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In urma aparitiei in ziarul CURENTUL a unor articole vizand situatia economica a SC OIL 

TERMINAL SA Constanta, nefondate si evident rau intentionate, ne vedem obligati sa informam 

actionarii SC OIL TERMINAL SA care este realitatea din acest moment in cadrul societatii: 

- toate aspectele negative semnalate de ANAF si DJAOV Constanta, s-au produs intr-o perioada 

anterioara datei de  20.07.2009, moment din care SC OIL TERMINAL SA Constanta are o 

noua conducere; 

- schimbarile  survenite in randul directorilor executivi, dupa data de 20.07.2009, fiind vorba de 

patru astfel de inlocuiri, au vizat tocmai corecta gestionare a unei situatii rezultate din stilul 

managerial practicat de fosta echipa; 

- conducerea anterioara a procedat printre altele, la eliberarea din cadrul antrepozitului fiscal, 

fara forme legale, a unei cantitati de 682 tone motorina Euro 5 apartinand SC BYOTECH 

PROD GENERAL SRL, operatiune care s-a derulat intre 12-16.06.2009 prin mijloace auto. 

In aceasta situatie ANAF, facandu-si datoria, a intervenit somand antrepozitul fiscal OIL 

TERMINAL SA conform legii sa treaca de urgenta la achitarea contravalorii accizelor si penalitatilor 

neplatite de firma BYOTECH PROD GENERAL SRL , punandu-ni-se ultimativ in vedere ca, 

conform legislatiei in vigoare, in caz de neplata, societatii i se va ridica  autorizatia de antrepozit 

fiscal, altfel spus retragerea societatii din circuitul economic cu tot ce decurge  din aceasta situatie.  

Conform legilor in vigoare vinovatul fiind antrepozitul fiscal si conducerea sa, acesta are 

obligatia de a achita c/valoare accizelor si a penalitatilor, actiune pe care SC OIL TERMINAL SA a 

intreprins-o, virand catre ANAF suma de 863.504  RON accize  si penalitati in suma de 54.451 RON, 

aceasta suma reprezentand 0,82 % din cifra de afaceri a societatii estimata pe anul 2009.  

Pe de alta parte, SC OIL TERMINAL SA se afla in faza initierii unei actiuni in regres impotriva 

SC BYOTEC PROD GENERAL in vederea recuperarii prejudiciului, avand toate sansele ca aceasta 

recuperare sa se produca in urmatoarele 90 zile.   

In final tinem sa asiguram actionarii SC OIL TERMINAL SA Constanta ca activitatea economica 

din cadrul societatii este una normala, mai mult, consideram ca ne aflam pe un  trend ascendent, 

garantie a acestei situatii fiind profesionalismul si bunele intentii ale noii echipe manageriale din SC 

OIL TERMINAL SA Constanta, care este hotarata sa faca din respectarea legalitatii punctul central al 

programului managerial si in egala masura, realizarea obiectivelor  economice hotarate de catre 

Adunarea Generala a Actionarilor pentru anul in curs.  
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