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RAPORT INDEPENDENT DE ASIGURARE  LIMITATA EMIS ÎN CONFORMITATE 
CU CERINŢELE REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018 

 
 

 
 
 
 
Către Acționarii Oltchim S.A. – în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation judicial, en 
redressement  
 

 
1. Acest raport a fost întocmit în conformitate cu termenii contractului 19141 incheiat la 18.06.2018 cu 

Oltchim S.A. („Beneficiarul”), pentru a raporta Beneficiarului în legătură cu privire la contractele 

încheiate de Oltchim S.A. – în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation judicial, en 
redressement („Societatea”) cu administratorii, angajații, acționarii care dețin controlul, precum și cu 
entitățile afiliate acestora, și raportate conform articolului 82 al Legii nr. 24/2017, cu privire la 

perioada 1 ianuarie 2018 – 30 iunie 2018 conform Anexei 1 (“Rapoartele”). 
 
Responsabilitatea Beneficiarului 
 
2. Managementul Oltchim S.A. este responsabil pentru pregatirea raportelor conform articolului 82 al 

Legii nr. 24/2017 continand datele economice si financiare din actele juridice încheiate de către 
Beneficiar cu administratorii, angajaţii, acţionarii care deţin controlul, precum şi cu persoanele cu 

care aceştia acţionează concertat, a cărui valoare cumulată reprezintă cel puţin echivalentul în lei a 
50.000 de euro în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2018 – 30 iunie 2018. Oltchim S.A. este 
responsabilă de asemenea pentru proiectarea, implementarea și menținerea controalelor interne pe 
care le consideră necesare pentru raportarea conform articolului 82 al Legii nr. 24/2017, fără 
denaturări semnificative datorate fraudei sau erorii. Conducerea Beneficiarului este, de asemenea, 
responsabilă pentru respectarea tuturor prevederilor Contractului numarul 19141/18.06.2018 și a 
cerințelor legislației în vigoare aplicabile activității acestuia, precum și pentru asigurarea 

transparenței în furnizarea tuturor dovezilor justificative în scopul prezentului raport. 
 

Criteriile 
 
3. Conform articolului 82 din legea nr. 24/2017 privind piata de capital, si art. 144 B din Regulamentul 

nr. 5/2018 al A.S.F. privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare administratorii emitenţilor ale 

căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sunt obligaţi să 
raporteze, de îndată, orice act juridic încheiat de către emitent cu administratorii, angajaţii, 
acţionarii care deţin controlul, precum şi cu persoanele cu care aceştia acţionează concertat, a cărui 
valoare cumulată reprezintă cel puţin echivalentul în lei a 50.000 de euro, considerat „Criteriul”. 
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Responsabilitatea Deloitte 
 
4. Responsabilitatea noastră este de evaluare a validitatii si acuratetei informatiilor prezentate in 

Rapoarte. 
 

5. Misiunea noastră a fost efectuată în conformitate cu Standardul Internațional pentru Misiuni de 
Asigurare numărul 3000 - „Misiunile de asigurare altele decât auditurile sau revizuirile informațiilor 
financiare istorice” („ISAE 3000”). Acest standard cere să respectăm cerințele etice și să planificăm 
și efectuăm procedurile noastre astfel încât să obținem o asigurare limitata că raportariile intocmite 
de beneficiar incluse în Anexa 1 la prezentul raport respectă criteriul menționat la alin. 3 de mai sus 

(„Criteriile”). O misiune de asigurare efectuată în conformitate cu ISAE 3000 constă în efectuarea de 
proceduri pentru obținerea de probe cu privire la conformitatea asupra tranzactiilor raportate de 
Beneficiar cu partile afiliate, in semestrul I al anului 2018 conform cu prevederilor art. 82 din Legea 
nr. 24/2007.  Procedurile selectate depind de raționamentul nostru profesional, incluzând evaluarea 

riscurilor de denaturare seminificantiva privind validitatea si acuratatea informatiilor prezentate in 
Rapoarte să nu fie rezonabile, datoarate fraudei, omiterii sau erorii. O analiză include examinarea 
dovezilor corespunzătoare pe bază de test. Considerăm că dovezile pe care le-am obținut sunt 

suficiente și adecvate pentru a oferi o bază pentru concluzie. 
 
6. Am aplicat Standardul Internațional privind Controlul Calității și am menținut, în consecință, un 

sistem complet de controlul calității, inclusiv politici și proceduri documentate cu privire la 
respectarea cerințelor etice, a standardelor profesionale și a legilor și reglementărilor aplicabile. Am 
respectat cerințele de independență și alte cerințe etice prevăzute de Codul Etic al Profesioniștilor 

Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili, care are la 
bază principiile fundamentale de integritate, obiectivitate, competență profesională și diligență, 
confidențialitate și conduită profesională.  

 
Proceduri desfăşurate 
 
7. Conform scopului agreat al Raportului nostru, am efectuat următoarele proceduri: 

 

i. Am obținut Anexa 1 semnata de conducere și am agreat detaliile contractelor aferente primului 
semestru al anului 2018, raportate în Anexa 1, cu contractele in sine. Procedurile noastre au fost 
aplicate doar contractelor listate în Anexa 1.  

 
ii. Am verificat acuratetea informatiilor prezentate in Rapoarte si anume: părțile care au încheiat 

actele juridice, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a 

actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată cu 
documentele suport (Contracte sau alte evidente contabile) furnizate de catre Societate. 

 
iii. Am obținut o înțelegere corespunzătoare prin discuții cu conducerea asupra felului în care este 

stabilită relația contractuală (prețul) pentru contractele raportate. Conducerea declară că 
prețurile agreate între părțile contractante au fost stabilite  conform „normelor procedurale 

interne privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiuni publice si 
a contractelor de concesiuni de servicii” („Regulament”). Noi am observat ca pentru contractele 
raportate acest Regulament este aplicat, iar pretul este determinat prin derularea procedurii de 
achizitii si prezentarea mai multor oferte conform urmatoarelor: 

 
A. Contractul DA 17479/32119/09.01.2018 raportat conform 82 al Legii nr. 24/2017, cu privire 

la perioada 1 ianuarie 2018 – 30 iunie 2018: 

 
a) Societatea a contractat de la Sistemplast S.A. servicii pentru efectuarea de verificări 

tehnice in utlizarea pentru investigații/examinari cu caracter tehnic in scopul evaluării 
stării tehnice, estimării duratei de funcționare remanente si stabilirea condițiilor de 
funcționare in siguranța pentru conducte metalice sub presiune pentru fluide/abur, 
conform PT C6-2010 si PT C10-2010, la instalatia Depozit Gaze Lichefiate (DGL) din 
cadrul Oltchim. 

 
b) Atribuirea contractului s-a realizat ca rezultat al unui proces de cerere de oferte pe baza 

unor criterii care combină componenta financiară și tehnică. Cererea de ofertă s-a 
transmis către 5 companii iar o invitație de participare nepersonalizată a fost prezentată 
și pe pagina web a companiei. 
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B. Contractul DA 18073/32737/09.03.2018 raportat conform articolului 82 al Legii nr. 24/2017, 
cu privire la perioada 1 ianuarie 2018 – 30 iunie 2018: 

 

a) Societatea a contractat de la Sistemplast S.A. lucrări de confecție răcitoare de clor 
treapta I,II,III, aferente compresorului de clor 22 K001B din cadrul secției Electroliză cu 
Membrană. 

 
b) Atribuirea contractului s-a realizat ca rezultat al unui proces de cerere de oferte pe baza 

unor criterii care combină componenta financiară  și tehnică. Cererea de ofertă s-a 
transmis către 11 companii iar o invitație de participare nepersonalizată a fost 

prezentată și pe pagina web a companiei. 
 

C. Contractul DA 18081/32747/09.03.2018 raportat conform articolului 82 al Legii nr. 24/2017, 
cu privire la perioada 1 ianuarie 2018 – 30 iunie 2018: 

 
a) Societatea a contractat de la Sistemplast S.A. efectuarea de lucrari de reparații la 

rezervorul de saramură de contraspălare, pozitie montaj 05D004 din cadrul Sectiei 

Electroliza cu Membrane, instalatia de purificare Saramura. 
 
b) Atribuirea contractului s-a realizat ca rezultat al unui proces de cerere de oferte pe baza 

unor criterii care combină componenta financiară  și tehnică. Cererea de ofertă s-a 
transmis către 7 companii iar o invitație de participare nepersonalizată a fost prezentată 
și pe pagina web a companiei. 

 
D. Contractul DA 18099/33182/04.04.2018 raportat conform articolului 82 al Legii nr. 24/2017, 

cu privire la perioada 1 ianuarie 2018 – 30 iunie 2018: 
 

a) Societatea a contractat de la Sistemplast S.A. efectuarea de lucrări de protecție 
anticorozivă exterioara la un nr de 22 de vagoane si protecție interioară la 14 vagoane 
cisterna transport CF lesie soda izolata termic. 

 

b) Atribuirea contractului s-a realizat ca rezultat al unui proces de cerere de oferte pe baza 
unor criterii care combină componenta financiară  și tehnică. Cererea de ofertă s-a 
transmis către 4 companii iar o invitație de participare nepersonalizată a fost prezentată 
și pe pagina web a companiei. 

 
E. Act aditional DA 18183/33405/10.05.2018 raportat conform articolului 82 al Legii nr. 

24/2017, cu privire la perioada 1 ianuarie 2018 – 30 iunie 2018: 
        

Anexa la contractul DA 18099/33182/04.04.2018, cu privire la: 
 

a) Societatea a contractat de la Sistemplast S.A. efectuarea de lucrări de protecție 
anticorozivă exterioara la un nr de 22 de vagoane si protecție interioară la 14 vagoane 

cisternă. 
 
b) Conform anexei, numărul de vagoane pentru care se efectueaza lucrări de protecțe 

anticorozivă interioară a mai fost suplimentat cu 1 vagon. 

 
F. Contractul DA 18212/33871/14.06.2018 raportat conform articolului 82 al Legii nr. 24/2017, 

cu privire la perioada 1 ianuarie 2018 – 30 iunie 2018: 

 
a) Societatea a contractat de la Sistemplast S.A. urmatoarele:  

 
- Servicii de întreținere, reparții statice, cisterne, supape de siguranță, armături, 

conducte tehnologice si refacere izolații termice; 
- Executare servicii intretinere si reparatii utilije dinamice; 
- Lucări de mentenanță a echipamentelor electro-ama și a instalațiilor de climatizare; 

- Servicii de întreținere, revizii tehnice și reparații la mașinile de ridicat-macarele; 
- mecanisme de ridicat, elevatoare pentru vehicule si mașini de ridicat de tip special; 
- ascensoare de persoane, ascensoare de mărfuri cu comandă interioară si cu schip. 
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b) Atribuirea contractului s-a realizat ca rezultat al unui proces de cerere de oferte pe baza 
unor criterii care combină componenta financiară  și tehnică. Cererea de ofertă s-a 
transmis către 7 companii iar o invitație de participare nepersonalizată a fost 

prezentată și pe pagina web a companiei. 
 

iv. Am obtinut o  intelegere politicilor interne ale Societății cu privire la tranzacțiile cu 
administratorii, angajații, acționarii care dețin controlul, precum și cu entitățile afiliate acestora 
prin discutii cu conducerea pentru a ne asigura ca raportarea acestor tranzactii conform art 82 al 
Legii nr. 24/2017 este corespunzatoare.  

 

Opinie 
 
8. Pe baza procedurilor efectuate de către noi descrise în acest raport în „Proceduri efectuate” si a 

evidentelor obtinute, în opinia noastră, nu am identificat niciun aspect care să conducă la faptul ca 

Societatea nu a întocmit  Rapoartele către A.S.F prezentate de la Anexa 1, sub toate aspectele 
semnificative, in conformitate cu Criteriile menționate in paragraful 3. 

 

Alte aspecte 
 
9. Nu am efectuat nici o procedură pentru a verifica dacă aceasta listă include toate tranzacțiile pe care 

Societatea trebuie să le raporteze conform articolului 82 al Legii nr. 24/2017, cu privire la perioada 1 
ianuarie 2018 – 30 iunie 2018, conform Anexei 1. 

 

Restricții privind utilizarea și distribuirea raportului 
 

10. Prezentul raport a fost emis exclusiv cu scopul prezentat în prima secțiune a acestui raport și nu 
poate fi utilizat sau distribuit pentru nici un alt scop sau utilizat ca referință de către nici o altă parte 
externă cu excepția unor scopuri interne ale Societății și a depunerii la Autoritatea de Supraveghere 
Financiară și Bursa de Valori București. În măsura permisă de lege nu acceptăm și nu ne asumăm 
responsabilitatea decât față de Oltchim S.A. pentru munca noastră, pentru acest raport sau pentru 

concluzia formată. 

 
 
 
 
 
 

Deloitte Audit S.R.L. 
București, România 
25 iulie 2018 
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ANEXA 1 
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___________________________________________________________ 

Nr. înregistrare:497/15.01.2018 

Către, 

Bursa de Valori București 
Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare 

 
Raport curent conform prevederilor art.82 din Legea nr.24/2017  

 
Data raportului:15.01.2018                    
Denumirea societății comerciale: Oltchim S.A. Rm. Valcea 
Fax:0250/735030/736188 
Telefon:0250/701200 
Codul fiscal:RO1475261 
Numarul de ordine în Registrul Comerțului: J38/219/1991 
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRCJ38/219/1991 
Cod LEI:254900KXPD2OOC2LLX56 
Capital social subscris și vărsat: 34.321.138,30 lei 
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB, categoria standard,  
simbol  OLT 
Eveniment de raportat: 

Tranzacții de tipul celor enumerate la art.82 din Legea nr.24/2017  
 

Oltchim SA informează acționarii și investitorii asupra încheierii, în calitate de beneficiar, 
a următorului contract cu valoare mai mare de 50.000 euro cu societatea Sistemplast SA 
Rm. Vâlcea, în calitate de executant, la care deține 94,4% din capitalul social: 

 

Număr contract şi 
data încheierii 

DA 17479/32119/09.01.2018 

Natura 
contractului 

Prestări servicii 

Durata 
contractului 

Până la îndeplinirea obligațiilor de către părți dar nu mai mult de 12 
luni de la data semnării 
 

Descrierea obiectului 
contractului 

Efecutarea de verificări tehnice în utilizare pentru investigații/examinări cu 
caracter tehnic în scopul evaluării stării tehnice, estimării duratei de 
funcționare remanente și stabilirea condițiilor de funcționare în siguranță 
pentru conducte metalice sub presiune pentru fluide/abur, conform PT C6-
2010 și PT C10-2010, la instalația Depozit Gaze Lichefiate(DGL) din cadrul 
Oltchim SA 

Strada Uzinei Nr.1, Râmnicu Vâlcea, 240050, România 
Tel: +40-(0)-250-701200  Fax: +40-(0)-250-735030 
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In reorganizare judiciara 
 
In judicial reorganisation 
 
En redressement  



2 

 

Valoare fără TVA 260.654,30 lei 

Garanţii -  

Penalităţi 

-0,1% pe zi de întârziere pentru primele 15 zile(prima zi de întârziere este 
prima zi după scadență) 
-10% pe zi de întârziere începând cu ziua 16, calculate la valoarea obligației 
neexecutate, executate necorespunzător ori cu întarziere 

Termene și 
modalităti de 
plată 

Beneficiarul va achita plata expertizei tehnice în două etape, în baza 
facturilor emise de prestator, cu scadența la 60 de zile de la primirea 
acestora, a raportului tehnic și a documentației tehnice aferente 
conductelor 

Creanțe reciproce 
la 12.01.2018 

Oltchim SA datorează societății Sistemplast SA  suma de 163.689,25 lei 
Oltchim SA nu are sume de  încasat de la Sistemplast SA  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Administrator judiciar 
ROMINSOLV SPRL 
 
 

Administrator judiciar 
BDO BUSINESS RESTRUCTURING SPRL              
 

Administrator Special 
Stănescu Bogdan 
 

Director General Adjunct 
Avram Victor 
 
 
Director Economic 
Smeu Alin 
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___________________________________________________________ 

Nr.inregistrare:2957/14.03.2018 

Către, 

Bursa de Valori București 
Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare 

 
Raport curent conform prevederilor art.82 din Legea nr.24/2017  

 
Data raportului:14.03.2018                    
Denumirea societății comerciale: Oltchim S.A. Rm. Valcea 
Fax:0250/735030/736188 
Telefon:0250/701200 
Codul fiscal:RO1475261 
Numarul de ordine în Registrul Comerțului: J38/219/1991 
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRCJ38/219/1991 
Cod LEI:254900KXPD2OOC2LLX56 
Capital social subscris și vărsat: 34.321.138,30 lei 
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB, categoria standard,  
simbol  OLT 
Eveniment de raportat: 

Tranzacții de tipul celor enumerate la art.82 din Legea nr.24/2017  
 

Oltchim SA informează acționarii și investitorii asupra încheierii, în calitate de beneficiar, 
a următorului contract cu valoare mai mare de 50.000 euro cu societatea Sistemplast SA 
Rm. Vâlcea, în calitate de executant, la care deține 94,4% din capitalul social: 

 

Număr contract 
şi data încheierii 

DA 18081/32747/09.03.2018 

Natura 
contractului 

Prestări servicii 

Durata 
contractului 

De la data semnării contractului de către părți și până la finele perioadei 
de garanție 

Descrierea obiectului 
contractului 

Efecutarea de lucrări de reparații la rezervorul de saramură de contraspălare 
din cadrul secției Electroliza cu Membrane-instalația de Purificare Saramură 

Valoare fără TVA 390.000 lei 

Garanţii 

Executantul garantează tehnic lucrarea timp de 36 luni de la data semnării 
procesului verbal de recepție.Garanția de bună execuție este de 10% din 
prețul contractului, se va constitui prin reținere din plata valorii facturate și 
se va restitui după 36 luni de la recepție 

Strada Uzinei Nr.1, Râmnicu Vâlcea, 240050, România 
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Penalităţi 
 0,1% pe zi de întârziere pentru primele 15 zile 

 10% pe zi de întârziere începând cu ziua a 16-a, calculate la valoarea 
obligației neexecutate, executate necorespunzător ori cu întarziere 

Termene și 
modalităti de 
plată 

Cu ordin de plată, scadența la 60 de zile de la primirea facturii 

Creanțe 
reciproce la 
28.02.2018 

Oltchim SA datorează societății Sistemplast SA  suma de 465.372,71 lei 
Oltchim SA are de  încasat de la Sistemplast SA suma de 3.119,50 lei 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Administrator judiciar 
ROMINSOLV SPRL 
 
 

Administrator judiciar 
BDO BUSINESS RESTRUCTURING SPRL              
 

Administrator Special 
Stănescu Bogdan 
 

Director General Adjunct 
Avram Victor 
 
 
Director Economic 
Smeu Alin 
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___________________________________________________________ 

Nr. înregistrare: 4067/12.04.2018  

Către, 

Bursa de Valori București 
Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare 

 
Raport curent conform prevederilor art.82 din Legea nr.24/2017  

 
Data raportului: 12.04.2018 
Denumirea societății comerciale: Oltchim S.A. Rm. Valcea 
Fax:0250/735030/736188 
Telefon:0250/701200 
Codul fiscal:RO1475261 
Numarul de ordine în Registrul Comerțului: J38/219/1991 
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRCJ38/219/1991 
Cod LEI:254900KXPD2OOC2LLX56 
Capital social subscris și vărsat: 34.321.138,30 lei 
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB, categoria standard,  
simbol  OLT 
Eveniment de raportat: 

Tranzacții de tipul celor enumerate la art.82 din Legea nr.24/2017  
 

Oltchim SA informează acționarii și investitorii asupra încheierii, în calitate de beneficiar, a 
următoarelor două contracte cu valoare mai mare de 50.000 euro cu societatea Sistemplast SA 
Rm. Vâlcea, în calitate de executant, la care deține 94,4% din capitalul social: 

 
Număr contract şi 
data încheierii 

DA 18073/32737/09.03.2018 DA 18099/33182/04.04.2018 

Natura contractului Prestări servicii Prestări servicii 

Durata 
contractului 

De la data semnării contractului 
până la îndeplinirea obligațiilor de 
către părți 

De la data semnării contractului 
până la îndeplinirea obligațiilor 
de către părți 

Descrierea obiectului 
contractului 

Efectuarea de lucrări de reparații la 
compresorul de clor din cadrul secției 
Electroliza cu Membrane 

Efectuarea de lucrări de protecție 
anticorozivă exterioară la 22 de 
vagoane cisternă și protecție 
interioară la 14 vagoane cisternă 
transport CF-leșie sodă izolate termic 

Valoare fără TVA 363.313,50 lei 411.801,08 lei(valoare 
estimativă) 

Strada Uzinei Nr.1, Râmnicu Vâlcea, 240050, România 
Tel: +40-(0)-250-701200  Fax: +40-(0)-250-735030 
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Garanţii 

Executantul garantează calitatea 
execuției lucrării timp de 24 luni de la 
data semnării procesului verbal de 
recepție. 
Garanția de bună execuție este de 5% 
din valoarea fiecărei facturi și se va 
reține de către beneficiar pe o perioadă 
de 24 luni de la emiterea facturii. 

Executantul garantează calitatea 
execuției lucrării timp de 2 ani de la 
data semnării procesului verbal de 
recepție. 
Garanția de bună execuție este de 3% 
din valoarea facturată și se va restitui 
după 12 luni de la recepție. 

Penalităţi 

- 0,1% pe zi de întârziere, calculate la 
valoarea obligației neexecutate, 
executate cu întarziere sau 
necorespunzător, pentru primele 15 zile 
de întârziere; 
-5% pe zi de întârziere începând cu ziua 
a 16-a de întârziere. 
Cuantumul penalităților nu va depăși 
valoarea obligației asupra căreia se 
aplică. 

-  0,1% pe zi de întârziere, calculate la 
valoarea obligației neexecutate, 
executate cu întarziere sau 
necorespunzător, pentru primele 15 
zile de întârziere; 
-10% pe zi de întârziere începând cu 
ziua a 16-a de întârziere.  
Cuantumul penalităților nu va depăși 
valoarea obligației asupra căreia se 
aplică. 

Termene și 
modalităti de plată 

- 30% avans plătit în termen de 15 
zile de la primirea facturii fiscale; 
- 70% cu ordin de plată, scadența 
la 30 de zile de la emiterea de 
către executant a facturii fiscale 
însoțită de procesul verbal de 
recepție semnat de beneficiar. 

După recepția cantitativă și 
calitativă a lucrărilor, cu ordin de 
plata, la 60 zile de la primirea 
facturii. 

Creanțe reciproce la 
31.03.2018 

Oltchim SA datorează societății Sistemplast SA  suma de 460.383,53 lei 
Oltchim SA are de  încasat de la Sistemplast SA suma de 2.166,00 lei 
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___________________________________________________________ 

Nr.înregistrare:6877/20.06.2018 

Către, 

Bursa de Valori București 
Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare 

 
Raport curent conform prevederilor art.82 din Legea nr.24/2017  

 
Data raportului: 20.06.2018 
Denumirea societății comerciale: Oltchim S.A. Rm. Valcea 
Fax:0250/735030/736188 
Telefon:0250/701200 
Codul fiscal:RO1475261 
Numarul de ordine în Registrul Comerțului: J38/219/1991 
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRCJ38/219/1991 
Cod LEI:254900KXPD2OOC2LLX56 
Capital social subscris și vărsat: 34.321.138,30 lei 
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB, categoria standard,  
simbol  OLT 
Eveniment de raportat: 

Tranzacții de tipul celor enumerate la art.82 din Legea nr.24/2017  
 

Oltchim SA informează acționarii și investitorii asupra încheierii, în calitate de beneficiar, a unui 
contract cu valoare mai mare de 50.000 euro cu societatea Sistemplast SA Rm. Vâlcea, în calitate 
de executant, la care deține 94,4% din capitalul social: 

 
Număr contract şi 
data încheierii 

DA 18212/33871/14.06.2018 

Natura contractului Prestări servicii 

Durata 
contractului 

01.07.2018-30.06.2019 

Descrierea obiectului 
contractului 

Executare servicii de întretinere, reparații utilaje statice, cisterne CF, supape de 
siguranță, armături, conducte tehnologice și refacere izolații termice; 
Executare servicii de întreținere și reparații utilaje dinamice; 
Executare lucrări de mentenanță a echipamentelor electro-AMA și a instalațiilor 
de climatizare; 
Executare servicii de întreținere, revizii tehnice și reparații la mașinile de ridicat-
macarale, mecanisme de ridicat, elevatoare pentru vehicule și mașini de ridicat de 
tip special, ascensoare de persoane, ascensoare de mărfuri cu comanda interioară 
și cu schip. 
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Valoare estimată fără 
TVA 

5.886.722 lei 

Garanţii 

Executantul garantează calitatea execuției fiecărei lucrări în parte în funcție de 
categoria acestora, respectiv de 6 luni de la data recepției  pentru lucrările de 
reparații și de 12 luni de la data recepției pentru lucrările noi(confecții). 
Garanția de bună execuție este de 3% din valoarea fiecărei facturi urmând a fi 
restituită după expirarea termenului de garanție al lucrării. 

Penalităţi 

0,01% pe zi de întârziere din valoarea obligației neexecutate sau executate cu 
întarziere ori necorespunzător. Cuantumul penalităților nu va depăși valoarea 
debitului restant. 

Termene și 
modalităti de plată 

Ordin de plată sau compensare, în termen de 10 de zile de la data primirii 
facturii. 

Creanțe reciproce la 
31.05.2018 

Oltchim SA datorează societății Sistemplast SA  suma de 468.366,06 lei 
Oltchim SA are de încasat de la Sistemplast SA suma de 1.968,50 lei 
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___________________________________________________________ 

Nr. înregistrare:7817/13.07.2018 

Către, 

Bursa de Valori București 
Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare 

 
 

Raport curent conform prevederilor art.82 din Legea nr.24/2017  
 

Data raportului: 13.07.2018 
Denumirea societății comerciale: Oltchim S.A. Rm. Valcea 
Fax:0250/735030/736188 
Telefon:0250/701200 
Codul fiscal:RO1475261 
Numarul de ordine în Registrul Comerțului: J38/219/1991 
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRCJ38/219/1991 
Cod LEI:254900KXPD2OOC2LLX56 
Capital social subscris și vărsat: 34.321.138,30 lei 
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB, categoria standard,  
simbol  OLT 
Eveniment de raportat: 

Tranzacții de tipul celor enumerate la art.82 din Legea nr.24/2017  
 

Oltchim SA informează acționarii și investitorii asupra încheierii unui act adițional la contractul 
DA 18099/33182/04.04.2018, obiect al raportării în data de 12.04.2018. 
Acest act adițional, prezentat în cele ce urmează, modifică obiectul și valoarea contractului, 
restul clauzelor rămânând  neschimbate. 

 
Număr act adițional şi 
data încheierii 

DA 18183/33405/10.05.2018 

Părțile Oltchim SA-Sistemplast SA 

Natura actului juridic Prestări servicii 

Durata 
 

De la data semnării actului juridic până la îndeplinirea obligațiilor de 
către părți 

Descrierea obiectului 
 

Efectuarea de lucrări de protecție anticorozivă interioară la un vagon 
cisternă de transport leșie sodă  

Valoarea actului adițional, 
fără TVA 

10.019,47 lei 
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Garanţii 

Executantul garantează calitatea execuției lucrării timp de 2 ani de la data 
semnării procesului verbal de recepție. 
Garanția de bună execuție este de 3% din valoarea facturată și se va restitui 
după 12 luni de la recepție. 

Penalităţi 

-0,1% pe zi de întârziere, calculate la valoarea obligației neexecutate, 
executate cu întarziere sau necorespunzător, pentru primele 15 zile de 
întârziere; 
-10% pe zi de întârziere începând cu ziua a 16-a de întârziere.  
Cuantumul penalităților nu va depăși valoarea obligației asupra căreia se 
aplică. 

Termene și modalităti 
de plată 

După recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor, cu ordin de plata, la 
60 zile de la primirea facturii. 

Creanțe reciproce la 
30.06.2018 

Oltchim SA datorează societății Sistemplast SA  suma de 691.592,47 lei 
Oltchim SA are de încasat de la Sistemplast SA suma de 1.659,82 lei 
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