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(taxa de timbru ) 

 

 

Oscar Downstream 

(contrastalii) 

Dosar 19250/118/2010 

 

 

 

 

1.115.833 

Robchim 

 ( taxa de timbru judiciar )  

Dosar 18403/212/2014 200 

Incas 

 ( taxa de timbru judiciar) 

Dosar 21883/212/2014 849 

Directia Generala a Vamilor 

 (taxa de timbru judiciar)  

Dosar 445/118/2014 150 

Chimcoplex           

( taxa de timbru judiciar) 

Dosar 25924/212/2014 4.152 

DG Petrol   Dosar 23592/212/2013 302 

 Mark Multiservice (onorariu avocat Emin 

Elis)  Dosar 19662/212/2014 300 

Dragomir Daniela 

 (cheltuieli judecata) Dosar 6942/118/2013 2. 000 

Sindicatul Oil Terminal  

(onorariu expert Sterian Maria) Dosar 3164/118/2014 100 

Romar Co Audit prin BEJ Oana Silviu debit 

dosar de executare 392/2014 pentru Tatal si 

Fiica Dosar 34608/212/2014 33.103 

Romar Co Audit  

(prin BEJ Oana Silviu debit dosar de executare 

392/2014 pentru Tatal si Fiica) Dosar 34608/212/2014 3.946 

SNTCFR  Calatori –Oscar Downsream 

 (taxa judiciara de timbru) Dosar 13119/245/2013 179 

Sindicatul Petrol  

(taxa judiciara de timbru0 Dosar 646/36/2014 200 

Sindicatul Petrol  

(  taxa judiciara de timbru) Dosar 645/36/2014 50 

Sindicatul Petrol Primaria Constanta   

(taxa judiciara de timbru) Dosar 646/36/2014 50 

Robchim  

(prin BEJ Olimpiu Gabriel onorariu in Dosar 

53/2014) Dosar 18403/212/2014 150 

Romar Co Audit  

(prin BEJ Oana Silviu dosar de executare 

392/2014 pentru Tatal si Fiica cheltuieli 

executare silita) Dosar 34608/212/2014 3.348 

Incaso JobS  

(prin  BEJ Oana Silviu cheltuieli executare 

silita Dosar 381/2014) Dosar 2640/212/2013 620 

Oscar Downstream si SNTFC CFR  Dosar 25739/212/2012 34.876 

MFP- Oficiul de Plati si contracte PHARE Dosar 16504/302/2012 34.785 

SNTFC Calatori                 Dosar 19165/299/2013 10.923 
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( pretentii pentru Oscar Downstream)  

Lungu Decebal  

(drepturi salariale de la 20.02.2014 si pana la 

reintegrare ) Dosar 2009/118/2014 52.942 

Mocanu Adrian  

(pretentii plata drepturi salariale ) Dosar 1949/118/2014 92.526 

 Vezeteu Florin  

(pretentii plata drepturi salariale) Dosar 1948/118/2014 90.975 

Sindicatul Oil Terminal (pretentii ore 

suplimentare efectuate in an 2013 si 

necompensate cu timp liber ) Dosar 3164/118/2014 9.443 

ANAF-DGAV Galati dispozitia obligatorie 

337/30.09.2013 Dosar 3551/118/2014 468.278 

Sindicatul Oil Terminal (prima de Paste 

aferenta an 2014) Dosar 3545/118/2014 1.305.953 

Petroserv  

(taxa de timbru in dosar ) Dosar 15686/212/2014 511 

Romar Co Audit  

(taxa de timbru in dosar ) Dosar 134608/212/2014 1.817 

MFP 

( taxa de timbru in dosar 822/118/2014) Dosar 822/118/2014 200 

Bio Fuel  

(taxa de timbru in dosar 39521/212/2014) Dosar 39521/212/2014 200 

Dumitru Lucian  

(dosar 942/118/2014 prima de Craciun) Dosar 942/118/2014 1.303 

TOTAL LA 31.12.2014  4.379.158 

 

Conducerea analizeaza periodic situatia litigiilor in curs, iar in urma consultării cu reprezentantii 

săi legali, decide necesitatea crearii unor provizioane pentru sumele implicate sau a prezentarii acestora in 

situatiile financiare.  

Avand in vedere informatiile existente, conducerea societăţii considera ca litigiile in curs 

semnificative sunt urmatoarele:  

 

I. Pe rolul Curtii de Apel Constanta, se afla spre solutionare dosarul nr. 19250/118/2010, in care OIL 

TERMINAL are calitatea de pârâtă, în contradictoriu cu S.C. OSCAR DOWNSTREAM S.R.L., care are 

calitatea de reclamantă.  

 

S.C. OSCAR DOWNSTREAM S.R.L a solicitat Tribunalului Constanta, în anul 2010, obligarea 

S.C. Oil Terminal S.A. la plata sumei de 292.656,25 USD contravaloarea contrastalii și 10.000 USD 

daune morale. Solutia Tribunalului Constanta a fost de admitere a excepţiei necompetenţei funcţionale. 

Tribunalul Constanta constată natura de drept maritim şi fluvial a cauzei. Trimite cauza spre soluţionare 

Secţiei Maritime şi Fluviale din cadrul Tribunalului Constanţa.  

Tribunalul Constanta, Sectia Maritima si Fluviala, prin Sentinta civila nr. 81/MF, pronuntata in 

sedinta din data de 20.12.2011 admite, in parte, actiunea formulata de reclamanta Oscar Downstream, 

obliga parata S.C. Oil Terminal S.A. la plata contrastaliilor calculate in baza prevederilor art. 81 din 

contractul de prestari servicii nr. 27/C/2009 pentru perioada 07.07.2010 – 16.07.2010. Respinge ca 

neintemeiate celelalte pretentii ale reclamantei. Obliga parata la plata catre reclamanta a cheltuielilor de 

judecata in suma de 16.695 lei reprezentand taxa de timbru si timbru judiciar. 
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Impotriva acestei sentinte, S.C. OIL TERMINAL S.A. a formulat apel in termenul legal. Decizia 

12/MF din 10 octombrie 2012 respinge apelul declarat de reclamanta SC OSCAR DOWNSTREAM SRL, 

admite apelul declarat de pârâta SC OIL TERMINAL SA, schimbă în parte hotărârea apelată în sensul că 

respinge acţiunea şi cu privire la contrastalii şi cererea de acordare a cheltuielilor de judecată si menţine 

restul dispoziţiilor.  

Aceasta decizie are termen de recurs 15 zile de la comunicare. Oscar Downstream SRL. declara 

recurs in data de 10.01.2013.  

In data de 27.11.2013, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, admite recursul declarat de reclamanta 

SC OSCAR DOWNSTREAM SRL Magurele împotriva deciziei nr. 12/MF din 10 octombrie 2012 

pronuntata de Curtea de Apel Constanta - Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal, 

caseaza decizia atacata si trimite cauza spre rejudecare la aceeasi instanta. Respinge cererea formulata de 

recurenta-reclamanta privind acordarea cheltuielilor de judecata. Decizia este irevocabila.  

Curtea de Apel Constaţa, la termenul din data de 02.07.2014, dupa casarea cu rejudecare, a 

pronuntat urmatoarea solutie : 

Admite apelurile. Schimbă în parte hotărea apelată în sensul că obligă pârâta la plata echivalentului în lei 

la momentul plăţii a sumei de 292.656,25 lei USD către reclamantă cu titlu de contrastalii calculate în 

baza art. 81 din contractul nr. 27/C/2009 pentru perioada 26.06.-18.07.2010, obligă pârâta la plata sumei 

de 12.723 lei cheltuieli de juduecată către reclamantă, păstrează celelalte dispoziţii, obligă pârâta apelantă 

la plata sumei de 12.723 lei reprezentand cheltuieli de judecată - taxă timbru aferent capătului de cerere 

admis - în apel şi recurs către reclamanta apelantă conform Deciziei nr. 9/MF din 04.07.2014.  

Societatea Oil Terminal S.A. a formulat recurs in data de 19.11.2014. 

In data de 03.03.2015, instanta de recurs, respectiv Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei, prin 

Hotararea nr. 697, a pronuntat urmatoarea solutie : 

- Respinge recursul declarat de recurenta-parata SC OIL TERMINAL SA CONSTANTA 

impotriva deciziei nr.9/MF din 4 iulie 2014 pronuntata de Curtea de Apel Constanta - Sectia 

a II-a Civila, de Contencios Administrativ şi Fiscal, ca nefondat.  

- Respinge cererea de acordare a cheltuielilor de judecata formulata de intimata reclamanta SC 

OSCAR DOWNSTREAM SRL Magurele, ca neintemeiata.  

Hotararea este irevocabila, toate caile de atac au fost epuizate. 

 

II.  Dosarul nr. 445/118/2014, aflat pe rolul Tribunalului Constanţa, cu obiect - acţiune în constatare, unde 

calitatea de reclamant o are  Oil Terminal S.A. în contradicoriu cu pârâta: ANAF - DIRECŢIA 

GENERALĂ A VĂMILOR.  

 

In cursul anului 2003, DRAOV - Biroul Vamal Constanta  a intocmit actele costatatoare privind 

taxele vamale si alte drepturi cuvenite bugetului statului nr. 504-520/24.10.2003, nr. 551/30.10.2003 si nr. 

557/07.11.2003, privind obligarea Oil Terminal, depozitar si operator portuar de produse petroliere, la 

plata catre bugetul de stat a sumei de 111.228.018,51 RON.  

Proprietarii marfurilor importate pentru care s-au luat masurile din actele constatatoare sunt: 

RAFO SA ONESTI, respectiv ROMETROL RAFINARIE SA NAVODARI, iar ambele societati au 

achitat integral debitul reprezentand taxe vamale, comision vamal si TVA,  fiecare pentru propria 

cantitate   de marfa importata. 

Prin acest dosar se solicită constatarea achitarii debitului de catre RAFO SA ONESTI, respectiv 

ROMETROL RAFINARIE SA NAVODARI si lipsa obligatiei de plata  pentru OIL TERMINAL 

Constanta, privind  suma de 111.228.018,51 RON, reprezentand taxe vamale, comision vamal si TVA, 

pentru marfa importata de catre cele doua rafinarii. 

La termenul din data de 23.04.2014, instanţa de judecata a admis excepţia necompetenţei 

materiale si a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Curţii de Apel Constanţa secţia a II 

a Civila. 
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La termenul din 26.06.2014, Curtea de apel Constanta, prin Sentinta civila nr. 123 a pronuntat 

urmatoarea solutie : 

Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei, invocată de pârâtă, ca neîntemeiată. 

Respinge excepţia autorităţii de lucru judecat, invocată de pârâtă, ca neîntemeiată. Admite excepţia 

inadmisibilităţii acţiunii, invocată de pârâtă. Respinge acţiunea ca inadmisibilă.  

Hotararea  a fost atacata cu recurs  la Curtea de Apel Constanţa,  in data de 24 iulie 2014. 

In data de 22.04.2014 a fost inregistrata la sediul Companiei, Somatia emisa de Agentia Nationala 

de Administrare Fiscala –D.G.A.M.C. Bucuresti  nr. 1141869/07.04.2014, in Dosarul de executare nr. 

666/03.04.2014 in valoare de 111.054.565 lei, reprezentand accesorii conform Decizie de calcul accesorii 

nr. 2702/28.02.2014. 

Oil Terminal a fost acuzată de Autoritatea Vamală că ar fi dispus pomparea unor cantități de țiței, 

din depozitele proprii către clienții din teritoriu (rafinăriile RAFO ONEȘTI  respectiv ROMPETROL 

RAFINĂRIE Năvodari ) fără ca pentru aceste cantități să se fi depus declarații vamale de import, fapt ce a 

determinat incidența prevederilor art. 143 pct.3 din Legea nr. 141/1997 privind Codul Vamal, în vigoare la 

acea dată.  

Prin Decizia 147/27.05.2014, ANAF-Directia Generala de Solutionare a Contestatiilor, admite 

contestatia formulata de S.C. OIL TERMINAL SA Constanta impotriva Deciziei referitoare la obligatii de 

plata accesorii nr. 2702/28.02.2014, cu consecinta anularii Deciziei referitoare la obligatiile de plata 

accesorii nr. 2702/28.02.2014 emisa de Direcția Regională Vamala Galati- Biroul Vamal de Frontiera 

Constanta, in ceea ce priveste suma totala de 111.054.565 lei, reprezentand: 

- 1.324.026 lei dobanzi de intarziere taxe vamale, 

- 106.936.995 lei dobanzi de intarziere TVA, 

- 2.793.544 lei dobanzi de intarziere comision vamal. 

Ulterior, prin Certificatul de atestare fiscala, eliberat in data de 20.08.2014 la cererea societatii, 

ANAF –DGAMC Bucuresti transmite obligatii de plata in suma de 73.361.451 lei reprezentand: 

- Taxe vamale de 874.637 lei 

- TVA in Vama de 70.641.429 lei 

- Comision vamal de 1.845.385 lei 

Obligatiile de plata in valoare de 73.361.451 lei reprezinta debite inscrise in actele constatatoare 

nr. 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 516 din 24.10.2003, 551/30.10.2003 si 

557/07.11.2003, toate emise de catre Biroul Vamal Constanta, corespunzator unei cantitati de titei pompat 

de OIL TERMINAL, pe conducta magistrala, catre Rafinaria Rafo Onesti si MTBE, incarcat in terminalul 

petrolier in vagoane cisterna cu destinatia Rafinaria Rafo Onesti. 

Prin adresa inregistrata la ANAF cu nr. 1269791/28.08.2014, Societatea a  demonstrat catre 

organul fiscal inexistenta obligatiei de plata   a sumei de 73.361.451 lei reprezentand taxe vamale, taxa pe 

valoarea adugata si comision vamal. 

ANAF  a comunicat  prin adresele nr. 1269791/29.08.2014 si nr. 12893/04.09.2014, ca suma de 

73.361.451 lei a fost scazuta din evidentele contabile ale Biroului Vamal de Frontiera Constanta. 

Prin Certificatul de atestare fiscala, eliberat in data de 29.08.2014 la cererea societatii s-a constatat 

ca OIL TERMINAL nu figureaza cu obligatii de plata neachitate. 

 Hotararea a fost atacata cu recurs in data de 24 iulie 2014. Inalta Curte de Casatie si Justitie a 

stabilit primul termen de judecata in data de 17.03.2015. 

 

III. Dosarul nr. 5826/2/2012, aflat în prezent pe rolul Curţii de Apel Bucureşti, având ca obiect: 

Contestatie impotriva Deciziei nr. 1/200476/28.05.2012 emisa de Directia Generala de Inspectie 

Economico - Financiara a Ministerului Finantelor Publice prin care a fost respinsa contestatia impotriva 

Dispozitiei Obligatorii nr. 853.525/30.03.2012.  

La termenul din 21.11.2012, s-a dispus efectuarea unei expertize contabile si a unei expertize tehnice in 

specialitatea petrol si gaze. 
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In data de 19.03.2014 a fost depus raportul de expertiză şi a fost acordat termen pentru a se lua cunoştinţă 

de obiecţiunile depuse la dosar. La termenul de judecată din 21.05.2014, instanta a constatat lipsa 

raspunsului expertului contabil fata de obiectiunile formulate de parata privind punctele 2 si 3 din raportul 

de expertiza contabila si a amanat cauza. 

La termenul de juudecata din data de 18.06.2014, instanta a acordat un nou termen, intrucat s-a schimbat 

completul de judecata. 

La termenul de judecata din data de 03.09.2014, fata de imposibilitatea expertului desemnat in cauza de a 

depune raspunsul la obiectiunilor formulate de catre ANAF, instanta a amanat cauza. 

La termenul de judecata din data de 01.10.2014 s-a acordat un nou termen pentru data de 04.03.2015 in 

vederea depunerii raspunsului la obiectiunile la raportul de expertiza.  

La termenul din 04.03.2015 instanta a acordat un nou termen de judecata, in data de 01.04.2015 datorita 

lipsei raportului de expertiza in acest dosar. 

 

IV. Dosar nr. 9378/212/2012 aflat pe rolul Judecătoriei Constanţa, are ca obiect contestaţie impotriva 

Procesului verbal de contraventie nr. 0099000/04.04.2012, emis de Garda Finaciara Constanta – 

Comisariatul Central. Prin acest proces verbal s-a aplicat societatii Oil Terminal SA amenda 

contraventionala in suma de 20.000 lei, cu posibilitatea achitarii a 3.000 lei in termen de 48 de ore. 

Totodata s-a dispus confiscarea cantitatii de 51.157 kg titei si 269 kg menatnol neconform. Marfurile 

confiscate au ramas in custodia societatii. 

Prin aceasta actiune s-a solicitat anularea Procesului verbal de contraventie nr. 

0099000/04.04.2012, emis de Garda Finaciara Constanta.  

Judecătoria Constanţa, a admis plângerea contravenţională formulată împotriva procesului-verbal 

seria H nr. 0099000 din 04/04/2012 de petenta OIL TERMINAL SA în contradictoriu cu intimata Agenţia 

Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi şi a anulat 

procesul-verbal contestat, înlăturând sancţiunile aplicate prin procesul-verbal anulat, conform sentintei 

1260/17.02.2014.  

Împotriva acestei sentinţe, Agentia Nationala de Administrare Fiscala-Direcţia Generală 

Regională a Finanţelor Publice Galaţi Pentru Garda Financiară Constanţa, a declarat recurs. 

La termenul din data de 17.06.2014, instanta de recurs a constatat ca recurenta nu a depus 

memoriu cu motivele de recurs si s-a acordat un nou termen pentru ca recurentul sa precizeze daca isi 

insuseste recursul. 

La termenul din data de 16.09.2014, la Tribunalul Constanta, a pus in vedere partilor exceptia lipsei 

calitatii procesual pasive a DGRFP Galati. 

Prin Hotarârea civila nr. 945 din 21.10.2014, instanta de recurs a pronuntat urmatoarea solutie : 

„Admite recursul casează sentinţa recurată şi trimite cauza spre rejudecare”. 

Dosarul a fost inaintat la Judecatoria Constanta, care a fixat termen pentru rejudecarea cauzei in 

12.02.2015, iar la acest termen a fost fixat un nou termen de judecata in data de 12.03.2015. 

In data de 17.03.2015, Judecatoria Constanta a admis plangerea contraventionala si a dispus 

anularea Procesului Verbal  de control si a sanctiunilor dispuse prin acesta,  respectiv amenda. 

Sentinta civila nu este definitiva, ea poate fi atacata cu recurs in termen de 15 de zile de la comunicare. 

 

V. Dosar nr. 25976/212/2011 aflat pe rolul Judecătoriei Constanţa şi are ca obiect Plângere 

contravenţională impotriva Procesului Verbal de constatare nr. 144/16.09.2011, încheiat de Directia 

Regionala  Vamala Constanta, din Cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor şi prin care am fost sanctionati 

pentru: 

- depunerea de declaratii vamale si documente insotitoare continand date eronate privind cantitatea 

marfurilor-plusuri; 

- depunerea de declaratii vamale si documente in care denumirea produselor propuse de catre Laboratorul 

Vamal Central nu coincid cu cea indicata de catre depozitar; 
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- neindeplinirea de catre titularul regimului vamal a obligatiei prevazute in autorizatie de functionare 

antrepozitului vamal. 

Astfel pentru nerespectarea art. 653 lit. f, h si art.652 lit. m din H.G. 707/2006, pentru aprobarea 

Regulamentlui de aplicare a Codului vamal al Romaniei societatea a fost amendata cu 16.000 lei. 

În cauza s-a administrata proba cu interogatoriul intimatei, proba testimoniala, proba cu expertiza 

tehnica de specialitate.  

La termenul din 08.07.2014 instanta de judecata a luat act ca a intervenit decesul expertului numit 

in dosar si a revenit asupra obiecţiunilor formulate de intimată, urmând ca acestea să fie avute în vedere la 

soluţionarea fondului. 

La termenul de judecata este din data de 23.09.2014 instanta a ramas in pronuntare. S-a amanat 

pronuntarea la 28.10.2014. 

Dosarul a fost repus pe rol pentru a se pune in discutia partilor achitarea suplimentului onorariului 

expertului desemnat in cauza. Urmatorul termen este 24.03.2015. 

 

VI. Dosar nr. 3545/118/2014, aflat pe rolul Tribunalului Constanta, in contradictoriu cu Sindicatul Oil 

Terminal si care are ca obiect : 

 

Solicitarea platii primei de Paste in cuantum de 1.000 lei aferenta anului 2014 pentru fiecare 

reclamant in parte. 

La termenul de judecata din data de 01.09.2014 se acorda termen pentru a depune inscrisuri cu 

privire la execeptia lipsei calitatii de reprezentant a Sindicatului Oil Terminal S.A. si de a verifica listele 

cu semnatari. 

La termenul de judecata din data de 15.09.2014 se amana cauza pentru a se depune procesele 

verbale cu hotararile Consiliului Sindicatului OTC. 

La termenul de judecata din data de 29.09.2014 instanta dispune : 

- respinge exceptia lipsei de reprezentant; 

- respinge cererea de interventie in interes propriu; 

- incuviinteaza proba cu inscrisuri pt ambele parti; 

- respinge proba cu expertiza contabila. 

In pronuntare pentru a se depune concluzii scrise 13.10.2014.  

Prin Hotararea nr. 2444/13.10.2014, instanta a pronuntat urmatoarea solutie:  

„Admite cererea de chemare in judecata. Obliga parata la plata primei de Pasti pe anul 2014, in cuantum 

de 1.000 lei. Respinge ca neintemeiata cererea reclamantilor de obligare a paratei la plata cheltuielilor 

de judecata. Executorie. Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare, care se depune la 

Tribunalul Constanta”. 

In data de 30.10.2014 Oil Terminal S.A. a formulat apel. Pana la data prezentei, Curtea de Apel Constanta 

nu a fixat termen de judecata. 

 

VII. Dosar nr. 3164/118/2014, aflat pe rolul Tribunalului Constanta, in contradictoriu cu Sindicatul Oil 

Terminal prin care reclamantul solicita paratului achitarea orelor suplimentare efectuate in anul 2013 si 

necompensate cu timp liber, iar pentru cei carora li s-a acordat compensatia in cursul anului 2014, sa li se 

achite contravaloarea sporurilor cuvenite pentru aceste ore muncite si neachitate, precum si tichetele de 

masa cuvenite pentru orele suplimentare efectuate in anul 2013 conform contractului individual de munca 

si a Contractului Colectiv de Munca la nivel de unitate valabil pana la 31.12.2013. 

Primul termen de judecata a fost fixat pentru data de 19.09.2014 la care instanta a incuviintat 

administrarea probei cu inscrisuri si expertiza contabila. Instanta a ramas in pronuntare pe obiectivele 

expertizei contabile. 

In data de 19.09.2014 instanta admite obiectivele propuse de către reclamanţi pentru efectuarea 

raportului de expertiză contabilă si admite în parte obiectivele propuse de către pârâtă.  
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Stabilește următoarele obiective pentru raportul de expertiză:  

- determinarea numărului de ore suplimentare efectuate de reclamanţi în cursul anului 2013; 

- stabilirea numărului de ore suplimentare efectuate în 2013, pentru care s-au acordat cu ore libere plătite 

sau alte compensaţii în anul 2014; 

- stabilirea pentru fiecare reclamant a drepturilor cuvenite pentru aceste ore suplimentare și cuantificarea 

eventualelor diferenţe de drepturi bănești neachitate.  

La termenul din 03.10.2014 instanta fixeaza onorariu de expert si stabileste urmatorul termen in 

06.03.2015. Instanta a acordat un nou termen la data de 17.04.2015 in vederea completarii raportului de 

expertiza. 

 

VIII. Dosar nr. 3551/118/2014, aflat pe rolul Tribunalului Constanta, in contradictoriu cu ANAF, Directia 

generala de Administrare a Marilor Contribuabili si care are ca obiect:  

 

Contestatie impotriva Dispozitiei obligatorii nr. 337/30.09.2013 si a raportului de Inspectie 

Economico-Financiara nr. 39/30.09.2013. 

La termenul de judecata din data de 26.09.2014 s-a comunicat intampinarea depusa de ANAF in data de 

25.09.2014. 

Societatea a formulat cerere de interventie in data de 25.09.2014. Oil Terminal S.A. a depus 

Decizia nr. 50/01.09.2014 de solutionare a contestatiilor. S-au depus precizari cu privire la exceptia 

inadmisibilitatii. 

La termenul de judecata din data de 17.10.2014 s-au dispus urmatoarele: 

-  se ia act de renuntarea la capatul 1 de cerere; 

-  admite exceptia tardivitatii depunerii intampinarii de catre parata; 

- se proroga discutarea cererii de interventie formulata de societate, precum si exceptia 

inadmisibilitatii privind contestarea Raportului de inspectie; 

- instanta invoca din oficiu exceptia inadmisibilitatii cererii de suspendare a implementarii 

masurilor solicitate, la care reclamanta va raspunde in scris. 

La termenul din 28.11.2014 instanta a dispus urmatoarele masuri: 

- incuviinteaza cererea de interventie in temeiul art. 18 alin. 2 respinge exceptia de  

inadmisibilitate a Raportului de inspectie 

- se incuviinteaza proba cu inscrisuri si proba cu expertiza contabila 

- in pronuntare pe cererea de suspendare cf art. 15 din Legea 554/2006 a contenciosului 

administrativ 

- acorda termen pentru fixarea cautiunii 

La termenul din 12.12.2014 instanta a ramas in pronuntare pe cererea de suspendare; 

Deliberand, instanta apreciaza ca nu se impune achitarea unei cautiuni pentru cererea de suspendare. 

Prin Încheierea nr. 2917/12.12.2014 instanta respinge cererea de suspendare a executării actului 

administrativ.Impotriva acestei hotarari s-a formulat recurs. La termenul din 30.01.2015 s-a amanat 

pronuntarea pentru lipsa raportului de expertiza si s-a acordat un nou termen in 27.02.2015. La acest 

termen s-a acordat un nou termen pentru data de 27.03.2015. 

 

IX. Dosar nr. 8222/118/2014, aflat pe rolul Tribunalului Constanta, in contradictoriu cu Ministerul 

Finantelor Publice, Biroul de solutionare a contestatiilor si care are ca obiect:  

 

Contestatie impotriva Decziei nr. 50/01.09.2014 referitor la Dispozitia obligatorie nr. 

337/30.09.2013 si la Raportul de Inspectie Economico-Financiara nr. 339/30.09.2013.Actiunea a fost 

depusa in data de 24.11.2014. 

La primul termen de judecata fixat in data de 10.02.2015, instanta de judecata a respins exceptia 

necompetentei materiale invocate de catre Ministerul Finantelor Publice si a ramas in pronuntare pe 



OIL TERMINAL -  Note la situatiile financiare pentru anul incheiat la 
31 decembrie 2014 

 

Page 58 of 82 

exceptia conexitatii dosarului nr. 8222/118/2014 la dosar nr. 3551/118/2014 aflat pe rolul Trinbunalului 

Constanta. 

La termenul din data de 27.02.2015, instanta a dispus conexarea dosarului nr. 8222/118/2014 la 

dosarul nr. 3551/118/2014, inregistrat pe rolul Tribunalului Constata - Sectia de contencios administrativ 

si fiscal . 

 

Compania a inregistrat ajustari pentru pierderi de valoare pentru clientii si alte creante in litigiu si 

pentru clientii in faliment. Soldul ajustarilor pentru deprecierea clientilor este la 31.12.2014 de 3.665.363 

lei. In data de 02.06.2014 clientul Oil Prod S.R.L a solicitat intrarea in faliment. 

Astfel, pe rolul Tribunalului Constanta se afla dosarul Dosarul nr. 2380/118/2013 avand ca obiect 

falimentul societatii Oil Prod S.R.L. Pentru creanata neincasata de la acest client este constituita o ajustare 

pentru deprecierea creantei, egala cu valoarea creantei devenita incerta.  

La termenul din 02.06.2014 instanta a amanat pronunţarea la data de 06.06.2014. 

In data de 19.08.2014 instanta ramas in pronuntare pe cererea administratorului judiciar de intrare 

in faliment a societatii. 

Instanta dispune intrarea în faliment a debitoarei si numeste Lichidator Judiciar provizoriu pe 

Global Insolvency la termenul din data de 26.08.2014.  

Societatea Oil Terminal a formulat si a depus in data de 07.10.2014 cerere de inscriere in tabelul 

creditorilor cu suma de 1.291.599 lei.  La termenul din 16.02.2015 instanta a amanat cauza pana  la data 

de 15.06.2015 pentru continuarea procedurii. 

 

 

35.Subventii 

 

 

Anul incheiat la 

31 dec. 2014 

Anul incheiat la 

31 dec. 2013 

Sold la inceputul anului 99.406 181.337 

Constituiri in cursul anului 

                  

32.889  

 

Consumata in cursul anului 

                

(37.463) (81.931) 

Total subventii                 94.832  99.406 

  

Suma de 94.832 lei ramasa in sold la 31.12.2014 reprezinta plusuri de inventar de natura imobilizarilor 

neamortizate. 

 

36. Informatii privind fluxul de trezorerie  

 

In anul 2014 fluxul net de trezorerie din activitatea de exploatare este de 14.380.775 lei, in 

crestere  fata de anul 2013 cu suma de 10.223.403 lei.  

Fluxul de numerar din activitatea de investitii include, in principal, plati pentru investitii in 

imobilizari corporale si necorporale in valoare de 8.935.089 lei. 

Fata de anul precedent, trezoreria neta utilizata in activitatea de investitii este in crestere cu 

3.677.408 lei. 

Fluxul de trezorerie din activitati de finantare este reprezentat de  iesiri de numerar  reprezentand 

plati de imprumuturi  in valoare de 2.471.374 lei, plati pentru dividende in valoare de 56.292 lei si  plati 

pentru operatiuni de leasing in valoare de 147.214 lei. 
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Comparativ cu anul precedent, fluxul de trezorerie din activitati de finantare inregistreaza o 

scadere 10.235.716 lei. 

 

37.Gestionarea riscurilor 

 

Expunerile la risc și acțiunile întreprinse 

 

În perioada ianuarie - decembrie 2014, societatea a continuat menținerea și dezvoltarea  

proceselor și activităților adoptate și configurate prin Sistemul de control intern/managerial, implementat 

la nivel de societate, ca urmare a respectării prevederilor O.M.F.P. nr.946/2005, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, și a Programului de dezvoltare a sistemului de control 

intern/managerial, aprobat pentru anul 2014. Astfel, se urmărește menținerea la un nivel de toleranță 

acceptabil a riscurilor asociate obiectivelor/activităților/programelor derulate la nivelul societății.   

În perioada ianuarie - decembrie 2014, s-au realizat următoarele activități :  

 actualizarea componenței Comisiei cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare 

metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/ managerial, prin decizia internă 

nr. 123/07.04.2014, aprobată de președintele Comisiei, privind înlocuirea de membri, 

care modifică și completează decizia nr.79/26.02.2014 privind componența, atribuțiile și 

modul de organizare al Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică 

a dezvoltării sistemului de control intern/ managerial al societății Oil Terminal S.A. 

Constanța; 

 actualizarea ,,Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial al 

Societății Oil Terminal S.A.Constanța” pentru anul 2014, în raport cu Direcțiile de 

progres ale programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial; 

 comunicarea programului actualizat către membrii comisiei în vederea implementării și 

monitorizării acțiunilor de realizat în continuare; 

 informarea și raportarea către Departamentul pentru Energie – Ministerul Economiei, 

respectiv (după reorganizarea entității publice ierarhic superioară, către Ministerul 

Energiei, Întreprinderilor mici și mijlocii și Mediului de afaceri), cu privire la 

actualizarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial și 

Deciziei privind componența Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare 

metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/ managerial al societății Oil 

Terminal S.A. Constanța.  

 

În acest sens, pentru anul 2014, prin direcțiile de acțiune ale Programului de dezvoltare a 

sistemului de control intern/managerial, este vizată dezvoltarea și menținerea unui nivel adecvat al 

implementării standardelor de control intern/managerial la nivelul societății, potrivit următoarelor direcții: 

I. Asigurarea condiţiilor necesare cunoaşterii de către salariaţii societăţii a prevederilor actelor 

normative, care reglementează comportamentul acestora la locul de muncă, precum şi prevenirea 

şi raportarea fraudelor şi neregulilor; 

II. Actualizarea, permanentă, a ROF şi a fişelor de post pentru menţinerea concordanţei între 

atribuțiile compartimentelor societăţii şi atribuţiile angajaţilor, şi pentru asigurarea cunoaşterii 

acestora de către angajaţi; 

III. Asigurarea ocupării posturilor cu personal competent, cu pregătire de specialitate necesară 

îndeplinirii atribuţiilor prevăzute în fişa postului; Asigurarea continuă a pregătirii profesionale a 

personalului angajat; 

IV. Analiza și identificarea în continuare a funcţiilor considerate ca fiind sensibile şi stabilirea unei 

politici adecvate de rotaţie a personalului care ocupă aceste funcţii; 
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V. Stabilirea şi comunicarea, în scris, a limitelor competenţelor şi responsabilităţilor pe care 

managerul le deleagă; 

VI. Stabilirea structurii organizatorice, a competenţelor, a responsabilităţilor şi a sarcinilor asociate 

postului, precum şi obligaţia de a raporta pentru fiecare componentă structurată, astfel încât să se 

asigure realizarea obiectivelor generale ale societăţii; 

VII. Definirea/actualizarea obiectivelor specifice și individuale în concordanţă cu obiectivele generale 

și misiunea și strategia societăţii, precum şi în conformitate cu legile, regulamentele şi politicile 

elaborate; 

VIII. Întocmirea planurilor, prin care se pun în concordanţă activităţile necesare pentru realizarea 

obiectivelor, cu resursele alocate, astfel încât riscurile de a nu realiza obiectivele să fie minime; 

IX. Asigurarea coordonării deciziilor adoptate şi a acţiunilor întreprinse în vederea realizării 

convergenţei şi coerenţei acestora pentru atingerea obiectivelor stabilite; 

X. Monitorizarea performanţelor pentru fiecare politică şi activitate, utilizând indicatori cantitativi şi 

calitativi, inclusiv cu privire la economicitate, eficienţă şi eficacitate; 

XI. Analiza sistematică a riscurilor asociate obiectivelor specifice, legate de desfăşurarea activităţilor, 

elaborarea planurilor corespunzătoare, în direcţia limitării posibilelor consecinţe negative ale 

acestor riscuri şi desemnarea persoanelor cu responsabilităţi în aplicarea acestor planuri; 

XII. Reevaluarea obiectivelor, în contextul modificării ipotezelor, ca urmare a transformării mediului 

organizaţional; 

XIII. Asigurarea unui flux al informaţiilor, atât în interior, cât şi în / din exterior, stabilirea tipurilor de 

informaţii, a conţinutului, calităţii, frecvenţei, surselor şi destinatarilor acestora, care să permită 

îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor de serviciu; 

XIV. Dezvoltarea unui sistem eficient de comunicare internă şi externă, care să asigure difuzarea 

rapidă, fluentă şi precisă a informaţiilor, astfel încât acestea să ajungă complete şi la timp la 

utilizatori; 

XV. Organizarea primirii/expedierii, înregistrării şi arhivării corespondenţei, astfel încât sistemul să fie 

accesibil managerului, angajaţilor şi terţilor interesaţi cu abilitare în domeniu; 

XVI. Crearea unui cadru formal pentru semnalarea de către angajaţi a neregularităţilor apărute pe baza 

unei proceduri, fără ca astfel de semnalări să atragă un tratament inechitabil sau discriminatoriu 

faţă de salariatul care se conformează unei astfel de proceduri; 

XVII. Elaborarea / revizuirea / formalizarea  de proceduri privind desfăşurarea activităţilor în cadrul 

compartimentelor din structura societăţii şi comunicarea lor tuturor angajaţilor implicaţi; 

XVIII. Asigurarea separării atribuţiilor şi responsabilităţilor în privinţa elementelor operaţionale şi 

financiare ale fiecărei acţiuni, respectiv, separarea funcţiilor de iniţiere faţă de cele de verificare și 

aprobare, astfel încât nicio persoană sau compartiment să nu poată controla toate etapele 

importante ale unei operaţiuni sau ale unui eveniment; 

XIX. Asigurarea măsurilor adecvate de supraveghere a operaţiunilor, pe baza unor proceduri 

prestabilite, inclusiv de control ex-post, în scopul realizării, în mod eficace, acestora; 

XX. Urmărirea ca, la apariţia unor abateri faţă de politicile sau procedurile stabilite, ca urmare a unor 

circumstanţe deosebite, să fie întocmite documente adecvate, aprobate la un nivel corespunzător 

înainte de efectuarea operaţiunilor; 

XXI. Asigurarea măsurilor corespunzătoare pentru ca activitatea societăţii să poată continua în orice 

moment, în toate împrejurările şi în toate planurile; 

XXII. Elaborarea de politici adecvate strategiilor de control şi programelor concepute pentru atingerea 

obiectivelor prin care să se urmărească îndeplinirea responsabilităţilor şi atingerea obiectivelor; 

XXIII. Stabilirea persoanelor care au acces la resursele materiale, financiare şi informaţionale ale 

societăţii şi numirea responsabililor pentru protejarea şi folosirea corectă a acestor resurse; 

XXIV. Instituirea funcţiei de autoevaluare a controlului intern/managerial la nivelul fiecărui 

compartiment din cadrul societăţii; 
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XXV. Asigurarea desfăşurării activităţii de audit public intern asupra sistemului de control 

intern/managerial, conform unor programe bazate pe evaluarea riscurilor. 

 

Dintre activitățile menționate în cadrul Programului de dezvoltare a sistemului de control 

intern/managerial în perioada ianuarie - decembrie 2014 s-au realizat următoarele:  

 Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toţi angajaţii societăţii, prevăzute în Codul 

etic și Normele de conduită profesională specifice activității/ funcției desfășurate/ocupate, precum și 

actelor normative care reglementează comportamentul acestora la locul de muncă. Monitorizarea s-a 

realizat printr-un Raport al Consilierului de Etică pentru activitatea desfășurată în semestrul II 2014, 

înregistrat sub nr.481/15.01.2015; 

 

 Actualizarea următoarelor documente/rapoarte : 

- Fișe de post (inclusiv luarea la cunoștință de către angajați, după aprobarea lor de către conducerea 

societăți) , respectiv, au fost actualizate 327 fișe de post; 

-  Lista cu salariații care ocupă funcții sensibile în cadrul Societății Oil Terminal S.A. Constanța și 

aducerea la cunoștința persoanelor care ocupă aceste funcții, înregistrată sub nr.40/07.04.2014; 

- Planul pentru implementarea masurilor de control intern/managerial, aplicabil pentru anul 2014, 

pentru a putea menține riscurile la un nivel de toleranță acceptabil, înregistrat sub nr.363/ 17.07.2014, 

și actualizat, la încheierea semestrului II 2014, după reevaluarea procesului de gestionare a riscurilor, 

înregistrat sub nr.12/23.01.2015, aplicabil pentru anul 2015;   

- Documentul-cadru privind Obiectivele generale, specifice, individuale și indicatorii de rezultat, în 

funcție de modificarea premiselor sau ipotezelor de lucru, în baza propunerilor conducătorilor 

compartimentelor din cadrul societății, la data de 01.07.2014, înregistrat sub nr.74/22.07.2014;   

- Lista centralizatoare a informațiilor ce se vehiculează în cadrul Societății Oil Terminal S.A. 

Constanța, înregistrată sub nr.131/10.03.2014, și comunicarea către compartimentele societății în 

vederea implementării;   

- Normele privind organizarea și asigurarea accesului la documentele confidențiale, înregistrate sub 

nr.137/ 10.03.2014, și comunicarea către compartimentele societății în vederea implementării;  

- Normele privind organizarea și asigurarea accesului la documentele de interes public, înregistrate 

sub nr.136/10.03.2014, și comunicarea către compartimentele societății în vederea implementării;  

Totodată, s-au parcurs următoarele etape aferente managementului riscului : 

 Elaborarea Politicii și angajamentului conducerii societății în domeniul managementului 

riscului și comunicarea către toate structurile funcționale ale societății, în baza Hotărârii 

nr.8/06.05.2014 a Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a 

dezvoltării sistemului de control intern/managerial al Societății Oil Terminal S.A., urmată de 

etapa de implementare și monitorizare a prevederilor acesteia de către conducătorii 

compartimentelor societății și personalul angajat al societății;  

 Gestionarea riscurilor asociate obiectivelor specifice. Datele privind procesul de gestionare a 

riscurilor asociate obiectivelor specifice, la nivelul semestrului II 2014, au fost centralizate și 

înregistrate în Registrul riscurilor la nivel de organizație, înregistrat sub nr. 07 / 20.01.2015.  

Stadiul gestionării riscurilor la încheierea semestrului II 2014 comparativ cu nivelul de 

toleranță la risc este următorul :  

- 85 riscuri de nivel ,,tolerabil” – pondere 86,734%; 

- 11 riscuri de nivel ,,tolerare ridicată” – pondere 11,224%;  

- 2 riscuri de nivel ,,tolerare scăzută” – pondere 2,040%;  

- 0 riscuri de nivel ,,intolerabil” – pondere 0%.  
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Din analiza critică a Registrului riscurilor – semestrul II 2014, se remarcă  :  

-  4/5 din riscurile, identificate și reținute spre gestionare, au fost ierarhizate la nivelul de toleranță 

,,tolerabil”; 

- 1/5 din riscuri, identificate și reținute spre gestionare, au fost ierarhizate la nivelul ,,tolerare 

ridicată” și ,,tolerare scăzută”, ceea ce arată faptul că au fost adoptate strategiile și măsurile de 

control intern considerate adecvate și eficace, menite să conducă la eliminarea cauzelor și 

prevenirea apariției ori reapariției riscurilor.  

 

 

Urmărind tendința expunerii la risc a riscurilor reținute spre gestionare în registrul riscurilor, 

comparativ cu perioada de raportare anterioară, s-au constatat următoarele:    

 diminuarea numărului riscurilor clasificate la nivelul de toterare ,, tolerabil” cu cca.1%, 

respectiv, în valoare absolută, reducerea a fost de la un existent de 86 riscuri în semestrul I 

2014, la 85 riscuri la finele semestrului II 2014;  

 creșterea numărului riscurilor clasificate la nivelul de toterare ,,tolerare ridicată” cu cca.1%, 

respectiv, în valoare absolută, creșterea a fost de la un existent de 10 riscuri în semestrul I 

2014, la 11 riscuri la finele semestrului II 2014; 

 modificarea tendinței de manifestare a expunerii la risc rezidual a celor  98 riscuri reținute 

spre gestionare, la finele semestrului II 2014, astfel: 

- 93 riscuri își mențin constantă expunerea la risc rezidual față de evaluarea anterioară;  

- 1 risc manifestă o reducere a expunerii la risc rezidual față de evaluarea anterioară;   

- se mai remarcă faptul că, după revizuirea semestrială a riscurilor, au fost eliminate din 

registrul riscurilor un număr de 3 riscuri și au fost introduse, în registrul riscurilor, 4 

noi riscuri. 

Ierarhizarea profilului de risc la nivel de organizație la 31.12.2014 este redată în diagrama următoare: 
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Alte documente elaborate : 

 Nota  de concluzii privind procesul de gestionare a riscurilor la nivelul Societății Oil Terminal S.A. - 

semestrul II 2014, prin care s-a prezentat Comisiei profilul de risc al riscurilor gestionate la nivelul 

organizației, înregistrată sub nr.13 / 03.02.2015;  

 Rapoartele semestriale privind stadiul realizării obiectivelor individuale/specifice, la nivelul 

structurilor funcționale ale Societății Oil Terminal S.A. Constanța, aferente etapelor de monitorizare și 

evaluare - semestrul I și II 2014, concretizate prin intermediul Raportului înregistrat sub 

nr.76/29.07.2014, corespunzător stadiului de raportare la 30.06.2014 și prin intermediul Raportului 

înregistrat sub nr. 22/13.02.2015, corespunzător stadiului de raportare la 31.12.2014.   
 Politica de securitate privind folosirea tehnicii de calcul și resurselor informatice în cadrul societății, 

înregistrată sub nr.68/12.05.2014;  

 Politica de securitate privind folosirea internetului în cadrul societății, înregistrată sub 

nr.67/12.05.2014; 

 Revizuirea și aprobarea Nomenclatorului arhivistic al Societății Oil Terminal S.A. Constanța, 

înregistrat sub nr.1801/11.02.2014, aprobat prin decizia nr.61/11.02.2014 a conducerii societății, 

confirmat de Serviciul Județean Constanța al Arhivelor Naționale, înregistrat cu nr. de intrare 

3432/18.03.2014 la nivelul societății. Astfel, Nomenclatorul aprobat a fost comunicat către  

compartimentele societății în vederea implementării.  

 Procedura operațională privind  semnalarea neregularităților cod PO-43.01,Ed.I, R0.  

 Situația privind rezultatele obținute din monitorizarea Măsurii preventive nr.9 – Protecția 

avertizorului de integritate, cuprinsă în Inventarul măsurilor preventive anticorupție și indicatorii de 

evaluare, anexa nr.2 din H.G. nr.215/2012, privind Legea nr.571/2004 privind protecția personalului 

din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii, 

înregistrată sub nr.8088/03.07.2014;  

 Situația privind rezultatele obținute din monitorizarea Măsurii preventive nr.9 – Protecția 

avertizorului de integritate, cuprinsă în Inventarul măsurilor preventive anticorupție și indicatorii de 
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evaluare, anexa nr.2 din H.G. nr.215/2012, privind Legea nr.571/2004 privind protecția personalului 

din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii, 

înregistrată sub nr.475/15.01.2015;  

 

 Elaborarea unor noi proceduri operaționale (11 proceduri) formalizate pe activități, după cum 

urmează: 

- Procedura operațională privind managementul deșeurilor cod PO-06-01, R0; 

- Procedura operațională privind realizarea activității de inspecție internă în cadrul 

Compartimentului de Control Financiar de Gestiune și Inspecție Internă cod PO-07.02, Ed.I, 

R0; 

- Procedura operațională privind recrutarea, selecția și încadrarea/promovarea personalului cod 

PO-08.01, Ed.I, R0; 

- Regulamentul de organizare și desfășurare al concursului în vederea recrutării de personal 

pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant din cadrul societății Oil Terminal S.A. 

Constanța; 

- Procedura operațională privind elaborarea, actualizarea și aprobarea fișelor de post PO-08.02, 

Ed.I, R0; 

- Procedura operațională privind Realizarea activității juridice a Societății Oil Terminal cod 

PO-10.01, Ed.I, R0; 

- Procedura operațională privind activitățile specifice Biroului Tehnologia Informațiilor și 

Telecomunicații din Societatea Oil Terminal S.A. Constanța cod PO-38.01, Ed.I, R0; 

- Procedura operațională de backup și recuperare în caz de dezastru a datelor existente în 

sistemul informatic al Societății Oil Terminal S.A. cod PO-38.02, Ed.I, R0; 

- Procedura operațională de utilizare a tehnicii de calcul din cadrul Societății Oil Terminal S.A. 

Constanța cod PO-38.03, Ed.I, R0; 

- Procedura operațională privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura 

activelor, datoriilor și capitalurilor proprii în Societatea Oil Terminal S.A. Constanța cod PO-

39.01, Ed.I, R0; 

- Procedura operațională privind Organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv în 

Societatea Oil Terminal S.A. Constanța cod PO-42.01, Ed.I, R0;  

 

 Raportul asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2014.   

În concret, potrivit raportului sus menționat, în cadrul societății sistemul de control intern/managerial 

este dezvoltat și implementat după cum urmează : 

 societatea dispune de un sistem de control intern/managerial, ale cărui concepere și aplicare 

permite parțial conducerii să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile gestionate în scopul 

îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, 

regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate; 

 sistemul de control intern/managerial cuprinde parțial mecanisme de autocontrol, iar aplicarea 

măsurilor vizând creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor; 

 pe baza rezultatelor autoevaluării la data de 31 decembrie 2014 sistemul de control 

intern/managerial al societății este parțial conform cu standardele cuprinse în Codul 

controlului intern/managerial, fiind implementate un număr de 23 de standarde. 

 

 Matricea de aplicare a cerințelor O.M.F.P. nr.946/2005, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare și a documentelor sistemului de control intern/managerial conforme cu aceste cerințe, și 

care a fost comunicată membrilor comisiei în vederea menținerii sub control a acestor documente.  

 

Alte activități desfășurate în cursul perioadei ianuarie - decembrie 2014: 
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1. Stabilirea direcțiilor de acțiune și acțiunile de întreprins în vederea implementării Standardului 

nr.22  ,,Strategii de control (adoptarea strategiilor de control în vederea atingerii și menținerii 

performanțelor obiectivelor de către conducătorii compartimentelor societății), acțiune finalizată 

cu elaborarea și aprobarea Planului de control intern privind îndeplinirea responsabilităților și 

atingerea obiectivelor specifice de către conducătorii compartimentelor societății.  

2. Instruirea membrilor Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a 

dezvoltării sistemului de control intern/managerial în domeniul controlului intern managerial și 

managementului riscului; 

3. Inventarierea procedurilor aplicabile în cadrul sistemului de control intern/managerial :  

- 33 proceduri, elaborate conform cerințelor Standardelor SR EN ISO 9001:2008 și SR EN 

ISO/CEI 17025:2005, declarate în cadrul sistemului de control intern/managerial;  

- 30 proceduri formalizate pe activități, elaborate conform O.M.F.P. nr.946/2005, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare; 

4. Raportarea, în baza prevederilor O.M.F.P. nr.946/2005, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare, către Departamentul pentru Energie – Ministerul Economiei, respectiv după 

reorganizarea entității publice ierarhic superioară, către Ministerul Energiei, Întreprinderilor mici 

și mijlocii și Mediului de afaceri, a următoarelor situații centralizatoare : 

- ,,Situația centralizatoare semestrială privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de 

control intern/ managerial la data de 30.06.2014” 

- ,,Situația centralizatoare semestrială/anuală privind stadiul implementării și dezvoltării 

sistemului de control intern/ managerial la data de 31.12.2014” 

- ,,Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării la data de 31 decembrie 2014” 

- ,,Stadiul implementării standardelor de control intern/managerial, conform rezultatelor 

autoevaluării, la data de 31 decembrie 2014” 

 

Gestionarea riscului de capital 

 

Oil Terminal SA gestioneaza in mod continuu capitalul pentru a asigura valorificarea optima a 

resurselor in corelatie cu expunerea la riscuri si a detrmina un castig maxim pentru actionari. 

Structura capitalului angajat este formata din capitalurile proprii care includ: capitalul social, alte 

elemente de capitaluri proprii, rezultatul reportat reprezentand surplus realizat din rezerve din reevaluare, 

rezultatul reportat din aplicarea pentru prima data a IAS, mai putin a IAS 29, rezerve legale, rezerve din 

reevaluare, alte rezerve si rezultatul anului, conform prezentarii din Situatia modificarii capitalurilor 

proprii si datorii care includ imprumuturile pe trmen lung prezentate in notele 28 si 29.  

Gestionarea riscului de capital este parte integranta din administrarea afacerii in cadrul societatii si 

se raporteaza la revizuirea continua a gradului de indatorare al societatii. In perioada 2013- 2014 gradul de 

indatorare calculat ca raport intre datorii pe termen scurt /capitaluri proprii a fost de 0,036 in anul 2014 si 

de 0,044 in anul 2013 . 

Managementul societatii revizuieste cu regularitate structura capitalului precum si rapoartele 

legate de riscurile aferente societatii. Revizuirea acopera inclusiv costul capitalului si riscurile asociate cu 

fiecare categorie de capital. 

 

Gestionarea riscului de pret 

 

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; 
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 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. 

 

Gestionarea riscului de lichiditate 

 

In scopul evaluarii riscului de lichiditate, fluxurile de trezorerie operationale si financiare bugetate 

sunt monitorizate si analizate lunar in vederea stabilirii nivelului estimat al modificarilor nete in 

lichiditate. Analiza furnizeaza baza pentru deciziile de finantare si angajamentele de capital. Rezervele de 

lichiditate sub forma liniei de credit angajate sunt constituite pentru a asigura in orice moment 

solvabilitatea si flexibilitatea financiara necesara societatii.  

 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 fata de 0,95 in anul 2013. 
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Lichiditatea imediată (testul acid) reprezintă un raport între activele curente diminuate cu stocurile 

şi datoriile curente, valoarea acestui indicator fiind in anul 2014 de 0,82 fata de 0,90 in anul 2013. 

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

Generala a Acţionarilor a aprobat contractarea unei linii de credit (capital de lucru) pentru o perioadă de 

un an. Urmare acestei hotarari s-a incheiat Contract de credit (linie de credit) nr. 

C12002013014744/05.09.2013 încheiat cu OTP Bank (septembrie 2014 - septembrie 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. 

Pentru realizarea obiectivului principal au fost identificate masuri care sa determine: 

 Cresterea viteza de rotaţie a debitelor clienţi; 

 Scaderea vitezei de rotaţie a creditelor furnizori peste viteza de rotaţie a debitelor clienţi; 

 Realizarea cifrei de afaceri lunară planificată. 

 

In anul 2014 s-a inregistrat o viteza de rotaţie a debitelor clienţi de 40 de zile si o viteza de rotaţie 

a creditelor furnizori de 31de zile. 

 

Politica Oil Terminal cu privire la lichiditate este de a mentine suficiente lichiditati pentru a onora 

obligatiile pe masura ce acestea ajung la scadenta.  

 

 Valoare 

neta 

Valoarea 

contractuala 

<12 luni 1-2 ani 2-5 ani >5 ani 

Sold datorii la 31 

decembrie 2014 

din care : 

      

Datorii comerciale 

si alte datorii 

curente 

10.246.339  10.246.339    

Datorii privind 

impozite si taxe 
3.830.850  3.830.850    

Datorii aferente 

contractelor de 

leasing 

      

Imprumuturi 13.848.093 15.469.467 2.046.375 4.576.718 3.825.000 3.400.000 

TOTAL 27.925.282 15.469.467 16.123.564 4.576.718 3.825.000 3.400.000 

 

Alte datorii: 

 

Datorii privind 

impozit pe profit 

amanat 

25.943.248      

TOTAL  25.943.248      

 

Gestionarea riscului de rata a dobanzii 

 

Fluxurile de numerar operationale sunt afectate de variatiile ratei dobanzilor, in principal datorita 

imprumuturilor pe termen lung contractate. Societatea are imprumuturi pe termen lung semnificative, cu 

dobanda variabila, care o expun la un risc de fluxuri de numerar.  
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In vederea gestionarii riscului de rata a dobanzii, datoriile societatii sunt monitorizate permanent 

din punct de vedere al scadentelor iar prin  politica de incasare a clientilor se asigura resursele necesare 

platii datoriilor. 

 

Analiza aferenta modificarii riscului de rata a dobanzii 

 

Imprumuturi cu rata 

variabila 
Sold la 31 decembrie 

Efectul modificarii 1% in 

rata dobanzii 

Imprumuturi 2014 2013 2014 2013 

 13.848.093 15.469.467 109.756 55.780 

 

Pentru anul 2014 rezulta din analiza de risc interna ca nu este necesara acoperirea riscului privind rata 

dobanzii si nu au fost folosite instrumente financiare pentru acoperirea riscului de rata a dobanzii. 

 

Gestionarea riscului de moneda straina 

 

Oil Terminal poate fi expusa fluctuatiilor cursului de schimb valutar prin numerar si echivalente de 

numerar, imprumuturi pe termen lung si clienti externi. Moneda functionala a companiei este leul 

romanesc. Monedele care expun compania la acest risc sunt in principal euro si dolarul american.  

Activele in valuta sunt ulterior exprimate in lei la cursul de schimb la data intocmirii bilantului 

comuinucat de Banca Nationala a Romaniei. Diferentele rezultate sunt incluse in contul de profit si 

pierdere. 

Expunerea companiei la riscul valutar exprimata in Ron a fost nesemnificativa dupa cum se prezinta in 

sitautiile de mai jos: 

 

31 decembrie 2014 Valoare Ron Euro USD GBP 

Numerar si 

echivalente de 

numerar 

81.709 545 21.470 

 

19 

Clienti externi 1.049.586 0 284.693 0 

Expunere neta in 

situatia pozitiei 

financiare 

 

1.131.295 

 

545 306.163 

 

 

Oil Terminal opereaza cu moneda straina pentru clientii externi si este expus la modificarea cursului de 

schimb al dolarului american si al euro fata de leul romanesc. Aceste valute au doar efect limitat asupra 

fluxului de numerar si asupra profitului inainte de impozitare. 

 

Gestionarea riscului de credit 

 

Riscul de credit se refera la  riscul ca un partener de afaceri nu va reusi sa isi indeplineasca 

obligatiile contractuale generand o pierdere financiara pentru societate. Riscul de credit aferent celor mai 

importanti parteneri este evaluat, monitorizat si gestionat folosind limite predefinite pentru anumiti 

parteneri de afaceri. Pe baza bonitatii clientilor le sunt alocate expunerile maxime permise din punct de 
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vedere al limitelor de credit (sume si scadente), iar evaluarea bonitatii si a limitelor admise sunt revizuite 

in mod regulat.  

 

38. Elemente extrabilantiere 

 

La sfarsitul anului 2014 societatea are inregistrate in conturi in afara bilantului urmatoarele: 

1) Giruri şi garanţii acordate valoare contabilă totală de 17.000.835 lei; 

2) Stocuri de ţiţei, produse petroliere, produse chimice, proprietatea clienţilor Oil Terminal, 

evidentiate ca valori materiale primite in pastrare sau custodie; 

3) Stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosinţă în valoare totală 5.840.698 lei 

4) Bunuri publice primite în administrare, concesiune şi cu chirie reprezintă bunuri publice conform 

Acord petrolier de concesiune a 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 între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Oil 

Terminal, valoare 22.575.918 lei. 

5) Alte valori în afara reprezentând mijloace fixe aprobate la casare în curs de dezmembrare, în 

valoare de 69.548 lei. 

6) Giruri si garantii primite reprezentand garantii de buna executie in  valoare de 1.305.815 lei 

7) Imobilizari luate cu chirie; 

8) Alte valoari in afara bilantului (fond handicap) 21.762 lei  

 

Situatia garanţiior acordate se prezinta astfel: 

 

Nr. 

crt. 
Document justificativ 

Data 

contract 

Valoare 

imprumut 

Valoare 

contabila la 

31.12.2014  

 

1.Contract de garantie imobiliara autentificat 

sub nr. 661/29.03.2011, aferent Contractului de 

Facilitate nr. 40012/2011 in favoarea 

RAIFFEISEN BANK.cu ipoteca asupra: 

29.03.2011 8.067.135   

  

 - teren in suprafata de 19.900 mp (face parte 

din lot cu S=413.413.16 mp) si constructiile 

existente pe acesta: 

    2.892.180 

   - C343 - anexa in suprafata de 14 mp     2.035 

          

   - C346 - teren fotbal in suprafata de 7.359 mp     1.069.525 

  

 - C347 - schelet tribuna in suprafata de 100 

mp - 36800021   
  0 

  

 - C348 - cladire asociatie sportiva in suprafata 

de 651 mp - 11210720   
  187.581 

   - C349 - wc in suprafata de 19 mp - 11210720     0  

   - C350 - teren tenis in suprafata de 536 mp     77.900 

  

 - C353 - fundatie - parcare auto -  in suprafata 

de 458 mp - 11111062   
  155.004 

  

 - C354 - sediu administrativ  - birou Caraiman 

nr. 2 investitii - in suprafata de 238 mp - 

11110044   

  0 
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 - C355 - terasa in suprafata de 16 mp - 

11110044   
  0 

  

 - C357 - intrare beci in suprafata de 3 mp - 

11110044   
  0 

  

 - C359 - sediu administrativ P - 2E  - 

Caraiman nr. 2 conducere - in suprafata de 198 

mp - 11110042   

  14.961 

  

 - C360 - fantana in suprafata de 33 mp 

(monument centenar) - 11223657   
  0 

  Total garantie aferenta contract     4.399.186 

 

2.Contract de ipoteca autentificat sub nr. 

1684/05.09.2013 aferent, 

Contract de ipoteca autentificat sub 

nr.1936/14.10.2013 si  Contract de ipoteca 

autentificat sub nr. 180523.09.2013, aferente 

Contractului de credit 

C12002013014745/05.09.2013  

completat  cu  

Act aditional nr. 1/23.09.2013 si  

Act aditional nr. 2/14.10.2013 

in favoarea OTP BANK ROMANIA S.A 

 

05.09.2013 

 

10.200.000 

 
 

 

3.Contract de ipoteca autentificat sub nr. 

1776/04.09.2014 aferent 

Contractului de credit 

C12002013014744/05.09.2013                          

in favoarea OTP BANK ROMANIA S.A 

Completat cu 

Act aditional nr. 1/23.09.2013 si  

Act aditional nr. 2/14.10.2013    

Act aditional nr. 3/04.09.2014    

 

 

04.09.2014 

 

5.000.000 
  

  

 - teren in suprafata de 12.916 mp (face parte 

din lot cu S=413.413.16 mp) si constructiile 

existente pe acesta:   

  1.877.211 

  C394 - ghena - 11220521     0 

  C395 - cladire administrativa - 11110104     107.568 

  C396 - sere - 11222984     0 

  C397 - sere - 11223487     0 

  

 - teren in suprafata de 23.141 mp (face parte 

din lot cu S=243.912.70 mp) si constructiile 

existente pe acesta: 

   3.026.843 

  

     - rezervor C1 - 11221613 - DN 

MOTORINA, 830 mo  
  105.461 

  

     - rezervor C3 - 11221621 - DN 

MOTORINA, 748 mo  
  105.461 

  

     - rezervor C5 - 11221612 - DN 

MOTORINA, 849 mp  
  105.461 

   - teren in suprafata de 34.153 mp (face parte    4.467.212 
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din lot cu S=243.912.70 mp) si constructiile 

existente pe acesta: 

       - rezervor C6 – 11221619, 855 mp    113.232 

       - rezervor C7 – 11221616, 804 mp     113.232 

       - rezervor C8 – 11221618, 855 mp     113.232 

       - rezervor C9 – 11221617, 854 mp     113.232 

  

 - teren in suprafata de 15.801 mp (face parte 

din lot cu S=243.912.70 mp) si constructiile 

existente pe acesta: 

   2.066.771 

       - rezervor C2 – 11221620, 856 mp      113.232 

       - rezervor C4 – 11222068, 855 mp      173.501 

  Total garantie aferenta contract     12.601.649 

          

  Total    23.267.135 17.000.835 

 

39.  Propunere de repartizare a rezultatului anual 

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 si HG 

1167/29.12.2014 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2014, profitul net al 

anului 2014 în valoare de 565.475 lei, propunem să se repartizeze pe următoarele destinaţii:  

 a)  Rezerve legale                                                         112.727 lei 

 

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

Rezervele legale reprezintă sumele calculate din profitul contabil anual, prin aplicarea unui 

procent de 5% asupra profitului contabil, înainte de determinarea impozitului pe profit, din care se scad 

veniturile neimpozabile şi se adaugă cheltuielile aferente acestor venituri neimpozabile, până ce rezervele 

legale vor atinge a 5-a parte din capitalul social subscris şi vărsat, potrivit prevederilor Legii 31/1990 

privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

- Profit contabil inainte de determinarea 

 impozitului pe profit                                                                                2.254.540  lei  

- Venituri neimpozabile                                                                                             0 lei 

- Cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile                                                           0 lei        

 

Rezerva legală 5% din profitul brut = 2.254.540  x 5 % = 112.727 lei 

 

b)  Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege ;                                            16.244 lei      

Profit scutit de impozit pe profit conform art.I din OUG 19/2014 pentru modificarea si completarea 

Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal  si HG 421/2014  pentru modificarea si completarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin HG 44/2004.              

Profit investit  incepand cu 01.07.2014                                                                      17.099 lei 

Profit scutit de impozit repartizat la rezerve 17.099 lei x 5% = 855 lei  

17.099 lei - 855 lei  = 16.244 lei   
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c)  Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi – nu este cazul; 

c¹) Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe – 

nu este cazul; 

d) Alte repartizări prevăzute de lege – nu este cazul; 

 

     e) Participarea salariaţilor la profit                                                                        0 lei 

             (art.1 alin.1 lit.e din OG 64/2001)       
  Prin HG 1167/29.12.2014 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 

2014   nu a fost aprobat profit contabil de repartizat pentru nicio destinatie prevazuta de 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., si pe cale de consecinta, nu se poate propune 

repartizarea  unei sume pentru  aceasta destinatie. 

 

f) Dividende cuvenite acționarilor                                261.903 lei 

(art.1. alin. 1 lit. f din OG 64/2001)       

 

Conform OG 64/2001 dividendele cuvenite acționarilor reprezintă minimum 50%. 

 [(565.475,39 lei profit net – (112.727 lei rezervă legală + 16.244 alte rezerve reprezentând 

facilităţi fiscale )] x 60% = 261.903 lei 

 

  g)   Sursa proprie de finanţare                                           174.601 lei 
(art.1 alin.1 lit.g din OG 64/2001)   

 

 

40. Rezultatul pe actiune 

 

La 31.12.2014 si la 31.12.2013, rezultatul pe actiune este: 

 

 Anul incheiat  

la 31 dec. 

2014 

Anul incheiat 

 la 31 dec. 

2013 

Profitul exercitiului financiar 565.475 0 

   

Alte elemente ale rezultatului global: 

Elemente care nu vor fi reclasificate la profit si pierdere, 

din care : (1.212.265) 172.926.052 

   

Castiguri din reevaluarea proprietatilor imobiliare 53.392       41.592 

Surplus din reevaluarea imobilizarilor (1.161.774) 198.723.826 

Datorie privind impozitul amanat 103.883 25.839.366 

Rezultat global  (646.790) 172.926.052 

Numar de actiuni ordinare la inceputul si sfarsitul perioadei (nr. mediu 

ponderat al actiunilor ordinare) 582.430.253 582.430.253 

 

Rezultat de baza si diluat pe actiune (lei/actiune) 
 

(0,001111) 

 

0,296904 
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Surplusul  din reevaluarea imobilizarilor pentru an 2014  in valoare de (1.161.774 lei) este rezultat din 

diferenta inregistrata intre  cresterile din reevaluarea imobilizarilor in valoare de 7.932.451 lei si scaderile 

din reevaluarea imobilizarilor in valoare de 9.094.225 lei, prezentate la nota 25. 

 

Pentru an 2013 surplusul  din reevaluarea imobilizarilor in valoare de  198.723.826 este rezultat din 

diferenta inregistrata intre  cresterile din reevaluarea imobilizarilor in valoare  121.549.089 lei  si scaderile 

din reevaluarea imobilizarilor  lei  in valoare de 30.082.837 lei (aferente anilor  2012 si 2013), prezentate 

la nota 25 cumulate la  soldul existent la 31.12.2011 in valoare de 107.257.574 lei.  

 

La 31.12.2013 si 31.12.2014 au fost incluse in rezultatul global total, urmatoarele : 

- Surplusul din reevaluarea imobilizarilor 

- Castigul din reevaluarea imobilizarilor cedate/casate reprezentand rezerve din reevaluare 

transferate asupra rezultatului reportat 

- Datorii privind impozitul amanat aferent rezervei din reevaluare 

 

Reconcilierea rezultatului de baza si diluat pe actiune (lei/actiune) la 31.12.2013 ca urmare a 

includerii in rezultatul global total a surplusului din reevaluarea imobilizarilor, castigului din reevaluarea 

imobilizarilor cedate/casate si a datoriilor  privind impozitul amanat aferent rezervei din reevaluare, se 

prezinta astfel: 

  Anul 

incheiat  

la 31 dec. 

2013 

Anul 

 incheiat 

 la 31 dec. 2013 

reconciliat 

Profitul exercitiului financiar 0 0 

   

Alte elemente ale rezultatului global: 

Elemente care nu vor fi reclasificate la profit si pierdere, 

din care :  172.926.052 

   

 Castiguri din reevaluarea proprietatilor imobiliare  41.592 

Surplus din reevaluarea imobilizarilor  198.723.826 

Datorie privind impozitul amanat  25.839.366 

Rezultat global   172.926.052 

Numar de actiuni ordinare la inceputul si sfarsitul perioadei (nr. 

mediu ponderat al actiunilor ordinare)  582.430.253 

 

Rezultat de baza si diluat pe actiune (lei/actiune) 0 

 

0,296904 

 

 

41. Datorii contingente 

 

I.Pe rolul Curtii de Apel Constanta, se afla spre solutionare dosarul nr. 19250/118/2010, in care OIL 

TERMINAL are calitatea de pârâtă, în contradictoriu cu S.C. OSCAR DOWNSTREAM S.R.L., care are 

calitatea de reclamantă.  

 

S.C. OSCAR DOWNSTREAM S.R.L a solicitat Tribunalului Constanta, în anul 2010, obligarea S.C. Oil 

Terminal S.A. la plata sumei de 292.656,25 USD contravaloarea contrastalii și 10.000 USD daune morale. 

Solutia Tribunalului Constanta a fost de admitere a excepţiei necompetenţei funcţionale. Tribunalul Constanta 
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constată natura de drept maritim şi fluvial a cauzei. Trimite cauza spre soluţionare Secţiei Maritime şi Fluviale 

din cadrul Tribunalului Constanţa.  

Tribunalul Constanta, Sectia Maritima si Fluviala, prin Sentinta civila nr. 81/MF, pronuntata in sedinta din data 

de 20.12.2011 admite, in parte, actiunea formulata de reclamanta Oscar Downstream, obliga parata S.C. Oil 

Terminal S.A. la plata contrastaliilor calculate in baza prevederilor art. 81 din contractul de prestari servicii nr. 

27/C/2009 pentru perioada 07.07.2010 – 16.07.2010. Respinge ca neintemeiate celelalte pretentii ale 

reclamantei. Obliga parata la plata catre reclamanta a cheltuielilor de judecata in suma de 16.695 lei 

reprezentand taxa de timbru si timbru judiciar. 

Impotriva acestei sentinte, S.C. OIL TERMINAL S.A. a formulat apel in termenul legal. Decizia 12/MF din 10 

octombrie 2012 respinge apelul declarat de reclamanta SC OSCAR DOWNSTREAM SRL, admite apelul 

declarat de pârâta SC OIL TERMINAL SA, schimbă în parte hotărârea apelată în sensul că respinge acţiunea şi 

cu privire la contrastalii şi cererea de acordare a cheltuielilor de judecată si menţine restul dispoziţiilor.  

Aceasta decizie are termen de recurs 15 zile de la comunicare. Oscar Downstream SRL. declara recurs in data de 

10.01.2013.  

In data de 27.11.2013, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, admite recursul declarat de reclamanta SC OSCAR 

DOWNSTREAM SRL Magurele împotriva deciziei nr. 12/MF din 10 octombrie 2012 pronuntata de Curtea de 

Apel Constanta - Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal, caseaza decizia atacata si trimite 

cauza spre rejudecare la aceeasi instanta. Respinge cererea formulata de recurenta-reclamanta privind acordarea 

cheltuielilor de judecata. Decizia este irevocabila.  

Curtea de Apel Constaţa, la termenul din data de 02.07.2014, dupa casarea cu rejudecare, a pronuntat urmatoarea 

solutie : 

Admite apelurile. Schimbă în parte hotărea apelată în sensul că obligă pârâta la plata echivalentului în lei la 

momentul plăţii a sumei de 292.656,25 lei USD către reclamantă cu titlu de contrastalii calculate în baza art. 81 

din contractul nr. 27/C/2009 pentru perioada 26.06.-18.07.2010, obligă pârâta la plata sumei de 12.723 lei 

cheltuieli de juduecată către reclamantă, păstrează celelalte dispoziţii, obligă pârâta apelantă la plata sumei de 

12.723 lei reprezentand cheltuieli de judecată - taxă timbru aferent capătului de cerere admis - în apel şi recurs 

către reclamanta apelantă conform Deciziei nr. 9/MF din 04.07.2014.  

Societatea Oil Terminal S.A. a formulat recurs in data de 19.11.2014. 

In data de 03.03.2015, instanta de recurs, respectiv Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei, prin Hotararea 

nr. 697, a pronuntat urmatoarea solutie : 

 - Respinge recursul declarat de recurenta-parata SC OIL TERMINAL SA CONSTANTA impotriva deciziei 

nr.9/MF din 4 iulie 2014 pronuntata de Curtea de Apel Constanta - Sectia a II-a Civila, de Contencios 

Administrativ şi Fiscal, ca nefondat.  

 - Respinge cererea de acordare a cheltuielilor de judecata formulata de intimata reclamanta SC OSCAR 

DOWNSTREAM SRL Magurele, ca neintemeiata.  

Hotararea este irevocabila, toate caile de atac au fost epuizate. 

 

II. Dosar nr. 3545/118/2014, aflat pe rolul Tribunalului Constanta, in contradictoriu cu Sindicatul Oil 

Terminal si care are ca obiect : 
Solicitarea platii primei de Paste in cuantum de 1.000 lei aferenta anului 2014 pentru fiecare reclamant in parte. 

La termenul de judecata din data de 01.09.2014 se acorda termen pentru a depune inscrisuri cu privire la 

execeptia lipsei calitatii de reprezentant a Sindicatului Oil Terminal S.A. si de a verifica listele cu semnatari. 

La termenul de judecata din data de 15.09.2014 se amana cauza pentru a se depune procesele verbale cu 

hotararile Consiliului Sindicatului OTC. 

La termenul de judecata din data de 29.09.2014 instanta dispune : 

- respinge exceptia lipsei de reprezentant; 

- respinge cererea de interventie in interes propriu; 

- incuviinteaza proba cu inscrisuri pt ambele parti; 

- respinge proba cu expertiza contabila. 



OIL TERMINAL -  Note la situatiile financiare pentru anul incheiat la 
31 decembrie 2014 

 

Page 75 of 82 

In pronuntare pentru a se depune concluzii scrise 13.10.2014.  

Prin Hotararea nr. 2444/13.10.2014, instanta a pronuntat urmatoarea solutie:  

„Admite cererea de chemare in judecata. Obliga parata la plata primei de Pasti pe anul 2014, in cuantum de 

1.000 lei. Respinge ca neintemeiata cererea reclamantilor de obligare a paratei la plata cheltuielilor de 

judecata. Executorie. Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare, care se depune la Tribunalul 

Constanta”. 

In data de 30.10.2014 Oil Terminal S.A. a formulat apel. Pana la data prezentei, Curtea de Apel Constanta nu a 

fixat termen de judecata. 

 

III. Dosar 13119/245/2013 avand ca parti SNTFC CFR CALATORI- IASI in calitate de reclamant si paratii: 

SNTFC CFR MARFA S.A., SC OSCAR DOWNSTREAM SRL si OIL TERMINAL SA, dosar deschis la 

Judecatoria Iasi. 

Judecatoria Iasi s-a pronuntat prin Hotarâre  6423/30.04.2014, astfel: Obligă chematul în garanţie Oil Terminal 

SA Constanta să achite SC Oscar Downstream SRL suma de 5.040,10 lei reprezentând contravaloarea cantităţii 

de 750 kg motorină şi suma de 417 lei reprezentând cheltuielile de judecată la care a fost obligat pârâtul. Obligă 

chematul în garanţie SC Oil Terminal SA să achite SC Oscar Downstream SRL cheltuieli de judecată în cuantum 

de 357 lei, reprezentând taxe judiciare de timbru.  

Impotriva acestei sentinte a fost declarat apel in termen legal de catre Oil Terminal.  

Apelul a fost respins de catre Tribunalul Iasi prin Hotararea nr. 86/28.01.2015, iar Hotararea 6423/2014 a 

devenit definitiva. 

In data de 30.01.2015 societatea a primit din partea societatii Oscar Downstream o notificare prin care se solicita 

plata sumelor datelor, conform Hotararii 6423/30.04.2014. 

In data 04.02.2015 au fost achitate sumele datorate, astfel: 

- 5.040,10 lei reprezentand contravaloarea a 750 kg motorina  

- 774,00 lei reprezentand cheltuieli de judecata si taxe judiciare de timbru.  

 

IV. Dosar nr. 19773/212/2013 avand ca parti pe VALCU MARIANA NINA in calitate de reclamant si OIL 

TERMINAL SA in calitate de parat. 

Dosarul este pe rolul  Judecatoriei Constanta si are ca obiect obligatia de a face, respectiv reclamantul a solicitat 

vanzarea locuintei de serviciu de catre OIL TERMINAL SA. 

 La termenul din  09.04.2014 instanta respinge ca neintemeiata exceptia de prematuritate invocata de parata. 

Stabileste termen pentru continuarea judecatii la data de 12.05.2014.  

La termenul din 12.05.2014 se inregistreaza cererea de amanare aparator reclamant si se dispune ca  aparatorul 

reclamantului sa depuna o delegatie de reprezentare. 

La termenul din 23.06.2014 –  Oil Terminal S.A. solicita catre instanta si se admite trimiterea unei adrese catre 

Oficiul pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara, Primarie si ANAF. S-a formulat interogatoriu de catre 

reclamant. S-a depus raspuns la interogatoriu in termen. 

Prin Hotarârea nr. 10979/ 23.10.2014 se respinge cererea de chemare în judecată având ca obiect obligaţia de a 

face – acţiune formulată de reclamanta Valcu Mariana Nina, în contradictoriu cu pârâta Oil Terminal S.A., ca 

neîntemeiată.  Se respinge capătul de cerere formulat de reclamantă cu privire la obligarea pârâtei la plata 

cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiat. Se ia act de catre instanta că pârâta nu a solicitat cheltuieli de judecată 

în prezenta cauză. Hotararea poate fi contestata in apel, în termen de 30 de zile, de la comunicare. Apelul se 

depune la Judecătoria Constanţa, sub sancţiunea nulităţii.  

Sentinta civila a fost comunicata in data de 25.03.2015. 

 

V. Dosar nr. 19771/212/2013 avand ca parti SANDU SORINEL in calitate de reclamant si OIL 

TERMINAL SA in calitate de parat.  

Dosarul este pe rolul la Judecatoriei Constanta si are ca obiect obligatia de a face, respectiv reclamantul a 

solicitat vanzarea locuintei de serviciu de catre OIL TERMINAL SA. 
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La termenul din 04.02.2014, s-a comunicat interogatoriul din partea reclamantului.        

Societatea OIL TERMINAL S.A. la  termenul din 11.03.2014 a depus raspunsul la interogatoriu iar paratul a 

depus inscrisuri, instanta dispune transmiterea unei adrese catre Oficiul pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara 

pentru comunicarea planului cadastral. 

 

In data de 06.10.2014 instanta repune cauza pe rol în vederea suplimentării probatoriului. Pune in vedere pâratei 

să depună istoricul cu privire la apartenenţa terenului din Str. Caraiman nr. 2, si a locuinţei de serviciu începând 

din anul 1934 si pana in anul 1990 cand s-a infiintat Oil Terminal. Se emite adresa la Primărie pentru a comunica 

situaţia juridică a terenului situat în Str. Caraiman nr. 2, jud. Constanţa. Pune in vedere reclamantului sa indice 

temeiul de drept cu privire la obligarea pâratei de a vinde terenul de sub constructie si curtea casei imprejmuita. 

Se fixeaza termen la data de 10.11.2014. 

 

La termenul din data de 10.11.2014  instanta se pronunta si se respinge cererea de chemare în judecată având ca 

obiect obligaţia de a face – acţiune formulată de reclamantul SANDU SORINEL în contradictoriu cu pârâta Oil 

Terminal S.A, ca neîntemeiată. Respinge capătul de cerere formulat de reclamant cu privire la obligarea pârâtei 

la plata cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiat. Ia act că pârâta nu a solicitat cheltuieli de judecată în prezenta 

cauză. Cu drept de apel, în termen de 30 de zile, de la comunicare la Judecătoria Constanţa.  

Sentinta civila a fost comunicata  societatii OIL TERMINAL SA in data de 22.12.2014 si s-a declarat apel de 

catre reclamant in 14.01.2015.Oil Terminal S.A. a depus intampinare. 

Termen de judecata : 28.04.2015. 

 
VI. Dosar nr. 19770/212/2013 avand ca parti MARDARE MIHAITA in calitate de reclamant si OIL 

TERMINAL SA in calitate de parat.  

Dosarul este pe rolul  Judecatoriei Constanta si are ca obiect obligatia de a face, respectiv reclamantul a solicitat 

vanzarea locuintei de serviciu de catre OIL TERMINAL S.A. 

La termenul: 29.04.2014, reclamantul a depus la judecatorie interogatori.Instanta dispune ca reclamantul sa 

raspunda la exceptia prematuritatii si se stabileste termen pentru 03.06.2014. 

La acest termen paratul a depus raspunsul la interogatoriu, reclamantul a  depus un inscris cu un numar de 

inregistrare cerere. Instanta a dispus sa se emita  o adresa catre Primaria Constanta, Oficiul pentru Cadastru si 

Publicitate Imobiliara, Serviciul Public de Impozite si Taxe pentru a se determina natura juridica a imobilului. Si 

a dispus ca  parata sa investigheze ce reprezinta numarul de inregistrare de pe actele depuse si stabileste un 

termen pentru 09.09.2014. 

In data de 15.09.2014 se depun concluziile scrise. La termenul din 16.09.2014 se amana pronuntarea pana la data 

de  23.09.2014 termenul la care instanta respinge cererea ca neintemeiata.  

 Aceasta hotarare a drept de apel in termen de 30 zile de la comunicare.  Sentinta civila  a fost comunicata in 

17.12.2014 iar apelul a fost declarat de reclamant in 19.12.2014. Societatea a depus intampinare. 

Termen : 28.05.2015. 

 

VII. Dosar nr. 19774/212/2013 avand ca parti DUTA ION  in calitate de reclamant si OIL TERMINAL SA 

in calitate de parat.  

Dosarul este pe rolul  Judecatoriei Constanta si are ca obiect obligatia de a face, respectiv reclamantul a solicitat 

vanzarea locuintei de serviciu de catre OIL TERMINAL S.A. 

La termenul din 30.01.2014 i s-a pus in vedere reclamantului sa aduca un certificat fiscal prin care sa arate care 

este valoarea imobilului in vederea calcularii taxei judiciare de timbru. Totodata, instanta a pus in vedere ca 

reclamantul  sa-si precizeze cuantumul pretentiilor si sa faca o cerere de reexaminare stabilindu-se  termenul de 

27.02.2014 in vederea solutionarii cererii de reexaminare pe timbraj. La termenul din 27.03.2014 instanta a 

respins exceptia prematuritatii introducerii cererii de chemare in judecata, a incuviintat proba cu inscrisuri si cu 

interogatoriul paratei.  
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Instanta a dispus in data de 08.05.2014 trimiterea unei adrese catre Primaria Constanta, pentru a se comunica 

natura juridica a  imobilului.  

Instanta stabileste la termenul din 26.06.2014  sa se faca o  adresa catre Oficiul pentru Cadastru si Publicitate 

Imobiliara prin care sa se comunice un extras de carte funciara si planul cadastral al imobilului. Instanta a pus in 

vedere reclamantului sa faca dovada ca imobilul este construit din fondurile statului la termenul din 04.09.2014.  

Instanta hotaraste in 18.09.2014 si respinge acţiunea formulată de reclamantul Duţă Ion în contradictoriu cu 

pârâta Oil Terminal SA, ca neîntemeiată. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Sentinta civila 

a fost  comunicata in data de 03.12.2014. Reclamantul a declarat apel in data de 19.12.2014. 

Termen : 18.05.2015. 

 

VIII. Dosar nr. 34987/212/2013 avand ca parti DUDAU VASILE  in calitate de reclamant si OIL 

TERMINAL SA in calitate de parat.  

Dosarul este pe rolul Judecatoriei Constanta si are ca obiect obligatia de a face, respectiv reclamantul a solicitat 

vanzarea locuintei de serviciu de catre OIL TERMINAL SA 

La  termenul din 13.05.2014 s-a depus raspuns la interogatoriu. 

In 17.06.2014  instanta dispune in baza art. 400 cod de procedura civila, repunerea cauzei pe rol şi fixează 

termen, în vederea completării probatoriului, la data de 16.09.2014 pentru când vor fi citate părţile şi se va emite 

adresă la Primăria municipiului Constanţa pentru a se comunica situaţia juridică a imobilului situat în Constanţa 

str. Caraiman nr. 2 identificat în lista de inventar sub nr. 1210246 S.P. Nord (fost depozit nr. 2) şi la Oficiul 

pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara Constanţa pentru a se comunica dacă imobilul mai sus arătat are carte 

funciară deschisă şi în caz afirmativ să se comunice o copie a schiţei cadastrale.  

  In data de 30.09.2014 instanta respinge, ca neîntemeiată, cererea formulată de reclamantul DUDĂU VASILE în 

contradictoriu cu pârâta S.C. OIL TERMINAL S.A. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la data comunicării. 

Sentinta civila a fost comunicata in 17.01.2015 

 

IX. Dosar nr. 34988/212/2013 avand ca parti IDRICEANU ROMEO  in calitate de reclamant si OIL 

TERMINAL SA in calitate de parat.  

Dosarul este pe rolul  Judecatoriei Constanta si are ca obiect obligatia de a face, respectiv reclamantul a solicitat 

vanzarea locuintei de serviciu de catre OIL TERMINAL S.A. 

 La 03.10.2014 se depune raspunsul la interagoriu de catre parat. Prin sentinta civila din 27.10.2014 instanta 

respinge cererea ca nefondată, cu drept de  apel în 30 de zile de la comunicare. Sentinta civila a fost comunicata 

in data de 07.01.2015. Reclamantul a declarat apel in data de 14.01.2015. S-a depus intampinare de catre 

societate. 

La termenul din  02.04.2015 instanta de apel a ramas in pronuntare 

 

X. Dosar nr. 34989/212/2013 avand ca parti CAPRA NICULAE MARCEL  in calitate de reclamant si 

OIL TERMINAL SA in calitate de parat.  

Dosarul este pe rolul Judecatoria Constanta si are ca obiect obligatia de a face, respectiv reclamantul a solicitat 

vanzarea locuintei de serviciu de catre OIL TERMINAL SA 

 

 

 La termenul din  02.06.2014 paratul a  raspuns la interogatoriu, iar parata a depus fisa mijlocului fix. 

 In data de 27.10.2014 instanta respinge cererea ca nefondată, cu  drept de apel în 30 de zile de la comunicare.  

Sentinta civila a fost comunicata in 07.01.2015. Reclamantul a declarat apel in data de 14.01.2015 si s-a depus 

intampinare de catre societate. 

La termenul din  02.04.2015 instanta de apel a ramas in pronuntare 

 

XI. Dosar nr. 34986/212/2013 avand ca parti MILEA GEORGE  in calitate de reclamant si OIL 

TERMINAL SA in calitate de parat.  
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Dosarul este pe rolul  Judecatoriei Constanta si are ca obiect obligatia de a face, respectiv reclamantul a solicitat 

vanzarea locuintei de serviciu de catre OIL TERMINAL SA 

 

La termenul din  09.07.2014  parata a  raspuns la interogatoriu si s-a dispus de catre instanta emiterea unei  

adrese catre Oficiul pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara si catre Primaria Municipiului Constanta. 

Se stabileste un termen in data de 24.09.2014 pentru ca paratul sa depuna inscrisuri care sa confirme afirmaţiile 

din întâmpinare și sa precizeze originea construcţiei ce face obiectul prezentei cauze, din care sa rezulte ca 

imobilul a fost construit in anii 1932-1936, modalitatea de preluare precum și documente care sa ateste 

continuitatea societăţii pârâte cu societatea anterioară. 

Inscrisurile solicitate de catre instanta au fost depuse in data de 25.09.2014. 

 

In data de 22.10.2014 instanta dispune obligarea pârâtului să vândă reclamantului, în condiţiile legii 85/1992 şi 

cele ale decretului lege 61/1990, locuinţa de serviciu situată în Mun. Constanţa str. Caraiman nr. 2, jud. 

Constanţa, identificată in evidenţele pârâtului cu nr. de inventar 11110431 S.P. Nord. Dispune obligarea 

pârâtului la plata către reclamant a sumei de 20 lei cu titlu de cheltuieli de judecată – taxă de timbru. Cu drept de  

apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Nu s-a comunicat sentinta civila. 

 

XII. Dosar nr. 34991/212/2013 avand ca parti OLARU LAURENTIU  in calitate de reclamant si OIL 

TERMINAL SA in calitate de parat.  

Dosarul este pe rolul Judecatoriei Constanta si are ca obiect obligatia de a face, respectiv reclamantul a solicitat 

vanzarea locuintei de serviciu de catre OIL TERMINAL SA 

La termenul din data de  09.07.2014  parata a  raspuns la interogatoriu, se s-a emis adresa catre Oficiul pentru 

Cadastru si Publicitate Imobiliara si catre Primaria Municipiului Constanta 

 Instanta dispune ca la termenul din 24.09.2014 paratul sa depuna inscrisuri care sa confirme afirmaţiile din 

întâmpinare și sa precizeze originea construcţiei ce face obiectul prezentei cauze , din care sa rezulte ca imobilul 

a fost construit in anii 1932-1936, modalitatea de preluare precum și documente care sa ateste continuitatea 

societăţii pârâte cu societatea anterioară. Inscrisurile au fost  depuse in data de 25.09.2014. 

 

Prin hotararea din 22.10.2014 instanta dispune obligarea pârâtului să vândă reclamantului, în condiţiile legii 

85/1992 şi cele ale decretului lege 61/1990, locuinţa de serviciu situată în Municipiul Constanţa str. Caraiman nr. 

2, parter, jud. Constanţa, identificată evidenţele pârâtului cu nr. de inventar 11110051 S.P. Nord. Dispune 

obligarea pârâtului la plata către reclamant a sumei de 20 lei cu titlu de cheltuieli de judecată – taxă de timbru. 

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Nu s-a comunicat sentinta civila. 

 

XIII. Dosar nr. 14959/212/2014 avand ca parti NIJLOVEANU MARIANA  in calitate de reclamant si OIL 

TERMINAL SA in calitate de parat.  

Dosarul este pe rolul Judecatoriei Constanta si are ca obiect obligatia de a face, respectiv reclamantul a solicitat 

vanzarea locuintei de serviciu de catre OIL TERMINAL SA 

Se stabileste de catre instanta ca  la termenul din  03.10.2014 sa se ia la cunostiinta de actele de proprietate. 

 

S-a raspuns la interogatoriu si s-a depus in 10.11.2014. 

In data de 15.12.2014 instanta respinge excepţia prematurităţii formulării acţiunii, invocată de pârât prin 

întâmpinare, ca neîntemeiată. Respinge cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta NIJLOVEANU 

MARIANA în contradictoriu cu pârâta S.C. OIL TERMINAL S.A., ca neîntemeiată. Cu drept de apel în termen 

de 30 de zile de la comunicare. Nu s-a comunicat sentinta civila. 
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42. Evenimente ulterioare 

  

I. Prin  Procesul Verbal intocmit de  Comisia Centrala  de inventariere, cu ocazia inventarierii de 

patrimoniu aferenta anului 2014, s-au formulat propuneri de scoatere din functiune si valorificare  pentru 

mijloace fixe in valoare de 347.213 lei, in baza propunerilor subcomisiilor de inventariere.  

In conformitate cu “Procedura operațională  privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor 

de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii în S.C. Oil Terminal S.A. Constanta”, in urma 

efectuarii inventarierii  pot rezulta din partea comisiei de inventariere (subcomisiilor), propuneri de 

scoatere din funcțiune a imobilizarilor corporale. Conform aceste proceduri, etapele de parcurs pana la 

scoaterea din functiune si valorificarea mijloacelor fixe sunt : 

 

1.Comisia de analiza şi avizare a documentaţiei de scoatere din funcţiune a imobilizărilor corporale și 

necorporale, numită prin Decizia directorului general, analizeaza propunerile de scoatere din funcţiune a 

mijloacelor fixe și stabileste situația imobilizărilor corporale care îndeplinesc condițiile pentru scoaterea 

din funcțiune, urmând ca ulterior să solicite aprobarea Consiliului de Administrație, în conformitate cu 

prevederile Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, 

cu modificările și completările ulterioare. 

 

2.După obținerea aprobării în Consiliul de Administrație, Comisia de analiza şi avizare a 

documentaţiei de scoatere din funcţiune a imobilizărilor corporale și necorporale, transmite către Comisia 

privind valorificarea bunurilor scoase din funcțiune, numită prin Decizia directorului general, situația 

imobilizărilor corporale aprobate pentru scoaterea din funcțiune, urmând ca aceasta să procedeze la 

scoaterea din funcțiune si  valorificarea lor în conformitate cu prevederile Regulamentului privind 

valoarificarea bunurilor scoase din funcțiune aparținând instituțiilor publice, aprobat prin H.G. 

nr.841/23.10.1995, cu modificările și completările ulterioare.  

 

 3. Comisia privind valorificarea bunurilor scoase din funcțiune, numită prin Decizia directorului 

general are in vedere la scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe aparţinând societății, valorificarea la 

maximum a ansamblurilor, subansamblurilor şi a pieselor componente, prin executarea unor mijloace fixe 

noi, ca piese de schimb în cadrul entității respective sau prin vânzare, organizată potrivit legii.   

 

Cu ocazia casării se procedeaza la dezmembrarea mijloacelor fixe şi la valorificarea acestora, astfel:   

- vânzarea componentelor rezultate în urma dezmembrării;   

- utilizarea componentelor rezultate la executarea altor mijloace fixe din cadrul societății.   

- valorificarea ca materiale recuperabile.   

 

 Pana la aceasta data s-a parcurs  prima  etapa, respectiv Comisia de analiză şi avizare a documentaţiei 

de scoatere din funcţiune a imobilizărilor corporale și necorporale, urmare  analizei propunerilor de 

scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe  de la inventar, a solicitat  Consiliului de Administratie in baza 

 referatului nr. 13795/12.12.2014, aprobarea pentru scoaterea din functiune. 

Consiliul de Administratie a aprobat prin Decizia nr. 22/19.02.2015 scoaterea din functiune pentru 

mijloacele fixe propuse. 

Comisia de analiza şi avizare a documentaţiei de scoatere din funcţiune a imobilizărilor corporale și 

necorporale,  a transmis catre Comisia privind valorificarea bunurilor scoase din funcțiune, numită prin 

Decizia  302/13.10.2014, situația imobilizărilor corporale aprobate pentru scoaterea din funcțiune, urmând 

ca aceasta să procedeze la valorificarea lor în conformitate cu prevederile Regulamentului privind 

valoarificarea bunurilor scoase din funcțiune aparținând instituțiilor publice, aprobat prin H.G. 

nr.841/23.10.1995, cu modificările și completările ulterioare. Termenul pentru scoaterea din funcţiune şi 
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valorificarea mijloacelor fixe aprobate pentru scoatere din funcțiune, stabilit de Comisia Centrala prin 

Procesul Verbal privind inventarierea de patrimoniu, este  30.06.2015. 

II.Prin hotărârea nr. 3/20.02.2015 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor revoca Consiliul de 

Administratie ales prin Hotararea AGOA nr. 6/13.08.2014, cu urmatoarea componenta : 

 

 CIOCIRLAN LAURENTIU-GABRIEL             

 ANITEI MIHAI-DANIEL                                   

 IVAN VALERIU                                                 

 CHEBAC MIHAI-CRISTIAN    

 COMȘULEA CORIN 

 SC STAAR RATING S.R.L.                                              

 Prin hotărârea Adunarii 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 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, urmatorii:  

 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 aproba  ca:” in  

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 

 CIOCIRLAN LAURENTIU-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 aproba stabilirea datei de 

09.03.2015, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004 si 
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stabilirea datei de 06.03.2015 ca ex-date, in conformitate cu prevederile legii nr. 297/2004, ale 

Regulamentului CNVM nr. 1/2006 si ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 in corelare cu Decizia ASF 

nr. 1430/07.10.2014.La art. 2 din aceeasi hotarare adunarea aproba  imputernicirea presedintelui de 

sedinta sa semneze hotararile adunarii  iar la art.3 se aproba imputernicirea directorului general al 

societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a 

actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea 

formalitatilor privind publicarea acestor hotarari. 

Hotararea Adunarii Generale a Acționarilor nr. 5/20.02.2015 a fost inregistrata la Registrul Comertului la 

data de 11.03.2015 in baza rezolutiei 5619/10.03.2015. 

Hotararile nr. 3, 4 si 6/20.02.2015 nu au fost inregistrate la Oficiul Registrului Comertului de pe langa 

Tribunalul Constanta, intrucat au fost formulate  cereri de interventie de catre actionarul Broadhurst 

Investments Ltd. 

Urmare cererilor de interventie formulate, Oficiului Registrului Comertului a declinat competenta de 

solutionare a cererilor de inregistrare a mentiunilor in favoarea Tribunalului Constanta, Sectia Comercial, 

in conformitate cu prvederile art.7¹ din OUG nr. 116/2009 privind instituirea unor masuri privind 

activitatea de inregistrare in Registrul Comertului. 

  Tribunalul Constanța, după înregistrarea celor trei cereri de intervenție a alocat trei numere de dosar 

pentru fiecare speță în parte, respectiv 1502/118/2015, 1503/118/2015 si 1505/118/2015. In dosarul 

1505/118/2015, instanta de judecata a stabilit primul termen de judecata in data de 27.04.2015. 

Mentionam ca pana la data prezentei nu ni s-au comunicat citatii insotite de cererea de interventie. S-

au depus intampinari in toate cele 3 dosare, care urmeaza a fi comunicate  petentulului Broadhurst LTD. 

In temeiul art. 201 alin. 2 Noul Cod de Procedura Civila, judecatorul va pune in vedere acestuia sa depuna 

raspuns la intampinarea formulata de Oil Terminal S.A, in termen de 10 zile de la comunicarea citatiei. 

 

In temeiul art. 201 alin. 4 Noul Cod de Procedura Civila,  “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 judecata din data de 24.03.2015, Dan Cristian 

Barbulescu a formulat cerere de interventie. Pentru ca nu s-a indeplinit procedura de citare cu parata 

Broadhurst Investement LTD, se va cita intervenientul sa achite taxa judiciara de timbru si sa-si precizeze 

cererea de interventie daca este principala sau accesorie. 

 

In data de 30.03.2015 s-a depus intampinare la cererea de interventie si precizari privind citarea 

paratei Broadhurst Investment LTD. 

 

La termenul din data de  06.04.2015  Ticu Nicolae  a formulat cerere de interventie. Instanța a dispus 

citarea intervenientului cu achitarea taxei judiciare de timbru si cu mentiunea de a –si preciza natura 

interventiei. Intervenientul Barbulescu a timbrat actiunea si a precizat prin aparator ales ca intelege sa  
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formuleze cerere de interventie accesorie, iar pentru a fi citata parata Broadhurst la sediul social se va 

depune inca o copie dupa ordonanta presedentiala, tradusa in lb. engleza. Următorul termen de judecată a 

fost stabilit în data de 22.06.2015. 

  

Notele numerotate de la 1 la 42  fac parte integranta din situatiile financiare la data de 31.12.2014,  au fost 

emise de catre societate  la data  de 29.05.2015 si semnate in numele acesteia de catre : 

 

 


















