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Nr.2416/29.12.2022  

 

RAPORT CURENT 
 

conform art.108 din Legea 24/2017 cu modificarile si completarile ulterioare si art. 234 

litera i) din Regulamentul A.S.F nr. 5/2018 

 

Avand in vedere:Regulamentul A.S.F. nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si 

operatiuni de piata;Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de 

piata, cu modificări și completări;Legea nr.31/1990, a societatilor, republicata su cu modificari 

ulterioare;Actul constitutiv al societatii S.C. ROMCARBON S.A. 

Data raportului:29.12.2022 

Denumirea entitatii emitente: ROMCARBON S.A 

Sediul social: Buzau, str. Transilvaniei nr. 132, judetul Buzau 

Numarul de telefon: 0238/723.115/ Numar fax:0238/710.697 

Codul unic de inregistrare:RO 1158050 

Numar de ordine in Registrul Comertului:J10/83/1991 

Capital social subscris si varsat: 26,412,209.60 lei 

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB Categoria Standard 

 
Evenimente de raportat:  Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art.108 alin. (12) și (13) 
din Legea nr. 24/2017, asa cum a fost modificata si completata prin Legea nr. 158/2020 si Legea 
nr.237/2022   

  

ROMCARBON S.A. informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii, in data de 29 

Decembrie 2022, a Actului aditional nr.15 la Contractul de vânzare cumpărare nr.899/04.02.2010, 

încheiat între Romcarbon S.A., în calitate de vânzător și Livingjumbo Industry S.A., în calitate de 

cumpărător (societate în cadrul căreia Romcarbon S.A. detine 99,857% din capitalul social), Contract 

a cărui valoare depășește astfel 5% din valoarea activelor nete ale Romcarbon S.A. potrivit ultimelor 

raportări financiare individuale publicate.  

 

Precizăm de asemenea faptul că prin încheierea Actului adițional nr. 15, mai sus mentionat, 

Contractul de vânzare cumpărare nr.899/04.02.2010, încheiat între Romcarbon S.A., în calitate de 

vânzător și Livingjumbo Industry S.A., în calitate de cumpărător, depășește 10% din cifra de afaceri 

neta aferenta ultimei situaţii financiare anuale, coform dispozitiilor art. 234 litera i) din Regulamentul 

ASF nr.5/2018. 

 

 Având în vedere dispozițiile 108 alin.(13) din Legea nr. 24/2017, asa cum a fost modificata 

si completata prin Legea nr. 158/2020 si prin Legea nr.237/2022, Romcarbon S.A.  informeaza 

actionarii si investitorii asupra faptului că în perioada 01.01.2022 – 30.11.2022 a executat cu aceeași 

parte afiliată, Livingjumbo Industry S.A, în cadrul aceluiaşi exerciţiu financiar, tranzactii care cumulat 

depasesc 5% din valoarea activelor nete ale Romcarbon S.A. potrivit raportarii financiare aferente 

anului 2021. 

 

Detalii privind evenimentele raportate se regasesc in Anexa 1 la Raportul curent conform 

art.108 din Legea nr. 24/2017.  
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Creantele reciproce la data de 29.12.2022 sunt: 
 

Denumire societate:         ROMCARBON S.A 
 - furnizor -  

ROMCARBON S.A 
 - client - 

Livingjumbo Industry S.A. 35,200,293 lei           232,186 lei 

 
 
Cu deosebita stima, 
  
Presedintele Consiliului de Administratie 
si 

Director General 
Huang Liang Neng 
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Anexa 1 la Raportul curent conform art.108, aliniat 12 din Legea 24/2017 cu modificările si completările ulterioare și art. 234 litera i) din Regulamentul A.S.F nr. 

5/2018 

 
Calitate contractuala SC 

ROMCARBON SA 
Calitate 

Contractuala 
LIVINGJUMBO 
INDUSTRY SA 

Obiect contract Nr. Contract Penalitati 
intarziere 

Termene si 
modalitati de 

plata 

Valoare act 
aditional nr.15 

[2023] 

Durata 
contract 

Vanzator Cumparator Vanzare granule polimeri Act aditional nr.15 
la Contractul de 

vanzare cumparare 
nr. 899/04.02.2010 

0.15%/zi maxim 90 zile de 
la livrare 

58,480,416 lei initial 1 an, cu 
prelungire 

automata an 
de an 

 

 

 
Director General             Director Financiar 
Huang Liang Neng             Zăinescu Viorica Ioana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Anexa 1 la Raportul curent conform art.108 aliniat (13) din Legea 24/2017 cu modificarile si completarile ulterioare, privind tranzactiile derulate în perioada 01.01.2022 

– 30.11.2022 cu aceeași parte afiliată. 

Calitate 
contractuala SC 
ROMCARBON SA 

Calitate 
Contractuala 

LIVINGJUMBO 

INDUSTRY SA 

Obiect contract Nr. Contract 
Penalitati 
intarziere 

Termene si 
modalitati de 

plata 

Valoare 
realizata 11 

luni 2022 

[fara TVA] 

Durata contract 

Vanzator Cumparator Vanzare produse PE 3357/17.01.2019 0.15%/zi 60 zile de la livrare 5,960,663 lei 31.12.2023 

Vanzator Cumparator Vanzare granule polimeri 899/04.02.2010 0.15%/zi 45 zile de la livrare 41,493,859 lei 
initial 1 an, cu prelungire 

automata anual 

Vanzator Beneficiar 
Furnizare utilitati-energie 

electrica 
2586/1/12.07.2005 - 

15 zile de la 
emiterea facturii 

3,057,305 lei 
prelungire automata 1 

an 

Vanzator Beneficiar 
Furnizare utilitati-energie 

electrica 
5648/24.11.2015 0.30%/zi 

15 zile de la 
emiterea facturii 

3,571,580 lei 
prelungire automata 1 

an 

Locator Locatar Inchiriere server 1138/29.01.2015 0.15%/zi 
15 zile de la 

emiterea facturii 
8,415 lei 

prelungire automata 4 
ani 

Prestator Beneficiar Procesare deseuri 4999/29.09.2015 0.03%/zi 
60 zile de la 

emiterea facturii 
300,582 lei 

prelungire automata 1 
an 

Locator Locatar Inchiriere spatiu 619/19.04.2010 0.15%/zi 
Pana in data de 30 

ale lunii in curs 
757,705 lei 01.11.2023 

Locator Locatar Inchiriere spatiu J/913/17.01.2017 0.15%/zi 
Pana in data de 30 

ale lunii in curs 
282,344 lei 31.12.2026 

Locator Locatar Inchiriere spatiu J/914/17.01.2017 0.15%/zi 
Pana in data de 30 

ale lunii in curs 
142,630 lei 31.12.2026 

Locator Locatar Inchiriere spatiu J/1722/01.08.2017 0.15%/zi 
Pana in data de 30 

ale lunii in curs 
114,512 lei 01.08.2027 

Locator Locatar Inchiriere spatiu J725/22.12.2020 0.0015 

Pana la 
sfarsitul  lunii 

corespunzatoare 

emiterii facturii 

144,768 lei 
5 ani incepand cu 

01.01.2021 

Vanzator Beneficiar Servicii cantarire ctr. 613/11.10.2016 0.1%/zi 
15 zile de la 

emiterea facturii 
4,848 lei 

prelungire automata 1 
an 

Vanzator Beneficiar 

Vanzari de stocuri de 
materiale, marfuri si 
servicii pe baza de 

comanda 

Comanda Client LJI - - 670,863 lei  

Furnizor Beneficiar 
Executarea lucrari de 
prelucrari mecanice 

6564/10.07.2015 0.05%/zi 
30  zile de la 

emiterea facturii 
44,726 lei 

initial 1 an, cu prelungire 
automata anual 

TOTAL VANZARI 56,554,801 lei  



 
 
 

 

 

 

Calitate contractuala 
SC ROMCARBON SA 

Calitate 
Contractuala 

LIVINGJUMBO 
INDUSTRY SA 

Obiect contract Nr. Contract 
Penalitati 
intarziere 

Termene si 
modalitati de 

plata 

Valoare 
realizata 11 

luni 2022 
[fara TVA] 

Durata 
contract 

Cumparator/Beneficiar Vanzator/Prestator Cumparari deseuri J521/19.08.2016 - 
15 zile de la 

emiterea facturii 
418,063 lei 

prelungire 
automata 1 an 

Cumparator/Beneficiar Vanzator/Prestator 
Cumparari produse [Big-

bags] 
J18/06.01.2021 0.15% 60 zile de la livrare 23,406 lei 31.12.2023 

Cumparator/Beneficiar Vanzator/Prestator 
Cumparari de stocuri de 

materiale, marfuri si servicii 
pe baza de comanda 

comanda furnizor~LJI - 
30  zile de la 

emiterea facturii 
1,060,619 lei - 

TOTAL ACHIZITII 1,502,088 lei  

 

 

 

 
Director General             Director Financiar 

Huang Liang Neng             Zăinescu Viorica Ioana 

  

 

 

 

 


