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Nr.34/12.01.2018 
Către 

 BURSA DE VALORI BUCUREŞTI 
Fax: 021/2569276 

 AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
Fax: 021/659.64.14 

 
RAPORT CURENT 

conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 
Data raportului: 12.01.2018 

 
 

        Societatea OIL TERMINAL S.A 
        Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanţa 
        Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833 
        Numărul înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului: J13/512/1991 
        Cod unic de înregistrare: 2410163 

 
 Eveniment important de raportat: Tranzactii incheiate de societate, raportate conform 
Legii nr. 24/2017si Regulamentului CNVM nr. 1/2006 
 
 

1. Contract de prestari servicii si expeditie nr. 11/C/2018 
 
Parte contractantă: S.C OLTCHIM SA in reorganizare judiciara 
 
Obiectul contractului: descarcarea lesiei de soda caustica din vagoane-cisterna CF in nave 
maritime prin transbord direct. descarcarea lesiei de soda caustica din vagoane-cisterna cf in 
rezervor, depozitarea si incarcarea din rezervor in nave maritime.  
 

Valoarea estimată a contractului: 1.500.000  lei 
 
Perioada de valabilitate :11.01.2018-31.12.2018; 
 
Termen si modalități de plată: 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, cu ordin de 
plată 
 
Dobanzi si penalităti de intărziere: Dobanzi de intarziere de 0,02 % pentru fiecare zi întârziere 
din suma neachitată în termen si penalitati de întârziere datorate pentru neachitarea la scadenţă 
a facturilor de 0,01 % pentru fiecare zi de întârziere. 
 
Nu exista garanții si nici creanțe reciproce. 
 
 

2. Contract de prestari servicii si expeditie nr. 111/C/2018 
 

Parte contractantă: S.C. OLTCHIM SA in reorganizare judiciara 
 
Obiectul contractului: descarcarea octanolului si izobutanolului din vagoane-cisterna CF in 
nave maritime prin transbord direct 
 
Perioada de valabilitate: 11.01.2018-31.12.2018. 
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Valoarea estimată a contractului: 400.000 lei. 
 
Termen si modalități de plată: 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, cu ordin de 
plată. 
 
Dobanzi si penalităti de intărziere: dobânzi de întârziere de 0,02 % pentru fiecare zi întârziere 
din suma neachitată în termen si penalitati de întârziere datorate pentru neachitarea la scadenţă 
a facturilor de 0,01 % pentru fiecare zi de întârziere. 
 
Nu exista garanții si nici creanțe reciproce.  
 
 

3. Act aditional nr. 2 la contractul de prestari servicii nr. 27/C/2016 
 
 
Parte contractantă: SC OSCAR DOWNSTREAM SRL 
 
Obiectul contractului: descarcarea motorinei din nave maritime in rezervoare, depozitare, 
amestecare cu biodiesel si incarcare  
 

Valoarea estimată a actului aditional: 24.000.000  lei 
 
Perioada de valabilitate :01.01.2018-31.12.2018; 
 
Termen si modalități de plată: 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, cu ordin de 
plată 
 
Dobanzi si penalităti de intărziere: Dobanzi de intarziere de 0,02 % pentru fiecare zi întârziere 
din suma neachitată în termen si penalitati de întârziere datorate pentru neachitarea la scadenţă 
a facturilor de 0,01 % pentru fiecare zi de întârziere. 
 
Nu exista garanții si nici creanțe reciproce. 
 
 

Director General, 
Sorin CIUTUREANU 

 
 
 

 
        Director Dezvoltare,                                       Sef Comp. Actionariat-Comunicare, 
          Marieta STASI                                                                  Sofia ZAGANEANU 

 
 
 


