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Investeşte în oameni ! 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  

Axa prioritară nr.2 „ Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” 

Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă” 

Titlul proiectului: „Din Scoala Hai să ne orientăm şi pregătim pentru o Viaţă Activă (SHIVA)” 

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/161/2.1/G/134386 

Beneficiar: Universitatea POLITEHNICA Bucureşti 

 

 

 

Analiza obiectiv industrial Jud. Constanta 

Oil Terminal  

 

 

 

Intocmit 

Expert promovare si informare, 

Dorin Carstoiu 

 

 Verificat, 

Cadru didactic supervizor, 

Vasile Calofir     

 

  

 Oil Terminal Constanța este o companie petrolieră din România. Ocupa o poziţie strategicã 

în Zona Mãrii Negre fiind cel mai mare operator pe mare, specializat în vehicularea ţiţeiului, 

produselor petroliere şi petrochimice lichide şi a altor produse şi materii prime în vederea 

import/exportului şi tranzitului. 
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 Acționarul majoritar al companiei este AVAS, care controlează 59,62% din capital. Alți 

acționari sunt Fondul Proprietatea, cu 10%, și fondul de investiții Broadhurst, cu 7,6% din titluri. 

Acțiunile Oil Terminal se tranzacționează la prima categorie a Bursei de Valori București, sub 

simbolul OIL. 

 Până la inaugurarea terminalului Rompetrol - Midia Marine Terminal, la sfârșitul anului 

2008, Oil Terminal beneficiase de o poziție de monopol privind tranzitul cu produse petroliere prin 

Portul Constanța. 

 Societatea face parte din compania de proiect a oleoductului Constanța - Trieste - PEOP. 

 Oil Terminal Constanţa reprezintã unul dintre cele mai mari terminale din Sud-Estul Europei. 

S.C. Oil Terminal Constanţa a fost înfiinţatã în anul 1898, purtând numele de Steaua Româna şi pâna 

în anul 1990, societatea a funcţionat sub diverse nume. 

 În anul 1990, în baza legii 31/1990, prin Hotãrârea Guvernului României nr. 1200/12.11.1990 

a fost înfiinţatã S.C. Oil Terminal S.A. Constanţa, forma de organizare fiind societate pe actiuni cu 

capital majoritar de stat. 

 Avantajele amplasãrii care-i conferã şi poziţia strategicã sunt: 

 terminal la Marea Neagrã; 

 acces la caile de comunicaţie rutiere şi ferate; 

 existenţa a trei mari depozite dotate cu rezervoare în care produsele petroliere sunt vehiculate 

având o capacitate totalã de depozitare de 1.700.000 m.c.; 

 capacitãţi de încãrcare/descãrcare a produselor petroliere şi chimice la rampele CF având o 

lungime totalã de 30 km; 

 conducte de transport pentru încãrcare/descãrcare produse petroliere şi chimice. 

 

 Activitatea principala 

 Activitatea principală a societăţii este Manipularea ţiţeiului, produselor petroliere, 

petrochimice, chimice lichide şi alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export şi 

tranzit (cod CAEN 6311) . 

 Principalele servicii prestate de companie se refera la : �  

 Primirea, depozitarea, conditionarea si expedierea titeiului, pacurii si a altor produse 

petroliere si petrochimice pentru import, export si in tranzit �  

 Efectuarea de testari si analize tehnice pentru produsele derulate in laboratoarele proprii cat si 

pentru terti �  

 Efectuarea de reparatii si intretineri pentru instalatiile si utilajele aflate in dotare.  
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 Echipamentele şi utilităţile din dotare sunt: 

 TERMINALUL PETROLIER ESTE ALCĂTUIT DIN 7 DANE OPERATIVE. 

 DANELE PERMIT ACOSTAREA NAVELOR CU O CAPACITATE PÂNĂ LA 165.000 tdw. 

 LEGĂTURA DINTRE DEPOZITE ŞI DANELE DE ACOSTARE SE REALIZEAZĂ PRINTR-O 

REŢEA DE CONDUCTE SUBTERANE ŞI SUPRATERANE DE 15 km. 

 LUNGIMEA TOTALĂ A CONDUCTELOR ESTE DE 50 km.  

 

 OIL TERMINAL S.A. deţine trei depozite (Nord, Port si Sud)  prin care sunt vehiculate 

următoarele produse : ţiţei, benzină, motorină, păcură, produse chimice şi petrochimice, uleiuri, din 

import sau pentru export şi tranzit. 

 Fiecare depozit este prevăzut cu următoarele: 

 rezervoare cu capacităţi între 1.500 m.c. şi 50.000 m.c. de construcţie metalică, cilindrice, 

verticale, supraterane, prevăzute cu centuri de siguranţă din beton, capace fixe şi flotante şi 

facilităţi de siguranţă; 

 instalaţii de captare şi curăţire a apelor uzate capacităţi de încărcare/descărcare a produselor 

petroliere şi chimice lichide ale rampelor C.F. cu o lungime totală de aprox. 30 km., 

prevăzute cu facilităţi automate de încărcare; 

 conducte de transport pentru încărcarea/descărcarea în/din vase a ţiţeiului, produselor 

petroliere, petrochimice, chimice lichide şi uleiurilor, cu diametre între 100 şi 1.000 mm.; 

 facilităţi de control al pompelor, situate lângă dane pentru încărcarea benzinei, motorinei şi 

descărcarea ţiţeiului; 

 laboratoare prevăzute cu echipamente pentru efectuarea analizelor fizice, chimice specifice. 

 

 Investitii recente 

 Constienta de faptul ca dezvoltarea si extinderea afacerilor presupune o preocupare continua 

pentru modernizare si retehnologizare, societatea a investit in ultimii ani sume importante pentru 

achizitia de echipamente electronice de comanda si control asistate de calculator.  

 S-au achiziţionat debitmetre de înaltă precizie pentru gestionarea corectă a produselor 

petroliere vehiculate, telemasuri radar şi sisteme cu dublă etanşare pentru rezervoare. Activitatea de 

investiţii a inclus şi un număr însemnat de utilaje independente, aparatura de laborator 

corespunzătoare standardelor europene; s-a extins reţeaua de computere atât în cadrul serviciilor 

operative, cât şi în cadrul serviciilor funcţionale. 

 Totodata, pentru asigurarea independentei energetice a 2 dintre depozitele societatii au fost 

puse in functiune 2 centrale termice pe gaze, si o alta este in curs de executie. 
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 Se acţionează pentru mărirea siguranţei în exploatare a instalaţiilor atât prin pozarea 

supraterană, etapizată, a reţelei de conducte îngropate, cât şi prin înlocuirea pompelor vechi, de 

vehiculare a produselor, cu altele noi. 

  

 Piata de desfacere si concurenta 

 Pe plan intern Oil Terminal detine o cota de piata de 70% din segmentul serviciilor pentru 

importul de titei via mare, peste 80% pentru exportul de produse petroliere si 50% pentru importul de 

pacura. �  

 In randul principalilor concurenti din sfera serviciilor prestate in domeniul petrolier amintim 

existenta terminalului din portul Midia, a terminalelor din porturile dunarene (Galati) si unor puncte 

de frontiera in ceea ce priveste rulajul la export al benzinei si motorinei. 

 

Principalii clienti dupa volumul vanzarilor (2006) 

(Sursa: info companie) 

 

 

 

Cifra de afaceri in dinamica 2004-2006 

(Sursa: info companie) 
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Structura cifrei de afaceri in anul 2006 

(Sursa: info companie) 

 

  

 

 

 CONTACT: 

Adresa: Str. Caraiman nr. 2, Constanta, 900117, Romania 

Tel:+ 40 0241-702.600 

Fax:+ 40 0241-694.833 

E-mail:office@oil-terminal.com 

Site: http://www.oil-terminal.com/ro/ 


