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CONTRACT DE ASOCIERE ÎN PARTICIPAȚIE 

ART.I 

1. S.C. PETRO ACTIVE INVESTIMENTS COMPANY S.A., cu sediul în mun. Craiova, Strada 
Doljului, nr.16, jud. Dolj, cod fiscal RO44952720, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. 
J16/2367/2021, reprezentată prin Elisei Crăciun, în calitate de PRIM ASOCIAT, 

 

și 

 
2. ....................................., domiciliat(ă) în .............................................................................., 
jud/sector ............................., CNP ....................................., identificată cu CI seria ..... nr. ............. 
cont cu cod IBAN ..................................... deschis la .....................................în calitate ASOCIAT 
SECUND, 

 

Prezentul contract este contrasemnat de 

 
....................................., avocat în cadrul Baroului ...................................., cu sediul profesional în 
................................................................, jud/sector ...............................,CNP ...................................., 
în calitate de AVOCAT DAT Ă CERTĂ, 

 

și de 

 
....................................., domiciliat(ă) în .........................................................................., jud/sector 
..........................., CNP ..................................... în calitate de MARTOR, 

 

Părțile au convenit încheierea prezentului contract în următoarele condiții: 

 

ART. II DISPOZIȚII GENERALE 

 
(1) Prezentul contract este guvernat de dispozițiile art.1.949 și următoarele Cod civil precum și de întreaga 
legislație aplicabilă, în vigoare. Părțile înțeleg să facă referire expresă la dispozițiile art.1954 Cod civil conform 
cărora “cu excepția dispozițiilor prevăzute la art.1949 Cod civil - 1953 Cod civil, convenția părților determină 
formarea contractului, întinderea și condițiile asocierii”. 

 
(2) Asocierea creată prin prezentul contract este o asociere fără personalitate juridică, neavând, în consecință, 
firmă socială, sediu social și patrimoniu social ce ar putea constitui gajul eventualilor creditori sociali. 

 
(3) Această asociere s-a constituit în baza Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Asociaților S.C. PETRO 
ACTIVE INVESTIMENTS COMPANY S.A nr. 2/28.09.2021 și cu consimțământul liber exprimat 
al ASOCIATULUI SECUND. 

 
(4) Dacă o clauză a acestui contract va fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate 
de această nulitate 

 

ART.III PRINCIPII 

 
Asocierea este constituită pe baza libertății de voință a părților exprimată în prezentul contract și este guvernată 
de următoarele principii: 

 
a) principiul independenței comerciale și juridice a fiecărui asociat (între asociați există un raport obligațional 
intern, fără reflectare externă); 

 

b) principiul reciprocității asistenței manageriale, juridice, de marketing și comerciale; 

 

c) principiul priorității în prestare de servicii în vederea realizării scopului asociației. 
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ART. IV DURATA CONTRACTULUI 

 

(1) Prezentul contract se încheie pe o durată determinată, până la îndeplinirea integrală a obiectului asocierii. 

 

ART.V OBIECTUL ASOCIERII. APORTURILE PĂRȚILOR 

 
(1) Obiectul asocierii îl reprezintă dobândirea, prin contribuții comune ce urmează a fi explicitate în cuprinsul 
prezentului contract, de către asociatul secund a unui număr de acțiuni (în conformitate cu dispozițiile hotărârii 
de guvern ce va fi pronunțată în acest sens) la care asociatul secund are dreptul în virtutea dispozițiilor art. 9 
din anexa la OUG nr.49/1997 astfel cum a fost modificat prin OG nr. 55/2003, vânzarea acțiunilor și 
repartizarea profitului obținut în conformitate strictă cu înțelegerea de mai jos a asociaților. 

 

(2) Asociații au convenit ca, în baza principiilor de mai sus, să desfășoare următoarele activități: 

 
(3) Asociatul prim se obliga să vireze, în interiorul termenului prevăzut de hotărârea de guvern pentru 
efectuarea plății sumei reprezentând contravaloarea acțiunilor cuvenite, în numele Asociatului secund și în 
contul indicat de Guvernul României/instituția abilitată/desemnată, suma integrală necesară dobândirii 
pachetului de acțiuni la care Asociatul secund are drept de achiziție. În ipoteza în care prin hotărârea de guvern 
va fi impusa întocmirea unor declarații pe proprie răspundere sau a unor înscrisuri/formalități suplimentare 
pentru dobândirea acțiunilor, Asociatul secund este obligat să le îndeplinească și să le comunice reprezentanților 
Asociatului prim într-un termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la momentul emiterii hotărârii de 
guvern. În cazul neîndeplinirii acestei obligații, Asociatul secund va fi obligat la plata de daune-interese; 

 
(4) Asociatul prim și Asociatul secund încheie un contract de ipotecă mobiliară prin care se instituie o ipotecă 
mobiliară asupra tuturor acțiunilor/ drepturilor (valorilor mobiliare) ce urmează a fi dobândite în condițiile 
prezentului contract pentru a garanta executarea creanței compuse din contravaloarea prețului de achiziție de la 
statul român a acțiunilor OMV Petrom la care se adaugă cota de participare la profit de 50%. Asociatul prim 
este mandatat să efectueze toate formalitățile și demersurile juridice necesare înregistrării ipotecii mobiliare în 
vederea opozabilității față de terți, în condițiile legii, inclusiv să semneze în numele Asociatului secund orice 
document; 

 
(5) Asociatul secund este de acord cu executarea ipotecii mobiliare în conformitate cu dispozițiile art. 80 alin. 5 
din Regulamentul nr. 10/2017 privind depozitarii centrali emis în aplicarea Regulamentului (UE) nr. 909/2014 
al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de 
valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 
98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012, autorizând Asociatul prim să vândă printr-un 
intermediar prin metoda “vânzare specială la ordin” acțiunile aflate în proprietate și ipotecate mobiliar, urmând 
ca în conformitate cu dispozițiile prezentului contract să primească 50% din cota de profit a asocierii în 
participație. Acordul asociatului secund e ferm, necondiționat și considerat a fi valabil exprimat încă de la 
momentul dobândirii acțiunilor OMV Petrom. 

 
(6) Dispozițiile art. V alin (5) mai sus menționate în prezentul contract nu obligă părțile prezentei asocieri să 
efectueze vânzarea tuturor acțiunilor care fac obiectul ipotecii mobiliare exclusiv în urma derulării unei 
proceduri de executare, astfel cum este menționată anterior. Asociatul secund și asociatul prim consimt, declară 
și acceptă expres faptul că vânzarea tuturor acțiunilor care fac obiectul ipotecii mobiliare se poate realiza 
oricând după dobândirea acestora, în conformitate cu prevederile aplicabile, prin oricare metodă permisă de 
către legislația pieței de capital, prin intermediul intermediarilor agreați de către Asociatul secund și asociatul 
prim, direct de către aceștia și/sau prin mandatarii desemnați în acest sens de către aceștia. Asociatul secund 
consimte, declară și acceptă expres faptul că vânzarea tuturor acțiunilor care fac obiectul ipotecii mobiliare se 
poate realiza și de către Asociatul prim, în orice moment ulterior dobândirii acțiunilor, fără nicio altă formalitate 
prealabilă. 

 
(7) În conformitate cu dispozițiile art. 80 alin. 8 și alin. 9 din Regulamentul nr. 10/2017 privind depozitarii 
centrali emis în aplicarea Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 
iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii 

centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) 
nr. 236/2012 Asociatul prim și Asociatul secund convin ca Asociatul prim să ia în proprietate, numărul de 
acțiuni ce corespund stingerii creanței rezultate din prezentul contract și calculată după formula prevăzută la art. 
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VII. Părțile convin ca reperul de evaluare a acțiunilor (instrumentelor financiare) să fie reprezentat de prețul 
mediu oficial de tranzacționare a acțiunilor OMV Petrom prin intermediul BVB București la momentul inițierii 
procedurii de preluare în proprietate a acțiunilor; 

 
8) Asociatul prim este îndreptățit să ia în proprietate numărul de acțiuni necesare stingerii creanței în 
conformitate cu art.V alin.6 din prezentul contract în ipoteza în care nu va reuși să vândă acțiunile prin 
mecanismele și metodele reglementate pe piața de capital, inclusiv cele prevăzute de metoda “vânzare specială 
la ordin”; 

 
(9) Activitățile și procedurile prevăzute la art. IV alin. 4-7 pot fi inițiate imediat după intrarea acțiunilor în 
patrimoniul Asociatului secund. Responsabilitatea aferentă obiectului asocierii reprezentat de vânzarea 
acțiunilor și repartizarea profitului aparține în exclusivitate Asociatului prim, iar momentul vânzării acțiunilor și 
repartizarea profitului obținut depinde exclusiv de voința acestuia; 

 
(10) Asociatul prim este mandatat să încheie orice document și/sau orice contract și să semneze orice 
document și/sau orice contract în numele și pentru Asociatul secund, în vederea îndeplinirii cerințelor legale 
pentru valorificarea acțiunilor prin orice metodă prevăzută de legislația aplicabilă pe piața de capital, respectiv 
vânzare singulară în piața de tip REGULAR administrate de Bursa de Valori București, vânzare agregată, 
vânzare negociată pe piața de tip DEAL, administrate de Bursa de Valori București, inclusiv vânzare prin 
“metoda vânzare specială la ordin” cu intermediarul autorizat pentru tranzacționarea acțiunilor; 

 
(11) Asociatul prim este mandatat să încheie orice document și/sau orice contract și să semneze orice 
document și/sau orice contract în numele și pentru Asociatul secund, în vederea îndeplinirii cerințelor legale 
pentru valorificarea acțiunilor prin “metoda vânzare specială la ordin”, cu intermediarul autorizat pentru 
tranzacționarea acțiunilor; 

 
(12) Asociatul secund mandatează Asociatul prim să îl reprezinte în fața oricăror terți pentru îndeplinirea 
scopului prezentei asocieri Asociatul prim având dreptul de a face în numele și pentru acesta toate operațiunile 
specifice necesare realizării obiectului contractului de asociere în participație; 

 
(13) Suma rezultată din vânzarea acțiunilor și cuvenită Asociatului secund va fi virată în contul bancar pus la 
dispoziția Asociatului prim cu ocazia încheierii contractului de cesiune/asociere în participație. Asociatul secund 
declară că este de acord ca impozitul fiscal aferent încasării sumelor obținute în baza prezentului contract să fie 
reținut și virat către bugetul de stat de către Asociatul prim, suma efectivă primită de Asociatul secund fiind 
ajustată corespunzător. 

 
(14) Scopul asocierii este împărțirea între asociați a profitului sau a pierderilor înregistrate, în conformitate cu 
cota de participare a fiecăruia, stabilită prin prezentul contract. 

 

ART.VI APORTURILE PĂRȚILOR 

 
(1) Asociatul prim contribuie, în vederea realizării activităților economice comune convenite, cu aport social 
care constă într-o sumă de bani echivalentă cu contravaloarea integrală prețului de achiziție a acțiunilor la care 
asociatul secund are drept de achiziție având partea de participare la asociație în cota de 50% și va suporta 
toate costurile privind achiziționarea, listarea și vânzarea acțiunilor. 

 
(2) Asociatul Secund contribuie pentru realizarea activităților economice comune convenite cu dreptul de 
achiziționare a pachetului de acțiuni ce izvorăște din dispozițiile art.9 din anexa la OUG nr. 49/1997, astfel cum 
a fost modificat prin OG nr. 55/2003 ce urmează a fi dobândite de la statul român în baza art. 9 din anexa la 
OUG nr. 49/1997 astfel cum a fost modificat prin OG nr.55/2003, participând la asociație cu o cota de 50%. 

 
(3) Bunurile/drepturile aduse de asociați ca aport la constituirea asociației rămân în proprietatea exclusivă a 
acestora. Ele sunt menținute în inventarele Asociatului prim, inventare ce fac parte integrantă din prezentul 
contract. 
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ART. VII PARTICIPAREA LA REZULTATELE FINANCIARE ALE ASOCIERII 

 
(1) Repartizarea beneficiilor rezultate din operațiunile comerciale desfășurate în baza prezentului contract și 
plata acestora se va face în termen de cel mult 90 de zile de la data vânzării acțiunilor dobândite în baza 
asocierii, proporțional cu cota de participare a fiecăruia, după cum urmează: 

 
a) Asociatul Prim va avea o cota de 50% participare la profit; 
b) Asociatul Secund va avea o cota de 50% participare la profit. 

 
Baza de calcul a profitului va fi reprezentată de suma obținută din vânzarea, conform prezentului contract de 
asociere în participație, a acțiunilor dobândite de Asociatul secund. Din suma obținută va fi scăzută suma pe 
care Asociatul prim a virat-o în numele și pentru Asociatul secund în contul stabilit de Guvernul 
României/instituția abilitată/desemnată pentru achitarea contravalorii acțiunilor. Suma astfel obținută va fi 
împărțită în mod egal între Asociatul prim și Asociatul secund. 

 
(2) Controlul financiar-contabil realizat asupra activității desfășurate sub forma acestei asocieri se va efectua 
oricând de Asociatul prim sau de mandatarul acestuia. 

 

ART. VIII CONDUCEREA ȘI ADMINISTRAREA ASOCIERII 

 

(1) Prezentul contract constituie legea părților. 

 
(2) Toate actele, documentele, comunicatele, etc., privind prezenta asociere, pe toata durata acesteia vor fi 
arhivate la sediul Asociatului prim, acesta având obligația de a le pune la dispoziția Asociatului secund, ori de 
câte ori i se solicită acest lucru. 

 

(3) Asocierea va fi condusă și administrată de Asociatul prim sau de un mandatar expres al acestuia. 

 

ART. IX DISPOZIȚII FINALE 

 
Părțile semnatare ale prezentului Contract au fost informate în privința prelucrării datelor cu caracter personal 
și își dau acordul expres în privința prelucrării datelor cu caracter personal. 

 
Prezentul contract s-a încheiat în .... (......) exemplare originale din care un exemplar se înmânează Asociatului 
secund, și va fi înscris în Registrul național al actelor atestate de avocat, prevăzut de art. 3 alin. (3) din Legea 
nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat. 

ASOCIAT PRIM 

 

Petro Active Investiments Company S.A. 

prin 

..................................... 

ASOCIAT SECUND 

 

..................................... 

AVOCAT 

 

..................................... 

MARTOR 

 

........................................ 

 

 

 


