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RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

al  Societăţii OIL TERMINAL S.A. Constanţa 

pentru exerciţiul financiar al anului 2014 

 

Raport anual conform cu: 

Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi 

Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind 

emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare. 

Pentru exerciţiul financiar 2014 

Data raportului 31.12.2014 

Denumirea societăţii comerciale Societatea OIL TERMINAL S.A.  

Sediul social 
Str. Caraiman nr. 2, Cod Poştal: 900117; 

CONSTANŢA, ROMÂNIA 

Număr telefon / fax 0040 241 702600 / 0040 241 694833 

E-mail / Internet Office@oil-terminal.com/www.oil-terminal.com 

Cod unic de înregistrare la Oficiul 

Registrului Comerţului 
2410163 

Număr de ordine în Registrul Comerţului J/13/512/1991 

Piaţa reglementată pe care se 

tranzacţionează valorile mobiliare emise 
Bursa de Valori Bucureşti 

Capitalul social subscris şi vărsat 58.243.025 Lei 

Principalele caracteristici ale valorilor 

mobiliare emise de societatea comercială 

Clasa:   acţiuni nominative 

Număr:  582.430.253 

Valoare nominală: 0,10 lei 

 

1. ANALIZA ACTIVITĂŢII  Societății OIL TERMINAL S.A. 

 

1.1.a) Descrierea activităţii de bază a societăţii comerciale 

 

Societatea Oil Terminal S.A. Constanţa este singurul terminal petrolier din portul 

Constanţa a cărui activitate principală constă în efectuarea prestaţiilor de servicii privind 

primirea, încărcarea, descărcarea ţiţeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice 

precum şi alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export şi tranzit (cod 

CAEN 5224). 
 

b) Precizarea datei de înfiinţare a societăţii comerciale 

 

Societatea Oil Terminal S.A. Constanţa a fost înfiinţată în conformitate cu 

prevederile Legii nr.15/1990, prin Hotărârea Guvernului României nr.1200/12.11.1990.  

 

 c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societăţii 

comerciale, în timpul exerciţiului financiar 

Nu este cazul. 

mailto:Office@oil-terminal.com
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d) Descrierea achiziţiilor şi/sau înstrăinărilor de active 

 

La 31.12.2014 în patrimoniul societăţii sunt înregistrate active imobilizate în sumă 

de 455.930 mii lei, fiind în creştere cu 0,3% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2013. 

În structură activele imobilizate se prezintă astfel: 

Imobilizările necorporale în sumă de 3.675 mii lei fiind în scădere cu 0,6% 

comparativ cu anul 2013. Imobilizările necorporale constau în programe informatice/licenţe 

aferente acestora, achiziţionate de la terţi şi concesiunea activităţii de exploatare a 

rezervoarelor, conductelor de transport al ţiţeiului şi produselor petroliere, a instalaţiilor de 

pompare şi a celorlalte instalaţii şi echipamente aferente acestora, încheiat cu Agenţia 

Naţională pentru Resurse Minerale. 

 Imobilizări corporale în sumă de 441.817 mii lei în următoarea structură: 

- terenuri             297.627 mii lei 

- grupa construcţii            119.483 mii lei 

- instalaţii tehnice şi maşini            20.601 mii lei 

- alte instalaţii, utilaje şi mobilier  4.106 mii lei 

Imobilizările corporale au scăzut cu 0,6% faţă de anul 2013. 

Imobilizări corporale în curs de execuţie în valoare de 4.343 mii lei, reprezintă 

investiţii neterminate la 31.12.2014, înregistrându-se o diminuare a acestora cu 8,6% 

comparativ cu anul 2013, ca urmare a obiectivelor de investiţii puse în funcţiune în cursul 

anului 2014. 

Alte titluri imobilizate în sumă de 171 mii lei. 

În cursul anului 2009 Oil Terminal a participat cu 350 de acţiuni la valoarea 

nominală de 100 lire sterline la capitalul social al companiei Pan European Oil Pipeline – 

Compania de Dezvoltare a Proiectului (PEOP – PDC), în valoare totală de 171 mii lei. 

Alte creanţe imobilizate (depozite bancare și garanții acordate furnizorilor) în sumă 

de 5.924 mii lei, fiind în creștere cu 322,3% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2013. 

 

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activităţii societăţii 

 

Faţă de Programul fizic de prestaţii planificat (4.903 mii tone) la sfârşitul anului 2014 

societatea înregistrează o depășire a Programului fizic total cu 6,1% (299 mii tone). 

 

Structura cantităţilor realizate de produse petroliere şi petrochimice la 31.12.2014 

(mii tone) comparativ cu Programul fizic de prestaţii planificat este următoarea: 
          

Nr. 
 

Anul 2014 

crt. Progr. Realizat ± % 

0 1 2 3 4=3-2 5=3/2*100 

 Total prestaţii, din care: 4.903 5.202 299 ↑   106,1 

1 Ţiţei 1.896 2.473 577 ↑   130,4 

2 Benzină 704 676 (28) ↓   96,0 

3 Motorină 797 804 7 ↑   100,9 

4 Păcură 391 294 (97) ↓   75,2 

5 Produse chimice 1.115 955 (160) ↓   85,6 

  

 

VENITURILE TOTALE la 31.12.2014 sunt în valoare de 108.147 mii lei, 

înregistrând o depășire cu 5.857 mii lei (5,7%) faţă de valoarea planificată (102.290 mii lei). 

 

Structura veniturilor totale realizate la 31.12.2014 comparativ cu nivelul aprobat prin 

HG nr. 1167/29.12.2014 este următoarea: 
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Nr.crt. 
VENITURI 

(mii lei) 

Anul 2014 
BVC Realizat Diferenţe % 

0 1 2 3 4=3-2 5=3/2 

I. VENITURI TOTALE, din care: 102.290 108.147 5.857 105,7 

1. 
Venituri totale din exploatare, din 

care: 

102.140 107.998 5.858 105,7 

1.1    cifra de afaceri 100.920 107.007 6.087 106,0 

1.2    alte venituri 1.220 991 (229) 81,2 

2. Venituri financiare, din care: 150 149 (1) 99,3 

2.1    venituri din dobânzi 30 12 (18) 40,0 

 

Veniturile totale din exploatare (107.998 mii lei) înregistrează o depășire cu 5.858 

mii lei (5,7%) mai mult comparativ cu prevederile bugetare (102.140 mii lei). 

Veniturile din exploatare cuprind cifra de afaceri şi alte venituri. 

Cifra de afaceri în sumă de 107.007 mii lei înregistrează o depășire de 6%, 

respectiv, o creștere cu 6.087 mii lei comparativ cu BVC aprobat (100.920 mii lei). 

Alte venituri (în sumă de 991 mii lei) se compun din: 

 venituri din producţia de imobilizări (reprezentând valoarea veniturilor rezultate 

din lucrări de investiţii realizate cu forţe proprii) în sumă de 30 mii lei. 

 alte venituri din exploatare (reprezentând venituri din penalităţi, din manevre 

feroviare realizate pe infrastructura feroviară proprie la cererea unor clienți) în 

sumă de 916 mii lei.  
 

În anul 2014 CHELTUIELILE TOTALE realizate în sumă de 105.892 mii lei, 

înregistrează o depășire cu 4,2% (4.282 mii lei) peste prevederile bugetare, respectând 

prevederile art.10, alin.(1), lit.b) din OG nr. 26/2013: ”Execuţia bugetelor de venituri şi 

cheltuieli se face cu respectarea următoarelor reguli: 

b) În cazul în care se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale 

aprobate, se pot efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a 

veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi”.  

 

Astfel, la 31.12.2014 se înregistrează următoarele evoluţii procentuale: 

 Grad de realizare a veniturilor totale  105,7% 

 Grad de realizare a cheltuielilor totale 104,2% 

 Indicatorii de eficienţă la 31.12.2014: 

 Profit brut:  

- planificat    680 mii lei 

- realizat 2.255 mii lei 

 Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale: 

- planificat    993 lei 

- realizat    979 lei 

 

Cheltuielile de exploatare în valoare de 104.928 mii lei înregistrează o depășire cu 

4,8% (4.802 mii lei) față de prevederile bugetare aprobate (100.126 mii lei). 

Cheltuielile financiare (cheltuieli privind dobânzile, cheltuieli din diferenţele de 

curs valutar, alte cheltuieli financiare) înregistrate la 31.12.2014 sunt în valoare de 964 mii 

lei, fiind sub prevederile aprobate cu 520 mii lei (35%), datorită în principal economiilor de 

la Cheltuieli privind dobânzile şi Cheltuieli din diferenţe de curs valutar.  

Rezultatul brut (profitul brut) pentru anul 2014 este în sumă de 2.255 mii lei. 

Comparativ cu prevederile bugetare s-a înregistrat o depăşire cu 1.575 mii lei. 
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Pe fiecare flux de activitate realizarea profitului (mii lei) se prezintă astfel: 

Denumire indicatori 
Anul 2014 

BVC Realizat Diferențe % 
0 1 2 3=2-1 4=2/1 

Venituri din exploatare 102.140 107.998 5.858 105,7 

Cheltuieli de exploatare 100.126 104.928 4.802 104,8 

Rezultat din exploatare  2.014 3.070 1.056 152,4 

Venituri financiare 150 149 (1) 99,3 

Cheltuieli financiare 1.484 964 (520) 65,0 

Rezultat financiar (1.334) (815)   

Venituri totale 102.290 108.147 5.857 105,7 

Cheltuieli totale 101.610 105.892 4.282 104,2 

Rezultat brut al exerciţiului (profit) 680 2.255 1.575 331,6 

Impozit pe profit 680 1.689 1.009 248,4 

Rezultat net al exerciţiului (profit) 0 566 566 - 

 

Propunerea privind repartizarea profitului net în sumă de 565.475,39 lei este în 

conformitate cu prevederile OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile 

naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de 

stat, precum şi la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu 

modificările şi completările ulterioare și HG nr. 1167/29.12.2014 privind aprobarea 

bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2014. 

Societatea propune următoarea repartizare a profitului net: 

- rezerve legale    112.727 lei 

              (conform OG 64/2001 art.1, alin. 1, lit a) 

- profit investit scutit      16.244 lei 

              (conform OUG 19/2014 și HG 421/2014) 

- participarea salariaților la profit   0 lei 

  (conform OG 64/2001 art.1, alin. 1, lit e) 

 Prin HG nr. 1167/29.12.2014 privind aprobarea bugetului de venituri și 

cheltuieli rectificat pe anul 2014 nu a fost aprobat profit contabil de repartizat pentru nicio 

destinație prevăzută de OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile 

naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de 

stat, precum şi la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu 

modificările şi completările ulterioare, și,  pe cale de consecință, nu se poate propune 

repartizarea unei sume pentru această destinație. 

- dividende    261.903 lei 

              (conform OG 64/2001 art.1, alin. 1, lit f) dividendele cuvenite acționarilor   

              reprezintă minimum 50%) 

- sursa proprie de finanţare    174.601 lei 

              (conform OG 64/2001 art.1, alin. 1, lit g) 
 

1.1.1 Elemente de evaluare generală 
 

În anul 2014 s-au înregistrat următoarele rezultate: 

a) profit brut       2.255 mii lei 

b) cifra de afaceri  107.007 mii lei 

c) export     12.358 mii lei 

d) costuri   105.892 mii lei 

e) % din piaţă deţinut, după cum urmează: 

- 50% pentru importul de ţiţei via mare 

- peste 60% pentru exportul de produse petroliere 

- 90% pentru importul de păcură  
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f) lichiditate (disponibil în cont curent şi depozite bancare)    6.498 mii lei 

 

1.1.2 Evaluarea nivelului tehnic al societăţii comerciale 

 

OIL TERMINAL S.A. Constanţa are în componenţă 3 depozite: 

 

- Secţia Platformă Nord, situată pe Str. Caraiman Nr. 2, cu o capacitate de 

depozitare ţiţei şi produse petroliere de 420.000 m3. 

- Secţia Platformă Port, situată în incinta Port, dana 69, cu o capacitate de 

depozitare de 102.000 m3 destinată astfel: 

- produse petroliere - asigurare stoc pentru operare la dană; 

- produse chimice - asigurare stoc pentru operare la dană. 

- Secţia Platformă Sud, situată în zona Movila Sara, cu o capacitate de depozitare 

ţiţei, produse petroliere şi petrochimice de 910.000 m3. 

Capacitatea totală de depozitare a acestora este de aproximativ 1.432.000 m3. 

 

În funcţie de specific, fiecare platformă are următoarea infrastructură: 

 rezervoare cu capacităţi cuprinse între 1.500 m3 şi 50.000 m3, de construcţie metalică, 

cilindrice, amplasate vertical – suprasol, prevăzute cu centuri de protecţie, cu capac fix 

sau flotant, cu instalaţii de măsurare automată a cantităţii de produs depozitat şi cu 

instalaţie pentru stingerea incendiilor; 

 capacităţi de încărcare/descărcare produse petroliere şi chimice lichide formate din 

rampe, căi ferate cu o lungime totală de aproximativ 30 km, prevăzute cu instalaţii 

automatizate de încărcare; 

 conducte de transport pentru încărcare/descărcare la/din nave a ţiţeiului, produselor 

petroliere, petrochimice, chimice lichide şi uleiurilor, cu diametre cuprinse între 100 şi 

1000 mm; 

 case de pompe ce pot realiza debite între 300 – 2.500 m3/h; 

 instalaţii de contorizare computerizată amplasate în imediata vecinătate a danelor de 

încărcare/descărcare motorină, benzină şi descărcare ţiţei; 

 laboratoare dotate cu aparatură pentru efectuarea analizelor fizico-chimice specifice; 

 instalaţii pe cheu de încărcare produse la barje (ţiţei, motorină, benzină, păcură) şi de 

bunkerare a navelor cu combustibil uşor şi greu în toate danele petroliere. 
Terminalul are în exploatare 7 dane operative în Portul Constanţa de adâncimi între 

13-17 m, permiţând operarea navelor cu o capacitate de până la 150.000 tdw. Danele sunt 
dotate cu instalaţii de cuplare la nave pentru încărcare/descărcare, acţionate hidraulic cu 
diametru de 12”, respectiv 16”.  

 
Oil Terminal S.A. Constanţa este interconectată cu rafinăriile româneşti prin 

intermediul societăţii de transport Conpet S.A. Ploieşti pentru transportul ţiţeiului de la 
terminal la rafinării, pe conducte subterane ce fac parte din sistemul naţional de transport. 

De asemenea, terminalul are legături la reţeaua naţională de căi ferate, reţeaua de căi 
rutiere şi la canalul Dunăre-Marea Neagră. 

  

 Descrierea principalelor produse realizate şi/sau servicii prestate cu precizarea: 
  

 a) Principalele pieţe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu şi metodele 
de distribuţie 

 

Principalii clienţi cu pondere importantă în cifra de afaceri (81%) în anul 2014 sunt:  

1. Petrotel Lukoil S.A. Ploieşti (33%) – pentru prestaţii de ţiţei, benzină, și 

motorină; 
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2. OMV Petrom S.A. Bucureşti (17%) – pentru prestaţii de păcură, benzină, 

motorină, ţiţei şi produse chimice; 

3. Oscar Downstream (10%) – pentru prestaţii de motorină; 

4. Mol Romania Petroleum Products (6%) – pentru prestaţii de motorină. 

5. Vitol S.A. Geneva (6%) – pentru prestaţii de motorină şi păcură; 

6. Rompetrol Rafinare (5%) – pentru prestaţii de ţiţei, benzină şi produse chimice; 

7. Interagro S.A. Bucureşti (4%) – pentru produse chimice; 

 

b) Ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile şi în totalul 

cifrei de afaceri ale societăţii comerciale pentru ultimii trei ani 
           -lei- 

Produse petroliere Anul 2014 
% 

* 

% 

** 
Anul 2013 

% 

* 

% 

** 
Anul 2012 

% 

* 

% 

** 

Ţiţei  35.800.725 33 33 29.525.465 26 26 29.946.166 27 26 

Motorină  30.865.238 29 28 32.036.926 29 28 44.113.094 40 38 

Benzină 8.227.396 8 8 9.637.636 9 8 7.752.064 7 7 

Păcură 8.277.993 8 8 13.158.759 12 12 9.447.891 8 8 

Produse chimice 16.746.796 16 15 10.189.738 9 9 9.231.310 8 8 

Alte produse şi servicii 7.088.370 6 7 17.029.643 15 15 11.021.615 10 9 

Cifra de afaceri 107.006.518 100 - 111.578.167 100 - 111.512.140 100 - 

Alte venituri exploatare 

şi financiare 
1.140.379  1 1.782.285  2 4.601.216  4 

Venituri totale 108.146.897 - 100 113.360.452 - 100 116.113.356 - 100 

 

*  % în cifra de afaceri 

** % în venituri totale 

 

Analizând datele comparativ cu anii 2013 şi 2012 se observă o diminuare a 

veniturilor în anul 2014 cu 4,6% faţă de anul 2013 şi cu 6,9% faţă de anul 2012. 

Valoarea cifrei de afaceri realizată în anul 2014 a înregistrat o scădere cu 4,1% faţă 

de anul 2013 şi cu 4% faţă de anul 2012, astfel: 

- la prestația ţiţei înregistrăm o creștere cu 21,3% faţă de anul 2013 şi cu 19,6% 

faţă de anul 2012; 

- valoarea prestaţiei motorină a scăzut cu 3,7% faţă de anul 2013 şi cu 30% faţă de 

anul 2012; 

- la prestaţia benzină înregistrăm o scădere cu 14,6% faţă de anul 2013 şi o creștere 

cu 6,1% faţă de anul 2012; 

- valoarea prestației păcură a scăzut cu 37,1% faţă de anul 2013 şi cu 12,4% faţă de 

anul 2012; 

- valoarea prestaţiilor la produsele chimice a crescut cu 64,3% faţă de anul 2013 şi 

cu 81,4% faţă de anul 2012. 

 

c) Produse noi avute în vedere pentru care se va afecta un volum substanţial de 

active în viitorul exerciţiu financiar precum şi stadiul de dezvoltare al acestor produse 

Nu este cazul. 

 

1.1.3 Evaluarea activităţii de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene, 

surse import) 

 

Activitatea de achiziţii în cadrul Oil Terminal se desfăşoară în conformitate cu 

Regulamentul Intern de Achiziţii avizat prin Decizia Consiliului de Administraţie şi 

actualizat în coroborare cu modificările legislative în materie. 
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Furnizorii de produse, servicii şi lucrări de la care societatea se aprovizionează sunt 

furnizori de: energie electrică, apă, gaze naturale, prestaţii privind lucrările de reparaţii, 

investiţii, comunicaţii, servicii de pază, aprovizionare cu materiale şi piese de schimb, 

combustibili, carburanţi, etc. 

Societatea Oil Terminal S.A. Constanţa nu înregistrează stocuri de materii prime în 

calitate de prestator de servicii, iar activitatea de aprovizionare tehnico-materială este în cea 

mai mare parte din surse indigene şi are ca scop asigurarea materialelor pentru activitatea de 

reparaţii, întreţinere, protecţia muncii, administrativ, echipament, combustibil pentru 

funcţionarea parcului propriu auto şi funcţionarea locomotivelor CF. 

 

În ceea ce priveşte încadrarea Oil Terminal ca şi autoritate contractantă conform 

O.U.G. 34/2006, menţionăm: 

1. Societatea Oil Terminal S.A. este persoană juridică română de drept privat, organizată ca 

societate pe acţiuni având ca acţionari: 

- Ministerul Economiei: 59,62% 

- Fondul Proprietatea S.A: 6,32%  

- Alte persoane fizice şi juridice: 34,06% 

2. Obiectul principal de activitate al Societății Oil Terminal S.A. este manipularea ţiţeiului, 

produselor petroliere, petrochimice, chimice lichide pentru import, export si tranzit (cod 

CAEN 5224) fără să constituie o activitate relevantă, în înţelesul secţiunii 1 a cap. VIII 

din O.U.G. nr. 34/2006. 

3. Societatea Oil Terminal S.A. nu are calitatea de autoritate sau instituţie publică, organism 

de drept public cu personalitate juridică înfiinţat pentru a satisface nevoi de interes 

general fără caracter comercial sau industrial, ori asociere între acestea.  

4. Societatea Oil Terminal S.A. nu este o întreprindere publică ce desfăşoară una sau mai 

multe dintre activităţile prevăzute la cap. VIII secţiunea 1, din O.U.G. nr. 34/2006, atunci 

când aceasta atribuie contracte de achiziţie sau încheie acorduri-cadru destinate efectuării 

respectivelor activităţi. 

5. Societatea Oil Terminal S.A. nu desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute 

la cap. VIII secţiunea 1 din O.UG. nr. 34/2006 în baza unui drept special sau exclusiv, 

astfel cum este acesta definit la art. 3 lit. K, acordat de o autoritate competentă, atunci 

când acesta atribuie contracte de achiziţie publică sau încheie acorduri-cadru destinate 

efectuării respectivelor activităţi. 

6. Sursele de finanţare ale societăţii sunt constituite din: 

- surse proprii (venituri încasate ca urmare a prestaţiilor efectuate) 

- surse atrase (linie capital de lucru pentru completarea necesarului de lichidități) 

Societatea Oil Terminal S.A. nu este finanţată de la bugetul de stat sau bugetul local. 

 

În conformitate cu art. 161 al OUG 34/2006 şi Ordinul 14/09.01.2014 al Ministrului 

delegat pentru energie, până pe data de 20.02.2014, Regulamentul de Achiziţii a fost 

transmis spre aprobare către autoritatea tutelara respectiv, Ministerul Economiei, 

Departamentul pentru Energie. 

 

1.1.4 Evaluarea activităţii de vânzare 

 

a) Descrierea evoluţiei vânzărilor secvenţial pe piaţa internă şi/sau externă şi a 

perspectivelor vânzărilor pe termen mediu şi lung 

 

Cifra de afaceri realizată în anul 2014 este în valoare de 107.007 mii lei (respectiv, 

23.874,2 mii EUR la cursul oficial valabil în 31.12.2014 de 1 EUR = 4,4821 lei, conform 

precizărilor Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 3055/2009). 

 



8 

 

 
Principalii clienţi pe piaţa internă şi externă în anul 2014 comparativ cu 2013: 

Clienţi interni 
% în Cifra de afaceri 

Anul 2014 Anul 2013 

Petrotel Lukoil 33,0 21,2 

OMV Petrom 17,4 18,0 

Oscar Downstream 10,0 9,9 

Mol România Petroleum Products 6,3 2,9 

Rompetrol Rafinare 5,0 3,1 

Interagro SA București 3,6 4,7 

Interagro Zimnicea 3,4 - 

Chimcomplex 2,3 0,9 

Island Petroleum 1,6 1,3 

 

Clienţi externi 
% în Cifra de afaceri 

Anul 2014 Anul 2013 

Vitol SA Geneva 6,1 9,3 

Euronova Energies 1,7 0,1 

Mitsubishi International GMBH 1,5 1,4 

Phoenix Shiping 0,9 0,6 

Litasco Geneva Elveţia 0,1 7,4 

 

Pentru anul 2014 bugetul de venituri şi cheltuieli a fost fundamentat pe un program 

fizic de prestaţii de 4.903 mii tone şi o cifră de afaceri de 100.920 mii lei. 

 

Pe termen mediu, respectiv, anii 2015 şi 2016 se estimează un program fizic de 5.421 

mii tone pentru anul 2015, respectiv, 5.584 mii tone pentru anul 2016 şi o cifră de afaceri de 

121.002 mii lei în anul 2015, respectiv, 124.632 mii lei în anul 2016. 

Pe termen lung, respectiv, anul 2017 se estimează un program fizic de 5.751 mii tone 

şi o cifră de afaceri de 128.371 mii lei. 

 

b) Descrierea situaţiei concurenţiale în domeniul de activitate al societăţii 

comerciale, a ponderii pe piaţă a produselor sau serviciilor societăţii comerciale şi a 

principalilor competitori 

 

Pe plan intern, Oil Terminal S.A. Constanţa este cel mai mare terminal pentru import 

şi export ţiţei, produse petroliere şi produse chimice la Marea Neagră şi ocupă piaţa 

prestaţiilor în proporţie de 50% pentru importul de ţiţei via mare, peste 60% pentru exportul 

de produse petroliere şi 90% pentru importul de păcură. 

 

Referitor la întreaga sferă a serviciilor în domeniul petrolier avem concurenţă: 

- terminalul din portul Midia; 

- terminalele din porturile dunărene româneşti (Galaţi, Giurgiu şi Drobeta Turnu 

Severin); 

- terminalul de la Reni; 

- operatorii portuari Minmetal şi Frial pentru exportul de îngrăşăminte lichide. 

 

Analizând activitatea concurenţilor menţionaţi mai sus se constată următoarele: 

 Terminalul din portul Midia: 

În luna martie 2009 Rompetrol Rafinare a pus în funcţiune terminalul propriu (mono 

buoy) situat la 8,6 km în largul Mării Negre pentru a descărca ţiţeiul necesar pentru rafinare 
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fără a mai fi nevoie de serviciile Oil Terminal. După acea dată, nave cu ţiţei pentru clientul 

Rompetrol nu au mai fost descărcate prin societatea noastră decât atunci când au existat 

probleme tehnice sau vreme nefavorabilă la mono buoy. Acest lucru a generat un deficit de 

circa 4 milioane tone ţiţei/an în activitatea Oil Terminal, precum şi deficit anual privind 

valoarea redevenţei pe care statul român trebuia să o încaseze din această cantitate rulată.  

Pentru creşterea exportului produselor realizate de rafinăria Petromidia, Midia 

Marine Terminal (MMT) a modernizat şi extins în 2008 capacitatea danei 9 (terminalele 9A, 

9B şi 9C), iar în 2011 dragarea celor şapte dane ale Grupului din portul Midia. Lucrările au 

permis triplarea capacităţii de transfer a produselor finite la peste 350.000 tone/lună, dar şi 

acostarea navelor maritime cu o capacitate mai mare de 10.000 tdw şi a barjelor de 2.000 

tdw. 

În perioada 2008-2014 au existat contacte permanente între reprezentanţii Rompetrol 

Rafinare, Petrotel Lukoil şi Conpet pentru transferul activităţii de descărcare ţiţei din nave 

maritime de la Oil Terminal la Midia prin mono-buoy. În cazul în care acest lucru se va 

realiza, importul de ţiţei prin Oil Terminal se va sista, iar statul român nu va mai încasa 

redevenţă. 

 Terminalele din porturile dunărene româneşti (Galaţi, Giurgiu şi Drobeta 

Turnu Severin): 

Prin terminalele de la Dunăre se efectuează operaţiuni de încărcare/descărcare în/din 

barje fluviale cu benzină şi motorină. 

Oil Terminal are facilităţi tehnice pentru operare barje fluviale indiferent de tipul de 

produs care se tranzitează. 

 Terminalul de la Reni: 

Acest terminal este un concurent al nostru în principal în ceea ce priveste rulajul de 

marfă încărcată în portul din Serbia. Acesta are capacitate mică de depozitare, de circa 5 mii 

de tone, iar pescajul pe Dunăre permite operarea navelor de capacităţi mici până la 5-6 mii 

tdw. Pentru cantităţi mari clienţii apelează la serviciile Oil Terminal. 

 Exportul de îngrăşăminte lichide: 

În Portul Constanţa sunt doi operatori portuari ce au rezervoare pentru depozitare 

îngrăşăminte lichide (urean): Frial cu o capacitate de 15.000 metri cubi prin care s-a rulat 

marfă de la Interagro (începând cu anul 2013 toată cantitatea de urean produsă de Interagro 

s-a exportat numai prin Oil Terminal) şi Minmetal/Ameropa cu rezervoare de 20 mii metri 

cubi prin care se rulează numai marfă produsă la Azomureş S.A. Târgu Mureş. 

 

Principalii concurenţi pe piaţa specifică: 

Nr. 

crt. 

Produsul sau grupul de produse 

(servicii) 

Concurentul 

Intern Extern 

1. Terminalul din Portul Midia, exploatat de S.C. Rompetrol Rafinare S.A. x  

2. Terminalul Unicom-Oil Terminal din Galaţi x  

3. 
În portul Constanţa se exportă îngrăşăminte lichide de tipul urean prin 

alte două firme: 

  

         S.C. Frial S.A. x  

         S.C. Minmetal S.A. x  

4. 
Terminalul portului Omisalje din Croaţia, care a preluat în totalitate 

tranzitul de ţiţei către Serbia 

 x 

5. Terminalul Reni  x 

 

c) Descrierea oricărei dependenţe semnificative a societăţii comerciale faţă de un 

singur client sau faţă de un grup de clienţi a cărui pierdere ar avea un impact negativ 

asupra veniturilor societăţii 
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Pierderea unor clienţi tradiţionali care îşi derulau afacerea prin Oil Terminal. 
- construirea unui mono buoy de către Rompetrol Rafinare prin care se descarcă 

ţiţeiul necesar pentru propria activitate de rafinare şi export produse petroliere; 

- dezvoltarea portului Midia de către Rompetrol Rafinare prin care îşi realizează 

importul de ţiţei şi exporturile direct, fără a mai folosi facilităţile Oil Terminal; 

- procesarea ţiţeiului din producţie internă de către OMV Petrom, client care deţine o 

pondere semnificativă din cifra de afaceri şi renunţarea la importul de ţiţei derulat prin 

terminalul petrolier; 

- vânzarea de către OMV Petrom a ţiţeiului indigen către Petrotel Lukoil cu livrare 

prin cisterne CF, în cantităţi de 50-60 mii tone/lună. Această tranzacţie comercială afectează 

de două ori Oil Terminal S.A. Constanţa. 

 

Reduceri de activitate sau evenimente imprevizibile, precum stări de forţă 

majoră ce au afectat activitatea clienţilor privind produsele chimice lichide 
(Chimcomplex Borzeşti, Oltchim S.A. Râmnicu Vâlcea şi Interagro S.A. Bucureşti). 

 

Pierderea calităţii de antrepozit fiscal. Prin OUG nr 54/23.06.2010 s-a interzis 

deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize către Oil Terminal S.A. 

Constanţa, respectiv, din Oil Terminal spre alte antrepozite. Această măsură a produs o 

diminuare semnificativă a rulajelor de produse petroliere accizabile derulate prin terminalul 

petrolier şi, implicit, a condus la scăderea veniturilor realizate. 

 

Variaţia pe piaţa internaţională a cotaţiilor produselor petroliere şi chimice 
(leşie sodă, îngrăşăminte lichide, etc.) fapt ce a condus la scăderea cantităţilor tranzitate în 

anumite perioade de timp. 

 

1.1.5 Evaluarea aspectelor legate de angajaţii/personalul societăţii comerciale 

 

a) Precizarea numărului şi a nivelului de pregătire a angajaţilor societăţii 

comerciale precum şi a gradului de sindicalizare a forţei de muncă 

 

La data de 01.01.2014 numărul efectiv de personal al societății a fost de 1.065 

angajaţi, iar la 31.12.2014 de 1.029 angajaţi, înregistrându-se o diminuare cu 36 angajaţi. 

La 31.12.2014, numărul efectiv de personal de 1.029 angajaţi este structurat pe 

următoarele niveluri de pregătire: 

- personal cu studii superioare 182, din care 39 personal cu funcţii de conducere; 

- personal cu studii medii/gimnaziale 847, din care 783 personal calificat şi 64 

personal necalificat. 

 

Gradul de sindicalizare al forţei de muncă pentru anul 2014 a fost de 99,2%.  

 

Pe parcursul anului 2014, Oil Terminal S.A. Constanţa a organizat evaluarea 

performanţelor individuale ale personalului prin: 

- fişe de evaluare; 

- evaluarea pe baza fişei de post şi în funcţie de criteriile stabilite în fişa de 

evaluare. 

Prin datele furnizate de rezultatele centralizate ale evaluărilor, echipa managerială a 

ajuns în posesia unei imagini generale cu privire la performanţele personalului. 

În domeniul formării şi perfecţionării salariaţilor, Oil Terminal S.A. Constanţa 

consideră că instruirea personalului în concordanţă cu modificările legislative, instrucţiunile 

şi normele organismelor certificate, este de importanţă majoră pentru creşterea 
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performanţelor şi dezvoltarea firmei. Evaluarea necesităţilor specifice fiecărui post şi angajat 

în parte s-a desfăşurat în anul 2014 conform planului de instruire. 

 

Participări la cursuri 2014: 

- cursuri de formare/perfecţionare profesională cu formatori externi şi autorizări 

profesionale, conform legislaţiei în vigoare: 233 salariaţi; 

- cursuri de instruire/reautorizare internă: toţi salariaţii. 
 

b) Descrierea raporturilor dintre manager şi angajaţi, precum şi a oricăror 

elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi 

 

În anul 2014 nu au existat elemente de natură conflictuală între angajaţi şi conducerea 

societăţii. 

 

1.1.6 Evaluarea aspectelor legate de impactul activităţii de bază a emitentului 

asupra mediului înconjurător 

 

Conform HG nr.804/2007, Oil Terminal SA este clasificată ca obiectiv ce prezintă 

risc major și își desfășoară activitatea în baza Autorizațiilor de Mediu nr. 343/13.09.2013 

pentru Secția Platformă Port, 439/14.11.2013 pentru Secția Platformă Nord, 504/13.12.2013 

pentru Secția Platformă Sud, revizuite în data de 09.12.2014, și a Autorizației de 

Gospodărire a Apelor nr. 138/11.06.2014. 

Conformarea la cerințele autorizațiilor presupune respectarea prevederilor legale, 

implementarea şi menţinerea sistemelor de management în domeniul mediului şi securităţii, 

asigurarea funcţionării în parametrii proiectaţi a tuturor utilajelor şi instalaţiilor obiectivului, 

cu respectarea programelor de mentenanţă şi preocuparea permanentă pentru modernizarea 

instalațiilor sau dezafectarea instalaţiilor la finalizarea duratei de viaţă. 

Având în vedere activitatea societății în domeniul petrolier, putem afirma că există un 

impact asupra factorilor de mediu legat atât de poluarea istorică, cât și de activitatea curentă. 

Managementul la vârf a avut ca preocupare principală,  printre altele, rezolvarea problemelor 

cu impact negativ asupra mediului. 

Conducerea societății consideră poluarea istorică ca fiind una dintre problemele 

principale de mediu în prezent și realizează următoarele acțiuni: 

- monitorizarea şi ecologizarea solului, subsolului şi pânzei freatice afectate de  

activitatea istorică, atât pe amplasamentul Secţiilor Platformă Nord şi Sud, cât şi în zona 

rezidenţială din vecinătatea Secţiei Platformă Nord, prin extragerea apei contaminate cu 

produs petrolier; 

- măsurarea nivelului piezometric al pânzei freatice, precum și înălțimea peliculei  

de produs extrăgându-se, după caz, prin vidanjare, apa cu produs petrolier; 

- monitorizarea indicatorilor „produs petrolier” semestrial și ”metale” anual; 

- verificarea vizuală zilnică a sistemelor de etanșare din instalații. Pe fasciculul de  

conducte care asigură importul/exportul de produse petroliere, s-au întreprins și sunt în curs 

de desfășurare lucrări de ecologizare, refacerea rigolelor de captare și dirijare a apelor 

pluviale, remedieri la conducte și armături, remedieri și înlocuiri de tronsoane de conducte, 

ecologizarea solului, astfel încât impactul asupra arealului acvatoriului portuar să fie redus 

semnificativ. 

- menținerea sub control a operațiunilor tehnologice în vederea preîntâmpinării  

producerii sau a intervenției operative în caz de poluare; 

- încadrarea strictă în consumuri tehnologice; 

- gestionarea deșeurilor și eliminarea acestora prin firme autorizate. 

Minimizarea impactului activității asupra factorilor de mediu s-a realizat și prin 

lucrări de investiții/modernizări ale instalațiilor de transport și depozitare a produselor 
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petroliere, în special prin reamenajarea unor spații de depozitare (rezervorul 28/S pentru 

motorină și rezervoarele 17/P și 4/P pentru metanol), înlocuirea a circa 500 m conducte 

transport păcură și urean, etc. 

Valoarea lucrărilor de investiții și reparații cu impact pozitiv asupra factorilor de 

mediu a fost la sfârșitul anului 2014 de peste 4.000 mii lei. 

 

1.1.7 Evaluarea activităţii de cercetare şi dezvoltare 

Nu este cazul. 

 

1.1.8 Evaluarea activităţii societăţii comerciale privind managementul riscului 

 

Descrierea expunerii societăţii comerciale faţă de riscul de preţ, de credit, de 

lichiditate şi de cash-flow. 

 

Gestionarea riscului de preţ 

Expunerea societăţii faţă de riscul de preţ este monitorizată prin contabilitatea de 

gestiune şi activitatea de calculaţie a costurilor, care cuprinde următoarele aspecte: 

 Modul de formare a cheltuielilor de producţie ale societăţii; 

 Gruparea şi comportamentul cheltuielilor în raport cu factorii care le generează şi cu 

caracterul lor; 

 Prestabilirea nivelului şi structurii costurilor pentrru fiecare prestaţie în parte, 

precum şi pentru întreaga prestaţie planificată; 

 Înregistrarea analitică curentă a cheltuielilor de producţie pe perioade de gestiune şi 

de calcul a indicatorilor ceruţi de metodele de calculaţie folosite la un moment dat; 

 Analiza comparată a nivelului şi a structurii cheltuielilor de producţie şi, implicit, a 

costurilor calculate în baza lor, servind la optimizarea deciziilor în procesul 

conducerii laturii valorice a prestaţiei. 

Acţiunile pragmatice iniţiate şi desfăşurate de societate în vederea realizării 

obiectivelor contabilităţii de gestiune urmăresc: 

 Determinarea costurilor pe produse; 

 Determinarea rentabilităţii pe produse; 

 Producerea şi furnizarea informaţiilor necesare elaborării, urmăririi şi controlului 

bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi actualizării indicatorilor care contribuie 

la optimizarea deciziilor la nivelul conducerii societăţii. 
 

Astfel, calculaţia costurilor, care stă la baza stabilirii tarifelor de prestaţii în cadrul 

societăţii, reprezintă principalul instrument în acţiunea de prospectare, identificare şi 

mobilizare a rezervelor interne ale societăţii deoarece: 

1.calculaţia costurilor furnizează informaţii asupra laturii valorice a prestaţiei  

realizate atât pentru cheltuielile efectuate în trecut, cât şi pentru cele prezente; 

2.nivelul costurilor prestaţiei constituie un criteriu economic pentru eficientizarea  

activităţii societăţii; 

3.stabilirea corectă a tarifelor de prestaţii reprezintă un instrument important pentru  

conducerea managerială a societăţii; 

4.calculaţia costurilor este un instrument important pentru activitatea de planificare 

financiară din cadrul societăţii; 

5.organizând contabilitatea de gestiune atât la nivelul societăţii, cât şi pe fiecare 

 prestaţie în parte se creează posibilitatea urmăririi costurilor în dinamică. 

Prin urmărirea periodică a dinamicii costurilor pe tona convenţională de produs 

(semestrial) se asigură un echilibru între costul mediu pe tona de produs şi venitul mediu 

realizat pe aceeaşi unitate de măsură, astfel încât prestaţiile efectuate să fie eficiente şi să 

aducă un plus de valoare. 
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Gestionarea riscului de credit 

Riscul de credit se referă la riscul că un partener de afaceri nu va reuşi să îşi 

îndeplinească obligaţiile contractuale, generând o pierdere financiară pentru societate. 

Riscul de credit aferent portofoliului de clienți parteneri este evaluat, monitorizat şi 

gestionat, astfel: 

- Monitorizarea lunară a indicatorului de gestiune ”Viteza de rotație a debitelor  

clienți”. Acest indicator evaluează eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale și 

exprimă nr de zile până la data la care clienții debitori își achită datoriile către societate. 

Creșterea valorică a acestuia poate indica probleme legate de controlul creditului acordat 

clienților și, în consecință, creanțe mai greu de încasat (clienți rău platnici). Pentru anul 2014 

nivelul acestui indicator este de 40 de zile. 

- Notificarea clienților care nu au respectat termenul contractual de 30 de zile  

privind plata debitelor datorate societății; 

- Facturarea penalităților și a dobânzilor de întârziere; 

- Acționarea în instanță în vederea recuperării creanțelor de încasat de la clienții  

rău platnici; 

- Recuperarea debitelor stabilite de instanțele de judecată prin dosare de executare  

Silită; 

- Recuperarea debitelor aferente intrării în insolvență și înscrierea la masa credală. 
 

Gestionarea riscului de lichiditate 

În scopul evaluării riscului de lichiditate, fluxurile de trezorerie operaţionale şi 

financiare bugetate sunt monitorizate şi analizate lunar în vederea stabilirii nivelului estimat 

al modificărilor nete în lichiditate. Analiza furnizează baza pentru deciziile de finanţare şi 

angajamentele de capital. Rezervele de lichiditate sub forma liniei de credit angajate sunt 

constituite pentru a asigura în orice moment solvabilitatea şi flexibilitatea financiară 

necesară societăţii.  

 Indicatorii de lichiditate oferă garanţia acoperirii datoriilor curente din active curente. 

Lichiditatea curentă reprezintă raportul dintre active curente şi datoriile curente, înregistrând 

în anul 2014 valoarea 0,85 faţă de 0,95 în anul 2013. 

Lichiditatea imediată (testul acid) reprezintă un raport între activele curente 

diminuate cu stocurile şi datoriile curente, valoarea acestui indicator fiind în anul 2014 de 

0,82 faţă de 0,90 în anul 2013. 

 Pentru a evita o expunere a societăţii faţă de apariţia unui risc privind lichiditatea, 

Adunarea Generală a Acţionarilor a aprobat contractarea unei linii de credit (capital de lucru) 

pentru o perioadă de un an (Contract de credit/linie de credit nr. 

C12002013014744/05.09.2013 încheiat cu OTP Bank și act adițional nr. 3/04.09.2014 

(septembrie 2014-2015). 

Scopul contractării liniei de credit a fost asigurarea lichidităţiilor necesare pentru 

desfăşurarea activităţii. Obiectivul principal este utilizarea liniei de credit numai în situaţii în 

care nivelul încasărilor este deficitar comparativ cu obligaţiile de plată faţă de terţi. 
 

Gestionarea riscului de cash-flow 

În anul 2014 fluxul net de trezorerie din activitatea de exploatare este de 14.381 mii 

lei, în creștere faţă de anul 2013 cu suma de 10.224 mii lei.  

Fluxul de numerar din activitatea de investitii include, în principal, plăţi pentru 

investiţii în imobilizări corporale şi necorporale în valoare de 8.935 mii lei. 

Faţă de anul precedent, trezoreria netă utilizată în activitatea de investiţii este în 

scădere cu 3.678 mii lei. 

Fluxul de trezorerie din activităţi de finanţare este reprezentat din ieșiri de numerar 

(2.675 mii lei), în următoarea structură: 
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- 2.472 mii lei – împrumuturi aferente credite pe termen scurt și lung  

-      56 mii lei – dividende plătite 

-    147 mii lei – plăți din operaţiuni de leasing 

Comparativ cu anul precedent, fluxul de trezorerie din activităţi de finanţare 

înregistrează o scădere cu 10.236 mii lei. 

În anul 2014 s-a înregistrat o viteză de rotaţie a debitelor clienţi de 40 de zile şi o 

viteză de rotaţie a creditelor furnizori de 31 de zile. 

 

 Descrierea politicilor şi a obiectivelor societăţii comerciale privind 

managementul riscului 

 

Potrivit prevederilor OMFP nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului Controlului 

Intern/Managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice 

şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, prin angajamentul deplin al conducerii societăţii şi măsurile dispuse, 

s-a creat şi adoptat cadrul organizatoric, procedural şi metodologic pentru implementarea şi 

dezvoltarea procesului de management al riscului în vederea gestionării riscurilor într-un 

mod cât mai eficient, economic şi eficace pentru atingerea obiectivelor în ţintele prognozate. 

Prin procedura de sistem Managementul Riscului s-au prevăzut acţiunile, regulile, 

responsabilităţile, metodologia de lucru privind evaluarea şi ierarhizarea riscurilor, 

înregistrările, circuitul şi fluxul informaţional, evidenţiate prin intermediul diagramei de 

proces, având drept scop controlul global şi integrat a riscurilor la nivelul tuturor activităţilor 

societăţii, stabilirea expunerii la risc şi profilului de risc în vederea îmbunătăţirii procesului 

de fundamentare şi luare a deciziilor şi asigurarea unei guvernanţe corporative proactive. 

Pentru buna gestionare a riscurilor pe toate nivelurile manageriale ale societăţii, prin 

decizia internă a conducătorului societăţii, au fost desemnaţi responsabilii cu riscurile la 

nivelul compartimentelor societăţii cât şi la nivelul societăţii, iar în cadrul compartimentelor 

societăţii s-au constituit echipele de gestionare a riscurilor.  

Arătăm ca obiectivele specifice aferente activităţilor societăţii, analizate şi evaluate 

semestrial prin indicatori de rezultat, au fost corelate în cadrul registrului riscurilor cu 

riscurile specifice activităţii, iar la nivelul societăţii aceste obiective sunt asimilate ca şi 

obiective ale managementului riscului, fiind integrate şi corelate cu obiectivele generale 

(strategice). 

 

Prin intermediul Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial, 

s-au prevăzut şi realizat următoarele acţiuni: 

 Identificarea şi evaluarea principalelor riscuri proprii activităţilor din cadrul 

compartimentelor, asociate obiectivelor specifice ale acestora; 

 Stabilirea măsurilor de gestionare a riscurilor identificate şi evaluate la nivelul 

activităţilor din cadrul compartimentelor; 

 Completarea/actualizarea registrului riscurilor; 

 Centralizarea principalelor riscuri şi elaborarea registrului riscurilor la nivelul 

societăţii care afectează atingerea obiectivelor generale ale societăţii şi a celor 

specifice. 

 

Evaluarea gradului de eficienţă a sistemului de administrare a riscurilor este realizată 

semestrial, atât la nivel de compartiment, cât şi la nivel de organizaţie, iar rezultatele privind 

procesul de gestionare a riscurilor sunt raportate prin intermediul ,,Registrului riscurilor”. 

 Urmare implementării măsurilor de control intern, la nivelul anului încheiat, faţă de 

expunerea la riscul rezidual, pentru riscurile identificate şi gestionate la nivelul 
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compartimentelor societăţii a rezultat următoarea ierarhizare a nivelului de toleranţă la risc, 

după cum urmează: 

 85 riscuri de nivel ,,tolerabil” (86,74%) 

 11 riscuri de nivel ,,tolerare ridicată” (11,22%) 

  2 riscuri de nivel ,,tolerare scăzută” (2,04%) 

  0 riscuri de nivel ,,intolerabil” (0%). 

 

În urma analizei managementului, ca propuneri de îmbunătăţire a procesului de 

gestionare a riscurilor, au rezultat în principal următoarele:  

1. Actualizarea, aplicarea şi monitorizarea ,,Planului pentru implementarea măsurilor de 

control intern”, inclusiv privind riscurile de corupție, precum și evaluarea eficacității 

măsurilor de control intern aplicate; 

2. Revizuirea/actualizarea periodică a Registrului riscurilor, inclusiv a Registrului 

riscurilor de corupție, prin identificarea și gestionarea unor noi riscuri, ori revizuirea 

celor existente, precum şi ori de câte ori intervin modificări ale premiselor, ipotezelor 

de lucru și obiectivelor; 

3. Transmiterea datelor din ,,Registrul riscurilor” şi ,,Planului pentru implementarea 

măsurilor de control”, inclusiv privind riscurile de corupție, către Biroul Audit Intern 

şi Compartimentul Control Financiar de Gestiune şi Inspecţie Internă pentru 

susţinerea şi realizarea misiunilor de asigurare şi control în baza obiectivelor aprobate 

prin documentele programate; 

4. Dezvoltarea și menținerea conformității sistemului de control intern/managerial la 

nivelul organizaţiei, în baza prevederilor ,,Programului de dezvoltare a sistemului de 

control intern/managerial” şi O.M.F.P. nr.946/2005, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare.  

 

 1.1.9 Elemente de perspectivă privind activitatea societăţii comerciale 
 

a) Prezentarea şi analizarea tendinţelor, elementelor, evenimentelor sau 

factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societăţii, 

comparativ cu aceeaşi perioadă a anului anterior 

 

Lichiditatea societății ar putea fi afectată de: 

 - nerealizarea Programului de prestații planificat pentru anul curent ca urmare a 

diminuării activității comerciale planificate a clienților pentru anul 2015; 

 - neîncasarea creanțelor în termenul prevăzut în contractele de prestări de servicii 

încheiate cu clienții, respectiv, în termen de 30 de zile de la emiterea facturii fiscale; 

 - intrarea în incapacitate de plată/insolvență a unor clienți; 

 - reducerea activității unor clienți sau apariția unor evenimente imprevizibile, precum 

stări de forţă majoră; 

- variaţia pe piaţa internaţională a cotaţiilor produselor petroliere şi petrochimice 

lichide, fapt ce ar conduce la scăderea cantităţilor tranzitate în anumite perioade de timp și, 

implicit, a veniturilor de facturat; 

- calcularea unor impozite și taxe suplimentare față de obligațiile către bugetul de stat 

și bugetul local stabilite de societate, ca urmare a unor controale fiscale; 

- pierderea unor litigii al căror obiect îl reprezintă diverse pretenții ale clienților-

reclamanți. 

 

b) Prezentarea şi analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau 

anticipate asupra situaţiei financiare a societăţii comparativ cu aceeaşi perioadă a 

anului trecut 
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Activitatea de investiţii în cadrul societăţii Oil Terminal S.A. Constanţa se 

desfăşoară pe două direcţii principale: 

 1.Obiective de investiţii pentru patrimoniul propriu al societăţii; 

 2.Obiective de investiţii aferente domeniului public, conform Programului minimal 

privind reabilitarea şi modernizarea terminalului petrolier 2013-2017, anexă la Acordul 

Petrolier de Concesiune încheiat cu Agenţia Naţională de Resurse Minerale. 

 

În anul 2014 s-au înregistrat cheltuieli de investiţii totale în valoare de 8.831 mii lei 

fiind mai mici cu 548 mii lei faţă de valoarea planificată pentru anul 2014 (respectiv, 9.379 

mii lei).  

Structura cheltuielilor de investiţii realizate în anul 2014 faţă de cheltuielile cu 

investițiile aprobate prin BVC este următoarea: 

 

Nr. 

crt. 
Cheltuieli investiţii 

ANUL 2014 (mii lei)  

BVC Realizat Diferenţe % 
0 1 2 3 4=3-2 5=3/2*100 

 Cheltuieli pentru investiţii, din care: 9.379 8.831 (548) 94,2 

1. 
- investiţii pentru patrimoniul propriu al 

societăţii 
5.804 5.717 (87) 98,5 

2. - investiţii aferente domeniului public 3.575 3.114 (461) 87,1 

 

Valoarea realizată la 31.12.2014 este în scădere cu 2.038 mii lei comparativ cu anul 

2013, astfel: 

- investiţiile puse în funcţiune în anul 2014 pentru patrimoniul propriu sunt mai  

mici cu 1.295 mii lei faţă de anul 2013; 

- investiţiile aferente domeniului public au scăzut în 2014 cu 743 mii lei faţă de  

anul 2013. 

 

 c) Prezentarea şi analizarea evenimentelor, tranzacţiilor, schimbărilor 

economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază 

 

Evenimente care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază: 

1.Reducerea cantităţilor de produse derulate prin terminal. Veniturile din activitatea 

de bază sunt afectate semnificativ de reducerea cantităţilor de produse derulate, cantităţi care 

au scăzut continuu, ca urmare a modificării condiţiilor de piaţă. Dacă în anul 2005 s-au 

realizat 13,6 milioane tone produse, acestea au scăzut până la 4,1 milioane tone în anul 2013, 

iar în anul 2014 au crescut la 5,2 milioane tone. 

Semnificativ au scăzut cantităţile de ţiţei, produse petroliere şi produse chimice 

lichide manipulate, comparativ cu anii anteriori. 

2. Închiderea/redimensionarea capacităţilor de producţie. Marjele de rafinare reduse 

şi rezultatele financiare negative înregistrate de rafinăriile din România ar putea conduce la 

diminuarea activităţii acestora. 

3. Contractarea activităţii industriale la nivel macro şi microeconomic. Contextul 

macroeconomic la nivel naţional şi internaţional determină restrângeri la nivelul activităţii 

industriale, afectând activitatea Oil Terminal. Deschiderea de noi capacităţi de rafinare în 

middle east şi obţinerea de produse petroliere acceptate în Comunitatea Europeană, poate 

avea un impact major asupra producţiei petroliere din România şi Europa datorită preţurilor 

mai mici introduse pe piaţa de consum. 

4. Politica comercială aplicată de principalii clienţi ai Oil Terminal (OMV Petrom 

şi Petrotel Lukoil, Rompetrol Rafinare) influenţează decisiv volumul prestaţiilor derulate 

prin terminalul petrolier. 
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5. Intrarea în insolvenţă a unor clienţi determină nerealizarea programului de 

prestaţii planificat, precum şi înregistrarea unor pierderi din creanţe, fapt care influenţează 

lichiditatea generală. 

 

 

2. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETĂŢII  
 

2.1. Precizarea amplasării şi a caracteristicilor principalelor capacităţi de 

producţie în proprietatea societăţii comerciale. 

 

- Secţia Platformă Nord şi Secţia Platformă Sud sunt amplasate în zona oraşului 

Constanţa, iar Secţia Platformă Port este amplasată în portul Constanţa; 

- Cele 3 Secţii Platformă îşi repartizează între ele activităţile de primire, 

descărcare, depozitare, condiţionare şi livrare a ţiţeiului, produselor petroliere, petrochimice 

şi chimice lichide pentru import, export şi tranzit, dar toate se conduc după o strategie unică; 

- Oil Terminal S.A. Constanţa efectuează prestaţii de servicii privind încărcarea, 

descărcarea, depozitarea şi condiţionarea următoarelor produse: ţiţei, benzină, motorină, 

produse petrochimice şi chimice lichide; 

- Fiecare platformă dispune de rampe de încărcare-descărcare ţiţei, produse 

petroliere şi chimice lichide, parcuri de rezervoare destinate depozitării acestora, case de 

pompe, trasee de conducte prin care se face legătura între diversele echipamente tehnice ale 

depozitului; 

- Secţia Platformă Port dispune şi de dane, special echipate pentru operare nave 

petroliere. Pentru benzină, motorină şi ţiţei, instalaţiile sunt dotate şi cu sisteme de 

contorizare; 

- Rampele de încărcare/descărcare cisterne CF cu o capacitate de aprox. 20.000 

tone/24 ore sunt reprezentate de un sector restrâns de cale ferată, special amenajată pentru 

încărcarea/descărcarea cisternelor de produse petroliere şi chimice lichide. Paralel cu 

sectorul de cale ferată sunt montate conductele colectoare prin care se descarcă produsele 

prin cădere liberă. Colectoarele sunt legate de echipamentele de pompare prin conductele de 

transport; 

- Conducte de transport au diametre cuprinse între 100 şi 1.000 mm; 

- Casele de pompe ce pot realiza debite între 300-2.500 m3/h sunt construcţii în 

general închise, în interiorul cărora sunt montate pompele care asigură derularea produselor 

existente în depozit. Acţionarea pompelor se face electric. De asemenea, tot în interiorul 

casei pompelor se găsesc montate conductele de aspiraţie şi refulare, precum şi armăturile de 

închidere; 

- Parcurile de rezervoare, cu capacităţi cuprinse între 1.500 m3 şi 50.000 m3, sunt 

subunităţi specializate de depozitare a produselor lichide. Rezervoarele sunt de construcţie 

metalică, cilindrice, verticale, amplasate suprateran, cu capac fix sau flotant, unele prevăzute 

cu centuri de protecţie din beton, altele în cuve de retenţie de pământ sau beton. 

Rezervoarele sunt prevăzute cu instalaţii specifice P.S.I. şi în funcţie de natura produselor 

depozitate cu izolaţie termică sau cu serpentine de încălzire; 

- Laboratoarele sunt dotate cu aparatură pentru efectuarea analizelor fizico-chimice 

specifice; 

- Instalaţii de separare a produselor petroliere din apele reziduale şi rezervoare 

pentru primirea balastului de la nave. 

 

2.2. Descrierea şi analizarea gradului de uzură al proprietăţilor societăţii 

comerciale 
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Din punct de vedere a stării fizice şi a menţinerii în funcţiune a mijloacelor fixe, 

gradul de uzură stabilit pentru instalaţiile, echipamentele tehnologice şi rezervoarele din 

patrimoniul societăţii, conform Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de 

funcţionare a mijloacelor fixe, este apreciat la peste 50%. 

Dintre aceste mijloace fixe un procent de 80% şi-au consumat durata de viaţă utilă 

prevăzută în cărţile tehnice ale acestor mijloace fixe. 

Pentru restul instalaţiilor se efectuează periodic revizii şi reparaţii capitale, astfel 

încât să asigure toate condiţiile de funcţionare în siguranţă. 

 

Amortizarea se calculează la valoarea contabilă (costul de achiziţie sau valoarea 

reevaluată), utilizându-se metoda de amortizare liniară, de-a lungul duratei de viaţă utilă 

estimată a activelor, începând din luna următoare punerii în funcţiune şi se include lunar în 

costurile societăţii. 

 

Duratele de viaţă utile estimate sunt: 

Categorie      Durata de viaţă utilă ( ani) 

Construcţii        8-40 ani 

Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) 3-24 ani 

Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare   2-24 ani 

Mijloace de transport       3-16 ani 

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale   2-16 ani 

 

Amortizarea unui activ începe când acesta este disponibil pentru utilizare, adică 

atunci când se află în amplasamentul şi starea necesară pentru a funcţiona în maniera dorită 

de conducere.  

Amortizarea unui activ încetează cel mai devreme la data când activul este clasificat 

drept deţinut în vederea vânzării (sau inclus într-un grup destinat cedării care este clasificat 

drept deţinut în vederea vânzării) şi la data la care activul este derecunoscut. 

La 31.12.2014 valoarea justă a imobilizărilor corporale, determinată prin metoda 

valorii reevaluate, se prezintă astfel: 

- terenuri    297.626.435 lei 

- grupa construcţii   119.482.980 lei 

- instalaţii tehnice şi maşini   20.601.336 lei 

- alte instalaţii utilaje şi mobilier     4.106.486 lei 

- imobilizări corporale în curs     4.343.167 lei  

Terenurile nu se amortizează deoarece se presupune că au o durată de viaţă 

nelimitată. 

 

2.3. Precizarea potenţialelor probleme legate de dreptul de proprietate 

asupra activelor corporale ale societăţii comerciale 

Nu este cazul. 

 

 

3. PIAŢA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATE 

 

Conform Hotărârii de Guvern nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Economiei, din 20.02.2013 Oil Terminal Constanţa a trecut sub autoritatea 

Ministerului Economiei, Departamentul pentru Energie. 

Conform capitolul I, art 3, alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 86/2014 privind 

stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru 

modificarea și completarea unor acte normative, din 17.12.2014 “ se înființează Ministerul 



19 

 

Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, prin preluarea activităților 

și a structurilor de la Departamentul pentru Energie și de la Departamentul pentru 

Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediului de Afaceri și Turism, exclusiv cele din domeniul 

turismului ”. 

Capitalul social subscris şi vărsat integral este de 58.243.025 lei divizat în 

582.430.253 acţiuni cu valoare nominală de 0,10 lei. 

 

Structura acţionariatului Societății Oil Terminal S.A. la 31.12.2014: 

Acţionar Nr. acţiuni 
Pondere 

(%) 

Ministerul Economiei 347.257.973 59,62 

Fondul Proprietatea S.A. 36.796.026 6,32 

Persoane juridice 106.557.038 18,30 

Persoane fizice 91.819.216 15,76 

TOTAL 582.430.253 100 

 

În cursul anului 2014 nu s-au desfăşurat activităţi ale Oil Terminal S.A. Constanţa 

de achiziţionare a propriilor acţiuni.  

Oil Terminal S.A. Constanţa nu are filiale, neexistând acţiuni emise de societatea 

mama deţinute de filiale.  

În cursul anului 2014 societatea nu a emis obligaţiuni. 
 

3.1 Precizarea pieţelor din România şi din alte ţări pe care se negociază 

valorile mobiliare emise de societatea comercială 

 

Acţiunile Oil Terminal S.A. Constanţa sunt tranzacţionate la Bursa de Valori 

Bucureşti, categoria I, simbol OIL.  

 

3.2 Descrierea politicii societăţii comerciale cu privire la dividende. 

Precizarea dividendelor cuvenite/plătite/acumulate în ultimii 3 ani şi dacă este 

cazul, a motivelor pentru eventuala micşorare a dividendelor pe parcursul 

ultimilor 3 ani 

 

Acţionarii îndreptăţiţi să primească dividendele distribuite din profitul net realizat în 

exerciţiul financiar 2014 sunt cei înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de înregistrare. 

Dividendele se plătesc acţionarilor proporţional cu cota de participare la capitalul 

social. 

În anii 2012-2014 situaţia dividendelor repartizate a fost următoarea: 

 

Dividende – lei - 2014 2013 2012 

brute 261.903 - 496.313 

nete - - 468.946 

plătite până la 31.12.2014 - - 435.639 

 

Valoarea dividendului brut/acţiune în perioada 2012-2014 se prezintă, astfel: 

 

Anul lei/acţiune 

2012 0,00085214 

2013 - 

2014 0,00044967 
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      Data plății dividendelor se va stabili cu respectarea  prevederilor art.129³ alin.2 din 

Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și 

operațiunile cu valori mobiliare cu modificările și completările ulterioare : ”În cazul 

dividendelor adunarea generală a acționarilor stabilește data plății într-o zi lucrătoare care 

este ulterioară cu cel mult 15 zile lucrătoare datei de înregistrare dar nu mai târziu de 6 

luni de la data adunării generale a acționarilor de stabilire a dividendelor”. 

   

Pentru anul 2013 nu s-a înregistrat profit net conform Deciziei Consiliului de 

Administrație nr. 22/24.03.2014, având în vedere solicitarea administratorilor de constituire 

a unui provizion pentru litigii, astfel încât să nu se înregistreze profit net în exerciţiul 

financiar 2013 (dosar aflat pe rolul instanţelor de judecată în care societatea are calitatea de 

reclamantă în contradictoriu cu pârâta ANAF - Direcţia Generală a Vămilor- Direcţia 

Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi - Direcţia Regională Galaţi – Biroul Vamal 

de Frontieră Constanţa).  

Ca urmare, nu s-au îndeplinit condiţiile fundamentării unei propuneri de repartizare a 

profitului net pe destinaţii, în conformitate cu OG 64/2001 privind repartizarea profitului la 

societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau 

majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 

769/2001, cu modificările şi completările ulterioare şi HG 283/21.05.2013 privind 

aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Oil Terminal SA 

Constanţa. 

 

3.3 Descrierea oricăror activităţi ale societăţii comerciale de achiziţionare a 

propriilor acţiuni 
Nu este cazul. 
 

3.4 În cazul în care societatea comercială are filiale, precizarea numărului şi 

a valorii nominale a acţiunilor emise de societatea mamă deţinute de filiale 
Nu este cazul. 
 
 

3.5 În cazul în care societatea comercială a emis obligaţiuni şi/sau alte titluri 

de creanţe, prezentarea modului în care societatea comercială îşi achită 
obligaţiile faţă de deţinătorii de astfel de valori mobiliare 
Nu este cazul. 
 

 

4. CONDUCEREA SOCIETĂŢII  
 

4.1. Prezentarea listei administratorilor societăţii şi a următoarelor informaţii 

pentru fiecare administrator 
 

 

a) CV (nume, prenume, vârstă, calificare, experienţă profesională, funcţia şi 
vechimea în funcţie) 

 

Conducerea societăţii este asigurată de un Consiliu de Administraţie format din 7 

membri. 

 

 

Componenţa Consiliului de Administraţie în cursul anului 2014: 
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Nr. 

crt. 
Nume şi prenume 

Data 

naşterii 
Profesie Funcţie 

1. Dan CODESCU 31.08.1953 Inginer 

Administrator  

20.12.2013-13.08.2014 

Președinte Consiliu de Administrație 

27.01.2014-13.08.2014 

2. Adrian Viorel COMAN 22.09.1954 Economist 
Administrator  

20.12.2013-13.08.2014 

3. Cristian FLOREA 05.05.1972 Economist 
Administrator  

20.12.2013-13.08.2014 

4. Gheorghe IONESCU 01.04.1957 Inginer 
Administrator  

20.12.2013-13.08.2014 

5. Sorin Sebastian POTÂNC 08.02.1954 Inginer 
Administrator  

20.12.2013-30.03.2014 

6. S.C. STAAR RATING SRL - 
Persoană juridică reprezentată de  

Dan Cristian BARBULESCU 

Administrator  

20.12.2013-20.02.2015 

7. Corin COMŞULEA 31.05.1974 Economist 
Administrator 

24.11.2011-20.02.2015 

8. Laurențiu Gabriel CIOCÎRLAN 24.11.1966 Economist 

Administrator  

13.08.2014-20.02.2015 

Președinte Consiliu de Administrație 

12.09.2014-20.02.2015 

9. Mihai Daniel ANITEI 16.12.1969 Inginer 
Administrator  

13.08.2014-20.02.2015 

10. Valeriu IVAN 17.08.1968 Jurist 
Administrator  

13.08.2014-20.02.2015 

11. Mihai Cristian CHEBAC 05.12.1967 Economist 
Administrator  

13.08.2014-20.02.2015 

12. Anca Maria GHERMAN 18.09.1984 Economist 
Administrator  

13.08.2014-24.10.2014 

13. Daniel Marius BOGDAN 30.11.1971 Inginer 
Administrator provizoriu 

12.11.2014-20.02.2015 

În data de 24.10.2014 doamna Anca-Maria GHERMAN își depune demisia din 

funcția de administrator al societății. Astfel, prin decizia 110/12.11.2014, Consiliul de 

Administrație îl numește în calitate de administrator provizoriu pe domnul Daniel Bogdan 

Marius. 

În data de 22.12.2014 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu a aprobat planul 

de administrare depus de administratorii societății. În consecință, s-a convocat Adunarea 

Generală Ordinară a Acționarilor, având înscrisă pe ordinea de zi alegerea unui nou   

Consiliu de Administrație. 
 

Cu privire la componența Consiliului de Administrație menționăm următoarele: 

Prin hotărârea nr. 3/20.02.2015 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor revocă 

Consiliul de Administrație ales prin Hotărârea AGOA nr. 6/13.08.2014, cu următoarea 

componență: 

 CIOCÎRLAN LAURENȚIU-GABRIEL 

 ANITEI MIHAI-DANIEL 

 IVAN VALERIU 

 CHEBAC MIHAI-CRISTIAN 

 COMȘULEA CORIN 

 SC STAAR RATING S.R.L. 

Prin hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 4/20.02.2015 se aleg în 

calitate de membrii ai Consiliului de Administrație al Societății OIL TERMINAL S.A. 

pentru un mandat de un an sau până la desemnarea noilor administratori de către Adunarea 
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Generală a Acționarilor, în condițiile prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și 

completările ulterioare, dacă această numire intervine înainte de împlinirea termenului de un 

an, următorii:  

 COSTREIE TOMA-BOGDAN 

 CRIȘAN DANIEL-MARIUS 

 DAVID ELENA-DANIELA 

 GHEORGHE CRISTIAN-FLORIN 

 MATEI DUMITRU 

 PĂUN DAN 

Prin hotărârea nr. 5/20.02.2015 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă  

ca: ”în conformitate cu prevederile art. 124. (4) din Regulamentul 1/2006 CNVM  

“Aplicarea metodei votului cumulativ presupune alegerea întregului Consiliu de 

Administraţie, format din cel puţin cinci membri, în cadrul aceleiaşi AGA”, nu se 

desemnează componența unui nou Consiliu de Administrație prin aplicarea votului 

cumulativ, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României 

nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și 

completările ulterioare”, rezultatul votului fiind următorul:  

 SC STAAR RATING SRL – 368.664.590 – voturi cumulate 

 MATEI DUMITRU – 258.048.182 – voturi cumulate 

 ȚICU NICULAE – 952.637 – voturi cumulate 

 ANIȚEI MIHAI DANIEL – 0 – voturi cumulate 

 BOGDAN DANIEL MARIUS – 0 – voturi cumulate 

 CHEBAC MIHAI-CRISTIAN – 0 – voturi cumulate 

 CIOCÎRLAN LAURENȚIU-GABRIEL – 0 – voturi cumulate 

 COMȘULEA CORIN – 0 – voturi cumulate 

 IVAN VALERIU – 0 – voturi cumulate 

 NANCU DUMITRU – 0 – voturi cumulate”. 

Prin hotărârea nr. 6/20.02.2015 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor hotărăște 

că se aprobă stabilirea datei de 09.03.2015, ca dată de înregistrare, în conformitate cu 

prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004 și stabilirea datei de 06.03.2015 ca ex-date, 

în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 și 

ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 în corelare cu Decizia ASF nr. 1430/07.10.2014. La 

art. 2 din aceeași hotărâre Adunarea aprobă împuternicirea președintelui de ședintă să 

semneze hotărârile Adunării, iar la art.3 se aprobă împuternicirea directorului general al 

societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor Adunării 

Generale a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe langă Tribunalul Constanța 

și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri. 
 

Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 5/20.02.2015 a fost înregistrată la 

Registrul Comerțului la data de 11.03.2015 în baza rezoluției 5619/10.03.2015. 
 

Hotărârile nr. 3, 4 și 6/20.02.2015 nu au fost înregistrate la Oficiul Registrului 

Comerțului de pe langă Tribunalul Constanța, întrucât au fost formulate cereri de intervenție 

de către acționarul Broadhurst Investments Ltd. 

Urmare cererilor de intervenție formulate, Oficiul Registrului Comerțului a declinat 

competența de soluționare a cererilor de înregistrare a mențiunilor în favoarea Tribunalului 

Constanța, Secția Comercial, în conformitate cu prevederile art.7¹ din OUG nr. 116/2009 

privind instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în Registrul Comerțului.  
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Tribunalul Constanța, după înregistrarea celor trei cereri de intervenție, urmează să 

aloce trei numere de dosar pentru fiecare speță în parte, iar apoi judecătorul va analiza 

cererile și va comunica societății o copie după acestea însoțite de citație. Prin acest act 

procedural, în temeiul art. 201 Noul Cod de Procedură Civilă, va pune în vedere societății să 

formuleze întâmpinare în termen de 25 de zile de la data comunicării citației. 
 

După formularea întâmpinării și depunerii acesteia la instanța de judecată, Tribunalul 

Constanța va comunica întâmpinarea Oil Terminal petentulului Broadhurst LTD. În temeiul 

art. 201 alin. 2 Noul Cod de Procedură Civilă, judecătorul va pune în vedere acestuia să 

depună răspuns la întâmpinarea formulată de Oil Terminal S.A, în termen de 10 zile de la 

comunicarea citației. 
 

În temeiul art. 201 alin. 4 Noul Cod de Procedură Civilă, “În cazul în care pârâtul nu 

a depus întâmpinare în termenul prevăzut la alin. (1) sau, după caz, reclamantul nu a 

comunicat răspuns la întâmpinare în termenul prevăzut la alin. (2), la data expirării 

termenului corespunzător, judecătorul fixează prin rezoluţie primul termen de judecată, care 

va fi de cel mult 60 de zile de la data rezoluţiei, dispunând citarea părţilor”.  
 

Societatea OIL TERMINAL a formulat ordonanță președințială la Tribunalul 

Constanța față de cererea de intervenție în nume propriu depusă de acționarul Broadhurst 

Investments Ltd împotriva hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 3, 4, și 

6 din 20.02.2015 și a fost înregistrată cu număr de dosar 1542/118/2015. La primul termen 

de judecată din data de 24.03.2015, Dan Cristian Bărbulescu a formulat cerere de intervenție. 

Pentru că nu s-a îndeplinit procedura de citare cu pârâta Brodhurst Investment LTD, se va 

cita intervenientul să achite taxa judiciară de timbru și să-și precizeze cererea de intervenție 

dacă este principală sau accesorie. 

 

În data de 30.03.2015 s-a depus întâmpinare la cererea de intervenție și precizări 

privind citarea pârâtei Brodhurst Investment LTD. 

 

La termenul din data de 06.04.2015 Țicu Nicolae a formulat cerere de intervenție. 

Instanța a dispus citarea intervenientului cu achitarea taxei judiciare de timbru și cu 

mențiunea de a-și preciza natura intervenției. Intervenientul Bărbulescu a timbrat acțiunea și 

a precizat prin apărător ales că înțelege să formuleze cerere de intervenție accesorie, iar 

pentru a fi citată pârâta Brodhurst la sediul social se va depune încă o copie după ordonanța 

președențială, tradusă în limba engleză. Următorul termen de judecată a fost stabilit în data 

de 22.06.2015. 

 

b) Orice acord, înţelegere sau legătură de familie între administratorul respectiv 

şi o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator 
Nu este cazul. 
 

c) Participarea administratorului la capitalul societăţii comerciale  
 
SC STAAR RATING SRL este persoană juridică, reprezentată de Dan Cristian 

BĂRBULESCU, deţinătorul a 100 de acţiuni. 
 

 d) Lista persoanelor afiliate societăţii comerciale 
Nu este cazul. 
 

4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societăţii comerciale: 
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Conducerea executivă a societății Oil Terminal S.A. în anul 2014: 

Nr. crt. Nume şi Prenume Funcţie 

1. Viorel Sorin CIUTUREANU Director General 06.07.2012 - prezent 

2. Dan Cristian POPESCU Director General Adjunct 10.05.2013 - prezent 

3. Adriana FRANGU Director Economic 10.07.2012 - prezent 

4. Gabriel DARABAN Director Comercial 10.07.2012 - prezent 

5. Emil ROHAT Director Tehnic 01.01.2012 - prezent 

6. Armando Traian ANDREŞOIU Director Logistică Reparaţii 10.07.2012 - prezent 

 

a) termenul pentru care persoana face parte din conducerea executivă 
Membrii conducerii executive, respectiv Directorul General Adjunct Dan Cristian 

POPESCU, Directorul Economic Adriana FRANGU, Directorul Comercial Gabriel 
DARABAN, Directorul Tehnic Emil ROHAT şi Directorul Logistică Reparaţii Armando 
Traian ANDREŞOIU sunt angajaţi ai societăţii în baza contractelor individuale de muncă 
încheiate pentru perioadă nedeterminată. 
 Directorul General Sorin Viorel CIUTUREANU, are contract de mandat nr. 
112/06.07.2012, pana la finalizarea procedurii de selectie a directorului general in 
conformitate cu OUG nr.109/2011, dar nu mai mult de 4 ani , valabil de la data semnarii 
06.07.2012. 

 

b) orice acord, înţelegere sau legătură de familie între persoana respectivă şi o 
altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită ca membru al 

conducerii executive 
Nu este cazul 

 

c) participarea persoanei respective la capitalul societăţii comerciale 
 
Nu există participări ale directorilor Sorin Viorel CIUTUREANU, Dan Cristian 

POPESCU, Adriana FRANGU, Gabriel DARABAN, Emil ROHAT, la capitalul social al Oil 
Terminal S.A. Constanţa. 

Armando Traian ANDREŞOIU, director Logistică Reparaţii, deține 25.000 acțiuni. 

 
4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. şi 4.2. precizarea eventualelor 

litigii sau proceduri administrative în care au fost implicate, în ultimii 5 ani, 
referitoare la activitatea acestora în cadrul emitentului, precum şi acelea care 

privesc capacitatea respectivei persoane de a-şi îndeplini atribuţiile în cadrul 

emitentului. 
 

În perioada 08.04.2013-22.04.2013, în cadrul societăţii Oil Terminal S.A. s-a 

desfăşurat inspecţia economico-financiară de către D.G.F.P. Constanţa-SAF-AIF-Serviciul 

de Inspecţie Economico-Financiară. Ca urmare a controlului, s-a întocmit Dispoziţia 

Obligatorie nr. 4036/25.04.2013, privind măsurile stabilite de organele de inspecţie 

economico-financiare. 

Controlul a apreciat că au fost depăşite cheltuielile de personal prevăzute şi aprobate 

de BVC, pe anul 2012, considerând că nu au fost respectate prevederile art.6 alin.4 din  

OUG nr. 79/2008 privind măsurile economico-financiare la nivelul operatorilor economici, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

Măsura dispusă de control a fost aplicarea unei amenzi contravenţionale, conform 

art.8^2 alin.(3) din OUG. nr.79/2008, în cuantum de 5.000 lei şi care potrivit dispoziţiilor 

legale se aplică Directorului General al societăţii. 

Astfel, Domnului Sorin Viorel Ciutureanu, în calitate de Director General, i s-a 

întocmit procesul-verbal nr. 0045685/22.04.2013. 
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Cauza depăşirii cheltuielilor de personal s-a datorat punerii în executare a Sentinţei 

Civile nr. 4842/01.10.2012, pronunţată de Tribunalul Constanţa, în Dosarul nr. 

954/118/2012, prin care Societatea a fost obligată să acorde salariaţilor, în anul 2012 Prima 

de Crăciun aferentă anului 2011. 

În data de 07.05.2013 Directorul General al Oil Terminal S.A., Dl. Sorin Viorel 

Ciutureanu a formulat o plângere împotriva Procesului verbal de constatare și sancționare a 

contravențiilor nr. 0045685 încheiat în data de 22.04.2013 de către Autoritatea Naţională a 

Administrației Fiscale, Direcţia Generală a Finanțelor Publice Constanţa și s-a solicitat 

anularea procesului verbal prin care s-a dispus sancționarea sa cu plata amenzii în cuantum 

de 5.000 lei. 

Prin actul contestat, ANAF a dispus sancționarea Directorului General Sorin Viorel 

Ciutureanu cu amenda în cuantum de 5.000 lei întrucât în urma controlului efectuat la Oil 

Terminal S.A., organul de control a apreciat că Directorul General în funcție se face vinovat 

pentru “depășirea în structură a nivelului de cheltuieli cu personalul aprobat în bugetul de 

venituri si cheltuieli“ aferente anului 2012, în acest sens invocându-se prevederile art. 6, 

alin. 4 din OUG nr. 79/2008 conform căruia “cheltuielile totale, inclusiv cele aferente 

fondului de salarii, reprezintă limite maxime ce nu pot fi depășite“. 

 

Plângerea a făcut obiectul dosarului nr. 12052/212/2013, aflat pe rolul Tribunalului 

Constanța. 

 

În data de 17.09.2014, instanța de judecată, prin Hotărâre definitivă, a admis 

plângerea contravenţională formulată de petentul Sorin Viorel Ciutureanu în 

contradictoriu cu Autoritatea Naţională a Administrației Fiscale, Direcţia Generală a 

Finanțelor Publice Constanţa și a dispus anularea Procesului verbal de constatare și 

sancționare a contravențiilor nr. 0045685 / 22.04.2013. 
 

 5. SITUAŢIA FINANCIAR-CONTABILĂ 
 

Prezentarea unei analize a situaţiei economico-financiare actuale comparativ cu 

ultimii trei ani 
 

a) elemente de bilanţ: active care reprezintă cel puţin 10% din total active; 
numerar şi alte disponibilităţi lichide; profituri reinvestite; total active curente; total 

pasive curente 
           - lei - 

Elemente patrimoniale 2014 2013 2012 
0 1 2 3 

TOTAL ACTIVE  469.618.366 473.148.511 431.100.381 

Active imobilizate, din care: 455.930.350 454.516.930 415.905.478 

Imobilizări necorporale 3.674.645 3.697.473 3.218.828 

Imobilizări corporale 441.817.237 444.493.679 397.170.640 

Imobilizări corporale în curs de execuţie 4.343.167 4.752.071 11.773.367 

Avansuri pentru imobilizări 0 0 434.345 

Alte titluri imobilizate 170.972 170.972 170.972 

Alte creanţe imobilizate 5.924.329 1.402.735 3.137.326 

Active circulante, din care: 13.688.016 18.631.581 15.194.903 

Stocuri 466.884 984.712 1.175.434 

Clienţi şi conturi asimilate 10.977.879 12.900.256 11.554.968 

Alte creanţe 1.669.677 2.422.239 2.079.100 

Impozite şi taxe de recuperat 40 40 0 

Numerar şi echivalente de numerar 573.536 2.324.334 385.401 
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TOTAL PASIVE 469.618.366 473.148.511 431.100.381 

Capital social 58.243.025 58.243.025 58.243.025 

Ajustări ale capitalului social 0 0 735.794.294 

Alte elemente de capitaluri proprii 3.001.332 (4.971.918) 181.967.082 

Rezerve din reevaluare 197.406.053 198.621.219 156.595.571 

Rezerve legale 3.040.813 3.040.813 3.040.813 

Alte rezerve 171.252.482 171.252.482 171.208.690 

Surplus realizat din rezerve din reevaluare 3.209.102 3.155.710 3.114.118 

Rezultat reportat fără IAS 29 396.930 396.930 396.930 

Rezultat reportat din aplicarea IAS 29 0 0 (914.656.161) 

Rezultat reportat provenit din corectarea 

erorilor contabile 

(25.839.366) (17.762.233) 0 

Profit curent 565.475 0 540.105 

Repartizarea profitului 0 0 0 

Total capitaluri proprii 411.275.846 411.976.028 396.244.467 

Total datorii curente 16.123.564 19.610.602 27.572.095 

Total datorii pe termen lung 37.744.966 39.687.458 5.382.968 

Provizioane 4.379.158 1.775.017 1.719.514 

Subvenţii 94.832 99.406 181.337 

Activ net contabil 415.749.836 413.850.451 398.145.318 

 

În anii 2012-2014 activele totale au avut următoarele valori: 

          - lei - 

 2014 % 2013 % 2012 % 
0 1 2 3 4 5 6 

Active imobilizate 455.930.350 97,1 454.516.930 96,1 415.905.478 96,5 

Active circulante 13.688.016 2,9 18.631.581 3,9 15.194.903 3,5 

Active totale 469.618.366 100 473.148.511 100 431.100.381 100 

 

Elementul determinant al pasivelor curente îl reprezintă capitalurile proprii. 

 

Evoluţia capitalurilor proprii în perioada 2012-2014 este următoarea: 

  -lei- 

 2014 % 2013 % 2012 % 
0 1 2 3 4 5 6 

Capitaluri proprii 411.275.846 87,6 411.976.028 87,1 396.244.467 91,9 

Total Pasiv 469.618.366  473.148.511  431.100.381  

 

 

Situaţia datoriilor şi creanţelor 

 

Datorii 

Evoluţia datoriilor totale în ultimii trei ani se prezintă astfel: 

  -lei- 

 2014 % 2013 % 2012 % 
0 1 2 3 4 5 6 

Datorii totale 53.868.530 11,5 59.298.060 12,5 32.955.063 7,6 

Total Pasiv 469.618.366  473.148.511  431.100.381  

 
 
Datoriile totale înregistrate la 31.12.2014 sunt în valoare de 58.868 mii lei, 

reprezentând: 
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- datorii mai mici de 1 an         16.123 mii lei 

- datorii mai mari de 1 an         37.745 mii lei 

 

Datorii < 1 an:          16.123 mii lei 
1. Datorii comerciale           8.642 mii lei 

2. Împrumuturi pe termen lung-partea curentă        2.046 mii lei 

3. Datorii privind impozite şi taxe datorate         3.831 mii lei 

4. Alte datorii curente (salariaţi, acţionari)         1.604 mii lei 

Datorii > 1 an:          37.745 mii lei 

1. Împrumuturi pe termen lung        11.802 mii lei 

2. Datorii privind impozit pe profit amânat       25.943 mii lei 

 
La data de 31.12.2014 societatea nu înregistrează datorii faţă de bugetul de stat 

(inclusiv ANRM), bugetul asigurărilor sociale, bugetul local, instituţii financiar bancare, 

furnizorii de investiţii, furnizorii pentru prestări de servicii şi livrări de bunuri.  

 
Creanţe 

 

La data de 31.12.2014 creanţele totale înregistrate sunt în valoare de 12.647.596 lei, 

din care creanţe comerciale 10.977.879 lei şi alte creanţe în valoare de 1.669.717 lei. 

Evoluţia creanţelor în perioada 2012-2014: 

 

         -lei-  

Creanţe Sold 31.12.2014 Sold 31.12.2013 Sold 31.12.2012 

Creanţe comerciale 10.977.879 12.900.256 11.554.968 

Alte creanţe 1.669.717 2.422.279 2.079.100 

TOTAL 12.647.596 15.322.535 13.634.068 

 

 

Analiza clienţilor pe vechime în sold la 31.12.2014 în sumă de 10.976.619 lei se 

prezintă astfel: 

      -lei- 

Sold clienţi Anul 2014 Pondere % 

- facturi curente 9.797.853 89,3 

- întârzieri 1-30 zile  818.369 7,4 

- întârzieri 31-60 zile  360.341 3,3 

- întârzieri 61-90 zile  56 - 

Total   10.976.619 100 

 

b) contul de profit şi pierderi 

 

Evoluţia veniturilor brute, a elementelor de costuri, profitului şi dividendelor: 

          -lei- 

  2014 2013 2012 

I VENITURI TOTALE, din care: 108.146.897 113.360.452 116.113.357 

1. Venituri din exploatare 107.997.722 113.168.580 115.587.655 

2. Venituri financiare 149.175 191.872 525.702 

II CHELTUIELI TOTALE, din care: 105.892.357 111.583.425 114.469.694 

1. Cheltuieli de exploatare, din care: 104.928.761 110.587.220 113.522.842 

a.    cheltuieli materiale 4.381.291 4.251.876 5.044.676 

b.    cheltuieli energie, apă 4.549.160 4.661.968 4.932.582 
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c.    cheltuieli cu personalul, din care: 57.656.919 65.826.629 66.138.513 

       - salarii brute şi indemnizaţii 45.378.482 50.144.949 50.207.188 

       - cheltuieli asigurări şi protecţie 

socială 

12.278.437 15.637.887 15.823.071 

d. Cheltuieli cu amortizarea 

imobilizărilor corporale si necorporale 

10.870.600 12.768.783 13.328.826 

e. Ajustari de valoare privind 

deprecierea activelor circulante 

1.468.204 663.588 1.690.092 

f. Cheltuieli privind prestaţiile externe 16.119.010 17.163.717 18.071.286 

g. Cheltuieli cu  impozite, taxe şi 

vărsăminte  

6.864.269 4.903.072 4.877.946 

h. Alte cheltuieli de exploatare 415.168 292.084 54.738 

i. Ajustări privind provizioanele 2.604.140 55.503 (615.817) 

2. Cheltuieli financiare 963.596 996.205 946.852 

III PROFIT BRUT 2.254.540 1.777.027 1.643.663 

IV IMPOZIT PE PROFIT 1.689.065 1.777.027 1.059.765 

V PROFIT NET DE REPARTIZAT, 

din care: 
565.475 0 583.898 

 - Rezervă legală 112.727 - - 

 - Profit investit scutit 16.244 - - 

 - Fond de participare a salariaţilor la 

profit 

0 - 43.793 

 - Dividende brute, din care: 261.903 - 496.313 

              -impozit pe dividende - - 27.367 

                     -dividende nete - - 468.946 

 - Surse proprii de finanțare  174.601 - 43.792 

 

c) cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul 

activităţii de bază, investiţiilor şi activităţii financiare, nivelul numerarului la începutul 

şi la sfârşitul perioadei. 

 

Evoluţia cash-flow în perioada 2012-2014 este următoarea: 

 
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

Profit net 565.475 0 540.105  

Ajustări pentru elemente nemonetare:    

Amortizare şi ajustări din deprecierea activelor imobilizate 10.870.600 12.768.783 13.328.826 

Profit/Pierdere din cedarea activelor imobilizate 51.957 8.939 0 

Mişcarea netă a ajustărilor pentru active circulante 1.418.240 371.245 819.296 

Mişcarea netă a provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli 2.604.140 55.503 (572.024) 

Profit/Pierdere din reevaluarea imobilizărilor necorporale 0 7.637 0 

Alte ajustări (634.318) 211.768 (251.911) 

Profit/Pierdere privind dobânzile 871.004 617.900 421.841 

Profit/Pierdere din diferenţe de curs valutar (40.196) 192.734 6.996 

Profit operaţional înainte de alte modificări în capitalul circulant 15.141.427 14.234.509 13.753.024 

Creşteri/descreşteri în valoarea stocurilor 517.828 190.722 (73.465) 

Creşteri/descreşteri ale creanţelor 2.674.939 (1.688.467) 675.388 

Creşteri/descreşteri în valoarea datoriilor comerciale şi de altă natură (3.647.890) (7.961.492) 1.415.188 

Dobânzi nete primite/plătite (871.004) (617.900) (421.841) 

Flux net de trezorerie din activitatea de exploatare 14.380.775 4.157.372 15.888.399 

Flux de trezorerie utilizat în activitatea de investiţii    

Imobilizări corporale şi necorporale (8.935.089) (11.513.866) (14.613.071) 

Creşteri/descreşteri în valoarea imobilizărilor pe termen lung (4.521.594) 1.734.591 (398.640) 

Trezorerie netă utilizată în activitatea de investiţii (13.456.683) (9.779.275) (15.011.711) 
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Flux de trezorerie din activităţi de finanţare    

Creşterea/Descreşterea împrumuturilor pe termen scurt (425.000) 0 (196.238) 

Creşterea/Descreşterea împrumuturilor pe termen lung (2.046.374) 8.465.124 1.119.902  

Dividende plătite (56.292) (472.794) (1.771.211) 

Plăţi din operaţiuni de leasing financiar (147.214) (431.494) (710.203) 

Flux de trezorerie din activităţi de finanţare (2.674.880) 7.560.836 (1.557.750) 

Creştere/Descreştere netă de numerar şi echivalente de numerar (1.750.788) 1.938.933 (681.062) 

Valoarea numerarului şi a echivalentelor de numerar la începutul 

anului 
2.324.334 385.401 1.066.463 

Valoarea numerarului şi a echivalentelor de numerar la sfârşitul 

anului 
573.546 2.324.334 385.401 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anexe: Actul Constitutiv al Societăţii, Lista principalelor contracte încheiate în anul 2014 şi   

             Actele de demisie/demitere din rândul membrilor administraţiei. 








































