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Nr.1531/19.03.2020 
 
 

RAPORT CURENT 
conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 

 
 

Conform: 

Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă; 
Legii nr.24/2017 privind privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă; 
Legii nr.31/1990, a societăților, republicată șu cu modificări ulterioare; 
Actul constitutiv al societății S.C. ROMCARBON S.A. 
Data raportului:19.03.2020 
Denumirea entităţii emitente:ROMCARBON S.A.sediul social: Buzău, str. Transilvaniei nr. 132, judetul 
Buzău 
Numărul de telefon: 0238/723.115 
Număr fax:0238/710.697 
Codul unic de înregistrare: RO 1158050 
Număr de ordine în Registrul Comertului: J 10/83/1991 
Capital social subscris si varsat : 26,412,209.60 lei 
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: BVB Categoria Standard 
Evenimente de raportat: Raport informare actionari/investitori cu privire la măsurile pentru limitarea 
efectelor pe care COVID-19 le-ar putea avea asupra activitatii desfasurate de societate, 
 

ROMCARBON S.A. informează actionarii/investitorii cu privire la faptul ca societatea isi 
continua activitatea, pana la data prezentei informari nefiind inregsitrate evenimente care sa afecteze 
activitatea comerciala si de productie a societatii. De asemenea conducerea societii depune toate 
eforturile pentru a lua masuri care sa permita continuitatea activitatii in cursul anului 2020. 

În acest sens au fost implementate la nivelul ROMCARBON S.A. o serie de masuri pentru 
prevenirea raspandirii COVID – 19  ce se regasesc in declaratia de mai jos: 

 

DECLARAȚIA ROMCARBON SA PRIVIND MĂSURILE PREVENTIVE LUATE PENTRU 
PREVENIREA RĂSPÂNDIRII CORONAVIRUS - (COVID - 19) 

In conditiile in care riscul de raspandire a coronavirus COVID-19 este real si crescut,  OMS  
declarand  oficial faptul ca Epidemia de coronavirus este Pandemie, SC ROMCARBON SA a stabilit si 
implementat masuri preventive pentru protectia atat a angajatilor proprii cat si a colaboratorilor 
(delegati, conducatori auto, curieri, etc).  

  Masurile sunt reevaluate si adaptate constant in functie de evolutia situatiei si de 
comunicatele/masurile oficiale dispuse de autoritatile publice/organismele internationale competente. 
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Masurile preventive de baza sunt: 

* urmarirea informatiilor publice, din surse oficiale/sigure; solicitarea directa de informatii si 
recomandari de la Directia de Sanatate Publica Buzau in situatii concrete; evaluarea permanenta a 
reactiei la masurile luate si adaptarea lor in consecinta; 

 

*informarea intensiva si continua  a personalului propriu despre masurile de preventie, prin 
afisare in locuri multiple  vizibile si prin distribuirea de materiale imprimate continand informatiile 
oficiale transmise de Ministerul Sanatatii, Ministerul Afacerilor Interne – Grupul de Comunicare 
Strategica, Directia de Sanatate Publica si , prin instruirea colectiva si personala, cu asumarea 
instruirii prin semnatura de luare la cunostinta de catre fiecare angajat;    

*asigurarea tuturor sectoarelor cu materiale de igiena si dezinfectante – sapun, dezinfectant, 
alcool sanitar – pentru uz personal si pentru curatarea si dezinfectarea suprafetelor; se fac eforturi 
pentru asigurarea de stocuri de siguranta, avand in vedere dificultatile de aprovizionare;  

* intensificarea programului de curatenie si dezinfectie;  

*asigurarea de masti si manusi de protectie pentru personalul cel mai expus la contactul cu 
colaboratorii, insemnand personalul propriu care desfasoara activitati in domeniile comercial/achizitii, 
facturare, depozite, dar si personalul firmei de paza cu care colaboram; se fac eforturi pentru 
asigurarea de stocuri de siguranta, avand in vedere dificultatile de aprovizionare  

* limitarea accesului in birouri/incintele societatii a persoanelor din afara organizatiei; 

* implementarea procedurii de masurare a temperaturii angajatilor si vizitatorilor inainte de 
intrarea in societate, precum si a procedurii de urmat in caz de depasire a temperaturii normale si/sau 
de identificarea/prezentarea altor simptome; 

* amenajarea de camere separate in care persoanele cu temperatura si/sau alte simptome 
vor ramane izolate cu acordul acestora  pana la transportarea catre o unitate medicala in vederea 
evaluarii starii de sanatate a acestora de catre  personal medical  de  specialitate 

*  Pentru conducatorii auto ai companiilor de transport intern/international care vin pentru 
livrare/preluare marfa sunt stabilite, de asemenea, reguli de preventie/de diminuare a riscului  
contaminarii cu coronavirusul COVID-19 : masurarea temperaturii, completarea si semnarea unui 
chestionar cu privire la calatoriile in zone de risc, interzicerea accesului pentru suspiciune de infectare 
si/sau venirea din zone de risc, dotarea cu masca de protectie pe care sunt obligati sa o poarte cat 
timp se afla pe teritoriul societatii, atentionarea personalului propriu in privinta interactiunii cu 
respectivii soferi (pastrarea distantei, reducerea interactiunii directe, urmarirea/atentionarea 
conducatorilor auto in privinta purtarii mastii si a respectarii celorlalte masuri de preventie).  

* Implementarea, procedurilor de lucru la distanta prin telemunca pentru 
sectoarele/departamentele a caror activitate poate fi desfasurata in aceasta modalitate. 

* ROMCARBON S.A., având în vedere contextul actual, își folosește know-how-ul în tehnologia 
de filtrare pentru a dezvolta o masca pentru uz propriu pentru a se asigura că angajații săi au 
suficiente măști în această perioadă în care furnizarea unui astfel de material de protective este 
dificilă. 
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 Impreuna cu furnizorii si clientii nostri, urmarim permanent situatia si colaboram in vederea 

adaptarii la evolutia zilnica. Lucram/depunem diligentele necesare pentru asigurarea materiilor prime 
necesare productiei, pentru asigurarea fluxului normal al productiei si livrarilor. 
 
Cu deosebită stimă, 
 
Presedintele Consiliului de Administratie 
Si  
Director General 
Huang Liang Neng 
  


