1. Ce cifra de afaceri ati realizat anul trecut si care sunt estimarile pentru 2016? Care sunt factorii
care au sustinut afacerile dumneavoastra anul trecut si pe ce va bazati in estimarile pentru
2016? Estimati ca 2016 va fi un an mai bun pentru business decat anul care tocmai s-a
incheiat?
R: In anul 2015, Romcarbon SA a inregistrat o cifra de afaceri de 179,235,483 lei. Obiectivul
propus pentru anul 2016 este acela de a inregistra o cifra de afaceri cu un procent de
aproximativ 19 % superior celui inregistrat in exercitiul financiar precedent.

Factorii care sustin activitatea societatii sunt investitiile in echipamente de productie,
completarea permanenta a portofoliului de produse si adaptarea lui la cerintele pietei,
diversificarea gamei de produse.

Varietatea tehnologiilor si produselor realizate ne ofera un avantaj competitiv in piata.

2. Cati angajati aveti in prezent? Cati oameni urmeaza sa angajati in acest an? Care sunt joburile
disponibile?


R: Numarul angajatilor este in prezent de 904 si insumeaza deopotriva operatori din sectiile de
productie si personal TESA.
Pana la sfarsitul anului estimam ca vor fi angajate inca 24 de persoane, majoritar operatori
prelucrare mase plastice pentru sectoarele de productie, ca urmare a noilor investitii
implementate in Romcarbon la sfarsitul anului 2015.

3. Ce proiecte ati finalizat anul trecut? Ce clienti noi ati castigat? Ce proiecte urmeaza sa
demarati in acest an?
R: Anul trecut s-a implementat un proiect de investitii co-finantat din fonduri europene în
valoare de circa 6.8 milioane Euro. Au fost achizitionate si puse in functiune echipamente de
ultima generatie cu ajutorul carora se poate procesa o gama variata de filme si saci din
polietilena – polimeri virgini si regenerati.

4. Care a fost evolutia pietei in 2015? Cum credeti ca vor evolua lucrurile in acest an?
R: Evolutia pietei pe care activam nu a fost una spectaculoasa in anul 2015 si pentru perioada
urmatoare consideram ca piata este intr-o usoara crestere.
Anul 2016 se estimeaza un an agricol bun, fapt ce va avea urmari pozitive in economie; pe
acest fond, apreciem ca ne vom atinge tintele bugetate in sectoarele care realizeaza ambalaje
pentru sectorul agricol si industria alimentara.

In acelasi timp, urmarim sa ne marim cota de piata, atat pe piata interna, cat si la export, cu
precadere la produsele din materiale reciclate.

4. Ce investitii ati finalizat anul trecut? Ce proiecte de investitii ati bugetat pentru 2016 si care
este valoarea lor financiara?
R: Valoarea toatala a investitiilor finalizate in 2015 este de cca. 8.4 milioane lei. Pentru anul
2016 bugetul aprobat este de cca.1.8 milioane euro si vizeaza realizarea de investitii suport
pentru proiectele majore implementate in anii anteriori care au generat o extindere a activitatii,
cum ar fi amenjarea unor noi spatii de depozitare si achizitia de echipamente.

