
 

 

 
 

 

 

 

Denumire societate :  S.C. CHEMICAL COMPANY S.A. 

Sediul social : Iaşi, B-dul Chimiei nr.14 

Cod Unic de Înregistrare : RO 5945730 

Nr. de ordine în registrul comertului : J22/1820/12.07.1994 

Profilul  de activitate : fabricare de produse chimice organice şi anorganice de bază, cercetare, analize fizico-
chimice, biochimice şi microproducţie de profil; colectare, transport si neutralizare/eliminare deseuri chimice 
periculoase (reactivi expirati, deseuri diverse provenite din activitatile de laborator sau de productie, deseuri de 
ambalaje, etc) 
Capital  social : 100.000 lei 

Forma juridica: societate pe actiuni 

Forma de proprietate: proprietate cu capital social integral privat romanesc. 

 

 

 

 

Inca de la infiintare in anul 1994, Chemical Company s-a dedicat cresterii  si dezvoltarii pe termen lung in domeniul 
proiectarii, producerii si comercializarii de produse chimice organice si anorganice de inalta puritate. 
  
Bazindu-se pe experienta  si competentele in domeniu, compania s-a dezvoltat rapid atit din punct de vedere al 
dotarilor si spatiilor de productie, cit si al diversificarii gamei de produse si servicii. 
 
Misiunea companiei este aceea de a ne dezvolta nu numai economic, ci si din punct de vedere al capabilitatilor si 
contributiilor fata de clientii nostri si comunitate.  
 
Chemical Company si-a propus sa duca la indeplinire aceasta misiune prin: 
 

• Armonizarea activitatii firmei cu politicile si legile in domeniu 
• Indeplinirea promisiunilor si comunicarea onesta cu toti partenerii de afaceri 
• Realizarea in termeni de siguranta si calitate a activitatilor pe care le desfasoara 

Numarul mare de produse chimice obtinute  ridica importante probleme legate de starea mediului, probleme de care 
Chemical Company a tinut si va tine seama in dezvoltarea ulterioara a activitatii sale si  a domeniului. 
 
Orice unitate din industria chimica prezinta un grad de risc, mai mare sau mai mic, datorita substantelor care se pot 
degaja in mediul inconjurator. Acestea pot fi periculoase atit pentru exploatarea instalatiilor, in interiorul fabricii, cit si 
pentru civilii din exterior (aflati in trecere, localitati invecinate) sau mediul inconjurator. 
 
De aceea, integritatea este foarte importanta pentru Chemical Company si transpare in toate actiunile noastre. 
Pentru noi sint importanti in aceeasi masura: clientii, angajatii si comunitatea in ansamblul ei. 
 

2. Despre noi 

1. Date de identificare ale societatii 



 

 

Obiectivele companiei vizeaza : 

- orientarea catre consumator 

- capacitatea de inovare 

- responsabilitatea fata de mediul inconjurator  

- oferirea de servicii cu valoare adaugata 

 
Preocuparile companiei pentru furnizarea unor produse si sevicii de calitate, s-au concretizat in implementarea unui 
sistem integrat de management al calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale conform cu standardele al SR 
EN ISO 9001:2001, EN ISO 14 001 :2005, SR OHSAS 18 001 :2008. 

 
Printre clienţii noştri se număra: S.C. CARGILL OILS S.A., S.C. ROMPETROL S.A., S.C. BMT AEROSPACE 
ROMANIA S.R.L., S.C. DOURDIN ROMANIA S.R.L., S.C. DELPHI DIESEL SYSTEMS ROMANIA S.R.L., SUC. 
BUCURESTI, SC PETROM SA, SC OLTCHIM SA, SC CHIMCOMPLEX SA, SC AZOMURES SA, SC ARCELOR 
MITTAL GALATI S.A., S.C. ROMARM SA, S.C. ARGUS S.A.,  LUKOIL ENERGY & GAZ ROMANIA SRL, etc. 
 
 
Prin preocuparea continua pentru pastrarea calitatii mediului inconjurator, prin instruirea continua in domeniul 
profesional si al managementului calitatii vom continua sa progresam si sa fim inovativi pentru a putea creste 
impreuna ! 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 . SERVICII 
 

a. activitatea de colectare, transport, tratare şi eliminare / neutralizare a substantelor 
chimice periculoase, deseuri chimice de la terti. 

 
Avand in vedere conditiile speciale impuse de legislatia in domeniu ( Legea 426/2001 pentru aprobarea OUG nr. 
78/2000 privind regimul deşeurior cu completari si modificari ulterioare , Ordinul 211/05.01.2004 de reglementare 
si control al transportului deseurilor pe teritoriul Romaniei si reglementarile ADR ) S.C. CHEMICAL COMPANY S.A 
Iasi, detine: 

• autorizaţiei de mediu ( autorizatie nr. 98/03.04.2008)  
• pentru transportul substantelor chimice periculoase si a deseurilor chimice : 

- masini autorizate pentru transport ADR /transport marfuri periculoase,  
- soferi autorizati ADR  
- Licenta de transport rutier public de marfuri in trafic international  
- Copii conforme pentru transportul rutier public de marfuri in trafic international 
- persoana desemnata sa conduca efectiv activitatea de transport 
- consilieri de siguranta  

•     alte autorizatii 
- aviz ITM (in baza legii 263/2005 ) pentru lucrul cu substante chimice periculoase 

3. Principalele activitati  



 

 

- autorizatii / declararea locatiilor pentru substantele chimice ce intra in categoria precursorilor pentru 
droguri - eliberate de ANA. 

-  autorizatie de gospodarirea apelor – eliberata de Administratia Nationala Apele Romane 
 

b. compusi chimici la comanda. Societatea noastra sintetizeaza produse chimice noi sau cu anumite 
caracteristici cerute de client  

 
c. interventii in accidente cu caracter chimic in vedera neutralizarii. Firma noastra dispune de 

echipamente si personal specializat in cazul unor accidente chimice.  
 

d. transport public de marfuri intern si international 
 
   3.2. PRODUSE     
 
S.C. Chemical Company S.A  produce si comercializeaza urmatoarele clase de reactivi chimici de inalta puritate si 
substante tehnice: 

  
a. reactivi chimici indigeni 

• acizi organici si anorganici 
• saruri organice si anaorganice 
• solventi 
• indicatori 
• reactivi pentru cromatografie 
• reactivi pentru spectroscopie 
• reactivi pentru microbiologie 
• reactivi pentru biochimie 
 

                     b.   reactivi chimici din import ( Merck, Fluka, Poch, Aldrich, Carlo Erba, Lachner:  
reactivi analitici, reactivi Karl-Fisher, standarde UV/VIS, solutii tampon, solutii standart, reactivi 
pentru cromatografie, reactivi pentru spectroscopie, indicatori de ph, kituri de analiza rapida, 
Schimbatori de ioni, reactivi pentru transfer de faza, reactivi pentru derivatografie, agenti de absortie, 
reactivi pentru ionoforeza, reactivi pentru electroforeza, indicatori, indicatori pentru microscopie 
electronica, teste de analiza, kituri pentru analiza apei, reactivi pentru microbiologie, reactivi pentru 
biochimie ) 

 
c. sticlarie de laborator ( eprubete, pahare Erlenmayer, pahare Berzelius, pipete, baloane cotate, 

cilindri gradate, biurete automate si simple, palnii, cutii Petriim lame si lamele microscop, sticle de 
ceas, creuzete, mojare, termometre, hartie de filtru, hartie indicatoare de ph, pare de cauciuc, stative 
pentru eprubete si biurete, baghete de sticla, baloane iodometrice, balon Soxhlet, refrigerenti, site 
azbest ) 

 
d. aparatura si consumabile de laborator   ( balante microanalitice, analitice, semianalitice si 

tehnice, bai de ulei, apa si nisip, distilatoare, agitatoare mecanice si magnetice, ph-metre, 
potentiometer , cuptoare de calcinare 900-1600 C, Centrifuge de laborator , Etuve de laborator, 
Evaporatoare rotative , Microscoape ,Pipede automate ,Pompe de vid ,Aparate Soxhlet, Vascozimetre)  

 
 
 
 
 



 

 

 
 
De-a lungul anilor activitatea societatii S.C. CHEMICAL COMPANY S.A Iasi a fost recunoscuta atat  la nivel loca cat si 
la nivel national , obtinand numeroase premii si distinctii: 
 
 2002 - Locul 9 in Clasamentul pe Domenii ( cod CAEN 2413) conform clasificarii din Topul National al 
firmelor private- editia a XI-a 
 
2003 -  Locul 9 in Clasamentul pe Domenii ( cod CAEN 2413) conform clasificarii din  Topul National al 
firmelor private - editia a XII-a 
 
2004 - Locul 6 in Clasamentul pe Domenii ( cod CAEN 2413) conform clasificarii din  Topul National al 
firmelor private - editia a XIII-a 
 
2004  -  Locul II in ierarhia firmelor iesene  ( intreprinderi mici) – domeniul industrie 
 
2005  - Locul I – Diploma Salonului – la editia a IV-a a targului “Fabricat in Iasi” 
 
2006 - Locul III in Clasamentul pe Domenii ( cod CAEN 2413) conform Clasificarii din Topul National Al 
Firmelor Private - editia a XV-a 
 
2006  -  Locul II in ierarhia firmelor iesene  ( intreprinderi mici) – domeniul industrie 
 
2006  - Locul 44 pe judet  ( Intreprinderi mici)  conform clasificarii din Topul National al firmelor 
private  
 
2007 - Locul 6 in Clasamentul pe Domenii( cod CAEN 2413)  conform Clasificarii din Topul National Al 
Firmelor Private  editia a XVI-a 
 
2007- Diploma de Excelenta pentru meritul de a se fi situate 3 ani consecutive pe podiumul 
clasamentului firmelor iesene 
 
2009  -  Locul I in ierarhia firmelor iesene  ( intreprinderi mici) – domeniul industrie 
 
2009- Diploma de Excelenta pentru meritul de a se fi situate 3 ani consecutive pe podiumul 
clasamentului firmelor iesene 
 

 

 
 

4. Premii 


