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SOCIETATEA COMERCIALĂ 
      “ROMCARBON” - S.A. 
           - B U Z Ă U - 
 
 
 

 
RAPORTUL   ADMINISTRATORILOR 

 
 privind exerciŃiul economico-financiar 2008 

 
 Societatea comerciala ROMCARBON S.A. cu sediul in str. Transilvaniei, nr. 132, Buzau, inregistrata la 
Oficiul Registrului Comertului Buzau sub nr. J10/83/1991, inregistreaza in bilantul contabil la sfarsitul anului 2008 
un capital social de 18.645.726,70  lei echivaland cu un numar de 186.457.267 actiuni, a  0,1 lei/actiune.  

 In vederea intocmirii prezentului Raport au fost utilizate date si informatii  curpinse in: 
- Rapoartele de audit intern intocmite in anul 2008 in cadrul diverselor misiuni de audit, conform Planului 

de audit intern 
- Situatiile financiar contabile, întocmite pe perioada exerciŃiului financiar al anului 2008 care cuprind: 

 a) BilanŃ ; 
 b) Contul de profit şi pierdere; 
 c) Situatia modificarilor capitalului propriu; 
 d) SituaŃia fluxulurilor de trezorerie; 
 e) Note explicative la situatiile financiare anuale.  
 Totodata, s-au folosit informatii rezultate in urma unor ample sisteme de controale interne implementate 
de catre managementul societatii,  efectuate in vederea intocmirii unor situatii financiare care sa acopere aparitia 
unor eventuale erori sau fraude.  
 La întocmirea situaŃiilor financiare ale anului 2008 s-au respectat prevederile Legii ContabilităŃii nr. 
82/1991 republicata  şi O.M.F.P. nr. 1752/2005 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme  cu 
Directiva a IV-a a ComunităŃii Economice Europene, modificat cu OMEF nr. 2374/2007. 

SituaŃiile financiare anuale au fost intocmite conform standardelor contabile aplicabile si ofera o imagine 
corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere, capitalul 
propriu şi fluxurilor de trezorerie ale societăŃii. 
 In evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare ale S.C. Romcarbon S.A. Buzau pe anul 2008, au 
fost respectate principiile si politicile contabile, metodele de evaluare, prevederile din reglementarile contabile, 
neexistand abateri de la acestea.  

 
EVALUAREA SOCIETATII 

 
1)Evaluarea nivelului tehnic si de productie 
 
 In anul 2008, activitatea de productie s-a desfasurat  in 6 (sase) centre de profit dupa cum urmeaza : 
• Centrul de Profit nr.1 cu Sectia Filtre în care se produc filtre aer, ulei, combustibil pentru 
autoturisme,autocamioane si feroviare ; 
 
• Centrul de Profit nr. 2 cu doua ateliere : 
      -Atelier carbune activ ; 
      -Atelier materiale de protecŃie a căilor respiratorii  pentru industria chimica, pentru MAPN ,etc. 
 
• Centrul de Profit nr. 3  cu doua ateliere : 
-Atelier Polietilenă în care se realizează ambalaje de diferite dimensiuni (pungi, sacoşe, huse, folie, prin 
extrudere, imprimare, sudare) si clisee de fotopolimer. 
-Atelier Cablare-conductori electrici:in care se realizeaza conductori izolati  izolaŃi cu P.V.C. sau P.E.si cordoane 
cu izolaŃie şi manta din P.V.C; 
 
• Centrul de Profit nr. 4  cu doua ateliere : 
             -Atelier Tevi PVC în care se realizează Ńevi şi tuburi, 
             -Atelier Capsule in care se realizeaza capsule folie şi capsule termocontractibile, ambalaje; 
 
• Centrul de Profit nr. 5  cu Atelierul Polistiren expandat în care se realizează ambalaje pentru industria 
alimentară si produse pentru  constructii. 
 
• Centrul de Profit nr. 6 cu Atelierul Polipropilena Buzau si Atelierul Polipropilena Frasinu in care se realizează 
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produse din poliprolipena. 
  
Activitatea de cercetare dezvoltare  s-a desfasurat  in  cadrul unui contract de prestari servicii cu firma Total 
Technical Management SRL.  
In cadrul activitatii de cercetare-dezvoltare au fost continuate proiecte incepute in anul 2007 si au fost incepute 
proiecte noi, in contextul cerinetelor de pe piata, fiind alocate sume importante.  
Rezultatele activitatii de cercetare dezvoltare desfasurate in anul 2008 s-au concretizat in urmatoarele : 
 

1.Filtre auto pentru habitaclu : realizate pe linia de fabricatie achizitionata in 2008, au fost omologate si certificate 
RAR. Pe aceeasi linie de fabricatie, in 2009 se va extinde gama de filtre auto pentru habitaclu si se vor asimila 
filtre de habitaclu cu carbune activ ; aceste produse sunt in faza de realizare prototip. 
2.Filtru de aer pentru locomotive din parcul CFR : s-a omologat si certificat AFER in 2008. 
Pentru 2009 pe aceleasi linii de fabrictie sunt in faza de testare prototip, filtre aer, ulei si combustibil pentru 
locomotive tip DESIRO, din parcul CFR. 
3.Folie coextrusa in 3 straturi : realizata pe linia de coextrudere achizitionata in 2008. Pentru anul 2009, se vor 
realiza folii coextruse cu caracteristici speciale : anticeata si antipicatura, antiUV, IR. 
4.Huse termocontractibile pentru materiale de constructii, in role : in 2008 s-a completat linia de fabricatie cu 
utilajele necesare fazelor de imprimare, sudare si rolare, urmand ca in 2009 sa se realizeze efectiv produsul. 
5.Complet autonom cu circuit deschis cu aer comprimat : in 2008 s-a realizat certificarea CE in laboratoare 
notificate, urmand ca in 2009 sa se realizeze fabricatie de serie. 
6.Cartus filtrant pentru noxe multigaz : proiectul se afla in faza de realizare prototip. 
7. Dublarea capacitatii de productie a produselor din polistiren expandat prin punerea in functiune a unei noi linii 
de fabricatie. 8. Caserole absorbante si laminate : in 2008 s-a finalizat achizitia de utilaje, urmand ca in 2009 sa 
se realizeze fabricatie de serie. 9. Placi termoformate din PSE pentru (tavan) parchet, asimilat in 2008, urmand 
ca in 2009 sa se realizeze marirea capacitatii de fabricatie (de serie).. 
10. Realizarea caserolelor de catering din polistiren expandat. Numarul de modele asimílate este in continua 
crestere. 
11. Folie de PSE rilata pentru parchet, sub forma de role: proiectul se afla in faza de aprobare investitie. 
12. Placi din folie PSE multistrat, ce se vor realiza pe linia de laminare achizitionata in 2008. 

 
   2) Evaluare activitatii de aprovizionare tehnico-materiala 
 

Sursele de aprovizionare ale societatii SC ROMCARBON SA se gasesc atat pe piata interna cat si pe cea 
externa.Activitatea de aprovizionare se  bazeaza in majoritatea cazurilor pe contracte de vanzare cumparare 
precum si pe comenzi lansate ca urmarea a unor oferte de pret oportune. Aprovizionarea din surse externe se 
realizeaza pe baza  de contracte sau comenzi ferme lansate ca urmarea  ofertelor de pret avantajoase.  
Pentru fiecare tip de materie prima exista o baza de date referitoare la furnizori si se opereaza constant cu minim 
trei societati, achizitia facandu-se in anumite situatii pe baza de licitatii deschise, organizate intern. 
 
3)Evaluarea activitatii de vanzare 
 
In  anul 2008 vanzarea produselor obtinute in SC Romcarbon a scazut cu 841.003 fata de anul 2007, ceea ce 
inseamna o scadere de 1,16%.  
Piata principala de desfacere a produselor Romcarbon S.A. este piata locala (Romania) cu o pondere  de 
84,83% din cifra de afaceri  in anii 2007 si 84,94%  pe 2008. Portofoliul de  clienti ai societatii  este diversificat, 
Romcarbon S.A. nefiind dependent de anumiti clienti, existand numai 2 clienti care sa detina  fiecare o pndere  
de peste 5% din cifra de afaceri  totala. In plus, cei mai importanti 20 clienti  au o pondere de mai putin  de 50%  
in cifra de afaceri a acestuia.  
 
4)Evaluarea aspectelor legate de personalul societatii 
 
Numarul angajatilor S.C. Romcarbon S.A. la 31.12.2008 era de 808,  grupati in functie de nivelul de pregatire 
astfel: 

• studii superioare                                                                            42 
• studii  medii si postliceale                                                           313 
• scoala.profesionala, primara si calificati la locul de munca          453 

 
5)Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza asupra mediului inconjurator 
 

S.C. ROMCARBON S.A BUZAU desfasoara activitati care nu au impact deosebit asupra mediului 
inconjurator, urmarind ca pe viitor sa mentina si sa imbunatateasca activitatea de protectie a mediului, 
folosind in procesul de productie materiale ecologice, care nu au impact asupra mediului. SC 
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Romcarbon respecta legislatia pivind protectia mediului inconjurator , nefiind implicata in litigii cu 
privire la incalcarea legislatiei in domeniu. 

SC ROMCARBON acordand o importanta deosebita aspectelor de mediu, a reusit certificarea 
sistemului de management de mediu al organizatiei, conform SR EN ISO 14001:2005, ceea ce denota o 
activitate fara impact deosebit asupra mediului.   

 
In acest sens, a fost obtinuta autorizatia de mediu pe noile coduri CAEN in conformitate cu  noua Clasificare a 
activitatilor din economia nationala, Editie revizuita, CAEN REV 2, conform  Ordinului INS 337/2007, publicat in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 293 / 03.05.2007. 
 
6) Evaluarea sistemului de managament al societatii 
 

SC ROMCARBON SA BUZAU, detine certificate pentru evaluarea sistemului de management pe urmatoarele 
standarde: 

- sistemul de management al calitatii conform conditiilor SR EN ISO 9001:200, prin care compania este 
angajata intr-o politica de asigurare a satisfacerii cerintelor clientilor si ale altor parti interesate 

- sistemul de management de mediu conform conditiilor SR EN ISO 14001:2005, prin care managementul 
de la cel mai inalt nivel este angajat intr-o politica de imbunatatire continua a conditiilor de mediu si de 
prevenire a poluarii 

- sistemul de management al sanatatii si securitatii ocupationale al organizatiei conform OHSAS 
18001:2007, prin care societatea este angajata intr-un proces de imbunatatire continua a mediului de 
munca in conditii de sanatate si securitate si de prevenire a accidentelor si bolilor profesionale in intreaga 
organizatie. 

- Sistemul de management al calitatii in conformitate cu specificatia tehnica ISO/TS 16949:2002, 
componenta a sistemului de management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate ocupationala. 
Acest standard a fost introdus fiind o cerinta obligatorie din partea producatorilor de autovehicule, in 
vederea livrarii catre acestia a filtrelor auto ca piese de prim montaj. 
Mentionam ca la toate auditurile de certificare sau supraveghere, din partea societatilor abilitate nu s-au 
inregistrat neconformitati majore. 
 

ANALIZA SITUATIEI ECONOMICO-FINANCIARE 
 

1) Elemente de bilant : 
 Activele imobilizate au inregistrat o crestere de 9,31% in anul 2008 fata de anul 2007, ca  urmare a investitiilor 
efectuate in imobilizari  corporale si necorporale si a  investitiilor financiare(113,49%).  
 
  Terenuri si constructii  

În  cursul anului 2008  in urma unei operatiuni de schimb de terenuri a intrat in posesia  unui teren in valoare 
totala de 1.834.286 lei situat in intravilanul municipiului Buzau, zona Buzau Nord in suprafata totala de 11.525 mp 
În  cursul anului 2008  in urma operatiunii de schimb de terenuri amintita a fost cedat teren  in suprafata de 5.864 
mp situat in str. Transilvaniei Nr. 132 cu o valoare totala de 1.575.381 lei . 
 
Utilaje si instalatii de lucru: 
In cursul anului 2008 au fost achizitionate si puse in functiune utilaje si echipamente in valoare totala de 
5.290.262,47 lei, din care  pentru sectorul de polisteren expandat – 3.263.851 lei si pentru sectorul de polietilena 
1.435.077 lei. 
 
Activele circulante  au scazut in proportie de 36,37%  fata de anul 2007. Descresterea cea mai insemnata  a 
fost  inregistrata la disponibilitatile banesti (70,98%), stocurile inregistrand o descrestere de 18,32%,   iar  
creantele  o  descrestere de  18,76%. 
 
Datoriile societatii au crescut fata de anul 2007 cu suma de 4.340.852 lei, ca urmare a cresterii  avansurilor 
incasate si a cresterii cursului valutar la care au fost reevaluate datoriile in valuta la 31.12.2008.  
 
Capitalurile proprii au scazut cu 5,58% fata de anul 2007 ca urmare  a  pierderii inregistrata in anul 2008. 
Capitalul social subscris si varsat  la 31 decembrie 2008, în valoare de 18.645.727.7 lei este constituit dintr-un 
număr de 186.457.271 acŃiuni nominative cu valoarea nominală de  0.1 lei. 
 
 
 
 
 



 4

La data de 31.12.2008 structura actionariatului se prezinta astefel : 
 

Nr. crt Nume Procent 

1. LIVING PLASTIC INDUSTRY SA 32,51934 % 
   2. UNITAI INTERNATIONAL CORPORATION 20.63358 % 
   3. EASTERN EAGLE FUND LTD 19.88075 % 
   4. ALTE PERSOANE JURIDICE 22.76046 % 
   5. PERSOANE FIZICE  4.20587 % 

 
 
2)Contul de profit si pierdere 
 
Din analiza structurii veniturillor, cheltuielilor şi rezultatelor financiare pe activităŃi, se remarcă faptul că activitatea 
de exploatare a societăŃii este profitabilă, profitul din exploatare  inregistrand  o valoare de 3.377.885 lei.  
 
Profitul din exploatare  a inregistrat o valoare de 3.377.885 lei, fiind mai mic cu 1.036.011 lei fata de anul 2007, 
activitatile desfasurate de SC Romcarbon in anul 2008 avand o marja de profit mai mica: vanzarea de marfuri, 
vanzarea de produse  finite. Marja de profit s-a diminuat in cursul anului 2008 comparativ cu anul 2007 ca urmare 
a cresterii pretului  materiilor prime in special la polimeri.Aceasta situatie a fost generata de  pretul petrolului care  
a inregistrat preturi maxime istorice in anul 2008, influentand in mod direct pretul polimerilor si implicit costul 
ambalajelor fabricate de catre societate. 
Ponderea cea mai mare în costurile de exploatare o au cheltuielile cu materiile prime si materiale – 46,57%, 
urmate de cheltuielile cu personalul – 13,30%. 
 

Referitor la rezultatul exercitiului financiar 2008 s-a inregistrat o pierdere totala de 7.512.817 lei din care pierdere 
financiara 10.890.702 lei. La o analiza atenta se poate observa ca pierderea inregistrata de S.C. ROMCARBON 
S.A. se datoreaza  in exclusivitate  rezultatelor financiare  ca urmare a deprecierii galopante si neasteptate a 
monedei nationale de la sfarsitul anului.  

3)Situatia fluxurilor de trezorerie 

Numerarul si echivalentul de numerar existent la sfarsitul anului 2008 a scazut de la 17.486.377 lei (la 
31.12.2007) la 5.075.051 lei (la 31.12.2008). Finantarea activitatii de investii s-a facut pe baza numerarului din 
activitatea exploatare si din activitatea de finantare. 

 
PIAłA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATEA COMERCIALA  

 
           La data de 31.12.2008, acŃiunile societăŃii sunt tranzactionate pe Bursa de Valori Bucuresti, Sectiunea Titluri 
de Capital, Categoria a II-a. Societatea nu a intreprins activitati de achizitionare a propriilor actiuni in anul 2008, 
nefiind emise obligatiuni/alte titluri de creanta pe tot parcursul anului 2008.   

Pe parcursul anului 2008, capitalul social al S.C. ROMCARBON S.A. nu a suferit modificari.  
In scopul asigurarii transparentei pe piata de capital precum si a unei informari permanente atat a actionarilor 

cat si a potentialilor investitori, in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 20.11.2007, 
actionarii au decis admiterea la tranzactionare a  societatii pe  Bursa de Valori Bucuresti, Sectiunea Titluri de 
Capital, Categoria a II-a. In cadrul sedintei din data de 11.03.2008, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare a 
hotarat, prin decizia nr. 469 / 11.03.2008, aprobarea Prospectului  intocmit in vederea admiterii la tranzactionare  
pe piata reglementata  administrata de S.C. Bursa de Valori Bucuresti S.A.  a actiunilor emise de catre S.C. 
ROMCARBON S.A. 

             In aceste conditii, la data de 31.12.2008, situatia capitalului social al S.C. Romcarbon S.A.  se prezinta 
astfel:       
- capital social subscris                                                             18.645.726,70 lei 
- capital social subscris si varsat                                               18.645.726,70 lei 
- numărul de acŃiuni                                                                    186.457.267    
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Situatia actiunilor / partilor sociale detinute de catre S.C. Romcarbon S.A. la partile afiliate la  data de 
31.12.2008 este prezentata in urmatorul tabel : 

Denumire societate Valoare 
nominala 

Nr actiuni 
detinute - 
prezent  

Valoare de 
achizitie a 
titlurilor de 

participare(lei) 

Cota de 
participare 

(%) 

S.C. Registrul Miorita SA 10.00 398 5,000.00 2.0203% 

S.C. RENASA S.R.L. 10.00 20 200.00 100.0000% 

S.C.  KAMIOTRANS  S.R.L. 10.00 29,999 299,990.00 99.9967% 

S.C.  RC ENERGO INSTALL S.R.L. 10.00 199 1,990.00 99.5000% 

S.C. AUTOKING  S.R.L. 10.00 199 1,990.00 99.5000% 

S.C. INFO TECH SOLUTIONS S.R.L. 10.00 198 1,980.00 99.0000% 

S.C. GREENFIBER INTERNATIONAL 
S.A. 15,000.00 594 9,988,676.66 32.2475% 

S.C. TOTAL TECHNICAL 
MANAGEMENT S.R.L. 10.00 19 190.00 95.0000% 

S.C. TOTAL BUSINESS MANAGEMENT 
S.R.L. 

10.00 19 190.00 95.0000% 

S.C. GREENWEEE INTERNATIONAL 
S.A. 100.00 105,894 10,589,400.00 71.9687% 

S.C. TOTAL COMERCIAL  
MANAGEMENT S.R.L. 10.00 19 190.00 95.0000% 

S.C. GREENPLASTIC INTERNATIONAL 
S.R.L 100.00 459 45,900.00 51.0000% 

S.C. YENKI S.R.L. 10.00 33,950 339,500.00 70.0000% 

GREENFIELD UCRAINA     1,708,628.40 50.0000% 

S.C. GREENTECH S.A. 16,663.50 64 1,982,571.59 32.0000% 

Total    24,966,396.65   

 

 

Avand in vedere politica companiei de intrare in industria verde, societatea a investit in activitati de reciclare, 
astfel: Greentech SA-reciclare mase plastice ; Greenfiber International SA –producerea de fibre sintetice din  
produsele furnizate de Greentech SA.; SC Greenwee International SA. 

Cea mai importanta atat ca valoare cat si ca strategie viitoare este investitia  in SC Greenwee International SA 
care include tehnologii performante  pentru reciclarea produselor electrice, electronice si electrocasnice, singura 
tehnologie care poate in Romania sa trateze corect si eficient aceste deseuri. 
Valoarea titlurilor de participare achizitionate in anul 2008 a fost de 16.292.992,25 lei, din care 3.736.286,66 lei 
reprezinta actiuni  ale  SC Greenfiber International SA (222 actiuni), ale Greentech SA (14 actiuni) si ale 
GREENWEEE International SA (179 actiuni)  cesionate in baza  unor contracte de cesiune sau achizitionate de 
Romcarbon S.A. prin participarea la operatiunea de majorarea de capital social a S.C. GREENWEEE 
International SA din data de 13.05.2008 si anume 105.247 actiuni. 



 6

 

Titlurile de participare achizitionate in anul 2008 sunt  urmatoarele : 

 

Denumire societate 

Valoare de achizitie a titlurilor de 
participare 

(lei) 

Greenfiber International  SA 3,736,286.66 

GREENWEE International SA 10,542,600.00 

Greentech SA  423,985.59 

Greenfield Ucraina 1,590,120.00 

Total 16,292,992.25 
.  
Investitiile efectuate in anul  2008 au atins nivelul de 24,533,794 lei din care investitii financiare 

16.292.992 lei. Paralel cu  politica  de investitii, societatea  s-a concentrat pe activitatea de baza, astfel  profitul  
din activitatea operationala in anul 2008 a fost de 3.377.885 lei,  in conditiile introducerii de noi produse cu marja 
de profit mai mica, fiind in perioada de lansare pe piata.  

 
Pentru anul  2009 societatea isi propune sa continue procesul investitional in functie de resursele 

financiare ale societatii, de modificarile pe plan macroeconomic si in functie de  oportunitatile oferite de piata. 
Ponderea cea mai mare  va fi detinuta de activitatile  de productie pentru consolidarea  pozitiei de piata  prin : 
retehnologizare, marirea capacitatii pentru reducerea costurilor si implicit maximizarea profitului.  

 
Apreciem că acest raport al administratorilor prezintă aspectele esenŃiale privind dezvoltarea activitatii 

societatii si  a pozitiei sale financiare in exercitiul financiar incheiat. 
 
 
 
 
                Administrator,                                                        Director Financiar,  
                Hung Ching Ling                                                  ec. Florenta Roman      

 

 

 

 

Director General, 
Ing. Ileana Banucu 

 
 


