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SINTEZA
Oil Terminal SA Constanta (OIL) este o societatea specializata in prestarea de servicii de manipulare si
depozitare titei, produse petroliere, produse chimice si petrochimice si cu posibilitati de a dezvolta
volume si pentru alte fluide. Oil Terminal dispune de o infrastructura ampla, care include rezervoare,
instalatii de pompare, dane portuare de operare nave maritime si barje fluviale, infrastructura feroviara
de incarcare/descarcare,etc.
Piata OIL s-a modificat dramatic in ultimii ani prin disparitia marii majoritati a volumelor de titei, ca efect
al dezvoltarii unor solutii logistice alternative sau ca efect al inchiderii unor rafinarii. In consecinta, in
ultimii 10 ani, volumele operate s-au redus cu aproape 70%.
Reducerea volumelor nu a fost urmata de o reducere corespunzatoare a cheltuielilor. Dimpotriva,
cheltuielile salariale au crescut in termeni absoluti, ca efect al cresterii salariilor, sporurilor, primelor si
indemnizatiilor, dar si in termeni relativi, ca pondere in total cheltuieli, de la 35% din cheltuieli in 2004,
la 55% din total cheltuieli in semestrul 1 2014. Aceasta a dus la prabusirea productivitatii muncii
(calculata ca volume operate per angajat) la mai putin de jumatate din nivelul anului 2004. Cresterea
cheltuielii salariale a fost posibila prin disparitia progresiva a profitului si restrangerea cheltuielilor cu
intretinerea si reparatiile la strictul necesar.
Investitiile au fost mentinute la un minim care nu a permis decat pastrarea in stare de functionare a
capacitatilor necesare. Nu au mai existat resurse pentru modernizare sau automatizare.
In prezent, OIL are o structura de cheltuieli aproape egala cu veniturile si genereaza un profit neglijabil
pentru actionari. Este o societate expusa la orice modificare semnificativa a pietei.
Planul isi propune refacerea cat mai rapida a echilibrelor fundamentale ale societatii prin modernizarea
infrastructurii, cresterea veniturilor, reducerea cheltuielilor, optimizarea structurii activelor, astfel incat
OIL sa devina in cursul mandatului actualului CA un platitor de dividende solid si predictibil.
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DESCRIEREA COMPANIEI
Scurt istoric
Activitatea de manipulare pentru export de produse petroliere prin portul Constanţa, a început in anul
1898, anul construcţiei unor rezervoare de catre Societatea STEAUA ROMÂNA.
În anul 1945, în oraşul Constanţa funcţionau urmatoarele depozite şi firme de comercializare a
produselor petroliere: ASTRA ROMANA, CONCORDIA, ROMANO-AMERICANA, COLUMBIA, STEAUA
ROMANA UNIREA, care aveau depozite proprii de rezervoare, rampe de cale ferata si laboratoare.
În anul 1957, toate unitaţile cu profil de petrol din Dobrogea sunt reunite în baza a III-a Petrol Constanţa
cu sediul în str. Caraiman nr. 2, sediul actual al S.C. OIL TERMINAL S.A. Constanţa.
Intre anii 1970 -1979 s-au pus în funcţiune instalaţiile tehnologice din SP Port – danele 69 – 79.
Construcţia Secţiei Platforma Sud a început în anul 1972 concomitent cu construcţia fascicolului de
conducte care leaga Secţiile Platforma Nord şi Sud. Cu o capacitate de depozitare de 900.000 mc,
Platforma Sud este unul dintre cele mai mari depozite de produse petroliere din sud-estul Europei.
In anul 1990, in baza Legii 15/1990, prin Hotararea Guvernului Romaniei nr. 1200/12.11.1990 a fost
infiintata S.C. Oil Terminal S.A. Constanta, forma de organizare fiind societate pe actiuni cu capital
majoritar de stat. In prezent Oil Terminal SA Constanta este cel mai mare operator de acest fel la Marea
Neagra, specializat in vehicularea titeiului, produselor petroliere si petrochimice lichide si a altor
produse si materii prime in vederea importului/exportului si tranzitului.

Date esentiale despre societate
Oil Terminal S.A. Constanţa este o societate comercială al cărei obiect principal de activitate îl constituie
prestările de servicii privind depozitarea, primirea, încărcarea, descărcarea şi condiţionarea ţiţeiului,
produselor petroliere, petrochimice şi chimice lichide din import, export şi tranzit.
Societatatea s-a infiintat in conformitate cu prevederile Legii 15/1990 si HG nr. 1200/1990, avand forma
juridica de societate pe actiuni si a fost inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa
Tribunalul Constanta sub nr. J13/512/01.02.1991, având codul de inregistrare fiscala RO 2410163.
Conform actului constitutiv al societatii, obiectul de activitate cuprinde efectuarea prestatiilor de servicii
privind primirea, incarcarea, descarcarea, depozitarea si conditionarea titeiului, produselor petroliere,
petrochimice si chimice lichide pentru import, export si tranzit.
S.C. Oil Terminal S.A. Constanta este titulara unui Acord Petrolier, cu durata de 30 ani, incheiat cu
Agentia Nationala pentru Resurse Minerale pentru concesiunea activelor specializate pentru transvazare
si depozitare, aflate in patrimoniul statului.
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Capitalul social al Societatii Oil Terminal S.A. este de 58.243.025,30 lei, integral subscris si varsat,
impartit in 582.430.253 actiuni in valoare nominala de 0,10 lei. Structura acţionariatului este
urmatoarea:

Acţionari

Număr de actiuni Procent din capitalul social

Min. Economiei, prin Dept. pt. Energie
Fondul Proprietatea S.A.
Persoane juridice
Persoane fizice

347.257.973
36796026
106503738

59,6222%
6.3176%
18,2860%

91872516

15,7739%

TOTAL

582.430.253

100,00%

Acţiunile S.C. OIL TERMINAL sunt listate la Bursa de Valori Bucureşti, categoria I. Evidenţa valorilor
mobiliare emise de societate este tinut de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. București. Valoarea nominală
a unei acţiuni este de 0,10 RON. Actiunea OIL TERMINAL a avut la data de 24.10.2014 un pret la
inchidere de 0,0990 lei, corespunzand unei capitalizari de 57,66 mil RON.
În prezent, sistemul de administrare al S.C. OIL TERMINAL S.A. este unitar, societatea fiind administrata
de un Consiliu de Administratie (CA), format din 7 membri. Consiliul de Administraţie este condus de un
Președinte, CA din rândul membrilor sai.
Consiliul de Administratie a fost numit de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de
13.08.2014, prin Hotararea 6, in urma selectiei efectuate in conformitate cu prevederile Urdonantei de
urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privin guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu
modificarile si completarile ulterioare. Componenta Consiliului de Administratie, ales pentru o perioada
de 4 ani este:








Mihai Anita
Mihai Chebac
Ciocirlan Laurentiu Gabriel
Comsulea Corin
Valeriu Ivan
S.C. Staar Rating SRL, reprezentata de Dan Cristian Barbulescu
………………. (administrator interimar).

Prin Rezolutia nr. 20931 din 03.09.2014 Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta a
admis cererea de inregistrare nr. 63781 din 01.09.2014 si a dispus inregistrarea in registrul comertului a
mentiunilor cu privire la Hotararea AGOA nr.6 din 13.08.2014.
In conformitate cu prevederile actului constitutiv al Societatii Oil Termin al S.A., administratorii, prin
decizia nr. 91/12.09.2014 au numit in calitate de Presedinte al CA pe dl Laurentiu Gabriel Ciocirlan.

Descrierea patrimoniului societatii
Societatea

Oil

Terminal

îşi

desfaşoara

activitatea

în

judeţul

Constanta prin

intermediul
6

urmatoarelor sedii secundare/puncte de lucru:
1
2
3

MOVILA SARA
DANA 69
CABINET MEDICAL

Mun. Constanta, Jud. Constanta
INCINTA PORT,DANA 69, Mun. Constanta, Jud. Constanta
Mun Constanta, Str Caraiman nr 2

7

NORD 2

NORD 1

PORT

SUD

OIL TERMINAL S.A. Constanta are in componenta 3 depozite cu o capacitate totala de depozitare de
aproximativ 1.432.000 mc, distribuite astfel (vezi harta):
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1.

2.

3.

Sectia Platforma Nord, situata pe Str. Caraiman Nr. 2, cu o capacitate de depozitare titei
si produse petroliere de 420.000 mc. Aceasta sectie se impart in Platforma Nord 1, care
inca are o serie de capacitati de functionale desi urmeaza sa fie in intregime dezafectata
si Platforma Nord 2 , complet dezafectata. Platforma Nord 1 se intinde pe o suprafata de
65,7 ha iar platforma Nord 2 pe o suprafata de 38,35 ha.
Sectia Platforma Port, situata in incinta Port, dana 69, avand o suprafata de 33,7 ha,
suprafata ce este inchiriata de la CN APM S.R.L. Constanta, cu o capacitate de
depozitare de 102.000 mc destinata astfel:
a. produse petroliere - rezervoare de refugiu in caz de avarie;
b. produse chimice - asigurare stoc pentru operare la dana;.
Sectia Platforma Sud, situata in zona Movila Sara, avand o suprafata de 94,5 ha, cu o
capacitate de depozitare titei, produse petroliere si petrochimice de 910.000 mc.

Fiecare depozit, functie de specificul acestuia, este dotat cu:
•
rezervoare cu capacitati cuprinse intre 1000 mc si 50.000 mc, de constructie metalica,
cilindrice, amplasate vertical – suprasol, prevazute cu centuri de protectie, cu capac fix sau
flotant, cu instalatii de masurare automata a cantitatii de produs depozitat si cu instalatie
pentru stingerea incendiilor;
•
instalatii de incarcare-descarcare produse petroliere, petrochimice si chimice lichide
formate din rampe CF cu o lungime totala de aproximativ 30 km cu o capacitate cumulata de
circa 20.000 tone/24 ore;
•
instalatii de incarcare motorina in autocisterne dotate cu instalatii de contorizare
volumetrice;
•
conducte de transport cu diametre intre 100 si 1000 mm, pentru transvazari in cadrul
depozitelor, legatura intre depozite si conectarea depozitelor cu danele unde se opereaza
navele petroliere;
•
case de pompe ce pot realiza debite intre 100 m3 /h si 2.000 m3/h (pompe KSB dep. Sud);
•
instalatii de contorizare computerizata amplasate in imediata vecinatate a danelor de
incarcare/ descarcare motorina, benzina si descarcare titei
•
instalatii de stins incendiu compuse din conducte ce ajung la fiecare rezervor, case de
pompe, materiale de stins incendiu specifice fiecarui produs, brigada de pompieri dotate cu
masini de stins incendiu;
•
centrala termica pentru furnizare abur tehnologic;
•
instalatii pe cheu de incarcare produse la barje (titei, motorina, benzina, pacura) si de
bunkerare a navelor cu combustibil usor si greu in toate danele petroliere
•
laboratoare acreditate RENAR, dotate cu aparatura pentru efectuarea incercarilor fizicochimice specifice;
•
instalatii de captare si epurare a apelor reziduale;
•
echipamentele pentru manevrarea vagoanelor CF la rampele de descarcare se face cu
locomotive si personal propriu, acreditate si autorizate AFER.
Terminalul petrolier este amplasat in molul 4 din incinta Portului Constanta, danele 69-79. Acesta are in
exploatare 7 dane operative dintre care 6 au adâncimi de 12,80 m si lungime de 325 metri - danele 6976, iar dana 79 are adâncimea de 17,50 m si lungimea de 393 metri, permitând operarea navelor cu o
capacitate de pâna la 150.000 tdw.
Dana

Adâncime declarată
(m)

Adâncime
probabilă (m)
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D 69
D 70 – 72
D 73 – 75
D 76
D 79

12,00
12,50
12,80
12,80
17,00

12,00
12,80
12,80
12,80
19,00

Danele sunt dotate cu instalații de cuplare la nave pentru incarcare descarcare, actionate hidraulic,
astfel:
 cu diametre de 12” de tip WOODFIELD, avand Dn 300mm si debit de operare 2000t/h in danele
70-76
 si de diametrul 16” de tip FLEXIDER, avand Dn 400mm, debit de operare 2000t/h in dana 79.
Fiecare dana este echipata cu instalatii de stins incendiu cu apa si spuma. Danele 69-73 au montate pe
cheu tunuri cu apa/spuma. Danele 75, 76 si 79, in afara tunurilor montate pe cheu, au in dotare tunuri
de stins incendiu cu apa/spuma situate in turnuri la inaltimea de 16 metri cu comanda electrica de la
distanta. De asemenea, exista instalatie pentru formare perdea de apa intre nava si instalatiile Oil
Terminal.
S.C.
OIL TERMINAL S.A. Constanta este interconectată cu rafinăriile românesti prin intermediul
societații de transport CONPET S.A. Ploiesti pentru transportul titeiului de la terminal la rafinarii, pe
conducte subterane ce fac parte din sistemul national de transport.
De asemenea terminalul este legat cu reteaua nationala de cai ferate, reteaua de cai rutiere si canalul
Dunare - Marea Neagra.
Terminalul are in exploatare 7 dane operative in Portul Constanta de adancimi intre 13-17 m, permitand
operarea navelor cu o capacitate de pana la 150.000 tdw. Danele sunt dotate cu instalatii de cuplare la
nave pentru incarcare/descarcare, actionate hidraulic cu diametru de 12”, respectiv 16”.
Din punct de vedere al starii fizice si al mentinerii in functiune a mijloacelor fixe, gradul de uzura stabilit
pentru instalatiile, echipamentele tehnologice si rezervoarele din patrimoniul societatii, conform
Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, este apreciat la
peste 50%. Dintre aceste mijloace fixe un procent de 80% si-au consumat durata de viata utila prevazuta
in cartile tehnice ale acestor mijloace fixe. Pentru restul instalatiilor se efectueaza periodic revizii si
reparatii capitale, astfel incat sa asigure toate conditiile de functionare in siguranta.
La 31.12.2013 valoarea justa a imobilizarilor corporale, determinata prin metoda valorii reevaluate, se
prezinta astfel:
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terenuri
grupa constructii
instalatii tehnice si masini
alte instalatii utilaje si mobilier
imobilizari corporale in curs

306.206.034 lei
116.035.126 lei
17.576.581 lei
4.675.938 lei
4.752.071 lei

Valoarea terenurilor (valoare rezultata din rapoarte de evaluare) care nu sunt cuprinse in capitalul
social:
1. TEREN SP NORD II - CORP A - Su= 25,4 ha in valoare de 107.189.000 lei;
2. TEREN SP NORD II - CORP B Su= 12,9 ha in valoare de 54.520.000 lei.

Descrierea capacitatilor de stocare si a starii lor tehnice
Asa cum am mentioant deja, OIL TERMINAL S.A. Constanta are in componenta trei depozite: Platforma
Sud, Platforma Port, Platforma Nord. La 31.12.2013 structura capacitatilor de depozitare in functie de
locatie si tip de produs este urmatoarea:
Produs

Platforma Sud

Platforma Port

8 x 10.000= 80.000 m
3
2 x 30.000= 60.000 m
3
Total = 140.000 m

7 x 50.000 = 350.000m³
Pacura

Motorina

3 x 5.000 = 15.000 m³

2 x 5.000 = 10.000 m³

2 x 1.000= 2. 000 m³
1 x 2.000 = 2.000 m³

6 x 2.000 = 12.000 m³

5 x 5.000 = 25.000 m³
8 x 10.000 = 80.000 m³
3 x 31.500 = 94.500 m³
3 x 50.000 = 150.000 m³

3 x 250 = 675 m³
1 x 400 = 400 m³
1 x 450 = 450 m³
1 x 550 = 550 m³
TOTAL = 14.075 m³

TOTAL = 353.500 m³
Benzina

Platforma Nord 1
3

Titei

Parc Vechi:
3
10 x 6.000= 60.000 m
3
8x5.000= 40.000 m
3
2x2.500= 5.000 m
3
Parc Titei: 4x10.000= 40.000 m
3
Parc Unirea: 2x37.500= 75.000 m
(R6U și R7U închiriate)
3
Total= 220.000 m
Parc Medeea:
3
7 x 5.000= 35.000 m
Parc Vechi:
3
4 x 1.500= 6.000 m
Parc Titei:
3
5 x 10.000= 50.000 m
Total = 91.000 m
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2 x 10.000 = 20.000 m³
2 x 31.500 = 63.000 m³
1 x 50.000 = 50.000 m³
TOTAL = 133.000 m³

Metanol

1 x 1.800 = 3.600 m³
1 x 1.200 = 1.200 m³
4 x 5.000 = 20.000 m³
2 x 1.000 = 2.000 m³
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TOTAL = 26.800 m³
Urean

3 x 10.000 = 30.000 m³

Lesie

3 x 1.000 = 3.000 m³
1 x 10.000 = 10.000 m³
TOTAL = 13.000 m³

Soda
Produs
recuperat/
Rezidii
Lichid
de
foraj
Rezervoare
goale

3 x 1.500= 4.500 m
1 x 2.000 = 2.000 m³

2 x 100 = 200 m³
1x1500 = 1500 m

22/S – 31.500 m³
38/S intra in reparatii capac

3

3

R29 - 10.000m³, contract cu
01.11.2014

Starea tehnica si fizica a activelor OIL TERMINAL este verificata periodic prin personal specializat pentru
a le mentine in stare de functionare si la parametrii care sa asigure evitarea unor accidente majore.
Unul din punctele importante ale actualului plan de administrare este inchiderea completa a Platformei
Nord1 si identificarea de solutii pentru vanzarea acestui activ. Vanzarea ar urma sa aiba loc dupa
dezafectarea spatilor de depozitare.
In ceea ce priveste Platforma Nord 2, aceasta este in intregime dezafectata, rezervoarele fiind
dezmembrate.
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PIATA SERVICIILOR RELEVANTE PENTRU OIL TERMINAL
Piata serviciilor de manipulari pentru titei si produse petroliere
Piata careia i se adreseaza OIL pentru aceste servicii se refera la doua tipuri de fluxuri:
 import in Romania si export din Romania
 volume in tranzit pentru distributie ulterioara in bazinul Marii Negre, al Marii Marmara si
eventual in nordul Marii Egee.

Piata serviciilor de manipulari pentru titei
Pentru ţiţei, Oil Terminal efectuează urmatoarele tipuri de prestaţii:
 descărcare din nave maritime în rezervoare şi predare la Conpet pentru pompare
pe conductele magistrale la rafinării;
 descărcare din cisterne CF în rezervoare;
 depozitare în rezervoare;
 încărcare din rezervoare în nave/barje fluviale/cisterne CF;
 descărcare din nave maritime in nave/barje prin transbord direct.
Piata prestatiilor la titei pentru OIL este aproape exclusiv legata de importul de titei in vederea
prelucrarii in rafinariile din tara unde titeiul poate fi trimis pe conductele CONPET.
Volumele de titei importate prin OIL au scazut abrupt incepand cu anul 2008, cu o rata medie anuala de
scadere de 26,3%. Pana in anul 2008, OIL opera volumele de titei din import pentru trei mari clienti:
Rompetrol (rafinaria Midia), Petrom (rafinaria Arpechim) si Lukoil (rafinaria Petrotel). Aprovizionarea
celor trei rafinarii se realiza prin intermediul retelei de conducte petroliere ale Conpet (in cazul
rafinariilor Petrotel , Arpechim , Petrobrazi si Petromidia).
In 2008 Rompetrol a inaugurat propriul sau terminal petrolier, de tip monobuoy, care opereaza in largul
marii si permite descarcarea unor petroliere de mare tonaj. Terminalul a fost inaugurat in anul 2008 iar
efectul a fost disparitia incepand din 2009 a volumelor Rompetrol din prestatiile de titei (cca 3,5 mil
tone), ceea ce a dus prestatiile de titei la 4,4 mil tone in 2009 fata de 8 mil tone in 2008. Rompetrol nu
mai opereaza volume prin OIL decat in mod accidental, atunci cand volumele importate nu pot fi
descarcate prin monobuoy. Informatiile publice disponibile sugereaza ca investitia de cca 100 mil USD in
acest terminal a fost recuperata in cinci ani si a permis Rompetrol economii de cca 7 USD/tona, ca efect
al eliminarii costurilor aferente Oil terminal, Conpet si Administratia Portului Constanta. Acest nivel de
economii sugereaza o bariera greu de trecut pentru ca OIL sa poata recupera aceast client. In ultimii trei
ani Rompetrol Rafinare a importat titei prin Oil Terminal in cantităţi care să asigure rulajul minim
convenit cu Conpet ca urmare a necesitatii mentinerii in functiune a conductei magistrale de la
Constanta la Navodari.
In 2010 Petrom a dispus inchiderea rafinariei Arpechim, care folosea titei exclusiv din import, ceea ce
facut sa dispara inca aproape 2 mil tone din volumele operate de OIL TERMINAL.
Principalul client pentru titei din import a ramas, astfel, Petrotel Lukoil, care are o capacitate de
prelucrare de cca 2,5 mil tone pe an. Chiar si volumele de titei din import pentru Lukoil au scazut in
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2013, in principal datorita efortului de modernizare al rafinariei Petrobrazi (Petrom), a carei capacitate a
fost astfel limitata pana la mijlocul lui 2014, iar volumele excedentare din productia interna au fost
vandute catre Petrotel Lukoil, ceea ce a redus nevoile acestuia din urma de aprovizionare cu titei din
import, folosind infrastructura OIL TERMINAL.
Scaderea cererii pentru produse petroliere dupa 2008 a condus la o reducere a productiei rafinariilor
europene de petrol. Scaderea cererii pe piata europeana ca urmare a crizei a coincis cu:
 construirea mai multor proiecte de conversie, ceea ce a facut ca diferenta dintre produsele
petroliere usoare si grele sa se reduca.
 reducerea cererii pe piata SUA si reducerea corespunzatoare a importurilor de petrol.
 cresterea accentuata a eficientei motoarelor cu combustie interna, proliferarea tehnologiilor
hibrid pentru motoarele vehiculelor si popularitatea in cresterea a autoturismelor cu motor
electric.
Reducerea cererii ca efect al factorilor mai sus mentionati au dus la aparitia unei excedent masiv de
capacitati de rafinare in Europa, cu efectul concentrarii progresive a volumelor in rafinariile mai mari si
mai moderne. Simultan, au fost modernizate sau construite capacitati foarte mari si eficiente in Rusia ,
Turcia si Orientul Mijlociu in scopul producerii de marfuri cu continut de sulf cat mai redus astfel incat
sa poata fi acceptate la comercializare in Europa in conformitate cu standardele actuale de mediu. Toate
aceste noi capacitati au permis cresterea importurilor mai ieftine de produse rafinate in Europa. Din
2007 pana in prezent , in Europa s- au inchis 87 de rafinarii , cele mai multe fiind in Franta, capacitatea
de productie scazand in aceasta tara cu cca 30% ajungand la un nivel de 1,4 milioane barili/zi.
Capacitatile de rafinare din Italia, au scazut cu cca 10%, in Germania cu cca 15% iar in Marea Britanie cu
cca 22%, toate aceste scaderi fiind realizate in ultimii 6 ani. Prognoza pentru perioada 2012-2018 este
clara in directia scaderii capacitatii de productie in Europa cu 1,9 milioane barili/zi, echivalent cu o
capacitate de prelucrare de 97 milioane tone/an.
Pe acest fundal, trebuie analizata si posibilitatea inchiderii activitatii rafinariei Petrotel de catre Lukoil si
mutarea volumelor de titei rafinat catre rafinaria Lukoil de la Burgas. Rafinaria Burgas (Bulgaria) a
companiei Lukoil are o capacitate de productie de 9,8 mil. tone din care a produs doar 6,35 mil. tone în
2012, in timp ce Rafinaria Petrotel (Romania) a produs 2,22 mil. tone raportat la o capacitate de 2,4 mil.
tone. Petrotel este o rafinarie mica la nivel international, in timp ce rafinaria Burgas are o capacitate
care depaseste de doua ori nevoia de consum a pietei bulgare1 , ceea ce sugereaza ca rafinaria Burgas
are o vocatie regionala si anume sa acopere nevoile de aprovizionare ale Lukoil cu produse rafinate
pentru intreaga Europa de Sud-Est. In asemenea scenariu, aprovizionarea pietei romanesti de la Burgas
prin intermediul infrastructurii OIL nu este de luat in consideratie, intrucat este mult mai rapida si
eficienta aprovizionarea cu cisterne pe calea ferata.
Un alt segment de piata pentru prestatiile de titei ale OIL poate fi eventuala depozitare a unor stocuri
tampon pentru rafinariile din regiune. Aceasta ar presupune atragerea unor potentiali traderi/furnizori
de titei rusesc interesati sa depoziteze titei in capacitatile OIL, pentru a avea un stoc tampon pentru
protectia in situatii de volatilitate a preturilor si eventuale dificultati de aprovizionare. Cantitatile pot
ajunge la nivel de cca 1 milion tone/an in conditiile in care respectivii ar considera de interes stocarea
intr-o alta tara din Bazinul Marii Negre in imediata apropiere la portului Novorossiisk. Capacitatea
folosita pentru depozitare ar fi cca 80.000 tone.

1

Consumul de petrol al Bulgariei a fost de 4,8 milioane tone titei in 2013 cf. US Energy Information Administration.
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In ansamblu, pe termen mediu, in conditiile continuitatii pe termen nelimitat a rafinariei Petrotel, este
de asteptat la volumele de titei import operate de OIL sa ramana in mod constant peste 2 mil tone pe
an.

Noi piete posibile pentru serviciile de manipulari titei ale OIL
Cel mai semnificativ proiect de deschidere a unor noi piete este folosirea infrastructurii OIL pentru
aprovizionarea rafinariei de la Pancevo (Serbia), proprietatea Gazpromneft, cu titei rusesc. In prezent,
rafinaria este aprovizionata cu tancuri petroliere incarcate la Novorossiisk, care trebuie sa traverseze
Marea Neagra, sa treaca prin Bosfor (o stramtoare aglomerata si scumpa), Marea Marmara si sa
inconjoare toata peninsula Balcanica pana la terminalul croat de la Omisalj. Dincolo de costul foarte
ridicat al transportului naval, costul de transport pe conductele operatorilor croat si sarb (JANAF si
Transnafta), timpul de transport este de cel putin doua saptamani pe vreme buna si pana la doua luni in
sezonul rece lucru care genereaza mari probleme logistice privind alimentarea rafinariei din Pancevo.
In aceste conditii, interconectarea conductelor CONPET cu cele ale operatorului similar din Serbia ar
permite cresterea puternica a competitivitatii produselor rafinate la Pancevo. Aceasta ar presupune
prelungirea conductei Constanța-Pitești pe sectorul Pitești – Pancevo, Serbia. In ciuda aparentei sale
atractivitati comerciale, nu am considerat acest proiect ca fezabil pe termen mediu, datorita crizei
ucrainene si regimului de sanctiuni la adresa Rusiei precum si a situatiei actuale a rafinariei din Pancevo
care functioneaza cu mult sub capacitatea instalata ca urmare a scaderii consumurilor pe piata
respectiva si a dificultatilor de distributie a cantitatilor produse pe alte piete (lipsa barjelor, dificultati
sezoniere de navigatie pe Dunare, capacitatea terminalelor de la Adriatica).
Un alt proiect explorat este utilizarea infrastructurii OIL pentru intrarea titeiului extras din Marea
Neagra de OMV Petrom in sistemul de conducte al Conpet. Din pacate, facilităţile Oil Terminal nu
sunt folosite în această operaţiune: titeiul se pompează pe conductă de la platformele de
foraj/extracţie la rezervoarele de la Midia şi de acolo, pe conductă, la Petrobrazi.

Piata serviciilor de manipulari pentru benzina
Pentru benzină, Oil Terminal efectuează prestaţii de:
 descărcare din nave maritime în rezervoare;
 descărcare din cisterne CF în rezervoare sau transbord direct la nave/barje;
 depozitare în rezervoare;
 încărcare din rezervoare în nave/barje fluviale/cisterne CF;
 descărcare din nave maritime în nave/barje prin transbord direct.
Piata prestatiilor la benzina pentru OIL este legata de exportul cantitatilor excedentare de benzina (in
conditiile in care combustibilul absolut dominant este motorina) produse de rafinariile din Romania
precum si, in parte, de rafinariile din Ungaria, Serbia si Austria, tari fara iesire la mare si pentru care
transportul excedentelor de benzina la Marea Neagra este mai convenabila decat transportul acelorasi
excedente la Marea Adriatica. Volumele de prestatii la benzina realizate de OIL au scazut in perioada
2008-2013, volumele reducandu-se cu o rata medie anuala de 12,1%.
Explicatia este legata (1) de intreruperea relatiei cu Rompetrol, care si-a modernizat propriul port de la
Midia si poate exporta benzina cu nave mici, de cca 10000 tone, fara sa mai aiba nevoie de OIL, (2)
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inchiderea rafinariei Arpechim (care producea un excedent de benzina care era exportata), (3) efortul de
modernizare a rafinariilor Petrobrazi si Petrotel in sensul cresterii procentului de motorina si scaderii
celui de benzina (cu consecinta scaderii volumelor de benzina care sa fie exportate).
Începând cu anul 2010 prin Oil Terminal au inceput sa fie tranzitate cantităţi de benzină fabricate în
Serbia şi transportate la Constanţa cu barjele fluviale. După colectarea în rezervoare a unor cantităţi de
circa 20-30.000 tone, benzina se reîncarcă în nave maritime. Acesta operatiune a început să crească în
ultimii doi ani odată cu retehnologizarea şi creşterea capacităţii rafinăriei din Pancevo. Aceste volume
sugereaza posibilitatea pozitionarii OIL ca un punct central pentru exportul de benzina la Marea Neagra,
colectand, cu barje care sa ajunga la Constanta, excedentele de benzina produse de rafinariile din
Romania, Serbia, Ungaria si chiar Austria. Pentru acest plan realist, o atentie deosebita trebuie acordata
navigatiei fluviale pe Dunare, fluviu care pe teritoriul Romaniei creeaza probleme legate de adancimi,
ingheturi precum si de senale navigabile cu blocaje generate de epavele scufundate de-a lungul anilor pe
tronsonul romanesc al Dunarii.
Piata naturala a OIL pentru prestatiile de export benzina este reprezentata de toate rafinariile pentru
care este mai ieftin sa transporte excedentul de benzina la Marea Neagra pe Dunare, decat la Marea
Adriatica (de exemplu, costul transport cu barja din Ungaria la Constanta – cca 20 USD iar pe calea ferata
este aprox. 27 EUR). Piata formata de rafinariile din aceste tari este de asteptat sa fie relativ stabila,
intrucat rafinariile din arealul descris au fost modernizate cu ultima tehnologie, in scopul producerii celui
mai ridicat procent de motorina cu putinta.
OIL adreseaza aceasta piata cu solutia logistica ideala: trenurile sau barjele ajung la OIL de-a lungul unei
anumite perioade de timp iar marfa este descarcata in rezervoare in asteptarea navei maritime pe care
sa fie incarcate. In conditiile in care intreaga cantitate de benzina este depozitata in tancurile OIL,
capacitatea de incarcare a OIL (8000 tone/zi) este utilizata la maximum iar nava este incarcata in cel mai
scurt timp.
Posibilitatea fructificarii acestei solutii logistice ideale si transformarea OIL intr-un hub pentru
transportul de benzina a fost puternic franata incepand din 2010, dupa retragerea autorizatiei de
antrepozit fiscal. In absenta autorizatiei de antrepozit fiscal, clientii OIL au urmatoarele alternative:
1. fie exportatorul marfii plateste acciza la momentul iesirii benzinei din rafinarie sau depozit
propriu . Aceasta este o solutie ineficienta in conditiile in care, ulterior exportului marfii, acciza
trebuie recuperata de la autoritatile fiscale iar recuperarea poate dura si sase luni. Practic, la un
program de export de benzina de 30000 tone pe luna si un nivel al accizei de 558 EUR/tona,
recuperarea accizei in circa 6 luni inseamna imobilizarea unui capital circulant de cca 100 mil
EUR, cu costurile de finantare aferente – o solutie neatragatoare pentru exportator.
2. fie proprietarul marfii garanteaza pentru Oil Terminal si, in baza scrisorii sale de garantie, OIL
emite o scrisoare de garantie back to back catre Ministerul Finantelor in conditiile in care se
accepta autorizarea societatii ca si antrepozit fiscal. Din pacate acest scenariu este deocamdata
blocat: Codul Fiscal prevede ca garantia poate fi emisa de titularul antrepozitului, de
proprietarul marfii sau de transportator. Normele metodologice nu explica insa cum pot garanta
proprietarii de marfa – in mod specific nu se prevede posibilitatea ca proprietarii de marfa sa
poata depune in numele OIL scrisoarea de garantie. In aceste conditii, daca OIL depune o
garantie back to back cu garantia furnizata de proprietarul marfii, exista riscul ca Ministrul
Finantelor sa execute scrisoarea de garantie emisa de OIL pentru orice culpa, chiar daca
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respectiva garantie a fost emisa pentru functionarea in antrepozit fiscal – un risc pe care
proprietarul marfii nu doreste sa si-l asume si nici banca finantatoare nu-si poate lua acest risc.
3. fie proprietarul marfii isi asuma sarcina unei logistici mai scumpe si mai lente si isi propune sa
incarce cantitatile de benzina direct pe vas, fara a mai tranzita marfa prin rezervoarele OIL.
Aceasta presupune adesea intarzieri substantiale datorita dificultatii de a sincroniza (1) 15
trenuri cu 40 vagoane fiecare cu (2) un vapor care poate sa intarzie, in conditiile in care (3) pot
aparea cereri concurente de vagoane cisterna in acelasi timp. In atari conditii, rezultatul este cel
mai adesea prelungirea perioadei de incarcare si plata de catre proprietarul marfii de contrastalii
suplimentare la nava maritima in valoare de cca 30.000 USD/zi. In cazul rafinariilor din afara
Romaniei, sincronizarea ar trebui sa se faca intre nava maritima care soseste la Constanta si un
numar de barje fluviale care sa transporte la Constanta combustibilul – o sarcina logistica mult
mai dificila tinand cont de neajunsurile transportului pe Dunare.
Dupa retragerea autorizatiei de antrepozit fiscal s-a constatat cvasi-disparitia depozitarilor de benzina in
OIL rafinariile preferand sa efectueze exporturi de benzină cu încărcare din vagoane cisternă direct în
nave maritimă (transbord direct) fara descărcare intermediară în rezervoarele OIL. Dincolo de disparitia
pentru OIL a venturilor din depozitare, clientii au suportat un cost suplimentar cu contrastaliile aferente
zilelor suplimentare de incarcare a unui vapor.
Mai mult, acest obstacol blocheaza in mare masura afluirea in OIL a volumelor din Ungaria si Austria,
care ar ajunge in OIL pe barje, datorita dificultatii de a corela momentul ajungerii barjelor in OIL cu
momentul ajungerii vaporului in OIL, astfel incat sa poata functiona optiunea 3 descrisa mai sus adica
transbordul direct fara depozitare in OIL (care ar atrage nevoia platii accizelor).
In concluzie, lipsa autorizatiei de antrepozit fiscal este de natura sa limiteze piata OIL pentru serviciile
sale de transbordare, in special in relatia cu clientii din afara Romaniei, si sufoca aproape in intregime
piata pentru serviciile de depozitare ale OIL. In acest mod, revenirea la antrepozitul fiscal sau gasirea
unei solutii de garantare de catre clienti pentru accizele aferente marfii vehiculate prin OIL poate duce la
o crestere ampla a volumelor transbordate si depozitare folosind infrastructura OIL.
Pe de alta parte, dat fiind ca modernizarile au fost in mare masura realizate la rafinariile din tara si din
regiune, este de asteptat ca volumele de benzina la export sa creasca usor in viitorul apropiat, ca efect al
scaderii in continuare a consumului de benzina din Romania si tarile vecine. Pe termen mediu, volumele
operate prin OIL sunt asteptate sa atinga de peste 600 mii tone pe an, cu perspectiva de crestere pana la
peste 750 mii tone pe an catre anul 2018. In mod firesc, situatia s-ar putea schimba in cazul in care la UE
ar fi impuse restrictii la comercializarea autovehiculelor cu motorizare Diesel.

Piata serviciilor de manipulari pentru motorină
Pentru motorină, Oil Terminal efectuează prestaţii de:
 descărcare din nave maritime în rezervoare;
 descărcare din cisterne CF în rezervoare sau transbord direct la nave/barje;
 depozitare în rezervoare;
 încărcare din rezervoare în nave/barje fluviale/cisterne CF/autocisterne;
 amestecare motorină cu biodiesel;
 descărcare din nave maritime în nave/barje prin transbord direct.
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Volumele de prestatii pentru motorina au crescut lent (rata medie de crestere de 2,7% intre 2008
si 2013). Volumele de motorina operate prin OIL au avut un trend de scadere in ultimii 2-3 ani ca
efect al inchiderii relatiei cu Rompetrol (ale carui exporturi de motorina se deruleaza in prezent
prin portul de la Midia), dar si ca efect al modernizarii rafinariilor Midia, Petrobrazi si Petrotel in
sensul cresterii ponderii motorinei in total produse rafinate si diminuarii importului. Scaderea a
fost partial compensata de volume din ce in ce mai mari de importuri de motorina non-UE, mai
ieftina decat cea de productie UE.
Invalidarea autorizaţiei de antrepozit fiscal în anul 2010 a afectat şi activitatea de import
motorină. Achiziţiile intracomunitare de motorină au fost sistate deoarece nu se mai puteau primi
în regim suspensiv de accize importatorii de motorina in Romania au apelat la surse de
aprovizionare cu motorina non euro, doar in acest mod putand folosi infrastructura OIL. Volumele
de motorina non-euro puteau fi aprovizionate in regim de antrepozit vamal, pentru care OIL a
continuat sa aiba autorizare.
Dupa descărcarea din nave, marfa trebuia plasată în regim de antrepozit vamal, drepturile de
import şi fiscale fiind garantate cu scrisoare de garanţie bancară emisă de fiecare client pentru
marfa sa. Nivelul de garantare cerut de autoritatile vamale din Romania este de 100% pentru
marfa depozitata la OIL in antrepozit vamal, spre deosebire de un nivel de garantare de 10-15% in
alte tari care detin asemenea terminale petroliere. In acest fel, importurile de motorina non-euro
(principalul vector de crestere pentru volumele OIL in ultimii ani) sunt puternic franate.
Pentru motorină, accizele sunt de 475 euro/tonă, pentru un import standard de circa 30.000 tone,
este necesară o scrisoare de garanţie de circa 14,3 milioane de euro, marfa neputând staţiona în
incinta Oil Terminal SA mai mult de 45 de zile, fără garantarea accizelor aferente, indiferent că
este în scop de depozitare, tranzit sau import. Din cauza valorii ridicate a garanţiilor, Oil Terminal
S.A. nu isi poate vinde serviciile de depozitare motorina, in ciuda potentialului de crestere pe carel au serviciile de manipulare pentru motorina din import.
In anii urmatori consumul de motorina este de asteptat sa creasca lent, in linie cu evolutia
previonata a parcului auto iar volumele circulate prin OIL sa depaseasca 800 mii tone.

Piata serviciilor de manipulari pentru pacura
Pentru păcură, Oil Terminal efectuează prestaţii de:
 descărcare din nave maritime în rezervoare;
 descărcare din cisterne CF în rezervoare;
 depozitare în rezervoare;
 încărcare din rezervoare în nave/barje fluviale/cisterne CF;
Piata serviciilor de manipulare si depozitare pentru pacura este in prezent legata de excedentele
de pacura produse de rafinariile din arealul natural al OIL, care trebuie exportate.
In perioada 2010-2013 au disparut volumele de pacura din import destinate pietei interne
deoarece, pe de o parte, centralele termice au fost trecute de la folosirea pacurei la gaze naturale,
iar pe de altă parte necesarul de pacura pentru piata interna a fost asigurat de rafinariile
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romanesti. Surplusul de pacură cu maxim 1% sulf de la Petrobrazi a fost exportat prin Oil Terminal
în cantităţi de circa 250 mii tone/an. Petrobrazi este principalul client pentru serviciile de
manipulare aferente acestui produs, volume mici venind de la Petrotel Lukoil.
Volumele de pacura pentru export au scazut cu o rata medie anuala de 5,8% intre 2008 si 2013.
Principala explicatie a scaderii volumelor exportate este modernizarea instalatiilor de la Petrobrazi si
Midia, care au dus la scaderea cantitatatii de pacura produsa, in favoarea cresterii procentului de
motorina.
Pentru a veni în întâmpinarea solicitărilor clienţilor în anul 2011 s-a amenajat pe Platforma Port o
instalaţie pentru exportul prin transbord direct din cisterne CF la nave a produsului Light Cicle Oil
obţinut în rafinăriile Petrom şi Petrotel Lukoil. Cantitatea exportată în anul 2011 a fost de 21 mii tone,
iar în anul 2013 s-a ajuns la circa 100 mii tone.
Dat fiind ca modernizarile au fost in mare masura realizate la rafinariile din tara, este de asteptat ca
volumele de pacura la export sa creasca usor in viitorul apropiat, pana spre 400 mii tone/an (aici
referindu-ne inclusiv la produse apropiate de pacura de ex. LCO, HCO), ca efect al scaderii in
continuare a consumului in centralele de termoficare.

Piata serviciilor de manipulari pentru produse chimice şi petrochimice
Pentru aceste produse, Oil Terminal efectuează prestaţii de:
 descărcare din nave maritime în rezervoare;
 descărcare din cisterne CF în rezervoare sau transbord direct la nave/barje;
 depozitare în rezervoare;
 încărcare din rezervoare în nave/barje fluviale/cisterne CF;
 descărcare din nave maritime în nave/barje prin transbord direct.
Produsele chimice şi petrochimice se derulează numai în SP Port, iar dintre ele enumerăm:
metanol, leşie sodă, îngrăşăminte lichide (urean), biodiesel, bioetanol, benzen, toluen, n- hexan,
white spirit, petrol reactor, etc. Produsele chimice au inregistrat o scadere de volume dupa
2008 (rata medie anuala de scadere de 10,3%). Cea mai importanta cauza este scaderea
volumelor de ingrasaminte, in principal datorita liberalizarii pretului gazului produs intern,
costul gazului reprezentand cca 70% din pretul final al ingrasamantului , cu impact in scaderea
competitivitatii ingrasamintelor produse in Romania. Combinate precum Turnu Magurele,
Amonil Slobozia, Gaproco Bacau functioneaza functie de cotatiile internationale. Este de
asteptat imbunatatirea competitivitatii productiei de ingrasaminte in Romania, ca efect al
cresterii la nivele internationale a pretului gazelor pentru producatorii de ingrasaminte din
Ucraina, principalii concurenti pentru producatorii romani de ingrasaminte la export. Prin
revenirea producatorilor romani in piata, cantitatile de uree lichida exportate prin OIL pot
ajunge si la 80-100 mii tone pe luna.
In anul 2010 a fost închis definitiv combinatul Doljchim detinut de OMV Petrom, iar Viromet
(parte din grupul Interagro) a început să funcţioneze cu intermitenţe in funcţie de diferenta
intre gazelor naturale ce intrau în procesul de producţie şi pretul produsului finit din import.
Ambele combinate produceau metanol pentru export sau piaţa internă. Incepand cu anul 2011
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exportul de metanol a fost sistat, iar consumatorii interni au procedat la importul acestui
produs.
In anul 2012 au fost semnate contracte de prestaţii cu firma Mitsubishi precum si Kronospan,
pentru import de metanol, iar Viromet/Interagro din exportatori de metanol au devenit
importatori, deoarece preţul produsului din import era mai mic decât cel din producţia proprie.
Astfel, în anul 2013 s-a ajuns la importuri lunare cumulate de circa 25 mii tone. In continuare,
avand in vedere facilitatile terminalului, acest produs are tendinte de crestere suplimentara
pentru aprovizionarea tarilor din Peninsula Balcanica.
La leşie soda scaderea volumelor este explicata de insolventa Oltchim SA Rm. Valcea, societate
care exporta cantitati semnificative pe piata din Turcia, aflata intr-o permanenta expansiune.
Anterior insolventei Oltchim cantitatile exportate au oscilat intre 6.000 si 20.000 tone/luna.
Dupa intrarea Oltchim in insolventa, volumele totale au scazut la cel mult 10000 tone/luna, din
reunirea volumelor de la Chimcomplex si Oltchim.
Mentinerea la un nivel constant a exportului de benzen provenit de la OMV Petrom precum si
exportul de nhexan de la Rafinaria Vega sustine totodata un nivel de volume de marfa
important activitatii de produse chimice.
Per ansamblu, volumele la produsele chimice sunt asteptate sa cresca cel mai repede, pana la
cca 1,2 mil tone catre sfarsitul orizontului de previziune.

Piata serviciilor de depozitare produse petroliere pentru rezerva strategica
In fata provocarilor aparute ca urmare a diminuarii rezervelor petroliere pe de o parte, si cresterea
consumului mondial de produse petroliere, pe de alta parte, pentru a putea preveni eventualele
dificultati in aprovizionarea cu produse petroliere si diminua efectele posibileleor crize, Uniunea
Europeana a revizuit sistemul de mentinere a stocurilor de siguranta, conform cu normele exstente ale
Agentiei Internationale pentru Energie (AIE) si optimizarea obligatiilor administrative in statele membre.
Astfel a fost emisa Directiva Consiliului Uniunii Europene 2009/119/EC din 14 septembrie 2009 privind
”obligatia statelor membre de a mentine un nivel minim de rezerve de titei şi/sau de produse petroliere”
care stabileşte norme ce vizeaza:
 un sistem de aprovizionare cu petrol în Comunitate mai sigur prin intermediul unor mecanisme
viabile şi transparente bazate pe solidaritatea între statele membre
 mentinerea unui nivel minim al stocurilor de titei şi/sau de produse petroliere
 instituirea mijloacelor procedurale necesare pentru remedierea unei eventuale penurii de
amploare.
Romania a implementat Directiva Consiliului Uniunii Europene 2009/119/CE privind constituirea si
mentinerea unui nivel minim de rezerve de titei si produse petroliere in anul 2013, prin Legea
360/2013, lege care prevede ca stocurile minime sa fie constituite şi mentinute prin însumarea ( 1 )
stocurilor de urgenta obligatorii pentru operatorii economici şi ( 2 ) a stocurilor specifice angajate
optional/facultativ de catre stat. Aceasta cerinta legala ar putea avea ca efect cresterea cererii de
servicii de depozitare.
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Stocurile de urgenta
Legea 360/2013 stabileşte conditiile de constituire, mentinere, control şi supraveghere a unui nivel
minim de rezerve de titei şi produse petroliere, pe baza principiilor transparentei, nediscriminarii şi
proportionalitatii, astfel:








Obligatia constituirii şi mentinerii stocurilor de urgenta (SU) revine operatorilor economici
care introduc pe piata cantitati mai mari de 1.000 tone titei şi/sau produse petroliere pe an.
Departamentul pentru Energie (DpE), se desemneaza ca autoritatea care are atributii de
coordonare, constituire, mentinere, control şi supraveghere a stocurilor minime.
DpE aloca în mod nediscriminatoriu SU tuturor operatorilor economici care introduc pe piata
cantitati mai mari de 1.000 tone titei şi/sau produse petroliere pe an.
Modul de transpunere a obligatiilor catre operatorii economici, nivelul stocurilor de urgenta,
structura sortimentala, defalcarea şi nominalizarea pe operatori economici potrivit
prevederilor legii se aproba anual prin hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatii
competente.
Termenul de constituire a stocurilor de urgenta este 31 decembrie şi obligatia mentinerii
acestora este de 365 de zile de la data constituirii.\
Finantarea stocurilor de urgenta constituite de operatorii economici mentionati în hotararea
Guvernului se realizeaza din sursele proprii ale acestora.

Stocurile specifice
La propunerea autoritatii competente se poate aproba anual, prin hotarare a Guvernului ca, prin
Administratia Nationala a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, denumita in continuare A.N.R.S.P.S.,
sa se constituie stocuri de produse petroliere ca stocuri specifice.
Stocurile specifice pot fi compuse din urmatoarele categorii de produse, definite în anexa B punctul 4
din Regulamentul (CE) nr. 1.099/2008:
 benzina auto
 carburant turboreactor tip kerosen (Jet A.I)
 carburant turboreactor tip benzina (petrol turboreactor tip nafta sau JP4)
 motorina/carburant diesel (pacura distilata)
 pacura (cu continut ridicat de sulf şi cu continut redus de sulf)
 gaze petroliere lichefiate (GPL)
 petrol lampant
 white spirit şi benzine special
 lubrifianti
 bitum
 parafine
 cocs de petrol
Cheltuielile pentru administrarea stocurilor specifice aflate în custodie la operatorii economici vor fi
suportate, în condiţiile legii, din bugetul aprobat A.N.R.S.P.S., începând cu intrarea în vigoare a hotarârii
Guvernului prevazute la pct. 1.
Structura sortimentala a stocului de urgenta pentru anul 2014 (fara a fi publicata defalcarea pe
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operatori economici) este in total de 1.310.687 tone, defalcat astfel:
•
•
•
•
•

Titei = 937,445 mii tone
Benzina = 79,600 mii tone
Motorina = 277,796 mii tone
Petrol reactor = 6,313 mii tone
Pacura = 9,5 mii tone

Se observa ca cea mai mare cantitate a stocurilor este pentru titei si nu produsele finite, cum era
prevazut initial in Legea 360/2013, ca stocurile minime sa fie cel putin o treime sub forma de produse
finite.
În contextul punerii in practica a Directivei Europene si Legii 360/2013, se ridica problema depozitarii
acestor stocuri de petrol comercial la operatorii economici din domeniu care detin active specializate,
cum este OIL TERMINAL S.A. Constanta, societate comerciala al carei obiect principal de activitate il
constituie prestarile de servicii privind primirea, încarcarea, descarcarea, depozitarea şi conditionarea
titeiului, produselor petroliere, petrochimice şi chimice lichide din import, export şi tranzit.
Un obiectiv al Planului de administrare al OIL TERMINAL S.A. Constanta, il constituie folosirea
oportunitatii obtinerii de venituri suplimentare din depozitare, prin identificarea si ofertarea
agentilor economici obligati la constituirea rezervelor respective.
In contextul punerii in practica a Directivei Europene si Legii 360/2013, se ridica problema depozitarii
acestor stocuri de petrol comercial la operatorii economici din domeniu care detin astfel de active, cum
este OIL TERMINAL.
Exista posibilitatea legala ca stocurile de produse finite sa fie stocate si sub forma de titei (din care prin
prelucrare, conform unor indici de echivalare aprobati, sa se obtina motorina, benzina), ceea ce face
posibil ca stocurile de urgenta la titei sa poata fi depozitate chiar la rafinariile care produc titeiul si care
au posibilitatea sa stocheze titeiul si produsele finite conform obligatiilor legale.
In acest moment nu au fost anuntate valoarea si structura sortimentala a stocului de urgenta pentru
anul 2015. Aceste date sunt confidentiale si se comunica fiecarui agent economic implicat.

Analiza capacitatilor disponibile la OIL TERMINAL pentru stocuri de siguranta.
Studiul privind analiza posibilitatilor de stocare ale OIL TERMINAL, realizat in august 2014 de catre S.C.
PETROSTAR S.A., a analizat posibilitatea punerii în viitor la dispozitie de catre OIL TERMINAL, a unor
capacitati pentru depozitare stocuri de siguranta constituite conform Directivei 2009/119/CE si Legii
360/2013.
In depozitul Sectia Platforma Sud au fost identificate capacitati de depozitare disponibile, sau care pot
deveni disponibile pentru stocuri de siguranta formate din motorina si benzina (cumuland cca. 519.000
mc, ceea ce reprezinta aproximativ 423.000 tone de produse petroliere), structurate astfel:
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Nr. crt

Capacitate utilA / disponibilA pentru
depozitare stocuri de siguran;A
mc
tone
421 762
350 062

Produsul petrolier
1
2

Motorina
Benzina

TOTAL produse petroliere

97 252

72 939

519 014

423 001

Pentru capacitatile care ar putea deveni disponibile pentru depozitarea stocurilor de siguranta în cadrul
celor sectiei platforma Sud din cadrul OIL TERMINAL au fost estimate cheltuieli de capital de
aproximativ 36,5 mil lei (cca. 8,3 mil euro):
Raportate la capacitatea totala disponibila sau care ar putea deveni disponibila, cheltuielile de capital
se ridica la valoarea de cca. 98 lei/tona (21 euro/tona). Cifrele exacte vor fi disponibile dupa efectuarea
de analize/studii de fezabilitate aprofundate pentru instalatiile vizate.
Tarifele pentru depozitarea stocurilor de siguranta, de motorina si benzina sunt reglementate prin Ordin
al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale si au urmatorul nivel (Ordin ANRM 115/2012):
Nr.
Crt.

Produsul petrolier

Criterii suplimentare de grupare a
tarifelor

Tarife depozitare

1

Motorina

2

Benzina

sub 200.000 tone/an
200.000-300.000 tone/an
300.000-400.000 tone/an
peste 400.000 tone/an
Indifferent de cantitate

107,85 lei/tona/an
97,80 lei/tona/an
87,75 lei/tona/an
77,70 lei/tona/an
107,85 lei/tona/an

Piata serviciilor de prestatii pentru a sustine activitatile de trading in jurul
Marii Negre
OIL poate deveni un punct nodal pentru comercializarea de produse petroliere rafinate, in principal
benzina si motorina, dar si pentru produse chimice si alte fluide, avand in vedere capacitatile foarte mari
de depozitare de care dispune.
Asa cum se vede in graficul de mai jos2, exporturile globale de produse petroliere au crescut mai repede
decat exporturile globale in ansamblu si mult mai repede deca exporturile de petrol brut. Aceasta
sugereaza o perspectiva de crestere a comertului international cu produse rafinate de care OIL poate
profita.

2

Trends in the oil market & tank storage in ports, dr. Michiel Nidjam, Erasmus School of Economics, Olanda.
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Mai mult, trendurile pe termen lung care se pot deja intrevedea in ceea ce priveste fluxurile de produse
petroliere sunt urmatoarele:
 Rusia va continua sa exporte motorina in Europa
 Rusia va inregistra un surplus in crestere de motorina intrucat rafinatorii vor continua sa
investeasca in cresterea cifrei octanice
 Vor creste importurile de motorina din Orientul Mijlociu.
Date fiind capacitatile semnificative pe care OIL le detine pe litoralul vestic al Marii Negre, planul de
administrare mizeaza pe o crestere a volumelor de produse petroliere care sa compenseze partial, in
urmatorii ani scaderea abrupta a volumelor de titei.
Exista anumite produse unde se poate intrevedea rolul OIL de nod regional. Un bun exemplu in acest
sens este metanolul. OIL atrage nu doar volumele care adreseaza Romania ci si cele care au drept tinta
Bulgaria si chiar Grecia.

Piata serviciilor de manipulare uleiuri vegetale
Un alt obiectiv al Planului de administrare al OIL TERMINAL S.A. Constanta, il constituie folosirea
oportunitatii obtinerii de venituri suplimentare din depozitarea si manipularea stocurilor de uleiuri
vegetale (de floarea soarelui si de rapita in principal) ca urmare a potentialului de export al Romaniei,
prin identificarea si ofertarea agentilor economici de profil.
Cea mai mare cantitate de uleiuri, la nivel mondial, se produce din palmier (37,02 milioane de tone in
2007), urmat fiind de uleiul de soia (36,23 milioane de tone), de cel din rapita (17,66 milioane tone) si de
cel de floarea-soarelui (10,93 milioane tone). Cele mai mari tari producatoare de uleiuri sunt Indonezia,
Malaezia si China.
In tara noastra functioneaza 32 de fabrici de ulei, dintre care 19 in Muntenia, 7 in Moldova si 6 in
Transilvania si Banat. Consumul anual de ulei pe cap de locuitor ajunge la 12-13 litri.
Aceasta piata are o dimensiune estimata la 350-400 milioane de euro anual. Principalii jucatori sunt
Bunge (cu o fabrica la Buzau si alta in Lehliu), Sofiproteol (proprietarii fabricii Expur din Slobozia, Argus
Constanta, Prutul Galati sau Ardealul Carei.
Conform datelor FAOSTAT, uleiul de floarea soarelui este principalul ulei vegetal produs in Romania.
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Pentru uleiul de floarea soarelui valoarea de varf a fost inregistrata in anul de baza 2006, cand a atins
331.400 tone. In anul 2008 s-a inregistrat cea mai scazuta productie de ulei de floarea soarelui (173.176
tone). In anul 2013, producatorii agricoli locali au reusit sa stranga 1,9 milioane de tone de floareasoarelui, in crestere cu 60% fata de sezonul anterior, cantitatea fiind cea mai mare dintre toate
economiile din Uniunea Europeana. Recolta-record de floarea-soarelui are impact direct asupra
afacerilor procesatorilor din industria uleiurilor vegetal avand in vedere ca materia prima reprezinta un
element de cost cu o greutate de 60-70% in total. Productia de uleiuri vegetale din Romania este
prezentata in tabelul de mai jos.
Ulei de floarea soarelui
Ulei de in
Ulei de porumb
Ulei de rapita
Ulei de soia

UM
tone
tone
tone
tone
tone

2006
331.400
123
500
16.688
45.600

2007
256.956
141
500
16.259
48.136

2008
173.176
61
500
88.557
29.704

2009
241.027
214
500
74.298
6.385

2010
197.250
489
500
69.100
2.435

Romania exporta ulei de floarea soarelui si ulei de rapita. In perioada 2003-2011 exporturile Romaniei
au fost intr-o crestere relativ rapida dar cu oscilatii mari de la un an la altul.
-mii usd2003
2004
2005
2006
2007
Ulei de floarea soarelui
19.806
45.555
43.977
21.245
24.129
Ulei de rapita
1
2.320
4.105
5.786
16.284
Sursa: International Trade Center/UNCTAD/WTO Comtrade UNSD; CRPCIS prelucrare date.

2008
30.351
49.180

2009
46.956
17.978

2010
94.492
20.640

2011
185.459
11.239

2011/
2010
140.858
7.842

Exporturile cantitative de uleiuri vegetale ale Romaniei, in perioada 2003-2011
-tone-

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Ulei de floarea soarelui
36.176
75.963
70.024
36.267
31.537
Ulei de rapita
0
3.900
7.331
8.557
15.272
Sursa: International Trade Center/UNCTAD/WTO Comtrade UNSD; CRPCIS prelucrare date.

19.658
35.303

62.095
23.512

98.943
23.327

In cazul importurilor de uleiuri vegetale s-a inregistrat un trend oscilant, atat in termeni valorici cat si in
termeni cantitativi.
Romania a ocupat locul 6 in topul exporturilor mondiali, cu o valoare de aproximativ 185,5 milioane USD
inregistrand o crestere de 96% in anul 2011 comparativ cu anul anterior si o pondere de 3,2% din
exporturile totale de ulei de floarea soarelui la nivel mondial. In anul 2011, exporturile Romaniei au
crescut considerabil (de aproape 4 ori) in comparatie cu anul 2009.
Pe piața locala a uleiului de floarea- soarelui, Expur și-a disputat supremația, in 2012, 2013 si 2014 cu doi
giganți multinaționali, Bunge și Cargill, dar și cu doua importante companii ale unor investitori locali,
Argus Constanța și Prutul Galați. Prin retragerea Cargill (2012) din aceasta activitate, au ramas patru
concurenți importanți care iși disputa o piața a uleiului estimata la 350-400 milioane euro și aproximativ
250 de mii de tone anual, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistica Economica.
Bunge si-a afirmat ambitii de expansiune pe termen lung in Romania atat pe piata uleiurilor, cat si in comertul agricol. Pe langa fabricile de ulei, traderul mai are spatii de depozitare de 65.000 de tone in
localitatea Traian, Braila, si alte 6.000 de tone in Buzau. Bunge exporta cereale si seminte oleaginoase
prin portul Constanta prin intermediul operatorului portuar Chimpex, detinut de Ameropa.
Expur, controlat de grupul francez Sofiproteol, are acum 70% din piata de biodiesel din Romania si Bulgaria. La uleiuri vegetale detine aproximativ 42% din piata din Romania si 55% din cota de piata a
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marcilor private ale retailerilor“, a declarat Bernard Sargis, presedintele Expur.
Un alt ulei vegetal care trebuie luat in considerare in analiza noastra, este uleiul de palmier. Originar din
Africa, uleiul de palmier ocupa locul trei in consumul mondial de uleiuri si grasimi, dupa grasimile
animale si uleiul din soia. Malaezia este cel mai mare producator si exportator de ulei
de palmier din lume. In 1995 productia mondiala de ulei de palmier a fost de 15,3 mil. tone, din care
Malaezia producea 7,8 mil. tone, adica 51,6% din productia mondiala. In anul 2000 Malaezia a produs
8,6 mil. tone ulei brut de palmier, din care peste 8 mil tone au fost exportate.
Uleiul de palmier este din ce în ce mai folosit în restaurantele din întreaga lume, iar cererea pentru acest
produs a început să crească şi în România. Malaezia intenţionează să extindă prezenţa uleiului de
palmier pe piaţa românească, ţara noastră fiind considerată şi o posibilă poartă de acces pentru uleiul de
palmier din Malaezia pentru anumite ţări din Europa de Est, precum Bulgaria, Ungaria, Moldova, Serbia
şi Ucraina. Datele Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) arată că piaţa locală a uleiului de
palmier este în creştere. Astfel, piaţa ajunsese in anul 2011 la o valoare de aproximativ 39 de milioane
de euro, în creştere cu aproximativ 9% faţă de 2010. 7 distribuitori din România oferă în prezent ulei de
palmier din Malaezia Iar valoarea pietei este de cca 40 de milioane de euro. Statisticile Malaysian Palm
Oil Council (MPOC) arată că în 2011 producătorii asiatici au livrat în România 4.800 de tone de ulei de
palmier.
Terminalele din UE care depoziteaza uleiuri si grasimi pentru utilizare alimentara sunt obligate sa puna
în aplicare HACCP (Regulamentul CE nr. 852/2004). Companiile de depozitare trebuie cel putin sa
respecte regulamentele UE privind transporturile anterioare de marfa care au fost stabilite sa fie
transportate pe mare prin Directiva 96/3/CE.
In concluzie, trebuie avute in vedere oportunitatile oferite de potentialul de export al Romaniei si al
producatorilor din Romania in domeniul uleiurilor vegetale, precum si de potentialul de import, prin:






identificarea si ofertarea producatorilor si exportatorilor de uleiuri vegetale care nu dispun de
spatii proprii de depozitare si semnarea de contracte de depozitare
identificarea si ofertarea importatorilor si distribuitorilor de uleiuri vegetale (ex: uleiul de
palmier) in vederea semnarii contractelor de depozitare
identificarea capacitatilor disponibile pentru depozitarea stocurilor de uleiuri vegetale si
pregatirea lor pentru a raspunde la constrangerile de natura tehnica, financiara, comerciala si
legala. Este de preferat, in acest sens, identificarea acelor capacitati care nu afecteaza procesul
tehnologic curent ce se desfasoara in depozitele OIL TERMINAL
identificarea lucrarilor de revizii/reparatii necesare reabilitarii, modernizarii si alinierii la
standarde europene a capacitatilor de depozitare, tinand cont de vechimea instalatiilor, de
evaluarea acestora si de natura produselor ce se vor depozita, de siguranta alimentara (unde
este cazul), de legislatia si regulamentele interne si UE ce trebuie respectate.

Analiza concurentei
Concurența în sens restrâns – capacităţi de manipulare şi depozitare concurente –
servicii şi tarife aferente

26

Terminalul Rompetrol – pentru manipularea cantităţilor proprii
In luna martie 2009 Rompetrol Rafinare a pus în funcţiune terminalul propriu (mono-buoy) situat la 8,6
km în largul Mării Negre pentru a descărca ţiţeiul necesar pentru rafinare fără a mai fi nevoie de
serviciile Oil Terminal. După acea dată, nave cu ţiţei pentru clientul Rompetrol nu au mai fost descărcate
prin OIL decât atunci când au existat probleme tehnice sau vreme nefavorabilă la mono-buoy. Acest
lucru a generat un deficit de circa 4 milioane tone ţiţei/an în activitatea Oil Terminal. Pentru creşterea
exportului produselor realizate de rafinăria Petromidia, Midia Marine Terminal (MMT) a modernizat şi
extins în 2008 capacitatea danei 9 (terminalele 9A, 9B şi 9C), iar în 2011 a realizat dragarea celor şapte
dane ale Grupului din portul Midia. Lucrările au permis triplarea capacităţii de transfer a produselor
finite la peste 350.000 tone/lună, dar şi acostarea navelor maritime cu o capacitate mai mare de 10.000
tdw şi a barjelor de 2.000 tdw.
Pentru necesitățile proprii, rafinăria dispune de capacități de stocare de cca 400.000 mc. Terminalul
Rompetrol este folosit doar pentru manipularea cantitatilor proprii, neoferind serviciile sale catre terti.

Terminalele din porturile dunărene româneşti (Galaţi, Giurgiu şi Drobeta Turnu Severin):
Prin terminalele de la Dunăre se efectuează operaţiuni de încărcare/descărcare în/din barje fluviale cu
benzină şi motorină. Oil Terminal S.A. are facilităţi tehnice pentru operare barje fluviale indiferent de
tipul de produs care se tranzitează.
Terminalul de la Reni (Ucraina)
Acest terminal este un concurent al nostru în principal în ceea ce priveşte rulajul de marfă încărcată în
Serbia. Acesta are capacitate mică de depozitare, de circa 5 mii de tone, iar pescajul pe Dunăre permite
operarea navelor de capacităţi mici până la 5-6 mii tdw. Pentru cantităţi mari clienţii apelează la
serviciile Oil Terminal.
Terminale pentru exportul de îngrăşăminte lichide:
În Portul Constanţa sunt doi operatori portuari ce au rezervoare pentru depozitare îngrăşăminte lichide
(urean): Frial cu o capacitate de 15.000 mc prin care s-a rulat marfă de la Interagro (începând cu anul
2013 toată cantitatea de urean produsă de Interagro s- a exportat numai prin Oil Terminal) şi
Minmetal/Ameropa cu rezervoare de 20 mii mc prin care se rulează numai marfă produsă la Azomureş
S.A. Târgu Mureş.

Capacitatea de depozitare detinutat de CONPET
S.C. OIL TERMINAL S.A. Constantă este interconectată cu rafinăriile româneşti prin intermediul societăţii
de transport CONPET S.A. Ploieşti pentru transportul ţiţeiului de la terminal la rafinării, pe conducte
subterane ce fac parte din sistemul naţional de transport.
Activitatea principală a S.C. CONPET S.A. este transportul de țiței, gazolină, etan și condensat prin
conducte și cu vagoane cisternă pe calea ferată, în scopul aprovizionării rafinăriilor din România și din
Balcani cu țiței din producția internă și din import și cu derivate ale acestuia. Societatea operează o
rețea de conducte cu o lungime de 3800 km, ce traversează 24 de județe ale țării. Operațiunile de
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transport sunt coordonate de la Dispeceratul Central, aflat la sediul principal al companiei, din Ploiești, și
de la dispecerate locale și regionale.3 CONPET detine urmatoarele capacitati de stocare:
 subsistemul pentru transportul ţiţeiului ţară şi condensat - 126.000 mc
 subsistemul pentru transportul gazolinei, etanului lichid - 663 mc
 subsistemul pentru transport al ţiţeiului din import - 40.000 mc
 rezervoare care insumeaza o capacitate totală de stocare de cca. 391.500 mc, din care
10.000 mc în rezervoare recondiționate, restul infrastructurii necesitand reparații și
recondiționări.
În luna septembrie compania Conpet a anunţat intenţia de a prelua un depozit aparţinând Petrotrans
Ploieşti, situat lângă rafinăria Lukoil, pentru a-si dezvolta capacitate de stocare in vederea atragerii
volumelor corespunzatoare rezervei strategice. Depozitul în cauza are în dotare 21 rezervoare de
motorină şi benzină, cu capacităţi cuprinse între 1.000 şi 50.000 mc, având o capacitate totală de stocare
de 150.000 mc. Aceste rezervoare trebuie recondiţionate pentru a putea fi functionale.

Terminale de la Marea Neagră, Marea Marmara şi nordul Mării Egee
Terminalele la Marea Neagră, Marea Marmara si nordul Marii Egee reprezinta concurenti doar in
masura in care ar fi dezvoltata activitatea de trading. Cele mai semnificative sunt:
Terminale la Marea Neagra:
 Terminalul Staroil – Varna, Bulgaria - 16 rezervoare totalizând 384.000 mc
 Terminalul Rosenetz – Burgas, Bulgaria – capabil să primească 10 milioane de tone de petrol
annual. Este terminalul care alimenteaza rafinaria Lukoil de la Burgas.
 Terminalul Kulevi – Georgia - 16 rezervoare totalizând 320.000 mc
 Terminalul Batumi Oil – Georgia - capacitate de stocare de 550.000 mc în 135 de rezervoare
 Terminalele Transbunker Group – Novorossiysk, Rusia - capacitate de stocare de 119.000 mc
 Terminalul Yuzhniy, Rusia - capacitate de stocare de 80.000 mc
 Terminalul Kerch, Ucraina - capacitate de stocare 6.000 mc.
La Marea Marmara, exista o listă lungă de terminale, printre care:
 Terminalul Botas – Marmara Ereglisi - capacitate de stocare de 175.000 mc în 15 rezervoare
 Terminalele Cekisan – Heramidere, Provincia Istanbul - capacitate de stocare de 110.000 mc
 BTC Oil Terminal – Golovasi - capacitate de stocare de 875.000 mc în 7 rezervoare
 Terminalul Solventas – Dilovasi - capacitate de stocare de 280.000 mc
 Terminalul Total Gebze – Gebze - capacitate de stocare de 84.000 mc
 Terminalul Total Haramidere – Haramidere, Istanbul - capacitate de stocare de 40.000 mc
 Terminalul Tupras Tutunciftlik Refinery - capacitate de stocare 920.000 mc ţiţei şi 836.000 mc
alte produse petroliere
 Terminalul Zulfikarlar Molasses, Yarimca - capacitate de stocare de 100.000 mc.
Terminale în nordul Mării Egee
- terminalele greceşti de la Marea Egee sunt: Terminalul din Portul Thessaloniki (capacitate de
stocare de 500.000 mc), Terminalul din Portul Volos, Prinos Oil Terminal – Thassos.

3
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-

în partea de vest a Mării Egee, în zona Atenei, exista mai multe terminale mari, precum:
Terminalul din Pachi, Terminalul din Megara, Terminalul Perama Capital – Atena.

Concurența în sens larg – calea ferata ca alternativa la folosirea OIL
In cazul în care rafinăria Petrotel de la Ploieşti va fi închisă, cel mai probabil se va apela la transportul
feroviar de la Burgas către orice punct din România (distanţa Burgas-Giurgiu este de cca. 250 km).
Transportul pe cale ferată este mai scump decât cel prin conducte sau pe apă. Aceasta modalitate de
transport impune existenţa unor dotări specifice: parc de vagoane cisternă, rampe de încărcare –
descărcare, linii de garare pentru staţionarea şi expedierea vagoanelor, un număr suficient de mare de
linii de cale ferată, precum şi asigurarea unui sector special pentru organizarea transportului feroviar.
Transportul pe cale ferată este utilizat pe scară largă deoarece prezintă o serie de avantaje, cum ar fi:
 asigură expedierea oricărei cantităţi de ţiţei şi/sau produse petroliere pe orice distanţă
(capacitatea de transport este mai redusă decât în cazul transportului prin conducte sau pe apă);
 se pot organiza transporturi în timp scurt şi cu cheltuieli minime
 se pot executa astfel de transporturi pe distanţe mari direct de la rafinării la beneficiari, fără a fi
necesară transbordarea sau depozitarea intermediară (de regulă beneficiarii sunt racordaţi la
magistralele de cale ferată)
 se pot transporta parafinoase şi produse petroliere vâscoase
 se pot executa astfel de transporturi pe timp de iarnă spre deosebire de transportul fluvial care
în România pe timp de iarnă este aproape inexistent din cauza îngheţării Dunării.
Cu toate acestea, transportul feroviar prezintă şi câteva dezavantaje, dintre care cele mai importante
sunt:
 preţ de cost mai ridicat decât cel prin conducte şi naval
 pierderi mari de produs prin evaporare la încărcarea şi descărcarea vagoanelor, precum şi în
timpul transportului efectiv
 greutăţi la transportul produselor inflamabile
 necesitatea construirii unor rampe de încărcare-descărcare
 creşterea costurilor de transport datorită faptului că vagoanele cisterna trebuie să se întoarcă
goale de la beneficiar la rampele de încărcare.
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ANALIZA CADRULUI DE REGLEMENTARE
Tarifele reglementate – sunt tarifele pentru prestaţiile de benzină, motorină şi ţiţei care se derulează în
baza Acordului Petrolier şi se aprobă de către Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale în baza unui
Ordin emis de preşedinte, în conformitate cu prevederile Cap.V, şi Cap.VI, din Acordul Petrolier aprobat
prin HG nr.886/2002, de concesiune a activităţii de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport
al ţiţeiului şi produselor petroliere, a instalaţiilor de pompare şi a celorlalte instalaţii şi echipamente
aferente acestora.
Conform Art. 3. din cadrul Metodologiei de calcul al tarifelor de transport reglementate al ANRM,
tarifele de transport se determină prin alocarea valorii serviciului de transport la cantităţile de petrol
transportate pentru beneficiari, pe distanţele corespunzătoare, utilizându-se o metodologie bazată pe
determinarea costului serviciului, definit ca totalitatea veniturilor necesare pentru acoperirea
operaţiunilor de transport prin sistem, incluzând:





costul de operare, care cuprinde: cheltuielile cu materialele, cheltuielile cu personalul,
cheltuielile de întreţinere a conductelor, cheltuielile cu energia, costurile cu amortizarea
mijloacelor fixe, redevenţe şi alte taxe aplicabile transportatorului, cheltuielile privind asigurarea
pazei conductelor, sumele datorate proprietarilor de terenuri, alte cheltuieli etc.;
cota de modernizare, dezvoltare;
o rata rezonabilă a profitului.

Tarifele se determină luându-se în calcul analiza veniturilor, consumurilor şi cheltuielilor suportate de Oil
Terminal în perioadele anterioare de activitate. În stabilirea acestor tarife se includ atât costurile
aferente consumurilor privind efectuarea prestaţiilor de servicii, cât şi sursa de finanţare a programelor
de reabilitare, modernizare şi dezvoltare a Terminalului Petrolier, conform art. 5.15. din Acordul
Petrolier de Concesiune.
Redevenţa plătită de Oil Terminal la bugetul de stat conform Acordului de concesiune petrolieră, din
veniturile obţinute din activitatea de ţiţei, au fost în perioada 2008-2013 de circa 22,5 milioane lei,
astfel:
An
Redevenţă (mil. lei)

2008
6,3

2009
4,9

2010
3.3

2011
2,9

2012
2,6

2013
2,5
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ANALIZA FINANCIARA A SOCIETATII
Analiza veniturilor
Asa cum a fost mentionat anterior, OIL presteaza doua mari categorii de servicii: prestatii si depozitari.
Prin prestatii se inteleg serviciile care presupun transbordarea unui fluid dintr-un container in altul (de
ex. de pe vas in rezervor, barja, vagon, conducata Conpet si invers). Tarifele pentru prestatii sunt
stabilite pe tona iar cele pentru depozitari sunt stabilite pe tona/zi.
Veniturile totale au inregistrat o
crestere relativ rapida in perioada
CAGR 2008-2013: - 6,3%
120.0
2004-2008, cu o rata medie de
crestere anuala de 6,3%, in principal
100.0
datorita veniturilor din prestatii,
80.0
care au crescut cu o rata medie
60.0
anuala de 7,4%, in timp ce veniturile
40.0
din depozitare au scazut cu o rata
20.0
medie anuala de 8,5%. In schimb, in
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
perioada 2009-2013, veniturile au
Prestaţii (mil. lei)
Depozitări (mil. lei)
scazut cu o rata medie anuala de
6,3%. Scaderea a fost mai abrupta in zona prestatiilor, cu o rata medie anuala de 9,4%, compensata in
parte de o rata medie anuala de crestere a veniturilor din depozitare de 23,2% in aceeasi perioada.
Aceste evolutii contrare au facut ca in perioada 2009-2013 ponderea medie a veniturilor din depozitari
sa creasca la 18,4% din total venituri in 2013, fata de doar 6,4% in perioada 2004-2008.
Evolutie venituri 2004-2014

CAGR 2004-2008: 6,3%

140.0

Scaderea veniturilor incepand din 2008 (anul izbucnirii crizei economice) este in cea mai mare masura
legata de scaderea rapida a veniturilor din prestatii si depozitari de titei (care au scazut cu o rata medie
anuala de 18,8% din 2008 pana in 2013), compensate partial de cresterea sustinuta a veniturilor
asociate cu prestatii si depozitari de motorina (rata medie anuala de crestere de 19,2%) si de pacura
(rata medie anuala de crestere de 10,7%) – vezi graficele de mai jos.
Evolutie structura venituri pe produse 2004-2013 (RON)
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Evolutie ponderi venituri pe produse 2004 - S1 2014 (%)
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Analiza veniturilor din prestatii
Veniturile din prestatii au scazut intre 2008 si 2013 cu o rata medie anuala de 9,4%, in principal din
cauza scaderii abrupte a veniturilor asociate prestatiilor pentru titei (rata medie de scadere de aproape
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20% dupa 2008) compensata partial de cresterea veniturilor din prestatiile pentru motorina (rata medie
anuala de crestere de 13,3% intre 2008 si 2013) – vezi graficele de mai jos.
Venituri prestatii: structura dupa produse 2004 - 2013
140,000,000

Venituri prestatii: ponderi produse 2004 - S1 2014
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Explicatia acestei evolutii a veniturilor din prestatii este legata de evolutia volumelor fizice dar si a
tarifelor medii de prestatie pe tona de produs.

Analiza evolutiei volumelor de produse obiect al serviciilor de prestatii
Asa cum se observa in graficele de mai jos, volumele totale de prestatii au scazut progresiv de la un varf
de 13,6 mil tone in 2005 pana la 11,5 mil tone in 2008. Dupa 2008, volumele s-au prabusit pana la putin
peste 4 mil tone in 2013, adica la 30% din volumele atinse in 2005. Dupa 2008, rata medie anuala de
scadere a volumelor a fost de 18,6%.
Volume prestatii pe produse 2004 - 2013 (tone)
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Cele mai grave scaderi au avut loc la titei (rata medie anuala de scadere de 26,3%). In 2004 OIL opera
volumele de titei din import pentru trei mari clienti:
Export/(import) titei 2004-2013 (mii tone)
Rompetrol, Petrom si Lukoil. In 2008 Rompetrol a
1,000
0
inaugurat propriul sau terminal petrolier, de tip
-1,000
monobuoy, iar efectul a fost disparitia incepand din
-2,000
2009 a volumelor Rompetrol din prestatiile de titei
-3,000
TITEI EXPORT
-4,000
(cca 3,5 mil tone). In 2010 Petrom a inchis rafinaria
TITEI IMPORT
-5,000
Arpechim, ceea ce facut sa dispara inca aproape 2 mil
-6,000
tone din volumele operate de OIL. Singurul client
-7,000
-8,000
pentru titei din import a ramas, astfel, Petrotel Lukoil,
-9,000
care are o capacitate de prelucrare de cca 2,5 mil tone
pe an. Chiar si volumele de titei din import pentru Lukoil au continuat sa scada pana la volume de doar
1,75 milioane tone in 2013.
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A doua cea mai importanta scadere in perioada 2008-2013 a fost la benzina (rata medie anuala de
scadere de 12,1%). Fluxul de benzina prin OIL este
Export/(import) benzina 2004-2013 (mii tone)
catre export. Explicatia este legata (1) de intreruperea
2,500
relatiei cu Rompetrol, care si-a modernizat propriul
2,000
port de la Midia si poate exporta benzina cu nave
1,500
mici, de cca 10000 tone, fara sa mai aiba nevoie de
BENZINA EXPORT
1,000
OIL, (2) inchiderea rafinariei Arpechim (care producea
BENZINA IMPORT
un excedent de benzina care era exportata), (3)
500
efortul de modernizare a rafinariilor Petrobrazi si
0
Midia in sensul cresterii procentului de motorina si
-500
scaderii celui de benzina (cu consecinta scaderii
volumelor de benzina care sa fie exportate), dar si de (4) pierderea autorizatiei de antrepozit fiscal, fara
de care exporturile de benzina din Romania sunt mult ingreunate. In prezent, volumele de benzina
exportate provin exclusiv de la rafinaria Petrom - Petrobrazi.
A treia cea mai importanta scadere de volume a avut
1,400
loc la produse chimice (rata medie anuala de scadere
1,200
de 10,3%). Cea mai importanta cauza este scaderea
1,000
volumelor de ingrasaminte, in principal datorita
800
liberalizarii pretului gazului produs intern, cu impact
600
PROD CHIMICE EXPORT
in scaderea competitivitatii ingrasamintelor produse
PROD CHIMICE IMPORT
400
200
in Romania. Asa cum am mentionat in sectiunea
0
destinata analizei pietei srviciilor de prestatii si
-200
depozitari aferente produselor chimice, aceasta
-400
situatie este de asteptat sa se redreseze ca efect al
cresterii pretului de aprovizionare la gazul rusesc pentru producatorii de ingrasaminte din Ucraina.
Export/(import) prod chim 2004-2013 (mii tone)

Volumele de pacura au scazut de asemenea cu o
rata medie anuala de 5,8% intre 2008 si 2013. Fluxul
600
cel mai important este cel de export – in ciuda
500
faptului ca Romania este importator net de titei,
400
300
pacura este exportata datorita scaderii drastice a
PACURA EXPORT
200
consumului intern, ulterior convertirii multor
100
PACURA IMPORT
0
centrale de termoficare pe gaz. Principala explicatie
-100
a scaderii volumelor exportate este aceeasi
-200
modernizare a instalatiilor de Petrobrazi si Midia,
-300
-400
care au dus la scaderea cantitatatii de pacura
produsa, in favoarea cresterii procentului de motorina.
Export/(import) pacura 2004-2013 (mii tone)

700

Export/(import) motorina 2004-2013 (mii tone)
1,500
1,000

500
0
-500
-1,000

MOTORINA EXPORT

MOTORINA IMPORT

Volumele de prestatii pentru motorina au crescut
lent (rata medie de crestere de 2,7% intre 2008 si
2013). Ca efect al inchiderii relatiei cu Rompetrol
(ale carui exporturi de motorina se deruleaza prin
portul de la Midia) si al disparitiei autorizatiei de
antrepozit fiscal in 2010, capacitatile de operare
motorina au fost folosite pentru derularea unor
volume din ce in ce mai mari de motorina non-UE,
mai ieftina decat cea de productie UE. Cu toate

-1,500
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acestea fluxurile de motorina prin OIL sunt franate de nivelul de 100% garantie in vama care li se cere
traderilor pentru a depozita motorina non-UE la OIL.

Evolutia tarifelor
In ceea ce priveste tarifele medii nominale pe tona pentru prestatii, acestea au avut evolutii diferite. In
conditiile in care tariful mediu general pe tona a crescut cu 87% intre 2004 si S1 2014, tariful mediu pe
tona de prestatii pentru motorina era cu 184% mai mare in S1 2014 decat in 2004, spre deosebire de
tariful mediu pe tona de prestatii produse chimice, care era mai mare cu doar 16%. Daca ajustam
tarifele cu inflatia in decursul acestei perioade (indicele cumulat al inflatiei 2004-2013 a fost de 69%),
vom constata ca tariful mediu global (ajustat cu inflatia) era cu doar 10% mai mare in S1 2014 fata de
2004, cea mai mare abatere in plus fiind la tariful mediu in termeni reali pentru prestatiile de motorina
(care era cu 68% mai mare in S1 2014 fata de 2004) si la tariful mediu in termeni reali pentru prestatiile
de produse chimice (care era cu 31% mai mic in S1 2014 decat in 2004).
Indici crestere tarife medii nominale prestatii per produs

Indici crestere tarife medii prestatii per produs, termeni
reali (ajustate cu inflatia)
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Analiza veniturilor din depozitare
Veniturile din depozitare au crescut sustinut in perioada analizata, cu o rata medie anuala de 23.2% intre
2008 si 2013, ajungand sa reprezinte cca 20% din veniturile OIL in 2103 si S1 2014. Asa cum se observa si
in graficele de mai jos, cea mai mare contributie la veniturile din depozitare o are motorina, care a
generat peste 60% din veniturile din depozitari in S1 2014.
Venituri depozitari: ponderi produse 2004 - S1 204

Venituri depozitari: structura dupa produse 2004-2013
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Analiza volumelor de depozitare
Am analizat doar perioada 2010 – S1 2014, intrucat pentru o perioada mai indepartata nu exista
informatie stocata pe medii electronice.
Pentru prima saptamana de depozitare exista cutuma de a nu se factura serviciile de depozitare. Din
acest motiv, volumele nefacturate au o
Comparatie servicii depozitare volume facturate vs
pondere importanta in total volume
nefacturate 2010-S1 2014 (mii tone/zi)
depozitate. In graficul alaturat am
500.00
Pacura - facturat
prezentat volumele nefacturate cu semnul
400.00
Benzina - facturat
minus. Volumele de depozitare motorina
300.00
Motorina - facturat
au cea mai mare pondere in total volume
200.00
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facturate, urmate de volumele de titei.
100.00
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Aceasta arata o buna pozitionare a OIL in
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privinta operatiunilor cu motorina avand ca
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Sem I
(100.00)
2014
Motorina - nefacturat
tinta piata Romaniei si a tarilor invecinate.
(200.00)
Titei - nefacturat
Pe de alta parte, in ceea ce priveste
(300.00)
volumele de depozitari nefacturate, titeiul
are cea mai mare pondere, urmat de motorina si benzina.
In ceea ce priveste tarifele de depozitare,
acestea au fost mai degraba in scadere in
120.00
perioada 2010-S1 2014. Dezi e dificil de
100.00
determinat
care
este
elasticitatea
80.00
Tarif mediu titei
volumelor de depozitare in situatia in care
60.00
Tarif mediu motorina
ar fi tarifata si prima perioada care e de
Tarif mediu benzina
40.00
obicei netarifata, la un pur calcul aritmetic
Tarif mediu pacura
20.00
ar rezulta ca daca tonele-zi nefacturate in
S1 2014 ar fi fost facturate, volumul
2010 2011 2012 2013 Sem I
suplimentar generat ar fi fost de cca 8 mil
2014
lei, in principal din volumele de titei si
motorina. Aceasta este o sursa potentiala de venit care trebuie explorata in continuare.
RON/tona-zi

Evolutie tarife depozitare 2010-S1 2014 (RON/tona-zi)

Analiza cheltuielilor
Analiza cheltuielilor pe ultimii 10 ani ofera o explicatie clara pentru problemele cu care societatea se
confrunta in prezent. Asa cum se poate observa cu claritate din graficul de mai jos, evolutiile cele mai
importante sunt urmatoarele:




Cresterea cu 70% a cheltuielii de natura salariala intre 2004 si 2013, de la 38,7 la 65,8 mil RON,
in conditiile in care totalul cheltuielilor in 2013 a fost cu doar 6,7% mai mare decat in 2004.
In termeni relativi aceasta a insemnat cresterea ponderii cheltuielilor de natura salariala de la
36% din cheltuieli in 2004 la 55% din cheltuieli in primele 8 luni din 2014
In acelasi interval de timp, cheltuielile cu intretinerea si reparatiile au scazut puternic, de la
peste 20 mil RON in 2004 la mai putin de 4 mil RON in 2013 iar pentru 2014 s-au bugetat cu
aceasta destinatie doar 1,7 mil RON, adica 8,5% din nivelul cheltuielii din 2004. (De altfel in Oil
Terminal, din cauza lipsei banilor, nu se mai efectueaza in acest moment decat reparatii
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accidentale). Daca facem analiza in termeni reali, cheltuiala cu intretinerea si reparatiile
bugetata pentru 2014 este de 1 milion lei in termenii anului 2004, adica doar 5% din cheltuiala
corespunzatoare anului 2004.
Evolutie structura cheltuieli 2004 - 8 luni 2014 (%)

Evolutia structurii cheltuelilor 2004 - 2013 (RON)
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Mergand mai in detaliu (vezi graficele de mai jos), in timp ce volumele au coborat in 2013 la o treime din
nivelul pe care il avea in 2004, numarul de angajati a coborat in aceeasi perioada de la 1314 la 1025,
adica o scadere de numai 22%. Efectul scaderii personalului a fost insa anulat de cresterea rapida a
salariilor: cheltuiala medie anuala salariala per angajat in 2013 era mai mult decat dubla fata de 2004
(64,2 mii lei fata de 29,4 mii lei), desi productivitatea muncii, masurata in volume operate per angajat a
coborat in 2013 la mai putin de jumatate fata de 2004 (4004 tone prestatii per angajat in 2013 fata de
8442 tone per angajat in 2004).
Evolutie volume prestatii (tone) vs numar
angajati 2004-2013

2004-2013: Cresterea salariilor in ciuda scaderii
abrupte a productivitatii
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Suma acestor evolutii dus la cresterea de 4,6 ori a costului salarial per tona operata, de la 3,49 lei/tona
in 2004 la 16,04 lei/tona in 2013. Prin comparatie, tariful mediu pe tona de prestatie a crescut in
aceeasi perioada de doar 2,21 ori, de la 8,27 la 18,29 lei.
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Cresterea salariilor mult mai rapida decat
cresterea tarifului mediu
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Luand in calcul o rata cumulata a inflatiei
de 67% intre 2004 si 2013, rezulta ca
cheltuiala salariala pe tona de prestatie a
crescut in termeni reali de aproape 4 ori,
in timp ce tariful pe tona de prestatie a
crescut in termeni reali de doar 1,54 ori –
o
deteriorare
foarte
grava
a
competitivitatii. Prin comparatie, suma
tuturor celorlalte cheltuieli, altele decat
cheltuiala salariala, a crescut, in termeni
nominali, de doar 1,92 ori intre 2004 si
2013, adica o crestere de doar 25% in
termeni reali.

Cost salarial per tona prestatii (lei/tona)

In acest mod, cheltuiala cu salariile a
absorbit (1) profitul, (2) toate castigurile eventuale de eficienta si (3) a presat puternic pentru
constrangerea altor cheltuieli. Asa cum aratam mai sus, cel mai ingrijorator exemplu de cheltuiala
diminuata pana la nivele periculos de mici este este cheltuiala cu intretinerea si reparatiile, diminuata,
intre 2004 si 2014, de peste zece ori in termeni nominali si de douazeci de ori in termeni reali ! Un
nivel normal al cheltuielii cu intretinerea si reparatiile (estimat de catre management la cel putin 8 mil
RON pe an) ar genera o pierdere substantiala. Mai mult, un eventual soc in venituri, cum ar fi disparitia
unui client mare ar trimite societatea in insolventa in doar cateva saptamani. Fara reducerea drastica a
costului salarial societatea va asista la deteriorare accentuata a echipamentelor, cu riscuri crescande
pentru angajati si pentru mediu, modernizarea va fi imposibila, aparitia unor concurenti care pot oferi
tarife mai competitive si in cele din urma iesirea de pe piata datorita ineficientei.
Mai mult, societatea nu are nici un fel de rezerve de eficienta pentru aputea absorbi socul in situatia in
care un client important ar disparea. In lipsa unor masuri serioase de restructurare, un asemenea soc ar
trimite societatea in insolventa in doar cateva saptamani.

Analiza credite
Imprumuturi pe termen lung
30 iunie 2014
4.458.780

31 decembrie 2013
5.269.467

Minus partea curenta
Contract nr C12002013014745/05.09.2013 OTP Bank
Minus partea curenta

(1.621.375)
10.200.000
(0)

(1.621.375)
10.200.000
(0)

Total imprumuturi pe termen lung

13.037.405

13.848.092

Contract nr 40012/2011 Raiffeisen Bank

În data de 29.03.2011 societatea a semnat cu Raiffeisen Bank SA un contract de facilitate de credit la
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termen, pentru finanţarea construirii unui rezervor de 10 000 mc în Secţia Platformă Port, în valoare de
8.067.135 lei, cu termen de rambursare până la 25.03.2017. Constructia rezervorului a fost finalizata in
cursul anului 2012.
SC Oil Terminal SA a constituit în favoarea Raiffeisen Bank SA următoarele garanţii:
 Ipotecă de prim rang de prioritate asupra imobilului proprietatea Oil Terminal, imobil situat în
Constanţa, str. Caraiman nr. 2, în suprafaţă de 19 900 mp şi construcţiile C343, C346-C350,
C353-C355, C357, C359 și C360, în suprafaţă construită totală de 9.625 mp, având număr
cadastral 116119 înscris în Cartea Funciară cu nr. 160526 a localității Constanța.
 Garanţie reală mobiliară asupra disponibilităţilor prezente şi viitoare din conturile Oil Terminal
SA deschise sau care se vor deschide la Banca Raiffeisen.
În cursul anului 2012 s-a finalizat tragerea din imprumtul contractat cu Banca Raiffeisen.
Soldul acestui imprumut la 30.06.2014 este de 4.458.780 lei.
În data de 05.09.2013 societatea a semnat cu OTP Bank Romania un contract de credit de investiții,
pentru finanţarea/refinanțarea cheltuielilor în cadrul proiectului de modernizare a rezervorului 28
situat în Secţia Platformă Sud, aparținând domeniului public al statului, conform Acordului petrolier
aprobat prin HG 886/2002, în valoare de 10.200.000 lei, cu termen de rambursare până la 01.09.2023 si
perioada de gratie pana la 30.09.2015. Modernizarea rezervorului a fost finalizată in cursul anului 2013.
SC Oil Terminal SA a constituit în favoarea OTP Bank Romania următoarele garanţii:
 Ipotecă mobiliara asupra conturilor deschise de client la banca.
 Ipotecă asupra imobililui teren intravilan, categoria de folosință curți-construcții în suprafață de
12.916 mp, situat în municipiul Constanţa, str. Caraiman nr. 2, Depozit Nord I, județul
Constanța, lot 3, identificat cu număr cadastral 214855 înscris în Cartea Funciară cu nr. 214855
a localității Constanța, împreună cu construcțiile existente pe acesta, având o suprafață
construită totală de 913 mp, după cum urmează:
o C 394-“Ghena” identificată cu număr cadastral 214855-C1
o C 395-“Clădire administrativă” identificată cu număr cadastral 214855-C2
o C 396-“Sere” identificată cu număr cadastral 214855-C3
o C 397-“Sere” identificată cu număr cadastral 214855-C4, proprietate SC Oil Terminal SA
 Ipotecă asupra imobililui teren intravilan, categoria de folosință curți-construcții în suprafață de
23.141 mp, situat în municipiul Constanţa, str. Caraiman nr. 2, județul Constanța, lot 2,
identificat cu număr cadastral 211722 înscris în Cartea Funciară cu nr. 211722 a localității
Constanța, împreună cu construcțiile existente pe acesta, având o suprafață construită totală
de 2.427 mp, după cum urmează:
o C1 “Rezervor” în suprafață construită de 830 mp, identificată cu număr cadastral
211722-C1
o C3“ Rezervor” în suprafață construită de 748 mp, identificată cu număr cadastral
211722-C2
o C5“Rezervor” în suprafață construită de 849 mp, identificată cu număr cadastral
211722-C3, proprietate SC Oil Terminal SA


Ipotecă asupra imobililui teren intravilan, categoria de folosință curți-construcții în suprafață de
34.153 mp, situat în municipiul Constanţa, str. Caraiman nr. 2, județul Constanța, lot 1/1,
identificat cu număr cadastral 238666 înscris în Cartea Funciară cu nr. 238666 a localității
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Constanța, împreună cu construcțiile existente pe acesta:
o C6 “Rezervor” în suprafață construită de 855 mp,
238666-C6
o C7“ Rezervor” în suprafață construită de 804 mp,
238666-C7
o C8“Rezervor” în suprafață construită de 855 mp,
238666-C8
o C9“Rezervor” în suprafață construită de 854 mp,
238666-C9, proprietate SC Oil Terminal SA


identificată cu număr cadastral
identificată cu număr cadastral
identificată cu număr cadastral
identificată cu număr cadastral

Ipotecă asupra imobililui teren intravilan, categoria de folosință curți-construcții în suprafață de
15.801 mp, situat în municipiul Constanţa, str. Caraiman nr. 2, județul Constanța, lot 1/2/1,
identificat cu număr cadastral 238836 înscris în Cartea Funciară cu nr. 238836 a localității
Constanța, împreună cu construcțiile existente pe acesta:
o C2 “Rezervor” în suprafață construită de 856 mp, identificat cu număr cadastral
238836-C2
o C4“ Rezervor” în suprafață construită de 855 mp, identificat cu număr cadastral
238836-C4 proprietate SC Oil Terminal SA

În luna septembrie 2013 s-a finalizat tragerea din împrumutul contractat cu OTP Bank Romania, soldul
acestui imprumut la 30.06.2014 este de 10.200.000 lei.

Imprumuturi pe termen scurt
30 iunie 2014
Imprumuturi pe termen scurt
Descoperiri de cont
Imprumuturi pe termen lung partea curenta
Total imprumuturi pe termen
scurt

31 decembrie 2013
0
0

0
0

1.621.375

1.621.375

1.621.375

1.621.375

Imprumuturile pe termen scurt sunt contractate cu OTP Bank. Linia de credit contractata are valoarea
de 3.000.000 lei. Au fost constituite următoarele garanții:



Ipotecă mobiliara asupra conturilor deschise de client la banca.
Ipotecă asupra imobililui teren intravilan, categoria de folosință curți-construcții în suprafață de
12.916 mp, situat în municipiul Constanţa, str. Caraiman nr. 2, Depozit Nord I, județul
Constanța, lot 3, identificat cu număr cadastral 214855 înscris în Cartea Funciară cu nr. 214855
a localității Constanța, împreună cu construcțiile existente pe acesta, având o suprafață
construită totală de 913 mp, după cum urmează:
o C 394-“Ghena” identificată cu număr cadastral 214855-C1
o C 395-“Clădire administrativă” identificată cu număr cadastral 214855-C2
o C 396-“Sere” identificată cu număr cadastral 214855-C3
o C 397-“Sere” identificată cu număr cadastral 214855-C4 proprietate SC Oil Terminal SA
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Ipotecă asupra imobililui teren intravilan, categoria de folosință curți-construcții în suprafață de
23.141 mp, situat în municipiul Constanţa, str. Caraiman nr. 2, județul Constanța, lot 2,
identificat cu număr cadastral 211722 înscris în Cartea Funciară cu nr. 211722 a localității
Constanța, împreună cu construcțiile existente pe acesta, având o suprafață construită totală
de 2.427 mp, după cum urmează:
o C1 “Rezervor” în suprafață construită de 830 mp, identificată cu număr cadastral
211722-C1
o C3“ Rezervor” în suprafață construită de 748 mp, identificată cu număr cadastral
211722-C2
o C5“Rezervor” în suprafață construită de 849 mp, identificată cu număr cadastral
211722-C3 proprietate SC Oil Terminal SA



Ipotecă asupra imobililui teren intravilan, categoria de folosință curți-construcții în suprafață de
34.153 mp, situat în municipiul Constanţa, str. Caraiman nr. 2, județul Constanța, lot 1/1,
identificat cu număr cadastral 238666 înscris în Cartea Funciară cu nr. 238666 a localității
Constanța, împreună cu construcțiile existente pe acesta:
o C6 “Rezervor” în suprafață construită de 855 mp, identificată cu număr cadastral
238666-C6
o C7“ Rezervor” în suprafață construită de 804 mp, identificată cu număr cadastral
238666-C7
o C8“Rezervor” în suprafață construită de 855 mp, identificată cu număr cadastral
238666-C8
o C9“Rezervor” în suprafață construită de 854 mp, identificată cu număr cadastral
238666-C9 proprietate SC Oil Terminal SA



Ipotecă asupra imobililui teren intravilan, categoria de folosință curți-construcții în suprafață de
15.801 mp, situat în municipiul Constanţa, str. Caraiman nr. 2, județul Constanța, lot 1/2/1,
identificat cu număr cadastral 238836 înscris în Cartea Funciară cu nr. 238836 a localității
Constanța, împreună cu construcțiile existente pe acesta:
o C2 “Rezervor” în suprafață construită de 856 mp, identificat cu număr cadastral
238836-C2
o C4“ Rezervor” în suprafață construită de 855 mp, identificat cu număr cadastral
238836-C4 proprietate SC Oil Terminal SA.
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ANALIZA PERSONALULUI
Dat fiind dezechilibrul grav intre cheltuiala salariala si dimensiunea actuala a activitatii si, pe cale de
consecinta, nevoia reducerii rapide a acestei cheltuieli, am considerat necesara realizarea unei analize
mai aprofundate a cheltuielii cu personalul.

Structura de personal
In perioada 2008-2013 efectivul de salariati a scazut cu 19,62%, inregistrandu-se o scadere a
salariatilor cu 260 de persoane, respectiv de la 1325 angajati la data 01.01.2008 la 1065 angajati la
data de 31.12.2013.
In principal, efectivul de personal a fost diminuat prin incetarea contractelor individuale de munca
urmare comunicarii deciziilor de pensionare pentru limita de varsta cu reducerea varstei standard de
pensionare precum si ca urmare a restructurarilor de personal din perioada 2011 - 2012. In perioada
2008-2013, 32% dintre salariati au parasit societatea (exclusiv persoanele care s-au angajat si
totodata au incetat activitatea in aceasta perioada) iar intrarile de personal in cadrul societatii au
fost de 10% (exclusiv persoanele care s-au angajat si totodata au incetat activitatea in aceasta
perioada si reintegrarile).
La data de 31.12.2013, numarul total de salariati era de 1065 de persoane incadrate in munca in baza
unui contract individual de munca pe durata nedeterminata.
Asa cum este prezentat in diagrama de mai jos, majoritatea covarsitoare a personalului (respectiv 87%)
este formata din salariatii care au o vechime in societate de cel putin 5 ani.

Ponderea cea mai mare este detinuta de personalul muncitor, respectiv 79% din totalul personalului
existent in perioada de referinta. Se bserva o pondere neobisnuit de mare a personalului TESA, respectiv
peste 20%, in conditiile in care o pondere normala s-ar situa sub 10% (vezi diagrama de mai jos).

Structura personalului angajat in functie de varsta (vezi diagrama urmatoare) releva o varsta medie de
47 ani. Este o varsta medie ridicata, care induce riscuri legate de schimbul de generatii pe termen mediu.
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Structura personalului in functie de nivelul de pregatire profesionala este redata in
urmatoarea diagrama:

Ponderea cea mai mare, respectiv 76%, este detinuta de salariatii cu studii medii.
Cvasi-integralitatea salariatilor (99,6%) sunt membri de sindicat.

Costul disponibilizarilor conform Contractului Colectiv de Munca
Actualul Contract Colectiv de Munca a fost semnat la 01.06.2014 si este valabil pana la 31.12.2015. CCM
intre partile S.C.OIL TERMINAL S.A.CONSTANTA si Sindicatul "OIL TERMINAL” este inregistrat la
Inspectoratul Teritorial de Munca Constanta cu nr.12452/30.05.2014.

Costul disponibilizarilor este extrem de ridicat, mai ales in conditiile in care, conform legii, plata
compensatiilor de disponibilizare trebuie facuta la momentul incheierii contractului de munca. Conform
art 107, “In cazul concedierilor din motive neimputabile salatiatilor partile convin ca salariatilor afectati
de aceasta masura sa le fie acordata o compensatie direct proportionala cu vechimea in societate, dupa
cum urmeaza: de la 3 ani vechime in Oil Terminal un salariu mediu de incadrare pe societate pentru
fiecare an vechime in unitate. Fac exceptie persoanele care cumuleaza pensia cu salariul, persoanele
care indeplinesc conditiile de pensionare la cererea lor persoanele care indeplinesc functia de
administrator sau director la alte societati. La cererea salariatului, sumele prevazute la alineatul
precedent vor putea fi platite esalonat”. Avand in vedere vechimea medie in unitate, de cca 20 ani,
costul mediu pentru disponibilizarea unui angajat este de cca 17 salarii medii de incadrare, adica un cost
total pentru societate de aproape 45000 RON per angajat disponibilizat.
Pe primele 9 luni ale anului 2014, procentul mediu al sporurilor si indemnizatiilor in total cheltuiala
salariala a fost de 25%.
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ANALIZA CONFORMITATII CU NORMELE DE PROTECTIA MEDIULUI
Societatea Oil Terminal S.A. deţine autorizaţii de mediu, cu valabilitate 10 ani, fără program de
conformare, pentru SP Port, SP Nord I şi SP Sud. Pentru SP Nord II există autorizație de mediu valabilă 3
ani, în prezent depozitul fiind sub incidenţa Acordului de mediu nr. 49/2008 şi a Obligaţiilor de
mediu/2012 emise pentru dezafectarea zonei. De asemenea, Societatea Oil Terminal S.A. deţine şi
Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 138/2014, valabilă 2 ani.
Dintre condiţiile impuse în autorizaţiile de mediu şi care necesită o atenţie deosebită, se remarcă
„preocuparea permanentă pentru cercetarea şi identificarea de noi soluţii pentru îndepărtarea poluării
istorice din zonele contaminate….”
În conformitate cu HG 1403/2007 şi HG 1408/2007, Oil Terminal SA a fost inclusă în baza naţională de
date privind siturile contaminate/potenţial contaminate, cu două situri în suprafaţă de 109,7 Ha şi 95,6
Ha, reprezentând amplasamentul SP Nord (Nord I/Nord II), respectiv Sud. În cadrul acestor SP au fost
realizate în timp studii care au evidenţiat zone de sol şi pânza freatică contaminate cu produse
petroliere, studii care de altfel au stat la baza înregistrării zonelor respective în baza naţională a siturilor
contaminate/potenţial contaminate.
În anul 2006 a fost realizat „Studiul de specialitate pentru îndepărtarea poluării solului şi a pânzei
freatice prezente la Oil Terminal”- studiu care a propus soluţii de remediere a siturilor contaminate prin
dezafectarea construcţiilor, excavarea solului infestat şi evacuarea acestuia în vederea tratării, urmat de
reconstruirea ecologică a zonelor.
Având în vedere că în SP Nord I şi SP Sud se desfăşoară activităţi tehnologice, soluţiile amintite au fost
aplicabile doar pentru SP Nord II (în suprafaţă totală de cca 40 Ha). În cadrul acestei secţii au demarat
lucrările de dezafectare a construcţiilor şi rezervoarelor, începând cu parcul de rezervoare IID pentru
care s-a obţinut Acordul de mediu nr. 49/21.11.2008. Lucrările au continuat cu parcurile de rezervoare
IIA şi IIC pentru care s-a realizat, în 2012, Bilanţul de Mediu nivel II, în vederea stabilirii obligaţiilor de
mediu la încetarea activităţii. Suprafaţa totală a parcurilor IIA, IID şi IIC este de aproximativ 25 Ha. În
vederea accesării de fonduri europene, în anul 2010 s-a realizat un studiu de fezabilitate pentru
„reabilitarea solului poluat cu produse petroliere şi depoluarea apelor subterane”, însă proiectul nu s-a
realizat deoarece Societatea nu a dispus de cotă parte din suma ce trebuia investită.
În timp, cu ocazia identificării zonelor contaminate, Oil Terminal a realizat foraje de monitorizare şi
extracţie a pânzei freatice. Forajele, amplasate în centrele cu contaminare ridicată, au fost folosite ca
foraje de extracţie în scopul decontaminării pânzei freatice. Odată cu mărirea frecvenţei de extragere a
pânzei freatice, în timp a avut loc şi spălarea solului. Această metodă de decontaminare însă, are efecte
vizibile într-o perioadă mare de timp, fapt ce impune găsirea unor soluţii de decontaminare rapidă a
solului şi a pânzei freatice, în special în zona SP Nord II, zonă care poate fi, ulterior, valorificată.
Găsirea unor soluţii de decontaminare rapidă se impune şi pentru celelalte secţii platformă (Nord I şi
Sud), din cauza impactului produs asupra vecinătăţilor.
Ca etape de investigare a poluării istorice, în timp s-au realizat studii de investigare istorică, studii de
evaluare preliminară a riscurilor de mediu, fiind necesară completarea acestor studii cu investigaţii
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detaliate, rapoarte geologice finale şi proiecte tehnice de decontaminare, conform legislaţiei mai sus
amintite.
Problemele curente cu care se confruntă Societatea pe linie de mediu, în afară poluărilor istorice, sunt
accidentele tehnice ce apar pe fascicolele de conducte Nord-Sud şi Sud-Port, accidente cauzate de
vechimea conductelor, a coroziunii cauzate de salinitatea solului (în special în Port), prezența „curenţilor
vagabonzi” din zonele ce se intersectează cu liniile de înaltă tensiune ale CFR şi, nu în ultimul rând, din
cauza vandalizării conductelor. Aceste accidente tehnice pe fascicolul Nord-Sud au afectat proprietăţile
amplasate în vecinătatea fascicolului nostru de conducte, sistemul de canalizare RAJA, precum şi staţia
de epurare.
Toate aceste probleme au generat urmatorul set de propuneri de reducere a impactului activității
asupra mediului:
4.
identificarea tuturor problemelor ce pot cauza incidente de mediu, ierarhizarea
riscurilor și realizarea unei planificări a remedierii sau diminuării factorilor favorizanți;
5.
îndesirea reţelei de foraje perimetrale în SP Nord şi SP Sud, pe direcţia de curgere a
freaticului. Pomparea continuă, în scopul eliminării procesului de migrare a pânzei
freatice în exteriorul perimetrelor controlate;
6.
finalizarea lucrărilor de investigaţii pe fascicolul de conducte Nord – Sud, începute în
2009 şi amplasarea de foraje de extracţie în zonele cu centre de contaminare ridicată;
7.
demararea unor proiecte de accesare fonduri europene în parteneriat cu autoritățile
locale;
8.
reparaţii și mentenanță susținute pe fascicolul de conducte Sud – Port;
9.
introducerea ca obligaţie pentru fiecare angajat să contribuie la reducerea impactului
activității tehnologice asupra mediului.
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ANALIZA LITIGIILOR
La 30 septembrie 2014, societatea Oil Terminal S.A. era implicată într-un număr de 92 de litigii. Dintre
acestea, 10 sunt litigii de muncă şi 82 de litigii sunt civile. În 49 dintre acestea, Societatea Oil Terminal
S.A. are calitatea de reclamant sau contestator, în 3 litigii are calitatea de tert poprit, iar în 40 de pârât.
Din total, 44 de litigii sunt cu clienți, 18 cu autorități fiscale, 27 cu angajați și foști angajați iar 3 cu terți.
Există un numar de 6 procese în care societatea are de recuperat sume mai mari de 50.000 euro, însă
sunt șanse mici de reușită, debitorii persoane juridice fiind în situații financiare dificile sau faliment.
1. SC Oil Terminal SA vs SC Byotech Prod General SRL (nr. 1517/118/2012) – cca 250.000 lei
2. SC Oil Terminal SA vs SC Oltchim SA (12392/118/2012) – cca 406.000 lei ( suma inclusa in
dosarul 887 ) – dosar suspendat
3. SC Oil Terminal SA vs SC Oltchim SA (242/118/2013) – cca 806.000 lei ( suma inclusa in dosarul
887 ) –dosar suspendat
4. SC Oil Terminal SA vs SC Oltchim SA (887/990/2013) – cca 1.800.000 lei
5. SC Oil Terminal SA vs SC Oil Prod SRL (2380/118/2013) – cca 240.000 lei
6. SC Oil Terminal SA vs Wagner Silviu, Miu Vasile (6098/118/2014) – 209.000 lei.

Există un număr de 7 procese în care societatea poate pierde sume mai mari de 50.000 euro,
cvasimajoritatea acestora fiind în contradictoriu cu autoritățile fiscale:
1. SC Oscar Downstream SRL vs SC Oil Terminal SA (nr. 19250/118/2010) – cca 300.000 USD
2. SC Oil Terminal SA vs Direcția Regională Vamală (nr. 25976/212/2011) – amenda 16.000 lei si
confiscare produse de peste 50.000 euro
3. SC Oil Terminal SA vs Garda Financiară (nr. 9378/212/2012) – amendă 20.000 lei și confiscare de
produse
4. SC Oil Terminal SA vs ANAF Constanța (nr. 5826/2/2012) - cca 750.000 euro
5. SC Oil Terminal SA vs ANAF DGMC (1215/36/2012) – cca 539.000 lei
6. SC Oil Terminal SA vs ANAF DGVG (3551/118/2014) – cca cca 750.000 euro ( unele sume
auacelasi temei cu cele din dosar 5826 )
7. SC Oil Terminal SA vs Sindicat SC Oil Terminal SA (3545/118/2014) – cca 941.000 lei
Litigiile în care este implicată societatea nu pun în pericol funcționarea acesteia, însă procedurile privind
prevenirea unor situații conflictuale cu autoritățile fiscale trebuie revizuite în scopul diminuării
numărului de litigii. De asemenea, dialogul social poate fi îmbunătățit, numărul litigiilor cu salariații și
sindicatul reprezentativ fiind relativ mare.
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ANALIZA PESTL SI SWOT
Analiza PESTL
Evenimentele ce au creat instabilitate financiară în ultimii ani au arătat că actualul context economic
este fragil şi imprevizibil. Aceste caracteristici au subliniat necesitatea unor analize corecte şi în
profunzime ale evenimentelor actuale dar şi nevoia pregătirii unor reacţii viabile pentru incertitudinile
viitoare. Astfel, realizarea analizei PESTL şi conturarea de soluţii pentru problemele viitoare trebuie
făcută ţinând cont de următoarele caracteristici ce definesc VICA (eng. VUCA):






V – Volatilitatea (en:Volatility) defineşte caracterul neaşteptat şi instabil al problemelor ce pot
apărea. De asemenea, se referă la durata necunoscută a problemelor. Deseori, există suficiente
informaţii cu privire la aceste necunoscute.
I – Incertitudinea (en:uncertainty) arată lipsa predictibilităţii evenimentelor sau problemelor.
Aceste incertitudini fac foarte dificilă sarcină liderilor de a se baza pe experienţe trecute pentru
a putea găsi soluţii pentru problemele viitoare.
C – Complexitatea (en:complexity) se referă la multitudinea de factori şi de elemente ce duc la
apariţia unui eveniment. Nivelul de complexitate, la care se adaugă incertitudinea şi volatilitatea
sporită, îngreunează procesul de luare a unei decizii de către lideri. De asemenea, crează
confuzii, care pot duce la ambiguitate.
A – Ambigutatea (en:ambiguity) reprezintă lipsa clarităţii cu privire la un eveniment. Col. Eric G.
Kail defineşte ambiguitatea din acest model ca fiind “incapacitatea de a conceptualiza precis
ameninţările şi oportunităţile înainte ca acestea să devină letale”.

Astfel, fiecare eveniment trebuie tratat din perspectiva modelului VICA, pentru că strategia pe termen
mediu să fie eficientă.
Analiza PESTL:
Factori politici
 Stabilitatea politică – în anul 2014, în urma spargerii USL, s-a format o majoritate
guvernamentală confortabilă, ceea ce a determinat o oarecare stabilitate politică şi influențe
pozitive asupra mediului macroeconomic; Rezultatele alegerilor prezidenţiale sunt importante
pentru păstrarea acestei stabilități, urmând ca în perioada noiembrie-decembrie să se clarifice
contextul politic, cel puţin pentru anul 2015.
 Cu toate acestea, mediul economic resimte efectul unor măsuri care îngreunează activitatea
curentă și fac oarecum impredictibilă evoluția cadrului economic (taxa pe construcții speciale,
creșterea accizei la produse petroliere ș.a.);
P
 Politici guvernamentale – nu există o strategie naţională şi politici guvernamentale coerente în
domeniul economic, în general, sau a produselor petroliere, în special. În funcţie de interesele
bugetare, pe baza comportamentului inelastic al consumului, unele dintre produsele petroliere
au fost accizate suplimentar. Măsura a dus la scăderea consumului intern de carburant.
 Politica externă a României – este una pro-europeană, de promovare a principiilor economiei
de piață, a liberei concurențe și de integrare într-un sistem energetic european.
 Stabilitatea europeană și la nivel mondial – În Ucraina au fost înregistrate conflicte armate,
nesoluționate incă, și exista alte posibile focare (Transnistria), situaţie care generează lipsa de
stabilitate şi impredictibilitate pentru mediile de afaceri. Situația poate determina unii actori
46

E

economici cu afaceri în zona Ucraina sa isi mute muta operațiunile în zone sigure.
Factori economici
 Situaţia economică – Contextul macroeconomic la nivel național și internațional determină
restrângeri la nivelul activității industriale, afectând activitatea de bază a companiei;
 Măsurile de austeritate – scăderea veniturilor reale ale populaţiei influenţează negativ puterea
de cumpărare, fapt care determină contractarea producţiei şi, implicit, a consumului industrial
de produse petroliere;
 Rata inflaţiei – conform prognozei Comisiei Naţionale de Prognoza inflaţia este pe un trend
descendent, aceasta scădere având un efect pozitiv asupra societăţii; concret, BNR va păstra
ţinta de inflaţie de 2.5% până în anul 2016, cu o lăţime a intervalului de variaţie de 1%, iar
prognoza trimestrială cu privire la valoarea acesteia variază între 0.7% şi 3.1%, cu valori mai
mari la începutul anului 2016. Stabilitatea preturilor diminueaza nevoia ajustarii tarifelor
aprobate de ANRM;
 Rata şomajului - previziunile Comisiei Naţionale de Prognoza sunt de scădere a ratei şomajului
atât la nivel naţional cât şi pentru zona economică de Vest. Efectul ar trebui să fie de creştere a
consumului de produse petroliere.
 Creşterea economică, creşterea PIB – ar trebui sa aiba un pmpact pozitiv asupra consumului de
produse petroliere. Este insa de asteptat ca productia industriala, principalul motor de
crestere economica, sa nu genereze o crestere semnificativa a consumului de produse
petroliere, intrucat Romania este inca o tara cu eficienta energetica scazuta in contextul UE.;
 Fiscalitatea - impozitul pe profit rămâne redus – 16%, însă numărul taxelor este în continuare
foarte mare. Acest lucru, alături de modificarea frecventă a legislaţiei fiscale, crează
impredictibilitate în mediul economic şi, în consecinţă, descurajeaza consumul si investitiile; se
menține tendința creşterii continue a acestor taxe în contextul unei economii aflate, din nou,
în recesiune. Evident, efectul asupra consumului de produse petroliere este negativ;
 Politica investiţională guvernamentală – ca urmare a crizei economice mondiale care a afectat
şi România, investiţiile au înregistrat un declin care ar putea să continue şi în următoarea
perioadă, sau să prezinte doar o foarte uşoară creştere. Acest factor a influenţat negativ
consumul de energie, însă perspectiva este pozitivă, in special daca va creste absorbtia
fondurilor europene;
 Dezvoltarea industrială – este un deziderat conştientizat, incorporat in procesul de decizie
politica si care va determina o oarecare creştere a consumului de produse petroliere;
 Forţa de munca – România încă mai deţine forţă de munca ieftină şi calificată, acest lucru
având un efect economic pozitiv. Se mentine insa un curent migratoriu puternic, in special
catre tarile UE, ceea ce afecteaza revenirea economiei si consumul de produse petroliere;
 Preţul petrolului – în a doua jumătate a anului 2014, rapoartele BNR bazate pe datele
Bloomberg cu privire la scenariile preţului petrolului arata o scădere continua, însă lentă, a
preţului petrolului până în anul 2016. Astfel, dacă în T3 al anului 2014 preţul era în jurul valorii
de 108 dolari/baril, se preconizează că acesta va ajunge la valoarea de 102.7 dolari/baril în
2016, scăzând cu valori cuprinse între 0.5 şi 1 dolar/baril în fiecare trimestru. Pe cale de
consecința, cantitățile tranzacționate pot crește.
Factori sociali
 Evoluţia demografică – populaţia României este în continuă scădere conform statisticilor.
Acest lucru împreună cu eliminarea restricţiilor privind migrarea forţei de muncă în UE poate
afecta negativ atât consumul de carburanţi şi combustibili cât şi asigurarea resurselor umane
calificate necesar înlocuirii personalului;
 Atitudinea consumatorilor – este de deschidere spre nou, respectiv de reducere a consumului
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de combustibili prin utilizarea unor echipamente/autoturisme mai economice. În acelaşi timp,
autorităţile susţin prin diverse facilităţi fiscale (Programul Rabla), achiziţionarea de
echipamente mai economice. Consumatorii sunt mult mai atenţi şi mai economi în privinţa
consumului de combustibili şi carburanţi, datorită scăderii veniturilor, dar mai ales în
perspectiva creşterii taxelor;
 Atitudinea forţei de munca – este şi rămâne încă o atitudine nemotivată, având în vedere atât
dezechilibrele salariale extrem de mari şi nejustificate existente cât şi faptul că aceste venituri
sunt extrem de mici.
 Structura populaţiei pe medii sociale – populaţia trăieşte în continuare într-o proporţie foarte
mare în mediul rural, comparativ cu alte ţări europene, ceea ce contribuie la un consum mai
redus de carburanţi şi combustibili;
Factori tehnologici
 Tehnologii noi – tehnologiile şi echipamentele vechi, uzate atât fizic cât şi moral, sunt înlocuite
cu unele noi şi eficiente, ceea ce va determina reducerea consumului de produse petroliere.
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Legislație
 Legislația generală – este stufoasă și impredictibilă. Normele de drept aplicabile sunt multe și,
nu de puține ori, necorelate. Acest fapt permite interpretări extinse ale organelor de control și
posibilități reduse de planificare.
 Legislația privind guvernanţa corporativă în societățile comerciale cu capital majoritar de stat este recentă și necorelată cu celelalte prevederi aplicabile. Deși s-a intenționat asigurarea unui
cadru independent de funcționare pentru companii, acest deziderat nu poate fi atins din cauza
numeroaselor limitări impuse de legislația adiacentă. Se mentin constrangeri care nu permit
functionarea companiilor majoritar de stat ca societati comerciale (de ex. aprobarea bugetului
prin HG, atentia autoritatilor fiscale concentrata catre forma si nu spre fond etc.). Statul
păstrează principalele instrumente prin care se conduce compania;
 Legislaţie relevantă pe piaţa internă – recentele modificări legislative prin care se
implementează Directiva 2009/119/CE impun acces neîngrădit la Sistemul Naţional de
Transport Ţiţei pentru toţi actorii dar şi obligaţia constituirii unor stocuri minime de siguranţă.
Acest act normativ, transpus prin Legea nr 360/2013, obligă la constituirea de stocuri, însă
acestea pot fi depozitate oriunde pe teritoriul UE. Mai mult, grosul acestor stocuri sunt pentru
titei, care poate fi depozitat si in capacitatile de stocare ale rafinariilor. Toate acestea nu sustin
asteptari foarte optimiste cu privire la impactul pozitiv pentru OIL.

Analiza SWOT
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
 poziția cvasiexclusivă pe care o are în piață, ca  reducerea drastica a nevoii de titei din import
depozitar de produse petroliere;
pentru rafinariile din Romania si trendul de
reducere a capacitatilor de rafinare in Europa
 capacitate mare de stocare, prin rezervoare
functionale cu o capacitate de depozitare de  reducerea cu aproape 70% a volumelor
circa 1 milion mc (depozitele SUD și Port);
operate nu a fost contrabalansata de
reducerea corespunzatoare a cheltuielilor
 lipsa datoriilor către furnizori și bugetul de
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stat;
operarea în 6 dane petroliere cu adâncimi de
12,80 m şi o dană ce permite descărcarea
navelor cu ţiţei cu pescaj de maxim 17,5 m
(160.000tdw);
laboratoare proprii, dotate cu aparatura
necesară efectuării de analize complete la
toate produsele manipulate;
independenţa termoenergetică, toate cele trei
depozite având centrale termice proprii pe
gaze naturale;
deținerea autorizației de antrepozit vamal
pentru țiței și motorină;
accesul la terminalele şi rafinăriile cu ieşire la
Dunăre prin canalul Dunăre – Marea Neagră













OPORTUNITĂŢI
 aplicarea prevederilor legale cu privire la
stocurile de siguranță ale agenților economici;
 transformarea OIL Terminal într-un hub
regional pentru comertul de produse rafinate
prin obținerea calității de antrepozit fiscal
pentru benzină si obtinerea unui nivel de
garantare rezonabil pentru marfa non-Euro (in
special motorina) aflata in antrepozit vamal;
 posibilă scădere pe termen mediu a preţurilor
produselor petroliere la nivel mondial și, pe
cale de consecință, sporirea cantităților de
produse
depozitate
sau
procesate
(încărcare/descărcare);

dezechilibru grav intre cheltuielile de personal
si veniturile societatii - personalul este mult
supradimensionat pentru nivelul actual de
activitate
dependenta mare de cel mai mare client
intinderea exagerat de mare a teritoriului pe
care isi desfasoara activitatea, prin comparatie
cu volumele operate
compania nu are in rezerve de eficienta pentru
a putea rezista unei scaderi substantiale a cifrei
de afaceri
gradul redus de automatizare a fluxurilor
tehnologice;
rigiditatea si lentoarea stabilirii tarifelor de
catre ANRM;
mentenanța instalațiilor este realizată la
minimul tehnologic;
lipsa autorizației de antrepozit fiscal;
riscuri de mediu induse de existenţa
fascicolului de conducte ce trece prin oraş;
lipsa unui pachet de servicii aditionale pentru
clienți

AMENINŢĂRI
 reducerea activității sau închiderea unor
activități economice ale clienților actuali;
 scăderea cererii de produse petroliere la nivel
intern;
 creșterea impozitelor și taxelor;
 rigiditatea ANRM în stabilirea sau actualizarea
tarifelor;
 continuarea ținerii stocurilor specifice (rezerva
de stat) fără plată prestației;
 legislația restrictivă cu privire la deciziile de
afaceri și restructurări în societățile cu capital
majoritar de stat.
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PLANUL DE MASURI PENTRU IMBUNATATIREA ACTIVITATII SOCIETATII
Masuri de crestere a veniturilor
Obtinerea permisului de antrepozit fiscal pentru benzina
Antrepozitul fiscal este locul aflat sub controlul autorității fiscale competente, unde produsele accizabile
sunt produse transformate, deținute, primite sau expediate în regim suspensiv, de către antrepozitarul
autorizat, în exerciţiul activității, în anumite condiții prevăzute de Codul fiscal. Societatea a pierdut
calitatea de antrepozit fiscal în anul 2010.
Antrepozitul fiscal ar fi avantajos în relaţia cu rafinăriile din România sau din ţările UE datorită faptului că
toate rafinăriile din Europa au statut de antrepozit fiscal şi marfa poate circula de la ei către noi (şi
invers) în regim suspensiv de accize.
În prezent, neavând antrepozit fiscal, dacă clientul doreşte să aducă marfa în Oil Terminal trebuie să
efectueze importul în vamă unde e arondat, să plătească accize şi TVA, iar apoi să trimită marfa în Oil
Terminal spre depozitare. După ce face încărcarea în navă, cu declaraţia de export, solicită autorităților
fiscale românești român sau din ţara de origine comunitară recuperarea accizelor şi TVA. Nu este o
modalitate de lucru agreată de partenerii de afaceri din cauza blocării unor sume importante de bani. În
consecință, rafinăriile trimit marfa cu destinaţie nava care va încărca marfa şi Oil Terminal face numai
transbord direct în nava respectivă. Aceasta solutie (asa cum am explicat si mai sus, la descrierea pietei
pentru serviciile de manipulare aferente benzinei) creaza dificultati logistice foarte mari pentru
proprietarul marfii (atunci cand e vorba de sincronizarea a catorva zeci de trnuri-cisterna cu un vas
maritim) sua de-a dreptul insurmontabile (cand este vorba de sincronizarea unor barje cu un vas
maritim), ceea ce impiedica OIL sa realizeze venituri suplimentare semnificative din prestatii si
depozitare.
În condiţiile în care Oil Terminal va deveni antrepozit fiscal de depozitare pentru benzina, va putea să
atragă volume suplimentare de produse petroliere destinate exportului, veniturile estimate din această
activitate fiind de circa 1.000.000 lei/an.

Obtinerea unui nivel rezonabil de garantare pentru marfa aflata in antrepozit vamal
Antrepozitul vamal reprezintă un depozit de mărfuri aflat sub controlul organelor vamale ale unui stat,
destinat să servească la depozitarea mărfurilor ce urmează a fi vămuite şi care sunt eliberate numai
după îndeplinirea formalităţilor aferente vămuirii şi efectuarea plății taxelor corespunzătoare sau
părăsirea teritoriului pentru care organele vamale au autoritate. Perioada suspensivă de taxe este
limitată și ulterior acesteia este percepută o parte din acestea sau, așa cum este cazul în speță,
contravaloarea totală a accizelor și TVA.
Antrepozitul vamal reprezintă o facilitate oferită importatorilor pentru marfa de origine
extracomunitară. Pentru SC Oil Terminal SA, statutul de antrepozit vamal a fost dat de Direcţia Regională
Vamala Constanța în anul 2007.
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Între anii 2007 şi 2010 (august), societatea a avut autorizate toate rezervoarele de depozitare ca
antrepozit fiscal şi antrepozit vamal, pe cale de consecință existând posibilitatea de a depozita în
amestec produse, indiferent de provenința lor. În prezent, legislaţia interzice depozitarea în amestec a
mărfurilor de origine UE și non UE.
În antrepozit vamal, importatorul are la dispoziţie 45 zile de la descărcarea navelor maritime să-şi
introducă marfa într-un regim vamal, fără să garanteze accizele şi TVA la marfa depozitată. După 45 de
zile, autorizatul trebuie să-şi introducă obligatoriu marfa în antrepozit vamal cu plata taxelor sau un
regim vamal definitiv și să plătească accize și TVA pentru întregul volum de produse. În cazul barjelor
fluviale ce descărca marfa în terminal, termenul de depozitare a mărfii fără acciza garantată este de doar
20 zile.
Garanția solicitată ulterior acestor perioade este de 100% din valoarea accizelor și a TVA-ului (restituibilă
la momentul în care marfa pleacă spre destinații externe), situație care nu este uzuală în terminale
petroliere similare și reduce artificial perioadele de depozitare ce ar putea fi contractate.
Estimăm că o reducerea a garanțiilor la circa 10-15% din valorile actuale, așa cum este practica în
domeniu în statele UE, ar putea genera venituri suplimentare de circa 2.000.000 lei pe an, în principal
din depozitarea unor cantități de produse aflate în tranzit, fără intrare pe piața românească (serviciu
oferit de alte terminale petroliere). În condițiile în care 70% din capacitatea de depozitare în Antrepozit
Vamal aparţine Domeniului Statului, iar în baza contractului de concesiune pe care societatea îl are
semnat cu Agenţia Naţională de Resurse Minerale, plăteşte redevenţa de 10% din totalul veniturilor
obţinute pe aceste capacitate, este de neînțeles de ce sunt menținute taxe care îndepărtează clienții,
statul renunțând la venituri importante.

Diversificarea activitatii catre uleiuri vegetale
Asa cum am aratat pe larg in sectiunea destinata pietei uleiurilor vegetale in Romania, OIL ar putea
beneficia de prezenta o piata de cca 100 000 tone pe an la cca 6 USD/tona, care ar putea genera in
perioada 2015-2015 venituri suplimentare de pana la 600 000 USD/an.

Inchirierea unor capacitati pentru depozitarea rezervei strategice
Aceasta presupune folosirea oportunitatilor oferite de aplicarea Legii 360/2013, privind constituirea si
mentinerea unui nivel minim de rezerve de titei si produse petroliere prin care principalii actori din piata
produselor petroliere sunt obligati sa constituie si sa mentina un nivel minim de rezerve cantitative.
In acest sens trebuie identificate capacitatile disponibile pentru depozitarea stocurilor de siguranta la
OIL TERMINAL S.A. Constanta, care trebuie sa tina cont de cativa factori foarte importanti, de natura
tehnica, financiara si comerciala:
 identificarea acelor capacitati care nu afecteaza procesul tehnologic curent ce se desfasoara in
depozitele OIL TERMINAL, tinand cont de faptul ca depozitarea acestor stocuri se face pe
termen lung (minim 12 luni);
 imobilizarea unor capacitati de stocare prin depozitarea stocurilor de siguranta nu va trebui sa
afecteze strategia viitoare a firmei privind continuarea si dezvoltarea activitatii sale;
 necesitatea identificarii lucrarilor de revizii/reparatii necesare reabilitarii, modernizarii si alinierii
la standarde europene a capacitatilor de depozitare, tinand cont de vechimea instalatiilor,
precum si evaluarea acestora;
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analiza unui tarif rezonabil care sa acopere costurile financiare implicite ale operatorului;
conditiile de piata, respectiv disponibilitatea operatorilor economici care au obligativitatea de a
constitui si mentine stocuri de urgenta de a le stoca in depozitele OIL TERMINAL
organizarea activitatilor de marketing, comerciale si operationale necesare pentru identificarea
si ofertarea clientilor care participa la programul de Constituire și Menținere a Stocurilor Minime
de Siguranța in conditii competitive care sa duca la semnarea de contracte de depozitare
utilizarea oportunitatilor aparute in piata de depozitare prin Legea 360/2013, privind
constituirea si mentinerea unui nivel minim de rezerve de titei si produse petroliere prin care
principalii actori din piata produselor petroliere sunt obligati sa constituie si sa mentina un nivel
minim de rezerve cantitative.

Actualizarea tarifelor pentru activitatile reglementate.
Analiza in structura a veniturilor 2013 a relevant faptul ca operatiunile cu titei si cu benzina au
inregistrat rate de rentabilitate negative de ¬22%, respectiv ¬26%. In contextul in care in 2014 a intrat in
vigoare si taxa pentru constructii speciale iar tarifele pentru ambele produse sunt reglementate fiind
supuse reglementarilor si restrictiilor ANRM este necesara solicitarea aprobarii ANRM pentru cresterea
pretului. O solicitare de majorare a tarifelor in sensul descris anterior a fost inaintata catre ANRM in
26.05.2014.

Casarea si valorificarea unor active
In urma evaluarii interne privind utilizarea activelor, tinand cont de cantitatile transvazate/depozitte si
de perspectiva evolutiei acestora, o serie de active ar putea fi propuse fie pentru casare, fie pentru a
intra in conservare. Fiind vorba de fluxuri integrate cu activele ANRM va fi obligatoriu de obtinut si
acceptul ANRM.

Activarea societatii ca un actor de nivel regional
Activarea societatii intr¬un lant logistic la nivelul Europei de Sud-Est prin implicarea/colaborarea in
proiecte internationale la nivel regional impreuna cu Bursa Romana de Marfuri si Bursele de Marfuri
Internationale pentru a obtine beneficii de majorare a cantitatilor depozitate in Oil Terminal, prin
promovarea unor cotatii internationale FOB Constanta. Un alt exemplu in acest sens ar putea fi activarea
proiectului de interconectare a sistemelor de transport al țițeiului dintre România și Serbia prin
prelungirea conductei Constanța¬Pitești pe sectorul Pitești – Pancevo, Serbia.

Masuri de reducere a cheltuielilor
Inchiderea completa a activitatii pe Platforma Nord
Inchiderea completa a activitatii pe Platforma Nord presupune o serie de investitii pentru schimbarea
destinatiei unor capacitati de stocare de pe Platforma Sud (in principal pentru pacura), precum si
adaptarea infrastructurii de cale ferata in acea locatie. Investitia estimata este de cca 10 mil RON.
Economia generata de aceasta masura este distribuita dupa cum urmeaza:
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economii din disponibilizarea unei parti din personalul care acum lucreaza pe Platforma Nord
economii la cheltuieli de intretinere si reparatii pentru conductele care unesc Platforma Nord cu
Platforma Sud in valoare de cca 400 000 lei pe an

Termenul de implementare a acestei masuri este de cca un an.

Reconversia unei parti din personal pentru activitati de paza
O alta masura este inlocuirea in cea mai mare parte a serviciilor de paza prestate cu terti cu servicii de
paza prestate de personalul propriu care, in caz contrar, ar trebui disponibilizat. Aceasta masura este
estimata sa coste cca 1 mil RON pana la aplicare (necesari pentru calificarea personalului, obtinerea
avizelor/autorizatiilor necesare, achizitia echipamentelor de protectie, refacerea planului de paza in
noua conjunctura).
Beneficiul rezultat din aplicarea acestei masuri este estimat la cca 1 mil RON pe an iar implementarea ei
ar urma sa se faca cel tarziu pana in semestrul 2 2015.

Scaderea cheltuielilor de exploatare
Societatea are o structura de costuri extrem de inelastica, cea mai mare pondere in totalul cheltuielilor
de exploatare o au cheltuielile cu personalul (55%). Este necesara adoptarea unor masuri de reducere
radicala a ponderii costurilor cu personalul in totalul cheltuielilor operationale prin aplicarea unor
programe de:
(i)
evaluare si restructurare a personalului,
(ii)
restructurare si eficientizare a activitatilor,
(iii)
dupa expirarea actualului CCM, negocierea unui contract colectiv de munca care sa fie
armonizat cu posibilitatile financiare reale ale societatii.
(iv)
blocarea angajarilor si revizuirea planurilor de pregatire profesionala.
O parte din aceste masuri vor conduce la disponibilizarea unui anumit numar de angajati, ulterior unor
analize aprofundate.

Externalizarea tuturor serviciilor care nu sunt strict legate de obiectul principal de
activitate
Intr-o prima faza poate fi externalizat serviciul de pompieri. O cerere de oferte in acest sens ar urma sa
fie lansata in luna ianuarie 2015. Intr-o a doua etapa, care ar urma sa se deruleze incepand din sem 2
2015, ar urma sa fie externalizate si /sau optimizate toate celelalte departamente ce nu au legatura
directa cu obiectul de activitate al OIL, cum ar fi: Medicina muncii, CFU, Transporturi, Laboratoare,
Serviciul Administrativ, mentenanta. Toata aceasta reorganizare a activitatii ar urma sa fie incheiata in
anul 2016.
Mai mult, externalizarea activitatilor care nu au legatura cu obiectul principal de activitate va aduce
economii pe toate liniile de costuri: energie, logistica, echipamente.
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Valorificarea activelor de pe Platforma Nord, inclusiv vanzarea terenurilor
Aceasta este o masura care poate fi implementata pe termen mai lung, datorita faptului ca (1) cea mai
mare parte a terenurilor de pe Platforma Nord nu sunt incorporate in Platforma Nord si (2) chiar daca
problemele de proprietate ar fi rezolvate, terenurile trebuie mai intai decontaminate.
Ne propunem sa contractam in cel mai scurt timp o firma care sa stabileasca nivelul de contaminare si
costul decontaminarii, in vederea curatirii terenului si valorificarii acestuia.

Repararea si modernizarea infrastructurii OIL
Mentinerea unui nivel de investitii anuale de 5 mil EUR
Cel mai important obiectiv in acest sens este revenirea progresiva la normalitate a cheltuielii cu
intretinerea si reparatiile. In acest sens, pentru anul 2015 am preconizat cresterea acestor cheltuieli la 6
mil RON (fata de mai putin de 2 mil RON in 2014) si pastrarea acestui nivel pe toata durata de
previziune. Nivelul investitiilor prevazut pentru urmatorii 4 ani a fost estimat la cca 90 mil RON, ceea ce
ar urma sa mentina si cheltuielile de intretinere si reparatii la un nivel rezonabil.

Modernizarea aplicatiei ERP pe care societatea o detine in prezent
OIL detine un ERP Socrate produs de firma romaneasca Bit Software. Este necesara modernizarea
acestei aplicatii si dezvoltarea ei in continuare pentru a permite societatii sa gestionaeze cu surinta si sa
factureze serviciile de depozitare.

Modernizarea sistemului ERP
Un ERP este un sistem informatic care centralizeaza toate informatiile dintr¬o companie pe o platforma
unica, oferind accesul la orice tip de informatie, coordonare si comunicare. Actualul sistem nu se pliaza
pe specificul anumitor activitati (de ex servicii de depozitare) si de aceea trebuie realizata o investitie
pentru modernizarea lui si accesarea rapida si usoara a informatiei manageriale relevante.

Alte masuri
Imbunatatirea guvernantei corporative
OIL nu aplica pe deplin Codul de Guvernanta Corporativa pentru emitentii listati la Bursa de Valori
Bucuresti. Noul C.A. isi propune alinierea completa la prevederile Codului cel tarziu pana la sfarsitul
anului 2015.

Urmarirea si indeplinirea obligatiilor asumate prin Acordurile de Mediu si Autorizatia
de Mediu
Incepand cu anul 2013 S.C. Oil Terminal S.A. detine autorizatii de mediu fara program de conformare
pentru cele trei Sectii Platforma (Nord I, Port si Sud), valabile 10 ani. Sectia Platforma Nord II se afla sub
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incidenta Acordului de mediu emis in anul 2008 pentru dezafectarea parcului IID si a obligatiilor de
mediu stabilite pentru dezafectarea parcurilor de rezervoare IIA si IIC, incepand cu anul 2013.
Ne propunem asigurarea conditiilor organizatorice si financiare care sa permita indeplinirea si
respectarea obligatiilor de mediu asumate de societate prin Acordurile de Mediu si Autorizatia de
Mediu.

Analiza unor proiecte alternative de dezvoltare
Utilizarea Platformei Nord 2 (si ulterior Nord 1) pentru activitati noi, decise in urma unor analize de
fezabilitate, pentru proiecte precum:
 Parc Industrial (in parteneriat cu Primaria/alte entitati),
 Parc comercial (in parteneriat cu un dezvoltator),
 Parc de depozitare (fara rezervoare),
 dezvoltare parc foto¬voltaic etc
 Evaluarea oportunitatii/fezabilitatii scenariilor de operare si pentru alte produse industriale
(materii prime/commodities), de ex: fier vechi, cherestea, ciment.
 In contextul escaladarii pozitiilor conflictuale dintre Rusia si NATO, care genereaza preocupari
pentru reducerea dependentei de energie ruseasca prin diversificarea surselor de aprovizionare
cu energie in Uniunea Eropeana, ar putea avea sens evaluarea oportunitatii unor scenarii de
dezvoltare a investitiilor necesare pentru operare de Gaze Naturale Lichefiate (LNG).
 Dezvoltare Proiecte de investitii In considerarea proiectelor de diversificare a activitatilor
principale dar si a celor de modernizare a activelor existente Consiliul de Administratie considera
ca trebuie analizata posibilitatea investirii in in urmatoarele tipuri de proiecte:
o eficientizare energetica (fonduri bancare/BERD/UE) proiectul MEDGREEN
o modernizare active existente (rezervoare, retea conducte, etc)
o productie energie electrica (parc fotovoltaic/solar/cogenerare) ¬ Platforma Nord 1
o active noi necesare pentru reconversie/diversificare servicii dane ne¬petroliere
o ecologizarea si reconversia Platformelor Nord 1 si Nord 2.
Conversia unora din cele 7 dane portuare pentru dezvoltarea volumelor pe alte fluide neoperate in
prezent sau pentru marfuri fungibile.

Accesare fonduri europene
Luand in considerare experienta anterioara in accesarea fondurilor europene Consiliul de Administratie
analizeaza si considera oportuna dezvoltarea activitatii de atragere de fonduri europene, prin Programe
Operationale Sectoriale si pentru anumite activitati de genul celor legate de cresterea eficientei
energetice, mediu, competitivitate economica, resurse umane, IT, etc. O atentie deosebita se va acorda
identificarii de solutii pentru accesarea de fonduri europene in domeniul obligatiilor de mediu deoarece
S.C. Oil Terminal S.A. are asumate obligatii de indepartare a poluarii istorice (prin ecologizarea solului,
subsolului si panzei freatice) pentru amplasamentele Sectiilor Platforma Nord si Sud.
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CRITERIILE DE PERFORMANTA PENTRU CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

EBITDA - nivel minim (mil RON)
Productivitatea muncii calculata ca tone
operate pe angajat - rata crestere (%)
Viteza medie de incasare a creantelor (zile)
Investitii - grad realizare in an (%)

Pondere
parametru
25%
30%

2015

2016

2017

2018

>3000
min 30%

>10000
min 15%

>15000
min 10%

>20000
min 5%

20% max 50 zile max 50 zile max 47 zile max 45 zile
25%
min 80%
min 80%
min 80%
min 80%
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ATENTIONARE PRIVIND LIMITAREA DE RESPONSABILITATE
Obiectivele Planului de Administrare sunt formulate în baza informatiilor furnizate de Oil Terminal pana
la data de 8 noiembrie 2014, precum si a cadrului de reglementare în vigoare si a analizei realizate
asupra Societatii Oil Terminal S.A.
Consiliul de Administrație este conștient de faptul ca masurile vor trebui implementate progresiv si
structurate pe etape de implementare, ca pot aparea schimbări semnificative atat in ceea ce priveste
producția si consumul de produse petroliere in piața națională cat și la nivel regional, precum și în
privința cadrului de reglementare care poate afecta in mod direct și indirect activitatea OIL. In
consecinta, Consiliul de Administratie își rezervă dreptul de a aduce modificari ulterioare obiectivelor
stabilite prin prezentul Plan de Administrare în funcție de noile condiții ale pietei relevante pentru OIL,
de noile reglementări și de situația economico-financiară a societații.

57

