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Nr.417/11.07.2018 

Către 

 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: 11.07.2018 

 

 
         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: Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor 

adoptate in sedinta din 11.07.2018 

 

 

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societatii OIL TERMINAL S.A si-a 

desfasurat lucrarile in data de 11.07.2018, ora 13.00, la prima convocare, la sediul societatii din strada 

Caraiman, nr. 2, ca urmare a indeplinirii conditiilor legale de cvorum, la sedinta participand actionari 

reprezentand 61,04% din capitalul social. 

 

Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 11.07.2018 au urmatorul 

continut: 

 

Art. 1 Cu votul acţionarilor reprezentand 61,04 % din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale 

actionarilor prezenţi/reprezentaţi, se aproba contractarea unui credit de investiții pe termen lung în 

valoare de 25.495.572 lei pentru modernizarea rezervorului T30 din cadrul Secției Platformă Sud si 

achiziționarea a doua bucati skiduri  măsurare fiscalizată produs petrolier. 

 

Art. 2 Cu votul acţionarilor reprezentand 61,04% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale 

actionarilor prezenţi/reprezentaţi, se aproba imputernicirea directorului general,  directorului economic 

și a șefului Biroului Juridic Litigii sau înlocuitorii de drept ai persoanelor împuternicite să reprezinte 

societatea în relațiile cu banca, notar public și să semneze în numele și pentru societate contractele de 

credit, contractele de garanție reală mobiliară și imobiliară, actele adiționale la acestea, precum și orice 

alte înscrisuri necesare în derularea relației contractuale cu banca pentru împrumuturile acordate. 

 

Art. 3 Cu votul acţionarilor reprezentand 61,04% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale 

actionarilor prezenţi/reprezentaţi, se stabilirea datei de 31.07.2018, ca data de inregistrare şi a datei de 

30.07.2018 ca ex-date in conformitate cu prevederile legale. 

 
Art. 4 Cu votul acţionarilor reprezentand 61,04% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale 

actionarilor prezenţi/reprezentaţi, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze 

hotararile adunarii. 
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Art. 5 Cu votul acţionarilor reprezentand 61,04% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale 

actionarilor prezenţi/reprezentaţi, se aproba imputernicirea directorului general al societatii sa semneze 

documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul 

Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind 

publicarea acestor hotarari. 

 

Art. 6 Cu votul acţionarilor reprezentand 61,04% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale 

actionarilor prezenţi/reprezentaţi, se aproba Completarea art. 6 din actul constitutiv al societatii 

„Obiectul de activitate” prin inserarea unor noi coduri CAEN necesare pentru buna desfasurare a 

activitatii, dupa cum urmeaza: 

 

FORMA ACTUALA 

 

FORMA MODIFICATA 

Art. 6. Obiectul de activitate 

 
Art. 6. Obiectul de activitate 

 
6.1. Obiectul principal de activitate  conform 

CAEN/ 2007. 

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. 

 

6.1. Obiectul principal de activitate  conform 

CAEN/ 2007. 

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. 

 

Obiecte secundare de activitate 

 

5210 Depozitări- efectuarea prestaţiilor de servicii 

privind depozitarea și condiţionarea ţiţeiului, 

produselor petroliere , petrochimice , chimice 

precum și alte produse finite sau materii 

prime lichide pentru import , export și 

tranzit.    

5222 Activităţi de servicii anexe transporturilor pe 

apa. 

7120 Activităţi de testări și 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. 

7211 Cercetare-dezvoltare in biotehnologie. 

7219 Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si 

Obiecte secundare de activitate 

 

5210 Depozitări- efectuarea prestaţiilor de servicii 

privind depozitarea și condiţionarea ţiţeiului, 

produselor petroliere , petrochimice, chimice precum 

și alte produse finite sau materii prime lichide pentru 

import , export și tranzit 

0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor,a 

rădăcinoaselor şi tuberculilor. 

0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente 

0910 Activitati de servicii anexe extractiei 

petrolului brut si gazelor naturale  

1610 Taierea si rindeluirea lemnului 

2562 Operaţiuni de mecanică generală. 

3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si 

magazine 

3311 Repararea articolelor fabricate din metal 

3312 Repararea masinilor 

3314 Repararea echipamentelor electrice 

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. 

3700 Colectarea si epurarea apelor uzate. 

3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase. 

3812 Colectarea deşeurilor periculoase. 

3831 Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi a 

echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea 

materialelor. 
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inginerie 

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. 

3812 Colectarea deşeurilor periculoase. 

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. 

4321 Lucrari de instalatii electrice 

4322 Lucrari de instalatii sanitare , de incalzire si de 

aer conditionat 

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 și a pepenilor,a 

rădăcinoaselor şi tuberculilor. 

0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente 

9601 Spalarea su curatarea(uscata)a articolelor textile 

și produselor de blana. 

4950 Transporturi prin conducte. 

 

3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate. 

3900 Activități și servicii de decontaminare   

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. 

4321 Lucrari de instalatii electrice 

4322 Lucrari de instalatii sanitare , de incalzire si de 

aer conditionat 

4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor. 

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. 

4711 Comerţ cu amănuntul in magazine 

nespecializate, cu vânzare predominantă de produse 

alimentare, băuturi şi tutun. 

4778 Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, în 

magazine specializate 

4920 Transporturi de marfă pe calea ferată. 

4939 Alte transporturi terestre de călători, n.c.a. 

4941 Transporturi rutiere de mărfuri. 

4950 Transporturi prin conducte 

5221 Activităţi de servicii anexe pentru transporturi 

terestre. 

5222Activităţi de servicii anexe transporturilor pe 

apa. 

5229 Alte activităţi anexe transporturilor. 

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. 

6910 Activitati juridice 

6920 Activitati de contabilitate si audit financiar; 

consultanta în domeniul fiscal 

7120 Alte activitati si analize tehnice 

7211 Cercetare-dezvoltare in biotehnologie. 

7219 Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si 

inginerie 

7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si 

tehnice n.c.a. 

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). 
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7739 Activităţi de închiriere si leasing cu alte maşini 

, echipamente si bunuri tangibile. 

8010 Activitati de protectie si garda 

8121 Activitati generale (nespecializate) de 

curatenie interioara a cladirilor 

8129 Alte activitati de curatenie n.c.a. 

8130 Activitati de întretinere peisagistica 

8219 Activitati de fotocopiere, de pregatire a 

documentelor si alte activitati specializate de 

secretariat 

8425Activitati de lupta împotriva incendiilor si de 

prevenire a acestora 

8621 Activităţi de asistenţă medicală generală. 

8623 Activitati de asistenta stomatologica 

9319 Alte activitati sportive 

9601 Spalarea su curatarea (uscata)a articolelor 

textile și produselor de blana. 

6.2 . Societatea Comercială OIL 

TERMINAL S.A. Constanţa are următoarele 

puncte de lucru: 

 

6.2 . Societatea Comercială OIL 

TERMINAL S.A. Constanţa are următoarele 

puncte de lucru: 

 

1. SECŢIE PLATFORMĂ NORD, situată în 

Mun. Constanța, Strada Caraiman nr. 2, cu 

următoarele activităţi şi coduri CAEN: 

 
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 și condiţionarea ţiţeiului, 

produselor petroliere , petrochimice , chimice precum 

și alte produse finite sau materii prime lichide pentru 

import , export și tranzit.    

7120 Activităţi de testări și 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. 

3700 Colectarea și epurarea apelor uzate. 

3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase. 

3812 Colectarea deşeurilor periculoase. 

2562 Operaţiuni de mecanică generală. 

4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale și 

nerezidenţiale. 

4212 Lucrări de construcţii a căilor ferate de 

suprafaţa și subterane. 

4213 Construcţia de poduri și tuneluri. 

1. SECŢIE PLATFORMĂ NORD, situată în 

Mun. Constanța, Strada Caraiman nr. 2, cu 

următoarele activităţi şi coduri CAEN: 

 
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 și condiţionarea ţiţeiului, 

produselor petroliere , petrochimice , chimice precum 

și alte produse finite sau materii prime lichide pentru 

import , export și tranzit. 

0910 Activitati de servicii anexe extractiei 

petrolului brut si gazelor naturale 

1610 Taierea si rindeluirea lemnului 

2562 Operaţiuni de mecanică generală 

3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si 

magazine 

3311 Repararea articolelor fabricate din metal 

3312 Repararea masinilor 

3314 Repararea echipamentelor electrice 

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 

3700 Colectarea și epurarea apelor uzate 

3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase 

3812 Colectarea deşeurilor periculoase 

3831 Demontarea (dezasamblarea) masinilor si a 

echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea 

materialelor 
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4221 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare 

pentru fluide. 

4222 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare 

pentru electricitate            

și telecomunicaţii. 

4299 Lucrări de construcţii a altor proiecte 

inginereşti n.c.a. 

4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor. 

9601 Spălarea și curățarea (uscată) a articolelor 

textile și produselor de blană. 

4950 Transporturi prin conducte. 

 

3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate 

3900  Activităti si servicii de decontaminare   

4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale și 

nerezidenţiale. 

4212 Lucrări de construcţii a căilor ferate de 

suprafaţa și subterane. 

4213 Construcţia de poduri și tuneluri. 

pentru fluide. 

4221 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare 

4222 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare 

pentru electricitate și telecomunicaţii. 

4299 Lucrări de construcţii a altor proiecte 

inginereşti n.c.a. 

4321 lucrari de instalatii electrice 

4322  Lucrari  de  instalatii  sanitare,  de  incalzire  si  

de  aer conditionat 

4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor 

4671  Comerţ  cu  ridicata  al  combustibililor  solizi,  

lichizi  și gazoşi si al produselor derivate 

4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice 

4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor și resturilor 

4711 Comerţ cu amănuntul în magazine 

nespecializate, cu vânzare  predominantă  de  produse  

alimentare,  băuturi  şi tutun 

4778 Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, în 

magazine specializate 

4920 Transporturi de marfă pe calea ferată  

4939 Alte transporturi terestre de călători, n.c.a. 

4941 Transporturi rutiere de marfuri 

4950 Transporturi prin conducte. 

5221 Activităţi de servicii anexe pentru transporturi 

terestre. 
5222 Activităţi de servicii anexe transporturilor pe 
apa. 
5229 Alte activităţi anexe transporturilor. 

6110  Activitati de telecomunicatii prin retele cu 

cablu  

6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara 

cablu (exclusiv prin satelit)  

6130 Activitati de telecomunicatii prin satelit  

6190  Activitati de telecomunicatii  

6820  Închirierea, subînchirierea bunurilor imobile 
proprii sau închiriate 

6910 Activitati juridice 

6920 Activitati de contabilitate si audit financiar; 

consultanta în domeniul fiscal 

7120 Activităţi de testări și analize tehnice. 

7211 Cercetare-dezvoltare in biotehnologie. 

7219 Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si 

inginerie 

7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si 

tehnice n.c.a. 

7732   Activităţi   de   închiriere   şi   leasing   cu   

maşini   și echipamente pentru construcţii 
7733   Activităţi   de   închiriere   şi   leasing   cu   
maşini   și echipamente  de birou ( inclusiv 
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calculatoare ). 
7739  Activităţi  de  închiriere  și  leasing  cu  alte  

maşini, echipamente și bunuri tangibile 

8010 Activitati de protectie si garda 

8121 Activitati generale (nespecializate) de 

curatenie interioara a cladirilor 

8129 Alte activitati de curatenie n.c.a. 

8130 Activitati de întretinere peisagistica 

8219 Activitati de fotocopiere, de pregatire a 

documentelor si alte activitati specializate de 

secretariat 

8425 Activitati de lupta împotriva incendiilor si de 

prevenire a acestora 

9319 Alte activitati sportive 

9601 Spălarea și curățarea (uscată) a articolelor 

textile și produselor de blană 

2. SECŢIE PLATFORMĂ PORT – situată în 

incinta Port, dana 69, cu următoarele activităţi 

şi coduri CAEN: 

 
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 și condiţionarea ţiţeiului, 

produselor petroliere , petrochimice , chimice precum 

și alte produse finite sau materii prime lichide pentru 

import , export și tranzit.    

5222 Activităţi de servicii anexe transporturilor pe 

apă. 

7120 Activităţi de testări și analize tehnice. 

4920 Transporturi de marfă pe calea ferată. 

5221 Activităţi de servicii anexe pentru transporturi 

terestre. 

3530 Furnizarea de abur şi aer condiţionat. 

3600 Captarea , tratarea şi distribuţia apei. 

3700 Colectarea și epurarea apelor uzate. 

3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase. 

3812 Colectarea deşeurilor periculoase. 

4950 Transporturi prin conducte. 

 

2. SECŢIE PLATFORMĂ PORT – situată în 

incinta Port, dana 69, cu următoarele activităţi 

şi coduri CAEN: 

 
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 și condiţionarea ţiţeiului, 

produselor petroliere , petrochimice , chimice precum 

și alte produse finite sau materii prime lichide pentru 

import , export și tranzit. 

0910 Activitati de servicii anexe extractiei 

petrolului brut si gazelor naturale 

1610 Taierea si rindeluirea lemnului 

2562 Operaţiuni de mecanică generală 

3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si 

magazine 

3311 Repararea articolelor fabricate din metal 

3312 Repararea masinilor 

3314 Repararea echipamentelor electrice 

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 

3700 Colectarea și epurarea apelor uzate 

3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase 

3812 Colectarea deşeurilor periculoase 

3831 Demontarea (dezasamblarea) masinilor si a 

echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea 

materialelor 

3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate 

3900  Activităti si servicii de decontaminare   

4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale și 

nerezidenţiale. 

4212 Lucrări de construcţii a căilor ferate de 
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suprafaţa și subterane. 

4213 Construcţia de poduri și tuneluri. 

pentru fluide. 

4221 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare 

4222 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare 

pentru electricitate și telecomunicaţii. 

4299 Lucrări de construcţii a altor proiecte 

inginereşti n.c.a. 

4321 lucrari de instalatii electrice 

4322  Lucrari  de  instalatii  sanitare,  de  incalzire  si  

de  aer conditionat 

4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor 

4671  Comerţ  cu  ridicata  al  combustibililor  solizi,  

lichizi  și gazoşi si al produselor derivate 

4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice 

4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor și resturilor 

4711 Comerţ cu amănuntul în magazine 

nespecializate, cu vânzare  predominantă  de  produse  

alimentare,  băuturi  şi tutun 

4778 Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, în 

magazine specializate 

4920 Transporturi de marfă pe calea ferată  

4939 Alte transporturi terestre de călători, n.c.a. 

4941 Transporturi rutiere de marfuri 

4950 Transporturi prin conducte. 

5221 Activităţi de servicii anexe pentru transporturi 

terestre. 
5222 Activităţi de servicii anexe transporturilor pe 
apa. 
5229 Alte activităţi anexe transporturilor. 

6110  Activitati de telecomunicatii prin retele cu 

cablu  

6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara 

cablu (exclusiv prin satelit)  

6130 Activitati de telecomunicatii prin satelit  

6190  Activitati de telecomunicatii  

6820  Închirierea, subînchirierea bunurilor imobile 
proprii sau închiriate 

6910 Activitati juridice 

6920 Activitati de contabilitate si audit financiar; 

consultanta în domeniul fiscal 

7120 Activităţi de testări și analize tehnice. 

7211 Cercetare-dezvoltare in biotehnologie. 

7219 Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si 

inginerie 

7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si 

tehnice n.c.a. 

7732   Activităţi   de   închiriere   şi   leasing   cu   

maşini   și echipamente pentru construcţii 
7733   Activităţi   de   închiriere   şi   leasing   cu   
maşini   și echipamente  de birou ( inclusiv 
calculatoare ). 
7739  Activităţi  de  închiriere  și  leasing  cu  alte  

maşini, echipamente și bunuri tangibile 

8010 Activitati de protectie si garda 

8121 Activitati generale (nespecializate) de 
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curatenie interioara a cladirilor 

8129 Alte activitati de curatenie n.c.a. 

8130 Activitati de întretinere peisagistica 

8219 Activitati de fotocopiere, de pregatire a 

documentelor si alte activitati specializate de 

secretariat 

8425 Activitati de lupta împotriva incendiilor si de 

prevenire a acestora 

9319 Alte activitati sportive 

9601 Spălarea și curățarea (uscată) a articolelor 

textile și produselor de blană 

3. SECŢIE PLATFORMĂ SUD – situată în 

Mun Constanța, MOVILA SARA, cu 

următoarele activităţi şi coduri CAEN: 

 
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 și condiţionarea ţiţeiului, 

produselor petroliere , petrochimice , chimice precum 

și alte produse finite sau materii prime lichide pentru 

import , export și tranzit.    

7120 Activităţi de testări și analize tehnice. 

4920 Transporturi de marfă pe calea ferată. 

5221 Activităţi de servicii anexe pentru transporturi 

terestre. 

3530 Furnizarea de abur şi aer condiţionat. 

3600 Captarea , tratarea şi distribuţia apei. 

3700 Colectarea si epurarea apelor uzate. 

3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase. 

3812 Colectarea deşeurilor periculoase. 

4950 Transporturi prin conducte 

 

 

3. SECŢIE PLATFORMĂ SUD – situată în 

Mun Constanța, MOVILA SARA, cu 

următoarele activităţi şi coduri CAEN: 

 
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 și condiţionarea ţiţeiului, 

produselor petroliere , petrochimice , chimice precum 

și alte produse finite sau materii prime lichide pentru 

import , export și tranzit. 

0910 Activitati de servicii anexe extractiei 

petrolului brut si gazelor naturale 

1610 Taierea si rindeluirea lemnului 

2562 Operaţiuni de mecanică generală 

3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si 

magazine 

3311 Repararea articolelor fabricate din metal 

3312 Repararea masinilor 

3314 Repararea echipamentelor electrice 

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 

3700 Colectarea și epurarea apelor uzate 

3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase 

3812 Colectarea deşeurilor periculoase 

3831 Demontarea (dezasamblarea) masinilor si a 

echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea 

materialelor 

3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate 

3900  Activităti si servicii de decontaminare   

4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale și 

nerezidenţiale. 

4212 Lucrări de construcţii a căilor ferate de 

suprafaţa și subterane. 

4213 Construcţia de poduri și tuneluri. 

pentru fluide. 

4221 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare 

4222 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare 
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pentru electricitate și telecomunicaţii. 

4299 Lucrări de construcţii a altor proiecte 

inginereşti n.c.a. 

4321 lucrari de instalatii electrice 

4322  Lucrari  de  instalatii  sanitare,  de  incalzire  si  

de  aer conditionat 

4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor 

4671  Comerţ  cu  ridicata  al  combustibililor  solizi,  

lichizi  și gazoşi si al produselor derivate 

4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice 

4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor și resturilor 

4711 Comerţ cu amănuntul în magazine 

nespecializate, cu vânzare  predominantă  de  produse  

alimentare,  băuturi  şi tutun 

4778 Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, în 

magazine specializate 

4920 Transporturi de marfă pe calea ferată  

4939 Alte transporturi terestre de călători, n.c.a. 

4941 Transporturi rutiere de marfuri 

4950 Transporturi prin conducte. 

5221 Activităţi de servicii anexe pentru transporturi 

terestre. 
5222 Activităţi de servicii anexe transporturilor pe 
apa. 
5229 Alte activităţi anexe transporturilor. 

6110  Activitati de telecomunicatii prin retele cu 

cablu  

6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara 

cablu (exclusiv prin satelit)  

6130 Activitati de telecomunicatii prin satelit  

6190  Activitati de telecomunicatii  

6820  Închirierea, subînchirierea bunurilor imobile 
proprii sau închiriate 

6910 Activitati juridice 

6920 Activitati de contabilitate si audit financiar; 

consultanta în domeniul fiscal 

7120 Activităţi de testări și analize tehnice. 

7211 Cercetare-dezvoltare in biotehnologie. 

7219 Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si 

inginerie 

7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si 

tehnice n.c.a. 

7732   Activităţi   de   închiriere   şi   leasing   cu   

maşini   și echipamente pentru construcţii 
7733   Activităţi   de   închiriere   şi   leasing   cu   
maşini   și echipamente  de birou ( inclusiv 
calculatoare ). 
7739  Activităţi  de  închiriere  și  leasing  cu  alte  

maşini, echipamente și bunuri tangibile 

8010 Activitati de protectie si garda 

8121 Activitati generale (nespecializate) de 

curatenie interioara a cladirilor 

8129 Alte activitati de curatenie n.c.a. 

8130 Activitati de întretinere peisagistica 

8219 Activitati de fotocopiere, de pregatire a 

documentelor si alte activitati specializate de 
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secretariat 

8425 Activitati de lupta împotriva incendiilor si de 

prevenire a acestora 

9319 Alte activitati sportive 

9601 Spălarea și curățarea (uscată) a articolelor 

textile și produselor de blană 

4. CABINET MEDICAL, Medicina Muncii, 

situat în Mun. Constanța,  – str. Caraiman nr. 2, 

jud. Constanța, cu activități de asistență 

medicală ambulatorie, cod CAEN 8621. 

 

4. CABINET MEDICAL, Medicina Muncii, 

situat în Mun. Constanța,  – str. Caraiman nr. 2, 

jud. Constanța, cu activități de asistență 

medicală ambulatorie, cod CAEN 8621 si 

activitati de asistenta stomatologica, cod CAEN 

8623 

 
 

Director General, 

Viorel-Sorin CIUTUREANU 

 

 

 

 

 

  Director Dezvoltare,                                                 Sef Comp. Actionariat-Comunicare, 

       Marieta STASI                                                                       Sofia ZAGANEANU 
 


