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S.C. ROMAQUA GROUP S.A. BORSEC
           

SC Romaqua Group SA Borsec, societate cu capital integral autohton si privat, infiintata la inceputul anului 
1999, a realizat in ultimii 10 ani investitii importante care se ridica pana acum la peste 190 mil. euro, mizand in primul 
rand pe tehnologii si echipamente de varf la nivel mondial, care sa asigure obtinerea unui produs finit cu cel mai inalt 
standard calitativ. 

Cifra de afaceri a grupului a crescut constant in fiecare an astfel ca, in 2010, a depasit 140 milioane euro.

Compania este prezenta pe 5 segmente de piata: ape minerale naturale, bauturi racoritoare, bere, cafea si bauturi 
energizante, fiind lider de piata pe segmentul ape minerale naturale cu brandul Borsec si pe segmentul still drinks cu 
brandul Giusto Natura.

ROMAQUA GROUP BORSEC are in portofoliu 11 branduri de succes: Borsec, Aquatique, Stanceni, Dorfer, Albacher, 
Metropolitan Caffe, Quick Cola, Lamaita, Giusto, Giusto Elektrik, Cico.





Borsec – o legenda intrata in istorie

Frumoasa istorie a acestui brand românesc veritabil incepe cu mai bine de 
2000 de ani în urmă. Peste două milenii de satisfacţie oferită tuturor celor 
însetaţi şi dornici de sănătate, marcată de un an hotărâtor, 1806, când Borsec 
a devenit industrie şi a dat posibilitatea unui număr tot mai mare de oameni 
să beneficieze de gustul inegalabil şi de calităţile excepţionale ale apei sale 
minerale.

Documente vechi atesta ca inca din 1594 apa minerala Borsec era 
transportata in butoaie de stejar la curtea domneasca de la Alba Iulia. 
Calitatile sale apreciate inca de pe atunci au facut ca mai tarziu, incarcata in 
ulcioare din lut ars bine astupate, puse in desagi pe spinarea cailor, apa 
minerala Borsec sa fie transportata in Transilvania, Moldova, Valahia si chiar 
in Ungaria. 



Recunoastere nationala si internationala

De-a lungul secolelor, apa minerala Borsec a fost oaspetele de onoare al celor mai sofisticate si mai inalte curti 
europene precum Viena, Paris, Budapesta, Berlin. Recunoasterea ei a urmat prin istorie un traseu constant, castigand 
mai mult de 30 de medalii si multe alte titluri onorifice. 

 In 1873, Imparatul Franz Josef ii acorda  titlul de “Regina a Apelor Minerale”.

Premiata cu „Medalia de Aur” la Berkely Springs

In februarie 2004, Borsec este desemnata drept “CEA MAI BUNA APA MINERALA DIN LUME” in cadrul celei mai 

importante competitii de ape din intreaga lume – Berkeley Springs International Water Tasting Awards in West 

Virginia. In concurs au intrat peste 100 de ape de pe tot globul, Borsec concurand cu cele mai celebre ape din lume.

205 ani de traditie si prestigiu 

Anul acesta Regina Apelor Mineral Borsec sarbatoreste 205 ani de imbuteliere industriala



10 pentru Romania

In decembrie 2009, Borsec este numit, in cadrul Galei „Zece 
pentru Romania” - Realitatea TV, castigator la categoria „Cel mai 
bun brand romanesc”. 

Apa minerala naturala natural carbogazoasa Borsec primeste in 
cadrul Expozitiei „Thermal&Wellness”, organizata la Debrecen, 
titlul de „Apa de cea mai buna calitate” si Diploma de onoare.

Trusted Brand: timp de sase ani consecutiv Borsec castiga 
increderea consumatorilor si titlul Trusted Brand



Dotare cu tehnologie de ultima generatie

In prezent, tehnologia Romaqua pentru productia de ambalaje PET si 
imbuteliere este alcatuita din linii complete, dotate cu utilaje de injectie 
pentru preforme PET, utilaje de suflare a preformelor in flacoane PET si linii 
de imbuteliere.



Furnizor al Casei Regale

In luna februarie, apa minerală naturală Borsec a primit titlul de Furnizor al 

Casei Regale a României, timp de trei ani, în cadrul unei ceremonii 

desfăşurate  în Sala Regilor a Palatului Elisabeta. Romaqua Group primeşte 

calitatea de Furnizor al Casei Regale a României, pentru apele minerale 

naturale Borsec, pe baza recomandării făcute Majestăţii Sale şi Familiei 

Regale de către comitetul particular de experţi şi în temeiul livrării de 

produse către Casa Regală de mai bine de un an de zile.



BORSEC
Cel mai puternic brand romanesc

Brandul Borsec ocupă prima poziţie în topul “50 cele mai 
puternice branduri româneşti”







Aquatique este o apa minerala naturala oligominerala

Din punct de vedere al compozitiei chimice, apa oligominerala plata este cea mai indicata pentru a se consuma pe 
perioade foarte lungi. 

Necesarul zilnic de apa depinde de inaltime, greutate, temperatura ambientala, stare de sanatate, nivel de activitate 
si, bineinteles, de dieta. 

Cea mai bună modalitate de a asigura necesităţile de apă ale organismului este pur şi simplu de a bea apă. Dar 
contează şi ce bei. Apa pură încă de la sursă, slab mineralizata şi necarbogazoasă este prima alegere pe care o poate 
face consumatorul pentru o viaţă sănătoasă şi echilibrată în fiecare zi.



Are un continut extrem de redus in sodiu

Datorită  continutului extrem de redus in sodiu, apa este recomandată în 
dietele fără sare, cat si pentru prepararea hranei bebelusilor. Cei mai mulţi 
experţi consideră că este prudent să se limiteze consumul de sare şi 
recomandă o cantitate de maximum 4-6 g/zi pentru un adult sănătos.



Izvorul este localizat in Parcul Natural Bucegi

Izvorând din inima munţilor Carpaţi, de la o altitudine de 1100 m din zona nepoluată a Parcului Natural Bucegi, 
rezervatia naturala Abruptul Prahovean, intr-o zona departe de orice acces uman, Aquatique purifică organismul şi 
ajută la buna funcţionare a acestuia.

Straturile minerale subterane ce ii asigura filtrarea si puritatea asigura o protectie eficienta impotriva oricarei 
contaminari microbiologice.



Premiata cu „Grand Gold Medal„ de catre renumitul institut Monde Selection

Apa minerală naturală oligominerală  Aquatique  a primit distincţia “Grand 

Gold Medal” la cea de a 47-a ediţie a decernării premiilor Monde Selection. 

Concursul este organizat de cel mai vechi institut din domeniu – Institutul 

Internaţional Belgian de Selecţie a Calităţii. La selecţie au participat peste 

1800 de produse din mai mult de 70 de ţări. 







Descrierea produsului 

Izvoarele Stânceni sunt situate în partea centrală a României, Carpaţii 

Orientali, zona protejată Parcul Naţional Călimani. Izvorând din inima 

munţilor Călimani, munţi de natură vulcanică, apa minerală naturală 

carbogazificată Stânceni este o apă cu un conţinut perfect echilibrat de 

minerale, raportul ideal de 2:1 intre calciu si magneziu sustinand buna 

functionare a organismului in conditiile stresului cotidian, mediului 

poluant si stilului de viata aglomerat.







Giusto  este dedicat consumului in familie 

Atributul Giusto : GUSTUL (apropiat de cel al sucurilor de tip nectar si juice)

Giusto prin gustul sau placut va accentua momentele de relaxare si buna dispozitie in cadrul familiei  

 















Bautura racoritoare Quick Cola are un gust unic si efect energizant de lunga durata.

Beneficiul functional relevant este cel de energizare 

Quick Cola: Gustul unic, energizant de cola pentru persoane cu o viata agitata







Lamaita este o bautura racoritoare carbogazoasa cu minim 3% suc natural 
de lamaie, lansata in primavara anului 2007. Lamaita face parte, impreuna 
cu Quick Cola, din categoria brandurilor “nostalgice”, bauturi racoritoare 
care ne aduc aminte de copilarie si care ne incantau pe vremea aceea, fiind 
branduri cu un mare potential deoarece beneficiaza deja de o buna 
imagine si notorietate.







Bautura racoritoare carbogazoasa cu suc natural de portocale

Cico este pentru romani bautura racoritoare traditionala, a 

„iesitului in oras si a distractiei”

Continut de suc natural de portocale: min. 5%

Coloranti 100% naturali





OxyProof – garantia prospetimii.

Sistemul barieră OxyProof® – inovatie tehnologică ce include atât dopul 

cât si materialul PET folosite în realizarea ambalajului împiedică 

simultan pierderea dioxidului de carbon si pătrunderea în interior a 

oxigenului, garantând astfel pentru o perioadă îndelungată 

prospetimea si savoarea autentică a berii Albacher. 

Productie.

Întregul sistem de productie si îmbuteliere este de fabricatie germană, 

respectând cele mai înalte standarde de calitate si beneficiind de inovatii 

tehnologice de ultimă oră. Acestea permit obtinerea unei beri naturale 

autentice, pură, integrală din punct de vedere biologic, a cărei calitate 

premium este garantată atât de ingredientele naturale folosite cât si de 

controlul puritătii culturilor de drojdii obtinute în statia proprie.







La mijlocul lunii Octombrie Romaqua Group a lansat pe piata berii un 

nou brand de bere - DORFER

Dorfer este o bere blonda, cu un procent de alcool de 4,9%, produsa 

dupa cea mai noua tehnologie mondiala, la fabrica Sebes.





Atributele produsului Metropolitan

• Este o cafea “tare”
• Nu este puternic aromata. Gust amarui. Ofera insa un miros discret specific cafelei naturale  
• Atat “taria” cat si “mirosul discret” specific prepararii naturale a cafelei vor trebui anuntate publicului pentru 
ca acestia sa “se astepte” la un gust puternic







- băutură energizantă carbogazoasă cu taurină, cafeină si vitamine.

- face parte din categoria produselor functionale (ofera energie in situatii 

de oboseala sau de efort sustinut). 

Puncte forte

*Continut ridicat de cofeina si taurina, plus un complex de vitamina B.

- Creste performanta in conditii de oboseala sau de efort sustinut

- Imbunatateste viteza de reactie, vigilenta si puterea de concentrare

 

Doza Giusto Elektrik este prevazuta cu o folie de aluminiu de protectie care 

impiedica depunerea prafului si a bacteriilor pe partea superioara a cutiei, 

astfel incat consumatorul poate savura linistit continutul fara a se gandi la 

eventualele pericole si la modul in care a fost depozitata.

Giusto Elektrik



Maternitatea
bucurie si responsabilitate

ILEANA ESU
MIRELA MUNCUS



Descriere intreprindere

• Domeniu de activitate (descriere scurta, cod CAEN)-ALIMENTAR –FABRICAREA BERII  COD CAEN -1105
• ASOCIATIA  BERARILOR
• SINDICATUL LIBER „APEMIN”BORSEC-AFILIAT LA  C.N.S.R.L FRATIA
• activitatea in mai multe puncte de lucru 
• BUCURESTI , BORSEC , STANCENI , SEBES -LANCRAM
• Certificari: ISO-9001, ISO-14001
• Sectii: FERMENTARE –FILTRARE, FIERBERE, IMBUTELIERE, Depozite, TESA, Paza.
• Numarul total de angajati: 248
• Angajati-Rural/Urban:60%-40%
• 70% BARBATI ; 30% FEMEI



Factori de risc

•
NH3-Amoniac pt.racirea glicolului si mentinerea temperaturii la tancurilor de fermentare, CO2-impingerea berii 
pe traseu sau recuperare, Soda -pentru igienizarea instalatiilor
• Folosire videoterminale
• Fumatul la locul de munca
• Stresul profesional

Substante chimice periculoase:



Descrierea campaniei de Informare & Educare 
pentru angajati

• Temele: Stresul profesional, Sanatatea reproducerii
• Necesitatea interventiei: Nevoile identificate prin chestionar
• Grupul ţintă atins: 241 angajati
• Obiective atinse: Cresterea nivelului de informare al angajatilor 
pe cele 2 teme abordate, pe obiective individuale
• Metode si resurse folosite: sesiuni interactive (2) cu prezentari 
PowerPoint, clipuri video, chestionar testare cunostinte



Maternitatea - bucurie si responsabilitate

•
prioritati avad dintre cei 248 de angajati, 14% tinere 
• Profilul fabricii este producerea si imbutelierea berii 
• In toate sectiile, laborator, depozite si sediu administrativ sunt 
angajate tinere care in scurt timp pot deveni mamici.
•  In primul an de la deschiderea firmei au fost inregistrate doua 
dintre angajate ca viitoare mamici, urmand ca in urmatorii ani 
“fenomenul” sa ia amploare. 

Protectia maternitatii in intreprinderea noastra constituie una din 



2. BAZE CONCEPTUALE

•
• Importanta cunoasterii riscurilor privind pierderea sarcinii 
• Evaluarea riscurilor impreuna cu medicul de Medicina a Muncii
• Factori de risc: lucrul de noapte  

Reproducerea si dorinta tinerelor de a deveni mamici



3. NECESITATEA INTERVENTIEI PREVENTIVE a

•
• Vârsta medie : 28 de ani 
• Studii: 1%- gimnaziul,1%-învatământ profesional, 20% -liceu,78% -postliceal şi studii superioare
•  in întreprindere sunt 20% tinere dintre care 3 au nascut si 4 sunt gravide
• Se porneste de la ideea  ca aceasta legea privind protectia maternitatii la locul de munca li se prezinta inca 
de la angajare si ca informarea poate fi baza de constructie pentru un program de preventie a efectelor negative in 
special pentru cele care lucreaza in schimbul de noapte.
• Comunicarea in ambele sensuri este importanta. Angajatele trebuie sa ne comunice in scris pentru a fi 
inregistrate si a beneficia cat mai repede de drepturile lor. In urma evaluarilor de risc daca este cazul se fac 
schimbari  la locul de munca.

Date despre personalul feminin care pot deveni mamici :



3. NECESITATEA INTERVENTIEI PREVENTIVE b

•
considerand ca se vor informa mai mult atunci cand raman insarcinate.
• Rezolvarea situatiilor de protectie la locul de munca nu ar trebui sa fie experiente generatoare de stres nici 
pentru angajator, nici pentru angajate.
• Ca manager, trebuie sa planifice totul din timp pentru a nu exista disfunctionalitati ale activitatii 
organizatiei si in acelasi timp sa cunoasca drepturile si obligatiile prevazute de legislatie.
• Legislatia, inclusiv R.O.I. al societatii, cupride prevederi in ceea ce priveste perioada graviditatii, concediului 
de maternitate, concediului prenatal si a reintoarcerii la locul de munca.

 

Angajatele,initial, au o perceptie relativa a factorilor de risc asupra starii de sanatate, majoritatea 



4. GRUPUL TINTA ATINS

•
• Grupul tinta intermediar = familia, femeile din comunitatea lor

• Definirea si alegerea grupului tinta: am ales tinerele, din toate 
departamentele
• Motivarea alegerii grupului tinta: probabilitatea de a deveni 
mamici  in timp relativ scurt.
• Care sunt caractersiticile demografice ale grupului tinta: varsta 
medie 28de ani.
• Angajatele au fost informate sa participe la sesiuni de informare in 
timpul programului de lucru, pe sectii de catre medicul de medicina a 
muncii, seful de birou SSM si seful biroului de Resurse Umane.
• Estimarea numarului de persoane la care se spera sa se ajunga cu 
aceasta inteventie: aproximativ 35 de persoane.

Grupul tinta final = tinerele - viitoarele mamici



5. OBIECTIVE ATINSE

Îmbunătăţirea stării de sănătate a angajatelor prin promovarea unui stil de viată sănătos prin activităţi de 
informare, educare şi comunicare la locul de muncă
Obiective specifice:
• 100% dintre angajate au primit informatii despre efectele negative a neinstiintarii starii de graviditate.
• In unitate s-a facut cunoscuta politica  intreprinderii in ceea ce priveste  OUG 96/2003 privind protectia 
maternitatii la locul de munca.
• Dupa derularea programului s-a asigurat ca toate tinerele au primit aceste informatii-drepturile ei, s-a facut 
de fiecare data o evaluare a riscurilor si in acelasi timp i s-a decis modul in care se  acopera munca in timpul 
concediului de maternitate.



6. METODE  FOLOSITE (1)

• Strategii, componente si metode ce se vor utiliza in interventie: sesiuni de informare educare pentru 
anagajate, sedinte de consiliere cu managerul intreprinderii, managerii  si responsabilii SSM si RU.
• La interventie vor participa: managerul SSM si RU din întreprindere (2 persoane), lectori din domeniul 
promovarii sanatatii si medicinii muncii (2 medici), 1 asistent de proiect
• Durata interventiei: 1 luna
• Se va implementa o sesiune de comunicare cu aproximativ 35 de participante cu o frecventa de aproximativ 
4 sesiuni pe luna. 
• In fiecare luna se va organiza o intalnire de discutare a rezultatelor sesiunilor de informare.
• Vor fi pregatite materiale de informare pe tema reproducerii si maternitatii: postere, flyere.



6. METODE  FOLOSITE (2)

• Au fost concepute chestionare de evaluare a informatiilor primite.
• Se va concepe un plan pentru implementarea unei politici de 
control si monitorizare a viitoarelor mamici la locul de munca urmarind 
etapele urmatoare:
• Constituirea grupului de lucru (manageri SSM si RU, medicul de 
medicina muncii, sefi de sectie, lucratori)  criteriile de selectie pentru 
lucratori si sefi de sectie au constat in principal  in dorinta de a participa 
la program si implicarea in rezolvarea problemelor.
• Stabilirea regulilor de implementat
• Punerea in scris a regulilor sub forma unei politici.
• Atragerea doamnelor in respectarea politicii.
• Evaluarea modului in care este implementata politica.



• Personalul care a implementat proiectul : din partea intreprinderii 1 manager, 4 lucratori in grupul de 
implementare a politicii, 2 sefi de sectie in grupul de implementare a politicii, iar  din partea colaboratorilor 2 
medici (unul de medicina muncii, unul de promovarea sanatatii), 1 asistent de proiect.
      Toti au considerat ca aceste sesiuni au fost utile si bine percepute
• Responsabilitatea bugetului a partinut in proportie de 100%  partenerilor proiectului, din partea 
intreprinderii resursele s-au referit doar la timpul alocat implementarii sesiunilor si intalnirilor.
• Resurse informative: sesiuni informative pregatite de parteneri, 10 de postere, 35 de flyere, material 
informativ si OUG 96/2003 afisat la fiecare loc de munca,  sala  de sedinte care va fi pusa la dispozitie in fiecare 
vineri. 

7. RESURSE FOLOSITE (1)



8. CUM S-A EFECTUAT EVALUAREA

• Evaluare initiala: evaluarea disponibilitatii de a participa la 
program a intreprinderii.
• Evaluarea intermediara: evaluarea participarii la program a  
lucratorilor (ca procentaj), evaluarea multumirii fata de program a 
tinerelor.
• Evaluarea finala

S-a urmarit indeplinirea obiectivelor:
• 100% dintre angajate au primit informatii despre riscurile la 
fiecare loc de munca
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