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Către,
Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT conform Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și
operațiuni de piață și Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 8 aprilie 2020
Denumirea societății emitente: TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRĂ S.A.,
Societate administrată în sistem dualist
Sediul social : Str. Lavrion nr. 29, loc.Mangalia, Jud.Constanța
Telefon/fax : 0241 75 24 52; 0241 75 55 59
Nr. înregistrare la Registrul Comerțului: J13/696/1991
C.I.F.: RO 2980547
Capital social subscris și vărsat: 57.894.993,9 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează: Bursa de Valori București
Eveniment important de raportat:

Societatea Turism, Hoteluri, Restaurante MAREA NEAGRA S.A., cu sediul in Mangalia, str.
Lavrion nr. 29, judetul Constanta, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Constanta sub nr.
J13/696/1991, CUI RO2980547, informeaza actionarii si publicul larg asupra
PRINCIPALELOR EFECTE ALE CRIZEI COVID-19 ASUPRA ACTIVITATII
T.H.R. MAREA NEAGRA S.A.
Avand in vedere evolutia situatiei epidemiologice internationale determinata de raspandirea
coronavirusului SARS-CoV-2, precum si declararea pandemiei de catre Organizatia Mondiala a
Sanatatii, la data de 11.03.2020, Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta la nivel
national, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020, precum si
Ordonanta militara nr. 1/2020 privind unele masuri de prima urgenta care privesc aglomerarile de
persoane si circulatia transfrontaliera a unor bunuri, emisa de Ministerul Afacerilor Interne, Societatea
T.H.R. MAREA NEAGRAS.A. a fost nevoita sa-si restranga activitatea incepand cu data de 17.03.2020
si urmareste in permanenta evolutia situatiei in vederea adaptarii pana la reluarea activitatii normale.
Aceasta decizie a avut la baza diminuarea activitatii specifice, in conditiile in care se
inregistreaza o reducere pana aproape de zero a rezervarilor pentru serviciile turistice. Efectul imediat in
plan economico-financiar este dat de diminuarea incasarilor cu circa 6.674.000 lei (aferente Inscrierilor
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Timpurii si a avansurilor contractuale cu touroperatorii din turism, pentru lunile aprilie-mai). De
asemenea, incasarile aferente pachetelor de servicii turistice bugetate incepand din luna iunie au grad
mare de incertitudine.
Conducerea societatii a analizat situatia salariatilor T.H.R. MAREA NEAGRA S.A. si au fost
luate o serie de masuri:
a) efectuarea concediului de odihna restant si acordarea zilelor libere platite, acolo unde a fost
cazul; efectuarea concediilor aferente anului 2020, in baza cererilor salariatilor. Au fost
exceptati salariatii a caror prezenta este absolut necesara la serviciu, in anumite zile/perioade,
avand in vedere faptul ca activitatea companiei nu a putut fi intrerupta in totalitate;
b) acolo unde este posibil, anumite sarcini si atributii sunt realizate in sistem telemunca;
c) incepand cu data de 8.04.2020 se apeleaza la somaj tehnic pentru salariatii carora le expira
drepturile enumerate la pct. a);
d) s-a amanat angajarea de personal sezonier pentru pregatirea deschiderii unitatilor turistice,
care in anii anteriori erau angajati incepand cu data de 1.04.
Pe perioada restrangerii activitatii, T.H.R. MAREA NEAGRA S.A. a decis amanarea/decalarea
in perioada imediat urmatoare incetarii starii de urgenta, a actiunilor si lucrarilor care se derulau anual
in lunile martie si aprilie in scopul pregatirii sezonului estival si deschiderii unitatilor turistice, urmand
sa se decida asupra datei cand acestea vor fi demarate, in functie de situatia epidemiologica si actele
emise de autoritatile competente (exemplu: lucrarile de reparatii planificate pentru acest interval).
Pentru minimizarea riscului nefunctionarii unitatilor hoteliere si de alimentatie publica in sezonul
2020, in aceasta perioada se vor executa numai lucrarile de investitii care au fost deja demarate, in
scopul finalizarii acestora in termenul cel mai scurt posibil, precum si lucrarile de investitii conexe
celor deja incepute.
T.H.R. MAREA NEAGRA SA S.A. a initiat o serie de demersuri menite sa contribuie la
reducerea impactului negativ al crizei COVID-19 asupra performantelor sale financiare si asupra cashflow-ului, intre care exemplificam decizia de amanare a platii impozitelor si taxelor locale pana la data
de 30.06.2020, in conditiile art. V din OUG 209/2020.
Orice initiativa/cerinta care s-ar ivi pe perioada situatiei de urgenta in legatura cu activitatea
curenta a societatii se va analiza din punct de vedere al necesitatii imediate si al costurilor, in raport de
care se vor stabili conditiile si perioada de realizare a demersurilor care se impun.
Conducerea societatii a adoptat o atitudine prudentiala, de reducere a cheltuielilor din această
perioada și de diminuare, pe cat posibil, a angajarii de cheltuieli suplimentare, dar a avut in vedere,
totodata, continuarea pregatirii deschiderii sezonului estival 2020.
Directoratul T.H.R. Marea Neagra S.A.
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