm-Vâlcea cu termen de valabilitate 
06.05.2023 

-  Autorizația de Gospodărire Ape nr. 165/06.06.2013 cu valabilitate până în 31.05.2016 
  

Activitatea pe amplasamentul Combinatului Chimic- Râmnicu Vâlcea a fost reglementată, din 
punct de vedere al mediului, prin AutorizaţiaIntegrată de Mediu nr. 6 emisă de Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Valcea, cu termen de valabilitate până la 24.05.2025. 
 
Acte de reglementare deţinute de societate pentru desfăşurarea activităţii pe amplasamentul 
Combinatului Chimic- Râmnicu Vâlcea: 
 

Denumire act Data emiterii Termen 
de valabilitate 

Emitent 

Autorizaţie integrată de mediu  25.05.2015 24.05.2025 APM Vâlcea 

Autorizaţie gospodărire apelor  29.01.2015 31.12.2015 Administraţia 
Natională „Apele 
Române” 
Documentatie 
depusa pentru 
obtinerea unei noi 
autorizatii 

Autorizaţie de mediu pentru 
activităţile de transport rutier de 
mărfuri periculoase şi transport 
feroviar de mărfuri  

28.04.2010 28.04.2020 APM Vâlcea 
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Denumire act Data emiterii Termen 
de valabilitate 

Emitent 

Autorizaţia  privind emisiile de gaze 
cu efect de seră pentru perioada 
2013 - 2020 

28.03.2013 2020 ANPM Bucureşti 

Autorizaţie de mediu pentru 
recuperarea materialelor reciclabile  

01.03.2012 28.03.2022 APM Vâlcea 

Autorizaţie de mediu  pentru Secţia 
RAMPLAST  

14.07.2011 
Decizia nr. 126/ 
18.03.2014 de 
transfer 
autorizație de 
mediu Ramplast 
de la Oltchim 
SA la Dynamic 
Selling Group 
SRL 

13.07.2021 APM Vâlcea 

 
Pe parcursul anului 2015 s-au depus documentațiile necesare obținerii unei noi autorizații 
integrate de mediu și a autorizației de gospodărire a apelor.Au fost actualizate următoarele 
documente: 
 
-  Planul de măsuri pentru monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră  

pentru anul 2016; 

-  Raportul de îmbunătățire privind metodologia de monitorizarea a emisiilor de gaze cu 
efect de seră; 

-  Raportarea în Sistemul Integrat de Mediu pentru: inventarul emisiilor, monitorizarea 
solului și subsolului, statistica deșeuri și uleiuri, ambalaje, emisii industriale, IPPC-
EPRTR; 

-  Statistica privind cheltuielile de protecția mediului; 

-  Planul de prevenire şi combatere a poluării accidentale a apei; 

-  Notificarea activității OLTCHIM SA conform HG 804/2007 privind controlul asupra 
pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase; 

-   Informarea publică privind substanțele periculoase existente pe amplasament. 

 
Supravegherea factorilor de mediu 
 
Societatea are în funcţiune un sistem de monitorizare a tuturor factorilor de mediu (apă, aer, 
sol, deşeuri) prin laboratoarele proprii, cât şi de către institute şi firme de specialitate. 
 

 Factor de mediu - apă 
 
Societatea a încheiat cu Administraţia Natională “ Apele Române “ – Administraţia Bazinală Ape 
-Olt, Contractul Abonament de utilizare/exploatare a resurselor de apă sau a potenţialului 
hidroenergetic cu valabilitate în 2015. 
 
OLTCHIM S.A. monitorizează debitele prelevate şi evacuate în regim continuu precum şi 
indicatorii la evacuare pe probe momentane şi medii zilnice. 
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S-au executat analize conform graficelor de supraveghere aprobate de conducerea societăţii şi 
de APM Vâlcea - atât pe fluxurile de ape uzate interne cât şi pe cele două evacuări finale. 
Analizele s-au executat de către Laboratorul Eco-Toxicologie din cadrul Serviciului Control 
Calitate Laboratoare, Laboratorul Staţiei de Epurare Biologică, Laboratorul Centrului de 
Cercetare OLTCHIM şi de către INCD ECOIND Bucureşti – Sucursala Râmnicu Vâlcea. 
 
Monitorizarea calităţii apelor subterane se face printr-o reţea de foraje de observaţie. 
 
Supravegherea calităţii apelor râului Olt 
 
Pentru a stabili influenţa apelor uzate asupra calităţii emisarului se face monitorizarea apelor 
râului Olt în amonte şi aval de deversările de ape reziduale de pe platforma industrială de către 
INCD – ECOIND Bucureşti, Sucursala Rm. Vâlcea.Calitatea apei râului Olt, în amonte şi aval 
de deversările de ape reziduale de pe platforma industrială, este monitorizată în trei secţiuni 
distincte (din care două în aval) de către ECOIND Bucureşti – Sucursala Rm. Vâlcea. 
 
Calitatea apelor râului Olt în aval de platforma chimică este influenţată de calitatea efluenţilor 
reziduali deversaţi de pe platforma chimică (Camera de amestec, Staţia de Epurare Biologică şi 
limpede batal USG), de regimul de uzinare al hidrocentralelor cât şi cantitatea de precipitaţii 
căzută. Din analizele efectuate în anul 2015 de către ECOIND Bucureşti, pentru forajele 
amplasate în incinta şi în zona batalului de reziduuri organice, a rezultat că apa freatică este 
impurificată organic şi anorganic. Impurificarea anorganică se datorează şi vecinătăţii batalului 
de slam anorganic provenit de la Ciech Soda Romania S.A. cât şi depozitulului de slam de la 
instalațiile Propenoxid şi Electroliză. 
 

 Factor de mediu - aer  
 
S-a efectuat monitorizarea emisiilor de poluanţi la sursele fixe precum şi a imisiilor de noxe în 
puncte fixe pe perimetru uzinal şi periuzinal, conform graficului de analize, de către Laboratorul 
Eco-Toxicologie din cadrul Serviciului Control Calitate Laboratoare şi  Laboratoare autorizate. 
 
Măsuratorile efectuate la surse în anul 2015, indică încadrarea emisiilor în limitele impuse în 
Autorizaţia Integrată de Mediu. 
 
Emisiile de CO2 
 
În conformitate cu Planul Naţional de Alocare al emisiilor de gaze cu efect de seră, în anul 2015 
societatea a primit, cu titlu gratuit, un număr de 185.368 certificate de emisii de gaze cu efect de 
seră din care un număr de 176.167 certificate pentru platforma Rm. Vâlcea și un număr de 
9.201 certificate pentru Divizia Petrochimică Bradu. 
 
În anul 2015 pe platforma Rm. Vâlcea s-au realizat 104.576 tone CO2 iar Divizia Petrochimică 
Bradu a realizat 265 tone CO2. 
 

 Factor de mediu - sol  
 
Monitorizarea calităţii solului s-a efectuat conform graficului de analize impus prin Autorizaţia 
Integrată de Mediu, de către Laboratorul Eco-Toxicologie din cadrul Serviciului CCL şi 
Laboratorul Centrului de Cercetare OLTCHIM. 
 
Pe baza rezultatelor obţinute rezultă că pe amplasament sunt zone poluate cu mercur şi HCH 
din care cauză terenul amplasamentului se pretează pentru construirea de obiective industriale 
nemaiputând fi utilizat pentru agricultură.În zona batalului de reziduuri organice solul prezintă 
încarcare organică şi anorganică mare şi nu poate fi utilizat pentru agricultură. 
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Deșeuri  
 
Managementul deșeurilor se efectuează în conformitate cu prevederile legislaţiei de mediu în 
vigoare.  
 
Deşeurile sunt colectate selectiv, stocate în puncte de depozitare temporară şi apoi sunt 
eliminate/valorificate cu operatori economici autorizaţi. 
 
Societatea își incinerează reziduurile organice corurate în cele două instalaţii de reziduuri 
organo-clorurate gazoase şi lichide care utilizează tehnologie de incinerare de ultimă generaţie. 
În ceea ce priveşte ambalajele puse pe piaţă în anul 2015 s-au realizat obiectivele prevăzute în 
O.U.G. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu completarile si modificarile ulterioare. 
 
Managementul  Substanţelor  Periculoase 
 
OLTCHIM S.A. are ca obiect de activitate producerea de substanţe chimice care intră sub 
incidenţa H.G. nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt 
implicate substanțe periculoase. Substanţele periculoase sunt fie produse în cadrul societăţii, fie 
primite din afară şi utilizate ca materii prime. 
 
Aceste produse sunt vehiculate sau stocate pe teritoriul societăţii. Orice disfuncţionalitate care 
are ca efect pierderea de produs în factorii de mediu, poate provoca un accident major. 
Potentialul de accident major este dat de: 
 
- existenţa unor tehnologii şi instalaţii care produc şi utilizează substanţe periculoase şi 

care la un moment dat pot suferi avarii; 

- existenţa la un moment dat a unor stocuri mari de produse periculoase; 

- existenţa unui număr mare de persoane aflate zilnic pe teritoriul societăţii; 

- posibilitatea erorii umane în operare. 
 
Obiectivele politicii de prevenire a accidentelor majore sunt concretizate în: 
 
- grija pentru om şi mediu prin luarea tuturor măsurilor pentru funcţionarea instalaţiilor în 

siguranţă; 

- retehnologizarea proceselor de fabricaţie pentru creșterea siguranţei în funcţionare; 

- adoptarea de tehnologii noi; 

- verificarea şi controlul proceselor, utilajelor, etc.; 

- îmbunătăţirea permanentă a activităţii. 
 
Aceste obiective sunt cuprinse în politica societății de prevenire a accidentelor majore dar şi în 
politica de calitate şi de mediu. 
 
Cheltuielile pentru protecţia mediului efectuate în anul 2015 sunt de 17.843 mii lei. 
 
Litigii existente sau preconizate cu privire la încălcarea legislaţiei privind protecţia 
mediului înconjurator: 
 
Prin decizia de imputare nr. 2/17.03.2011 Administraţia Fondului pentru Mediu a stabilit în 
sarcina Oltchim obligaţia de plată în sumă de 59.205.056 lei, în temeiul art.9, alin.1 din OUG 
nr.196/2005, reprezentând sume încasate ca urmare a aplicării penalităţilor de 100 euro pentru 
fiecare tonă de dioxid de carbon echivalent emisă, pentru nerestituirea unui număr de 143.437 
de certificate de emisii de gaze cu efect de seră.  
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Societatea a demarat următoarele proceduri împotriva Deciziei de impunere nr.2/17.03.2011 
emisă de Administraţia Fondului pentru Mediu: 
 
 Contestaţie la executare şi suspendare a executării silite în temeiul dispoziţiilor 

art.172 din Codul de procedură fiscală, ce face obiectul dosarului nr.6402/288/2011, aflat 
pe rolul Judecătoriei Rm.Vâlcea. În acest dosar se contestă executarea silită din dosar nr. 
111/2011 începută de Administraţia Fondului pentru Mediu pentru suma de 59.205.056 
lei. 

 
La termenul din data de 4 noiembrie 2011, instanţa de judecată a dispus suspendarea cauzei 
până la soluţionarea irevocabilă a dosarului nr.978/46/2011. 
 
Ca urmare a soluționarii irevocabile a dosarului nr.978/46/2011, societatea a formulat cerere de 
repunere pe rol. Prin Sentința civila nr.4246/11.12.2015, pronunțată de Judecătoria Rm.Vâlcea 
în dosarul nr.6402/288/2011, s-a dispus admiterea contestației la executare formulată de 
societatea Oltchim SA, anularea executării silite și a actelor de executare emise în dosarul 
nr.111/2011. 
 
Prin Decizia nr.22/2016, înregistrată la sediul societății cu nr.496p/18.01.2016, Administrația 
Fondului pentru Mediu a dispus încetarea măsurilor de executare silită pornite în dosarul de 
executare nr.111/2011 pentru recuperarea sumei de 59.205.056 lei. 

 
 Cerere de suspendare a executării actului fiscal în temeiul art.215 alin.2 din Codul de 

procedură fiscal, coroborat cu art.14 alin.1 din Legea nr.554/2004 privind contenciosul 
administrativ. În acest dosar se solicită suspendarea executării silite din dosar 
nr.111/2011 începută de Administraţia Fondului pentru Mediu pentru suma de 59.205.056 
lei. 

 
Această cerere a făcut obiectul dosarului nr.637/46/2011 aflat pe rolul Curţii de Apel Piteşti şi 
instanța a dispus admiterea cererii şi suspendarea executării actului fiscal. Împotriva acestei 
hotărâri a fost declarat recurs de către Administraţia Fondului pentru Mediu. Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie a decis, la data de 28 septembrie 2011, respingerea recursului ca nefondat. 
 
 Cerere în anulare act administrativ ce face obiectul dosarului nr.978/46/2011. În acest 

dosar se contestă acte administrative, respectiv Decizia de impunere nr.2/17.03.2011 şi 
Decizia nr.32/19.05.2011 emise de Administraţia Fondului pentru Mediu prin care a fost 
stabilită obligaţia de plată a sumei de 59.205.056 lei (certificate nerestituite în anul 2010). 
Prima instanţă, Curtea de Apel Piteşti, a decis la data de 19 octombrie 2011 admiterea 
cererii şi a dispus anularea acestui act. De asemenea, instanţa a dispus suspendarea 
executării actului administrativ până la soluţionarea irevocabilă a fondului cauzei. 
Împotriva acestei hotărâri a fost declarat recurs de către Administraţia Fondului pentru 
Mediu. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la termenul de judecată din data de 3 octombrie 
2012, a dispus admiterea recursului şi trimiterea cauzei spre rejudecare la Curtea de Apel 
Piteşti.  

 
Acest dosar a fost înregistrat pe rolul Curţii de Apel Piteşti cu numărul 978/46/2011*. Prin 
Încheierea din 22 mai 2013, instanţa de judecată a dispus suspendarea cauzei conform art.36 
din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței. 
 
Împotriva acestei încheieri a fost declarat recurs de către Administraţia Fondului pentru Mediu și 
de către Oltchim SA. Prin Decizia nr.4532/27.11.2014, pronunțată în dosarul 
nr.978/46/2011*/a1, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus admiterea recursurilor declarate 
de Administraţia Fondului pentru Mediu și de Oltchim SA, casarea încheierii recurate și 
continuarea judecății de către instanța de fond. 
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Prin Sentința nr.73/F-cont/11.05.2015, pronunțată de Curtea de Apel Pitești, în dosarul 
nr.978/46/2011*, s-a dispus admiterea ca întemeiată a acțiunii formulată de societate, anularea 
Deciziei de impunere nr.2/17.03.2011 și a Deciziei nr.32/19.05.2011 întocmite de Administrația 
Fondului pentru Mediu. Aceasta hotărâre a rămas definitivă și irevocabilă ca urmare a 
nerecurării. 

 
Obligatii de mediu 
 
Investitiile de mediu pe care Societatea trebuie sa le realizeze sunt urmatoarele: 
 

Nr. 
crt. 

Denumire  
obiectiv 
investitii 

Detalierea necesitatii 
realizarii acestei investitii 

Cheltuieli estimate-euro 

pentru 
taxe,  
avize 

autorizari 

proiectare executie T O T A L 

0 1 2 3 4 5 
6 = 

3+4+5 

I MASURI AUTORIZATIE DE MEDIU 

1 

Inchidere 
batal 
de reziduuri  
periculoase - 
termen final 
01.09.2022 

Scopul acestei masuri este de 
a ecologiza aceasta zona si de 
a respecta  HG 349/2005 
modificata si completata prin 
HG 210/2007 privind 
depozitarea deseurilor; prin 
inchiderea unor instalatii si 
modernizarea celorlalte 
Oltchim nu mai rezulta din 
procesele tehnologice deseuri 
din aceasta categorie. 
Realizarea acestei masuri 
presupune Inchiderea 
Batalului de Reziduuri 
Periculoase. 

58.000 60.000 5.882.000 6.000.000 

2 

Inchidere 
depozit actual 
de deseuri 
nepericuloase 
- termen final 
01.09.2021 

Scopul acestei masuri este de 
a ecologiza zona si de a 
respecta HG 349/2005 
modificata si completata prin 
HG 210/2007 privind 
depozitarea deseurilor. 
Aceasta masura se realizeaza 
prin ecologizarea perimetrului 
aferent vechiului depozit de 
deseuri nepericuloase inchis la 
sfarsitul anului 2009 datorita 
incarcarii la capacitatea sa 
maxima; in aceeasi perioada a 
fost pus in functiune noul 
depozit de deseuri 
nepericuloase. 

30.000 60.000 2.974.000 3.064.000 

 
 
TOTAL     9.064.000 

 
 



18 

In anul 2015 SC OLTCHIM SA a detinut Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr.17/ 29.01.2015. 
 
Investitiile pe care Societatea trebuie sa le realizeze sunt urmatoarele: 
 

Nr. 
crt. 

Denumire  
obiectiv 
investitii 

Detalierea necesitatii 
realizarii acestei investitii 

Cheltuieli estimate-euro 

pentru 
taxe,  
avize 

autorizari proiectare executie T O T A L 

0 1 2 3 4 5 6 = 3+4+5 

II MASURI AUTORIZATIE GOSPODARIRE APE  

1 

Modernizare 
Statie 
Epurare 
Biologica 

Scopul acestei masuri este 
de a reduce incarcarea 
organica din apele reziduale 
deversate in raul Olt la 
maxim 125 mg O2/litru 
pentru respectarea normelor 
NTPA 001/2005 stabilite prin 
HG 352/2005 privind 
conditiile de descarcare in 
mediul acvatic al apelor 
uzate. Realizarea acestei 
masuri presupune 
Modernizarea Statiei de 
Epurare Biologica existenta 
care este depasita tehnologic 
si moral. 

75.000 100.000 7.325.000 7.500.000 

2 

Imbunatatire
a calitatii 
apelor  
de la Sectia 
Propenoxid 

Scopul acestei masuri este 
de a reduce continutul de 
suspensii la maxim 100 
mg/litru in apele reziduale ale 
Sectiei Propenoxid colectate 
la Statia de Control Final a 
societatii; este o masura 
complementara prin care se 
asigura  conditiile reducerii 
continutului de suspensii din 
apele reziduale deversate de 
Oltchim in raul Olt la valoarea 
prevazuta de NTPA 
001/2005. Realizarea acestei 
masuri presupune 
redimensionarea fazei de 
decantare la Statia 
intermediara de tratare a 
apelor reziduale din Sectia 
Propenoxid. 

45.000 100.000 4.355.000 4.500.000 
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Nr. 
crt. 

Denumire  
obiectiv 
investitii 

Detalierea necesitatii 
realizarii acestei 
investitii 

Cheltuieli estimate-euro 

pentru 
taxe,  
avize 

autorizari proiectare executie T O T A L 

0 1 2 3 4 5 6 = 3+4+5 

3 
Modernizare 
Statie 
Control Final 

Scopul acestei masuri 
este de a reduce 
continutul de suspensii  
din apele reziduale 
deversate in raul Olt la 
maxim 60 mg /litru 
pentru respectarea 
normelor NTPA 
001/2005 stabilite prin 
HG 352/2005 privind 
conditiile de descarcare 
in mediul acvatic al 
apelor uzate. 
Realizarea acestei 
masuri presupune 
Modernizarea Statiei de 
Control Final care este 
depasita tehnologic si 
moral. 

14.000 100.000 1.386.000 1.500.000 

  T O T A L            13.500.000 

 
Toate investitiile care trebuie efectuate conform autorizatiei de mediu si autorizatiei de 
gospodarire a apelor sunt demarate, fiind in faza incipienta de contractare a studiilor de 
fezabilitate si intocmire proiectului tehnic de executie. 
 
1.1.7.Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare 
 
Precizarea cheltuielilor în exercițiul financiar  precum și a celor ce se anticipează în exercițiul 
financiar următor pentru activitatea de cercetare: 
 
În anul financiar 2015 nu au fost încheiate noi contracte de cercetare şi dezvoltare tehnologică 
cu institute de cercetare și proiectare de profil. 
 
La data acestei raportari nu sunt încheiate contracte de cercetare și dezvoltare tehnologică 
pentru anul 2016.    
 
În anul 2015 cheltuielile cu activitatea de consultanță au fost in cuantum de: 11.796 lei 
 
Cheltuielile efectuate în anul 2015 de Centrul de Cercetare al OLTCHIM SA au fost în cuantum 
de 1.032.491 lei, față de o valoare estimată de 1.104.950 lei, din care  cheltuieli cu personalul: 
867.481 lei și cheltuieli materiale : 84.989 lei.  
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Activitatea de cercetare vizează următoarele 4 secțiuni pricipale: 
 

-  Cercetări pentru obținerea unor produse/sortimente noi: 
 

 Polieter PE 48-3MB în cataliza DMC 

 Polimeri polioli PHD 

 Polioli din uleiuri vegetale 

 Poliol contratipuluiVoranol CP1412 
 

- Cercetări pentru dezvoltarea producției de polioli polieteri 
- Cercetări pentru protecția mediului 
- Cercetări pentru eficientizarea proceselor de producție 

 
În anul 2015 cheltuielile pentru implementarea regulamentului UE nr. 1907/2006 REACH privind 
substanțele chimice periculoase au fost în cuantum de 12697 Euro iar pentru anul 2016 se 
estimează un volum al cheltuielilor de 165.000 Euro. 
 
Cheltuielile ce urmează a fi realizate în anul 2016 de către Centrul de Cercetare propriu vizează 
continuarea obiectivelor prezentate mai sus și sunt în cuantum de : 1.100.000 lei, din care 
cheltuieli cu personalul : 867.481 lei și cheltuieli materiale: 85.000 lei. 
 
1.1.8. Evaluarea activității societății privind managementul riscului  
 
Managementul riscului reprezintă un element al sistemului de control intern, cu ajutorul căruia 
sunt descoperite riscurile semnificative din cadrul societăţii, scopul final fiind menţinerea acestor 
riscuri la un nivel acceptabil. Managementul riscului este un proces continuu şi ciclic bazat pe 
activităţi de control şi monitorizare permanentă, ceea ce presupune:  
 
- stabilirea obiectivelor societăţii corespunzător nivelelor ierarhice ale acesteia;  

- identificarea riscurilor care pot afecta realizarea obiectivelor, respectarea regulilor şi 
regulamentelor, încrederea în informaţiile financiare, protejarea bunurilor, prevenirea şi 
descoperirea fraudelor;  

- definirea categoriilor de riscuri (externe, operaţionale, privind schimbarea), precum şi a 
riscului inerent, riscului rezidual şi apetitului pentru risc;  

- evaluarea probabilităţii ca riscul să se materializeze şi a mărimii impactului acestuia;  

- monitorizarea şi evaluarea riscurilor, precum şi a gradului de adecvare controalelor 
interne.  

 
Gestionarea riscurilor se bazează pe analiza factorilor de risc care permite conducerii societăţii 
să cunoască riscurile ce ar fi posibil să afecteze atingerea obiectivelor.  
 
Trebuie menţionat că anumite riscuri vor exista întotdeauna şi nu vor fi niciodată complet 
eliminate. Toţi angajaţii trebuie să înţeleagă natura riscului şi să accepte responsabilitatea 
pentru riscurile asociate zonei lor de acţiune/autoritate. 
 
Societatea are în structura organizatorica departament propriu de audit intern, care în baza 
unor planuri aprobate trimestrial și anual, efectuează misiuni pentru identificarea și urmărirea 
potențialelor riscuri ale activității desfășurate de societate precum și de evaluare a controlului 
intern la nivel de societate. 



21 

Politica de management al riscului la nivelul societăţii este de a adopta cele mai bune practici 
de identificare, evaluare şi control eficient al riscurilor, inclusiv a celor privind frauda pentru a se 
asigura că acestea sunt eliminate sau reduse la un nivel acceptabil, care nu afectează modul 
de funcţionare a societăţii sau calitatea produselor furnizate.  
 
Astfel, societatea a asigurat un mediu de control aplicând următoarele standarde: etică, 
integritate; atribuţii, funcţii, sarcini; competenţă, performanţă; delegare; structură organizatorică, 
etc. Documentele în care se regăsesc implementate aceste standarde sunt, printre altele, 
următoarele: Contractul colectiv de muncă, Regulamentul de ordine interioară, Regulamentul de 
organizare şi funcţionare, fişele de post dar şi Manualul calitate – mediu, aduse la cunoştiinţa 
salariaţilor şi revizuite periodic. 
 
Managementul riscului a fost implementat în societate prin: stabilirea obiectivelor generale şi 
specifice acesteia şi structurilor sale; instituirea unui sistem de monitorizare şi raportare a 
performanţelor;identificarea şi evaluarea principalelor riscuri proprii activităţilor din 
compartimente/ structuri; întocmirea registrului riscurilor etc. 
 
Obiectivele societății privind managementul riscului în cadrul societăţii sunt: 
 
- integrarea managementului riscului în strategia societăţii;  
- menţinerea ameninţărilor/pericolelor la care este supusă societatea în limite acceptabile;  
- luarea de decizii adecvate de exploatare a oportunităţilor;  
- prevenirea pierderilor şi a pagubelor şi reducerea costului riscului;  
- să contribuie la îmbunătăţirea globală a performanţelor.  
 
Descrierea expunerii societății față de riscuri: 
 
Riscul de piață 
 
În 2015, compania a atins o cifra de afaceri de 167 milioane euro, mai mare cu 18% față de 
anul 2014 și cu 49% mai mare față de anul 2013. Creșterea cifrei de afaceri a fost determinată 
de creșterea cantitativă a vânzărilor la principalele produse fabricate. Astfel, la polioli - polieteri 
vânzările cantitative au crescut cu 20% față de anul trecut, iar vânzările de produse clorosodice 
au înregistrat o creștere cu 3%. Reluarea producției de oxo-alcooli a contribuit, de asemenea, la 
creșterea cifrei de afaceri. 
 
Oltchim a devenit furnizor constant de produse clorosodice și polieteri, în principal, pentru 
piețele din Europa Centrala și de Est. Compania a reușit să recâștige încrederea principalilor 
clienți, dovedind că este capabilă să livreze produse constant, la termene și în condițiile 
solicitate de parteneri. Oltchim deține o poziție importantă mai ales pe piețele de proximitate 
(Ungaria, Polonia, Tarile fostei Iugoslavii, Turcia). 
 
Amenințările principale sunt reprezentate pe de o parte de concurență, respectiv companiile 
producătoare din zona (Borsodchem, Chimcomplex - pentru clorosodice, PCC Rokita, 
Fortischem Slovacia-pentru polioli, Sibur pentru oxo-alcooli) care creează o presiune 
semnificativă pe profitabilitatea companiei, iar pe de altă parte de punerea în funcțiune de noi 
capacități de producție la nivel mondial (Sadara-Arabia Saudita pentru polioli). 
 
Capitalizarea companiei poate permite atingerea unor niveluri de preț competitive prin creșterea 
capacităților de producție și, implicit, beneficii oferite de economia de scală. Posibilitățile de 
dezvoltare cuprind, în principal, creșterea si diversificarea producției pentru secția polioli-
polieteri, eficientizarea și scăderea costului de producție pentru secția clorosodice și realocarea 
unei părți din costurile fixe prin repornirea instalației de oxo-alcooli și fabricarea unui nou produs 
(DOTP) pe linia de plastifianți.  
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Oltchim oferă o gama largă și variată de produse de calitate superioară, produse cu domenii 
multiple de utilizare și cu mare căutare, atât pe piata internă, cât și pe cea externă. Pe plan 
intern, pentru unele produse din profilul de fabricație este furnizor principal sau chiar unic, fiind 
compania care susține cu materii prime o serie de sectoare de activitate din țară și anume: 
fabricarea fibrelor artificiale și celulozice, industria aluminiului, industria construcțiilor, industria 
energetică, industria farmaceutică și alimentară.  
 
Oltchim este unic producător în România de polioli-polieteri și oxo-alcooli. Societatea produce o 
gamă variată de polioli-polieteri dezvoltați în propriul Centru de Cercetare, cu calitate la nivelul 
marilor producători. Pe piața europeană, cererea pentru tipurile de polioli-polieteri produse în 
cadrul Oltchim înregistrează o creștere tot mai mare. În urmatorii ani se estimează cresteri 
anuale medii ale cererii de 2-2,5% în țările Uniunii Europene și de 4,5-5% pentru restul țărilor 
din Europa.  Pentru Orientul Mijociu și Africa se estimează o creștere medie anuală a cererii de 
5,5-6%. 
 
Datorită poziționării geografice, în centrul pieței cu cea mai mare creștere de consum din 
Europa, Oltchim are piața de desfacere asigurată pentru toate produsele sale care se fabrică în 
prezent:  
 
-  avantaj proximitate surse de materii prime (sare, calcar) și utilități (abur) 
-  avantaj vânzări pe piețe vecine în creștere  
-  avantaj acces transport feroviar, rutier, maritim 
 
Un alt avantaj îl reprezintă faptul că nu există o dependență semnificativă  a companiei față de 
un singur client sau un grup de clienți a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra 
veniturilor societății. 
 
Riscul valutar  
 
Ratele oficiale de schimb au fost după cum urmează: pentru anul încheiat la 31 decembrie 2015 
– 4,5245 lei/euro si 4,1477 lei/USD, iar la 31 decembrie 2014 – 4,4821 lei/EUR si 3,6868 
lei/USD. 
 
Activele și datoriile monetare exprimate în LEI și în monedă străină sunt analizate mai jos:  
 
  31.12.2015  31.12.2014 

Active (active circulante, mai putin stocuri)    
Active monetare în LEI 40.510.976         54.753.815 
Active monetare în monedă straină 27.873.487         20.568.025  

 68.384.463         75.321.840   

Datorii (datorii totale, conform bilant)    
Datorii monetare in LEI 923.827.407   2.941.005.578  
Datorii monetare în monedă straină 440.288.059       803.843.627  

 1.364.115.466   3.744.849.205  

    

Poziția monetară netă in LEI (883.316.431)  2.886.251.763) 

 
Poziția monetară netă în monedă straină 

(412.414.572)     (783.275.602) 
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Riscul ratei dobânzii 
 
Riscul ratei dobânzii reprezintă riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze ca urmare a 
variației ratelor dobânzilor de pe piață. 
 
În cursul anului 2015 societatea nu a încheiat contracte de împrumut cu instituții financiar-bancare. 
 
Riscul de creditare  
 
Riscul de creditare reprezintă riscul ca una din părțile participante la un instrument financiar nu își va 
îndeplini o obligație, fapt ce va determina ca cealaltă parte să înregistreze o pierdere financiară. 
 
Activele financiare care supun societatea la concentrări potențiale de riscuri de creditare cuprind, în 
principal, creanțele din activitatea de bază. Acestea sunt prezentate la valoarea netă de provizionul 
pentru creanțe incerte.  Riscul de credit aferent creanțelor este limitat, ca urmare a numărului mare 
de clienți din portofoliul de clienți al societății și a instrumentelor financiare utilizate (bilete la ordin, 
cec-uri etc.). Astfel, creantele in sold la 31.12.2015 erau in proportie de 64% acoperite de polita 
privind asigurarea creditelor comerciale interne si de export, 19% reprezentau creante pentru care 
se opereaza compensari directe cu furnizori ai societatii de materii prime si utilitati, 8% acoperite cu 
bilete la ordin, acreditive sau revearse factoring, iar 3% reprezentau creante cu plata la livrare. 
                                                                                                                                                                       
Riscul de lichiditate 
 
Riscul lichidității, denumit si risc de finanțare reprezintă riscul ca o întreprindere să aibă dificultăți în 
acumularea de fonduri pentru a-și îndeplini angajamentele asociate instrumentelor financiare. Riscul 
lichidității poate să apară ca urmare a incapacității de a vinde rapid un activ  la o valoare apropiată 
de cea justă. Politica societății referitoare la lichidități este de a păstra suficiente active astfel încât 
să își poată achita obligațiile la datele scadente.  
 
Datoriile si activele sunt analizate in functie de perioada ramasa pana la scadentele contractuale, 
astfel: 

 
Mai putin  

de 1 an  
 

2-5 ani  
 

Total 

Datorii nepurtatoare de dobanda   280.367.912   1.083.747.554   1.364.115.466  
    - Datorii comerciale     119.730.636     368.740.276     488.470.912  
    - Alte datorii curente si imprumuturi     160.637.276     715.007.278     875.644.554  
      
Datorii purtatoare de dobanda                        -                         -                           -  
      
Numerar si echivalente de numerar       13.328.457                           -       13.328.457  
Creante si alte active       55.056.006                          -       55.056.006  

 
La data confirmarii Planului de reorganizare de catre Judecatorul sindic (aprilie 2015), creditele 
au fost denuntate, toate datoriile inregistrate la 31.12.2015 fiind nepurtatoare de dobanda. 
 
La data de 31 decembrie 2015 valoarea datoriilor curente este mai mare decat activele 
curente, determinate de datoriile acumulate in prima parte a insolventei pana la data confirmarii 
planului de reorganizare. 
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1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății  
 
(a) Prezentarea și analizarea tuturor tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de 
incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății, comparativ cu aceeași 
perioadă a anului anterior: 

 
PLANUL DE REORGANIZARE 

 
In vederea realizarii planului de reorganizare, s-a pornit de la premisa ca Societatea isi va 
desfasura activitatea conform obiectului de activitate, in doua scenarii: 
 
- Scenariul A - are in vedere functionarea Societatii debitoare cu instalatia de oxo-alcooli 

repornita; 
 
- Scenariul B - are in  vedere, ca si  obiectiv major  suplimentar  fata  de  scenariul A, 

repornirea sectiei AF-DOF prin identificarea de surse de finantare externe. 
 
In ceea ce priveste programul de plati inclus in planul de reorganizare, sumele prevazute a fi 
distribuite au ca element de referinta, pretul de pornire a negocierii in vederea vanzarii 
transferului patrimoniului si afacerii Societatii, respectiv suma de 307 milioane euro, fiecare 
scenariu avand 3 ipoteze cu privire la momentul in care va fi incasat si distribuit pretul (ipoteza 1 
an: incasare in cea de-a 12-a luna a planului; ipoteza 2 ani: incasare in cea de-a 24-a luna a 
planului; ipoteza 3 ani: incasare in cea de-a 36-a luna a planului). 

  
Societatea a inregistrat in evidenta contabila datoriile la sumele mentionate in programul de 
plati din scenariul B.III, in sensul ca au ramas inregistrate in evidenta contabila datoriile la 
nivelul cel mai mare, astfel: 
 

Nr. 
crt Categoria de creante 

Valoare datorie la 
data intrarii 
OLTCHIM in 

insolventa 

Valoare 
prevazuta in 

Programul de 
plati 

Valoare 
ajustare 

0 1 2 3 4 = 3 - 2 
 
1 Creante garantate 881.866.547 710.885.690 (170.980.857) 
2 Creante din raporturi de munca 9.704.264 9.704.264 - 
3 Creante bugetare 1.215.602.527 250.034.374 (965.568.153) 
4 
 

Creante chirografare conform art. 
96 (furnizori esentiali) 150.384.370 44.926.658 (105.457.712) 

5 Creante chirografare 1.128.925.357 - (1.128.925.357) 
 

 T O T A L 3.386.483.065 1.015.550.986 (2.370.932.079) 

 
In ceea ce priveste functionarea instalatiilor tehnologice, in primele 8 luni (mai – decembrie 
2015) dupa confirmarea planului de reorganizare, acestea au functionat conform Scenariului A, 
respectiv au functionat Instalatiile Electroliza cu membrana, propenoxid – polioli si oxo – alcooli. 
 
De asemenea, masurile prevazute in planul de reorganizare pentru primele 8 luni au fost 
implementate cu succes respectiv: 
 
- Retehnologizarea a doua electrolizoare din cadrul instalatiei de electroliza cu membrana; 
- Reparatia cuptorului de var 
- Recastigarea pietelor de desfacere cu preponderenta externe; 
- Reducerea personalului excedentar. 
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Acest lucru este confirmat si de rezultatele inregistrate de societate dupa confirmarea planului 
de reorganizare (aprilie 2015). Astfel, in perioada mai-decembrie 2015 (primele 8 luni de la data 
aprobarii planului de reoganizare), Societatea a inregistrat rezultate mai bune comparativ cu 
prevederile din plan. In ceea ce priveste indicatorul EBITDA, realizarile din primele 8 luni de 
reorganizare judiciara sunt cu 2,5 milioane euro mai bune fata de prevederile din plan. De 
asemenea datoriile totale nete acumulate in insolventa sunt mai mici decat prevederile din plan 
cu 3 milioane euro (55,1 milioane euro realizat fata de 58,1 milioane euro prevederi plan). 
 
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI 2016 
 
În fundamentarea bugetului pentru anul 2016 societatea are în vedere o creștere cantitativă a 
producției sale prin funcționarea următoarelor instalații: 
 
√  Funcţionarea instalaţiei de Electroliză cu membrană la capacitatea maximă tehnologică, 

prin reabilitarea unui numar de inca 3 electrolizoare; 
√  Funcţionarea instalaţiei de Oxo – alcooli, începând cu luna aprilie 2016, după înlocuirea 

catalizatorului de hidrogenare; 
√  Instalaţia de Propenoxid în raport de cantitatea de clor obtinută intern şi achiziţionarea de 

aproximativ 10.000 tone clor; 
√  Instalaţiile de Polioli – polieteri în raport de producţia de propenoxid; 
√  Fabricarea din semestrul II al anului 2016, a unui produs nou, respectiv dioctiltereftalat 

prin retehnologizarea actualei instalaţii de Dioctilftalat.  
 
Societatea estimează pentru anul 2016 creșteri cantitative comparativ cu anul 2015, la 
principalele grupe de produse finite: 
 
- la polioli–polieteri inclusiv propilenglicol, o creştere cu 5%; 
- la sodă caustică lichidă, o creştere cu 3%; 
- la octanol, o creştere cu 37%. 
 
În aceste condiţii, societatea estimează, pentru 2016, obţinerea de profit pe total activitate, 
respectiv acoperirea integrală a cheltuielilor cu amortizarea şi a cheltuielilor financiare.  
 
La o cifră de afaceri de 168 milioane euro (aprox. aceeaşi valoare ca în 2015) și în condițiile 
unor preţuri de vânzare mai scăzute decât media anului 2015, determinate de reducerea 
preţurilor la petrol, societatea estimează: 
 
√  EBITDA de +12,3 milioane euro, respectiv cu 2,7 milioane euro mai mare decât în anul 

2015 
√  profit din exploatare de 330 mii euro 
√  profit pe total activitate de 110 mii euro, respectiv acoperirea integrala a cheltuielilor cu 

amortizarea si a cheltuielilor financiare. 
 
(b) Prezentarea și analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra 
situației financiare a societății comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut: 
 
În cursul anului 2015, societatea  a efectuat lucrări de investiții și reparații capitale majore, 
numai din surse proprii, în sumă de 16,9 milioane lei, situația pe principalele obiective 
prezentându-se astfel: 
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√  8 milioane lei, pentru reabilitarea a două electrolizoare la instalația Electroliza cu 

membrană;  

√  2,7 milioane lei, pentru reparații capitale la vagoanele cisternă în care se aprovizionează 

principalele materii prime și se comercializează produsele finite; 

√  2,6 milioane lei, plata a două tranșe pentru achiziționarea catalizatorului de hidrogen la 

instalația Oxo – alcooli; 

√  2,2 milioane lei, pentru reparația capitală la cuptorul de ardere var efectuată în prima 

parte a anului în cadrul instalației Propenoxid;  

√  1,4 milioane lei, investiții în alte obiective, în principal, achiziționarea unui schimbător de 

caldură la Instalația Propenoxid. 
 
În cursul anului 2015, societatea  a înregistrat puneri în funcțiune pe două  obiective de 
investiții, în sumă totală de 6.198 mii lei, precum și achiziții de mijloace fixe independente în 
valoare de 280 mii lei, astfel: 

                                                                                                                                           mii lei 
 

Reabilitare electrolizoare la Electroliza cu membrană                                                             4.208 

Consolidare capacitate de producție a instalației de var                                                                                                                  1.990 

Achiziții de  utilaje independente                            280 

 
În cursul anului 2016 realizarea de investiţii este strâns legată de resursele financiare pe care le 
va atrage societatea. 
 
(c) Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care 
afectează  semnificativ veniturile din activitatea de bază: vezi capitolul V „Situația financiar-
contabilă”. 
 

II. ACTIVELE CORPORALE  ALE SOCIETĂȚII 
 
(2.1) Precizarea amplasării și a caracteristicilor principalelor capacități de producție în 
proprietatea societății:  
 
Odată cu preluarea activelor de petrochimie de la Arpechim instalaţiile tehnologice ale societății 
au două amplasamente, respectiv: platforma industrială a Combinatului Chimic din Rm. Valcea 
și platforma industrială Bradu-Pitești.  
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Premizele alegerii amplasamentului combinatului  OLTCHIM S.A. au constat în existența în 
zonă a multiplelor resurse naturale: sare, calcar, cărbune, sursa de apă OLT. 
 
La data de 31.12.2015 societatea deține pe principalele două amplasamente imobilizări 
corporale în valoare netă, pe categorii de active imobilizate, după cum urmează:   

 
 mii lei 

 

Denumire Valoare netă 

Terenuri și construcții                                           
Instalații                                                               
Alte imobilizări                                                         
Investiții în curs                                                  
         
TOTAL                           

 
311.697 
364.837 

2.685 
   29.425 

 
708.644 

 
(2.2) Descrierea și analizarea gradului de uzură al proprietăților societății: 
 
Un procent de 67% din instalațiile care funcționează în cadrul societății sunt noi și au fost puse 
în funcțiune în perioada 2002-2012. 
 
Pentru restul instalațiilor se efectuează periodic revizii și reparații capitale astfel încât ele să 
aibe asigurate toate condițiile de funcționare în siguranță, dat fiind specificul de pericol deosebit 
în instalațiile chimice. 
 
Din punct de vedere al stării fizice și al menținerii în funcțiune a acestor instalații, gradul de 
uzură stabilit conform carților tehnice ale echipamentelor și utilajelor este apreciat la un nivel de 
aproximativ 30%. 
 
Amortizarea se calculează la cost, prin metoda liniară, de-a lungul duratei utile de viaţă estimată 
în ani  a activelor, după cum urmează: 
 

Clădiri și construcții speciale 10-50 
Instalații tehnice și mașini 3-15 
Mobilier, aparatură, birotică, altele  3-15 

 
Pentru achizițiile efectuate în anul 2015, duratele de viață sunt cele stabilite de normele legale 
în vigoare. 
Terenurile nu se amortizează deoarece se presupune că au o durată de viaţă nelimitată.  
 
(2.3) Precizarea potențialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor 
corporale ale societății: 
 
Nu este cazul. 
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III. PIAȚA  VALORILOR MOBILIARE EMISE DE  S.C.OLTCHIM S.A. 
 
(3.1) Precizarea piețelor din România și din alte țări pe care se negociază valorile mobiliare 
emise de societate: 
 

Informații privind acțiunile emise de societate 
 

Simbol OLT 

ISIN ROOLTCACNOR2 

Bloomberg BBGID BBBG000BZZDZ4 

Categoria Standard 

Număr  total acțiuni emise 343.211.383 

Valoare nominală 0,10 RON 

Număr  acționari la data de 
31.12.2015 

39.185 

  
Structura acționariatului 
(31.12.2015) 

  Număr acțiuni 

Statul român prin Ministerul 
Economiei  

188.100.976 % 

PCC SE*   111.005.766   54,8062 

Persoane fizice  38.930.613 32,3433 

Persoane juridice 5.174.028 11,3430 

  1, 5075 

 
 
Tranzacționarea acțiunilor emise de S.C. Oltchim S.A. se face în cadrul Bursei de Valori 
București pe baza Deciziei  de înscriere la cota nr. 21/26.11.1996, începand cu data  de 
18.02.1997, categoria standard, simbol bursier OLT. 
 
Începând cu data de 30.01.2013, data declanșării procedurii de insolvență, și pâna la 
confirmarea definitivă a  
planului de reorganizare acțiunile societății au fost suspendate de la tranzacționare. 
 
Reluarea la tranzacționare a fost efectuată în data de 30.09.2015.  
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Tranzacțiile cu acțiunile societății în perioada 30.09.2015-31.12.2015 se prezintă astfel: 
 
Număr acțiuni tranzacționate 4.532.579 

Valoarea tranzacțiilor-lei 2.599.925 

Numărul tranzacțiilor 4.362 

Preț maxim(09.10.2015) 0,7320 

Preț minim(30.09.2015) 0,3530 

Preț de referință la data suspendării(30.01.2013) 0,3070 

Preț închidere în data de 30.12.2015 0,3920 

Capitalizare bursieră (mii lei) 134.882 

Capitalizare bursieră(mii euro) 29.785 

 
Evoluția grafică a prețului de închidere, a numărului de acțiuni tranzacționate comparativ cu 
evoluția indicelui bursier de referință al pieței (BET) este următoarea: 
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(3.2) Descrierea politicii societății cu privire la dividende Precizarea dividendelor 
cuvenite/plătite/acumulate în ultimii trei ani și dacă este cazul, a motivelor pentru eventuala 
micșorare a dividendelor pe parcursul ultimilor trei ani: 
 
Societatea nu a acordat dividende acționarilor săi întrucât în perioada 2012-2014 a înregistrat 
pierderi. 
 



 

30 

(3.3) Descrierea oricăror activități ale societății de achiziționare a propriilor acțiuni: 
 
Societatea nu are aprobat un plan de răscumpărare a propriilor acțiuni. 
Societatea deține un număr de 6.180 acțiuni proprii, cu valoarea nominală de 0,1 lei fiecare, 
reprezentând 0,0018% din capitalul social, rezultate în urma regularizării capitalului social în 
cadrul procesului de privatizare în masă. 
 
(3.4) În cazul în care societatea are filiale, precizarea numărului și a valorii nominale a acțiunilor 
emise de societatea mamă deținute de filiale: 
 
Nu este cazul. 
 
(3.5) În cazul în care societatea a emis obigațiuni și/sau alte titluri de creanța, prezentarea 
modului în care societatea își achită obligatiile față de deținătorii de astfel de valori mobiliare: 
 
Nu este cazul. 
 

 
   IV. DECLARAȚIA DE GUVERNANȚA CORPORATIVĂ 

 
Societatea a aderat la Codul de Guvernanță Corporativă(CGC) emis de Bursa de Valori 
Bucureşti, începând cu exercițiul financiar 2010.Detaliile privind conformitatea societății cu 
principiile și recomandările prevăzute în CGC au fost prezentate în Declarația „Aplici sau 
Explici”, anexă în cadrul rapoartelor anuale.Aceste declarații sunt disponibile pe site-ul societății  
la secțiunea dedicată relației cu investitorii capitolul Guvernanța Corporativă. 
 
În septembrie 2015, BVB a înlocuit CGC cu un nou Cod. Majoritatea aspectelor de guvernanță 
corporativă prevăzute de acest Cod nu sunt aplicabile unei societăți aflate în procedura 
insolvenței.  
 
Oltchim SA nu se conformează cu prevederile din secțiunile A.Responsabilități, B.Sistemul de 
gestiune a riscului și controlul intern și C.Justa recompensă și motivare întrucât este supusă 
termenelor și restricțiilor procedurale prevăzute de legea insolvenței, inclusiv controlului judiciar 
al procedurii,  exercitat de judecătorul sindic și controlului de oportunitate al managementului, 
exercitat de creditori. 
 
În ceea ce privește conformarea cu prevederile secțiunii D.Adăugând valoare prin relațiile cu 
investitorii pe website-ul propriu, la Relația cu investitorii, pot fi găsite informații utile despre 
societate, după cum urmează: 
 

 acțiuni, preț acțiuni, structură acționariat 

 calendarul de comunicare financiară 

 guvernanța corporativă:conducerea societății, declarația Aplici sau Explici, documentele 
de referință, tranzacțiile cu persoanele inițiate 

 raportări curente 

 informații financiare:trimestriale, semestriale, anuale 

 prezentări 

 adunări generale ale acționarilor 

 contact relația cu investitorii 
 

Stadiul conformarii societătii, la 31 decembrie 2015, cu fiecare din noile prevederi ale Codului 
precum și motivația neconformării este prezentat în Anexe pct. e). 
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CONDUCEREA SOCIETĂȚII 
 
(4.1.) Prezentarea listei administratorilor societății comerciale : 
 
Până la data deschiderii procedurii insolvenței Oltchim S.A. era administrată de un Consiliul de 
Administrație format din 5 membri aleși de catre Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, 
mandatul acestora fiind de 4 ani. Mandatul administratorilor statutari a încetat la data 
desemnării administratorului special care este împuternicit de Adunarea Generala a Acționarilor 
să efectueze acte de administrare a Oltchim SA sub supravegherea administratorului judiciar.  
 
În data de 14 martie 2013 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a desemnat ca 
administrator special al Oltchim SA, în procedura insolvenței, pe domnul Stănescu Nicolae - 
Bogdan- Codruț.  
 
Conform Sentinței nr. 617 din 30 ianuarie 2013 pronunțată de Tribunalul Valcea – Secția a II-a 
civilă, în dosarul nr. 887/90/2013 a fost desemnat administrator judiciar cu titlu provizoriu 
Consorțiul format din ROMINSOLV SPRL București și BDO BUSINESS RESTRUCTURING 
SPRL București. Prin Încheierea Tribunalului Vâlcea din 13.05.2013 acest Consorțiu a fost 
confirmat ca administrator judiciar. 
 
În prezent conducerea operativă directă a societății aparține administratorului special care are și 
atribuții de director general și directorului general adjunct. 
 
În domeniul controlului intern si administrarii riscului responsabilitățile administratorului special 
sunt indeplinite in colaborare cu auditorul intern. Auditorul intern, dupa efectuarea fiecarei 
misiuni de audit, intocmeste un Raport de audit. Acesta respecta Standardele Internationale de 
Audit intern atat in ceea ce priveste raportarea, cat si in efectuarea de recomandari catre 
managementul societatii. De altfel, principalul rol al auditului intern este acela de a da o 
asigurare independenta si obiectiva managmentului societatii ca sistemul de controale interne 
pe care acesta l-a implementat acopera in limite rezonabile riscurile asociate diferitelor structuri, 
activitati, programe, proiecte, operatiuni. 
 
Auditorul intern raporteaza Administratorului special despre misiunile efectuate, precum si  
despre respectarea Planului de audit aprobat. 
 
Sumarul misiunilor de audit intern realizate în anul 2015 se referă la: 
 
-  modul de realizare a activităţii de control financiar preventiv în cadrul societăţii, 
-  modul de încheiere a contractelor comerciale de achiziţii în conformitate cu prevederile 

legale şi reglementările interne, 
-  modul de gestionare a informaţiilor clasificate în cadrul societăţii, conform prevederilor 

legale, 
-  modul de realizare a activităţii comisiei de recepţie în cadrul Oltchim, 
-  modul de gestionare a stocului deproduse finite lichide în cadrul societăţii. 
 
Urmare a misiunilor de audit intern realizate in anul 2015 nu au fost constatate abateri de la 
normele şi reglementările interne. 
 
a) CV-ul administratorului special care include inclusiv pozițiile sale în alte consilii de 
administrație din societăți sau din instituții non-profit este prezentat pe website-ul societătii 
www.oltchim.ro/secțiunea Relația cu investitorii/Guvernanța corporativă/Conducerea societății. 
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b) orice acord, întelegere sau legatură de familie între administratorul respectiv și o altă 
persoană datorită careia persoana respectiva a fost numită administrator 
 
Nu este cazul. 
 
c)  participarea administratorilor în funcție la capitalul societății comerciale, la data de 
31.12.2015: 
  
Nu este cazul. 
 
d) lista persoanelor afiliate societătii comerciale: 
 
Nu este cazul. 

 
(4.2.) Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societății comerciale 
 
În decursul anului conducerea executivă a avut următoarea componență: 
 

Avram Dănuț Victor 
Tălpășanu Mihail 

Director General Adjunct  
Director Direcția Producție 

Spiru-Ciobescu Armand   Director Direcția Comercială  
Smeu Alin Ion Director Direcția Economică 
Munteanu Dana Maria Director Direcția Resurse Umane 
Pîrvu Marius Director Direcția Petrochimică Bradu 

 
CV-ul pe scurt al fiecaruia dintre membrii actualei conduceri executive este prezentat pe 
website-ul societății www.oltchim.ro/secțiunea Relația cu investitorii /Guvernanța corporativă/ 
Conducerea societății. 
 
a) termenul pentru care persoana face parte din conducerea executiva: 
 
Sunt angajați ai societății pe durată nelimitată. 
 
b) orice acord,ințelegere sau legatură de familie între persoana respectivă si o altă persoană 
datorită căreia persoana respectivă a fost numită ca membru al conducerii executive: 
 
Nu avem cunostință de cazuri de înțelegeri, acorduri sau legături de familie între persoanele din 
conducerea executivă și alte persoane datorită cărora au fost numiți în funcțiile de conducere 
executivă. 
 
b) Participarea la capitalul societăţii a membrilor conducerii executive la data de 31.12.2015:  
 

Nume, prenume Numar acțiuni deținute 
% de participare  

la capitalul social 
Tălpășanu Mihail 8.342                0,0025 
Smeu Ion-Alin 1.433                0,0004 

 
(4.3.) Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. şi 4.2. precizarea eventualelor litigii sau 
proceduri administrative în care au fost implicate, în ultimii 5 ani, referitoare la activitatea 
acestora în cadrul emitentului, precum și acelea care privesc capacitatea respectivei persoane 
de a-și îndeplini atribuțiile în cadrul emitentului. 
 
Nu este cazul.

http://www.oltchim.ro/sectiunea
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V. SITUAȚIA  FINANCIAR-CONTABILĂ 
 

Întocmirea situațiilor financiare s-a făcut în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului 
Finanțelor Publice nr.1286/01.10.2012 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu 
Standardele Internaționale de Raportare Financiară – IFRS, adoptate de Uniunea Europeană si 
cu OMFP nr.123/28.01.2016 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea 
situaţiilor financiare anuale. 
 
Situațiile financiare au fost întocmite în baza principiului continuității activității.  
 
Auditul asupra situațiilor financiare ale societății întocmite la data de 31.12.2015 este realizat de 
către firma Deloitte Audit S.R.L.  

 
 

SITUAŢIA POZIŢIEI FINANCIARE 
                                                                      mii lei 

 

 31 .12.2015 31 .12.2014 

ACTIVE 
Active pe termen lung 

  

Imobilizări corporale 708.644 782.300 
Investitii imobiliare 6.822 6.950 
Imobilizări necorporale 2.004 2.818 
Active financiare 155 155 
Total active pe termen lung 717.625 792.223 
Active curente   
Stocuri 39.438 40.560 
Creante comerciale 29.348 44.628 
Impozite de recuperat 13.253 14.586 
Alte active 12.455 11.228 
Numerar și echivalente de numerar 13.328 4.880 
Total active curente 107.822 115.882 
TOTAL ACTIVE 825.447 908.105 
 
CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII 

  

Capital si rezerve   
Capital social 1.018.300 1.018.300 
Rezerve 228.594 228.594 
Rezultat reportat (1.785.562) (4.083.638) 
Total capitaluri  (538.668) (2.836.744) 
 
 
Datorii pe termen lung 

  

Împrumuturi  615.690 3.429 
Venituri in avans 5.107 5.961 
Datorii privind impozitul amanat 34.202 34.202 
Provizion beneficii angajati si litigii 9.180 15.528 
Alte datorii pe termen lung 21.316 6.723 
Datorii comerciale 368.740 - 
Datorii privind impozitele si taxele 29.512 - 
Total datorii pe termen lung 1.083.747 65.843 
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 31 .12.2015 31 .12.2014 

 
Datorii curente 

  

Imprumuturi  - 1.767.246 
Datorii comerciale 119.731 1.698.671 
Datorii privind impozitele si taxele 63.943 70.692 
Alte datorii 96.694 142.397 
Total datorii curente 280.368 3.679.006 
Total datorii 1.364.115 3.744.849 
Total capitaluri proprii și datorii 825.447 908.105 

 
 

ACTIVE IMOBILIZATE 
 

Analizând activele imobilizate la valoarea ramasă netă, se constată o scădere a acestora față 
de anul precedent cu 74.598 mii lei, de la 792.223 mii lei la 717.625 mii lei, determinată de:  
 

                               mii lei  
 

Detaliere An 2015 

Achiziții și cheltuieli cu imobilizări corporale și necorporale 11.177 

Deprecierea activelor prin calculul amortizarii și alte deprecieri (85.775) 

 
 

ACTIVE CIRCULANTE 
 

Comparând valoarea activelor circulante la finele anului 2015 cu cea de la sfârșitul anului 2014 
se constată o scădere cu 8.060 mii lei, din care: 

                            mii lei 
 

Detaliere An 2015 

Diminuare stocuri -1.122 

Diminuare clienți de încasat -15.280 
Crestere numerar și echivalente de numerar +8.448 
Diminuare alte creanțe  -106 

 
 
Recâștigarea încrederii clienților interni și externi a condus la creșterea vânzărilor Oltchim cu 
plata în avans și implicit la reducerea termenului mediu de încasare a creanțelor, fapt ce a 
generat scăderea creanțelor neîncasate la 31.12.2015 față de 31.12.2014, astfel: 
 

                                    mii lei 
 

Structura clienţilor 31.12.2015 31.12.2014 

Clienți interni 15.461 26.534 
Clienți externi 14.282 18.922 
Clienți interni incerți 34.043 38.604 
Clienti externi incerți 25.490 25.421 

TOTAL 89.276 109.480 
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Soldul clienţilor incerţi este format din contravaloarea livrărilor anterioare anului 2013. Nu există 
cazuri de clienţi incerţi ca urmare a livrărilor de produse finite din anii 2013-2015. Vânzarea 
produselor Oltchim, cu plata la termen, se face numai către clienţi cu o bună situaţie financiară 
cu care societatea a avut o îndelungată colaborare şi este garantată fie cu instrumente de plată 
(CEC, bilete la ordin, acreditive etc.), fie acoperită de poliţa de asigurare a riscului de neplată. 
 
Suma de 26.659 mii lei din soldul clienților interni și externi la 31.12.2015 se regăsește și în 
datoriile curente ale Oltchim, pentru care se operează compensări. 

 

DATORII TOTALE 
                         mii lei 

 

Detalierea datoriilor totale 31.12.2015 31.12.2014 

TOTAL, din care: 1.364.115 3.744.849 
Împrumuturi  374.383 569.374 
Datorie față de AAAS 241.307 1.201.301 
Dobânzi aferente împrumuturilor 23.129 64.717 
Furnizori 474.101 1.532.375 
Clienți încasați în avans 14.370 166.296 
Impozite de platit 93.455 70.692 
Alte datorii  143.370 140.094 

 
La 31 decembrie 2015 Oltchim SA înregistrează datorii totale în sumă de 1.364 milioane lei, 
din care: 
 

 1.052 milioane lei datorii înregistrate în conformitate cu Planul de reorganizare; 

 249 milioane lei datorii nete acumulate după intrarea in insolvență, din care cu scadența 
depașită provenind din prima parte a perioadei insolventei 212 mil. lei; 

 37 milioane lei datorii și creanțe reciproce și datorii la bugetul de stat care se vor compensa 
cu TVA de recuperat; 

 26 milioane lei alte datorii din care, în principal, provizion pentru beneficiile salariaților 
acordate la pensionare. 

 
Scăderea datoriilor totale de la 3.745 milioane lei la 31.12.2014 la 1.364 milioane lei la 
31.12.2015 s-a datorat, în principal, înregistrării în aprilie 2015 în alte venituri din exploatare, a 
sumelor generate de stingerea datoriilor necuprinse în Programul de plăți prevazut în Planul de 
reorganizare. 
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                                                                                                                  mii lei 
 

Detalierea  datoriilor pe termen scurt 31.12.2015 31.12.2014 

TOTAL, din care: 280.368 3.679.006 
Împrumuturi  0 565.945 
Datorii către AAAS 0 1.201.301 
Dobânzi aferente împrumuturilor 23.129 64.717 
Furnizori 115.866 1.532.375 
Datorii privind impozitele si taxele 59.817 70.692 
Impozite si taxe aferente salariilor compensatorii 4.127 0 
Clienți încasați în avans 3.864 166.296 
Datorii privind salariile 12.475 19.499 
Salarii compensatorii aferente personalului disponibilizat 36.020 38.274 
Drepturi salariale plătite de AJOFM Vâlcea din Fondul de 
garantare a creanţelor salariale 

16.603 16.603 

Decontări din operații în participație 7.589 0 
Alţi creditori 878 3.304 

 
                              mii lei 

 

Detalierea datoriilor pe termen lung 31.12.2015 31.12.2014 

TOTAL, din care: 1.083.747 65.843 
Împrumuturi  374.383 3.429 
Datorii către AAAS 241.307 - 
Furnizori 358.235 - 
Datorii privind impozitele si taxele 29.512 - 
Clienți încasați în avans 10.506 - 
Datorii privind salariile 4.825 - 
Venituri in avans 5.107 5.961 
Impozit pe profit amânat 34.202 34.202 
Decontări din operații în participație 0 6.723 
Provizioane pentru beneficii angajați 9.180 10.272 
Alţi creditori 16.490 5.256 

 
Obligațiile curente ale societății față de principalii furnizori de materii prime, materiale se achită 
fie prin plăți directe din încasările curente, fie prin compensare cu livrari de produse finite. 
 
Oltchim SA achită impozitele și taxele aferente salariilor prin compensare cu TVA negativ (TVA 
de recuperat înregistrat de societate la 31.12.2015 în sumă de 10.265.939 lei) care se 
efectuează numai dupa finalizarea controlului Agentiei Naționale de Administrare Fiscală 
(ANAF). 
 
Datoriile privind salariile în sumă de 36.020 mii lei reprezintă salarii compensatorii sume nete, 
aferente personalului disponibilizat în anii 2013 și 2015. Acestea se achită eșalonat, societatea 
efectuând plăți lunare. 
 
În conformitate cu Planul de reorganizare, datoriile curente rezultate din continuarea activității 
Oltchim SA vor fi plătite, în perioada de reorganizare judiciară, conform documentelor din care 
rezultă sau, în ipoteza în care societatea nu va genera suficiente lichidități din activitatea 
operațională curentă, plata acestora se va efectua într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare 
de la data încasării de către Oltchim SA a prețului reprezentând contravaloarea părților sociale 
deținute de Oltchim SPV. 
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Datoriile pe termen lung sunt, în principal, cele cuprinse în Planul de reorganizare, confirmat de 
Judecatorul sindic și de Adunarea Generală a Creditorilor societății și se vor plati în 
conformitate cu prevederile acestui Plan. 
 
În datoriile pe termen lung este inclus și impozitul pe profitul obținut ca urmare a înregistrării de 
venituri din anularea de datorii conform planului de reorganizare. În conformitate cu programul 
de plăți din plan, impozitul pe profitul rezultat în urma recunoașterii obligațiilor de plată din Plan 
în contabilitatea societății se va achita în termen de maxim 5 zile lucratoare de la data încăsarii 
de către Oltchim SA a prețului aferent vânzării parților sociale ale Oltchim SPV. 
 

CAPITALURI PROPRII 
 
Conform situațiilor financiare întocmite la 31 decembrie 2015, valoarea capitalurilor proprii        
este  -538.668 mii lei, compusă din: 

                       mii lei 
 

Detaliere  31.12.2015 31.12.2014 

Capital social 34.321 34.321 
Ajustare capital social 983.979 983.979 
Rezerve din reevaluare 213.762 213.762 
Rezerve legale 14.833 14.833 
Pierdere din anii precedenți (4.079.692) (3.624.318) 
Rezultatul perioadei 2.294.129 (459.320) 

   
 

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE 
                                         mii lei 

 

Detaliere 31.12.2015 31.12.2014 

Vânzari nete 747.944 627.531 
Venituri din investiții 8.593 7.858 
Alte castiguri sau (pierderi) 2.385.469 (4.239) 
Variația stocurilor (4.723) 8.819 
Cheltuieli cu materiile prime și consumabile (370.183) (365.680) 
Cheltuieli cu energia și apa (170.545) (156.750) 
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor (85.775) (409.013) 
Cheltuieli salariale (118.840) (114.248) 
Costul net al finantarii (2.463) (8.305) 
Venituri din subventii 854 1.392 
Alte cheltuieli  (60.549) (46.685) 
 
Profit / (Pierdere) inaintea impozitarii 

 
2.329.782 

 
(459.320) 

Impozit pe profit (35.653) - 
Profit/ (Pierdere) net(ă) 2.294.129 (459.320) 
   
Alte elemente ale rezultatului global - - 
   
Total rezultat global  2.294.129 (459.320) 
 
Profit/ (Pierdere) pe acțiune 

 
6,6843 

 
(1,3383) 

Număr de acțiuni 343.211.383 343.211.383 
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CIFRA DE AFACERI 
 
Cifra de afaceri realizată în anul 2015 este de 747.944 mii lei, echivalent 168.266 mii euro.  
 
Valoarea exportului realizat este de 125.080 mii euro, respectiv 75% din cifra de afaceri. 
 
Rezultatele înregistrate de societate în anul 2015 confirmă faptul că s-a reuşit creşterea lună de 
lună a gradului de utilizare a capacităţilor de producţie şi implicit creşterea cifrei de afaceri. 
Creşterea producţiei s-a reflectat în majorarea cifrei de afaceri cu 120.413 mii lei, respectiv 
19%, de la 627.531 mii lei lei în anul 2014, la 747.944 mii lei în anul 2015. 
 
Comparativ cu anul precedent, cifra de afaceri prezintă următoarea structură: 

mii lei 
 

Detaliere cifra de afaceri 31 .12.2015 31 .12.2014 

Petrochimie (Polioli polieteri) 491.813 440.299 

Clorosodice   141.848 124.163 

Mărfuri 22.551 24.402 

Oxo-alcooli 78.237 22.071 

Direcția Petrochimică Pitești 141 160 

Materiale de construcții 3 4.991 

Diverse, inclusiv vânzări certificate CO2 13.351 11.444 

TOTAL 747.944 627.531 

 
Activităţile de bază, petrochimie și clorosodice, concentrează în anul 2015 circa 85% cifra de 
afaceri pe anul 2015, comparativ cu 90% din cifra de afaceri pe anul 2014. Deşi in scădere, 
această pondere nu reprezintă neaparăt un lucru negativ, putându-se uşor observa din tabelul 
de mai sus, că valorile absolute se află în creştere.  

 
O contribuţie semnificativă la majorarea cifrei de afaceri o reprezintă produsele instalaţiei Oxo-
alcooli, în special octanolul. Veniturile obţinute din vânzarea acestor produse au crescut de la 
22.071 mii lei în 2014, la 78.237 mii lei în 2015, iar ponderea lor în cifra de afaceri de la aprox. 
3,5 % în 2014, la 10,5 % în 2015. Acest lucru se datorează în principal volumului de vânzări, 
cantităţile crescând de la 4.813 to, în 2014, la 21.465 to în 2015. 
 
Ca urmare a închirierii activităţii către Dynamic Selling Group, veniturile Secţiei Materiale de 
Construcţii îşi reduc semnificativ ponderea în cifra de afaceri, aceasta devenind aproape nulă. 
 
Variația veniturilor din vânzarea de produse finite poate fi determinată de modificari ale 
prețurilor medii de vânzare, de creșterea sau de diminuarea cantităților vândute sau de un mix 
între acestea. În vederea stabilirii gradului în care prețurile medii și cantitățile vândute au 
influențat, împreună, veniturile înregistrate, am identificat produsele cele mai semnificative din 
punct de vedere al contribuției lor la realizarea veniturilor totale, analiza fiind prezentată în 
tabelul de mai jos: 

mii lei  
 

 Soda Caustică tip soluţie 50% (Leșie) Polioli 48-3MB 

2014 81.637 238.035 

Variaţie cantitate  2.780 35.629 
Variaţie pret  7.600 -26.965 

2015 92.017 246.699 
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Chiar dacă variaţia negativă a preţului mediu de vânzare  la produsul poliol 48-3MB, 
determinată de scăderea cotațiilor internaționale, duce la o scădere a veniturilor cu 26.965 mii 
lei, aceasta este compensată de variaţia pozitivă a cantităţii vândute cu o influenţă de 35.629 
mii lei, înregistrând astfel venituri totale mai mari cu 8.664 mii lei. 
 
În ceea ce priveşte produsul Leşie 50%, se observă ca influenţa majoră este dată de variaţia 
pozitivă a preţului, aceasta influenţând pozitiv veniturile cu 7.600 mii lei. Luând în calcul și 
variaţia favorabilă din cantităţi obţinem o creştere totală de 10.380 mii lei a veniturilor din 
vânzarea  Leşiei 50%. 

 

VENITURI TOTALE 
 
Veniturile totale cuprind, pe lângă volumul total al vânzărilor (cifra de afaceri), următoarele: 
 

                                        mii lei 
 

Detaliere 31 .12.2015 31 .12.2014 

Venituri din anulare datorii  conform Plan reorganizare 2.370.932 - 

Venituri din investiții 8.593 7.858 

Venituri din productia stocata (4.723) 8.820 

Venituri nete din deprecieri active circulante 6.382 206 

Venituri din reversari provizioane pentru  
riscuri si cheltuieli 

5.256 -5.256 

Alte venituri  3.752 2.203 

 

 
CHELTUIELI TOTALE 

 
Cheltuielile efectuate în anul 2015 au următoarea structură:  

                                   mii lei 
 

Detaliere 31 .12.2015 31 .12.2014 

Cheltuieli cu materii prime şi consumabile 370.184 365.680 

Cheltuieli cu energia şi apa 170.545 156.750 

Cheltuieli salariale (inclusiv impozite), din care: 118.840 114.249 

               -cheltuieli cu salariile personalului, asigurările şi  
protecţia socială  

108.226 114.249 

               -cheltuieli cu salariile compensatorii aferente 
personalului disponibilizat, impozitele şi taxele aferente 

10.614 - 

Cheltuieli cu amortizarea 103.973 139.993 
Reversǎri/(pierderi) de valoare aferente imobilizǎrilor 
corporale 

-18.198 269.020 

Alte cheltuieli privind serviciile prestate de terti 16.908 16.239 
Cheltuieli privind transportul si logistica 15.561 12.022 
Cheltuieli cu reparatiile 7.662 6.923 
Cheltuieli cu alte impozite si taxe 6.620 7.629 

Pierderea neta din creante 4.994 - 

Cheltuieli cu dobanzi si comisioane bancare 2.463 8.305 

Alte cheltuieli  8.805 3.873 

 
 



 

40 

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 
 mii lei 

 

     31.12.2015 31.12.2014 

Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare   
Profit/ (Pierdere) netă  a anului 2.294.129 (459.320) 
Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor 103.973 139.993 
Pierdere din casarea de imobilizări necorporale - 72 
Cheltuieli/ (Venituri) privind ajustări depreciere active circulante (1.388) (207) 
Amortizarea subvenţiilor (854) (1.393) 
Cheltuieli privind dobânzile, net 2.105 7.726 
Depreciere/ (Reversare depreciere) imobilizări corporale (18.198) 269.020 

(Reversări)/ constituire provizioane pentru litigii (5.256) 5.256 
Cheltuieli cu impozitul pe profit curent 35.653 - 
Venituri din producția de imobilizări corporale (5.399) (3.438) 
Venituri din anulare datorii conform  
Plan reorganizare 

(2.370.932) - 

Profit(pierdere) operațional(ă) înaintea modificărilor  
în capitalul circulant 

33.833 (42.291) 

(Creştere)/Diminuare stocuri 2.488 (5.845) 
(Creștere)/Diminuare creanţe (280.952) (208.774) 
Creștere/(Diminuare) datorii 258.818 260.042 
Modificările capitalului circulant (19.646) 45.423 
Fluxuri de trezorerie din activitatea operatională 14.187 3.132 
Dobânzi platite - (17) 
Flux de numerar din activitatea de exploatare 14.187 3.115 
Flux de numerar utilizat în activitatea de investiții   
Dobânzi  încasate 38 45 
Achiziții de imobilizari corporale și necorporale (5.777) (3.578) 
Dividende primite - - 
Flux de numerar utilizat în activitatea de investiții (5.739) (3.533) 
Flux de numerar generat din activitatea de finanțare   
Variația împrumuturilor pe termen scurt - 6.858 
Variația împrumuturilor pe termen lung - (6.858) 
Plăți de leasing - - 
Flux de numerar din activitatea de finanțare - - 

Numerar la început de an (514.981) (514.563) 
Anulare/Reclasificare linii de credit conform Plan reorganizare 519.861 - 
Creșterea/ (descresterea) numerarului și echivalentului  
de numerar 

8.448 (418) 

Numerar la finele perioadei 13.328 (514.981) 

 

Din analiza fluxurilor de trezorerie rezultă că activitatea societății a generat în anul 2015 un flux 
de numerar total pozitiv, în valoare de 8.448 mii lei. 
 
Din analiza pe activități a fluxurilor de trezorerie rezultă că activitatea de exploatare (producția) 
a generat  un  flux  de  numerar pozitiv atât în anul 2015 (14.187 mii lei) cât și în anul 2014 
(3.115 mii lei). 
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VI. ANEXE ALE RAPORTULUI ADMINISTRATORULUI SPECIAL 
 
a) Actul constitutiv al societății  nu a fost modificat/reactualizat în cursul anului 2015. 
 
b) Contractele importante încheiate de societate în anul pentru care se face raportarea: 
 
• Angajamente contractuale 
 
Contracte achiziţii 
 
La data de 31 decembrie 2015, societatea avea contracte de achiziții de materii prime( 
propilena, etilenoxid, irgastab, amine), materiale auxiliare și prestări servicii în valoare de 
57.114.500 euro, 625.180 dolari și 11.034.580 lei prin care este asigurat necesarul anului 2016. 
 
 
Contracte de vânzări 
 
La data de 31 decembrie 2015, societatea avea încheiate contracte de vânzări de 
produse(polioli – polieteri si clorosodice) pentru anul 2016 în valoare de 91.587.740 euro, 
529.400 dolari și 3.779.550 lei, care acopera peste 75% din productia estimata. 
 
c) Actele de demisie/demitere, daca au existat astfel de situații în rândul membrilor 
administrației, conducerii executive, cenzorilor 
 
Nu este cazul. 
 
d) Litigii  
 
La data situatiilor financiare, Societatea, prin Serviciul Juridic propriu, actionase in judecata 
clienti rau platnici pentru livrari de dinainte de intrarea in procedura insolventei, pentru 
nerespectarea conditiilor contractuale in suma totala de 31.415.579,74 lei reprezentand 
contravaloare produse livrate si neachitate si 8.673.963,98 lei penalitati de intarziere. De 
asemenea, din litigiile cu clientii externi avea de recuperat suma totala de 1.118.942,98 dolari si 
1.786.315,69 euro reprezentand contravaloare marfa vanduta.   
 
Pentru clientii rau platnici, Societatea a inregistrat ajustari la data bilantului in conformitate cu 
politica adoptata de catre societate.  
 
La data situatiilor financiare, Societatea este implicata in mai multe litigii cu fosti angajati in 
calitate de parat, litigii aflate pe rolul instantelor de judecata, pentru care nu se pot estima 
eventualele obligatii de plata ale Societatii ce ar putea decurge din pronuntarea nefavorabila a 
instantelor. 
 
OLTCHIM a avut procese pe rol cu salariatii. Dosarele au fost suspendate: în cadrul acestor 
dosare, suspendarea decurge din momentul în care s-a deschis procedura insolvenței.   
 
In momentul suspendarii judecarii cauzei, este suspendat si termenul de prescriptie, deci 
cauzele pot fi judecate si dupa implinirea termenului de prescriptie de 3 ani, dar in functie de 
situatia juridica a societatii dupa incheierea procedurii de insolventa. 
 
La masa credala au fost acceptate sume solicitate in instanta de salariati ai Diviziei 
Petrochimice Bradu, astfel incat procesele intentate de acestia, care erau de valori mai mari, au 
ramas fara obiect. 
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e) Lista societăților la care S.C. Oltchim S. A. deține participații la data de 31.12.2015: 
 

Denumirea societății 
 la care Oltchim deține participații 

Capital social 
         -lei- 

% din capitalul social 
deținut de Oltchim 

   

S.C.Oltquino S.A. Rm. Vâlcea 2.034.860 46,64% 

S.C.Sistemplast S.A. Rm. Vâlcea 2.347.805 94,4% 

Oltchim GmbH Germania* 102.258 Euro 100% 

S.C.Protectchim S.R.L. Rm. Vâlcea** 1.200.000 7,5% 

S.C. Euro Urethane S.R.L. Rm. Vâlcea 59.725.212 41,28% 

S.C Mentchim S.A. Rm. Vâlcea*** 1.500.000 25% 

Fundația Oltchim 200 100% 

 
*este declarată în insolventă conform Sentinței nr.810IN122/130 din 19.02.2013 pronunțată de 
Tribunalul din Frankfurt 
 
**stadiul litigiului privind participația OltchimSA la capitalul social al Protectchim SRL:prin 

sentința civilă nr. 3078 din 22 mai 2014 a Tribunalului Vâlcea, Sectia a II a Civilă, pronunțată în 

dosarul nr. 328/90/2014 s-a dispus admiterea cererii formulate de asociatul Oltchim SA, cu 

consecința constatării nulității hotărârii nr. 1/11.02.2013 adoptată de Adunarea Generală a 

Asociaților Protectchim SRL(AGA), prin care s-a decis majorarea capitalului social. Ca efect al 

anulării hotărârii AGA participația Oltchim SA la capitalul social al societatii Protectchim SRL a 

revenit de la 7,5% la 30%. Hotărârea a fost depusă la Registrul Comerțului și publicată în 

Monitorul Oficial. Radierea din Registrul comerțului a mențiunii privind radierea înregistrării 

hotărârii AGA nr. 1/2013 și revenirea la cota de participare a Oltchim SA de 30% se face pe 

cale judecătorească, cauza aflându-se spre soluționare pe rolul Tribunalului Vâlcea 

 

***este declarată în faliment 
 

f) Stadiul conformării societății cu noile prevederi ale Codului de Guvernanță Corporativă al BVB 
la 31 decembrie 2015 
 
















