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 BURSA DE VALORI BUCUREŞTI 

Fax: 021/2569276 

 AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 

Fax: 021/659.60.51 

RAPORT CURENT 

conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 

Data raportului: 21.05.2021 

 

                  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 Regulamentului ASF  nr. 5/2018, lit i) si î) 

 

Societatea OIL TERMINAL S.A  informează pe toți cei interesați asupra modificarii valorilor estimate ale contractelor incheiate cu Petrotel Lukoil (reducere valoare 

contractuala fata de cea raportata prin Raportul curent nr. 2/04.01.2021) si Litasco Geneva (crestere valoare contractuala peste  10% din cifra de afaceri neta aferenta ultimei 

situaţii financiare anuale)  dupa cum urmeaza:  

 

 

Nr. 

Crt 

Parte 

contractanta 

Nr. si data 

incheierii 

actului 

juridic 

Natura 

actului 

juridic 

Descriere 

obiect 

Perioada de 

valabilitate 

Valoare 

estimata 

initial  

Valoare 

reestimata  

Creanţe 

reciproce 

Garanţii 

constitui

te 

Termene şi 

modalităţi de 

plată 

Dobanzi si penalitati 

1. PETROTEL 

LUKOIL 

S.A. 

PLOIESTI 

Contract de 

prestări 

servicii si 

expeditie 

nr. 

7/C/2021 

Contract de 

prestări 

servicii si 

expeditie 

Import titei, 

MTBE, 

motorină, 

export 

benzina, 

motorină 

01.01.2021 

-

31.12.2021 

46.300.000 

lei 

 

645.000 lei 

prevazuta in AA 

nr. 1/21.05.2021 

Nu Nu 30 de zile 

calendaristic

e de la data 

emiterii 

facturii, cu 

ordin de 

plată. 

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. 



 
2.  LITASCO 

S.A. 

GENEVA 

Contract de 

prestări 

servicii si 

expeditie 

nr. 

71/C/2021 

Contract de 

prestări 

servicii si 

expeditie 

Descărcare 

țiței din nave 

maritime și 

predare la 

Conpet pentru 

pompare la 

rafinărie, 

încărcare 

benzină și 

motorină la 

nave, 

depozitare țiței 

și produse 

petroliere 

01.01.2021 

-

31.12.2021 

4 milioane 

USD 

 

 13,8 milioane 

USD 

prevazuta in AA 

nr.1./21.05.2021 

 

Nu Nu 30 de zile 

calendaristic

e de la data 

emiterii 

facturii, cu 

ordin de 

plată 

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. 
 

 

 Aceste modificari au fost generate de faptul ca, incepand cu acest an, cumpărarea de materii prime, componente și produse din petrol care se prelucrează 

la rafinăria Petrotel Lukoil SA Ploiești, se realizeaza de catre  Litasco S.A. Geneva care, ulterior,  exportată benzina și motorina rezultată din procesarea țițeiului.  
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