
 

 

în timpul vizitei în fabricã, asigurati-vã 

cã purtati pantofi de protecţie, vesta 

reflectorizantã şi cãsti de protecţie 

auditivã 

When you visit production area, please 
make sure that you wear safety shoes, 

hearing protection, and reflective vest 

Please fill your name in Visitor 
Registration Book. 

Vã rugãm sã vã completaţi numele în 

registrul special aflat în recepţie 

Pãstraţi în mod vizibil cardul de 

vizitator pe durata întregii vizite. 

Keep your “visitor” badge visible during 
the entire visit. 

Always stay with your contact person 

Vã deplasaţi prin fabricã doar alãturi 

de persoana de contact. 

în cadrul Romcarton SA este 

strict interzis fumatul şi focul 

deschis. 

Smoking and open fire are strictly 
forbidden 

în cadrul Romcarton SA filmatul 

fotografiatul sunt strict interzise 

Photography and filming are strictly 

forbidden 

Plan de urgenţã / Emergency plan 

Utilizeazã întotdeauna balustrada şi cãile 

de acces pietonale 

always use handrail to avoid accidents on 
the stairs and use only footways for 

pedestrian 

Nu atingeţi utilajele si organele in miscare in timpul 

functionarii lor 

Do not touch the equipments during them operations 

In caz de urgenta, indreptati-

va, urmarind directia de 

evacuare, catre locul de 

adunare stabilit 
In case of emergency, please 
follow the evacuation direction 

to the place for emergencies 

Este interzisa blocarea cailor de acces 

blocking of access roads is strictly 

prohibited 



 

ROMCARTON SA- ROSSMANN GROUPE 
66, Theodor Pallady Av, District 3 

(+40)21.203.63.25 

office@rossmann.ro 

www.rossmann.ro 
 

Have all nice safe days !  
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MSI (HSE) Department 
Think green, stay safe, act responsably 

Colectarea deşeurilor se face selectiv 

în funcţie de tipul şi natura acestora în 

recipienţi speciali semnalizaţi 

Waste collection is done selectively, 
depending on type and nature into special 
containers 

Dragă vizitatorului, siguranţa ta este foarte 
importantă pentru noi. Te rugăm respectă 
urmatoarele reguli de siguranţă pe toată 
durata vizitei dumneavoastră. 

Dear visitor, your safety is very important for 
us! Please respect the following rules during 
your visit in Romcarton SA. Read it all. 

Nu atingeţi utilajele si organele in 

miscare in timpul functionarii lor 

Do not touch the equipments during them 
operations 

Do not touch the equipments during them 
operations 

Interzis accesul in locatiile semnalizate 

Alcohol is strictly forbidden 

Consumul de alcool este strict interzis 


