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  S.C. "ŞANTIERUL NAVAL ORŞOVA" S.A. 
                                         Nr. O.R.C. : J25/150/1991 CIF: RO 1614734 

Capital social:   - subscris:   28.557.297,5 lei 
         - varsat   :   28.557.297,5 lei 

Str. Tufări, nr. 4, Orşova, 225200, Mehedinţi 
             Tel.: 0252/362.399; 0252/361.885; Fax: 0252/360.648 

                                         E-mail:  constantin.badoiu@snorsova.ro 
   gheorghe.caraiman@snorsova.ro   

Cc                  Cod IBAN: RO96RNCB0181022634120001- B.C.R. Orşova 
  Cod IBAN: RO59BRDE260SV03176142600- B.R.D. Orşova 

 

 

 

 

RAPORT CURENT 

 
Conform art. 224, alin. (5) din Legea nr. 297 din 2004 şi a 

Regulamentului CNVM nr. 1 din 2006 

DATA RAPORTULUI: 16.07.2009 

 

• Societatea Comercială: ŞANTIERUL NAVAL ORŞOVA S.A.; 
• Sediul social: Str. Tufări, nr. 4, Loc Orşova, Jud. Mehedinţi; 
• Telefon: 0252/362399; Fax: 0252/360648; 
• Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: RO 

1614734; 
• Numărul şi data înreg. la  Oficiul Registrului Comerţului: 

J25/150/03.04.1991; 
• Capital subscris şi vărsat: 28.557.297,5  LEI; 
• Număr de acţiuni: 11.422.919 acţiuni comune, a câte 2,5 lei fiecare; 
• Este listată la Bursa de Valori Bucureşti, la categoria a II-a, simbol: 

SNO; 
 

În conformitate cu prevederile din Legea 297/2004 privind piaţa de 
capital şi a Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM, SC Şantierul Naval Orşova 
SA, societate admisă la tranzacţionare pe o piaţă organizată, listată la Bursa 
de Valori Bucureşti, categoria a II-a, simbol bursier SNO, informează 
CNVM şi acţionarii săi prin prezentul 

 
 

RAPORT CURENT 
 
în legătură cu următorul eveniment important de raportat: 
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În şedinţa sa din data de 15.07.2009, Consiliului de Administraţie al SC 

Şantierul Naval Orşova SA a validat 10 contracte externe de construcţii 
nave, în valoare totală de 13.822.600 Euro, cu livrare în anul 2009 şi 2010 
după cum urmează: 

 

I. 2 Contracte încheiate între SC Şantierul Naval Orşova SA şi 
firma Combi  Ship Construction BV din Olanda,: 

- contractele nr. 228/155 (cu livrare în anul2009) şi 229/156 (cu livrare 
în anul 2010) 

- natura actelor încheiate:  contracte comerciale 
- obiectul contractelor: construirea şi livrarea a 2 buc nave fluviale 

(zona centrala şi prova) 
- valoarea totală a contractelor : 1.900.000 EUR 
- termene şi condiţii de plată: avans 10% pe bază de scrisoare de 

garanţie bancară de restituirea avansului, iar restul de plată (90%) pe 
bază de acreditiv documentar plătibil în termen de maximum 15 zile 
lucrătoare după livrarea navei (condiţie de livrare: CIP Regensburg). 

 

II. 5 Contracte încheiate între SC Şantierul Naval Orşova SA şi 
firma Rensen Driessen Shipbuiding BV din Olanda: 

- contractele nr. 230, 231, 232, 233, 234, toate cu livrare în anul 2010 
- natura actelor încheiate:  contracte comerciale 
- obiectul contractelor: construirea şi livrarea a 5 tancuri fluviale pentru 

transport marfă de 86 - 110 m lungime  
- valoarea totală a contractelor : 5.444.600 EUR 
- termene şi condiţii de plată: avans 10% pe bază de scrisoare de 

garanţie bancară de restituirea avansului, iar restul de plată (90%) pe 
bază de acreditiv documentar plătibil în termen de maximum 5 zile 
lucrătoare după livrarea navei (condiţie de livrare: CIF Regensburg). 

 

III. 1 Contract încheiat între SC Şantierul Naval Orşova SA şi 
firma Jiskoot  BV din Olanda:  

- contractul nr. 235 cu livrare în anul 2010 
- natura actelor încheiate:  contract comercial 
- obiectul contractului: construirea şi livrarea unui tanc fluvial pentru 

transport marfă 
- valoarea totală a contractului : 2.200.000 EUR 
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- termene şi condiţii de plată: 100% pe bază de acreditiv documentar 
plătibil în termen de maximum 10 zile lucrătoare după data livrării 
(condiţie de livrare: CIP Rotterdam). 

IV. 1 Contract încheiat între SC Şantierul Naval Orşova SA şi 

firma Anaconda Tankvaart C.V. din Olanda: 
- contractul nr. 236 cu livrare în anul 2010 
- natura actelor încheiate:  contract comercial 
- obiectul contractului: construirea şi livrarea unui tanc fluvial pentru 

transport marfă 
- valoarea totală a contractului : 1.848.000 EUR 
- termene şi condiţii de plată: 100% pe bază de acreditiv documentar 

plătibil în termen de maximum 5 zile lucrătoare după sosirea navei la 
Rotterdam (condiţie de livrare: CIF Rotterdam) 

 

 

V. 1 Contract încheiat între SC Şantierul Naval Orşova SA şi 
firma Erlenbacher  Schiffswerft Maschinen – und Stahlbau   

GmbH din Germania: 
- contractul nr. 1166 cu livrare în anul 2010 
- natura actelor încheiate:  contract comercial 
- obiectul contractului: construirea şi livrarea unui tanc fluvial pentru 

transport marfă 
- valoarea totală a contractului : 2.430.000 EUR 
- termene şi condiţii de plată: 100% pe bază de acreditiv documentar 

plătibil în termen de maximum 15 zile lucrătoare după sosirea navei la 
Regensburg (condişie de livrare: CIF Regensburg). 

 
 

Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

Dr. Ec. Mihai Fercală 
 
 

 


