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Eveniment important de raportat: Informare privind acordarea unui aviz investitie 

pentru Minmetal 

 

 Societatea OIL TERMINAL S.A informeaza cu privire la faptul ca reprezentanți ai Oil 

Terminal au participat la dezbaterea publică pentru emiterea acordului de mediu pentru 

obiectivul de investiții pe care MINMETAL intenționează să-l dezvolte respectiv  ,,Înființare 

capacitate de dezvoltare și operare produse petroliere și petrochimice lichide vrac, MOL V 

Port Constanța”.  

 

 Acesta  va fi amplasat longitudinal, între benzile transportoare Mintetal (vecinătatea Pod 

MINMETAL) și incinta Oil Terminal, în zona de amplasare a Centralei Termice SP Port iar 

pe lățime, între liniile de cale ferată ale CFR care acced la Oil și SICIM și fascicolul de 

conducte al Oil Terminal. Suprafața construibilă este de aproximativ 7600 m2. Viitorul 

obiectiv va avea 20 de rezervoare de stocare a produselor, fiecare având o capacitate de cca 

16 000 m3. Cele 20 de rezervoare sunt grupate pe produse câte 4 și sunt repartizate astfel: 

benzină, motorină, IFO sau păcură, uree și biodiesel. Obiectivul este prevăzut cu rampe de 

încărcare CF și auto și două posturi de acostare pentru încărcare / descărcare produse 

petroliere și chimice, în Dana 85. 

 

Oil Terminal a solicitat date și informații in baza prevederilor Ordinului 196/2006 

privind limitele de siguranță, față de rețeaua Sistemului de Transport național al țițeiului și 

produselor petroliere și ale Legii 59/2016, care reglementează activitățile din obiectivele care 

prezintă risc major în exploatare si a formulat observatii  in conformitate cu prevederile art. 

18 al Ordinului 135 /10.02.2010 de aplicare a Metodologie de evaluare a impactului de mediu. 

 

Consiliul de Administratie, intrunit in sedinta din data de 12.05.2017, a constatat ca 

Oil Terminal va putea acorda aviz favorabil numai dupa ce vor fi  indeplinite conditiile 

tehnice prevazute de legislatia in vigoare.  

 

Director General, 

Sorin CIUTUREANU 


