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Raport curent nr. 17/ 2016 

conform Legii nr. 297/ 2004 si Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 

 
 

Data raportului     24.11.2016 
Denumirea entității emitente:   CONPET S.A. Ploiești 
Sediul social:     str. Anul 1848 nr. 1 – 3, Ploiești 
Nr. telefon/ fax/ e-mail: 0244/ 401360/ 516451/ 402385/ 

actionariat@conpet.ro 
Cod unic de înregistrare la O.R.C.  1350020  
Nr. ordine în Registrul Comerțului:  J29/ 6/ 22.01.1991 
Capital social subscris și vărsat:   28.569.842,40 lei 
Nr. total de acțiuni:     8.657.528 acțiuni nominative 
Piața reglementată pe care se tranzactionează valorile mobiliare emise: B.V.B., 
categoria Premium 
 
Evenimente importante de raportat:  
Urmare a Hotărârii de Guvern. nr. 583/ 2016 care a aprobat Strategia Națională Anticorupție 
pentru perioada 2016 – 2020 (S.N.A.), societatea CONPET S.A. Ploiești a formulat Declarația 
de aderare la Strategia Națională Anticorupție 2016 – 2020 și de adeziune la valorile 
fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a S.N.A., susținând lupta 
anticorupție și promovând integritatea, prioritatea interesului public și al societății, precum și 
transparența procesului decizional. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Anexăm prezentului raport curent Declarația societății CONPET S.A. de aderare la Strategia 
Națională Anticorupție 2016 - 2020. 
 
 

Director General 
      ing. ILAȘI Liviu 

 
 
 

Director Direcţie Guvernanţă Corporativă, Resurse Umane și Comunicare 
Conf. univ. dr. ing. dr. ec. NIŢĂ Mircea Aurel 

 
 
 

Șef Serviciu Guvernanţă Corporativă 
ec. PÎNZARIU Bogdan 

 

mailto:conpet1@rdslink.ro


 

 

Nr. 42898/ 24.11.2016 

 

 

Societatea CONPET S.A. Ploiești, luând act de adoptarea prin H.G. nr. 583 / 2016 a 

Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2016 – 2020 (S.N.A.), formulează : 

 

DECLARAȚIA DE ADERARE  

LA STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE 2016 - 2020 

 

 Prin această Declarație, conducerea și angajații societății CONPET S.A. aderă la valorile 

fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a S.N.A., susținând 

lupta anticorupție și promovând integritatea, prioritatea interesului public și al societății, 

precum și transparența procesului decizional.  

 

 Conducerea și angajații societății CONPET S.A. au obligația de a declara orice interese 

personale care pot veni în contradicție cu exercitarea obiectivă a atribuțiilor de serviciu. 

Totodată, aceștia sunt obligați să ia toate măsurile pentru evitarea situațiilor de conflict de 

interese și incompatibilități, nu trebuie să se folosească de îndatoririle de serviciu pentru 

obținerea de beneficii necuvenite patrimoniale sau nepatrimoniale, pentru ei, familiile lor 

sau persoane apropiate. 

 
 În acest sens, conducerea societății CONPET S.A. își exprimă, în mod ferm, angajamentul 

de a susține și promova respectarea cadrului legislativ anticorupție prin toate mijloacele 

legale și administrative corespunzătoare. 

 

DIRECTOR GENERAL 

LIVIU ILAȘI 

 

 


