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Dragi parteneri,

Anul 2017 a reprezentat un nou an de transformare 
și de provocare pentru OLTCHIM S.A. Aflându-ne încă 
din anul 2013 într-un proces de reorganizare care 
prevede implementarea unor măsuri de restructurare 
operațională, corporativă, precum și vânzarea activelor 
societății conform Planului nostru de reorganizare 
modificat, am reușit anul acesta să obtinem rezultate 
financiare, și nu numai, extrem de bune. Acest lucru ne 
demonstrează că OLTCHM este pe drumul corect și că în 
continuare este una dintre cele mai importante companii 
de produse chimice din România și un nume de referință 
pe harta economică a țării.

În cele ce urmează, vă invit să parcurgeți primul nostru 
Raport de Sustenabilitate intitulat “Going Green for 
Tomorrow” care prezintă rezultatele și performanța 
noastră economică, socială și de mediu. 
Raportul de Sustenabilitate este realizat în conformitate 
cu Standardele Global Reporting Initiative (GRI) și 
răspunde prevederilor Ordinului MFP nr. 1938/2016 
și Ordinului MFP nr. 2844/2016 care transpun la nivel 
național cerințele celui mai important act normativ 
european din domeniul dezvoltarii durabile, Directiva 
Europenă nr. 95/2014 privind prezentarea informațiilor 
non-financiare și cele privind diversitatea.

Alături de Raportul Anual al Administratorului, Raportul 
de Sustenabilitate conține cele mai importante informații 
non-financiare care sunt necesare pentru înţelegerea 
dezvoltării, performanţei şi a poziţiei pe piață, precum 
şi a impactului activităţii OLTCHIM, aspecte indentificate 
printr-un amplu proces de materialitate care a vizat atât 
părțile interesate interne cât și pe cele externe.

Aspectele non-financiare materiale sunt structurate în 
cadrul raportului conform celor trei piloni ai dezvoltarii 
durabile – economic, social și mediu și prezintă 
obiectivele, anagajamentele și țintele noastre, precum 
și modul în care le gestionăm în cadrul companiei și 
indicatorii prin intermediul cărora ne măsurăm progresul. 
În ceea ce privește performanța noastră socială suntem 
preocupați să identificăm și să implementăm cele mai 
bune programe și tehnologii în procesul de producție 
care să ne permită atât furnizarea unor produse de 
calitate și extinderea portofoliului de clienți, cât și 
protejarea vieții, integrității și sănătății lucrătorilor, 
contractorilor și a comunității în care operăm.

Ne-am propus să îmbunătățim și să diversificăm 
canalele de comunicare cu furnizorii noștri, dar și cu 
celelalte părți interesate, să ne înțelegem reciproc 
nevoile și așteptările și împreună să contribuim la 
dezvoltarea unei rețele fundamentată pe principiile 
dezvoltării durabile.

Având în vedere faptul că pentru industria în care ne 
desfășuram activitatea inovarea reprezintă un factor 
de stimulare a dezvoltării și a competitivității, prin  
activitățile anuale de cercetare-dezvoltare reușim să 
introducem pe piață  produse sau sortimente noi care 
satisfac noile nevoi ale clienților noștri și care contribuie 
la protecția mediului. Totodată, suntem preocupați 
de îmbunătățirea continuă a aspectelor de mediu, în 
special a celor semnificative, prin implementarea unor  
programe de management de mediu care au în vedere 
respectarea tuturor obligațiilor noastre de mediu, 
stabilindu-ne obiective concrete și urmărind ținte 
realiste, toate având la bază respectarea legislației de 
mediu române și alinierea la cea europeană.

Astfel, acest raport reprezintă angajamentul OLTCHIM 
de a avea un comportament responsabil și legal, în 
concordanță cu valorile și principiile noastre, față de 
toate părțile interesate, să contruim relații de încredere 
cu toți partenerii și clienții noștri și să aducem valoare 
adăugată economiei locale și naționale.

Bogdan Stănescu – Administrator special

Declarația Administratorului Special
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Perioada de raportare
Datele prezentate în raportul de sustenabilitate fac 
referire la anul calendaristic 1 ianuarie – 31 decembrie 
2017. 

Ciclul de raportare
Anual. 

Data publicării raportului
29. 06. 2018

Conținutul raportului
OLTCHIM S.A. a dezvoltat o metodologie proprie pentru 
elaborarea conținutului raportului, care s-a bazat și 
pe principiile Global Reporting Initiative (GRI) pentru 
definirea conținutului și a calității acestuia. Temele 
tratate în prezentul raport au fost determinate pe baza 
unei analize de materialitate pe care am desfășurat-o 
în anul 2018 pe baza recomandarilor cuprinse în 
Standardele GRI și în conformitate cu prevederile 
Ordinului MFP nr. 1938/2016 și Ordinului MFP nr. 
2844/2016 care transpun la nivel național cerințele 
Directivei Europene 95/2014 privind prezentarea 
informațiilor non-financiare și cele privind diversitatea 
de către anumite entități și grupuri mari de întreprinderi.

În stabilirea temelor prezentate în cadrul raportului, 
am luat în considerare punctele de vedere ale celor mai 
importante categorii de parți interesate, astfel încât 
să reflecte cel mai bine informațiile necesare pentru 
ințelegerea nivelului de dezvoltarea, perfomanța și 
poziția pe piață a OLTCHIM S.A, precum și impactul 
activităților noastre din punct de vedere al mediului, 
societății, angajaților, respectării drepturilor omului și 
combaterii corupției și a dării de mită.

În acest sens, raportul de sustenabilitate reprezintă 
conformitatea OLTCHIM S.A. privind obligația publicării 
informațiilor non-financiare aferente anului 2017, prin 

publicarea unui raport separat. De asemenea, prezentul 
raport a fost realizat în conformitate cu Standardele GRI: 
Opțiunea Core.

În elaborarea acestui raport de sustenabilitate OLTCHIM 
S.A. a beneficiat de sprijinul consultantului extern, 
INNOVA Project Consulting S.R.L., o firmă de consultanță 
specializată în pregatirea rapoartelor non-financiare și 
de sustenabilitate.

Asigurare
Conținutul raportului nu a fost auditat de către o terță 
parte.

Punct de contact pentru probleme non-financiare
OLTCHIM S.A. Râmnicu Vâlcea
Sediul social: Râmnicu Vâlcea, Str. Uzinei nr. 1
Tel : 0040 250 701200, Fax  : 0040 250 735030 / 736188
E-mail: oltchim@oltchim.com

Persoana de contact pentru întrebări privind raportul
Victoria Ștefan
Departament: Serviciul Juridic
E-mail: victoria.stefan@oltchim.com
Tel: 0040 0250 701 665

GRI: 102-3,102-50, 102-52, 102-53, 102-54, 102-56
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Din punct de vedere financiar Grupul OLTCHIM 
consolidează situațiile financiare ale OLTCHIM S.A,
a cărei activitate este preponderentă în cadrul grupului, 
ale societății Sistemplast S.A și ale societăților asociate la 
care OLTCHIM S.A deține între 20% și 50% din capitalul 
social, doar cu profitul calculat în funcție de aportul la 
capitalul social.

Sistemplast S.A. a fost înființată în 12.02.1999, cu 
sediul în Râmnicu Vâlcea, str. Uzinei, nr.1, având ca 
obiect principal de activitate, începând cu anul 2016, 
efectuarea lucrărilor de mentenanță și reparații.
Capitalul social este în valoare de 7.700.162 lei, cu 
următoarea structură a acționariatului:

OLTCHIM S.A.    94,40%
Charity Holdings S.A.   5,20%
Alți acționari    0,40%

Societatea are relații de colaborare atât cu OLTCHIM 
S.A cât și cu alte societăți. Societățile asociate sunt 
următoarele: Euro Urethane SRL– Râmnicu Vâlcea, 
Oltquino SA – Râmnicu Vâlcea și Protectchim SRL – 
RâmnicuVâlcea.

Euro Urethane S.R.L. este o societate la care OLTCHIM 
S.A deține 41,28% din capitalul social, restul de 58,72% 
fiind deținut de PCC SE. Sediul societății este în 
Râmnicu Vâlcea, str.Uzinei nr.1. Obiectul de activitate 
este fabricarea toluendiizocianatului, prestare servicii 
de realizare protecții pentru piese, instalații, mijloace 
transport. În anul 2017 societatea nu a desfăsurat 
activitate.

Oltquino S.A. este o societate mixtă, înființată în 
19.12.1994 având următorii acționari: OLTCHIM S.A
cu 46,64 % din capitalul social, Inquinosa Spania

cu 52,99 % din acțiuni și persoane fizice spaniole 0,37 %.
Sediul societătii este în Râmnicu Vâlcea, str. Uzinei nr.1. 
Obiectul principal de activitate îl constituie producerea 
și comercializarea produselor chimice. În anul 2017 
societatea nu a avut activitate de producție.

Protectchim S.R.L. este o societate înființată în 
27.02.2003. Deținerea OLTCHIM S.A este de 30% din 
capitalul social, restul fiind deținut de persoane fizice.
Sediul societății este în Râmnicu Vâlcea, str.Uzinei nr.1. 
Societatea a fost înființată prin externalizarea activităților 
„Cauciucare” și „Investiții-Construcții” apartinând 
OLTCHIM S.A Obiectul de activitate îl constituie prestarea 
serviciilor de construcții, lucrări izolații și protecție 
anticorozivă. Societatea este în procedura insolvenței 
începând cu data de 08.03.2017.

GRI: 102-1, 102-45
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Suntem 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 ne 
desfășuram activitatea cuprinde în principal: proiectarea 
și producția de produse clorosodice, oxo-alcooli, 
produse petrochimice, alte produse chimice, inclusiv 
servicii și asistență tehnică și comercializarea acestora la 
intern și export. 

La momentul publicării Raportului de Sustenabilitate, 
societatea OLTCHIM S.A. Râmnicu Vâlcea se află în 
etapa de reorganizare judiciară conform Sentinței nr. 
892/22.04.2015 în dosarul de insolvență nr. 887/90/2013, 
prin care a fost confirmat Planul de reorganizare al 
OLTCHIM S.A. propus de consorțiul de administratori 
judiciari compus din RomInsolv SPRL și BDO Business 
Restructuring SPRL. Astfel, începând cu data declanșării 
procedurii de insolvență (30.01.2013) activitatea 
societății noastre se desfășoară conform procedurilor 
reglementate de prevederile Legii nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenței. 

Planul de reorganizare al OLTCHIM S.A. prevedea ca 
modalitate de reorganizare restructurarea operațională, 
restructurarea corporativă și conversia parțială/totală a 
creanțelor creditorilor bugetari în părți sociale, precum 
și vânzarea activității societății. Termenul de executare a 
Planului era de 36 luni de la data confirmării acestuia, cu 
posibilitatea de prelungire în condițiile Legii.
La termenul de judecată din data de 23 noiembrie 2016, 
instanța a confirmat prelungirea duratei executării 
Planului de reorganizare judiciară cu o perioadă de până 
la 1 an, prelungire aprobată în cadrul Adunării Generale 
a Creditorilor din data de 22 august 2016, astfel încât 
Planul trebuie implementat până în aprilie 2019 .

În ședința Adunării Creditorilor din data de 06.03.2017 
a fost aprobată modificarea Planului de reorganizare 
a activității societății, de către categoriile de creditori 

(categoria creanțelor garantate, categoria creanțelor 
salariale, categoria creanțelor bugetare, categoria 
creanțelor furnizorilor esențiali precum și categoria 
creanțelor chirografare).

Modificarea planului privește exclusiv metoda de 
vânzare a OLTCHIM S.A. (toate celelalte proceduri ale 
planului rămânând în vigoare), în sensul în care se 
va face ofertarea și vânzarea activelor pe 9 pachete 
de active funcționale și nu prin metoda transferului 
activelor și activității actuale pe OLTCHIM SPV, întrucât 
metoda inițial aprobată nu observă, în opinia UE, 
principiul discontinuității economice, fapt care atrage 
riscul recuperării presupusului ajutor de stat de la 
cumpărător(i). 

Ca urmare a acestor modificări, Adunarea Generală 
a creditorilor OLTCHIM S.A., desfășurată în data de 
18.12.2017 a aprobat contractul de vânzare a majorității 
activelor din patrimoniul societății către Chimcomplex 
S.A. Borzești, respectiv pachetele operaționale de active 
(1-5 și parțial 7) grupate în: Instalațiile de produse 
clorosodice, Oxo-alcooli, Polioli, Servicii site, Vagoane de 
cale ferată și parțial instalațiile de PVC.

În conformitate cu prevederile contractului, transferul 
efectiv al activelor vândute este supus, în principal, 
anumitor avize și condiții suspensive, cum ar fi: avizul 
Consiliului Concurenței, avizul CSAT, plata integrală a 
prețului.

OLTCHIM S.A.
Profilul Companiei 
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Planul de reorganizare al OLTCHIM S.A.

Asistență financiară 
primită din partea 
Guvernului

Reduceri fiscale
(scutire 5% impozit
pe profit)

2015 2016 2017

0
RON

0
RON

225.591
RON

GRI: 102-10, 201-4

OLTCHIM S.A.
Produsele OLTCHIM S.A.
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Compania are o gamă variată de produse de calitate 
superioară și cu domenii multiple de utilizare.

Principalele categorii de produse realizate de
OLTCHIM S.A. sunt:
• Produse anorganice: sodă caustică (lichidă, bloc, fulgi),
   acid clorhidric de sinteză, clor lichid;
• Produse macromoleculare: polieteri-polioli pentru
   spume poliuretanice;
• Produse organice de sinteză: propilenoxid,
   propilenglicol și oxo-alcooli.

Producția de bază a societății este structurată în două 
zone de operare: Platforma chimică Râmnicu Vâlcea și 
Platforma Petrochimică Bradu – Pitești.

În structura Platformei Chimice Râmnicu Vâlcea există 
următoarele secții de producție: Secția Electroliză 
cu Membrană ( produce sodă caustică lichidă, acid 
clorhidric și clor gaz), Secția Clorosodice (produce 
sodă bloc și sodă fulgi), Secția Propenoxid (produce 
propenoxid), Secția Polioli (produce polieteri și 
propilenglicol), Secția Polioli speciali (produce polieteri), 
Secția Plastifianți (produce oxo-alcooli) și Secția 
Materiale pentru Construcții (produce profile din PVC 
RAMPLAST). Aceasta din urmă a funcționat în locație de 
gestiune, în anul 2017, locator fiind societatea Dynamic 
Selling Group S.R.L.

Platforma petrochimică Bradu – Pitești are în structură 
2 secții de producție (Olefine și Polimeri) care în anul 
2017 au fost în conservare din lipsa capitalului de lucru.

Fiind o companie integrată în domeniul chimic, realizam 
produsele din portofoliu utilizând atât materii prime 
primare (sare, apă, energie electrică sau gaz) cât și 
materii prime obținute prin prelucrare (clor sau lapte de 
var). Tabelul alăturat prezintă legătura dintre materiile 
prime și produsele din portofoliul actual. 

GRI: 102-2, 102-4
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Materii prime

Sare
Energie electrică

Propilenă

Propilenă
Etilenoxid
Clor
Lapte de var

Produse

Sodă caustica
Acid clorhidric
Clor lichid
Hipoclorit de sodiu
Hidrogen

Oxo-alcooli

Propenoxid
Propilenglicol
Polioli
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GRI: 102-2

Profilul Companiei 

Categorie de
produse

Produse anorganice

Denumire produs Descriere produs

Sodă caustică

Sodă caustică solidă
(bloc, fulgi)

Acid clorhidric

Clor lichid

Utilizată în industria petrochimică, în industria 
aluminiului, în industria celulozei și hârtiei 
pentru tratarea pastei de lemn, ca materie primă 
la fabricarea detergenților, pentru obținerea 
săpunului, la fabricarea coloranților, fenolului și 
fosfaților. De asemenea, soda caustică, în toate 
formele ei, se regăsește în procesul de regenerare 
a cauciucului, la uscarea și decolorarea gazelor și 
în procesul de fabricare a fibrelor celulozice prin 
procedeul tip ”viscoză”.

Solicitată pe piață datorită avantajelor pe care 
le prezintă în utilizare: costuri mai mici de 
depozitare, dozare mai ușoară și mai precisă, 
calitățile produsului pentru utilizarea în domeniul 
industriei farmaceutice, de cosmetice, de 
detergenți și alte domenii de sinteze fine. 

Utilizat în industria chimică organică și anorganică 
pentru sinteza hidrocarburilor clorurate respectiv 
a clorurilor anorganice dar și ca agent de 
neutralizare. De asemenea, este folosit 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. Totodată, este folosit 
și ca agent de regenerare a rășinilor schimbătoare 
de ioni în stațiile de demineralizare a apei și 
ca agent de decapare și degresare în industria 
metalurgică și constructoare de mașini. 

Utilizat în sinteza acidului clorhidric, ca 
intermediar în sinteza unor produse chimice 
organice, în industria cauciucului, în industria 
textilă și în 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. 

Tabelul de mai jos prezintă o descriere a principalelor produse ale OLTCHIM S.A.
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Categorie de
produse

Produse macromoleculare

Denumire produs Descriere produs

Polieteri-polioli

Propilenglicol

Propilenoxid

Oxo-alcooli

Se utilizează la sinteza rășinilor poliuretanice 
epoxidice nesaturate, a elastomerilor, a adezivilor, 
a antispumanților și la fabricarea lubrifianților și a 
lichidelor de frână. Cea mai importantă utilizare a 
lor este fabricarea spumelor poliuretanice flexibile 
sau rigide. De asemenea se folosesc în industria 
mobilei la tapiserii, în industria automobilelor 
la diverse repere (bord, volan), tapiserii auto 
și pentru izolații termice la temperaturi joase 
(frigidere, camere frigorifice). 

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. 

Utilizat în fabricarea lichidului de frână, a agenților 
pentru stingerea incendiilor, a lubrifianților 
sintetici în domeniul forării petrolului, etc.

Sunt utilizați ca solvenți în industria lacurilor pe 
bază de nitroceluloză și rășini alchidice, pentru 
fabricarea pielii artificiale, ca agent de extracție 
pentru uleiuri, medicamente, parfumuri, vitamine, 
antibiotice. De asemenea, sunt utilizați în industria 
maselor plastice și a cauciucului precum și în 
fabricarea plastifianților și a lubrifianților sintetici.

Tabelul de mai jos prezintă o descriere a principalelor produse ale OLTCHIM S.A.

Produse organice de sinteză
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GRI: 102-7
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Categorie de
produse

Polioli-polieteri

Clorosodice

Oxo-Alcooli

Mărfuri

Diverse

2015
[%]

2016
[%]

2017
[%]

66

19

10

3

2

64

21

11

3

1

61

21

15

2

1

Situația comparativă, pe ultimii 3 ani, privind ponderea fiecărei categorii de produse în cifra de 
afaceri a societății este prezentată în tabelul de mai jos:

De asemenea, portofoliul nostru de produse cuprinde și o serie de alte produse precum apă oxigenată,
clorură de vinil, policlorură de vinil (PVC), dioctilftalat, anhidridă ftalică fulgi, dicloretan, etc., care 
momentan nu se fabrică. Unul dintre motive, în cazul producției de PVC (sistată în anul 2012), a fost 
indisponibilitatea etilenei, materie primă necesară pentru obținerea acestui produs, din cauza opririi 
activității instalației de piroliză din cadrul Arpechim. Această instalație furniza etilenă pentru platforma 
chimică de la Râmnicu Vâlcea printr-o conductă subterană. 

16

OLTCHIM S.A.
Clienții OLTCHIM S.A.
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Clienții OLTCHIM S.A.
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Furnizăm o gamă largă și variată de produse de calitate 
cu utilizare multiplă în domenii de activitate diverse, de 
aceea produsele societății sunt solicitate atât pe piața 
internă cât și pe cea externă.

Pentru unele produse din portofoliul de fabricație, 
suntem furnizor principal sau chiar unic pe plan intern, 
fiind compania care furnizează materii prime unor 
sectoare de activitate importante din România precum: 
industria aluminiului, fabricarea fibrelor artificiale și 
celulozice, industria energetică, industria farmaceutică
și alimentară, industria de prelucrare a maselor plastice 
sau industria construcțiilor.  De asemenea, având în 
vedere și amplasarea geografică a societății, principalele 
piețe de desfacere sunt UE (inclusiv România) și Orientul 
Mijlociu. 

Consolidarea mărcii OLTCHIM S.A. la nivel mondial ne-a 
creat un avantaj competitiv intangibil. În implementarea 
strategiei de piață, societatea noastră pornește de la 
ideea că, pentru consumatori, marca reprezintă cel mai 
sigur mijloc de a recunoaște o categorie de produse sau 
servicii preferate.

Aceste aspecte stau la baza atingerii obiectivului nostru 
de a ne menține clienții tradiționali și de a câștiga alții 
noi.

GRI: 102-6

Profilul Companiei 
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Structura acționariatului

OLTCHIM S.A. s-a înființat ca societate pe acțiuni prin 
Hotărârea Guvernului nr. 1213/20 noiembrie 1990, în 
urma preluării integrale a patrimoniului Combinatului 
Chimic Râmnicu Vâlcea care funcționa încă din anul 
1966. Societatea este înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerțului cu numărul J38/219/18.04.1991. 

Suntem o societate cu capital majoritar de stat, 
acționarul majoritar fiind Statul Român prin Ministerul 
Economiei, cu o pondere de aprox. 55% a numărului de 
acțiuni. La 31.12.2017, structura acționariatului OLTCHIM 
S.A. era următoarea (acționar: nr. de acțiuni deținute):

Statul Român prin Ministerul Economiei: 188.100.976
PCC SE: 111.005.766
Persoane fizice: 40.452.898
Persoane juridice: 3.651.743

Tranzacționarea acțiunilor emise de OLTCHIM S.A. se
face în cadrul Bursei de Valori București, pe baza Deciziei 
de Înscriere la cota nr. 21/26.11.1996, începând cu data 
de 18.02.1997, categoria standard, simbol bursier OLT.

Structura de guvernare a OLTCHIM S.A.

Organele de conducere ale societății sunt Adunarea 
Generală a Acționarilor și Consiliul de Administrație, 
societatea fiind administrată în sistem unitar. Adunările 
Generale ale Acționarilor pot avea caracter ordinar sau 
extraordinar. Adunarea ordinară a acționarilor are loc 
cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea 
exercițiului financiar. Adunarea extraordinară are loc ori 
de câte ori este necesar a se lua o hotărâre.

Până la data deschiderii procedurii insolvenței OLTCHIM 
S.A. era administrată de un Consiliu de Administrație 
format din 5 membri aleși de către 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 Generală a Acționarilor să 
efectueze acte de administrare a OLTCHIM S.A. sub 
supravegherea administratorului judiciar. În data de 
14 martie 2013, Adunarea Generală Extraordinară a 
Acționarilor a desemnat ca administrator special al 
OLTCHIM S.A., în procedura de insolvență, pe domnul 
Stănescu Nicolae Bogdan Codruț.

În 13.05.2013, Tribunalul Vâlcea a confirmat ca 
administrator judiciar consorțiul format din ROMINSOLV 
S.P.R.L., reprezentată prin Partener Coordonator 
Gheorghe Piperea și BDO BUSINESS RESTRUCTURING 
S.P.R.L., reprezentată prin Partener Coordonator Niculae 
Bălan.

GRI: 102-5, 102-18, 102-22, 102-23, 102-24
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În prezent, conducerea operativă directă a societății 
noastre aparține administratorului special care are 
și atribuții de director general și directorului general 
adjunct.

De asemenea, la nivelul societății există și funcții 
de conducere subordonate direct administratorului 
special sau Directorului General Adjunct, conform 
Regulamentului de Organizare și Funcționare al 
OLTCHIM S.A.. Acestea sunt: Director Producție, Director 
Mentenanță-Energie, Director Direcția Petrochimică 
Bradu, Director Resurse Umane, Director Economic și 
Director Comercial. Prin înființarea acestor direcții care 
au în subordine compartimente specifice, și atribuirea 
de funcții de conducere asociate, societatea asigură 
implementarea unui proces de delegare a autorității 
pentru aspectele economice, sociale și de mediu la 
nivelul OLTCHIM S.A.. 

În anul 2017, conducerea executivă a OLTCHIM S.A.
a fost următoarea: 

Informații suplimentare cu privire la responsabilitatea fiecărei funcții de conducere în parte sunt disponibile în 
Regulamentului de Organizare și Funcționare al OLTCHIM S.A., publicat pe pagina web a societății la adresa:  

În subordinea directă a Administratorului special există 2 structuri: Biroul Audit Intern și Compartimentul 
Documente Clasificate. Membrii Compartimentului Documente Clasificate coordonează activitatea de protecție 
a informațiilor clasificate în toate componentele acesteia, monitorizează activitatea de aplicare a normelor de 
protecție a informațiilor clasificate și modul de respectare a acestora. De asemenea, reprezentanții compartimentului 
organizează activitatea de arhivare a documentelor societății. Membrii Biroului Audit Intern sunt responsabili
în primul rând pentru dezvoltarea unui plan anual de audit flexibil, utilizând o metodologie bazată pe riscuri,
care va include riscurile și/sau problemele  legate de control, identificate și punerea în aplicare a planului anual
de audit aprobat.

GRI: 102-19, 102-20
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Nume

Avram Dănuț Victor

Tălpășan Mihail (01.01.2017 – 23.06.2017)

Andrei Nicu-Laurențiu (23.06.2017 – 31.12.2017)

Spiru-Ciobescu Armand

Necșulescu Vasile-Sorinel  (21.07.2017 – 31.12.2017)

Smeu Alin Ion

Munteanu Dana Maria

Pîrvu Marius

Statut

Director General Adjunct

Director Direcția Producție

Director Direcția Producție

Director Direcția Comercială

Director Direcția Mentenanță Energie

Director Direcția Economică

Director Direcția Resurse Umane

Director Direcția Petrochimică Bradu
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Managementul riscurilor în cadrul OLTCHIM S.A.

Politica noastra de management al riscului este de a 
adopta cele mai bune practici de identificare, evaluare 
și 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 funcționare a societății sau calitatea produselor 
furnizate.
Astfel, societatea a asigurat un mediu de control 
aplicând următoarele standarde: etică – integritate, 
atribuții – funcții – sarcini, competență – performanță, 
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 și funcționare, fișele de 
post, precum și Manualul calitate-mediu, aduse la 
cunoștința salariaților și revizuite periodic. 

Managementul riscului a fost implementat în societate 
prin: stabilirea obiectivelor generale și specifice 
acesteia și structurilor sale; instituirea unui sistem de 
monitorizare și raportare a performanțelor; identificarea 
și evaluarea principalelor riscuri proprii activităților 
din compartimente/structuri; întocmirea registrului 
riscurilor, etc..

Obiectivele OLTCHIM S.A. privind managementul 
riscului sunt:
• integrarea managementului riscului în strategia
   societății;
• menținerea amenințărilor/pericolelor la care este
   supusă societatea în limite acceptabile;
• luarea de decizii adecvate cu privire la exploatarea
   oportunităților;
• prevenirea pierderilor și a pagubelor și reducerea
   costului riscului;
• contribuția la îmbunătățirea globală a
   performanțelor.

Principalele riscuri identificate la nivelul societății 
noastre sunt: riscul de piață, riscul valutar, riscul ratei 
dobânzii, riscul de creditare și riscul de lichiditate. 
În domeniul controlului intern și administrării riscului, 
responsabilitățile administratorului special sunt 
îndeplinite în colaborare cu Auditorul intern. Acesta, 
după efectuarea fiecărei misiuni de audit, întocmește un 
Raport de audit, respectând Standardele Internaționale 
de Audit Intern, atât în ceea ce privește raportarea cât 

și în efectuarea de recomandări către managementul 
societății. De altfel, principalul rol al auditorului intern 
este acela de a da o asigurare independentă și obiectivă 
managementului societății cu privire la faptul că 
sistemul de control intern pe care acesta l-a implementat 
acoperă în limite rezonabile riscurile asociate diferitelor 
structuri, activități, programe, proiecte și operațiuni. 
Auditorul intern raportează administratorului special 
despre misiunile efectuate precum și despre respectarea 
Planului de audit aprobat.

În anul 2017, misiunile de audit intern realizate
se referă la:
• verificarea modului de desfășurare a activității în
   cadrul Serviciului Administrativ – Cantină, în vederea
   respectării prevederilor legale și a reglementărilor
   interne aplicabile;
• verificarea modului de încheiere și derulare a
   contractelor de achiziție propilenă în cadrul OLTCHIM
   S.A. pentru anii 2016 și 2017, în vederea respectării
   prevederilor legale și a reglementărilor interne
   aplicabile;
• verificarea modului de apariție a diferenței de cantitate
   de octanol la livrarea din luna august 2017;
• verificarea existenței și funcționării controalelor
   interne asupra activității de gestionare a stocurilor de
   semifabricate în cadrul Societății;
• verificarea existenței și a modului de actualizare și
   corelare ROF – organigramă – fișe de post.

GRI: 102-15
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GRI: 103-2, 103-3, 102-16
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Anticorupția și etica în afaceri 

OLTCHIM S.A. dorește să creeze încredere în rândul 
clienților, acționarilor, partenerilor de afaceri și a întregii 
comunități, printr-un comportament responsabil și 
legal, în concordanță cu valorile și principiile sale. 
Consideram că respectarea și implementarea măsurilor 
privind combaterea corupției și a dării de mită în rândul 
angajaților, precum și o etică în afaceri, contribuie în 
mod semnificativ la construirea unui succes pe termen 
lung al societății.

 Valorile și principiile care ne ghidează modul în care ne 
desfășurăm toate activitățile și cele care contribuie la 
succesul nostru sunt: 

1. Responsabilitate – în îndeplinirea atribuțiilor de 
serviciu angajații OLTCHIM S.A. își respectă obligațiile și 
își asumă răspunderea pentru acțiunile, angajamentele 
și rezultatele lor.
2. Obiectivitate, integritate și loialitate – ne 
caracterizăm prin imparțialitate și nu permitem 
ca raționamentul profesional să fie influențat de 
prejudecăți, conflicte de interese sau alți factori de 
influență nedoriți care pot să intervină pe parcursul 
desfășurării activității profesionale.

3. Nediscriminare – nu tolerăm atitudini discriminatorii 
față de nimeni, indiferent de rasă, origine etnică sau 
națională, sex, religie, orientare sexuală, apartenență 
politică, vârstă, invaliditate sau de alte criterii ce pot sta 
la baza discriminării.
4. Concurență loială – ne impunem ca desfășurarea 
activităților comerciale să se facă prin folosirea 
mijloacelor economice legale și respectarea normelor în 
vigoare, asigurând astfel o concurență loială și echitabilă 
în domeniul nostru de activitate.
5. Responsabilitate socială – dezvoltăm o cultură 
a responsabilității sociale bazată pe comportament 
transparent și etic în afaceri, respect pentru drepturile 
consumatorului, echitate socială și economică, 
protejarea mediului înconjurător, corectitudine în 
relațiile de muncă, transparență față de autoritățile 
publice, integritate și investiții în comunitate.

Din aceste considerente, am definit în cadrul Codului 
nostru de Etică și Conduită Profesională, unul dintre 
documentele fundamentale ale OLTCHIM S.A., termenul 
”corupție” ca fiind „abuzul de putere săvârșit în 
exercitarea funcției de un angajat al societății, indiferent 
de statut, structură sau poziție ierarhică, în scopul 
obținerii unui profit personal, direct sau indirect, pentru 
sine sau pentru altul, persoană fizică ori juridică”

Normele
generale

de
conduită

Conformitatea
cu prevederile

legale și
interne

Tratament
egal

Protejarea
activelor
societății

Evitarea
conflictelor

de
interese

Confidențialitate
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Totodată, Codul de Etică și Conduită Profesională 
stabilește principiile și normele de etică profesională 
la care aderă toți angajații nostri și care are rolul de 
a direcționa comportamentul moral și profesional al 
acestora atât în timpul activității profesionale, cât și în 
afara acesteia, pentru a evita situațiile care pot afecta 
imaginea societății.

De asemenea, acesta se aplică și personalului detașat 
sau delegat în cadrul societății. Astfel, toate aceste 
persoane trebuie să cunoască, să-și însușească și să 
acționeze în conformitate cu prevederile Codului de 
Etică și Conduită Profesională, indiferent de durata 
contractului de muncă, funcție, nivel ierarhic sau loc de 
muncă. 

Cultura noastra organizațională se bazează pe o 
responsabilizare a tuturor angajaților noștri cu privire 
la aspectele legate de anticorupție și de etica în afaceri, 
printr-o cunoaștere profunda și o respectare totala a 
prevederilor Codului de Etică și Conduită Profesională. 

În acest sens, am implementat un sistem eficient privind 
procedurile specifice legate de etica în afaceri
și anticorupția, care permite:

• difuzarea informațiilor, astfel încât toate persoanele să
   fie informate despre drepturile și îndatoririle lor,
   precum și despre consecințele acțiunilor lor, impactul
   pe care acestea îl au asupra altor persoane sau asupra
   societății;
• promovarea și încurajarea unui comportament integru
   de către toți angajații;
• comunicarea angajamentului conducerii OLTCHIM S.A.
   de a avea toleranță zero față de corupție și fraudă;
• utilizarea atribuțiilor funcției deținute de catre angajați
   doar în scopurile care privesc îndeplinirea sarcinilor
   de serviciu.

De asemenea, codul prevede și informații referitoare 
la combaterea corupției, intoleranța față de spălarea 
de bani, abuzuri, amenințări, intimidări sau hărțuire, 
angajamentul societății de a nu susține sau finanța 
candidați, partide sau formațiuni politice precum 
și informații cu privire la angajamentul nostru de a 
respecta normele concurenței loiale.

Prevederile Codului de Etică și Conduită Profesională se 
aduc la cunoștința angajaților noștri, la data intrării în 
vigoare de către șeful ierarhic și  înainte de începerea 

activității, pentru noii angajați, de către Serviciul 
Resurse Umane, Organizare, Normare. De asemenea, 
orice modificare care intervine în cuprinsul Codului 
de Etică și Conduită Profesională se comunică în scris, 
imediat tuturor angajaților. În anul 2017, 1.473 de 
angajati, reprezentând 75% din totalul angajaților, 
au fost informați în mod direct cu privire la politica și 
procedurile de anticorupție implementate de către 
OLTCHIM S.A. 

Conform sistemului implementat, fiecare angajat are 
posibilitatea și responsabilitatea de a semnala, în scris, 
abaterile sau încălcările normelor de etică și conduită 
profesională consilierului de etică. Acesta monitorizează 
aplicarea și respectarea normelor codului și înregistrează 
sesizările de încălcare a normelor acestuia, contribuie la 
rezolvarea pe cale amiabilă, prin măsuri manageriale, a 
situațiilor de încălcare a eticii profesionale, întocmește 
și transmite rapoarte privind respectarea normelor de 
conduită de către angajații societății și implementarea 
procedurilor disciplinare.

Rapoartele întocmite de consilierul de etică cuprind: 
identificarea cauzelor care au determinat încălcarea 
normelor de conduită profesională, inclusiv a 
constrângerilor sau amenințărilor exercitate asupra 
unui angajat pentru a-l determina să încalce atribuțiile 
profesionale ori să le aplice necorespunzător; 
identificarea modalităților de prevenire a încălcării 
normelor de conduită profesională; măsuri privind 
reducerea şi eliminarea cazurilor de nerespectare a 
prevederilor legale.

În cadrul OLTCHIM S.A. nerespectarea Codului de Etică 
și Conduită Profesională este considerată abatere 
disciplinară și se sancționează conform prevederilor 
legale și reglementărilor interne în vigoare. 

Eficiența și eficacitatea sistemului implementat la nivelul 
OLTCHIM S.A. s-a dovedit, având în vedere faptul că,
în anul 2017, nu au existat cazuri confirmate de corupție 
sau incidente confirmate pentru care angajații au fost 
concediați sau sancționați pentru fapte de corupție, 
dar nici acțiuni în instanță privind fapte de corupție 
împotriva organizației sau a angajaților săi.

Codul de Etică și Conduită Profesională este disponibil 
pe website-ul societății OLTCHIM S.A., accesând 
următorul link:

GRI: 102-17, 205-2, 205-3
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Consultarea părților interesate

Dialogul cu părțile interesate

Suntem conștienti că societatea noastră reprezintă un 
punct  de reper și de profesionalism în industria chimică 
din țara noastră, nu numai pentru performanțele 
economice atinse în ultimii ani dar și pentru impactul 
pe care îl avem în zonele în care operăm. De asemenea, 
sprijinim și promovăm cele 10 princinpii ale Pactului 
Global al Națiunilor Unite. 

În vederea realizării prezentului raport de sustenabilitate, 
am indentificat pentru prima dată părtile interesate 
relevante pentru compania noastră, le-am analizat în 
vederea identificării nevoilor și așteptărilor acestora și 
le-am prioritizat pentru a stabili nivelul de influență pe 
care fiecare dintre ele îl are asupra activităților noastre și 
mărimea impactului pe care-l exercităm asupra lor.

GRI: 102-12, 102-42, 102-43, 102-40

Consultarea părților interesate

Harta părților interesate OLTCHIM S.A.
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Identificarea aspectelor non-financiare materiale Perimetrul temelor materiale

Acest raport reprezintă primul nostru raport de 
sustenabilitate (raport non-financiar) care este 
realizat în conformitate cu Standardele GRI și care 
răspunde prevederilor Ordinului MFP nr. 1938/2016 
și Ordinului MFP nr. 2844/2016 care transpun la nivel 
național cerințele Directivei Europene 95/2014 privind 
prezentarea informațiilor non-financiare și cele privind 
diversitatea de către anumite entități și grupuri mari de 
întreprinderi.

În acest sens, pentru a stabili aspectele non-financiare 
necesare pentru înţelegerea dezvoltării, performanţei 
şi poziţiei pe piața şi a impactului activităţii noastre, am 
desfășurat un proces de materialitate care a implicat atât 
părțile interesate interne cât și pe cele externe. Într-o 
prima etapă ne-am concentrat pe identificarea unor 
aspecte non-financiare relevante pentru sectorul nostru 
de activitate, printr-un proces de analiză a contextului de 
dezvoltare durabilă, a principalilor competitori, omologi 
și lideri de dezvoltare durabilă, naționali și internaționali, 
precum și principalele standarde de raportare non-
financiară la nivel global  (GRI, SABS, ROBECO SAM). 

Ulterior aspectele non-financiare identificate au fost 
analizate intern de către o echipa de experți pentru a 
stabili impactul, pozitiv și negativ, asupra economiei, 
societății și mediului, precum și riscurile asociate care 
derivă din modul în care aceste aspecte sunt gestionate 
de către compania noastră. La finalul acestui proces s-au 
identificat 18 aspecte relevante care au fost validate de 
către echipa de management. 

Aspectele relevante identificate au intrat într-un 
proces de consultare în vederea stabilirii nivelului de 
importanță a acestora pentru părțile interesate, precum 
și mărimea impactului produs de aceste aspecte 
asupra economiei, societății și mediului. În procesul 
de consultare au fost implicați 128 de reprezentanți 
ai părților interesate și 11 experți interni și externi ai 
sectorului chimic.

Rezultatul final a constat în 11 aspecte non-financiare 
materiale care sunt esențiale pentru înțelegerea 
performanței noastre non-financiare.

GRI: 102-47, 103-1, 102-44
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GRI: 103-1, 102-46, 102-11, 102-15

Identificarea aspectelor non-financiare materiale

Tema
materială

Sănătatea, siguranța 
și securitatea în 
muncă

Managementul 
resurselor umane

Politica și strategia de 
mediu

Inovația

Relația cu clienții

Anti-corupția și etica 
în afaceri

Managementul 
energiei

Managementul apei

Managementul 
lanțului de 
aprovizionare

Comunitatea locală

Managementul 
deșeurilor

Indicatori
GRI

Localizarea Impactului 
În interiorul

OLTCHIM S.A. În exteriorul  OLTCHIM S.A.

103-1,103-2, 103-3, 
403-1, 403-2, 403-3, 

403-3, 403-O-01

103-1,103-2, 103-3, 
401-1, 401-2, 404-1, 
404-3, 405-2, 406-1, 

102-7, 102-8

103-1,103-2, 103-3, 
102-15, 201-2, 102-

11, 307-1

103-1,103-2, 103-3

103-1,103-2, 103-3, 
417-1, 417-2, 417-3

103-1,103-2, 
103-3, 102-16, 102-

17, 205-2, 205-3

103-1,103-2, 103-3, 
302-1, 302-3, 302-4

103-1,103-2, 103-3, 
303-3

103-1,103-2, 103-3, 
102-9

103-1,103-2, 103-3, 
102-46, 413-1, 413-2

103-1,103-2, 103-3, 
306-1, 306-2, 306-4, 

306-5

Clienți, Furnizori strategici, Furnizori de oportunitate, 
Administrația publică centrală, Administrația 

publică locală, Alte instituții, Asociații profesionale, 
Instituții de pe piața de capital, Sindicate, Instituții de 

învățământ, Competitori

Acționari, Creditori, Clienți, Furnizori strategici, 
Furnizori de oportunitate, Administrația publică 

centrală, Administrația publică locală, Alte instituții, 
Asociații profesionale, Sindicate, Instituții de 

învățământ, Competitori

Clienți, Furnizori strategici, Furnizori de oportunitate, 
Administrația publică centrală, Administrația publică 
locală, Alte instituții, Asociații profesionale, Instituții 

de pe piața de capital, Sindicate, Competitori

Clienți, Furnizori strategici, Furnizori de oportunitate, 
Administrația publică locală, Alte instituții, Asociații 

profesionale, Instituții de pe piața de capital, 
Sindicate, Instituții de învățământ, Competitori

Creditori, Clienți, Furnizori strategici, Furnizori de 
oportunitate, Alte instituții, Asociații profesionale, 

Sindicate, Instituții de învățământ, Competitori

Acționari, Creditori, Clienți, Furnizori strategici, 
Furnizori de oportunitate, Administrația publică 

centrală, Administrația publică locală, Alte instituții, 
Asociații profesionale, Instituții de pe piața de capital, 

Sindicate, Instituții de învățământ, Competitori

Creditori, Clienți, Furnizori strategici, Furnizori 
de oportunitate, Administrația publică centrală, 

Administrația publică locală, Alte instituții, Asociații 
profesionale, Sindicate, Competitori

Creditori, Furnizori strategici, Furnizori de 
oportunitate, Administrația publică locală, 

Alte instituții, Asociații profesionale, Sindicate, 
Competitori

Creditori, Furnizori strategici, Furnizori de 
oportunitate, Administrația publică centrală, 

Administrația publică locală, Alte instituții, Asociații 
profesionale, Competitori

Creditori, Clienți, Furnizori strategici, Furnizori 
de oportunitate, Administrația publică centrală, 

Administrația publică locală, Alte instituții, Asociații 
profesionale, Sindicate, Instituții de învățământ

Furnizori strategici, Furnizori de oportunitate, 
Administrația publică centrală, Administrația publică 
locală, Alte instituții, Asociații profesionale, Sindicate, 

Competitori

Riscuri

Risc reputațional
Risc economic

Risc reputațional
Risc operațional

Risc legal
Risc de conformitate

Risc operațional
Risc legal

Risc reputațional

Risc reputațional
Risc economic

Risc reputațional
Risc legal

Risc de conformitate

Risc economic
Risc operațional

Risc economic
Risc operațional

Risc reputațional
Risc economic 

Risc operațional

Risc operațional
Risc legal

Risc economic
Risc legal
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Performanța non-financiară

Managementul lanțului de achiziţii

Obiectiv:
dezvoltarea activităţii de management al relaţiei cu 
furnizorii de bunuri şi servicii.
Țintă: 
• dezvoltarea fluxurilor de comunicare de tip feed-back
   pentru a întări relația cu furnizorii și a veni reciproc
   în întâmpinarea nevoilor în relația OLTCHIM S.A. –
   Furnizor.
• creșterea numărului de potențiali furnizori pentru
   fiecare dintre bunurile și serviciile necesare societății
   OLTCHIM S.A.

Ne propunem să colaborăm cu toți furnizorii noștri 
pentru a dezvolta o rețea care să se fundamenteze pe 
principiile dezvoltării durabile. Ne dorim să îmbunătățim 
și să diversificăm canalele de comunicare cu aceștia, 
să ne înțelegem reciproc nevoile și așteptările. Lanțul 
nostru de achiziţii este gestionat de compartimente 
cu atribuții special delegate în acest sens – Serviciul 
Achiziții (pentru achiziția de materii prime, materiale 
și servicii) și Biroul Logistică (pentru achiziție servicii 
transport), care se află în permanentă legatură cu 
toate celelalte sectoare ale OLTCHIM S.A. Rolul acestor 
compartimente este de a prelua şi de a soluționa 
nevoile de bunuri și servicii identificate și de a stabili un 
grafic care să permită  o livrare sau prestare eficientă a 
acestora, astfel încât activitatea OLTCHIM S.A. să nu fie 
perturbată. 

Reușim sa gestionăm în mod eficient acest lucru, 
întrucât am dezvoltat o procedură internă de achiziții, 
prin care selectăm cele mai bune oferte pentru bunurile 
și serviciile necesare, la momentele de timp optime, 
respectând principiile nediscriminării, tratamentului 
egal, recunoașterii reciproce, transparenței și a 
proporționalității. Procedura de achiziții a OLTCHIM 
S.A. implică parcurgerea unor etape succesive, în 
care, anterior evaluării aspectelor financiare, luăm  în 
considerare criteriile tehnice, sociale și de mediu stabilite 
pentru aprecierea impactului asupra performanțelor 
întreprinderii, resurselor umane și mediului.
Controlul ex-ante al activităților de achiziție se face prin 
implicarea unor persoane care au rolul de a asigura 
respectarea tuturor normelor și procedurilor noastre.

Totodată, la finele anului 2017, am început 
implementarea unei baze de date Oracle care să ne 
permită în viitorul apropiat accesul facil la filtrarea și 
extragerea de rapoarte de sinteză privind activitatea de 
achiziţii desfăşurată. În vederea încheierii contractelor de 
achiziție de bunuri și servicii, aplicăm selecția de oferte, 
care permite o analiză a ofertele primite, negocierea 
celor care întrunesc condițile tehnice solicitate, 
desemnarea câștigătorului în funcție de criteriile 
stabilite, lansarea comenzii sau după caz, întocmirea 
contractului aferent. 

Pentru produse și servicii cu o valoare mai mică de 
30.000 euro (fără TVA) și lucrări cu o valoare mai mică 
de 100.000 euro (fără TVA), procedura de achiziiții este 
derulată de către un responsabil de achiziție supervizat 
ierarhic în cadrul compartimentului de achiziţii. Pentru 
valori superioare pragurilor anterior menționate, 
procedura este derulată de către o comise de evaluare 
numită prin decizie internă.
Normele procedurale prevăd și modalități de achiziție 
pentru situații speciale (furnizarea de produse, prestarea 
de servicii și/sau executarea de lucrări în legătura cu 
siguranța, securitatea instalațiilor din OLTCHIM S.A., 
situații de urgență majoră (respectiv  defecțiuni ce 
determină oprirea instalațiilor) / critice (respectiv piesă 
necesară urgent pentru reparație) / work stoppage  
(întrerupere lucrare de întreținere datorită lipsei de 
piese), achiziție materiale auxiliare de la producători 
care sunt și furnizori unici, etc.) și pentru situațiile de 
oferte spot de la diverși furnizori pentru materii prime 
deficitare pe piață.

GRI: 102-9

Performanța economică
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Gestionarea internă a achizițiilor

Dorim să promovăm în cadrul OLTCHIM S.A., dar și în 
lanțul nostru de achiziţii o conduită etică în derularea 
activităților de către angajații cu atribuții specifice. 
Aceștia își îndeplinesc îndatoririle în mod integru, 
asigurând în permanență condiţiile care determină 
o creştere a credibilităţii proceselor de atribuire a 
contractelor și comenzilor de achiziţie, în acord cu 
valorile promovate de noi. 

Toti salariații implicați în procesul de atribuire a 
contractelor și comenzilor de achiziţie, indiferent de 
statutul sau poziționarea în organigrama societății, 
răspund de respectarea prevederilor conduitei etice
în activitatea de achiziții.

De asemenea, angajații care fac parte din comisiile 
de atribuire a contractelor de achiziții au obligaţia de 
a semna o declaraţie pe propria răspundere privind 
confidenţialitatea şi imparţialitatea și o declarație de 
disponibilitate, prin care se angajează să respecte 
prevederile normelor interne de achizitii şi prin care 
confirmă totodată că nu se află în niciuna din situaţiile 
de conflict de interese sau de natură să le afecteze 
imparţialitatea pe parcursul procesului de atribuire a 
contractului.

Încurajarea achizițiilor locale

Integrăm în lanțul nostru de achiziţii, atât furnizori locali 
(la nivel local, regional și național), cât și furnizori externi, 
încercând să stimulăm astfel crearea de noi locuri de 
muncă. În anul 2017, plățile către furnizorii interni au fost 
mai mari decât cele pentru cei externi, însumând peste 
700 de milioane de lei.

Performanța non-financiară

GRI: 102-9

Performanța economică

Furnizori Achiziții Producție Depozitare Desfacere

Informaţii (plan de vânzări, date de stoc, volum de producţie, proceduri de achiziţii, contracte)
Bunuri şi Servicii (abateri de la obiectul contractului)

Bani (încasări/plăţi în baza contractului)

Informaţii (volume, termene de livrare/prestrare, termene de plată)
Bunuri şi Servicii (obiectul contractului)
Bani (încasări/plăţi în baza contractului)

 Furnizori Externi

Total

1. Furnizori pentru Materii
     prime și Materiale

2. Furnizori pentru
     Prestări servicii

3. Furnizori de Imobilizări

Nr.
furnizori

Plăți în 
2017

(mil. euro)

30,87

65

43

3

29,93

0,94

0,52

 Furnizori Interni

Total

1. Furnizori pentru Materii
     prime, Materiale și
     Piese de schimb
2. Furnizori pentru
     Prestări servicii
3. Furnizori pentru
     Utilități
4. Furnizori de Imobilizări

Nr.
furnizori

Plăți în 
2017

(mil. lei)

711,68

412

325

15

37

374,32

62,90

268,55

5,91
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Obiectiv:
desfășurarea activităților de cercetare-dezvoltare 
pentru obținerea unor produse/sortimente noi, pentru 
dezvoltarea producției de polioli polieteri, pentru 
protecția mediului și eficientizarea proceselor de 
producție.
Țintă:
țintele sunt dictate de o eventuală schimbare în 
lista tehnologiilor existente, ce poate fi generată de 
modificarea de strategie a companiei sau de schimbări 
intervenite pe piață.

Industria chimică este una dintre industriile cele mai 
importante în procesul de inovație, facilitând apariția 
acesteia într-o altă serie de industrii. Provocarea 
generală a industriei chimice o reprezintă pe de o parte, 
capacitatea de a contribui la apariția de noi produse 
care să aibă un impact scăzut asupra mediului și în 
același timp, de a îmbrățișa și dezvolta noi tehnologii și 
inovații prietenoase cu mediul în procesul de producție. 
Totodată, inovarea din punctul de vedere al dezvoltării 
durabile, reprezintă, în special pentru acest sector, un 
catalizator al competitivității, firmele care activează aici, 
având un rol crucial în dezvoltarea materialelor viitorului 
pentru celelalte industrii.

În ceea ce privește OLTCHIM S.A., inovatia este 
gestionată prin Centrul de Cercetare, conform unui 
program anual  elaborat pe baza cerințelor clienților 
interni (secții de producție și servicii) și externi. 
Obiectivele pe care le urmărim prin implementarea 
acestor programe se referă la obținerea unor produse/
sortimente noi, dezvoltarea producției de polioli 
polieteri, cercetări pentru protecția mediului și pentru 
eficientizarea proceselor de producție. Realizarea 
acestor obiective sunt detaliate sub forma unor “Teme 
de Cercetare” specifice unui program sau mai multor 
programe anuale. “Temele de Cercetare” după ce sunt 
finalizate de către echipa de cercetători sunt prezentate 
într-un raport de cercetare, care este pus la dispoziția 
tuturor părților interesate. Acestea utilizează rezultatele 
cercetării ca bază de pornire pentru modificări 
tehnologice sau investiții noi în procesul de producție.

Performanța non-financiară
Performanța economică

Inovația
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Performanța non-financiară
Performanța de mediu



Performanța non-financiară

Politica și strategia de mediu

Obiectiv:
modernizarea stațiilor de tratare ape reziduale.
Țintă:
respectarea legislației de mediu.

În cadrul companiei noastre implementăm un sistem 
robust de gestionare a mediului, obiectivul nostru 
principal fiind respectarea legislației în vigoare și 
eficientizarea tuturor proceselor de producție din 
punctul de vedere al performanței de mediu.
În acest sens, am stabilit un sistem de monitorizare 
a factorilor de mediu (apă, aer, sol, deșeuri) care ne 
permite să identificăm cele mai potrivite măsuri pentru 
reducerea impactului negativ, dar și pentru maximizarea 
celui pozitiv. 

Politica de mediu

Politica noastră de mediu este strâns legată de politica 
economică și se axează pe valorificarea superioară 
a resurselor primare de materii prime și energie cu 
efecte asupra minimizării cantităților de deșeuri, de ape 
reziduale, de poluanți din ape, aer și scăderea costurilor 
unitare pe tona de produs.

Totodată, suntem preocupați de îmbunătățirea continuă 
a aspectelor de mediu, în special a celor semnificative, 
prin implementarea unor  programe de management de 
mediu care au în vedere respectarea tuturor obligatiilor 
noastre de mediu, stabilindu-ne obiective concrete 
și urmărirea unor ținte realiste, toate având la bază 
respectarea legislației de mediu române și alinierea la 
cea europeană. 

Autorizațiile de mediu

Ne desfășurăm activitatea în două amplasamente 
diferite, respectiv Platforma Chimică Râmnicu Vâlcea

și Direcția Petrochimică Bradu în care, în anul 2017,
nu s-a desfașurat nicio activitate.

Activitatea din cadrul Combinatului Chimic - Râmnicu 
Vâlcea a fost reglementată, din punct de vedere al 
mediului, prin Autorizația Integrată de Mediu nr. 6 
emisă de APM Vâlcea, cu termen de valabilitate până la 
24.05.2025. 

GRI: 102-11, 103-2

Performanța de mediu
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Performanța non-financiară
Performanța de mediu

Denumire act

Autorizație integrată
de mediu

Autorizație gospodărirea  
apelor

Autorizație de mediu 
pentru activitățile de 
transport rutier de mărfuri 
periculoase și transport 
feroviar de mărfuri

Autorizație privind emisiile 
de gaze cu efect de seră 
pentru perioada 2013 – 
2020

Autorizație de mediu pentru 
recuperarea materialelor 
reciclabile

Autorizație de mediu pentru 
Secția RAMPLAST

Data emiterii Termen de
valabilitate Emitent

25.05.2015

07.12.2016

28.04.2010

28.03.2012

 01.03.2012

14.07.2011 
(Decizia nr. 126 / 

18.03.2014 de transfer 
autorizație de mediu 

Ramplast de la OLTCHIM 
S.A. la Dynamic Selling 

Group S.R.L.)

24.05.2025

31.12.2019

28.04.2020

28.03.2020

28.03.2022

13.07.2021

APM Vâlcea 

Administrația Națională 
Apele Române

APM Vâlcea

ANPM București

APM Vâlcea

 APM Vâlcea

Actele de reglementare deținute de societate pentru desfășurarea activității pe amplasamentul
Combinatului Chimic – Râmnicu Vâlcea sunt:

Denumire act

Autorizația Integrată de Mediu

Autorizația de emisii de gaze cu efect 
de seră (GES) 

Autorizația privind activitatea de 
transport etilenă și propilenă, prin 
conducte magistrale, de la Direcția 
Petrochimică Bradu la OLTCHIM S.A. 
Râmnicu Vâlcea 

Autorizația de Gospodărire a Apelor

Număr, dată emitere Termen de
valabilitate 

nr. 4/14.08.2013

nr. 197/11.09.2013

nr. 33/07.05.2013

nr. 178/27.07.2016

14.08.2023

până în anul 2020

06.05.2023

31.07.2019

Direcția Petrochimică Bradu deține autorizațiile necesare repornirii și funcționării instalațiilor, astfel:

44

Performanța non-financiară

GRI: 103-3, 307-1

Performanța de mediu

În anul 2017 a avut loc auditul de certificare a Sistemului 
Integrat Calitate Mediu, efectuat de firma TUV România 
SRL pentru conformarea cu cerințele standardelor ISO 
9001/2015 și ISO14 001/2015, pentru care socieatea 
detine Certificatul nr. 12 100/104 8304 TMS valabil până 
la data de 09.09.2020.

Totodată, au fost actualizate următoarele documente:

• planul de monitorizare și raportare a emisiilor de gaze
   cu efect de seră pentru anul 2018;

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

• raportarea către Ministerul Economiei privind
   cheltuielile de protecția mediului;

• planul de prevenire și combatere a poluării
   accidentale a apei;

• notificarea activității OLTCHIM S.A. conform legii
   59/2016 privind controlul asupra pericolelor de
   accident major în care sunt implicate substanțe
   periculoase;

• informarea publică privind substanțele periculoase
   existente pe amplasament;

• actualizarea inventarului național al operatorilor
   economici care importă, produc sau utilizează
   substanțe periculoase ca atare, în amestecuri sau în
   articole (s-au introdus datele corespunzătoare anului
   2016 în baza de date aferentă aplicației SCP dezvoltată
   în aplicația SIM).

Politica și sistemul nostru de management al mediului, 
a permis societății noastre, ca în anul 2017, să nu 
înregistreze litigii cu privire la încălcarea legislației 
privind protecția mediului.

Numărul de sancțiuni administrative și sau judiciare 
pentru nerespectarea prevederilor legislației și 
reglementărilor cu privire la aspectele de mediu:

Investițiile de mediu

Ca parte din angajamentul nostru de a fi o companie 
responsabilă, care depune toate eforturile pentru a 
diminua impactul negativ pe care activitățile noastre 
îl produc în mod inevitabil asupra mediului, realizăm 
periodic investiții de mediu, care în anul 2017, au fost de 
32.035 mii lei.

Totodată, am planificat o serie de alte investiții care 
vor avea drept scop îmbunătățirea performanței 
noastre de mediu. În acest sens, până în anul 2022, 
vom realiza o serie de investiții de mediu care vor avea 
o valoare de 3.952 mii euro, în vederea conformării cu 
prevederile HG nr. 349/2005 modificată și completată 
prin HG nr.210/2007 privind depozitarea deșeurilor, prin 
închiderea batalului de reziduuri periculoase, ca urmare 
a închiderii și modernizării unor instalații, precum și  
închiderea depozitului actual de deșeuri nepericuloase, 
prin ecologizarea perimetrului aferent vechiului depozit 
de deșeuri nepericuloase, închis la sfârșitul anului 2009 
datorită încărcării la capacitatea sa maximă.

Managementul substanțelor periculoase

Având în vedere tipul de activitate pe care o desfașurăm 
suntem sub incidența prevederilor Legii nr. 59/2016 
privind controlul asupra pericolelor de accident major în 
care sunt implicate substanțe periculoase. Substanțele 
periculoase care se află în perimetrul nostru sunt 
fie primite din afară și utilizate ca materii prime, fie 
produse de noi  ca urmare a procesului de producție. 
Aceste produse sunt vehiculate sau stocate pe teritoriul 
societății.

În cadrul societății noastre este implementată o politica 
riguroasă care asigură în mod eficient prevenirea 
accidentelor majore legate de substanțele periculoase 
care se află în perimetrul nostru de activitate.

Obiectivele politicii noastre de prevenire a accidentelor 
majore au în vedere grija pentru om și mediu, 
retehnologizarea proceselor de fabricație, adoptarea 
de tehnologii noi, verificarea și controlul proceselor, 
utilajelor și îmbunatățirea permanentă a activității.  

2015 2016 2017

1 1 0
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Managementul energiei

Obiectiv:
măsuri de reducere a consumului de energie electrică, 
termică și gaze naturale.
Țintă: 
îmbunătățirea eficienței energetice și reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de seră.

Având în vedere că suntem unul dinte cei mai mari 
consumatori de energie din țară, de-a lungul timpului 
ne-am concentrat eforturile să implementăm măsuri 
specifice de îmbunătățire a eficienței energetice.
Aceste măsuri au urmărit atât reducerea impactului 
negativ asupra mediului, cât și îmbunătățirea 
competitivității și eficienței noastre în procesul de 
producție. În fiecare an întocmim Programul de măsuri 
de îmbunătățire a eficienței energetice, prin care 
sunt stabilite ținte specifice cu privire la reducerea 
consumului de energie și planificarea tuturor măsurilor 
care se vor implementa în cursul anului. Țintele aferente 
următorului program 2018-2019 vizează reducerea 
consumului de energie electrică prin redimensionarea 
agregatelor de producere apă de +5 grade și 
sistematizarea rețelei de distribuție, sistematizarea 
rețelei de distribuție aer și a unităților de producție 
aer comprimat, sistematizarea rețelei de distribuție 
energie electrică, precum și realizarea unei instalații de 
cogenerare de înaltă eficiență cu o putere de circa 15 
MW. Totodată, am realizat un audit energetic pe întreg 
conturul platformei chimice cu o firmă atestată de către 
Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul

Energiei, audit în urma căruia au fost identificate 
măsuri suplimentare de eficiență energetică. Măsurăm 
constant consumul de energie prin sisteme de măsurare 
a energiei electrice, termice și gaze naturale la toate 
secțiile consumatoare, precum și la clienții racordați la 
rețelele de distribuție de energie. 

Aceste sisteme de masură sunt integrate într-un 
sistem de tip SCADA* de monitorizare în timp real 
a consumurilor. Consumul de energie electrică este 
monitorizat orar pentru optimizarea curbei de sarcină 
și a prețului de achiziție având în vedere regulile de 
funcționare ale pieței de energie electrică. Totodată, 
zilnic și lunar se întocmesc rapoarte cu consumurile 
specifice de energie electrică, termică și gaze naturale 
realizate pe unitatea de produs, urmărindu-se încadrarea 
acestora în consumurile specifice de program.

Performanța non-financiară

GRI: 103-2, 103-3, 302-4, 302-1, 302-3 *Supervisory Control And Data Acquisition

Performanța de mediu

2015 2016 2017

0,16 0,15 0,13

Intensitatea energetică (tep/mii lei)

Cantitatea totală de energie electrică (MWh)

Cantitatea totală de energie termică (MWh)

Cantitatea totală de gaze naturale (MWh)

Cantitatea de energie electrica vânduta (MWh)

Cantitatea de energie termică vândută (MWh)

Consumul total de energie (MWh)

2015 2016 2017

425.420

451.914

264.400

66.199

15.294

1.060.241

454.240

507.392

281.149

66.726

23.334

1.152.721

457.599 

559.209

345.085

64.778

21.333

1.275.782

Consumul de energie în cadrul 
organizației
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Performanța non-financiară

GRI: 103-2, 103-3, 303-3

Performanța de mediu

Managementul apei

Obiectiv:
implementarea măsurilor de reducere a consumului de 
apă și de îmbunătățire a calității apei deversate în emisar.
Țintă: 
utilizarea sustenabilă a apei din punct de vedere 
cantitativ și calitativ.

În industria chimică apă este o resursă de o importanță 
crucială deoarece este utilizată în întregul proces 
productiv. În acest sens, am implementat o politică și 
proceduri foarte stricte care reglementează consumul
de apă în cadrul companiei noastre și modul de a 
eficientiza consumul. În instalațiile tehnologice folosim 
mai multe tipuri de apă:

• apă demineralizată fabricată din apă potabilă livrată
   din rețeaua furnizorului local;
• apă recirculată dispunând de propriile gospodării cu
   turnuri de răcire;
• apă decantată fabricată din apa din râul Olt. 

În situațiile în care apa nu este utilizată direct în proces 
sau nu este impurificată, aceasta se recuperează și se 
reutilizează în instalații. Compania noastră dispune de 
sisteme de măsurare a cantităților de apă consumate de 
fiecare secție de producție sau auxiliară și de societățile 
terțe racordate la rețelele OLTCHIM S.A. Aceste 
sisteme sunt integrate într-un sistem de tip SCADA de 
monitorizare în timp real a consumurilor. Totodată, se 
întocmesc rapoarte zilnice și lunare cu consumurile 
specifice de apă realizate pe unitatea de produs, 
urmărindu-se încadrarea acestora în consumurile 
specifice de program.

Monitorizarea calității apelor

În cadrul companiei, se monitorizeză debitele prelevate 
și evacuate în regim continuu precum și indicatorii 
la evacuare pe probe momentane și medii zilnice. 
Monitorizarea calității apelor subterane se face printr-o 
rețea de foraje de observație (19 foraje). 

În cursul anului, s-au executat analizele conform 
graficelor de supraveghere aprobate de conducerea 
societății și de APM Vâlcea – atât pe fluxurile de ape 
uzate interne cât și pe cele două evacuări finale.
Analizele s-au executat de către Laboratorul Eco – 
Toxicologie din cadrul Serviciului Control Calitate 
Laboratoare, Laboratorul Stației de Epurare Biologică, 
Laboratorul Centrului de Cercetare OLTCHIM și de către 
INCD ECOIND București – Sucursala Râmnicu Vâlcea.

Cantitatea totală de apă reciclată și reutilizată în 
vederea folosirii (mii m3)

61.000

65.000

69.000

63.000

67.000

62.000

66.000

2015

64.298

65.165

69.118

2016 2017

70.000

64.000

68.000
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Performanța non-financiară

GRI: 306-1, 306-5

Performanța economică

Râul Olt

În desfașurarea activităților productive, punem foarte 
mare atenție pe modul în care influențăm râul Olt. În 
acest sens, monitorizăm în regim continuu volumele 
apelor uzate deversate în râul Olt, precum și indicatorii 
de calitate la evacuare prin prelevarea de  probe 
momentane și medii zilnice. Înainte ca apele să fie 
evacuate în canalizare și succesiv deversate în râul Olt 
acestea sunt tratate, astfel:

• apele chimice organice biodegradabile sunt pompate
   la Stația de Epurare Biologică;
• apele chimice anorganice nebiodegradabile sunt
   preepurate în stațiile locale de neutralizare și epurare
   după care sunt descărcate în Stația de Control Final
   pentru corecția finală de ph.

Pentru a stabili influența apelor uzate asupra calității 
emisarului se face monitorizarea apelor râului Olt, în 
amonte și aval de deversările de ape reziduale de pe 
platforma industrială, de către INCD – ECOIND București, 
Sucursala Râmnicu Vâlcea. Calitatea apei râului Olt, în 
amonte și aval de deversările de ape reziduale de pe 
platforma industrială, este monitorizată în trei secțiuni 
distincte (din care două în aval).

Calitatea apelor râului Olt în aval de platforma chimică 
este influențată de calitatea efluenților reziduali 
deversați de pe platforma chimică (Camera de amestec, 
Stația de Epurare Biologică și limpede batal Ciech Soda), 
de regimul de uzinare al hidrocentralelor cât și cantitatea 
de precipitații căzută.

Din analizele efectuate în anul 2017 de către ECOIND 
București, pentru forajele amplasate în incinta și în zona 
batalului de reziduuri organice, a rezultat că apa freatică 
este impurificată organic și anorganic.

5.000.000

25.000.000

15.000.000

10.000.000

30.000.000

20.000.000
17.416.587

19.314.803
24.497.122

2015 2016 2017

Volumul total de apă evacuată (m3)

48 49

Performanța non-financiară

GRI: 103-2, 103-3, 306-2, 306-4

Performanța de mediu

Deșeuri după tip și metodă 
de eliminare (t)

Cantitatea totală de deșeuri 
nepericuloase eliminată

 • Din care deșeuri incinerate

 • Din care deșeuri depozitate

2015 2016 2017

53.649,05

6.731

46.918,05

55.349,90

3.263,81

52.131,09

65.957,16

11.104,92

54.852,24

Transportul deșeurilor 
periculoase (t)

Cantitatea totală de deșeuri 
periculoase transportate

Cantitatea totală de deșeuri 
periculoase tratate

2015 2016 2017

190,54

0

870,293

3,755

824,424

0

Managementul deșeurilor

Obiectiv:
închiderea depozitelor de deșeuri periculoase și 
nepericuloase.
Țintă: 
respectarea legislației de mediu.

În cadrul companiei noastre, deșeurile sunt gestionate 
printr-o procedură specifică care reglementează modul 
de identificare, gestionare și modul de eliminare/
valorificare a deșeurilor. Această procedură se aplică 
în toate secțiile și serviciile generatoare de deșeuri din 
cadrul companiei. 

Gestionarea deșeurilor se face în cadrul fiecărei secții/
serviciu generatoare pe baza fișelor de evidență a 
gestiunii deșeurilor. Procesul de gestionare a deșeurilor 
prevede identificarea, colectarea, sortarea, valorificarea 
și eliminarea lor.  Identificarea deșeurilor la nivelul 
OLTCHIM S.A. este realizată de către fiecare secție/
serviciu ținând cont de Regulamentul de funcționare 
propriu, de activitatea specifică și de clasificarea 
deșeurilor conform H.G. 856/2002. Încadrarea într-o 
anumită categorie se realizează pe baza caracteristicilor 
fizico-chimice ale fiecărui tip de deșeu.

Deșeurile identificate la nivelul companiei noastre sunt: 
deșeurile periculoase și deseurile nepericuloase. 
În cadrul companiei noastre, tratăm în mod specific 
fiecare tip de deșeu, periculos și nepericulos,  în 
conformitate cu procedura de gestionare a deșeurilor. 

Identificăm și înregistrăm deșeurile în fișe de evidență 
a gestiunii deșeurilor prin intermediul responsabilului 
SICM (Sistemului Integrat Calitate Mediu) care are 
obligația raportării lunare, atât prin telefon cât și pe 
e-mail, Serviciului Protecția Mediului tipurile și cantățile 
de deșeuri aferente lunii anterioare.
Serviciul Protecția Mediului ține evidența deșeurilor 
generate la fiecare secție/serviciu, conform legislatiei în 
vigoare.

Fiecare secție generatoare de deșeuri periculoase le 
colectează selectiv, inclusiv deșeurile de ambalaje, 
le denocivizează (golire totală, spălare până la 
eliminarea completă a substanțelor periculoase, etc.) 
și le depozitează în locuri special amenajate (numai 
pe platforme betonate), inscripționate cu denumirea 
deșeului colectat în vederea valorificării sau eliminării.



Obiectiv:
funcționarea instalației de incinerare concomitent cu 
instalația de obținere a propenoxidului.
Țintă: 
respectarea legislației de mediu.

Activitățile pe care le desfășurăm în prezent nu 
generează o cantitate mare de emisii cu efect de 
seră, încadrându-ne în planificarea anulă. Generarea 
emisiilor de gaze cu efect de seră provin în principal din 
activitățile de ardere a combustibililor în instalații cu 
putere termică nominală totală de peste 20 MW, cele 
de producere a varului sau calcinarea dolomitei sau a 
magnezitei în cuptoare rotative sau în alte cuptoare cu o 
capacitate de producție de peste 50 de tone pe zi.
De asemenea, activitatea de producere a substanțelor 
organice vrac prin cracare, reformare, oxidare completă 
sau parțială sau prin procese similare, cu o capacitate 
de producție care depașeste 100 de tone pe zi și 
cele privind producerea de hidrogen (H2) și de gaze 
de sinteză prin reformare sau oxidare parțială, cu o 
capacitate de producție de peste 25 de tone pe zi, 
contribuie la cantitatea de gaze cu efect de seră pe care 
o generăm.

Procesul de colectare a datelor privind emisiile de gaze 
cu efect de seră este continuu și secțiile și serviciile 
implicate mențin o evidență strictă a datelor obținute și 
raportate cu explicațiile necesare. Toate datele colectate 
privind emisiile de gaze cu efect de seră sunt raportate 
către Serviciul Protecția Mediului. Șefii de secție 
verifică permanent înregistrarea și raportarea lunară a 
consumurilor de combustibil (gaz natural), de abur,

din sectorul pe care îl coordonează și se
preocupă de verificarea metrologică legală, în termen 
a echipamentelor de măsură (contoare, cântare, 
traductoare) în vederea determinării corecte
a cantităților de combustibil, abur, a consumului
de materii prime și produse finite. 

Performanța non-financiară
Performanța de mediu

În fiecare secție/serviciu am implementat proceduri 
specifice care permit colectaterea separată în recipiente 
colorate și inscripționate, conform prevederilor legale în 
vigoare, în funcție de tipul de deșeu a tuturor deșeurilor 
de hârtie-carton, plastic, metal și sticlă.
Containerele sunt amplasate la fiecare pavilion 
administrativ, într-un loc ușor accesibil, marcat și indicat 
corespunzător conform Planului de măsuri privind 
colectarea selectivă. 

Serviciul Administrativ raportează lunar Serviciului 
Protecției Mediului, cantitățile de deșeuri generate și 
eliminate.  Valorificarea/eliminarea tuturor deșeurilor 
se face numai prin operatori economici autorizați pe 
bază de contract. Secțiile/serviciile generatoare predau 
deșeurile valorificabile la Depozitul de materiale 
reciclabile din cadrul Serviciului MEA, pe bază de Bon de 
cântar și Bon de predare/transfer/restituire în care este 
specificată proveniența deșeului. 

Eliminarea deșeurilor reciclabile (menajere, hârtie, 
carton, ambalaje plastic, metal, sticlă) și precolectate 
selectiv se face în containere adecvate, colectate de la 
locurile special amenajate din cadrul societății și stabilite 
prin grija Serviciului Administrativ, împreuna cu șefii 
de secții/servicii, de către operatorul economic cu care 
avem contract de colectare, transport și depozitare.  

Cât privește reziduurile organice clorurate, acestea sunt 
incinerate în cele două instalații de reziduuri organo-
clorurate gazoase și lichide, care utilizează tehnologie de 
ultimă generație.
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Performanța non-financiară

GRI: 103-2, 103-3, 305-7

Performanța de mediu

Poluanți atmosferici

SO2 (dioxid de sulf)

NOx (oxizi de azot)

NM-VOC (compuși organici volatili nemetanici)

Emisii de particule

2015Unitate de 
masură 2016 2017

0,166

125,8783

670

0,10252

t

t

t

t

0,044

134,6711

312

0,03772

0,050

158,8598

0

0,10724

Managementul emisiilor de gaze cu efect de seră



Performanța non-financiară

GRI: 305-1

Performanța de mediu

Monitorizarea și calculul emisiilor de gaze cu efect de 
seră se face în baza Planului de monitorizare și raportare 
a emisiilor de gaze cu efect de seră. Serviciul Protecția 
Mediului efectuează lunar calcul emisiilor de gaze cu 
efect de seră ținând cont de datele colectate anterior.

În primul trimestru al fiecărui an consecutiv anului 
pentru care s-a realizat monitorizarea emisiilor de gaze 
cu efect de seră, OLTCHIM S.A. realizează și supune 
spre validare Raportul de monitorizare privind emisiile 
de gaze cu efect de seră generate în anul precedent, 
verificat de către un verificator independent și acreditat.

În conformitate cu Planul Național de Alocare al emisiilor 
de gaze cu efect de seră, în anul 2017 societate a primit, 
cu titlu gratuit, un număr de 268.286 certificate de emisii 
de gaze cu efect de seră din care un număr de 259.426 
certificate pentru platforma Râmnicu Vâlcea și un număr 
de 8.860 certificate pentru Direcția Petrochimică Bradu.

În anul 2017 pe platforma Râmnicu Vâlcea s-au realizat 
96.719 tone CO2 iar Direcția Petrochimică Bradu a realizat 
0 tone CO2.

Anual se realizează audituri interne, conform 
Programului de Audit Intern, în vederea verificării 
informațiilor din Planul de monitorizare și raportare a 
emisiilor de gaze cu efect de seră și Raportului privind 
monitorizarea emisiilor de gaze cu efect de seră.
De asemenea, la fiecare doi ani, este întocmit raportul 
de îmbunătățiri privind metodologia de monitorizare a 
emisiilor.

0,104.576

0,088.026

0,096.719

2015 2016 2017

Totalul GHG scop 1 (mil. tone echivalent CO2)
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Performanța non-financiară
Performanța socială



Performanța non-financiară

Sănătate și siguranță la locul de muncă

55

Obiectiv:
• protejarea vieții, integrității și sănătății lucrătorilor,
   îmbunătățirea condițiilor de muncă prin “egalitatea“ 
   din punct de vedere al importanței între PRODUCȚIE
   ȘI SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ, evitarea
   riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională
   existente la locul de muncă, reducerea numărului de
   evenimente prin asigurarea unor condiţii de muncă
   sigure şi sănătoase pentru toți angajații, contractorii
   și vizitatorii.
Țintă: 
• conformarea cu legislația în vigoare, reglementãrile
   aplicabile și cerințele specifice activităților
   desfășurate în societate, controlul riscurilor de
   accidentare și îmbolnăvire profesională identificate
   și evaluate pentru activitățile societății, identificarea
   și evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire
   profesională pentru fiecare instalație nouă sau
   pentru orice modificare a celor existente și întărirea
   responsabilității tuturor conducătorilor locurilor de
   muncă privind utilizarea celor mai bune practici de
   lucru în siguranță, asigurarea unor echipamente de
   muncă sigure, ce îndeplinesc cerințele esențiale de
   securitate și sănătate în muncă, asigurarea
   mentenanței proactive pentru toate echipamentele,
   utilajele și instalațiile companiei;
• asigurarea unei instruiri adecvate și continue a
   tuturor salariaților, creșterea nivelului de instruire al
   angajaților în domeniul SSM prin sesiuni de instruire și
   cursuri în domeniu și conștientizarea tuturor
   angajaților asupra consecințelor nerespectării
   instrucțiunilor, reglementărilor și prevederilor de
   securitate și sănătate în muncă;
• asigurarea echipamentelor individuale de protecție
   și de lucru adecvate pentru prevenirea riscurilor de
   accidentare și îmbolnăvire profesională;
• realizarea supravegherii stării de sănătate a lucrătorilor
   în conformitate cu prevederile legale.

Comitetul de Securitate și Sănătate în Muncă

Conform legislației în vigoare, în cadrul companiei 
noastre funcționează două CSSM: unul pentru platforma 
chimică Râmnicu Vâlcea și altul pentru Direcția 
Petrochimică Bradu.
Comitetul SSM funcționează conform regulamentului 
de organizare şi funcţionare aprobat, atribuțiile sale 
principale fiind următoarele:

• analizează şi realizează propuneri privind planul de
   prevenire şi protecţie; 
• urmărește realizarea măsurilor cuprinse în planul de
   prevenire şi protecţie, inclusiv eficienţa acestora din
   punct de vedere al îmbunătăţirii condiţiilor de muncă; 
• analizează alegerea echipamentelor individuale de
   protectie, luând în considerare consecinţele asupra
   securităţii şi sănătăţii lucrătorilor şi face propuneri în
   situaţia constatării anumitor deficienţe;
• analizează alegerea, cumpărarea, întreţinerea şi
   utilizarea echipamentelor de protecţie colectivă şi
   individuală; 
• propune măsuri de amenajare a locurilor de muncă,
   ţinând seama de prezenţa grupurilor sensibile la riscuri
   specifice; 
• analizează cererile formulate de lucrători privind
   condiţiile de muncă şi modul în care îşi îndeplinesc
   atribuţiile în acest sens persoanele responsabile; 
• urmăreşte modul în care se aplică şi se respectă
   reglementările legale privind securitatea şi sănătatea
   în muncă, măsurile dispuse de inspectorul de muncă şi
   inspectorii sanitari;
• analizează propunerile lucrătorilor privind prevenirea
   accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale,
   precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi
   propune introducerea acestora în planul de prevenire
   şi protecţie;

GRI: 403-1, 103-2, 103-3

Performanța socială



• analizează, după caz, cauzele producerii evenimentelor
   care au dus la vătămări sau au creat pericole grave
   de accidentare și poate propune măsuri tehnice în
   completarea măsurilor dispuse în urma cercetării;
• dezbate raportul anual cu privire la situaţia securităţii
   şi sănătăţii în muncă, la acţiunile care au fost
   întreprinse şi la eficienţa acestora în anul încheiat,
   precum şi propunerile pentru planul de prevenire şi
   protecţie reactualizat pentru anul următor. 

Pentru a asigura un mediu de lucru cât mai sigur pentru 
angajații noștri, desfășurăm în mod constant activitățile 
de monitorizare și promovare a sănătății la locul de 
muncă. Prin implementarea acestora urmărim pe de o 
parte reducerea numărului de accidente de muncă cât 
și scăderea numărului de îmbolnăviri profesionale și a 
numărului de zile de concediu medical.

În acest sens, ne preocupăm de sănătătea angajaților 
noștri, prin efectuarea mai multor tipuri de examene 
medicale efectuate în momente diferite (cum ar fi: la 
angajare, de adaptare, periodice, la reluarea activității 
după o perioada de pauză, pentru supraveghere 
specială, curente, de urgentă, de control).

Angajații beneficiază de investigații medicale de 
laborator-analize sanguine și analize de urină, de 
efectuarea electrocardiogramei, audiogramei, probelor 
de spirometrie și radiografii.

Totodată, în cadrul întrunirilor CSSM se analizează starea 
de sănătate profesională în vederea schimbării locului de 
muncă în funcție de afecțiunile angajaților și acordarea 
de bilete de tratament plătite pentru bolile profesionale, 
boli legate de profesie, accidente de muncă, boli grave. 
Comisia Socială acordă ajutoare financiare pentru 
refacerea stării de sănătate pentru diferite boli.

Formarea în domeniul SSM

O altă activitate prin care  menținem o bună 
performanță în domeniul siguranței și sănătății la locul 
de muncă, este ceea de instruire și formare a angajaților 
noștri cu privire la toate aspecte legate de siguranță și 
sănătate la locul de muncă.

În acest sens, în cadrul companiei noastre este prevăzută 
pentru noii angajați o instruire introductivă generală.
În anul 2017, s-au desfășurat 190 de instruiri în domeniul 
SSM. Instruirea la locul de muncă, cu o durată de 8 ore,  
se face tuturor noilor angajați dar și angajaților care își 
schimbă locul de muncă în cadrul societății. 

Totodată, realizăm și o instruire periodică pentru toți 
angajații, cu o durată de 2 ore. Periodicitatea acestei 
instruiri este stabilită în funcție de categoria de personal. 
Personalul din activitatea de producție și mentenanță 
este instruit lunar iar personalul TESA, altul decât cel din 
activitatea productivă, trimestrial.

Pentru anumite categorii de personal se realizează 
sesiuni de instruire specifice în vederea autorizării 
interne (personalul secției de Exploatare ELECTRO-
AMA și membrii echipelor de intervenție și salvare 
constituite la nivelul unității pentru intervenția în situații 
de urgență internă). În plus, fiecare secție/sector de 
activitate organizează programe de instruire și formare 
profesională privind proceduri și instrucțiuni de lucru, 
reguli și măsuri de securitate și sănătăte în muncă pentru 
desfășurarea activității în condiții sigure și sănătoase, 
prevederi și mod de acționare în situații de urgență.

Cu o cadență trimestrială, pentru a implica un număr 
cât mai mare de angajați, desfășurăm campanii de 
conștientizare privind: riscurile chimice, riscurile de 
incendiu și explozie, utilizarea, manipularea, depozitarea 
substanțelor chimice periculoase și alte teme de 
campanie comunicate de Inspecția Muncii.

Performanța non-financiară

GRI: 403-3, 403-O-01

Performanța socială

22

83

190

2015 2016 2017

Numărul sesiunilor de instruire în domeniul
SSM furnizate angajaților

2015 2016 2017

Numărul angajaților implicați în activități care prezintă 
un risc maxim de a dezvolta boli profesionale

1.037

1.087
1.103
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Accidentele de muncă

Declararea, cercetarea și înregistrarea accidentelor de 
muncă se face în conformitate cu prevederile legale 
naționale în vigoare – Legea securității și sănătății 
în munca nr. 319/2006 și Normele Metodologice de 
aplicare a prevederilor legii securității și sănătății în 
muncă nr. 319/2006 aprobată prin H.G. nr. 1425/2006, 
cu modificările și completările ulterioare, legislație care 
transpune prevederile Directivei Consiliului Comunității 
Europene nr. 89/391/CEE privind introducerea de măsuri 
pentru promovarea, îmbunătățirea securității și sănătății 
lucrătorilor la locul de muncă.

Raportarea statistică se face către Inspectoratul 
Teritorial de Muncă și asigurator prin F.I.A.M. - Formular 
de înregistrare a accidentului de muncă aprobat prin 
Ordinul nr. 3/2007 al Ministerului Muncii.

Ne preocupăm constant de siguranța și securitatea 
angajaților noștri, prin implementarea unor măsuri 
riguroase de prevenire și de protecție. Cu toate acestea, 
din păcate, la sfârșitul anului 2017 a avut loc un 
incident în cadrul Secției Propenoxid, la operațiunea de 
verificarea a unui vas de stocare produse finite, care s-a 
soldat cu pierderea unei vieți omenești. În ciuda tuturor 
eforturilor depuse de echipa de salvatori, colegul nostru 
nu a putut fi salvat.

Imediat, am declanșat procedura de cercetare internă a 
acestui eveniment sub coordonarea comisiei interne de 
analiză a incidentului.

După finalizarea procedurii și înțelegerea contextului în 
care a avut loc incidentul, am putut să stabilim o serie 
de măsuri cu scopul de a întări măsurile de prevenție 
pentru a preîntâmpina apariția unor situații similare.

Performanța non-financiară

GRI: 403-2

Datele statistice de raportare, coeficienții calculați și modalitatea de calcul sunt cele practicate în relația cu organismele statului – Inspectoratele 
teritoriale de muncă și Inspecția Muncii.

Performanța socială

Performanța siguranței la locul de muncă

Contractori

Număr de accidente mortale survenite în urma unui accident de muncă

Numărul accidentelor de muncă soldate cu zile de lucru pierdute

Numărul de zile lucrătoare pierdute (zile calenderistice) – număr total de 
zile de incapacitate temporară de muncă

Coeficient de frecvență: număr total de accidentări în perioada de 
raportare x 1000 / număr mediu de salariați în perioada de raportare

Coeficient de gravitate: număr total de zile calendaristice de ITM x 1000 / 
număr mediu de salariați în perioada de raportare

Durata medie: număr de zile calendaristice de Incapacitate Temporară de 
Muncă (ITM) / număr total de accidentați ce au încheiat ITM în perioada 
de raportare

Număr de decese survenite în urma accidentelor de muncă

Numărul accidentelor de muncă soldate cu zile de lucru pierdute

Numărul de zile lucrătoare pierdute (zile calendaristice)

2015

2015

2016

2016

2017

2017

0

3

144

1,38

66,12

69

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

3

1

0

0

0,51

0

0

0

0

0
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Am avut în vedere desfășurarea unor sesiuni de instruire 
suplimentare pentru întregul personal cu atribuții și 
sarcini de serviciu în legătura cu întocmirea corectă și 
completă a permiselor de lucru cu şi fără foc, stabilirea 
de măsuri asiguratorii necesare la intrarea în vase, 
modalitatea de implementare a acestora, precum 
și verificarea implementării acestor măsuri de către 
personalul cu aceste atribuții.

Am desfășurat sesiuni de instruire pentru angajații 
care participă la realizarea lucrărilor de intervenții 
tehnologice, întreținere și reparații înaintea începerii 
efective a lucrărilor cu prezentarea riscurilor de 
accidentare și îmbolnăvire profesională care pot apărea 
și măsurile care trebuie luate și respectate pentru 
evitarea acestora.

Totodată, s-a considerat oportun revizuirea procedurii 
de intervenție în spații închise (cămine canalizare, vase, 
coloane, cisterne, etc.) pentru curățare, spălare, reparații, 
etc. și a procedurii pentru lucrări cu foc la instalațiile 
tehnologice din industria chimică, precum și revizuirea 
sau elaborarea, după caz, a altor proceduri tehnologice 
de lucru utilizate în industria chimică aplicabile în toate 
secțiile de producție din OLTCHIM S.A., pentru a preveni 
incidente similare în alte zone.

Am prevăzut măsuri care au vizat întocmirea 
corespunzătoare a tuturor documentelor necesare 
pentru realizarea intervențiilor tehnologice, întreținere
și reparații – programe de lucrări, permise de lucru 
pentru intervenții, buletine de determinări oxigen 
pentru lucrul în spații închise, buletine de explozivitate 
pentru lucrul cu foc deschis în instalațiile chimice cu 
pericol de explozie și am verificat realizarea corectă și 
completă a inscripționării și semnalizării de securitate 
pe traseele de conducte din instalațiile tehnologice și 
înlăturarea traseelor scoase din uz. 

Suplimentar am achiziționat și distribuit  echipamente 
de lucru şi de salvare care să protejeze sănătatea 
lucrătorilor pentru intrarea în spaţii închise și ne-am 
asigurat că toți angajații noștri respectă și aplică în 
permanență procedurile și instrucțiunile de lucru, 
precum și pe cele de securitate și sănătate în muncă.

După finalizarea procesului de cercetare care se 
efectuează conform legislației și de către Inspectoratul 
Teritorial de Muncă Vâlcea, pe baza recomandărilor 
care vor fi formulate de către această instituție vom 
implementa și alte măsuri.

Performanța non-financiară
Performanța socială

Măsuri de
prevenire
incidente

Inscripționări
și semnalizări
de securitate

Formare

Revizuire 
proceduri 

interne

Verificări 
aplicare 

proceduri

Echipamente 
de lucru

și de salvare
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Obiectiv:
creșterea nivelului de securitate fizică a persoanelor 
aflate în societate și identificarea activității infracționale 
a acestora.
Țintă: 
• consolidarea securității perimetrale a obiectivului prin
   intermediul furnizorului de servicii și a sistemelor de
   securitate;
• consolidarea măsurilor de control a persoanelor/
   delegaților în societate;
• instruirea persoanelor/delegaților despre regulile de
   securitate interne;
• instruirea permanentă a reprezentanților furnizorilor
   de servicii;
• păstrarea la capacitatea de funcționare maximă a
   sistemelor electronice de securitate;
• consolidarea măsurilor de control și prevenire a
   infracțiunilor în interiorul societății.

Compania noastră este un operator economic ce deține 
un complex de instalații chimice și petrochimice, care 
produce, prelucrează, vehiculează, depozitează și 
utilizează substanțe periculoase, toxice și explozive, care 
prin natura lor, în cazuri de avarie, creează situații de 
risc major cu pericole pentru mediu și oameni. În acest 
sens, suntem conștienți de faptul că se pot întâmpla 
accidente majore cu efecte negative pentru angajaţi, 
comunitatea locală şi mediul natural, fapt pentru care ne 
asumăm responsabilitatea luării tuturor măsurilor pentru 
controlul acestui pericol.

Obiectivele şi principiile de acţiune referitoare la 
controlul asupra pericolelor de accidente majore,  
urmăresc reducerea la minim a potenţialelor riscuri de 
accidente majore, precum și îmbunătățirea continuă 
a pregătirii profesionale a personalului pentru 
eliminarea exploatării necorespunzătoare a instalațiilor 
și perfecționarea angajaților în domeniul siguranței 
instalațiilor și a protecției mediului, dar și  asigurarea 
conformării cu reglementările legale prin aplicarea celor 

mai bune tehnici de securitate disponibile.
Pentru atingerea obiectivelor, politica noastră de 
prevenire a accidentelor majore se bazează pe o serie 
de principii care contribuie la  prevenirea acestora prin 
operarea corectă a proceselor tehnologice şi respectarea 
normelor de securitate la amplasarea unor instalaţii noi.

Măsurile pe care le implementăm în cadrul politicii 
noastre privesc retehnologizarea proceselor de 
fabricaţie,  identificarea şi evaluarea riscurilor de 
accidente majore pentru fiecare instalaţie/depozit, 
organizarea activităţii de verificare şi control a utilajelor, 
rezervoarelor şi a traseelor, dar și  prioritatea protecţiei şi 
salvării cetățenilor.

Totodată, acordăm o atenție deosebita creșterii nivelului 
de conștientizare a angajaților cu privire la efectele 
și influențele activității desfășurate pe amplasament 
asupra lor, populației din exteriorul plasamentului și 
asupra mediului. Suntem preocupați de menținerea 
unei comunicări permanente cu toate părțile interesate 
pentru asigurarea transparentei și informarea corectă în 
ce privește posibilele consecințe negative ale activității 
noastre asupra mediului extern.

Performanța non-financiară
Performanța socială

Securitate
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Politica de prevenire a accidentelor majore (PPAM)
și Planul pentru situații de urgența internă

În conformitate cu Legea nr.59/2016 privind controlul 
asupra pericolelor de accident major în care sunt 
implicate substanțe periculoase am adoptat Politica de 
prevenire a accidentelor majore (PPAM), componentă a 
Sistemului de Management al Securității, cu scopul de a 
preveni și limita consecințele acestora asupra sănătății 
populației și mediului, pentru asigurarea unui nivel înalt 
de protecție, într-un mod coerent și eficient.

Totodată, realizam și Planul pentru situații de urgența 
interna în care sunt descrise diverse scenarii, măsurile de 
control pentru gestionarea și probabilitatea producerii 
accidentelor, modul de acțiune și măsurile de protecție a 
angajaților.

Pentru preîntâmpinarea pericolelor și controlul riscului,  
au fost luat măsuri încă din faza de proiectare a 
instalațiilor, astfel: instalațiile sunt prevăzute cu supape 
de siguranță, aparatură de măsura și control, perne de 
inertizare cu azot, sisteme de semnalizare, avertizare 
de securitate și în caz de incendiu, detectoare de 
flacără, sistem de apă de incendiu, tunuri și hidranți de 
incendiu, perdele de apă, sisteme de colectare a apelor 
impurificate, etc. 

O situație de urgență care poate afecta bunuri materiale, 
persoane sau mediul va fi notificată de către celula 
de urgență civilă a OLTCHIM S.A. sau dispecerul de 
producție, organismelor cu atribuții de resort și adusă la 
cunoștința celor care este posibil să fie afectați.

În cadrul companiei funcționează un sistem centralizat 
de alarmare format din sirene electrice amplasate în 
zona de audibilitate a personalului de pe teritoriul 
societății și populației din jurul obiectivului. 

Planul de urgență externă

În cazul unor accidente majore grave care pot depăși 
limitele societății se impune protejarea populației din 
vecinătatea ei și se cere ajutor tuturor instituțiilor statului 
care au atribuții de ajutor și protejare a populației.
În baza Planului de urgență internă, în cazul unor 
accidente majore grave, se aplică ”Planul de urgență 
externă “ care a fost elaborat de către autoritatea 
teritorială competentă, respectiv Inspectoratul Județean 
pentru Situații de Urgență Vâlcea.

Acest plan asigură cadrul organizat pentru intervenție 
în cazul de accidente majore și în care vor acționa 
structurile cu responsabilități.

Program consistent de exerciții și antrenamente

Pentru a putea a asigura un sistem eficient de intervenție 
în cazul în care se produce un accident major am stabilit 
un program consistent de exerciții și antrenamente cu 
scopul de a menține și evalua capacitatea de răspuns 
în cazul producerii unor evenimente neprevăzute pe 
amplasament. Sunt simulate diverse scenarii pentru a 
putea verifica corelarea între planul de urgența internă și 
planul de urgența externă, modul de aplicare, cooperare, 
organizare și intervenție.

Performanța non-financiară

GRI: 103-2, 103-3

Performanța socială
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Obiectiv:
Atragerea, Dezvoltarea și Motivarea Resurselor Umane.
Țintă: 
• creșterea gradului de satisfacție a angajaților la locul
   de muncă în următorii ani 
• dezvoltarea și implementarea de programe noi pentru
   instruirea angajaților, adaptate necesităților acestora și
   programe dedicate pentru atragerea elevilor,
   studenților și absolvenților cu specializări de interes
   pentru industria din care facem parte;         
• reproiectarea sistemului de analiză a performanței la
   locul de muncă. 

Prin politica noastră de resurse umane, încercăm 
să atragem cele mai bune talente și să promovăm 
abilitățile speciale ale fiecărui individ. Printr-o utilizare 
eficientă a tuturor resurselor necesare, ne propunem să 
implementăm inițiative specifice care să contribuie la 
creșterea performanței la locul de muncă.

În anul 2017, OLTCHIM S.A. a avut un număr total 
de 1.964 de angajați, din care peste 95% angajați 
cu contract de muncă pe durată nedeterminată, iar 
1.290 de angajați încadrându-se în categoria de vârstă 
cuprinsă între 30-50 de ani. Funcțiile de conducere sunt 
asigurate de 129 de persoane, din care 45 sunt femei.

Remunerarea angajaților

Angajații noștri beneficiază pentru munca prestată de 
un pachet salarial diferențiat pe competențe (ex. posturi/
funcții și niveluri ierarhice), conform Regulamentului 
de salarizare – anexă la CCM și cuprinde o parte fixă la 
care se adaugă sporuri în funcție de locul de muncă și 
experiența dobândită.

Salariații noștri pot dispune de o serie de beneficii, 
cum ar fi: tichete de masă, tichete Ziua Oltchimului, 
prime de sărbători și de vacanță, prime pentru copii, 
primă 8 Martie (pentru femei), prime evenimente 
deosebite (naștere copii), concediu suplimentar de 
odihnă (pentru anumite locuri de muncă), alimentație 
pentru protecția organismului (în anumite condiții), 
spor – sumă fixă (masă caldă) (pentru anumite locuri 
de muncă), ajutor evenimente deosebite (deces părinți, 
deces salariat pensionat pe caz de boală, la limită de 
vârstă – în anumite condiții), ajutoare sociale, cheltuieli 
de transport, beneficii la pensionare, asigurare salariați 
în caz de accidente, sumă la schimbarea domiciliului (în 
altă localitate) odată cu locul de muncă, control medical 
periodic, programe de formare profesională.

Astfel, în anul 2017, datorită rezultatelor financiare bune 
care au contribuit la menținerea unei stabilități în relația 
cu angajații noștri, am putut acorda la sfârșitul anului, în 
funcție și de performanță, o bonificiație fiecărui angajat.

Programele de formare

 Cu toate că ne aflăm într-o etapă de reorganizare, 
rezultatele măsurilor de eficientizare au început să apară, 
compania noastră reușind să își dubleze cifra de afaceri 
în anul 2017 comparativ cu anul declanșării procedurii 
(2013) și să obțină un profit net de 45 de milioane de lei.

Performanța non-financiară

GRI: 103-2, 103-3, 102-8, 102-7, 401-2

Performanța socială

Managementul resurselor umane

63%
Angajați 
bărbați

37%
Angajați 

femei

Structura angajaților OLTCHIM S.A. în 2017
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Aceste rezultate au permis pe de o parte, angajarea a 
118 persoane noi, din care peste 64% făcând parte din 
categoria de vârstă cuprinsă între 30 – 50 de ani, dar și 
organizarea unor cursuri de formare profesională, care 
au însumat un număr de 14.636 de ore de formare. 
Din aceste ore, peste 99% au fost alocate personalului 
de execuție, iar restul de 40 de ore fiind furnizate 
personalului de conducere. Aceste ore de formare fac 
parte dintr-un program de instruire, autorizare și formare 
externă pe care-l organizăm și îl adaptăm periodic 
în funcție de cerințele noastre pentru dezvoltare a 
competențelor angajaților.

Asigurăm anual cursuri de formare privind dezvoltarea 
cunoștințelor angajaților noștri, cum ar fi: sănătatea
și securitatea în muncă; sistemul integrat calitate – 
mediu; cursuri specifice locului de muncă (printr-un
plan intern de instruire profesională). Pentru aceste 
tipuri de cursuri întocmim, anual, planuri de instruire 
care-i îi vizează pe toți angajații OLTCHIM S.A.. 

Performanța non-financiară

GRI: 401-1, 404-1

Performanța socială

Noi angajați OLTCHIM S.A. în 2017
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Indicator

Număr total de ore de formare oferite angajaților
      • dintre care femei

Număr total de ore de formare oferite angajaților cu CIM,
perioadă nedeterminata, program normă întreagă
      • dintre care femei

Număr total de ore de formare oferite angajaților cu vârsta sub 30 de ani
      • dintre care femei

Număr total de ore de formare oferite angajaților cu vârsta între 30-50
de ani
      • dintre care femei

Număr total de ore de formare oferite angajaților cu vârsta peste 50 de ani
      • dintre care femei
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Evaluarea competențelor profesionale

Pentru a asigura o dezvoltare profesională 
corespunzătoare fiecărui angajat și pentru a putea 
stabili un nivel de remunerare corect, societatea noastră 
efectuează evaluarea performanțelor profesionale ale 
angajaților, în linie cu prevederile legale din domeniu.

Pentru noi, creșterea performanțelor profesionale ale 
fiecărui angajat este extrem de importantă, astfel încât 
să putem asigura un sistem motivațional, care să permită 
reținerea și atragerea celor mai bune talente.

În anul 2017, 1.383 de angajați și 79 de persoane cu 
funcții de conducere au intrat într-un proces de evaluare 
a performanțelor profesionale.

Informarea angajaților

Conform prevederilor legale, toți angajații noștri sunt 
acoperiți de CCM. Acesta, împreună cu contractele 
individuale de muncă, stabilește pentru toți angajații 
noștri condițiile de muncă, salarizarea, precum și alte 
drepturi și obligații ce decurg din raporturile de muncă. 
Ținând cont de perioada dificilă, cu care societatea 
noastră s-a confruntat în ultimii ani, protecția angajaților 
se numără printre prioritățile OLTCHIM S.A.

Din acest considerent, prevederile contractului 
colectiv de muncă, garantează respectarea drepturilor 
angajaților și prevede, totodată, măsuri de comunicare, 
care să permită avertizarea acestora și a reprezentanților 
lor cu minim 4 săptămâni înainte de punerea în aplicare 
a unor schimbări operaționale semnificative care i-ar 
putea afecta substanțial. Considerăm că angajații noștri 
au un interes legitim pentru a cunoaşte 

situaţia economică şi financiară a unităţii, putând 
astfel să aprecieze, în cunoştinţă de cauză, stabilitatea 
raporturilor de muncă, perspectivele de realizare 
a drepturilor lor, precum şi modul cum trebuie să 
acţioneze în vederea protejării intereselor lor comune cu 
cele ale OLTCHIM S.A.

Totodată încurajăm și respectăm dialogul social, astfel 
încât să putem sa ne consultăm cu angajații noștri 
pe diverse teme și să creăm platforme eficiente de 
comunicare cu aceștia.
Acest lucru este posibil datorită celor patru sindicate 
care activează în cadrul societății noastre și care 
împreună cu conducerea societății încearcă să 
armonizeze pe cât posibil necesitățile angajaților cu 
posibilitățile efective ale OLTCHIM S.A.

Performanța non-financiară

GRI: 404-3, 102-41, 402-1

Performanța socială

Indicator

Număr total de angajați care au beneficiat de programe de evaluare
      • dintre care femei

Număr total de angajați cu CIM, perioada nedeterminata, program parțial, 
care au beneficiat de programe de evaluare
      • dintre care femei

Număr total de angajați, cu vârsta sub 30 de ani, care au beneficiat de 
programe de evaluare
      • dintre care femei

Număr total de angajați, cu vârsta între 30-50 de ani, care au beneficiat de 
programe de evaluare
      • dintre care femei

Personal
executiv

Personal cu funcții 
de conducere

1.383
401

1

1

30

1

969

294

79
21

0

0

0

0

48

10

63

23

5



Nediscriminarea

Un alt aspect tratat, inclusiv de prevederile Contractului 
Colectiv de Muncă, se referă la discriminare. Toate 
relaţiile de muncă din cadrul OLTCHIM S.A. funcţionează 
după principiul egalităţii de tratament faţă de toţi 
salariaţii. OLTCHIM S.A. se aliniază cadrului legal național 

emițând documente interne (CCM, regulamente, 
proceduri) care să asigure cadrul unor relații de 
muncă fără restricții legate de sex, orientare sexuală, 
caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, 
rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine 
socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, 
apartenenţă ori activitate sindicală.

Urmărim în permanență aplicarea unor politici care 
să garanteze egalitatea de gen și o nediscriminare a 
angajaților noștri și apreciem că nu există riscuri privind 
încălcarea egalității de gen.

Cu toate acestea, având în vedere specificul unor posturi 
de muncă ce presupun un efort fizic ridicat, gestionăm 
riscul încălcării acestui drept aplicând proceduri 
nediscriminatorii în fazele de recrutare și selectie, în cele 
de evaluare/apreciere a rezultatelor muncii și în cele de 
concediere.

În acest sens, și pentru anul 2017, am stabilit și 
monitorizat o serie de indicatori de performanță 

relevanți, cum ar fi: rata de selecție a femeilor (RSF), rata 
de selecție a bărbaților (RSB), raportul de selecție femei-
bărbați (RSF/B) și rata de concediere a femeilor (RCF). 

Totodată, monitorizăm strict Rata reclamațiilor de 
discriminare de gen (RRDG), care reprezintă ponderea 
reclamațiilor și sesizărilor privind abuzurile și 
discriminarea pe criterii de gen.

Din totalul reclamațiilor scrise, depuse și înregistrate 
în evidența societății sau în instanțele judecătorești, 
susținute prin hotărârea comisiilor de disciplină sau ale 
instanțelor judecătorești în anul 2017, RRDG a fost
de 0%.

Performanța non-financiară

GRI: 103-2, 103-3, 405-2, 406-1

Performanța socială

Raportul dintre salariul de bază al femeilor și al bărbaților în funcție de categoria de angajare și grupe de vârstă

Salariul de bază al angajaților cu CIM, perioadă nedeterminată, program cu normă întreagă

Salariul de bază al angajaților cu CIM, perioadă nedeterminată, program parțial

Salariul de bază al angajaților cu CIM, perioadă determinată, program cu normă întreagă

Salariul de bază al angajaților cu CIM, perioada determinată, program parțial

Salariul de bază al angajaților cu vârsta sub 30 de ani

Salariul de baza al angajaților cu vârsta între 30-50 de ani

Salariul de bază al angajaților cu vârsta peste 50 de ani

1,02

N/A

1,05

0,93

1,00

1,01

1,04

Raportul de remunerare a femeilor faţă de bărbați pe categorii de angajare

Nivelul de remunerație al angajaților cu CIM, perioadă nedeterminată, normă întreagă

Nivelul de remunerație al angajaților cu CIM, perioadă nedeterminată, program parțial

Nivelul de remunerație al angajaților cu CIM, perioadă determinată, cu normă întreagă

Nivelul de remunerație al angajaților cu CIM, perioadă determinată, program parțial

Nivelul de remunerație al angajaților cu vârsta sub 30 de ani

Nivelul de remunerație al angajaților cu vârsta între 30-50 de ani

Nivelul de remunerație al angajaților cu vârsta peste 50 de ani

1,00

N/A

1,07

1,05

0,94

0,99

1,02
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Obiectiv:
respectarea legislației prin reducerea la minim a 
riscurilor; asigurarea conformării cu reglementările 
legale prin aplicarea celor mai bune tehnici de securitate 
disponibile și crearea de noi locuri de muncă.
Țintă: 
asigurarea unui nivel înalt de protecție pentru populație 
și salariați.

Comunitatea locală face parte din viziunea noastră, fiind 
conștienți de importanța abordării provocărilor actuale 

cu care se confruntă în general societatea.
Dorim să ne concentrăm asupra acelor domenii și 
comunități în care putem aplica expertiza noastră, astfel 
încât să obținem îmbunătățiri specifice și măsurabile.

Considerăm că activitățile noastre nu trebuie să perturbe 
viața comunităților locale, ci să contribuie la dezvoltarea 
acestora prin crearea de locuri de muncă și creșterea 
economiei locale, dar și prin asigurarea unui mediu sigur 
de viață.

Protejarea comunităților

Suntem conştienți de faptul că amplasamentul OLTCHIM 
S.A., prin natura activităţii specifice desfăşurate, poate 
constitui sursa unui accident major cu efecte negative 
pentru angajaţi, comunitatea locală şi mediul natural, 
fapt pentru care ne asumăm responsabilitatea luării 
tuturor măsurilor pentru controlul și evitarea acestui 
pericol.

Din acest considerent, în desfășurarea activităților 
noastre cultivam cu perseverenţă o cultură a afacerilor 
care se ghidează după conceptul ”NIMIC nu poate 
fi mai important, indiferent de poziţia persoanei în 
ierarhia organizatorică a societăţii, decât luarea tuturor 
măsurilor preventive pentru asigurarea funcţionării 
în condiţii de siguranţă a utilajelor şi instalaţiilor, în 
vederea evitării unor accidente periculoase”.
În conformitate cu Legea nr.59/2016 privind controlul 
asupra pericolelor de accident major în care sunt 

implicate substanțe periculoase, OLTCHIM S.A.
a adoptat Politica de prevenire a accidentelor majore, 
componentă a Sistemului de Management al Securității, 
cu scopul de a preveni și limita consecințele acestora 
asupra sănătății populației și mediului, pentru asigurarea 
unui nivel înalt de protecție, într-un mod coerent și 
eficient.

Strategia noastră de prevenire a accidentelor majore se 
axează pe o serie de măsuri care urmăresc pe de o parte 
identificarea tuturor riscurilor de accidente majore cât
şi pe asigurarea măsurilor de control necesare.

Potențialul de pericol deosebit al platformei OLTCHIM 
S.A. justifică necesitatea întocmirii unui Plan pentru 
situații de urgență internă și a unui Plan pentru situații 
de urgență externă. Planul de Urgență Internă identifică 
şi clasifică tipul accidentelor majore posibile, în care sunt 
implicate substanţele periculoase, în cadrul activităţii 
desfăşurate pe platformă.

Performanța non-financiară

GRI: 201-1

Performanța socială

Comunitatea locală

Valoarea economică directă generată

Valoarea economică distribuită

Valoarea economică reținută

*Valorile anului 2015 nu cuprind veniturile și cheltuielile aferente anulării datoriilor conform Planului de Reorganizare

2015*UM – RON 2016 2017

766.419.465

807.569.253

-41.149.788

831.060.286

796.252.448

34.807.838

1.001.102.318

933.537.302

67.565.016
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Acesta stabileşte posibilităţile de răspuns interne, în 
vederea desfăşurării intervenţiei de urgenţă pentru 
limitarea şi înlăturarea urmărilor asupra salariaţilor, 
populaţiei, bunurilor materiale și mediului.

Planul de Urgență Extern se aplică cu sprijinul tuturor 
autorităților implicate și a Inspectoratului pentru 
Situații de Urgență al județului Vâlcea, în mod organizat 
și printr-o concepție unitară și cuprinde: măsurile și 
acțiunile de protecție și intervenție în caz de accident 
major; reducerea impactului asupra sănătății populației 
din jurul amplasamentului; reducerea impactului asupra 
calității factorilor de mediu și păstrarea integrității 
bunurilor materiale; informarea, alarmarea și evacuarea 
oportună a populației; stabilirea procedurilor de acțiune 
a forțelor de intervenție din afara amplasamentului. 
Ambele planuri sunt agreate și avizate de autoritățile 
teritoriale competente, conținând obligația OLTCHIM 
S.A. de a lua măsurile interne adecvate pentru a acționa 
corespunzător în caz de accidente majore și pentru 
a minimiza efectele acestora. În anul 2017  nu s-au 
înregistrat poluări cu substanțe periculoase.

Parteneriat pentru educație

Un alt aspect pe care-l abordăm în relația noastră cu 
comunitățile în care ne desfășurăm activitățile se referă 
la informarea asupra oportunităților pe care le oferă 
OLTCHIM S.A., atragerea de candidați potriviți pentru 
a asigura un plan de succesiune coerent în zonele cu 
o rată de selecție redusă, precum și participarea la 
procesul de formare a personalului specializat.
Printre aceste măsuri se regăsesc organizarea de 
workshop-uri tematice, încheierea de parteneriate cu 
unități de învățământ pentru programe de practică și 
învățământ dual. Aceste măsuri urmăresc  atragerea 
de profesioniști care își pot dezvolta competențele 
profesionale și își pot crea un viitor în cadrul companiei 
noastre, transferul de cunoștințe de la experții noștri 
către viitorii angajați și către cei care sunt la debut 
în carieră, precum și identificarea tinerilor care se 
pliază pe cerinţele noastre, care au potenţial ridicat de 
performanță și pot aduce valoare OLTCHIM S.A. prin 
competenţele lor.

Investiții pentru comunitate

Considerăm că o dezvoltare durabilă din punct de 
vedere economic şi social a zonei este indispensabil 
legată de îmbunătăţirea infrastructurii. În urma 
nevoilor identificate, pentru anul 2018, sunt în curs de 
execuție lucrări de reparații la pasajul racord (pasarela 
CF), proprietatea OLTCHIM S.A. Este un pasaj superior  
peste linia de  calea ferată Piatra Olt – Râmnicu Vâlcea,  

amplasat pe un drum de racord de la DN 64 la platforma 
industrială OLTCHIM S.A. și DN 67, care constituie 
elementul de bază în infrastructura rutieră atât pentru 
comunitatea economică de pe întreaga Platformă 
chimică (cca 15 companii) cât și pentru populația din 
localitățile zonei limitrofe acesteia.

Dialogul cu comunitatea

Din prisma acestor lucruri relația cu comunitatea locală 
este un extrem de importantă pentru noi. Suntem 
preocupați de crearea și păstrarea unui dialog constant 
pentru a putea lua act de nevoile și de așteptările 
membrilor comunităților locale, pentru a identifica 
aspectele care sunt importante pentru ei și pentru a 
identifica cele mai bune măsuri care se pot implementa. 
Chiar dacă în ultimii ani, ne-am confruntat cu probleme 
legate de declararea stării de insolvență care au avut 
un impact semnificativ asupra angajaților noștri, 
asupra clienților, furnizorilor dar și asupra comunităților 
locale în care ne desfășurăm activitatea, ne dorim să 
consolidăm și să îmbunătățim relația noastră cu aceștia. 
Pentru realizarea acestui raport de sustenabilitate, 
care prezintă pentru prima dată într-o formă integrată 
performanța noastră de dezvoltare durabilă, am derulat 
un proces de consultare cu părțile interesate. Având 
în vedere, faptul că în defășurarea activităților noastre 
interacționăm cu diverse categorii de părți interesate, 
am realizat un proces de prioritizare a acestora, care ne-a 
ajutat să înțelegem mai bine așteptările și preocupările 
acestora și să proiectăm în perioada următoare o serie 
de măsuri specifice. În procesul de consultare, care a 
constat într-o cercetare on-line am implicat 128 de părți 
interesate, care și-au exprimat opinia cu privire la nivelul 
de importanță pe care o serie de aspecte economice, 
sociale și de mediu le influențează relația cu OLTCHIM 
S.A. Pe viitor, consultarea părților interesate va fi realizată 
anual și va permite colectarea informațiior direct de la 
fiecare categorie relevantă, informațiile colectate fiind 
utilizate în realizarea rapoartelor de sustenabilitate, dar 
și în stabilirea unor măsuri specifice.

Performanța non-financiară

GRI: 413-1, 103-1, 103-2, 102-43, 102-21

Performanța socială
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Accesul la informații

Pe lângă acest proces de consultare, procedurile noastre, 
permit oricărei persoane interesate să își transmită 
punctul de vedere cu privire la teme specifice, inclusiv 
să solicite informații sau să depună plângeri și sesizări 
diverse. Astfel, pe pagina web a societății www.oltchim.
ro/sectiunea Date de interes public/Informații publice 
conform Legii 596/2016 sunt prezentate celor interesaţi, 
în limita cerințelor de confidențialitate, informaţii privind 
natura pericolelor de accidente majore care pot avea loc 
pe amplasament, inclusiv efectele lor potenţiale asupra 
populaţiei şi mediului:

Aceste informații sunt disponibile și la sediul societății în 
cadrul Serviciului Protecția Mediului, Serviciului Intern 
de Prevenire și Protecție și Serviciului Privat pentru 
Situații de Urgență aparținând Direcției Producție. 
Având în vedere prevederea Constituției care stipulează 
la art.31 că dreptul persoanei de a avea acces la orice 
informație de interes public nu poate fi îngrădit, 
OLTCHIM S.A. prezintă, în cadrul aceleiași secțiuni Date 
de interes public- subsecțiunea Solicitare de informații, 
legislația aferentă, modele de cereri și reclamații, inclusiv 
prin completarea on-line a unui formular de solicitare. 

Această subsecțiune se adresează inclusiv persoanelor 
din comunitatea locală care pot solicita informații, 
în temeiul Legii nr.544/2001 privind liberul acces la 
informațiile de interes public. Mai multe informații se 
găsesc accesând următorul link: 

Pentru a veni în sprijinul celor care doresc să ne 
sesizeze anumite aspecte legate de impactul activității 
companiei, a fost dezvoltat un formular electronic 
pentru petiții: 

În cursul anului 2017 au fost înregistrate din partea 
acționarilor doar două solicitări privind informații despre 
plata dividendelor.

O altă modalitate de comunicare pe care o punem la 
dispoziție celor interesați este înscrierea în audiență. 
Modalitatea de desfașurare și datele de contact sunt 
prezentate în linkul:

Performanța non-financiară

GRI: 413-2

Performanța socială
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https://bit.ly/2IsBp1c
https://bit.ly/2tD8S3C
https://bit.ly/2lDSnRj
https://bit.ly/2tBvYIL


Obiectiv:
livrarea unor produse de calitate superioară care 
respectă standardele impuse de legislația Uniunii 
Europene și exigențele clienților.
Țintă: 
• menținerea clienților actuali;
• atragerea de noi clienți, în special clienți mici și mijlocii;
• colaborarea cu clienții pentru omologarea de noi
   produse.

OLTCHIM S.A. furnizează materii prime unor sectoare 
de activitate importante din România și din afara 
țării precum:industria aluminiului, industria textilă, 
industria energetică, industria farmaceutică, industria 
de prelucrare a maselor plastice, industria construcțiilor, 
industria auto și mobilei. 

Anul 2017, a fost pentru OLTCHIM S.A. un nou an 
de creștere a indicatorilor financiari și de redresare 
economică, produsele noastre fiind prezente atât pe 
piața internă cât și pe piața externă, principalele piețe 
de desfacere fiind UE ( 53%), România (23%), Orientul 
Mijlociu (11%) și restul Europei (10%). Produsele cu cea 
mai mare pondere în cifra de afaceri au fost poliolii, 
încadrându-se în direcția de dezvoltare a companiei de 
concentrare pe sectoarele de polioli și sodă caustică.

În acest an s-au înregistrat creșteri cantitative la 
principalele produse fabricate în comparație cu anul 
2016, influențând în mod pozitiv cifra de afaceri care a 
crescut la 210 milioane de Euro. Vânzarea produselor 
noastre se face prin metoda livrării directe către 
utilizatorii finali sau prin metoda distribuției selective 
către firme de distribuție specializate în produse 
chimice, care la rândul lor le vând clienților finali. 
Metoda distribuției selective presupune asigurarea unor 
condiții logistice specifice care să țina cont, în primul 
rând, de legislația în vigoare și de siguranța populației 
și a consumatorilor. OLTCHIM S.A. implementează 
toate măsurile necesare pentru asigurarea depozitării, 

transportului și vânzării produselor sale în condiții de 
maximă siguranță. 

Totodată, vânzarea prin întermediul firmelor specializate 
de distribuție, ne permite un control mai mare asupra 
costurilor cu vânzarea produselor pe piețele din zonele 
geografice aflate la distanțe mai mari, obținând scăderi 
importante cu aceste tipuri de costuri.
Gestionarea clienților noștri și asigurarea unui nivel de 
satisfacție cât mai mare reprezintă una dintre prioritățile 
noastre, alocând pentru fiecare un responsabil. Acesta 
își desfășoara activitatea în cadrul serviciului de vânzări, 
fiind responsabil cu menținerea legăturii cu clientul, 
trimiterea ofertelor și primirea comenzilor. Fiecare client 
are posibilitatea, ca prin responsabilul alocat, să aduca 
la cunoștința noastră orice nemulțumire sau alt aspect 
legat de produsele noastre și de relația cu OLTCHIM 
S.A. Eventualele sesizări și reclamații sunt gestionate 
de către responsabilul de contract în colaborare cu 
secțiile de producție și serviciul de Control Calitate 
Laboratoare, care au posibilitatea ca prin comparație 
cu contraprobele aferente fiecărei livrări să efectueze 
cercetările necesare în vederea identificării eventualelor 
neconformități din procesul de producție.

Performanța non-financiară

GRI: 103-2, 103-3, 102-7

Performanța socială

Relația cu clienții
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Înainte de încheierea fiecărui contract, transmitem 
clientului specificația tehnică și fișa de securitate a 
produsului în care includem toate informațiile relevante 
(caracterisitici, ambalare, etichetare, stocare, manipulare 
și transport). Toate produsele livrate sunt ambalate și 
etichetate conform reglementarilor UE.

Pentru aplicații speciale, asigurăm un suport tehnic 
de specialitate prin intermediul Centrului de Cercetari 
OLTCHIM S.A. care are capacitatea tehnică și dispune de 
specialiștii necesari asigurării unui suport tehnic adecvat, 
cu scopul de a îndruma clienții în utilizarea cât mai 
eficientă a produselor noastre.

Pentru transportul de produse finite, în condiții de 
livrare DAP (Delivered at Place), derulăm o procedură 
de achiziții servicii de transport pentru 6 luni, în cazul 
transportului de polioli în cisterne auto și pentru 1 an, 
în cazul transportului de leșie (sodă caustică lichidă), 
octanol sau alte produse clorosodice, în cisterne CF (cale 
ferată), atât pentru transportul intern cât și pentru cel 
extern.

În urma analizei de oferte (ca urmare a mai multor etape 
de negocieri) , stabilim un câștigator sau doi (dacă 
volumul este prea mare), păstrând în același timp o listă 
de rezerve pentru cazurile în care caștigătorul desemnat 
nu poate onora întregul program pe care ni-l trimite 
lunar clientul. În fiecare din cazuri (transport rutier, 
maritim sau feroviar) cerem transportatorilor  certificările 
care atestă faptul că pot transporta produsele noastre 
în condiții de siguranță (licențe de transport, certificate 
ADR (dacă este cazul) și asigurarea mărfii) cu respectarea 
termenelor impuse de comanda de transport.

Pe baza schimbului permanent de informații cu clienții 
noștri luăm măsurile necesare pentru îmbunătățirea 
calității produselor fabricate în prezent și ne stabilim 
prioritățile de dezvoltare a unor produse noi

Performanța non-financiară

GRI: 417-1

Performanța socială
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Anexe



CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE VÂLCEA

ICC ROMÂNIA (Comitetul Național ICC Romania)

ANEIR (ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A EXPORTATORILOR ȘI 
IMPORTATORILOR DIN ROMÂNIA)

APDCR (ASOCIAȚIA PRODUCĂTORILOR ȘI 
DISTRIBUITORILOR DE CHIMICALE DIN ROMÂNIA)

Anexe

GRI: 102-13

Afilieri
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Afilieri



Adm. – Administrator

ADR – Acordul european referitor la transportul internațional rutier al mărfurilor periculoase

ANPM – Agenția Națională pentru Protecția Mediului 

APM – Agenția pentru Protecția Mediului 

CIM – contract individual de muncă

CSAT – Consiliul Suprem de Apărare a Țării

E-PRTR – Registrul European al Poluanților Emiși și Transferați

GRI – Global Reporting Initiative

IPPC – Controlul Integrat și Prevenirea Poluării

MEA – Mecano-Energetic, Automatizare

MW – MegaWatt 

MWh – MegaWatt oră

ROF – Regulamentul de Organizare și Funcționare

SABS – Sustainability Accounting Standards Board

SCADA – Supervisory Control And Data Acquisition

SCP – Substanțe Chimice Periculoase

SIM – Sistemul Integrat de Mediu

t – tone

tep – tone echivalent petrol

TESA – Tehnic, Economic și Socio-Administrativ

UE – Uniunea Europeană 

Anexe
Abrevieri și Definiții

Abrevieri și Definiții
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GRI: 102-55
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Standard GRI Explicații
Nr. 
pagină 
și/sau 
link-uri

GRI 101: Bază 

Informații 
Generale

102-1 Numele organizației

102-2 Activități, mărci, produse
şi servicii

102-3 Adresa sediului central

102-4 Localizarea operațiunilor

102-5 Forma de proprietate
și forma juridică

102-6 Piețe deservite

102-7 Dimensiunea organizației

102-8 Informații privind angajații și alți 
lucrători

102-9 Lanțul de aprovizionare

102-10 Modificări semnificative ale 
cadrului organizațional și ale lanțului de 
aprovizionare

102-11 Principiul precauției

102-12 Inițiative externe

102-13 Afilieri 

102-14 Declarația celui mai înalt 
reprezentant oficial

102-15 Principalele impacturi, riscuri și 
oportunități

Profil Organizațional

9

13 – 15

5

13

23

19

16 – 61

61

37 – 38

10

33 – 43
 

31

73

1

25 – 33

Index cerințe Ordin MPF 2.844/2016

ART 44 (1)(a)

ART 44 (1)(a)

ART 44 (1)(a)

ART 44 (1)(a)

ART 44 (1)(a)

ART 44 (1)(a)

ART 44 (1)(a)

ART 44 (1)(a)

ART 44 (1)(a)

ART 44 (1)(a)

ART 44 (1)(a)

ART 44 (1)(a)
ART 44 (6)

ART 44 (1)(a)

ART 44 (1)(a)

ART 44 (1)(a)
ART 44 (1)(d)

Model de afaceri

Modelul de afaceri

Modelul de afaceri

Modelul de afaceri

Modelul de afaceri

Modelul de afaceri

Modelul de afaceri

Modelul de afaceri

Modelul de afaceri

Modelul de afaceri

Modelul de afaceri

Modelul de afaceri

Modelul de afaceri
Informații suplimentare

Modelul de afaceri

Modelul de afaceri

Modelul de afaceri
Principalele riscuri și relațiile de 

afaceri

Strategie Model de afaceri și riscuri
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77
GRI: 102-55

76

Standard GRI Explicații
Nr. 
pagină 
și/sau 
link-uri

GRI 101: Bază 

Informații 
Generale

GRI 102: 
Informații 
Generale

102-16 Valori, principii, standarde și norme 
comportamentale 

102-17 Mecanisme pentru consiliere și 
îngrijorări legate de etică

102-18 Structura guvernamentală

102-19 Delegarea autorității 

102-20 Responsabilitatea la nivelul 
conducerii pentru teme economice, sociale 
și de mediu 

102-21 Consultarea stakeholderilor cu 
privire la teme economice, sociale și de 
mediu 

102- 22 Componența celui mai înalt 
organism de guvernare și a comitetelor sale

102-23 Președinte al celui mai înalt 
organism de guvernare

102-24 Nominalizarea și selecția celui mai 
înalt organism de guvernare

102-40 Lista grupurilor de părți interesate 

102-41 Contractul colectiv de muncă

102-42 Identificarea și selectarea părților 
interesate

102-43 Abordarea procesului de consultare 
a părților interesate

102-44 Principalele aspecte rezultare în 
urma procesului de consultare a părților 
interesate 

102-45 Entități incluse în rapoartele 
financiare consolidate 

102-46 Definirea conținutului raportului și a 
perimetrului temelor materiale 

102-47 Lista temelor materiale

Etică și integritate

26

27

23

24

24

66

23

23

23

31

63

31

31, 66

32

9

33

32

Index cerințe Ordin MPF 2.844/2016

ART 44 (6)

ART 44 (6)

ART 44 (1)

ART 44 (1)

 

Informații suplimentare despre 
dialogul social

Informații suplimentare despre 
dialogul social 

Informații privind aspecte
de sustenabilitate

Informații privind aspecte
de sustenabilitate

Guvernanță

Consultarea părților interesate

Practici de raportare 

 

 

 

Standard GRI Explicații Nr. pagină și/sau 
link-uri

GRI 102: 
Informații 
Generale

102-48 Actualizări ale 
informațiilor din rapoartele 
anterioare

102-49 Modificări ale 
practicii de raportare

102-50 Perioada de 
raportare

102-51 Data celui mai recent 
raport 

102-52 Ciclul de raportare

102-53 Persoana de 
contact pentru procesul de 
raportare

102-54 Declarație privind 
raportarea conform 
Standardelor GRI 

102-55 Index conținut GRI
 
102-56 Verificare externă

Practici de raportare

Nu există modificări 
semnificative față de 

perioadele anterioare de 
raportare. Având în

vedere că pentru 
elaborarea acestui raport a 
fost realizată prima analiză 

de materialitate,
compania a considerat 

acest raport ca fiind 
primul în conformitate cu 
Standardele GRI, conform 

opțiunii “core”

Nu există modificări 
semnificative față de 

perioadele anterioare de 
raportare. Având în

vedere că pentru 
elaborarea acestui raport a 
fost realizată prima analiză 

de materialitate,
compania a considerat 

acest raport ca fiind 
primul în conformitate cu 
Standardele GRI, conform 

opțiunii “core”

5

Nu au fost publicate în anii 
anteriori alte rapoarte de 
sustenabilitate. Prezentul 
raport reprezintă primul 
raport de sustenabilitate 

în conformitate cu  
Standardele GRI, conform 

opțiunii “core”

5

5

5

75 – 84

5
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I

Asigurare
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79
GRI: 102-55

78

Standard GRI Explicații Nr. pagină și/
sau link-uri

GRI 103: 
Abordarea de 
management.

GRI 103: 
Abordarea de 
management.

GRI 205: Anti-
corupție

GRI 103: 
Abordarea de 
management

103-1 Explicarea temei materiale și a 
perimetrului său

103-2 Abordarea de management și 
componentele acesteia

103-3 Evaluarea abordării de management

201-1 Valoarea economică directă generată 
și distribuită

201-4 Asistența financiară primită de la 
Guvern

103-1 Explicarea temei materiale și a 
perimetrului său

103-2 Abordarea de management și 
componentele acesteia

103-3 Evaluarea abordării de management

205-2 Comunicare și formare profesională 
privind politicile și procedurile anti-
corupție

205-3 Incidente de corupție confirmate
și măsurile luate

103-1 Explicarea temei materiale
și a perimetrului său

103-2 Abordarea de management
și componentele acesteia

103-3 Evaluarea abordării de
management

Performanță economică

Anti-corupție

Energie 

32 – 33

Raportul
Adm. Special 2017

pag. 2 – 4

Raportul
Adm. Special 2017

pag. 2 – 4

65

10

32 – 33

26

26

27

27

32 – 33

46

46

Index cerințe Ordin MPF 2.844/2016

ART 44 (1)

ART 44 (1)(b)

ART 44 (1)(c)

ART 44 (1)(e)
ART 44 (6)

ART 44 (1)(e)
ART 44 (6)

ART 44 (1)

ART 44 (1)(b)

ART 44 (1)(c)

 

Combaterea corupției și a dării de mită

Mediu

Informații privind aspecte
de sustenabilitate

Politicile adoptate de grup și 
procedurile de diligenţă necesară 

aplicate

Rezultatele politicilor 

Indicatori cheie de performanță 
nefinanciară;

Informații suplimentare despre 
instrumentele instituite pentru 
combaterea corupției și a dării 

de mită

Indicatori cheie de performanță 
nefinanciară

Informații suplimentare despre 
instrumentele instituite pentru 
combaterea corupției și a dării 

de mită

Informații privind aspecte de 
sustenabilitate

Politicile adoptate de grup și 
procedurile de diligență necesară 

aplicate

Rezultatele politicilor 

Standard GRI Explicații Nr. pagină și/sau 
link-uri

GRI 302:
Energie 

GRI 103: 
Abordarea de 
management

GRI 303:
Apă 

GRI 103: 
Abordarea de 
management

GRI 305:
Emisii

302-1 Consumul de energie
din cadrul organizației

302-3 Intensitatea 
energetică

302-4 Reduceri ale 
consumului de energie

103-1 Explicarea temei 
materiale și a perimetrului 
său

103-2 Abordarea 
de management și 
componentele acesteia

103-3 Evaluarea abordării de 
management

303-3 Apa reciclată și 
reutilizată

103-1 Explicarea temei 
materiale și a perimetrului 
său

103-2 Abordarea 
de management și 
componentele acesteia

103-3 Evaluarea abordării
de management

305-1 Emisii directe GES 
(scop 1)

Energie 

Apă 

Emisii 

46

46

46

32 – 33

47

47

47

32 – 33

51

51

52

Index cerințe Ordin MPF 2.844/2016

ART 44 (1)(e)
ART 44 (6)

ART 44 (1)(e)

ART 44 (1)(e)

ART 44 (1)

ART 44 (1)(b)

ART 44 (1)(c)

ART 44 (1)(e)
ART 44 (6)

ART 44 (1)

ART 44 (1)(b)

ART 44 (1)(c)

ART 44 (1)(e)
ART 44(6)

Mediu

Mediu

Mediu

Indicatori cheie de performanță 
nefinanciară

Informații suplimentare despre 
utilizarea de energie regenerabilă 

și neregenerabilă

Indicatori cheie de
performanță nefinanciară

Indicatori cheie de
performanță nefinanciară

Informații privind aspecte de 
sustenabilitate

Politicile adoptate de grup și 
procedurile de diligență necesară 

aplicate

Rezultatele politicilor 

Indicatori cheie de performanță 
nefinanciară;

Informații suplimentare despre 
utilizarea apei

Informații privind aspecte de 
sustenabilitate

Politicile adoptate de grup și 
procedurile de diligenţă necesară 

aplicate

Rezultatele politicilor

Indicatori cheie de performanță 
nefinanciară;

Informații suplimentare despre 
emisiile de gaze cu efect de seră;
Informații suplimentare despre 

poluarea aerului

 

 

 

 

 

 

 

 

GRI 300 – Seria de 
standarde pentru 
temele de mediu

Temă materială.
GRI 200 – Seria de 
standarde pentru 
temele economice

  

http://www.oltchim.ro/uploaded/2018/AGA_04/Situatii%20financiare%20individuale2017.pdf
http://www.oltchim.ro/uploaded/2018/AGA_04/Situatii%20financiare%20individuale2017.pdf
http://www.oltchim.ro/uploaded/2018/AGA_04/Situatii%20financiare%20individuale2017.pdf
http://www.oltchim.ro/uploaded/2018/AGA_04/Situatii%20financiare%20individuale2017.pdf
http://www.oltchim.ro/uploaded/2018/AGA_04/Situatii%20financiare%20individuale2017.pdf
http://www.oltchim.ro/uploaded/2018/AGA_04/Situatii%20financiare%20individuale2017.pdf
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81
GRI: 102-55

80

Standard GRI Explicații
Nr. 
pagină 
și/sau 
link-uri

GRI 305:
Emisii

GRI 103: 
Abordarea de 
management

GRI 306: Efluenți și 
deșeuri

GRI 103: 
Abordarea de 
management

GRI 307: 
Conformitatea de 
mediu

GRI 103: 
Abordarea de 
management

305-7 Oxizi de azot (NOX), oxizi de 
sulf (SOX) și alți poluanți atmosferici 
semnificativi

103-1 Explicarea temei materiale și a 
perimetrului său

103-2 Abordarea de management și 
componentele acesteia

103-3 Evaluarea abordării de management

 306-1 Apa evacuată după calitate și 
destinație

306-2 Clasificarea deșeuri pe tipuri și 
metode de eliminare

306-4 Transportul deșeurilor periculoase

306-5 Cursuri de apa afectate de evacuări 
și scurgeri

103-1 Explicarea temei materiale și a 
perimetrului său

103-2 Abordarea de management și 
componentele acesteia

103-3 Evaluarea abordării de management

307-1 Neconformitatea cu reglementările
și legislația de mediu

103-1 Explicarea temei materiale și a 
perimetrului său

103-2 Abordarea de management și 
componentele acesteia

103-3 Evaluarea abordării de management

Emisii 

Efluenți și deșeuri 

Conformitatea de mediu

Ocuparea forței de muncă

51

32 – 33

49

49

48

49

49

48

32 – 33

43, 45

43, 45

45

32 – 33

61

61

Index cerințe Ordin MPF 2.844/2016

ART 44 (1)(e)
ART 44(6)

ART 44 (1)

ART 44 (1)(b)

ART 44 (1)(c)

ART 44 (1)(e)

ART 44 (1)(e)

ART 44 (1)(e)

ART 44 (1)(e)

ART 44 (1)

ART 44 (1)(b)

ART 44 (1)(c)

ART 44 (1)(e)

ART 44 (1)

ART 44 (1)(b)

ART 44 (1)(c)

Mediu

Mediu

Mediu

Personal

Indicatori cheie de performanță 
nefinanciară;

Informații suplimentare despre 
poluarea aerului

Informații privind aspecte de 
sustenabilitate

Politicile adoptate de grup și 
procedurile de diligenţă necesară 

aplicate

Rezultatele politicilor 

Indicatori cheie de performanță 
nefinanciară

Indicatori cheie de performanță 
nefinanciară

Indicatori cheie de performanță 
nefinanciară

Indicatori cheie de performanță 
nefinanciară

Informații privind aspecte de 
sustenabilitate

Politicile adoptate de grup și 
procedurile de diligenţă necesară 

aplicate

Rezultatele politicilor 

Indicatori cheie de performanță 
nefinanciară

Informații privind aspecte de 
sustenabilitate

Politicile adoptate de grup și 
procedurile de diligenţă necesară 

aplicate

Rezultatele politicilor 

Standard GRI Explicații Nr. pagină și/sau 
link-uri

GRI 401: Ocuparea 
forței de muncă 

GRI 103: 
Abordarea de 
management

GRI 402: Relații
de muncă

GRI 103: 
Abordarea de 
management

401-1 Angajați noi și 
fluctuația de personal 

401-2 Beneficii oferite 
angajaților cu normă 
întreagă, care nu sunt 
oferite angajaților cu normă 
parțială sau temporari 

103-1 Explicarea temei 
materiale și a perimetrului 
său

103-2 Abordarea 
de management și 
componentele acesteia

103-3 Evaluarea abordării de 
management

402-1 Perioada minimă 
de notificare cu privire la 
modificările operaționale

103-1 Explicarea temei 
materiale și a perimetrului 
său

103-2 Abordarea 
de management și 
componentele acesteia

103-3 Evaluarea abordării de 
management

Ocuparea forței de muncă

Relații de muncă

62

61

32 – 33

61

61

63

32 – 33

55, 60

55, 60

Index cerințe Ordin MPF 2.844/2016

ART 44 (1)(e)
ART 44 (6)

ART 44 (1)(e)
ART 44 (6)

ART 44 (1)

ART 44 (1)(b)

ART 44 (1)(c)

ART 44 (1)(e)
ART 44 (6)

ART 44 (1)

ART 44 (1)(b)

ART 44 (1)(c)

Personal

Personal

Indicatori cheie de performanță 
nefinanciară;

Informații suplimentare despre 
condițiile de muncă

Indicatori cheie de performanță 
nefinanciară;

Informații suplimentare despre 
condițiile de muncă

Informații privind aspecte de 
sustenabilitate

Politicile adoptate de grup și 
procedurile de diligenţă necesară 

aplicate

Rezultatele politicilor 

Indicatori cheie de performanță 
nefinanciară;

Informații suplimentare despre 
condițiile de muncă;

Informații suplimentare 
despre respectarea drepturilor 

lucrătorilor de a fi informați
și consultați

Informații privind aspecte de 
sustenabilitate

Politicile adoptate de grup și 
procedurile de diligenţă necesară 

aplicate

Rezultatele politicilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRI 400 – Seria de 
standarde pentru 

temele sociale

  

Sănătatea și siguranța ocupațională Personal 



Anexe
Index Conținut GRI

GRI: 102-55
82

Standard GRI Explicații
Nr. 
pagină 
și/sau 
link-uri

GRI 403: 
Sănătatea 
și siguranța 
ocupațională

GRI 103: 
Abordarea de 
management

GRI 404: Formare 
și educație 

403-1 Reprezentarea angajaților în comitete 
SSM mixte (management - angajați)

403-2 Tipuri de accidente de muncă, boli 
ocupaționale, zile de concediu medical și 
absenteism și numărul de decese cauzate 
de accidente la locul de muncă

403-3 Numărul angajaților implicați în 
activități care prezintă un risc mare de a 
dezvolta boli profesionale

403-O-01 Numărul sesiunilor de instruire în 
domeniul SSM, furnizate angajaților*

* indicator specific OLTCHIM S.A.

103-1 Explicarea temei materiale și a 
perimetrului său

103-2 Abordarea de management și 
componentele acesteia

103-3 Evaluarea abordării de management

404-1 Numărul mediu de ore de formare 
anual per angajat 

404-3 Procentul angajaților care beneficiază 
de programe de evaluare periodică a 
evoluției carierei 

Sănătatea și siguranța ocupațională 

Formare și educație

55

57

56

56

32 – 33

61

61

62

63

Index cerințe Ordin MPF 2.844/2016

ART 44 (1)(e)
ART 44 (6)

ART 44 (1)(e)
ART 44 (6)

ART 44 (1)(e)
ART 44 (6)

ART 44 (1)(e)
ART 44 (6)

ART 44 (1)

ART 44 (1)(b)

ART 44 (1)(c)

ART 44 (1)(e)
ART 44 (6)

ART 44 (1)(e)
ART 44 (6)

Personal 

Personal 

Indicatori cheie de
performanță nefinanciară;

Informații suplimentare
despre condițiile de muncă;

Informații suplimentare despre 
sănătatea și siguranța la locul

de muncă 

Indicatori cheie de
performanță nefinanciară;

Informații suplimentare
despre condițiile de muncă;

Informații suplimentare despre 
sănătatea și siguranța la locul

de muncă

Indicatori cheie de
performanță nefinanciară;

Informații suplimentare
despre condițiile de muncă;

Informații suplimentare despre 
sănătatea și siguranța la locul

de muncă

Indicatori cheie de
performanță nefinanciară;

Informații suplimentare
despre condițiile de muncă;

Informații suplimentare despre 
sănătatea și siguranța la locul

de muncă

Informații privind aspecte de 
sustenabilitate

Politicile adoptate de grup și 
procedurile de diligenţă

necesară aplicate

Rezultatele politicilor

Indicatori cheie de performanță 
nefinanciară;

Informații suplimentare despre 
condițiile de muncă 

Indicatori cheie de performanță 
nefinanciară;

Informații suplimentare despre 
condițiile de muncă 
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83

Standard GRI Explicații Nr. pagină și/sau 
link-uri

GRI 103: 
Abordarea de 
management 

GRI 405: 
Diversitate și 
egalitate de șanse

GRI 103: 
Abordarea de 
management 

GRI 406: 
Nediscriminare 

GRI 103: 
Abordarea de 
management

103-1 Explicarea temei 
materiale și a perimetrului 
său

103-2 Abordarea 
de management și 
componentele acesteia

103-3 Evaluarea abordării
de management

405-2 Raportul dintre 
salariul de bază și 
remunerația femeilor și a 
bărbaților

103-1 Explicarea temei 
materiale și a perimetrului 
său

103-2 Abordarea 
de management și 
componentele acesteia

103-3 Evaluarea abordării de 
management

406-1 Numărul total de 
incidente de discriminare 
în perioada de raportare 
și măsurile implementate 
de companie pentru a 
remedia și preveni situații de 
discriminare

103-1 Explicarea temei 
materiale și a perimetrului 
său

103-2 Abordarea 
de management și 
componentele acesteia

Diversitate și egalitate de șanse 

Nediscriminare

Comunități locale 

32 – 33

61

61

64

32 – 33

64

64

64

32 – 33

66

Index cerințe Ordin MPF 2.844/2016

ART 44 (1)

ART 44 (1)(b)

ART 44 (1)(c)

ART 44 (1)(e)
ART 44 (6)

ART 44 (1)

ART 44 (1)(b)

ART 44 (1)(c)

ART 44 (1)(e)
ART 44 (6)

ART 44 (1)

ART 44 (1)(b)

Personal

Personal

Social

Informații privind aspecte de 
sustenabilitate

Politicile adoptate de grup și 
procedurile de diligenţă necesară 

aplicate

Rezultatele politicilor 

Indicatori cheie de performanță 
nefinanciară;

Informații suplimentare despre 
acțiuni întreprinse pentru a 
asigura egalitatea de gen;

Informații suplimentare despre 
condițiile de muncă

Informații privind aspecte de 
sustenabilitate

Politicile adoptate de grup și 
procedurile de diligenţă necesară 

aplicate

Rezultatele politicilor 
Indicatori cheie de performanță 

nefinanciară

Informații suplimentare despre 
angajamentul în favoarea luptei 

împotriva discriminării și a 
promovării diversității

Informații privind aspecte de 
sustenabilitate

Politicile adoptate de grup și 
procedurile de diligenţă necesară 

aplicate
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Standard GRI Explicații
Nr. 
pagină 
și/sau 
link-uri

GRI 103: 
Abordarea de 
managemen

GRI 413: 
Comunități locale

GRI 103: 
Abordarea de 
managemen

GRI 417: 
Marketing și 
etichetare

103-3 Evaluarea abordării de management

413-1 Operațiuni unde se derulează 
procese de implicare a comunității locale, 
evaluare de impact și programe de 
dezvoltare 

413-2 Operațiuni cu impact negativ 
semnificativ, actual și potențial, asupra 
comunităților locale

103-1 Explicarea temei materiale și a 
perimetrului său

103-2 Abordarea de management și 
componentele acesteia

103-3 Evaluarea abordării de management

417-1 Cerințe privind informarea și 
etichetarea produselor și serviciilor

417-2 Incidente de neconformitate cu 
cerințele privind informarea și etichetarea 
produselor și serviciilor

417-3 Incidente de neconformitate privind 
comunicarea de marketing 

Comunități locale 

Marketing și etichetare

66

66

67

32 – 33

68

68

69

0 cazuri de 
incidente 
de necon-
formitate 

cu cerințele 
privind
infor-

marea și 
etichetarea 
produselor 
și serviciilor

0 cazuri de 
incidente 
de necon-
formitate 

privind
comu-

nicarea de 
marketing 

Index cerințe Ordin MPF 2.844/2016

ART 44 (1)(c)

ART 44 (1)(e)
ART 44 (6)

ART 44 (1)(e)
ART 44 (6)

Social

Social 

Rezultatele politicilor

Indicatori cheie de performanță 
nefinanciară;

Informații suplimentare despre 
dialogul cu comunitățile locale și/

sau acțiunile întreprinse pentru 
a asigura protecția și dezvoltarea 

acestor comunități

ndicatori cheie de performanță 
nefinanciară;

Informații suplimentare despre 
dialogul cu comunitățile locale și/

sau acțiunile întreprinse pentru 
a asigura protecția și dezvoltarea 

acestor comunități

Informații privind aspecte de 
sustenabilitate

Politicile adoptate de grup și 
procedurile de diligenţă necesară 

aplicate

Rezultatele politicilor 

Indicatori cheie de performanță 
nefinanciară

Indicatori cheie de performanță 
nefinanciară

Indicatori cheie de performanță 
nefinanciară
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