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Grupul Romcarbon & domeniile sale de 
activitate

4

Investiții majore

Sectorul prelucrate mase plastice: PE / PS / PP / PVC

Sectorul Polimeri reciclați & Compounduri

Filtre și cărbune activ

Sectorul prelucrate mase plastice: : PP / PET / PE

Economia circulară

Aproximativ
890 salariati

Aproximativ
660 salariati

Aproximativ
1,750 

salariati



Prelucrate polietilenă– PE
www.foliesolar.ro
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ambalaje din polietilenă de diferite dimensiuni (pungi , saci, huse, obținute prin extrudare, imprimare, sudare), 

folii de uz general, folii solar, folii termocontractibile.

Din 2019, Romcarbon începe să dezvolte produse adaptate conceptului de economie circulara, in acord cu 

tendintele pietei

Principala provocare: introducerea unui procent mai mare de polimeri regenerați în rețetele produselor

http://www.foliesolar.ro/


Prelucrate polistiren– PS
www.ambalajepolistiren.ro
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caserole și tăvițe (standard, absorbante, catering) pentru industria alimentară

plăci EPS pentru construcții și amenajări interioare

Romcarbon este unul dintre cei mai importanți producători din România pentru ambele categorii de produse

Principala provocare: interzicerea tăvițelor de catering din EPS pe piața UE

http://www.ambalajepolistiren.ro/


Prelucrate polipropilenă– PP
www.saci-rafie.ro www.livingjumbo.ro
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Saci țesuți din PP de diferite dimensiuni pentru ambalarea produselor utilizate în agricultură, industria

alimentară, industria chimică, precum și pentru alte aplicații

Principala provocare: costul forței de muncă

http://www.saci-rafie.ro/
http://www.livingjumbo.ro/


Polimeri regenerați & compounduri
www.plastic-compounds.ro

8

Polimeri regenerați obținuți din deșeuri de plastic post-industrial sau post-consum, incluzand PP / PE / PS / ABS, 
compound-uri produse în conformitate cu cerințele clienților. În procesul de producție se amestecă polimerii 
regenerați cu diverși aditivi pentru a se îmbunătăți proprietățile mecanice, rezistența la radiații solare, rezistența 
la flacără, rezistența la șocuri puternice etc.
Principala provocare: evoluția prețului polimerilor virgini

http://www.plastic-compounds.ro/


Filtre si cărbune activ
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https://filtre-auto-industriale.ro/ 
https://protectie-respiratorie.ro/

Principele provocari: 
*activitati mici, cu impact 
economic redus.
* competitivitate redusa in 
piață.
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Situații financiare consolidate – indicatori cheie
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IMPRUMUTURI BANCARE [MII LEI]

Linii de credit (capital de lucru) Imprumuturi pentru investitii

MII LEI 2018 2019 2020

Venituri (vanzari) 257,709 245,772 256,050 ▲ 10,278

Alte venituri 6,289 6,897 5,198 ▼ (1,699)

Ponderea de profit(pierdere) a asociatilor (1,344) (68) (2,565) ▲ (2,497)

EBITDA 10,585 12,097 13,463 ▲ 1,366

EBITDA Operational 10,076 12,530 17,753 ▲ 5,223

Profit net (4,117) (2,617) (84) ▼ 2,533

Profit net fara influenta Green-Group (2,773) (2,549) 2,481 ▲ 5,030

Active pe termen lung 217,924 198,403 181,874 ▼ (16,529)

Active curente 93,635 100,694 97,642 ▼ (3,052)

Total capitaluri 142,568 139,561 139,711 ▲ 150

Total datorii 168,993 159,536 139,805 ▼ (19,731)

Rata indatorari 54% 53% 50% ▼ 0

Lichiditatea curenta 98% 97% 104% ▲ 0

Total imprumuturi bancare 89,834 83,915 70,715 ▼ (13,200)

Linii de credit 52,593 60,411 57,575 ▼ (2,836)

Imprumuturi pentru investitii 37,241 23,504 13,140 ▼ (10,364)

Serviciul anual al datoriei bancare 22,461 16,105 15,060 ▼ (1,045)

2020 vs 2019



Romcarbon & Livingjumbo – indicatori 
financiari cheie
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în mii lei 2018 2019 2020 2021 Budget

Cifra de afaceri, din care: 288,009 276,503 293,519 324,637 17,016 6% 31,119 11%

Vânzări Intercompany 36,690 34,651 41,549 57,307 6,898 20% 15,758 38%

Cifra de afaceri netă 251,319 241,852 251,970 267,330 10,118 4% 15,360 6%

EBITDA 9,166 12,175 17,430 17,153 5,255 43% (277) -2%

Profit net (2,087) (2,784) 1,407 2,758 4,191 1,351 96%

2020 vs 2019 2021 vs 2020

Cifra de afaceri netă [MII LEI] EBITDA [MII LEI] PROFIT NET [MII LEI]



Prezentarea rezultatelor pe sectoarele de activitate 
productive 
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DISTRIBUȚIA CIFREI DE AFACERI 2020 DISTRIBUȚIA CIFREI DE AFACERI 2021
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EVOLUȚIA AFACERII PE DOMENII DE ACTIVITATE

Creșterea profitului în bugetul anului 2021 depinde în mare măsură de îmbunătățirea activităților în sectoarele PE și reciclare
materiale plastice. Ambele sectoare se vor concentra pe produsele aflate în legătură cu economia circulară.
Sectorul PE va promova produsele de tip ambalaj biodegradabil.
Sectorul de reciclare materiale plastice va beneficia de revenirea industriei automotive dar și de prețurile ridicate pentru
polimerii virgini.
Sectoarele PS și PP se confruntă cu o creștere drastică a prețurilor pentru polimeri și au dificultăți în a transfera imediat 
această creșterea în prețul de vânzare.

PE - [MII LEI] 2018 2019 2020 2021

Cifra de afaceri 32,571 27,693 27,663 32,004

EBITDA înainte de generale (720) (9) 746 1,613

Profit înainte de generale (1,617) (910) (126) 720

PS - [MII LEI] 2018 2019 2020 2021

Cifra de afaceri 38,807 41,047 41,114 41,292

EBITDA înainte de generale 7,847 9,607 11,000 8,402

Profit înainte de generale 5,781 7,810 9,488 6,933

PP - [MII LEI] 2018 2019 2020 2021

Cifra de afaceri 97,268 90,155 92,376 93,392

EBITDA înainte de generale 6,971 6,254 9,740 8,136

Profit înainte de generale 5,788 4,628 8,558 7,024

PET - [MII LEI] 2018 2019 2020 2021

Cifra de afaceri 28,203 37,365 53,062 53,425

EBITDA înainte de generale (2,891) 375 4,073 4,128

Profit înainte de generale (5,284) (2,068) 1,607 1,608

Polimeri reciclați - [MII LEI] 2018 2019 2020 2021

Cifra de afaceri 34,512 31,194 23,437 31,420

EBITDA înainte de generale 7,619 5,865 2,957 7,800

Profit înainte de generale 4,238 2,212 (757) 3,973

Alte sectoare - [MII LEI] 2018 2019 2020 2021

Cifra de afaceri 5,529 5,698 5,547 4,918

EBITDA înainte de generale 592 979 1,045 129

Profit înainte de generale 148 567 719 (194)



INVESTIȚII ÎN GREEN GROUP
https://www.green-group-europe.com
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GREENTECH – reciclarea sticlelor PET postconsum

GREENFIBER – fabricarea fibrelor sintetice din fulgi PET reciclat

GREENWEEE / GREENLAMP – reciclarea deșeurilor post consum 
DEEE/becuri/baterii

GREENGLASS – reciclarea deșeurilor post consum din sticlă

GREEN RESOURCE – OTR pentru deșeuri de plastic

ELTEX – management al deșeurilor

2005 - Romcarbon a pus bazele Green Group 

2012 – Romcarbon a vandut o parte din investia 
detinută în Green-Group către BERD și un fond 
privat de investiții

2016 – Abris a achiziționat aproximativ 82% din 
Green-Group la un pret de aproximativ 60 
milioane EUR ( conform informațiilor publice ) 

În prezent Romcarbon deține 17.59% din Green 
Group. Costul investiției e de 4.6 milioane EUR

Directorul general adjunct dezvoltare, dl. Dobrota 
Cristinel, este unul din fondatorii Greentech și a 
contribuit încă de la început la dezvoltarea
Greentech și Greenfiber



INVESTIȚII 2020 & 2021
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Prelucrări mase 
plastice

8%
Polimeri 

regenerați & 
Compound

37%

Log. & ADM.
55%

Prelucrări mase 
plastice

33%

Polimeri regenerați &
Compound

61%

Log. &
ADM

6%
20212020

Sector 2020 2021 plan

Prelucrari mase plastice 162,494 € 100,000 €

Polimeri regenerați&compounduri 298,467 € 470,000 €

Logistică&Administrativ 29,397 € 708,361 €

Total 490,357 € 1,278,361 €
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STRATEGII DE VIITOR

Creșterea în portofoliul nostru a ponderii activităților în legătură cu economia circulară

➢ Creșterea cu 25% a capăcității de sortare și extrudere compounduri în vederea extinderii portofoliului de 
clienți în domeniile:
• Industria auto
• Eletrocasnice
• Construcții

➢ Extinderea gamei de produse cu conținut de materie prima reciclată. 
➢ Saci pentru colectarea separată a deșeurilor. 
➢ Saci compostabili pentru colectarea separata a deșeurilor organice și pungi legume-fructe
➢ Caserole catering din material biodegradabil
➢ Studierea unor noi oportunități de afaceri

Redefinirea forței și poziției noastre pe piață

• Dezvoltarea piețelor din afara UE pentru tăvițele de catering din EPS
• Reorganizarea activității de producție - saci PP
• Dezvoltarea activității de comercializare produse specifice
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Mediu si schimbari climatice
• Autorizația de mediu acoperă toate activitățile și a fost reînnoită în 2021.
• “0” incidente / accidente de mediu sau amenzi în 2020.
• Reciclăm 12.400 de tone de deșeuri din material plastic în fiecare an
• Producem ambalaje având în compoziție materiale reciclate sau biodegradabile
• Am aplicat pentru un program finanțat din fonduri europene pentru implementarea unui sistem de contorizare

inteligentă, in vederea monitorizarii consumului de energie electrică
• Suntem in discutii cu furnizori de energie fotovoltaică pentru a instala o centrala de 1 MW putere instalata
• Aspectele legate de schimbările climatice fac parte din analiza PESTLE a contextului general.

Etica în afaceri

• Respectăm drepturile omului, sustinem ferm nediscriminarea, egalitatea și protecția vieții private

Responsabilitate sociala
• Am creat aproximativ 1,600 locuri de munca pentru comunitatea locala;
• Sustinem dezvoltarea angajatilor, sub toate aspectele legate de muncă;
• Asiguram consiliere, informare și instruire pentru angajați;
• Asiguram cadrul organizațional și mijloacele pentru protejarea sănătatii și securitatea angajaților la locul de muncă

Respect 

ESG Sistem de 
management al 

calitatii

Mediu Sanatate si securitate 
in munca
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1. Care sunt planurile viitoare in ceea ce priveste dezvoltarea afacerii si cresterea profitabilitatii? 
Aveti in vedere noi investitii cu un grad tehnologic ridicat care sa genereze marje mai mari? 
Am prezentat în secțiunea “Strategii viitoare” aceste aspecte, sperăm că ați găsit răspunsul nostru 
satisfacător.

2. Aveti in vedere sa introduceti in procesul de producție produse cu o valoare ridicată?
Pe baza portofoliului existent, echipa de management continuă să dezvolte produse cu marje de profit ridicate. De exemplu, în
sectorul prelucrării maselor plastice - Polietilenă precum și în sectorul Polimeri regenerați&Compounduri, am dezvoltat produse
cu marjă de profit ridicată. Dacă vă referiți la o nouă investiție care nu se află în portofoliul nostru actual, analizăm
oportunitățile ce apar pe piață.
3. Există o tendință pe piață pentru orientarea către ambalajele biodegradabile obținute din materiale naturale sau
compostabile. Multe companii realizează investiții semnificative în acest domeniu. Romcarbon are în vedere o astfel de 
investiție?
Deja am început producția ambalajelor biodegradabile pe capacitățile de producție existente la care am mai efectuat mici 
investiții în 2020. Din punct de vedere tehnic nu reprezintă o dificultate pentru noi să producem acest tip de ambalaje. Suntem 
conștienți că în acest moment există un interes mare pe piață pentru acest tip de produse, însă suntem precauți privind durata 
acestui val. Pe piață au apărut în ultimii ani multe materii prime din care se pot obține ambalaje biodegradabile, însă tehnologia 
se poate schimba în orice moment. De asemenea în industria de profil sunt dezbateri aprinse dacă produsele biodegradabile 
sunt o soluție pe termen lung. Activând de multă vreme în domeniul reciclării credem cu tărie că reciclarea este soluția corectă.
Ca urmare vom efectua în continuare investiții în acest domeniu și vom fi atenți la evoluția pieței produselor biodegradabile.

Întrebări legate de activitatea operațională 
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4. Pentru sectorul Polimeri regenerați&Compounduri, vindeți prin distribuitori și nu către consumatorii finali?
E posibil să fie vorba de o neînțelegere. În general, vindem direct către utilizatorul final. Doar în cazul unor clienți externi, și doar 
în cazul unor cantități mici, vindem prin intermediul unor distribuitori.

5. Livingjumbo a obținut o îmbunătățire semnificativă a rezultatelor în 2020, după câțiva ani de pierderi cauzate de investițiile
în sectorul PET și ambalaje flexibile pentru industria de prelucrare a alimentelor. Care este perspectiva de viitor pentru
Livingjumbo? Există planuri pentru noi investiții?
În anul 2020 am depus un efort considerabil pentru a crește productivitatea și a lărgi piața de desfacere, urmărind în același timp 
să găsim surse de materii prime mai iefitine. Suntem bucuroși că eforturile noastre au fost încununate de succes. Pentru 2021
ținta noastră e să creștem vânzărea produselor cu o marjă mare de profitabilitate (tăvițe PET, tăvițe PET cu material absorbant) și 
să reducem vânzările produselor care au o marjă scăzută, cum ar fi filmul rigid din PET. La sfârșitul anului 2020 deja am investit în 
achiziția unui utilaj care va crește capacitatea de producție a tăvițelor din PET cu material absorbant. În viitor ne propunem să 
investim în achiziția unui termoformator și a unor matrițe. Pentru 2021, cea mai mare provocare o reprezintă creșterea drastică a 
costului materiei prime și depunem eforturi să transferăm această creștere a costurilor în prețurile de vânzare. Suntem 
încrezători că vom reuși să obținem aceleași rezultate bune ca în 2020.

6. Ce măsuri vor fi luate pentru a optimiza cheltuielile generale?
Diversitatea activităților implică diverse cheltuieli legate de siguranță, certificare, infrastructură, mediu etc., care trebuie
implementate și menținute, cu costurile aferente asumate. Am reorganizat structura de management astfel încât să
descentralizăm anumite departamente suport pentru a monitoriza mai bine necesitatea cheltuielilor generale și pentru a le
optimiza în mod corespunzător. Pentru fiecare activitate suport analizăm și implementăm măsuri de creștere a eficienței, atât
în ceea ce privește personalul, cât și în ce privește costurilor generate. Avem multiple monitorizări, în primul rând la nivelul
departamentelor suport, apoi la nivelul centrelor de profit pentru care departamentele suport generează cheltuieli. Utilizăm 
instrumente de analiză adecvate pentru a monitoriza abaterile față de perioadele anterioare și față de buget.
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7. Care sunt rezultatele financiare ale Livingjumbo Industry pentru 2020?
Profitul net înregistrat în 2020 a fost de aproximativ 538,000 LEI in 2020 , în timp ce în anul 2019 s-a înregistrat o pierdere de 
3,154,000 LEI.
8. Care sunt cauzele profitabilității operaționale reduse înregistrate în ultimii ani și ce măsuri ia în considerare compania pentru
îmbunătățirea acesteia?

9. Există interes pentru potențiale fuziuni și achiziții pentru consolidarea afacerii Romcarbon pe piața românească sau pentru
extinderea pe piețele din regiune?
Nu excludem posibilitatea extinderii prin fuziuni și achiziții, dacă este cazul, fiind în special interesați de afaceri legate de 
economia circulară. Dar în acest moment, avem deja câteva planuri de investiții pentru extinderea activității noastre de 
producție.

10. Vă rugăm să explicați investiția în Ucraina și impactul său asupra rezultatului financiar consolidat al Romcarbon. Există interes
pentru extinderea afacerii în Ucraina, care este o piață mare?
Investiția a fost făcută în perioada 2007-2009, având o valoare de aproximativ 2.7 millioane LEI și a constat în achiziția unor hale 
de producție, inclusiv a dreptului de preempțiune asupra terenului întregii platforme. Din păcate, mediul de afaceri local nu era 
pregătit pentru planul nostru și am fost nevoiți să sistăm orice investiție ulterioară. Ulterior, am aflat și despre problemele 
juridice generate de deținerea de către un terț a dreptului de proprietate asupra unor parcele de teren situate în zone strategice 
ale platformei ceea ce face dificilă vânzarea acestui activ. În 2016, Romcarbon a înregistrat deja un provizion pentru deprecierea 
întregii investiții financiare în această subsidiară. Noua echipă de conducere nu are nicio intenție de a relua activitatea în Ucraina
din cauza mediului politic și de afaceri instabil. În prezent căutăm soluția pentru a închide această subsidiară. 
În ce privește piața suntem în permanentă cautare de clienți pentru produselor noastre, dar desigur suntem foarte atenți la 
credibilitatea clienților și la termene de plată.

În MII LEI 2018 2019 2020

Profit/pierdere operational din care 5,088 3,437 3,306 

Alte câstiguri și pierderi (inclusiv vânzările de active) 3,725 (253) (414)

Profit/pierdere fără influență altor câștiguri și pierderi 1,363 3,690 3,720 
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11. Prețul acțiunilor ROCE este subevaluat. Cum se poate crește valoarea de piață? Compania are în vedere îmbunătățirea
comunicării cu piața și actiuni de relații cu publicul?
Da, echipa de conducere ia măsurile care se impun pentru a cresțe vizibilitatea pe piața de valori. În 2020, am început 
programul de Market maker pentru a crește lichiditatea actiunilor ROCE. 
Astăzi, avem prima conferință online cu investitorii și cu toți cei care sunt interesați să înțeleagă mai bine activitatea 
Romcarbon. Intenționăm să avem un astfel de eveniment la fiecare 6 luni. De asemenea, am schimbat sigla Romcarbon și am 
lansat un nou site pentru a oferi o imagine mai deschisă și mai dinamică asupra activității noastre. Ne propunem să ne 
alăturăm ARIR - Asociația pentru dezvoltarea relațiilor cu investitorii. Vom analiza și opțiunea de a colabora cu un consultant 
profesionist în Relații publice pentru a îmbunătăți comunicarea cu piața.
12. Compania are în vedere distribuirea de dividende? Dar operațiuni de răscumpărare de acțiuni? Sau distribuirea de 
dividende sub formă de acțiuni prin majorare capitalului social?
Managementul companiei a propus distribuirea unui dividend de 0.01 LEI pe acțiune în luna iunie 2021. Dividendul total este
de aproximativ 2,64 milioane LEI.
În funcție de rezultatul financiar care va fi înregistrat în primul semestru al anului 2021, suntem dispuși să propunem plata 
unui al doilea dividend în 2021. În ceea ce privește programul de răscumpărare a acțiunilor proprii, vom analiza această 
opțiune când vom analiza posibilitatea de a plăti un al doilea dividend în 2021. Dacă vom implementa un program de 
răscumpărare a acțiunilor proprii, ne gândim să oferim o parte din aceste acțiuni managerilor companiei. 
În acest moment, nu luăm în considerare acordarea de dividende sub formă de acțiuni prin creșterea capitalului social sau
rascumpararea propriilor acțiunii,

Întrebări legate de acțiunile Romcarbon (ROCE) 
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13. Care este impactul rezultatelor Green Group asupra rezultatului financiar consolidat al Romcarbon?
Am prezentat impactul rezultatului Green Group asupra rezultatului consolidat al Romcarbon în perioada 2018 ~ 2020 în 
pagina 10. Pentru anul 2020, rezultatul Green Group a avut o influență negativă de aproximativ 2,5 milioane LEI asupra 
rezultatului consolidat al Romcarbon.

14. Care sunt planurile de dezvoltare ale Green Group?
În afară de extinderea activității existente, Green Group este interesat și de extinderea prin fuziuni și achiziții pentru a
integra în grupul său afaceri mature din domeniul economiei circulare.

15. Care sunt planurile de viitor pentru deținerea Romcarbon în Green Group? 
În acordul dintre Romcarbon și Abris, există o clauză (drag-along) care obligă Romcarbon să-și vândă participarea la ieșirea
din acționariatul Green Group a fondului de investiții Abris, dacă cumpărătorul solicită acest lucru. Pe de altă parte, 
Romcarbon are, de asemenea, o clauză (tag-along) prin care Romcarbon poate solicita noului cumpărător să achiziționeze și 
deținerea pe care Romcarbon o are în Green Group, chiar dacă cumpărătorul nu a solicitat acest lucru.

Întrebări legate de investiția în Green-Group
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Această prezentare nu este, și nimic din conținutul sau nu trebuie interpretat ca o ofertă, invitație sau recomandare cu privire la acțiunile emise de Romcarbon, sau 
o ofertă, invitație sau recomandare de vânzare sau o solicitare a unei oferte de cumpărare de acțiuni la Romcarbon.
Nici această prezentare și nici nimic din conținutul sau nu vor forma baza vreunui contract sau angajament. 

Această prezentare nu este menită să fie invocată ca sfaturi sau recomandări pentru investitori sau potențiali investitori și nu ia în considerare obiectivele 
investiționale, situația financiară sau nevoile vreunui investitor. Informatiile continute in aceasta prezentare sau materialele discutate verbal nu pot constitui nicio
baza pentru niciun scop, oricare ar fi acela.
Romcarbon a pregătit această prezentare pe baza informațiilor deținute public, disponibile, inclusiv informații derivate din surse publice care nu au fost verificate 
independent. Nicio reprezentare sau garanție, expresă sau implicită, nu este furnizată în legătură cu caracterul echitabil, acuratețea, corectitudinea, caracterul 
complet sau fiabilitatea informațiilor, opiniilor sau concluziilor exprimate aici.

Această prezentare nu trebuie considerată o reprezentare cuprinzătoare a activității, performanței financiare sau rezultatelor Romcarbon. Nu se oferă nicio 
declarație sau garanție, expresă sau implicită, cu privire la acuratețea, corectitudinea sau actualitatea informațiilor sau opiniilor conținute în acest document sau cu 
privire la caracterul complet al acestora și nu este acceptată nicio răspundere pentru astfel de informații, pentru orice pierdere care ar apărea, direct sau indirect, 
din orice utilizare a acestei prezentări sau a oricărui conținut al acesteia sau care rezultă în alt mod în legătură cu aceasta.

Această prezentare poate conține declarații anticipative, sub rezerva unui număr de riscuri și incertitudini care nu pot fi controlate de companie și nu ar trebui luate 
ca prognoze sau promisiuni și nici nu ar trebui luate ca implicând vreo indicație, asigurare sau garanție că ipotezele pe baza carora au fost pregatite asemenea 
proiecții, așteptări, estimări, perspective sau informațiile și declarațiile conținute aici sunt corecte sau complete. Aceste afirmații reflectă cunoștințele actuale ale 
Romcarbon, așteptările și proiecțiile sale despre evenimentele viitoare, construite pe circumstanțe actuale și pot fi identificate prin contextul unor astfel de 
afirmații sau cuvinte precum „anticipează”, „crede”, „estimează”, „așteptă”, „ intenționează ”, „ planifică ”, „ proiectează”, „ țintă ”, „ poate ”, „ va ”, „ ar fi ”, „ 
ar putea ” sau „ ar trebui ”sau o terminologie similară.

Romcarbon nu își asumă nicio obligație de a actualiza sau revizui această prezentare și nici aceste declarații anticipative pentru a reflecta evenimente sau 
circumstanțe care apar după data prezentării sau pentru a reflecta apariția unor evenimente neprevăzute. Inevitabil, toate/unele ipoteze pot să nu se concretizeze, 
iar evenimente și circumstanțe neprevăzute pot afecta rezultatele financiare finale. Proiecțiile sunt în mod inerent supuse unor incertitudini substanțiale și 
numeroase și unei mari varietăți de riscuri semnificative de afaceri, economice și competitive. Prin urmare, rezultatele finale obținute pot varia semnificativ față de 
previziuni, iar variațiile pot fi semnificative.

Această prezentare și conținutul acesteia sunt proprietatea Companiei și nici acest document și nici o parte a acestuia nu pot fi reproduse sau redistribuite către 
nicio altă persoană.

DECLINAREA RESPONSABILITATII
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