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Eveniment  important  de  raportat:  Convocator  Adunarea  Generală  Ordinară  şi 
Extraordinară a Acţionarilor .

Consiliul  de  Administraţie  al  S.C.  OIL  TERMINAL  S.A.  Constanţa  convoacă 
Adunarea  Generală  Ordinară  a  Acţionarilor  în  data  de 03.04.2008 la  ora  12.00  şi 
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor în data de 03.04.2008 la ora 12.30, în 
sala de şedinţe de la sediul societăţii, strada Caraiman, nr. 2, Constanţa.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor este următoarea:
1.Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2008.
2.Stabilirea datei de 18.04.2008  ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 
238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor este următoarea:
1. Aprobarea modificării  Statutului  S.C OIL TERMINAL S.A privind actualizarea clasificării 
activităţilor din economia naţională - CAEN rev. 2 în conformitate cu prevederile Ordinului 
Naţional de Statistică nr. 337/03.05.2007, după cum urmează: 

5224 Manipulări-  efectuarea  prestaţiilor  de  servicii  privind  primirea,  încărcarea, 
descărcarea  ţiţeiului,  produselor  petroliere,  petrochimice,  chimice  precum  şi  alte 
produse finite sau materii prime lichide pentru import, export şi tranzit.

5210 Depozitări-  efectuarea  prestaţiilor  de  servicii  privind  depozitarea  şi  condiţionarea 
ţiţeiului,  produselor petroliere , petrochimice , chimice precum şi alte produse finite 
sau materii prime lichide pentru import , export si tranzit.   



5222 Activităţi de servicii anexe transporturilor pe apă.
7120 Activităţi de testări si analize tehnice.
 4920 Transporturi de marfă pe calea ferată.
 5221 Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre.
 4939 Alte transporturi terestre de călători, n.c.a.
4941 Transporturi rutiere de mărfuri.
 5229 Alte activităţi anexe transporturilor.
 3512 Transportul energiei electrice.
3513 Distribuţia energiei electrice.
3514 Comercializarea energiei electrice.
3530 Furnizarea de abur şi aer condiţionat.
3600 Captarea , tratarea şi distribuţia apei.
6110 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu.
6120 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit).
6130 Activităţi de telecomunicaţii prin satelit.
6190 Alte activităţi de telecomunicaţii.
6820  Închirierea, subînchirierea bunurilor imobile proprii sau închiriate.
7732 Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini si echipamente pentru construcţii.
7733  Activităţi  de  închiriere  şi  leasing  cu  maşini  si  echipamente   de  birou  (  inclusiv 
calculatoare ).
7739 Activităţi de închiriere si leasing cu alte maşini , echipamente si bunuri tangibile.
4671 Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi , lichizi si gazoşi si al produselor derivate.
4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice.
4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor si resturilor.
3831 Demontarea ( dezasamblarea ) maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz pentru 
recuperarea materialelor.
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate.
3700 Colectarea si epurarea apelor uzate.
3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase.
2562 Operaţiuni de mecanică generală.
4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale si nerezidenţiale.
4212 Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţa si subterane.
4213 Construcţia de poduri si tuneluri.
4221 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide.
4222 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate           
si telecomunicaţii.
4299 Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a.
4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor.
8621 Activităţi de asistenţă medicală generală.
4711  Comerţ  cu  amănuntul  in  magazine  nespecializate,  cu  vânzare  predominantă  de 
produse alimentare, băuturi şi tutun.
0113 Cultivarea legumelor si a pepenilor,a rădăcinoaselor şi tuberculilor.
0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente.

2.Stabilirea datei de 18.04.2008  ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 
238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

Sunt  îndreptăţiţi  să  participe  la  lucrările  adunării  toţi  acţionarii  înscrişi  în  registrul 
acţionarilor la sfârşitul zilei de 18.03.2008, zi stabilită ca dată de referinţă. 
        În  cazul  în  care,  la  data  de  03.04.2008  nu  sunt  îndeplinite  condiţiile  de  cvorum 
prevăzute  de lege,  următoarea  Adunare  Generală  Ordinară  se  va  desfăşura  în  data  de 
04.04.2008, ora 12.00, iar următoarea Adunare Generală Extraordinară se va desfăşura în 
data de 04.04.2008, ora 12.30, ambele şedinţe în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.
    Accesul acţionarilor persoane fizice îndreptăţiţi să participe la adunarea generală a 
acţionarilor este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută cu actul de identitate. 



          Acţionarii pot participa şi vota în adunarea generală prin reprezentare în baza unei 
împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală. Acţionarii care nu au capacitate 
de exerciţiu, precum şi persoanele juridice pot fi reprezentaţi/reprezentate prin reprezentanţii 
lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare 
generală.  Procurile  vor  fi  depuse în original  la  sediul  societăţii  cel  mai  târziu la  data de 
01.04.2008,  orele 15.30,  sub sancţiunea pierderii  exerciţiului  de vot  în  adunare.  Membrii 
consiliului  de  administraţie,  directorii  ori  funcţionarii  societăţii  nu  îi  pot  reprezenta  pe 
acţionari.
    Formularele de procură specială se pot ridica de la sediul societăţii, strada Caraiman, 
nr.  2,  Constanţa,  de  la  Serviciul  Juridic-Acţionariat  sau  se  pot  descărca  de  pe  site-ul 
www.actionariatoilterminal.ro, începând cu data de 19.03.2007, orele 09.00.

Materialele privind ordinea de zi se pot ridica de la sediul societăţii, strada Caraiman, 
nr.  2,  Constanţa,  de  la  Serviciul  Juridic-Acţionariat  sau  se  pot  descărca  de  pe  site-ul 
www.actionariatoilterminal.ro, începând cu data de 19.03.2007, orele 09.00.

Preşedinte al Consiliului de Administraţie,
Mihai LUPU
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