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DATE DE IDENTIFICARE RAPORT ŞI EMITENT 

 

Raport semestrial  

întocmit în conformitate cu : 

Prevederile art. 65 din Legea nr. 24/2017 

privind emitenţii de instrumente financiare şi 

operaţiuni de piaţă şi anexa 31 din 

Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind 

emitenții şi operaţiunile cu valori mobiliare; 

OUG 109/2011 privind guvernanța 

corporativă a întreprinderilor publice 

(modificată prin Legea nr.111/2016 ) 

 

Data raportului 

 

10.08.2017 

 

Denumirea societăţii  

 

CONPET S.A. 

Sediul social 

 

Str. Anul 1848, nr. 1-3, Ploieşti, Jud. 

Prahova, Cod poştal 100559 

 

Număr telefon/fax 

 

0244 401360 / 0244 516451 

 

E-mail / Internet 

 

conpet@conpet.ro / www.conpet.ro 

 

Cod unic de înregistrare la O.R.C. 

 

1350020 

 

Număr de ordine în Registrul Comerţului 

 

J29/6/22.01.1991 

 

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează 

valorile mobiliare emise 

 

Bursa de Valori București, categoria 

Premium 

 

Capitalul social subscris şi vărsat integral 

 

28.569.842,40 lei 

Principalele caracteristici ale valorilor 

mobiliare  

 

8.657.528 acțiuni  cu o valoare nominală  de 

3,3 lei/actiune 

 

Valoarea de piață  totală   

 

 

824.196.666 lei (95,2 lei/acțiune la 

30.06.2017) 

Standardul contabil aplicat 

 

Standardul Internațional de Contabilitate 34- 

„Raportarea Financiară Interimară” 

 

Auditarea 

 

Situațiile financiare interimare simplificate 

întocmite la data de 30.06.2017  sunt 

revizuite 

 

 

mailto:conpet@conpet.ro
http://www.conpet.ro/
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CONSILIUL ADMINISTRAȚIE 

CONPET S.A. este o societate pe acțiuni care este organizată și functionează în conformitate 

cu legile din România, fiind administrată în sistem unitar de către un Consiliu de 

Administrație format din 7 membri. 

Componenţa Consiliului de Administraţie pe parcursul anului 2017 şi până la data 

prezentului raport se prezintă astfel:  

 

Dan Weiler – președinte al Consiliului de Administrație, are peste 37 

de ani de experiență profesională. În afara calității de președinte al 

Consiliului de Administrație al CONPET, dl. Dan Weiler în prezent ocupă 

poziția de membru în Consililul de Administrație al SIF Banat – Crișana și 

al Napomar SA Cluj. De asemenea, dl. Dan Weiler este consultant pentru 

clienți români și străini în proiecte de fuziuni, achiziții și restructurări de 

firme. Anterior, a deținut funcția de director executiv  – Corporate Finance 

& Investment Banking în cadrul BCR (iunie 2009 – septembrie 2012), director executiv în 

cadrul Allegiance Capital SUA (octombrie 2007- octombrie 2008), vicepreședinte Fuziuni 

și Achiziții(Corporate Development) în cadrul HVHC SUA (mai 2005-mai 2007), director 

departament Strategie și Marketing în cadrul Schott Corporation SUA (1993-1994) și 

General Manager în cadrul Schott Zwiesel Germania (1991-1993). Domnul Dan Weiler a 

absolvit programul  Diplom-Kaufmann (echivalent MBA) la Universitatea Koeln, Germania 

(1979), precum și  programul MBA  din cadrul IMD Business School din Lausanne, Elveția 

(1984). 

 

Liviu Ilași – membru în Consiliul de Administrație, are peste 27 de 

ani de experiență profesională. În afara calității de membru în Consiliul 

de Administrație al CONPET, dl. Liviu Ilași este și  director general  din 

Decembrie 2012. Anterior, a deținut funcția de director executiv în 

cadrul Electrica SA (martie 2010-decembrie 2012) și de director general 

/ președinte al Consiliului de Administrație în cadrul CONPET (februarie 

2005 – martie 2009). În perioada 1989 – 2005, a ocupat diverse funcții 

în cadrul CONPET. Domnul Liviu Ilași este licențiat al Universității 

Petrol și Gaze din Ploiești. În anul 2005 a absolvit masterul în tehnologii avansate în 

ingineria protecției mediului. A absolvit programul MBA Româno-Francez la Academia de 

Studii Economice București în colaborare cu CNAM Paris (2006). 

 

Cristiana Chiriac – membru în Consiliul de Administratie, are peste 

39 de ani de experiență profesională, iar în prezent ocupă funcția de 

consilier juridic în cadrul Ministerului Energiei. Din anul 1995 pâna în  

prezent a ocupat diverse funcții în cadrul Ministerului Energiei, unde a 

analizat și avizat proiecte de acte normative promovate de direcțiile de 

specialitate. Doamna Cristiana Chiriac  este licențiat al Universității 

Transilvania Brașov, Facultatea de Drept și Sociologie (2004) și 

absolvent al Institutului Politehnic București (1977). 
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Darius Dumitru Meșca – membru  în Consiliul de Administrație, are 

peste 20 de ani de experiență profesională în domeniul energetic. De 

asemenea, experiența sa profesioanală cuprinde diverse  funcții în cadrul 

Guvernului României și în Consiliul Județean Prahova (septembrie 2005 

- prezent), precum și funcția de director general în cadrul Terqua Ploiesti 

(aprilie 2001- septembrie 2005), director general în cadrul Park Industrial 

Dacia Ploiești (2001), director general în cadrul Dacia SA Ploiești (1998-

2001). În perioada 2005 - 2009, dl. Darius Dumitru Meșca a avut calitatea de membru în 

Consiliile de Administrație ale FDFEE Electrica Muntenia Nord SA, Distrigaz- Sud SA și 

CONPET. În perioada decembrie 2012 - martie 2015 a avut calitatea de membru în Consiliul 

de Administrație al FDFEE Electrica Muntenia Nord SA. Domnul Darius Dumitru Meșca 

este licențiat al Universității Petrol-Gaze din Ploiești (1997) și este doctor inginer din anul 

2011. 

 

 

Radu Bugică – membru în  Consiliul de Administrație, are peste 25 

de ani de experiență profesională. În afara calității de membru în 

Consiliul de Administrație al CONPET, în prezent este membru în  

Consiliul de Supraveghere al Transelectrica (din noiembrie 2012) și  

reprezentant în Consiliile  de Administrație ale societăților Covalact SA 

și Lactate Harghita SA, societăți controlate de fondul de investiții 

SigmaBleyzer SouthEast Europe Fund IV (din  iunie 2008). În perioada 

septembrie 1996 -  iunie 2004, dl. Radu Bugică a lucrat pentru Global Valori Mobiliare, 

subsidiară a Global Securities, unde a fost numit director general. Înainte de 1996 a lucrat 

în cadrul Bancpost, unde a ocupat mai multe funcții. Domnul Radu Bugică este licențiat al 

Universității Politehnice București, Facultatea de Tehnologia Construcțiilor de Mașini 

(1990) și al Academiei de Studii Economice din București – Facultatea de Finanțe, Bănci și 

Burse de Valori (1997). 

 

 

Roxana Elena Gheorghe – membru în Consiliul de Administrație, are 

peste 19 ani de experiență profesională. În afara calității de membru în 

Consiliul de Administrație al CONPET, d-na. Roxana Elena Gheorghe 

este director operațiuni comerciale în cadrul Electrica Furnizare SA 

București, din anul 2015. Experiența sa profesională cuprinde funcții 

precum cea de președinte al Consiliul de Administrație  Neptun SA, 

director general adjunct  la Paltinu SA, administrator și director general 

la Neptun Trading, președinte al Consiliului de Administrație la Soceram SA,  Hidrotehnica 

Galați SA, Medimfarm SA, director general la Metaleuroest. Doamna Roxana Elena 

Gheorghe este licențiat al Academiei de Studii Economice București, Facultatea de Comerț, 

din anul 1997. 
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Răzvan Ștefan Lefter – membru în Consiliul de Administrație, are 

peste 13 ani experiență profesională. În afara calității de membru în 

Consiliul de Administrație al CONPET, dl. Răzvan Ștefan Lefter este, 

începând din 2016, reprezentant al RSL Capital Advisors în Consiliul de 

Administrație la Cemacon Zalău, membru în Consiliul de Administrație 

la Teraplast SA, managing partner la RSL Capital Advisors. Începând cu 

anul 2015 este membru în Consiliul de Supraveghere Eurohold AD 

Bulgaria, iar din anul 2016, membru în Consiliul de Administrație Mundus Services AD 

Bulgaria. În perioada 2007-2015 a ocupat poziția de Equity Sales Trader, Research Analyst 

EFG Eurobank Securities (ianuarie 2007- noiembrie 2011), Sr. Equity Sales Trader Swiss 

Capital SA (noiembrie 2011 - iunie 2014), membru în Consiliul Reprezentanților 

Acționarilor SIF Muntenia (iulie 2012 - aprilie 2013), membru în Consiliul de Administrație 

Condmag SA (aprilie 2014 - septembrie 2015). Înainte de 2007 a lucrat în cadrul ING Bank 

ca analist și manager relații clienți internaționali. Domnul Răzvan Ștefan Lefter este licențiat 

al Academiei de Studii Economice București, Facultatea de Finanțe, Bănci, Asigurări și 

Burse de Valori, din anul 2003 și deținător al titlului de Chartered Financial Analyst (CFA) 

acordat de CFA Institute  (SUA). 
 
 

Dl. Weiler Dan deține un număr de 120 acțiuni emise de societate, Dl. Ilaşi Liviu deţine un 

număr de 40 acţiuni emise de societate, ceilalți administratori neavând participații la 

capitalul social al CONPET S.A. 
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SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ 
 

Evoluția  principalilor indicatori de performanță ai societății realizați în primele 6 luni 2017, 

comparativ cu bugetul și cu aceeași perioadă a anului precedent, se prezintă astfel: 

 

Realizat 

6 luni 

2017 

B.V.C. 

6 luni 

2017 

Variație 

Realizat  

6 luni 

2017/BVC 

[▲/▼%] 

Indicatori 

Realizat 

6 luni 

2017 

Realizat 

6 luni 

2016 

Variație 

Realizat 

6 luni  

2017/2016 

[▲/▼%] 

      
INDICATORI DE PERFORMANȚĂ  

Consiliul de Administrație/Director 

General 

      

68,22 59,92 ▲13,9% EBITDA (milioane lei) 68,22 63,13 ▲8,1% 

84,09% 88,61% ▼4,5pp Cheltuieli exploatare (%Cifra de afaceri) 84,09% 85,05% ▼0,9pp 

121 118 ▲2,6% Productivitate ( mii lei/salariat) 121 121  

20 13 ▲53,8 Număr Avarii Tehnice 20 12 ▲66,7%  

3 2 -  Număr rapoarte broker 3 6 -  

16 25 -  Poziție BVB – capitalizare 16 15 -  

    INDICATORI  OPERAȚIONALI     

3.211,45 3.088,25 ▲4,0% Cantități totale transportate (mii tone) 3.211,45 3.457,91 ▼7,1% 

48,78 51,90 ▼6,0% Costuri exploatare/tonă (lei/tonă) 48,78 46,11 ▲5,8% 

    ALȚI INDICATORI  FINANCIARI     

202,60 197,79 ▲2,4% Total venituri exploatare (milioane lei) 202,60 202,25 ▲0,2% 

156,67 160,27 ▼2,2% Cheltuieli exploatare (milioane lei) 156,67 159,45 ▼1,7% 

22,68% 19,0% ▲3,7 p.p. 
Marja profit exploatare (%venit 

exploatare) 
22,68% 21,17% ▲1,5 p.p. 

19,75% 16,67% ▲3,1 p.p. Marja de profit net (% total venituri) 19,75% 18,15% ▲1,6 p.p. 

45,94 37,51 ▲22,5% EBIT (milioane lei) 45,94 42,80 ▲7,3% 

40,39 33,18 ▲21,7% Profit net (milioane lei) 40,39 37,04 ▲9,0% 

4,67 3,84 ▲21,6% EPS (profit net/ acțiune) 4,67 4,28 ▲9,1% 

       

      
INDICATORI REALIZARE  

INVESTIȚII 
   

14,72 19,11 ▼22,9% Investiții - total, din care: (milioane lei) 14,72 20,28 ▼27,4% 

11,70 16,84 ▼30,5% Investiții – domeniul public (mil. lei) 11,70 19,01 ▼38,4% 

3,02 2,27 ▲33,0% Investiții – domeniul operator (mil. lei) 3,02 1,27 ▲137,8% 

1671 1675 ▼0,2% Nr. Mediu de salariați 1671 1668 ▲0,2% 

 

Rezultatele societății  
• Financiare 

Rezultatele financiare ale societății în semestrul I 2017, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2016 

se prezintă astfel: 

 EBITDA realizată în semestrul I 2017 (68,22 milioane lei) a înregistrat o creștere cu 8,1% 

față de 2016 (63,13 milioane lei). 

 Profitul din exploatare (EBIT) a crescut cu 7,3%, de la valoarea de 42,80 milioane lei în 

semestrul I 2016 la 45,94 milioane lei în anul 2017; 
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 Cifra de afaceri în semestrul I 2017 a fost de 186,31 milioane lei, în scădere cu 0,6% față de 

semestrul I 2016 (187,48 milioane lei). 

 Veniturile din exploatare au înregistrat o ușoară creștere (0,2%) de la 202,25 miloane lei în 

2016 la 202,60 milioane lei în 2017. 

 

 Operaționale 

Volumul activității de transport, pe subsisteme de transport, este prezentat mai jos: 

 

         Subsistem transport 
Realizat  

Sem I 2017 

BVC   

Sem I 

2017 

Realizat 

Sem I 

2016 

Țară (mii tone) 1.784,87 1.763,16 1.854,59 

Import (mii tone) 1.426,58 1.325,09 1.603,32 

Total (mii tone) 3.211,45 3.088,25 3.457,91 

 

 Investiții 

Programul de investiții pentru anul 2017 cuprinde atât obiectivele de investiții în continuare 

cât și programe noi de investiții privind modernizarea instalațiilor, echipamentelor și 

dotărilor aferente Sistemului Național de Transport al Petrolului, dar și reabilitări de 

conducte și puneri în siguranță. 

 

În perioada 01.01.2017-30.06.2017, CONPET a realizat investiții în valoare de 14,72 

milioane lei, față de 20,28 milioane lei raportate în semestrul I 2016. 

 

 Acțiunile societății 

Capitalizarea bursieră a fost de 824,20 milioane lei (95,20 lei/acțiune) la 30.06.2017, față 

de 682,21 milioane lei (78,80 lei/acțiune) la 31.12.2016 . 

Profitul net pe acțiune pentru semestrul I 2017 este de 4,67 lei/acțiune,  înregistrând o creștere de 9,1% 

față de valoarea de 4,28 lei/acțiune înregistrată în semestrul I 2016. 

 

 Dividende 

În data de 26.04.2017, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat situațiile 

financiare anuale pentru exercițiului financiar 2016 și repartizarea sumei de 143.562.274 lei 

ca dividende cuvenite acționarilor din profitului net aferent exercitiului financiar 2016 și din 

rezultatul reportat. 

Valoarea cumulată a dividendului brut este de 16,58236321 lei/acțiune. 
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Evoluția  acțiunii  COTE 

 

 

 
 

Evoluția acțiunii COTE în comparație cu indicii bursieri BET, BET-TR, BET-XT, 
BET-BK, BET-NG și BETPLUS în care este inclusă (%) 

 
                             

 
 
 
 
 
 
 

     

 

 

 

 

 

 

Informații emisiune 

Număr total acțiuni 8.657.528 
Valoare nominală 3,30 
Capital social 28.569.842,40 

Total 52 săptămâni 

Număr tranzacții 14.044 
Volum 903.710 
Valoare 93.847.609,50 
Max. 52 săptămâni 143,00 
Min. 52 săptămâni 64,80 

Indicatori bursieri 

Capitalizare 824.196.665,60 
PER 11,52 
P/BV 1,04 
EPS 8,26 
DIVY 17,42 
Dividend (2016) 16,58 

Statistici de preț 

% 1 lună -32,96% 

% 3 luni -15,75% 

% 6 luni 19,30% 

% vs BET 1 lună -32,96% 

% vs BET 3 luni -15,75% 

% vs BET 6 luni 14,71% 

% YDT 20,81% 

% YOY 29,00% 
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Pe parcursul primelor șase luni ale anului 2017 s-au înregistrat 10.907 tranzacții bursiere, 

cu un volum tranzacționat de 676.717 acțiuni, valoarea totală a tranzacțiilor fiind de 

77.312.733 lei. În tot acest interval prețul minim de tranzacționare a fost de 78,80 lei/acțiune, 

iar prețul maxim de 143 lei/acțiune. În medie, s-au tranzacționat 5.502 acțiuni/zi, valoarea 

medie a unei zile de tranzacționare fiind de 628.559 lei/zi.  

 

Seriile de prețuri ale acțiunilor emise de societatea CONPET S.A. au urmat un trend 

ascendent pe parcursul primelor cinci luni ale anului, spre deosebire de luna iunie, când 

acțiunile COTE au scăzut la 30 iunie la 91,60 lei/acțiune,datorită corecției ex-dividend după 

data de 29 iunie 2017. Pragul minim al prețului de tranzacționare al acțiunilor a fost atins în 

prima zi a perioadei analizate, în timp ce pragul maxim a fost înregistrat în ultima săptămână 

a lunii mai, când prețul acțiunilor COTE a atins  un maxim istoric de143 lei/acțiune. 

 

În semestrul I 2017 s-au înregistrat  3 tranzacții pe piața auxiliară de tip DEAL, respectiv : 

în data de 28.02.2017- 23.757 acțiuni COTE în valoare de 2.304.429 lei (preț mediu de 97 

lei/acțiune) : în  16.03.2017 -  7.500 acțiuni  în valoare de 723.000 lei (preț mediu de 96,40 

lei/acțiune) și în  data de 04.05.2017- 4.000 acțiuni în valoare de 520.000 lei (preț mediu de 

130 lei/acțiune). 

     

Pe parcursul semestrului I  prețul de tranzacționare al unei acțiuni a crescut cu 19,30%. 

   

Evoluția pozitivă a CONPET pe piața de capital și îndeplinirea condițiilor prevăzute de 

standardele calitative și cantitative impuse de piață, au determinat Comisia Indicilor să 

decidă includerea, începând cu data de 20.03.2017 și a societății CONPET S.A. în indicii 

BET alaturi de alte 11 companii și BET TR. Astfel, CONPET S.A. este inclusă în 7 din cei 

9 indici ai Bursei de Valori București: BET, BET-TR, BET-XT, BET-XT-TR, BET-BK, 

BET-NG, BET Plus. 

      

În perioada ianuarie-iunie2017 au fost emise 3 rapoarte de analiză de către  firme de 

brokeraj: Swiss Capital S.A. - un raport în data de 23.01.2017 și WOOD&Company – două 

rapoarte în data de 08.02.2017 și 29.06.2017. 

     

La sfârșitul lunii iunie 2017, societatea CONPET S.A. avea o capitalizare de 824.196.666 

lei, ocupând poziția 16 în “Top 25 al emitenților după capitalizare” . 
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Situația financiar – contabilă 

 
Situațiile financiare interimare simplificate la data de 30.06.2017 și pentru perioada ianuarie 

– iunie 2017 au fost întocmite în conformitate cu IAS 34-Raportarea Financiară Interimară. 
 
 
Situația poziției financiare la 30 iunie 2017 

 

 Mii lei 
30 iunie 2017 

(revizuită)  

31 decembrie 

2016  

(auditată) 

   

Active imobilizate   

Imobilizări corporale 395.853 403.469 

Imobilizări necorporale 1.494 1.971 

Imobilizări financiare  856 657 

Total  398.203 406.097 

   

Active circulante   

Stocuri 7.979 8.548 

Creanțe comerciale și alte creanțe 35.611 42.356 

Investiții pe termen scurt 19.095 163.054 

Numerar și echivalente de numerar 442.025 244.598 

Cheltuieli în avans 774 256 

Total  505.484 458.812 

ACTIVE TOTALE 903.687 864.909 

   

Capitaluri proprii 702.148 795.713 

Venituri în avans                                                                          1.415                     1.484 

Datorii pe termen lung 5.894 5.214 

Datorii pe termen scurt 194.230 62.498 

Datorii totale 200.124 67.712 

CAPITALURI PROPRII și DATORII 903.687 864.909 
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Activele totale ale societății au crescut cu 38,8 milioane lei comparativ cu 31 decembrie 

2016. 

Se inregistrează o ușoară scădere a activelor imobilizate (1,9%) datorită unui nivel mai mic 

de investiții-intrări (14,72 milioane lei) în comparație cu amortizarea activelor imobilizate 

(22,28 milioane lei)  

 

Activele curente au crescut cu 46,67 milioane lei (10,2%), de la 458,81 milioane lei la 

31.12.2016 la 505,48 milioane lei la 30.06.2017. Creșterea a fost determinată, în principal, 

de creșterea disponibilităților (numerar și investiții pe termen scurt) (53,47 milioane lei). 

Disponibilitățile bănești cuprind numerarul reprezentând cota de modernizare neutilizată în 

suma de 202,46 milioane lei, mai mare cu 14,98 milioane lei față de cota existentă la sfârșitul 

anului 2016 (187,48 milioane lei).  

 

Creanțele au scăzut cu 6,75 milioane lei (15,9%), de la 42,36 milioane la 35,61 milioane lei, 

urmare a diminuarii creanțelor de încasat din activitatea de transport cu 3,86 milioane lei și 

a altor debite cu 2,89 milioane lei. 

 

Capitalurile proprii la data de 30.06.2017, înregistrează o descreștere cu 93,56 milioane lei 

(11,2%) față de valoarea la 31.12.2016, determinată de următoarele modificări ale 

elementelor de capitaluri: 

•  diminuarea rezultatului exercițiului cu 29,45 milioane lei, generată de: scăderea 

profitului net al 2016 (69,84 mil. lei), urmare a repartizării acestuia sub formă de 

dividende și la rezerve-surse proprii de finanțare și de creștere cu profitul net din 

semestrul I 2017 (40,39 milioane lei); 

•  creșterea altor rezerve cu 10,85 milioane lei cotă de modernizare, care a crescut de la 

423,57 milioane lei la 31.12. 2016 la 434,42 milioane lei la 30.06.2017 ; 

•  scăderea rezultatului reportat cu 72,26 milioane, generată de repartizarea sub formă de 

dividende a sumei de 73,73 milioane lei și de transferul surplusului realizat din rezervele 

din reevaluarea mijloacelor fixe, în suma  de 1,47 milioane lei.. 

•  diminuarea altor elemente de capitaluri cu 2,71 milioane lei. 

La 30.06.2017, datoriile pe termen lung înregistrează o ușoară creștere, 0,7 milioane lei față 

31.12.2016 din impozitul pe profitul amânat aferent reluării la venituri a unor provizioane. 

 

Datoriile curente în suma de 194,2 mil. lei sunt mai mari  cu 131,73 milioane lei față de 

31.12.2016. 

Creșterea a fost generată, în principal, de repartizarea sub formă de dividende cuvenite 

acționarilor a sumei de 143,56 milioane lei.  

 

Valoarea totală a datoriilor, pe termen scurt și lung, a crescut cu 132,4 milioane lei. 
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Rezultate Financiare - Semestrul I 2017 

 

În primele șase luni ale anului 2017, CONPET a înregistrat o creștere a profitabilității, 

ajungând la un profit net de 40,39 milioane lei, mai mare cu 3,35 milioane lei față de șase 

luni 2016 (37,04 milioane lei).  

Evoluția performanței financiare în semestrulul I 2017, comparativ cu semestrul I 2016, în 

sinteză, este  mai jos prezentată în grafic. 

 

 
 

Nivelul indicatorilor din contul de profit și pierdere, realizat în perioada ianuarie-iunie 2017 

în comparație cu cel înregistrat în aceeași perioadă a anului 2016, arată o creștere a 

performanței financiare, astfel: 

- Profitul activității de exploatare a înregistrat o creștere de 3,14 milioane lei în 

condițiile scăderii volumului de transport cu 2,44 milioane lei. Creșterea 

profitului s-a realizat din scăderea costurilor operaționale cu 4,74 milioane lei și 

din creșterea altor venituri din exploatare cu 2,79 milioane lei; 

- EBITDA a crescut de la 63,13 milioane lei la 68,22 milioane lei; 

- Profitul net a crescut cu 3,35 milioane lei, creșterea fiind generată în proporție de 

91% de rezultatul activitații de exploatare. 

 
 

 

 

 



CONPET SA PLOIESTI                                                                                                                   Raport Semestrial  

  Ianuarie -  Iunie 2017 

14 

 

 

 

Venituri din exploatare 

 

Comparativ cu bugetul aprobat și perioada precedentă, veniturile totale ale activității 

operaționale în semestrul I 2017 se prezintă astfel: 

 

Realizat 

Sem I 

2017 

BVC 

Sem I 

2017 

Variație 

Realizat 

Sem I 

2017/BVC 

[▲/▼%] 

Indicatori 

mii lei 

Realizat 

Sem I 

2017 

Realizat 

Sem I 

2016 

Variație 

Realizat 

Sem I 

2017/2016 

[▲/▼%] 

  
Venituri din servicii de transport 

Subsistem țară 

1.784,87 1.763,16 ▲1,2% mii tone 1.784,87 1.854,59 ▼3,8% 

143.378 141.441 ▲1,4%  mii lei 143.378 149.265 ▼3,9% 

 
Venituri din servicii de transport 

Subsistem import 

1.426,58 1.325,09 ▲7,7% mii tone 1.426,58 1.603,32 ▼11,0% 

40.748 37.701 ▲8,1%  mii lei 40.748 37.297 ▲9,30% 

    
Venituri totale din servicii de 

transport 
  

 

3.211,45 3.088,25 ▲4,0% mii tone 3.211,45 3.457,91 ▼7,1% 

184.126 179.142 ▲2,9%  mii lei 184.126 186.562 ▼1,3% 

695 622 ▲11,7% Venituri din chirii 695 594 ▲17,0% 

1.493 1.106 ▲35,0% Alte venituri  1.493 525 ▲184,4% 

186.314 180.870 ▲3,0% Cifra de afaceri 186.314 187.481 ▼0,6% 

900 588 ▲53,1% Câștig din cedări active 900 - n/a 

15.105 15.799 ▼4,4% 

Reluarea la venituri a rezervei 

constituite pe seama cheltuielilor cu 

cota de modernizare 

15.105 13.451 ▲12,3% 

284 529 ▼46,3% Alte venituri  284 1.323 ▼78,5% 

15.389 16.328 ▼5,8% Alte venituri din exploatare 15.389 14.774 ▲4,2% 

202.603 197.786 ▲2,4% Total venituri din exploatare 202.603 202.255 ▲0,2% 

 

La 30.06.2017 veniturile din exploatare au crescut cu 2,4% faţă de prevederile bugetare și 

0,2% față de aceeași perioadă a anului 2016.  

 

Activitatea de transport 

 

Tarife de transport 

În semestrul I 2017, tarifele practicate pentru transportul țițeiului, gazolinei, condensatului 

și etanului sunt cele aprobate de A.N.R.M. prin Ordinul nr.32/2016 , astfel: 

• pentru prestarea serviciului de transport al ţiţeiului, gazolinei și condensatului pe 

subsistemul țară (79,75 lei/tonă); 

• pentru prestarea serviciului de transport pe subsistemul de transport import tarifele 

au fost pe tranșe de cantități transportate și rafinării, astfel: 
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Perioada 
Arpechim Bazinul Ploiesti Petromidia 

mii 

to/lună lei/to mii to/lună lei/to mii to/lună lei/to 

09 feb 2016 - prezent 
< 100 38,85 < 100 38,00 < 100 8,00 

> 100 16,60 > 100 16,00 > 100 7,33 

 

 

Evoluție cantitați transportate 
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Diminuarea veniturilor totale din transport, în semestrul I 2017, cu suma de 2,43 milioane 

lei (1,3%), comparativ cu 2016, a fost generată de scăderea cantităților transportate cu 246 

mii tone. Această situație s-a datorat închiderii rafinăriei Lukoil Ploiești pentru a se efectua 

revizia tehnologică, în perioada 25.02.2017-05.04.2017, pe de o parte, și a scăderii 

cantităților transportate pentru OMV Petrom pe subsistemul de țară.  

 

Față de prevederile bugetate, veniturile din transport înregistrează o creștere cu 4,98 

milioane lei (2,9%) din depășirea cantitățiilor bugetate cu 123 mii tone.  

 

Veniturile din serviciile de transport ţiţei, gazolină şi condensat deţin o pondere 90,9% în 

totalul veniturilor din exploatare.  

 

Societatea a realizat venituri și din alte activități, diferite de serviciul de transport, în valoare 

de 2,2 milioane lei reprezentând închirieri de terenuri și echipamente de telecomunicații, 

manevră vagoane, vânzare de material tubular etc. 

 

În perioada ianuarie - iunie 2017, societatea a înregistrat alte venituri din exploatare în sumă 

de 15,39 milioane lei reprezentând, în principal, amortizarea activelor fixe finanțate din cota 

de modernizare reluată la venituri (98%) și câștigul obținut din vânzarea produsului de 

operare - gazolină rezultat în urma evacuarii acestuia din conducta de transport Țicleni - 

Petrobrazi. 
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Cheltuieli de exploatare 

Cheltuielile realizate în semestrul I 2017, comparativ cu semestrul I 2016 și prevederile 

bugetate se prezintă astfel: 

 

Realizat 

Sem I 

2017 

BVC 

Sem I 

2017 

Variație 

Realizat 

Sem I 

2017/BVC 

[▲/▼%] 

Indicatori 

mii lei 

Realizat 

Sem I 

2017 

Realizat 

Sem I 

2016 

Variație 

Realizat 

Sem I 

2017/2016 

[▲/▼%] 

3.230 3.412 ▼5,3% Cheltuieli materiale, din care: 3.230 3.145 ▲2,7% 

1.733 1.642 ▲5,5% 
-cheltuieli cu materialele 

consumabile 
1.733 1.556 ▲11,40% 

823 856 ▼3,9% -cheltuieli cu combustibilul 823 825 ▲0,2% 

5.172 5.191 ▼0,4% Cheltuieli cu  energia și apa  5.172 4.940 ▲4,7% 

57.563 58.407 ▼1,4% 
Cheltuieli cu personalul, din 

care: 
57.563 55.912 ▲3,0% 

37.313 37.922 ▼1,6% -cheltuieli cu salariile 37.313 36.394 ▲2,5% 

11.361 11.395 ▼0,3% 

-cheltuieli cu asigurările, 

protecție. socială și alte obligații 

legale 

11.361 11.122 ▲2,2% 

8.889 9.091 ▼2,2% -alte cheltuieli cu personalul 8.889 8.396 ▲5,9% 

22.280 22.404 ▼0,6% 

Chelt. cu amortizarea imobil. 

corporale și necorporale și 

ajustări de valoare 

22.280 20.323 ▲9,6% 

49.366 50.870 ▼2,9% 
Cheltuieli cu prestațiile 

externe, din care: 
49.366 51.725 ▼4,6% 

700 1.625 ▼56,9% 
-mentenanță   

( întreținere și reparații ) 
700 1.117 ▼37,3% 

28.104 27.146 ▲3,5% 
-cheltuieli cu transportul țițeii pe 

calea ferată 
28.104 29.471 ▼4,6% 

221 800 ▼72,4% 
-cheltuieli cu lucrări de 

ecologizare 
221 480 ▼53,9% 

14.147 13.690 ▲3,3% -redevență petrolieră 14.147 14.273 ▼0,9% 

6.194 7.609 ▼18,6% -alte servicii executate de terți 6.194 6.382 ▼2,9% 

(1.063) - - 
Ajustări de valoare privind 

activele curente 
(1.063) (50)  

(7.700) (6.597) ▼16,7% Ajustări privind provizioanele (7.700) (9.065) ▼15,1% 

- -  Pierdere din cedare active - 3.501  

27.819 26.587 ▲4,6% 
Alte cheltuieli de exploatare, 

din care: 
27.819 29.019 ▼4,1% 

25.963 25,162 ▲3,2% -cheltuieli cota de modernizare 25.963 27.395 ▼5,2% 

156.667 160.274 ▼2,2% Total cheltuieli de exploatare 156.667 159.450 ▼1,7% 

 

Cheltuielile de exploatare realizate în perioada ianuarie - iunie 2017 au scăzut cu 1,7% față 

de aceeași perioadă 2016 de la 159,45 milioane lei la 156,67 milioane lei și sunt cu 2,2% 

mai mici față de buget (3,61 milioane lei). 

 

Costurile operaționale înregistrate cu exploatarea celor două subsisteme de transport (țară și 

import) sunt diminuate cu 2,5% în semestrul I 2017 față de semestrul I 2016. 
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În schimb, costul pe tonă transportată crescut cu 5,0% (de la 44,14 lei/tonă  2016 la 46,36 

lei/tonă 2017), datorită scăderii cantității totale transportate. 

 

În structură, evoluția costului pe tonă se prezintă, astfel: 

 

 subsistemul țară realizează în 2017 un cost pe tonă în creștere cu 1,0%,  de la 67,06 

lei/tonă la  67,74 lei lei/tonă, generată de scăderea cantităților transportate cu 70 mii 

tone (3,8%); 

 subsistemul import înregistrează o creștere a costului/tonă cu 11,2%, de la 17,63 

lei/tonă la 19,61 lei/tonă, datorita  scăderii cantității transportate cu 177 mii tone, ca 

urmare a  închiderii rafinăriei Petrotel Lukoil Ploiești pe o perioada de 40 de zile. 

 

Profitabilitatea subsistemelor de transport se prezintă astfel: 

 

 
 

Profit operațional 

 

În primele 6 luni 2017, EBITDA a crescut cu 8,1% (5,09 milioane lei) față de perioada 

similară a anului precedent. 

Evoluția pozitivă a EBITDA a fost susținută prin măsuri de îmbunătățire a controlului 

costurilor operaționale care au dus la economii în suma de 4,74 milioane lei față de 6 luni  

2016, dar și de creșterea amortizării cu aproximativ 2 milioane lei. 
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Comparativ cu prevederile din buget, nivelul EBITDA este cu 13,9% mai mare (8,3 milioane 

lei), fiind influențată de creșterea cu 2,9% a veniturilor din transport, dar și din economiile 

realizate la costuri în suma de 4,18 milioane lei față de valoarea bugetată a acestora. 

 

Scăderea cantității transportate pe subsistemul de transport țară a avut un impact negativ 

asupra profitabilității, fiind înregistrat un profit cu 9,8% mai mic decât cel obținut în 

perioada similară a anului 2016 (22,46 milioane lei 6 luni 2017 față de 24,89 milioane lei 6 

luni perioada precedentă). 

 

În schimb, pe subsistemul de transport import situația este inversă, înregistrându-se o 

creștere a profitabilitații cu 3,75 milioane lei datorată creșterii cantității transportate cu 342 

mii tone în relația cu OMV Petrom, precum și de diminuarea costurilor cu 1,04%, 

compensandu-se astfel influența nefavorabilă a scăderii cantităților transportate la rafinăria 

Lukoil.  

Profit din exploatare (EBIT) 

EBIT a înregistrat o creștere de 7% față de 6 luni 2016 (45,94 milioane lei de la 42,80 

milioane lei). 

Comparativ cu bugetul, EBIT a crescut cu 22,5% (8,43 milioane) lei. 

 

Profit brut 

Profitul înainte de impozit a înregistrat o creștere de 7,2% față de 6 luni 2016 (47,84 milioane 

lei de la 44,63 milioane lei). 

 

Rezultat financiar 

Rezultatul financiar înregistrat în semestrul I 2017 a fost pozitiv (1,90 milioane lei). 

 

Profit net 

Profitul după impozit a înregistrat o creștere cu 9% față de 6 luni 2016 (40,39 milioane lei 

de la 37,05 milioane lei). 

 

Fața de prevederile bugetare, profitul net este crescut cu 21,7% (7,21 milioane lei) . 
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Situația fluxurilor de trezorerie în perioada 01.01.2017 –  30.06.2017 vs. 

perioada 01.01.2016 – 30.06.2016 

 

(METODA DIRECTĂ)  Lei 

  Denumirea elementului 

Ianuarie – 

Iunie   

2017 

Ianuarie – 

Iunie 

 2016 

  Fluxuri de numerar din activități de exploatare:     

+ Încasări din prestarea de servicii 199.692.134 198.599.686 

+ Încasări din dobânzi aferente plasamentelor bancare 1.221.583 805.293 

+ Alte încasări 2.401.295 748.138 

- Plăți către furnizorii de bunuri și servicii (55.285.084) (56.891.663) 

- Plăți către și în numele angajaților (56.188.567) (54.937.366) 

- Plăți TVA (24.969.109) (24.465.356) 

- Plăți impozit pe profit (7.743.195) (7.169.662) 

- Alte plăți privind activitatea de exploatare (17.699.616) (16.148.793) 

A Numerar net din activități de exploatare 41.429.441 40.540.277 

  Fluxuri de numerar din activități de investițiî:     

+ Încasări din vânzarea de imobilizări corporale 1.424.124 - 

+ Încasări din cota de modernizare 25.963.435 27.395.011 

+ Încasări din investiții financiare pe termen scurt  142.959.952 262.480.756 

+ Încasări din dobânzi aferente titlurilor de stat 1.622.248 3.460.844 

- Plăți pentru achiziție de imobilizări corporale (19.110.522) (24.861.451) 

- Plăți pentru investiții financiare pe termen scurt - (172.095.327) 

B Numerar net din activități de investiție 152.859.237 96.379.833 

  Fluxuri de numerar din activități de finanțare:     

+ Încasări dividende transferate Depozitarului Central 2.709.838 2.044.338 

- Dividende plătite (143.058) (78.247) 

C Numerar net din activități de finanțare 2.566.780 1.966.091 

  Creșterea netă a numerarului și echivalentelor de 196.855.458 138.886.201 

  numerar=A+B+C=D2-D1     

D1 Numerar și echivalente de numerar la 244.597.901 124.120.815 

  începutul perioadei     

D2 Numerar și echivalente de numerar la 441.453.359 263.007.016 

  sfârșitul perioadei     

 la care se adaugă:   

 

Titluri de stat sub forma obligațiunilor de stat și certificatelor 

de trezorerie 18.928.815 162.953.127 

 

Total disponibilități la sfârșitul perioadei 

460.382.174 425.960.143 
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Cheltuieli de capital (Investiții) 

 

Proiectele de investiții în cadrul CONPET vizează, în primul rând, creșterea eficienței 

activității  de transport și de operare în condiții de siguranță a SNT. 

 

Investițiile sunt finanțate din surse proprii care se compun din: cota de modernizare destinată 

exclusiv finanțării lucrărilor executate la activele din domeniul public precum și pentru 

finanțarea investițiilor noi aferente domeniului public și alte surse proprii. 

 

Sinteza investițiilor realizate în primele 6 luni ale anului 2017, după apartenența 

activelor, comparativ cu programul pentru aceeași perioadă se prezintă astfel:  

   mii lei 

Denumire 
Cumulat 6 luni 2017 

Program Realizat % 

TOTAL, din care: 19.108 14.719 77% 

Domeniul Public 16.834 11.695 69% 

Domeniul Operator 2.274 3.024 133% 

 

Investițiile realizate în primele 6 luni ale anului 2017 au fost în valoare de 14.719 mii 

lei, din care, pe surse de finanțare: 

 cota de modernizare – 11.531 mii lei ; 

 surse proprii (profit) – 3.188 mii lei. 

Programul de investiții a avut în vedere: 

 continuarea lucrărilor pentru reabilitarea conductelor magistrale pentru 

transport țiței și gazolină ; 

 lucrări de investiții asupra instalațiilor echipamentelor și dotărilor anexe 

aferente sistemului național de transport, dintre care cele mai importante:  

o Modernizarea sistemului de monitorizare vibrații și temperaturi la 

utilajele de pompare implementate în sistemul transport țiței țară; 

o Modernizare instalații de iluminat exterior prin utilizarea surselor în 

tehnologie LED Divizia Vest și Divizia Import; 

o Modernizare rampă încărcare țiței Independența.    

 

Principalele obiective de investiții puse în funcțiune în primele 6 luni ale anului 2017 au 

fost :            
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 Modernizare instalație de iluminat LED în punctele de lucru: Băicoi și stație pompare 

Bărbătești; 

 Modernizare centralelor telefonice PABX din locațiile Ploiești 1848, Ploiești-

Rezervoarelorși din punctele de lucru: Poiana Lacului, Bărăganu și Moinești; 

 Optimizare rețea acces Ethernet multiplexoare; 

 Imprejmuire rampă Marghita; 

 Climatizare și monitorizare locații sistem telecomunicații; 

 Modernizare aplicație integrată sistem de cântărire vagoane CF în rampele 

Bărbătești, Biled, Pecica, Marghita și Petrobrazi; 

 Modernizare sistem monitorizare vibrații și temperaturi în Videle, Cartojani și Otești; 

 Modernizare clădire laborator Pecica; 

 Modernizare automatizare rezervoare scursori stațiile A si B Călăreți; 

 Dotări și utilaje independente. 

Valoarea totală a acestor obiective de investiții a reprezentat 4.592,64 mii lei iar 

finanțarea s-a facut  din cota de modernizare (2.313,40 mii lei), și din alte surse proprii 

(2.279,24 mii lei). 
 

Achiziții 

 

Activitatea de achiziții s-a desfășurat în baza programului anual de achiziții aprobat și în 

conformitate cu Normele procedurale interne de achiziții.  

Situațiile contractelor de achiziții servicii cu valoare mai mare de 100.000 euro si a 

contractelor de achiziție lucrări  cu valoare mai mare de 500.000 euro sunt prezentate în 

anexele 8 și 9 la prezentul raport. 

 

Indicatori  economico – financiari   
 

Denumirea indicatorului Formula de calcul 

Ianuarie 

– Iunie  

2017 

Ianuarie - 

Iunie 

 2016 

1. Indicatorul lichidităţii curente  Active curente / Datorii curente 2,66 8,98 

2. Viteza de rotaţie a debitelor 

 clienţi (zile) 

Sold mediu clienţi / Cifra de 

afaceri (inclusiv TVA) x 180 zile  
29 28 

3. Viteza de rotaţie a activelor 

imobilizate (ori) 
Cifra de afaceri/active imobilizate 0,47 0,46 

4. Viteza de rotație a datoriilor 

comerciale 

Sold mediu furnizori / achizitii de 

bunuri și servicii (inclusiv TVA)x 

180 zile 

41 41 
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Indicatorul lichidităţii curente măsoară capacitatea societăţii de a-şi onora obligaţiile pe 

termen scurt. Valoarea obţinută de 2,66 este peste valoarea recomandată şi acceptabilă care 

este de 2. Indicatorul reflectă o capacitate bună a societăţii de acoperire a datoriilor curente 

pe seama activelor curente.  

Scăderea semnificativă a indicatorului lichidității curente ( de la 8,98 la 2,66) s-a datorat 

creșterii datoriilor curente urmare a repartizarii din rezultatul reportat la 31.12.2016 a sumei 

de 73,73 milioane lei, sub formă de dividende cuvenite acționarilor. 

 

Viteza de rotaţie a debitelor clienţi exprimă nivelul de eficacitate în colectarea creanţelor 

comerciale. Indicatorul înregistrează nivel în creștere, concretizat în încasarea creanțelor în 

29 de zile. 

 

Viteza de rotație a datoriilor exprimă numărul de zile de creditare pe care societatea îl 

obține de la furnizorii săi. Indicatorul înregistrează un nivel constant de 41 zile cu 12 zile 

mai mare decât durata de încasate a creanțelor. 

 

Viteza de rotaţie a activelor imobilizate evaluează eficacitatea activităţii activelor 

imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active 

imobilizate. Nivelul acestui indicator este de 0,47 rotații aferente semestrului I, 2017. 

 

Alte aspecte 

Litigii 

Cele mai importante litigii în care este implicată societatea sunt prezentate în continuare: 

 

 Dosar nr. 5555/2/2014* – Curtea de Apel București (în fond, pe rolul Tribunalului 

București cu nr. inițial 33317/3/2007) 

 

Părți: Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, MECMA (OPSPI) - Reclamant  

           CONPET S.A., Fondul Proprietatea S.A., Registrului Independent Regisco S.A., 

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare - Pârâți 

Obiectul cererii: Acțiune în revendicare mobiliară a unui număr de 524.366 acțiuni din 

capitalul social al societătii CONPET S.A. și obligația de a face. 

Precizări:  Prin decizia nr. 118/30.01.2015 Curtea de Apel București admite apelul declarat 

de apelanţii-reclamanţi Departamentul pentru Energie din cadrul Ministerului Economiei şi 

Ministerul Economiei în calitate de succesor în drepturi al Ministerului Economiei, 

Comerțului și Mediului de Afaceri. Admite cererea formulată de apelanţii-reclamanţi 

Departamentul pentru Energie din cadrul Ministerului Economiei şi Ministerul Economiei 

în calitate de succesor în drepturi al Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de 

Afaceri în contradictoriu cu pârâtul Fondul Proprietatea SA. Constată dreptul de proprietate 

al reclamantului Ministerul Economiei asupra a 524.366 acţiuni CONPET SA. Obligă  
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pârâţii să efectueze demersurile necesare în vederea înscrierii în registrul acţionarilor. 

Departamentul pentru Energie din cadrul Ministerului Economiei și Fondul Proprietatea SA 

au formulat recurs. 

Prin decizia nr. 802/19.04.2016 ICCJ admite recursurile declarate de recurentul-reclamant 

Ministerul Energiei şi recurenta-pârâtă Fondul Proprietatea SA împotriva deciziei civile nr.  

118/A din 30 ianuarie 2015, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a V-a Civilă. 

Casează decizia atacată şi trimite cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe. Respinge recursul 

declarat de recurentul-reclamant Ministerul Energiei împotriva încheierii din 03 aprilie 

2015, pronunţată de aceeaşi instanţă. 

Prin cererea de recurs, Fondul Proprietatea S.A a solicitat: 

-admiterea recursului astfel cum acesta a fost formulat; 

-modificarea în tot a Deciziei civile nr.118/A din data de 30.01.2015, pronunțată de Curtea 

de Apel București, secția a V-a civilă 

-și, pe cale de consecință, respingerea ca nefondată a acțiunii în revendicare mobiliară 

formulată inițial de A.V.A.S. (actualmente Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și 

Mijlocii și Mediului de Afaceri și Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului) și 

-cheltuieli de judecată. 

Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri (succesor în 

drepturi și obligații al Departamentului pentru Energie) a formulat recurs împotriva 

Încheierii pronunțate de Curtea de Apel București, secția a V-a civilă în ședința Camerei de 

Consiliu de la data de 03 aprilie 2015, solicitând: 

În temeiul prevederilor art.281 ind.3 C.proc.civ si art.304 pct. 7, 8 si 9 C.proc.civ. 

admiterea recursului, modificarea Încheierii recurate în sensul lămuririi ințelesului 

dispozitivului Deciziei civile nr.118/A/ 30.01.2015 și constatării dreptului de proprietate 

asupra acțiunilor CONPET SA ca fiind al Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și 

Mijlocii, iar nu al Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului. 

De asemenea, Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri 

(succesor în drepturi și obligații al Departamentului pentru Energie) a formulat recurs și 

împotriva Deciziei civile nr.118/A/ 30.01.2015 pronunțate de Curtea de Apel București, 

secția a V-a civilă, solicitând: 

Admiterea recursului, modificarea în parte a deciziei recurate, în sensul constatării 

dreptului de proprietate al reclamantului Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și 

Mijlocii și Mediului de Afaceri (iar nu al Ministerul Economiei, Comețului și Turismului) 

asupra a 524.366 acțiuni CONPET  SA. 

 

Prin Decizia nr. 932/19.05.2017 Curtea de Apel București admite excepţia lipsei calităţii 

procesuale active a apelantului Ministerul Economiei. Respinge apelul Ministerului 

Economiei ca fiind formulată de o persoană fără calitate procesuală activă. Respinge 

excepţia lipsei calităţii procesuale active a apelantului Ministerul Energiei, ca  
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neîntemeiată. Respinge apelul declarat de apelantul - reclamant Ministerul Energiei,ca 

nefondat. Admite în parte cererea de cheltuieli de judecată formulată de intimatul Fondul 

Proprietatea. Obligă apelantul Ministerul Energiei la plata către intimat a cheltuielilor de 

judecată constând în 10.708 lei taxă judiciară de timbru şi 150.000 lei onorariu de avocat.  

Hotărârea poate fi atactă cu recurs după comunicare.  

Stadiu procesual: -- 

Termen: -- 

 

 Dosar nr. 2378/105/2009 – Tribunalul Prahova 

Părți: Cojocaru Irinel - reclamant  

           CONPET  S.A. – pârât  

Obiect: Revendicare imobiliară a terenului în suprafață de 2500 mp, situat în Ploiești, str. 

Rezervoarelor. 

 

Precizări: Prin încheierea din data de 24.05.2011 instanța a suspendat cauza în temeiul art. 

244 alin. 1 C.proc.civ. La 22.10.2014 dosarul a fost repus pe rol. 

Stadiu procesual: Fond 

Termen: 03.08.2017 

 

 Dosar nr. 6544/105/2011* - Tribunalul Prahova  

Părți: CONPET S.A. - pârât 

           ICIM S.A. - pârât 

           E.T.H. Arhitectural Systeme S.R.L. prin lichidator judiciar Societatea Dăscalescu & 

Co – reclamant  

Obiect: PRETENȚII [suma în litigiu: 1.146.784,7 lei la care se adaugă daune-interese 

(penalități /dobânzi) 

Precizări: Prin Încheierea din data de 11.04.2017 Tribunalul Prahova, în baza dispozițiilor 

art. 262 alin. 4 din Legea nr.85/2014 suspendă judecata. Încheierea a fost atacată cu recurs. 

Acesta face obiectul dosarului nr. 6544/105/2011/a1 pe rol la Curtea de Apel Ploiești.  

Stadiu procesual: Fond-suspendat 

Termen: 28.09.2017 – pentru judecarea recursului formulat de E.T.H. Arhitectural Systeme 

S.R.L. împotriva încheierii prin care s-s dispus suspendarea. 

 

 Dosar nr. 2549/270/2015 – Tribunalul Bacău 

 

Părți: CONPET SA – pârât 

         Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz SA- pârât 

         Moraru Daniel – reclamant 

          Moraru Nicoleta Valentina – reclamant 

Obiect: Moraru Daniel și Moraru Nicoleta Valentina au formulat cerere de chemare în 

judecată solicitând instanței că,  prin hotărârea pe care o va pronunța să dispună: 
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- obligarea pârâților să-și ridice construcțiile efectuate de aceștia fără drept pe terenul 

reclamanților, situat în intravilanul localității Tg. Ocna, str. Magura nr. 7, cu număr 

cadastral 2165, iar în caz de refuz autorizarea noastră  (n.ns.a reclamanților) de a le ridica 

pe cheltuiala acestora (n.ns. a pârâților); 

- obligarea pârâților la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul proces 

Precizări: În data de 01.03.2016 instanța respinge ca nefondată cererea de chemare în 

judecată. Hotărârea a fost atacată cu apel de către reclamanți. 

 

Prin Încheierea din data de 13.03.2017 este admisă excepţia necompetenţei funcţionale a 

Secţiei I Civilă şi în consecinţă: Declină competența de soluţionare a cauzei la Secţia a II-a 

Civilă a Tribunalului Bacau spre competentă soluţionare.  

Stadiu procesual: Apel 

Termen: 26.09.2017 

 

 Dosar nr. 8425/281/2015 – Judecătoria Ploiești 

Părți: CONPET SA – pârât-reconvenient 

          Panaitescu Mircea – reclamant-pârât 

Obiect: Pretenții. Panaitescu Mircea a formulat cerere de chemare în judecată solicitând 

obligarea Conpet la plata sumei de 5.000 lei lipsa de folosință și renta anuală de  12.000 lei. 

CONPET   a formulat cerere reconvențională prin care a solicitat instituirea dreptului  de 

servitute legală și stabilirea rentei anuale. 

Stadiu procesual: Fond 

Termen: 14.09.2017 

 

 Dosar nr. 16082/281/2015 – Judecătoria Ploiești 

Părți:  CONPET  SA - pârât  

          Ovidenie Dumitru - reclamant 

Obiect: Revendicare imobiliară. Ovidenie Dumitru formulează cerere de chemare în 

judecată solicitând obligarea CONPET la restituirea terenului în suprafață de 335 mp situat 

în Com. Brazi, T 31, PARCELA 178/19; aducerea terenului în starea inițială; plata lipsei de 

folosință pentru ultimii 3 ani. CONPET a formulat cerere de arătare a titularului dreptului 

real. 

Stadiu procesual: Fond 

Termen: Pronunțare amânată la 12.07.2017 

 

 Dosar nr. 14960/280/2015 - Judecătoria Pitești 

Părți: CONPET SA – pârât 

           Cirstea Stelian și Cirstea Gherghina – reclamanți 

Obiect: Cirstea Stelian și Cirstea Gherghina,  au formulat cerere de chemare în judecată 

solicitând instanței obligarea pârâtei CONPET la: 
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1. plata lipsei de folosință de la data dobândirii în proprietate a terenului - mai precis de la 

data de 6 octombrie 2014, lipsa de folosință pe care o evalueaza provizoriu la suma de 1.000 

lei - urmând a se majora catimea cererii de chemare în judecată după administrarea 

probatoriului. 

2. să fie obligată pârâta să își ridice conductele și instalatiile aferente pe terenul proprietatea 

reclamantei iar în măsura în care acest lucru nu este posibil să fie obligată pârâta la plata 

unei sume lunare echivalentă cu contravaloarea unei chirii pentru terenul ocupat și afectat 

de conductele și instalațiile aflate pe el - la nivelul chiriilor practicate pe piața liberă. 

Stadiu procesual: Fond 

Termen: 05.09.2017 

 

 Dosar nr. 21382/281/2015 - Judecătoria Ploiești 

Părți: CONPET-pârât 

           Iordache Margareta - reclamant 

Obiect: Iordache Margareta formulează cerere de chemare în judecată solicitând obligarea 

pârâtei CONPET la plata contravalorii lipsei de folosință a imobilului proprietatea 

reclamantei, teren situat în comuna Blejoi, sat Ploieștori, tarlaua 24, parcela 187/15, pentru 

ultimii trei ani anteriori introducerii acțiunii. 

Precizări: Prin Încheierea din 02.05.2017 Judecătoria Ploiești, suspendă judecata cauzei în 

temeiul art.242 alin. 1 Cod.proc.civ.. Încheierea poate fi atacată cu recurs cât timp durează 

suspendarea cursului judecării procesului.  

 

Stadiu procesual: Fond - Suspendat 

Termen: -- 

 

 Dosar nr. 3451/108/2016* – Tribunalul Arad 

Părți: CONPET SA – pârât 

           UAT Orașul Pecica - reclamant 

Obiect: UAT a orașului Pecica a formulat cerere de chemare în judecată prin care a solicitat: 

În principal: -obligarea pârâtei CONPET S.A. să devieze conducta de țiței care traversează 

un număr de 22 parcele de teren intravilan, destinat construirii de locuințe, aflate în 

proprietatea noastră, în suprafața totală de 20.287 m.p. 

- obligarea pârâtei CONPET S.A. să achite suma de 65.000 de euro reprezentând 

contavaloarea casei situată în parcela nr.A141.7760/5/174, înscrisă în C.F. nr.306869 

deoarece aceasta nu mai poate să fie valorificată de către subscrisă. 

 

În subsidiar: 

- obligarea pârâtei  CONPET S.A. la plata unei rente anuale, pe durata existentei conductei, 

ca urmare grevarii suprafețelor arătate supra de dreptul de servitute legală exercitat de 

CONPET SA; 

 

http://portal.just.ro/280/SitePages/Dosare_Sedinta.aspx?id_sedinta=28000000000036294&id_inst=280
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- obligarea pârâtei CONPET S.A. la acordarea unor despagubiri pentru perioada 31.10.2014-

31.05.2016 ca urmare a limitării atributelor dreptului de proprietate a celor 22 de parcele de 

teren intravilan și a scăderii valorii de circulație a terenului pe piața imobiliară din cauza 

restricțiilor impuse de Ordinul 196/2006 al A.N.R.M. cu privire la construcții; 

-obligarea pârâtei SC CONPET S.A. ca din 3 în 3 ani sa adapteze cuantumul despăgubirilor 

la valoarea de circulatie din acel moment a unor terenuri similare si a prevederilor viitoarelor 

ordine ale A.N.R.M; 

-fixarea de către instața de judecată a datei scadente la care anual se vor plăti despagubirile, 

urmand ca neplata la termenul scadent sa atraga plata dobânzii legale aferenta sumei primită 

ca despăgubire pentru perioada de intârziere; 

- acordarea cheltuielilor de judecată ocazionate în cauză, în caz de opunere. 

Precizări: Prin sentința nr. 336/18.05.2017 Tribunalul Arad respinge acţiunea civilă 

formulată de reclamanta UAT a Oraşului Pecica având ca obiect obligaţie de a face şi 

pretenţii. Hotărârea poate fi atacată cu apel după comunicare. 

Stadiu procesual: Fond 

Termen: -- 

 

 Dosar nr. 7558/270/2016 – Judecătoria Onești 

Parti: CONPET SA – pârât 

           Comuna Urechești – reclamant 

Obiect: Comuna Urechești formulează cerere de chemare în judecată solicitând instanței de 

judecată: 

1. obligarea pârâtei-debitoare la plata sumei de 9.088 lei, reprezentând chiria aferentă 

neachitată către comuna Urechești, judetul Bacău, pentru terenul ocupat de conducta de țiței, 

pentru anii 2015 si 2016; 

2. obligarea pârâtei la plata accesoriilor fiscale aferente în sumă de 1.318 lei; 

3. plata impozitului pe teren, pentru anii 2015 si 2016, în suma de 32 lei; 

4. obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată. 

Stadiu procesual: Fond 

Termen: 20.09.2017 
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GUVERNANȚA CORPORATIVĂ 

 

La nivelul CONPET structurile de guvernanţă corporativă sunt: 

- Adunarea Generală a Acţionarilor; 

- Consiliul de Administraţie; 

- Directorul General. 

 

Adunarea Generală a Acţionarilor 

La data de referință 30.06.2017 numărul total de acțiuni a fost de 8.657.528.Structura 

acţionariatului, corespunzător structurii sintetice consolidate a acţionarilor la aceeași dată, a 

fost următoarea: 

 
Denumirea actionarului Nr. acțiuni  % 

STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL ENERGIEI 5.083.372 58,7162 

Persoane juridice  2.734.435 31,5845 

Persoane fizice 839.721 9,6993 

TOTAL  8.657.528 100% 

 
Consiliul de  Administrație 

Societatea este administrată de către un Consiliu de Administrație, compus din 7 

administratori, numiți de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pe o perioadă de 

4 ani. 

La data de 30.06.2017 Consiliul de Administrație are următoarea componență, aceasta fiind 

prezentată detaliat și pe pagina de internet a societății. 

Administratori neexecutivi: 

 dl. Dan Weiler – Președintele C.A. 

 dna. Roxana-Elena Gheorghe – Membru C.A. 

 dna. Cristiana Chiriac – Membru C.A. 

 dl. Radu Bugică – Membru C.A. 

 dl. Darius Dumitru Meșca – Membru C.A.  

 dl. Răzvan Ștefan Lefter - Membru C.A. 

  

Administrator executiv:  

 dl. Liviu Ilași – Membru C.A. și Director General 

 

În cadrul Consiliului de Administrație funcționează la data prezentului raport cinci comitete 

consultative: 

 Comitetul de Audit; 

 Comitetul de Nominalizare și Remunerare; 

 Comitetul Financiar şi pentru Relaţia cu Investitorii; 

 Comitetul pentru Relaţiile cu Autorităţile de Reglementare şi de Energie; 

 Comitetul de Dezvoltare. 
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Componența comitetelor consultative se poate consulta la următoarea adresă: 

 http://www.conpet.ro/guvernanta-corporativa/consiliul-de-administratie/comitete-

consultative/. 

 

Comitetele consultative ale Consiliului de Administrație 

 

La data de 30 iunie 2017, comitetele consultative ale Consiliului de Administrație aveau 

urmatoarele atribuții: 

 

Comitetul de Audit 

Comitetul de Audit a fost constituit prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 

16/28.11.2013 și menținut (reconfirmat) prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 15/ 

17.12.2015.  

Membrii Comitetului de Audit sunt: Gheorghe Roxana-Elena, Meșca Darius-Dumitru și 

Bugică Radu 

Comitetul de Audit este format din 3 administratori neexecutivi, independenţi. 

Principalele responsabilităţi ale Comitetului de Audit sunt : 

- formulează recomandări adresate Consiliului de Administraţie privind strategia şi 

politica societăţii în domeniul controlului intern, al auditului intern şi auditului 

financiar; 

- monitorizează procesul de raportare financiară, fiind informat de către auditorul 

extern cu privire la deficienţele semnificative ale controlului intern în acest domeniu; 

- înaintează spre avizare Consiliului de Administraţie, propunerile privind selectarea, 

numirea, renumirea, revocarea auditorului financiar extern; 

- monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după caz, şi 

de management al riscurilor din cadrul societăţii comerciale; 

- dezbate şi avizează planul multianual şi anual pentru activitatea de audit public 

intern; 

- avizează Carta auditului public intern; 

- supraveghează activitatea desfășurată de auditorii interni şi auditorii financiari;  

- analizează şi emite o opinie asupra recomandărilor formulate de auditorii interni; 

- examinează cu ajutorul auditorilor financiari, a proiectului de situaţii financiare; 

- analizează şi avizează periodic constatările şi recomandările auditului intern, precum 

şi planurile pentru implementarea acestora;  

- analizează şi avizează Raportul anual al activităţii de audit public intern; 

- asistă Consiliul de Administrație în clasificarea riscurilor specifice companiei şi 

implementarea unui sistem de management a riscului; 

- examinează în mod regulat eficienţa raportării financiare, controlului intern şi 

sistemului de administrare a riscului adoptat de societate; 

- evaluează gradul de eficienţă a sistemului de administrare a riscului, din perspectiva 

asigurării ca principalele riscuri (inclusiv cele referitoare la fraudă şi conformare cu  

http://www.conpet.ro/guvernanta-corporativa/consiliul-de-administratie/comitete-consultative/
http://www.conpet.ro/guvernanta-corporativa/consiliul-de-administratie/comitete-consultative/
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legislaţia şi reglementările conexe) sunt corect identificate, administrate şi raportate 

în concordanţă cu planul de audit. 

Comitetul de Nominalizare și Remunerare 

Comitetul de Nominalizare şi Remunerarea a fost constituit prin Decizia Consiliului de 

Administrație nr. 16/ 28.11.2013, componența fiind actualizată prin Decizia Consiliului de 

Administrație nr. 15/17.12.2015. Membrii acestui comitet sunt: Weiler Dan, Chiriac 

Cristiana și Lefter Răzvan Ștefan. 

Comitetul de Nominalizare şi Remunerare este format din 3 administratori neexecutivi, 

independenţi. 

 

Principalele atribuţii ale Comitetului de Nominalizare şi Remunerare sunt: 

- coordonează procesul de selecţie/ alegere a membrilor Consiliului de Administraţie; 

recomandă Consiliului de Administraţie să propună candidaţi pentru poziţia de 

administrator şi/sau să ocupe locurile vacante în Consiliul de Administrație; 

- propune Consiliului de Administraţie procedura de selecţie a candidaţilor pentru 

funcţia de Director General şi recomandă numirea Directorului General; 

- evaluează cumulul de competenţe profesionale, cunoştinţe şi experienţe la nivelul 

Consiliului de Administraţie; 

- stabileşte cerinţele pentru ocuparea unei anumite poziţii în administrarea executivă a  

societăţii; 

- formulează propuneri privind politica de remunerare a administratorilor şi a 

Directorului General; 

- identifică criterii şi obiective privind orice scheme de remunerare pe baza de 

performanţă (alte beneficii financiare); 

- analizează, evaluează şi propune Consiliului de Administraţie orice angajament de 

plată sau compensaţie ce urmează a fi prevazută în Contractul de Administrare al 

administratorilor sau în Contractul de Mandat al Directorului General;  

- supraveghează aplicarea principiilor politicii de remunerare a administratorilor şi a 

Directorului General şi informează Consiliul de Administraţie cu privire la aceasta, 

asigurându-se că remuneraţia lunară se acordă justificat în raport cu gradul de 

îndeplinire a atribuţiilor specifice; 

- prezintă A.G.O.A. un raport anual privind remuneraţiile şi alte avantaje acordate 

administratorilor şi directorului general în cursul anului financiar anterior. 

 

Comitetul Financiar și pentru Relația cu Investitorii 

Comitetul Financiar şi pentru Relaţia cu Investitorii a fost constituit prin Decizia Consiliului 

de Administrație nr. 17/06.12.2013 şi menţinut (reconfirmat) prin Decizia Consiliului de 

Administrație nr. 15/17.12.2015. Comitetul are următoarea componență: Bugică Radu, Ilași 

Liviu și Gheorghe Roxana-Elena. 

Comitetul Financiar şi pentru Relaţia cu Investitorii este format din 3 administratori, dintre  
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care 2 neexecutivi, independenţi. 

Principalele responsabilităţi ale Comitetul Financiar şi pentru Relaţia cu Investitorii sunt: 

- monitorizarea situaţiei economice şi financiare a societăţii; 

- transparentizarea şi creşterea predictibilităţii raportărilor financiare; 

- recomandarea structurii de finanţare şi a modului de mobilizarea a resurselor în mod 

eficient şi în concordanţă cu planul de administrare; 

- promovarea şi creşterea vizibilităţii societăţii în cadrul pieţei de capital; 

- prezentarea periodică de rapoarte economico-financiare; 

- decide, organizează şi participă la evenimente care au ca scop promovarea şi 

creşterea vizibilităţii societăţii în cadrul pieţei de capital; 

- consiliază membrii Consiliului de Administraţie şi Directorul General cu privire la 

aspectele legate de gestionarea şi pregătirea bugetului de venituri şi cheltuieli, a 

situaţiilor financiare anuale şi raportării contabile semestriale, precum şi planificarea 

financiară multianuală; 

- aduce la cunoştinţă Consiliului de Administraţie implicaţiile financiare referitoare  la 

conducerea şi la administrarea societăţii; 

- face propuneri privind strategia şi direcţiile de abordare a relaţiei cu investitorii. 

 

Comitetul pentru Relațiile cu Autoritățile de Reglementare și de Energie 

Comitetul pentru Relaţiile cu Autorităţile de Reglementare şi de Energiea fost constituit prin 

Decizia Consiliului de Administrație nr. 17/ 06.12.2013 şi menţinut (reconfirmat) prin 

Decizia Consiliului  

de Administrație nr. 15/ 17.12.2015. 

 

Membrii acestui comitet sunt: Chiriac Cristiana, Weiler Dan, Ilași Liviu, Meșca Darius-

Dumitru.  

Comitetul pentru Relaţiile cu Autorităţile de Reglementare şi de Energie este format din 4 

administratori, dintre care 3 neexecutivi.  

Comitetul pentru Relaţiile cu Autorităţile de Reglementare și de Energie are următoarele 

atribuţii: 

- monitorizează demersurile societăţii către autorităţile de reglementare şi de energie 

cu privire la aspectele de ordin tehnic, legislativ, etc. din activitatea acesteia;  

- monitorizează îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de reglementările aferente 

activităţii desfăşurate de societate;  

- analizează propunerile cu privire la cadrul de reglementare şi le înaintează 

Consiliului de Administraţie;  

- monitorizează relaţiile de colaborare cu autorităţile publice şi acordă asistenţă 

Consiliului de Administraţie în gestionarea politicii de colaborare. 

- analizează periodic lista obiectivelor de infrastructură critică a CONPET şi măsurile 

de securitate stabilite; 
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- asigură condiţiile necesare implementării măsurilor de protecţie a tuturor obiectivelor 

de infrastructură critică din patrimoniul societăţii sau din domeniul operator; 

- monitorizează programele proprii de prevenire şi combatere a terorismului prin 

măsuri optime de protecţie fizică şi organizatorică, cu recomandări în acest sens către 

Consiliul de Administraţie; 

- poate reprezenta societatea în relaţia cu autorităţile de reglementare şi de energie. 

 

Comitetul de Dezvoltare 

Comitetul de Dezvoltare a fost constituit prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 17/ 

06.12.2013 și are componența actualizată prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 15/ 

17.12.2015. 

Acest comitet are următoarea componență: Ilași Liviu, Weiler Dan, Gheorghe Roxana-

Elena, Meșca Darius-Dumitru și Lefter Răzvan Ștefan.  

Comitetul de Dezvoltare este format din 5 administratori, dintre care 4 neexecutivi. 

Comitetul are următoarele atribuţii: 

- asistă Consiliul de Administraţie în îndeplinirea responsabilităţilor în domeniul 

elaborării şi actualizării strategiei de dezvoltare a societăţii;  

- elaborează propuneri cu privire la strategia şi direcţiile de dezvoltare ale societăţii pe 

termen mediu şi lung; 

- identifică direcţiile majore de dezvoltare din domeniu pe plan naţional şi internaţional 

şi face recomandări pentru temele majore de considerat cu impact strategic în 

dezvoltarea firmei; 

- elaborează propuneri privind eficientizarea activităţii de dezvoltare a societăţii; 

- analizează oportunităţile identificate privind dezvoltarea societăţii; 

- analizează îndeplinirea programelor strategice ale societăţii; 

- informează Consiliului de Administraţie cu privire la eficienţa programelor 

strategice;  

- analizează periodic stadiul îndeplinirii programelor de investiţii, RK şi RC derulate 

de societate şi monitorizează asigurarea mentenanţei şi modernizării sistemului 

naţional de transport; 

- analizează periodic respectarea programului anual de achiziţii derulate de societate. 

Documentele privind organizarea şi desfăşurarea activităţii Consiliului de Administraţie şi 

ale Comitetelor Consultative din cadrul acestuia pot fi consultate la adresele: www. 

conpet.ro/ guvernanță corporativă/ ROF al Consiliului de Administraţie, respectiv 

www.conpet.ro/ guvernanţă corporativă/ RIOF Comitete Consultative constituite la nivelul 

Consiliului de Administraţie 

Comitetul de Audit şi Comitetul de Nominalizare şi Remunerare sunt obligatorii, conform 

prevederilor legale în vigoare.  

 

http://www.conpet.ro/wp-content/uploads/2015/10/ROF-CA-17.12.2015-semnat.pdf
http://www.conpet.ro/wp-content/uploads/2015/10/ROF-CA-17.12.2015-semnat.pdf
http://www.conpet.ro/wp-content/uploads/2015/12/RIOF-Comitete-Consultative-constituite-la-nivelul-Consiliului-de-Administratie.pdf
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Comitetele consultative se întrunesc ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui, 

iar propunerile/ recomandările formulate către Consiliul de Administraţie (pentru  

 

fundamentarea luării deciziilor acestuia) se adoptă cu majoritate de voturi exprimate. 

Atribuţiile şi responsabilitaţile comitetelor consultative se stabilesc de către Consiliul de 

Administraţie.  

Consiliul de Administraţie poate constitui, prin decizie, şi alte comitete consultative, în 

diverse domenii de activitate, în funcţie de necesităţile şi strategia managerială a societăţii. 

Cel puţin un membru al fiecărui comitet consultativ trebuie să fie administrator neexecutiv 

independent. Comitetul de audit şi cel de remunerare sunt formate numai din administratori 

neexecutivi. Cel puţin un membru al comitetului de audit trebuie să deţină experienţă în 

aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar. 

Numărul şedinţelor Consiliului şi ale comitetelor Consiliului, prezenţa şi sumarul 

activităţilor sunt prezentate mai jos: 

Administrator C.A. 
Comitet 

de Audit 

Comitet de 

Nominalizare 

şi 

Remunerare 

Comitet 

Financiar şi 

Relaţia cu 

Investitorii 

Comitet pt. 

Relaţiile cu 

Autorităţile de 

Reglementare şi 

de Energie 

Comitet 

de 

Dezvoltare 

Număr ședințe 9 6 6 6 6 6 

Weiler Dan 9 - 6 - 6 6 

Chiriac Cristiana 9-prezent - 6 - 6 - 

Bugică Radu 

6-prezent 

2-vot prin 

reprezentare 

1-nu a dat vot  

6 - 6 - - 

Gheorghe 

Roxana-Elena 

5-prezent 

3-vot prin 

reprezentare 

1-nu a dat vot 

6 - 6 - 6 

Meşca Darius-

Dumitru 

8-prezent 

1-vot prin 

reprezentare 

6 - - 6 6 

Ilaşi Liviu 

8-prezent 

1-vot prin 

reprezentare 

- - 6 6 6 

Lefter Răzvan 

Ştefan  
9-prezent - 6 - - 6 
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Sumarul activităților 

Ședinţele Consiliului de Administraţie s-au derulat conform ordinii de zi transmise 

administratorilor, principalele decizii luate avȃnd ca obiect următoarele: 

- avizarea B.V.C. pentru anul 2017 – Anexa 1 şi a notei de fundamentare a acestuia 

către A.G.O.A. 

- aprobarea Anexelor nr. 2 - 5 ale B.V.C. pentru anul 2017  

- avizarea Programului de investiţii pentru anul  2017 (cu defalcarea în structură a 

obiectivelor de investiții si lista de dotări și utilaje independente) –Anexa nr.1 și 

aprobă anexele nr 2 si 3 ale programului de investiții 

- delegarea de competenţe către Directorul General pentru revizuirea periodică a 

Programului de investiţii pentru anul 2017 fără depășirea valorii totale a cheltuielilor 

pentru investiții.  

- aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare şi remunerare privind propunerea 

de ȋncheiere a unui act adiţional la contractele de administrare/ mandat ale 

administratorilor neexecutivi/ adminstratorului executiv, avȃnd ca obiect obiectivele 

şi indicatorii de performanţă pentru administratori pe perioada contractului de 

administrare/ mandat şi pe anul 2017 

- avizarea actualizării valorii pentru obiectivele şi indicatorii de performanță pentru 

administratorii neexecutivi și administratorul executiv-directorul general, calculați în 

corelație cu datele din BVC pentru anul 2017 

- monitorizarea periodică a modului de realizare fizică și valorică a Programului de 

investitiţii al anului 2017 

- aprobarea Programului anual de achiziţii pe anul 2017 şi a formei finale a acestuia şi 

delegarea de competenţe către Directorul General pentru revizuirea periodică a 

acestuia ȋn limitele delegate de Consiliul de Administrație. 

- monitorizarea periodică a stadiului achiziţiilor ȋn curs a căror valoare depăseşte 

100.000 lei, a situaţiei contractelor ȋncheiate/ finalizate cu valoare mai mare de 

100.000 lei, a situaţiei contractelor finalizate cu valoare mai mare de 100.000 lei, a 

situaţiei contractelor de utilităţi aflate ȋn derulare în anul 2017 

- aprobarea Rapoartelor lunare ale Comitetelor consultative  

- aprobarea Convocatoarelor A.G.A. şi avizarea materialelor aferente ordinii de zi a 

acestora 

- informarea periodică cu privire la stadiul ȋndeplinirii măsurilor dispuse prin deciziile 

Consiliului de Administrație şi cu privire la activitatea curentă a societăţii şi 

problematica derulării pe componentele tehnico-economice, juridice şi alte aspecte 

- aprobarea situaţiilor financiare preliminare la data şi pentru exerciţiul financiar 

ȋncheiat la data de 31.12.2016, ȋnsoţite de lista contractelor a căror valoare este mai 

mare de 500.000 Euro/ achiziţie (pentru bunuri şi lucrări) şi respectiv mai mare de 

100.000 Euro/ achiziţie (pentru servicii) 
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- aprobarea Raportului Comitetului de nominalizare şi remunerare privind propunerea 

de ȋncheiere a unui act adiţional la contractele de administrare/ mandat ale 

administratorilor neexecutivi/ adminsitratorului executiv, avȃnd ca obiect obiectivele 

şi indicatorii de performanţă pentru administratori pe perioada contractului de 

administrare/ mandat şi pe anul 2017. 

- aprobarea rezultatului  inventarierii anuale 2016 a bunurilor aparţinând societăţii şi 

avizarea  - rezultatului inventarierii anuale 2016 a bunurilor aparţinând domeniului 

public al statului  

- aprobarea scoaterii din funcţiune şi valorificarii prin vȃnzare cu licitaţie a unor bunuri 

aflate ȋn patrimoniul societăţii 

- monitorizarea periodică a gradului de ȋndeplinire a indicatorilor de performanţă 

pentru administratorii neexecutivi şi administratorul executiv  

- aprobarea reprezentării societăţii la diferite evenimente interne şi internaţionale, 

stabilirea componenţei delegaţiilor şi aprobarea rapoartelor de deplasare 

- monitorizarea periodică a situaţiei lichidităţilor și plasamentelor bancare, precum și 

a dobȃnzilor ȋnregistrate 

- avizarea situaţiilor financiare anuale ȋntocmite pentru exerciţiul financiar ȋncheiat la 

31.12.2016. 

- aprobarea Raportului anual al administratorilor către Adunarea Generală Ordinară a 

Acționarilor privind exerciţiul financiar ȋncheiat la 31.12.2016, ȋntocmit ȋn 

conformitate cu reglementările ȋn vigoare privind piaţa de capital, ȋnsoţit de anexe. 

- avizarea propunerilor către A.G.O.A. privind repartizarea profitului net aferent 

exerciţiului financiar 2016, și a unor sume din rezultatul reportat, fixarea 

dividendului brut pe acțiune și a datei plății dividendelor către acționari 

- aprobarea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare către 

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor cu privire la remuneraţiile și alte avantaje 

acordate administratorilor neexecutivi și Directorului General – administrator 

executiv, ȋn cursul exerciţiului financiar 2016, modul de ȋndeplinire la data de 

31.12.2016 a criteriilor și obiectivelor de performanţă stabilite ȋn Contractele de 

administrare/ Contractul de mandat 

- aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare și de Remunerare către Adunarea 

Generală Ordinară a Acționarilor privind propunerea de ȋncheiere a unui Act 

Adiţional la Contractele de administrare/ Contractul de mandat ale administratorilor 

neexecutivi/ administratorului executiv, avȃnd ca obiect subcomponenta 2 a 

componentei variabile a remuneraţiei acestora pentru anul 2017 

- aprobarea Raportului de activitate al Directorului General pentru anul 2016, ȋntocmit 

ȋn conformitate cu art. 54 din O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanţa corporativă a 

ȋntreprinderilor publice 

- aprobarea unor solicitări de sponsorizare şi monitorizarea periodică a derulării 

contractelor de sponsorizare ȋncheiate de societate 
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- aprobarea unor propuneri privind calitatea de membru a CONPET ȋn cadrul unor 

organisme patronale/ profesionale, asociaţiile non - guvernamentale şi plata taxelor 

de membru aferente, pentru anul 2017 

- aprobarea unei noi structuri organizatorice a CONPET şi a modificării 

Regulamentului de Organizare și Funcţionare al CONPET și a statului de functii, ȋn 

corelare cu noua structură organizatorică 

- aprobarea trecerii pe costuri a unor amenzi stabilite de G.N.M. 

- aprobarea criteriilor, nivelurilor de acordare şi a modalităţii de calcul a sumelor 

reprezentȃnd participarea salariaţilor la profit pe anul 2016 

- aprobarea Raportului trimestrial privind activitatea economico - financiară a 

societăţii CONPET pentru trimestrul I 2017 (ȋncheiat la 30.03.2017) şi Situaţiile 

financiare interimare simplificate la data şi pentru perioada de 3 luni ȋncheiată la 

30.03.2017 ; 

- aprobarea Raportului de activitate al Directorului General pentru trimestrul I 2017 

(ȋncheiat la 30.03.2017) asupra activităţii CONPET. 

- aprobă delegarea de competențe a directorului general de aprobare a revizuirii 

(modificării) programului de achiziții 2017 pentru achizițiile cu un prag valoric mai 

mic de 200.000 euro ; 

- aprobă recomandarea unor poziții bugetare din Anexa 2 a BVC pentru anul 2017, 

pentru finanțarea serviciilor de consultanță în elaborarea unui studiu având ca obiect 

strategia de dezvoltare a societății CONPET pentru perioada 2017-2030 . 

Comitetele Consultative constituite la nivelul Consiliul de Administraţie au analizat 

materialele prezentate ȋn şedinţele Consiliului de Administrație şi au făcut propuneri, 

recomandări, au dat avize, după caz, ȋn acord cu atribuţiile şi responsabilităţilor specifice, 

monitorizȃnd totodată raportările solicitate de către Consiliul de Administrație. Comitetul 

de Nominalizare şi Remunerare a avizat noua structură organizatorică a societăţii, cu 

aplicabilitate din data de 12.06.2017, Ştatul de Funcţii, Actul Adiţional nr. 6/ 2017 la 

Contractul Colectiv de Muncă al CONPET S.A. care cuprinde şi Anexa 1 – Nomenclatorul 

de funcţii, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al CONPET S.A. 

A evaluat competenţele profesionale, cunoştinţele şi experienţa persoanelor propuse de către 

Directorul General pentru a ocupa funcţiile de directori. 

Comitetele Consultative ȋntrunite ȋn şedinte comune au analizat B.V.C. – ul şi propunerile 

privind  elaborarea strategiei de dezvoltare a societăţii pentru perioada 2017 – 2030. 

Directorul General 

Directorul General al societăţii CONPET a fost numit de către Consiliul de Administraţie, 

dintre membrii acestuia, începând cu data de 06.12.2013, prin Decizia Consiliului de 

Administrație nr. 17/ 06.12.2013, prin Contractul de mandat nr. 1/ 06.12.2013          
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delegându-i-se conducerea societăţii în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu 

Actul Constitutiv. 

Directorul General al societăţii are atribuţiile prevăzute în Actul Constitutiv, completate cu 

prevederile legale aplicabile. 

Directorul General furnizează Consiliului de Administraţie, în mod regulat şi cuprinzător, 

informaţii detaliate cu privire la toate aspectele importante ale activităţii societăţii. Ȋn plus, 

orice eveniment de importanţă majoră este comunicat imediat Consiliului de Administraţie. 

De asemenea, orice membru al Consiliului de Administraţie poate solicita Directorului 

General informaţii cu privire la conducerea operativă a societăţii. 

Organele de conducere şi organele de administrare sunt active, au independenţa de a adopta 

deciziile pe care le consideră oportune, îşi înțeleg rolul şi sunt permanent în măsură să-şi 

susţină deciziile în faţa structurilor de administraţie sau a altor părţi interesate care au dreptul 

să obţină astfel de informaţii. 

Directorul general al societăţii are următoarele atribuţii principale: 

- asigură conducerea şi gestionarea afacerilor societăţii şi răspunde de desfăşurarea 

activităţii acesteia atât pentru atribuţiile directe cât şi pentru cele încredinţate 

directorilor executivi; 

- întocmeşte proiectul de raport anual, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi al 

programului de activitate şi le prezintă consiliului de administraţie; 

- respectă obligaţiile de raportare stabilite prin reglementările în vigoare privind piaţa 

de capital şi cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanţa corporativă a 

întreprinderilor publice, precum şi cu celelalte prevederi legale aplicabile; 

- elaborează strategiile şi politicile de dezvoltare şi de marketing ale societăţii şi le 

supune spre aprobare consiliului de administraţie; aplică strategia, politicile de 

dezvoltare şi de marketing ale societăţii, stabilite de Consiliul de Administraţie; 

- întocmeşte proiecte şi planuri de afaceri şi le prezintă consiliului de administraţie 

spre aprobare; 

- elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare al societăţii, proiectul de 

structură organizatorică şi structura de personal a societăţii şi le prezintă consiliului 

de administraţie spre aprobare; 

- angajează/ numeşte/ destituie/ promovează/ suspendă/ concediază, după caz, în 

condiţiile legii, personalul societăţii şi îi stabileşte drepturile şi obligaţiile; negociază 

contractele individuale de muncă ale salariaţilor;  

- negociază şi încheie pentru şi în numele societăţii Contractul Colectiv de Muncă, în 

forma aprobată de către Consiliul de Administraţie; 
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- încheie acte juridice, în numele şi pe seama CONPET S.A., în condiţiile legii şi în 

conformitate cu prevederile contractului de mandat şi ale împuternicirilor acordate 

prin decizia consiliului de administraţie; 

Politica de remunerare 

Ȋn conformitate cu dispoziţiile art. 37 alin. (1) şi (2) şi respectiv art.38 alin. (2) din Ordonanţa 

de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 

publice, cu modificările şi completările ulterioare, administratorii şi directorul general 

primesc pentru activitatea desfaşurată o indemnizaţie fixă lunară şi o indeminizaţie 

variabilă. 

Indemnizaţia fixă lunară este stabilită în funcţie de câştigul salarial mediu lunar comunicat 

de INS pentru ramura în care îşi desfăşoară activitatea CONPET. 

Indemnizaţia fixă lunară a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administraţie este 

plafonată în conformitate cu dispozitiile art.37 alin.(3) din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 109/ 2011 şi nu poate depăşi media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial 

mediu brut lunar din ramura în care îşi desfăşoară activitatea societatea, comunicat de 

Institutul National de Statistică anterior numirii. 

Indemnizaţia fixă lunară a membrilor executivi ai Consiliului de Administraţie este 

plafonată în conformitate cu dispoziţiile art.37 alin.(4) din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 109/ 2011 şi nu poate depăşi de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câştigului 

salarial mediu brut lunar din ramura în care îşi desfăşoară activitatea societatea, comunicat 

de Institutul Național de Statistică anterior numirii.  

Indemnizaţia variabilă, acordată membrilor neexecutivi şi executivi, are 2 subcomponente: 

 prima subcomponentă se determină  trimestrial, la nivelul indemnizaţiei fixe aferente 

trimestrului şi se acordă în funcţie de gradul global de îndeplinire a indicatorilor şi 

criteriilor de performanţă din  contractele de administrare / mandat, nivel minim 

100%; 

  a doua subcomponentă se acordă  anual şi reprezintă 0,416% (pentru fiecare 

membru neexecutiv), respectiv 2,5% (pentru membrul executiv) din creşterea 

profitului net realizat faţă de cel prevăzut în BVC  pentru exerciţiul financiar încheiat 

şi este limitată la valoarea indemnizaţiei fixe acordată aferente întregului exerciţiu. 
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Indemnizațiile fixe și variabile brute cuvenite administratorilor neexecutivi și directorului 

general, datorate în perioada 01.01-30.06.2017  

 membrii neexecutivi 

o Indemnizație fixă – 150.480 lei  

o Indemnizatia variabilă – 369.426 lei, din care: 

 Subcomponenta 1 aferentă trimestrului IV 2016 – 75.240 lei 

 Subcomponenta 1 aferentă trimestrului I 2017 – 75.240 lei 

 Subcomponenta 2 aferentă anului 2016.- 218.946 lei, calculată pe baza 

situațiilor financiare aprobate în A.G.O.A. din data de 26 aprilie 2017. 

 directorul general 

o Indemnizație fixă – 151.632 lei  

o Indemnizatia variabilă – 370.580 lei, din care: 

 Subcomponenta 1 aferentă trimestrului IV 2016 – 75.816 lei 

 Subcomponenta 1 aferentă trimestrului I 2017 – 75.816 lei 

 Subcomponenta 2 aferentă anului 2016.- 218.948 lei, calculată pe baza 

situațiilor financiare aprobate în A.G.O.A. din data de 26 aprilie 2017 

 

Obiectivele şi indicatorii de performanţă pentru administratori pentru perioada ianuarie – 

iunie 2017 sunt prezentaţi în anexa 7. 

 

Evenimente semnificative 

07 martie 2017 

Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 1/07.03.2017 s-a  aprobat Bugetul de 

Venituri și Cheltuieli si Programul de Investiții pentru anul 2017. 

 

26 aprilie 2017 

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat situațiile financiare anuale pentru 

exercițiului financiar 2016 și repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2016 

și a unor sume din rezultatul reportat, astfel: 

-      4.756.310 lei - participarea salariaţilor la profit; 

-      1.710.000 lei - alte repartizări prevăzute de lege (scutirea de la plată a impozitului   

pe profit reinvestit); 

-  143.562.274 lei - dividende cuvenite acționarilor din profitului net aferent exercitiului 

financiar 2016 și din rezultatul reportat; 

Valoarea cumulată a dividendului brut este de 16,58236321 lei/acțiune. 
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Prezentarea situațiilor financiare interimare 

Situațiile financiare interimare simplificate la data de 30.06.2017 și pentru perioada 6 luni 

încheiată la 30 iunie 2017 au fost întocmite în conformitate cu IAS 34 Raportarea 

Financiară Interimară. 

 

Situațiile financiare interimare simplificate nu cuprind toate informațiile și elementele 

publicate în situațiile financiare anuale, și trebuie să fie citite în coroborare cu situațiile 

financiare anuale, întocmite la 31 decembrie 2016. 

 

Situațiile financiare interimare simplificate la data de și pentru perioada de 6 luni încheiată 

la 30 iunie 2017 incluse în acest raport au fost revizuite de către auditorul extern BDO Audit 

SRL. 

 

Politici contabile 

Politicile contabile și metodele de evaluare adoptate în vederea întocmirii situațiilor 

financiare interimare simplificate sunt aceleași cu cele folosite la întocmirea situațiilor 

financiare pentru anul încheiat la 31 decembrie 2016. 

 

Anexe 

Anexa 1 Situația poziției financiare la 30 iunie 2017 

Anexa 2 Situația rezultatului global la 30 iunie 2017 

Anexa 3 Situația fluxurilor de trezorerie la 30 iunie 2017 

Anexa 4 Execuția BVC la data de 30 iunie 2017 

Anexa 5 Lista membrilor conducerii executive 

Anexa 6 Situația litigiilor la data de 30 iunie 2017 

Anexa 7 Gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță pentru administratori pentru 

perioada 01.01-30.06.2017 

Anexa 8 Situația contractelor de achiziție lucrări și produse cu valori mai mari de 500.000 

euro, încheiate în perioada 01.01.2017-30.06.2017  

Anexa 9 Situația contractelor de achiziție servicii cu valori mai mari de 100.000 euro, 

încheiate în perioada 01.01.2017-30.06.2017 

 

 

 

Pentru  Consiliul de Administrație 

Administrator neexecutiv  

Radu Bugică 
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Anexa 1 : Situația poziției  financiare la 30 iunie 2017 
 

lei 

  

30 iunie 2017 

(revizuită) 

31 decembrie 2016 

(auditată) 

ACTIVE   

Active imobilizate   

Imobilizări corporale 395.853.581 403.468.873 

Imobilizări necorporale 1.493.719 1.971.202 

Imobilizări financiare  855.841 656.965 

Total active imobilizate 398.203.141 406.097.040 

 

Active curente   

Stocuri 7.979.228 8.548.131 

Creanțe comerciale și alte creanțe 35.610.431 42.356.060 

Investiții pe termen scurt 19.094.542 163.053.678 

Numerar și echivalente de numerar 442.025.362 244.598.286 

Cheltuieli în avans 774.370 255.475 

Total active curente 505.483.933 458.811.630 

TOTAL ACTIVE 903.687.074 864.908.670 

   

CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII   

Capitaluri proprii   

Capital social subscris și vărsat 28.569.842 28.569.842 

Rezerve legale 5.713.968 5.713.968 

Rezerve din reevaluare 30.237.356 32.957.666 

Alte rezerve 547.097.228 536.238.701 

Rezultatul reportat 50.135.393 122.395.850 

Rezultatul exercițiului  40.394.205 71.546.604 

Repartizare din profit - (1.710.000) 

Total capitaluri proprii 702.147.992 795.712.631 

   

Venituri în avans   

Subvenții pentru investiții 1.400.350 1.468.191 

Venituri în avans 14.690 15.791 

Total venituri în avans 1.415.040 1.483.982 

   

Datorii pe termen lung   

Impozit pe profit amânat 2.480.062 1.671.210 

Provizioane pe termen lung 3.413.568 3.542.697 

Total datorii pe termen lung 5.893.630 5.213.907 
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lei 

  

30 iunie 2017 

(revizuită) 

31 decembrie 2016 

(auditată) 

 

Datorii curente 

Datorii comerciale 16.950.728 20.657.756 

Impozit pe profit curent 

Alte datorii 

4.047.588 

169.380.540 

3.901.860 

26.516.050 

Provizioane pe termen scurt 3.851.556 11.422.484 

Total datorii curente 194.230.412 62.498.150 

Total datorii  200.124.042 67.712.057 

TOTAL CAPITALURI PROPRII  

ȘI DATORII 
903.687.074 864.908.670 
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Anexa 2 : Situația rezultatului global la 30 iunie 2017 

 

 

lei 
30 iunie 2017 

(revizuită)              

30 iunie 2016 

(neauditată)                             

Venituri din exploatare                                              

Venituri din cifra de afaceri 186.314.395          187.481.051  

Alte venituri 16.289.129      14.773.808  

Total venituri din exploatare 202.603.524   202.254.859  

    

Cheltuieli din exploatare                                           

Cheltuieli privind stocurile (3.229.734) (3.145.354) 

Cheltuieli cu energia și apa (5.172.245) (4.939.938) 

Cheltuieli cu personalul (57.562.595) (55.911.990) 

Ajustări de valoare privind activele 

imobilizate 
(22.280.158) (20.323.138) 

Ajustări de valoare privind activele curente  1.063.173        49.774 

Cheltuieli privind prestațiile externe (49.365.959) (51.724.532) 

Alte cheltuieli  (27.819.699)  (32.519.555) 

Ajustări privind provizioanele 7.700.057      9.064.732  

Total cheltuieli din exploatare (156.667.160) (159.450.001) 

    

Profitul din exploatare 45.936.364 42.804.858 

    

Venituri financiare                           1.920.176       1.879.901  

Cheltuieli financiare (19.658)          (55.832) 

Profitul financiar                              1.900.518     1.824.069 

   

Profitul înainte de impozitare 47.836.882          44.628.927  

    

Cheltuieli cu impozitul pe profit curent (6.116.363) (6.522.262) 

Cheltuieli cu (venit din) impozitul pe profit 

amânat 
(1.326.314) (1.061.950) 

Profitul exercitiului                       40.394.205    37.044.715 

TOTAL REZULTAT GLOBAL 

AFERENT ANULUI  
40.394.205  37.044.715 

Rezultat pe acțiune 4,67  4,28  
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Anexa 3 : Situatia fluxurilor de trezorerie la 30 iunie 2017 

(METODA DIRECTĂ)  lei 

  Denumirea elementului 

Ianuarie – 

Iunie   

2017  

Ianuarie – 

Iunie 

 2016 

  

Fluxuri de numerar din activități de 

exploatare: 
    

+ Încasări din prestarea de servicii 199.692.134 198.599.686 

+ 

Încasări din dobânzi aferente plasamentelor 

bancare 
1.221.583 805.293 

+ Alte încasări 2.401.295 748.138 

- Plăți către furnizorii de bunuri și servicii (55.285.084) (56.891.663) 

- Plăți către și în numele angajaților (56.188.567) (54.937.366) 

- Plăți TVA (24.969.109) (24.465.356) 

- Plăți impozit pe profit (7.743.195) (7.169.662) 

- Alte plăți privind activitățile de exploatare (17.699.616) (16.148.793) 

A Numerar net din activități de exploatare 41.429.441 40.540.277 

  
Fluxuri de numerar din activități de 

investiție: 
    

+ Încasări din vânzarea de imobilizări corporale 1.424.124 - 

+ Încasări din cota de modernizare 25.963.435 27.395.011 

+ 

Încasări din investiții financiare pe termen 

scurt  
142.959.952 262.480.756 

+ Încasări din dobânzi aferente titlurilor de stat 1.622.248 3.460.844 

- Plăți pentru achiziții de imobilizări corporale (19.110.522) (24.861.451) 

- 

Plăți pentru investiții financiare pe termen 

scurt 
- (172.095.327) 

B Numerar net din activități de investiție 152.859.237 96.379.833 

  
Fluxuri de numerar din activități de 

finanțare: 
    

+ 

Încasări dividende transferate Depozitarului 

Central 
2.709.838 2.044.338 

- Dividende plătite (143.058) (78.247) 

C Numerar net din activități de finanțare 2.566.780 1.966.091 

  

Creșterea netă a numerarului și 

echivalentelor de numerar=A+B+C=D2-D1 
196.855.458 138.886.201 

D1 Numerar și echivalente de numerar la 244.597.901 124.120.815 

  începutul perioadei     

D2 Numerar și echivalente de numerar la 441.453.359 263.007.016 

  sfârșitul perioadei     

 la care se adaugă:   

 

Titluri de stat sub forma obligațiunilor de stat 

și certificatelor de trezorerie 
18.928.815 162.953.127 

 Total disponibilități la sfârșitul perioadei 460.382.174 425.960.143 
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Anexa 4 : Execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli la data de 30 iunie 2017 

 

 

INDICATORI 

Realizat 

SEM I 

2017 

[mii lei] 

BVC 

 SEM I 

2017 

[mii lei] 

Grad de 

realizare 

( % ) 

VENITURI TOTALE   205.048 199.786 102,6% 

Venituri totale din exploatare 203.128 198.480 102,3% 

Venituri financiare 1.920 1.306 147,0% 

Venituri extraordinare 0 0   

CHELTUIELI TOTALE   157.211 161.018 97,6% 

Cheltuieli de exploatare 157.192 160.968 97,7% 

       Cheltuieli cu bunuri și servicii 43.530 45.827 95,0% 

       Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsaminte asimilate 14.847 14.416 103,0% 

       Cheltuieli cu personalul, din care  : 57.854 58.702 98,6% 

    Cheltuieli de natură salarială 45.452 46.264 98,2% 

            cheltuieli cu salariile 37.313 37.922 98,4% 

            bonusuri 8.138 8.342 97,6% 

    Alte cheltuieli  cu personalul, din care: 0 0  

 
          cheltuieli cu plăți compensatorii aferente  

disponibilizărilor de personal 
0 0  

 
  Cheltuieli aferente organe de conducere și 

control, CA și A.G.A. 
1.042 1.043 99,9% 

 
 Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, 

fondurile speciale şi alte obligaţii legale 
11.361 11.395 99,7% 

alte cheltuieli de exploatare 40.960 42.023 97,5% 

Cheltuieli financiare 20 50 40,0% 

Cheltuieli extraordinare     

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 47.837 38.768 123,4% 

IMPOZIT PE PROFIT 7.443 5.584 133,3% 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ 

DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 
40.394 33.184 121,7% 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR 14.719 19.108 77,0% 

CHELTUIELI  PENTRU INVESTIŢII 14.719 19.108 77,0% 

DATE DE FUNDAMENTARE    

Nr. de personal prognozat  1.715 1.715 100,0% 

Nr. mediu de salariaţi total 1.671 1.675 99,8% 

Plăţi restante 0 0  

Creanţe restante 54 322 16,8% 

 

Informațiile din execuția bugetară la 30 iunie 2017 sunt prezentate în structura prevazută de 

anexa 1 stabilită prin Ordinul 20/2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului 

de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia. 
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Anexa 5 : Lista membrilor conducerii executive 
 

În conformitate cu structura organizatorică a societăţii aprobată prin Decizia C.A. nr.  

4/13.04.2016, pe parcursul perioadei 01.01.2017 – 11.06.2017, conducerea executivă a 

CONPET a avut următoarea componenţă: 

 

 
   

ILAŞI Liviu Director General  

 

IONESCU Gheorghe 

 

Director General Adjunct 

 

 

TOADER Sanda 

 

Director Direcţia Economică 

 

NIŢĂ Aurel Mircea 

 

Director Direcţia Guvernanţă 

Corporativă, Resurse Umane 

şi Comunicare 

 

BUZATU Dan 

 

Director Direcţia Mentenanţă 

Dezvoltare 

 

DUMITRACHE Anamaria 

 

Şef Departament Juridic, 

Activităţi Reglementate 

 

   
 

După data de 12.06.2017, în conformitate cu Decizia C.A. nr. 8/12.06.2017 conducerea 

executivă Conpet S.A.a fost asigurată de : 

 

ILAŞI Liviu Director General 

  

IONESCU Gheorghe Director Operațiuni Transport 

  

TOADER Sanda Director Direcţia Economică 

  

DUMITRACHE Anamaria 
Director Direcția Comercială și 

Activități Reglementate 

  

BACIU SILVIU 
Director Direcția Dezvoltare 

Mentenanță 
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Anexa 6: Situația litigiilor la data de 30 iunie 2017 

 

 

LISTA DOSARELOR IN CARE SOCIETATEA CONPET S.A. ESTE PARTE LA DATA DE 30.06.2017  

a). Litigii in care societatea CONPET S.A. are calitatea de reclamantă: 

Nr. dosar/Instanța Parte pârâtă Obiect Suma în litigiu Stadiu procesual/termen 

11921/105/2011 

Tribunalul Bacău 
Biodiesel SRL 

Pretenții (chirie 

teren, penalități, 

alte daune 

interese) 

365.391,41 RON 

In fond acțiunea a fost admisă în parte pentru suma 

de 297.581,18 lei – contravaloare chirie și penalități 

de întarziere. Hotărârea a fost atacată cu apel de 

Conpet și Biodiesel. 

Apel - Suspendat 

19024/281/2009 

Judecătoria Ploiești 

Compania de 

Transport 

Feroviar SA 

Pretenții 

(contravaloare 

lucrari) 

50.511,65 RON Suspendat 

6179/105/2009 

Tribunalul Prahova 

Petroconduct 

SA 

Insolvență. 

Înscriere creanță 

la masa credală 

62.739,06 RON- Suma cu care Conpet este 

înscrisă pe Tabelul creditorilor. 
15.09.2017 

2811/105/2010* 

Curtea de Apel 

Ploiești 

ICIM SA 

Penalități 

întarziere 

executare lucrări 

contractate 

331.271,57 RON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În fond acțiunea a fost respinsă ca neîntemeiată. 

Hotărârea a fost atacată cu apel de Conpet, admis de 

instanță care a desfiinţat sentinţa apelată şi a trimis 

cauza spre rejudecare instanţei de fond.  

În fond-rejudecare acțiunea a fost admisă. Hotărârea 

a fost atacată cu apel de ICIM SA. 

Apel – rejudecare 

07.09.2017 

OBSERVAȚIE: Întrucât pârâta ICIM a intrat în 

procedura insolvenței,Conpet s-a înscris la masa 

credală la data de 29.03.2017 cu suma din acțiune.  

Creanța solicitată a fost acceptată. Cauza se află pe 

rolul Tribunalului Prahova sub nr. 789/105/2017 cu 

termen 15.09.2017. 
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Nr. dosar/Instanța Parte pârâtă Obiect Suma în litigiu Stadiu procesual/termen 

2803/120/2013 

Tribunalul 

Dâmbovița 

ECPROD SRL 
Insolvență. Cerere 

admitere creanță 
25.728,89 RON 

Fond 

 04.09.2017 

4452/3/2017 

Tribunalul București 

Arelco Power 

SRL 

Insolvență. Cerere 

de admitere pe 

tabelul 

creditorilor 

3.499.843,38 lei – Suma pentru care Conpet a 

formulat cerere de înscriere la masa credală 

(total sume pentru care a fost admisă acțiunea 

în dosarele 6445/105/2013 – Curtea de Apel 

Constanța, 6444/105/2013 – Curtea de Apel 

Ploiești și 6444/105/2013 – Curtea de Apel 

Brașov, dosare în care Conpet a avut calitatea 

de reclamant) 

Conpet a fost înscrisă pe tabel preliminar de creanțe 

cu suma de 3.441.614 lei. Conpet a formulat 

contestație care face obiectul dosarului nr. 

4452/3/2017/a3 aflat pe rolul Tribunalului București, 

cu termen de judecată 08.09.2017. 

22494/281/2014 

Tribunalul Prahova 

Cezar Filip 

Prodimpex SRL 
Pretenții 67.258,87 lei – cheltuieli de judecată 

În fond acțiunea a fost admisă pentru suma de 

36.264,87 lei. Hotărârea a fost atacată cu apel de 

Conpet și Cezar Filip Prodimpex SRL. 

Apel – 20.09.2017 

1510/262/2014 

Judecătoria Moreni 

Nimb 

Dambovița SRL 
Pretenții 34.944,18 lei – despăgubiri civile 

Fond 

Suspendat 

3033/105/2012 

Tribunalul Prahova 

Vasrep Petro 

Construct SRL  

Insolvență. Cerere 

de admitere pe 

tabelul 

creditorilor 

1.476.308 lei - Suma cu care Conpet este 

înscrisă pe Tabelul creditorilor. 
17.11.2017 

1862/114/2014 

Tribunalul Buzau 

Geluval Stor 

SRL 

Insolvență. Cerere 

de admitere pe 

tabelul 

creditorilor 

1.440,90 lei - Suma cu care Conpet este înscrisă 

pe Tabelul creditorilor. 
12.09.2017 

6819/118/2013 

Tribunalul 

Constanța 

Tobias SRL 

Insolvență. Cerere 

de admitere pe 

tabelul 

creditorilor 

643,11 lei - Suma cu care Conpet este înscrisă 

pe Tabelul creditorilor. 
21.09.2017 

717/105/2015 

Tribunalul Prahova 

FOTBAL 

CLUB 

PETROLUL 

PLOIESTI SA 

Insolvență. Cerere 

de admitere pe 

tabelul 

creditorilor 

14.465,33 lei - Suma cu care Conpet este 

înscrisă pe Tabelul creditorilor. 

 

 

 

13.10.2017 
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Nr. dosar/Instanța Parte pârâtă Obiect Suma în litigiu Stadiu procesual/termen 

11376/281/2015 

Judecătoria Ploiești 

Loreto Service 

SRL 
Pretenții 11.250,02 lei 

În fond acțiunea a fost admisă pentru suma de 

8.562,19 lei reprezentând debit restant și pentru suma 

de 3.878,54 lei reprezentând dobândă penalizatoare 

calculată până la data de 17.01.2017.  Pârâta a fost 

obligată și la plata în continuare a dobânzii până la 

data achitării efective a debitului Hotărârea poate fi 

atacată cu apel după comunicare. 

13386/3/2015 

Tribunalul Bucuresti 

Perfect Metal 

SRL 

Insolvență. Cerere 

de admitere pe 

tabelul 

creditorilor 

221.189,85 lei - Suma cu care Conpet SA este 

înscrisă pe Tabelul creditorilor. 

Fond 

20.10.2017 

19602/3/2015 

Tribunalul București 

Top Birotica 

SRL 

Insolvență. Cerere 

de admitere pe 

tabelul 

creditorilor 

2.258,72 lei - Suma cu care Conpet este înscrisă 

pe Tabelul creditorilor. 

Fond 

20.09.2017 

2899/62/2015 

Tribunalul Brașov 
Condmag SA 

Insolvență. Cerere 

de admitere pe 

tabelul 

creditorilor 

42.950,85 lei - Suma cu care Conpet este 

înscrisă pe Tabelul creditorilor. 

Fond 

24.10.2017 

983/281/2016 

Judecătoria Ploiești 
Persoană fizică 

Contestație la 

executare 
51.021,54 lei 

Fond 

10.08.2017 

2694/236/2016 

Judecătoria Giurgiu 

Persoană fizică 

Trans Denimar 

SRL 

Validare poprire 17.708,55 lei 
În fond acțiunea a fost admisă. Hotararea poate fi 

atacată cu apel după comunicare. 

8115/281/2016 

Judecătoria Ploiești 

(conexat la dosarul 

nr. 983/281/2016 – 

Judecatoria Ploiești) 

Persoană fizică 
Contestație la 

executare 
11.067,41 lei 

Fond 

10.08.2017 

8262/281/2016 

Judecătoria Ploiești 

Asociația Fotbal 

Club Conpet 

Dizolvare 

persoană juridică 

Suma pentru care Conpet a formulat cerere de 

admitere a creanței - 424,94 lei 
Fond 

8216/270/2016 

Judecătoria Onești 

 Comuna 

Dofteana 

Contestație la 

executare 
12.102 lei  

În fond acțiunea a fost admisă. Hotarârea poate fi 

atacată cu apel după comunicare.  
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Nr. dosar/Instanța Parte pârâtă Obiect Suma în litigiu Stadiu procesual/termen 

219/281/2017  

Judecătoria Ploiești 
Tonicelli SRL Pretenții 

37.017,28 lei contrav. deșeuri feroase 

neachitate și 6.737,02 lei penalități de întârziere 

Fond 

28.09.2017 

3666/281/2017  

Judecătoria Ploiești 

GENERAL 

REMAT SORT 

SRL 

Pretenții 7.200,90 lei 
Fond 

06.09.2017 

1969/204/2017 

Judecătoria 

Câmpina   

Persoană fizică Pretenții 27.472,23 lei 
În fond acțiunea a fost admisă pentru suma solicitată. 

Hotărârea poate fi atacată cu apel după comunicare. 

2345/202/2017 

Judecătoria Călărași 
Persoană fizică Pretenții 15.136,23 lei 

Fond 

12.09.2017 

1656/295/2017 

Judecătoria 

Sânnicolaul Mare 

EMILIANA 

WEST ROM 

SRL 

Persoană fizică 

Pretenții 197.301,36 lei Fond 

789/105/2017  

Tribunalul Prahova 

ICIM SA prin 

administrator 

CITR București 

Insolvență. Cerere 

de admitere pe 

tabelul 

creditorilor 

393.934,37 lei 

Conpet a fost înscrisă pe tabel cu suma solicitată. 

ICIM a formulat contestație care face obiectul 

dosarului nr. 789/105/2017/a1 aflat pe rolul 

Tribunalului Prahova. 

15.09.2017 

 

b). Litigii in care societatea CONPET S.A. are calitatea de pârât: 

Nr. dosar Parte reclamantă Obiect Suma în litigiu Stadiu procesual/termen 

5555/2/2014 

(33317/3/2007) 

Curtea de Apel 

București 

MECMA (OPSPI) 

Acțiune de revendicare 

mobiliară a unui număr de 

524.366 acțiuni din 

capitalul social al Conpet 

S.A 

- 

În fond – rejudecare acțiunea a fost respinsă ca neîntemeiată. 

Hotărârea a fost atacată cu apel de MECMA. 

În apel instanța admite apelul, admite cererea formulată de 

apelanţii-reclamanţi DEPARTAMENTUL PENTRU ENERGIE 

DIN CADRUL MINISTERULUI ECONOMIEI şi 

MINISTERUL ECONOMIEI ÎN CALITATE DE SUCCESOR 

ÎN DREPTURI AL MINISTERULUI ECONOMIEI, 

COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI în contradictoriu 

cu pârâtul FONDUL PROPRIETATEA SA. Constată dreptul de 

proprietate al reclamantului MINISTERUL ECONOMIEI 
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Nr. dosar Parte reclamantă Obiect Suma în litigiu Stadiu procesual/termen 

asupra a 524.366 acţiuni CONPET SA. Obligă pârâţii să 

efectueze demersurile necesare în vederea înscrierii în registrul 

acţionarilor. Decizia a fost atacata cu recurs de 

DEPARTAMENTUL PENTRU ENERGIE DIN CADRUL 

MINISTERULUI ECONOMIEI si FONDUL PROPRIETATEA 

SA. 

Recursurile au fost admise, decizia casata, iar cauza a fost trimisa 

spre rejudecare. 

În apel (re-rejudecare) instanța admite excepţia lipsei calităţii 

procesuale active a apelantului Ministerul Economiei. Respinge 

apelul Ministerului Economiei ca fiind formulată de o persoană 

fără calitate procesuală activă. Respinge excepţia lipsei calităţii 

procesuale active a apelantului Ministerul Energiei, ca 

neîntemeiată. Respinge apelul declarat de apelantul - reclamant 

Ministerul Energiei, ca nefondat. Admite în parte cererea de 

cheltuieli de judecată formulată de intimatul Fondul Proprietatea. 

Obligă apelantul Ministerul Energiei la plata către intimat a 

cheltuielilor de judecată constând în 10.708 lei taxă judiciară de 

timbru şi 150.000 lei onorariu de avocat. Hotărârea poate fi 

atacată cu recurs după comunicare.  

 

8296/281/2007 

Judecătoria Ploiești 
Persoană fizică Despăgubiri civile 74.000 EUR 

Fond 

Suspendat 

 

8297/281/2007 

Judecătoria Ploiești 

Persoană fizică Despăgubiri civile 74.000 EUR 
Fond 

Suspendat 

6544/105/2011* 

Tribunalul Prahova 

ETH Arhitectural 

Systeme SRL 
Pretenții 

1.146.784,7 RON la 

care se adaugă 

daune-interese 

(penalități /dobânzi) 

Fond 

Suspendat 

ETH a formulat recurs împotriva Încheierii de suspendare, care 

face obiectul dosarului nr. 6544/105/2011/a1 aflat pe rolul Curții 

de Apel Ploiești cu termen de judecată la 28.09.2017. 
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Nr. dosar Parte reclamantă Obiect Suma în litigiu Stadiu procesual/termen 

3715/105/2007 

Tribunalul Prahova 
Fondul Proprietatea SA 

Constatare nulitate 

hotărâre AGA 

nr.2/24.04.2007 -- 
Fond 

Suspendat 
Obligare plată cheltuieli 

judecată 

43918/3/2007 

Tribunalul 

București 

AVAS 

Revendicare mobiliară a 

unui număr de 524.366 

acțiuni din capitalul social 

al Conpet S.A 

-- 
Fond 

Suspendat 

2549/270/2015* 

Tribunalul Bacău 
Persoane fizice 

Acțiune negatorie de 

servitute și obligație de a 

face 

-- 

În fond acțiunea a fost respinsă. Hotararea a fost atacată cu apel 

de reclamanți. 

Apel 

26.09.2017 

2194/270/2015 

Judecătoria Onești 
Persoane fizice Pretenții 24.500 lei 

În fond instanța admite în parte acțiunea și obligă Conpet SA la 

plata sumelor de 1.172 lei contravaloare lucrări beci, 1.122 lei 

contravaloare lipsă de folosință beci, 6.423 lei contravaloare 

lucrări fântână, 1.550 lei contravaloare lipsă de folosință fântână 

și 5.122,85 lei cheltuieli de judecată În apel instanța schimbă în 

parte sentinţa apelată în sensul că, obligă pârâta Conpet SA să 

plătească reclamanţilor suma de 3.618,35 de lei cu titlu de 

cheltuieli de judecată. Menţine restul dispoziţiilor din sentinţa 

apelată. Obligă apelanta Conpet SA către intimaţi la plata sumei 

de 1.400 de lei onorariu de avocat aferent apelului. 

16082/281/2015 

Judecătoria Ploiești 
Persoană fizică Revendicare imobiliară -- 

În fond instanța respinge excepţia lipsei calităţii procesuale 

pasive a pârâtei Ministerul Finanţelor Publice Ploieşti. Respinge 

excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei Conpet S.A 

Ploieşti. Admite în parte acţiunea. Obligă pârâta Conpet S.A 

Ploieşti la plata sumei de 772 lei către reclamant, reprezentând 

contravaloarea lipsei de folosinţă aferentă anilor 2014 – 2016. 

Obligă pârâta la plata sumei de 1.517 lei către reclamant 

reprezentând contravaloarea taxei judiciare de timbru şi 1/2 din 

onorariul de experţi. Respinge în rest acţiunea precizată. 

Hotărârea poate fi atacată cu apel după comunicare. 
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Nr. dosar Parte reclamantă Obiect Suma în litigiu Stadiu procesual/termen 

14960/280/2015 

Judecatoria Pitesti 
Persoane fizice 

Pretețtii + Obligație de a 

face 
provizoriu - 1.000 lei 

Fond 

05.09.2017 

21382/281/2015 

Judecătoria Ploiești 
Persoană fizică Pretenții -- 

Fond 

Suspendat 

5119/260/2014 

Tribunalul Prahova 
Biodiesel SRL 

Constatare nulitate 

contract de închiriere nr. 

ADM 89/27.04.2009 

-- 

În data de 17.09.2015 Judecătoria Moinești declină soluționarea 

cauzei în favoarea Judecătoriei Ploiești. 

În fond acțiunea a fost respinsă. Biodiesel SRL a formulat apel. 

Apel  

19.09.2017 

2378/105/2009 

Tribunalul Prahova 
Persoană fizică Revendicare imobiliare 

 551.518 RON – 

contravaloare 2.500 

mp teren 

Fond 

03.08.2017 

9962/315/2014 

Judecătoria 

Târgoviște 

OILDAN SRL Pretenții 200.000 lei 

În fond acțiunea a fost respinsă. Hotărârea a fost atacată cu apel 

de OILDAN SRL 

Apel 

27.09.2017 . 

1723/302/2016 

Judecătoria Sector 5 

București 

Persoană fizică Contestație la executare 441,52 lei 

În fond instanța admite în parte acțiunea și anulează suma de 

358,88 lei.  Hotărârea a fost atacată cu apel de reclamant. 

Apel  

28.08.2017 

5180/236/2016 

Judecătoria Giurgiu 
Persoană fizică Contestație la executare 13.713,49 lei 

În fond acțiunea a fost respinsă. Hotărârea a fost atacată cu apel 

de reclamant. 

Apel 

06.09.2017 

650/215/2013* 

Judecătoria Craiova 
Persoane fizice 

Obligația de a face. 

Pretenții 
2.000 RON 

În fond instanța respinge acțiunea. Reclamanții au formulat apel, 

admis de instanța care anulează sentința și trimite cauza spre 

rejudecare aceleeași instanțe de fond. 

Fond – rejudecare 

20.09.2017 
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Nr. dosar Parte reclamantă Obiect Suma în litigiu Stadiu procesual/termen 

6683/105/2015 

Tribunalul Prahova 
Persoane fizice Acțiune în constatare. -- 

Fond 

23.10.2017 

3451/108/2016* 

Tribunalul Arad 
UAT Orașul Pecica 

Obligație de a face + 

Pretenții 

65.000 euro 

contravaloare imobil 

Alte despăgubiri 

necuantificate 

În fond instanța respinge acțiunea. Hotărârea poate fi atacată cu 

apel după comunicare. 

1978/223/2016 

Judecătoria 

Drăgășani 

Persoană fizică 
Obligație de a face. 

Pretenții 
6.000 lei provizoriu 

Fond 

28.09.2017 

6646/204/2016 

Judecătoria 

Câmpina 

Comuna Filipeștii de 

Târg 

DGRFP Ploiești 

Administrația Județeană 

a Finanțelor Publice 

Prahova – Serviciul 

Boldești Scăieni 

Contestație la executare 32.371,85 lei 

În fond instanța admite acțiunea în parte și anulează în parte 

formele de executare silită pentru suma reprezentând diferenţa 

dintre dobânda legală aferentă sumei de 26.959 lei calculată de 

la data de 14.04.2011, respectiv suma de 5.412,85 lei și dobânda 

legală aferentă sumei de 26.959 lei calculată de la data de 

2.03.2015 pană la data plății efective. Hotărârea poate fi atacată 

cu apel, după comunicare. 

6813/105/2015 

Tribunalul Prahova 
Persoane fizice Acțiune în constatare. -- 

În fond acțiunea a fost respinsă. Hotărârea poate fi atacată cu 

apel dupa comunicare. 

7245/105/2015 

Tribunalul Prahova 
Persoană fizică Acțiune în constatare -- 

Fond 

22.09.2017 

231/105/2016 

Tribunalul Prahova 
Persoană fizică Acțiune în constatare -- 

Fond 

18.08.2017 

726/105/2016 

Tribunalul Prahova 
Persoană fizică 

Constestație decizie de 

concediere 
-- 

În fond acțiunea a fost respinsă. Hotărârea poate fi atacată cu apel 

după comunicare.  

7558/270/2016 

Judecătoria Onești 
Comuna Urechești Pretenții 10.438 lei 

Fond 

20.09.2017 

263/105/2017 

Tribunalul Prahova 
Moldocor SA Litigiu privind achiziții -- 

În fond acțiunea a fost respinsă. Hotărârea poate fi atacată cu 

recurs după comunicare.   



CONPET S.A. Ploieşti                                                                                                   Raport semestrial ianuarie-iunie 2017 
 

 

56 

 

Nr. dosar Parte reclamantă Obiect Suma în litigiu Stadiu procesual/termen 

27031/281/2016 

Judecatoria Ploiești 
Persoană fizică Contestație la executare 15.381,45 lei 

În fond acțiunea afost respinsă. Hotărârea poate fi atacată cu apel 

după comunicare. 

27775/281/2016 

Judecătoria Ploiești 
Persoană fizică Contestație la executare 13.259,79 lei  

Fond  

15.09.2017 

7237/105/2016  

Tribunalul Prahova 
Persoană fizică Acțiune în constatare -- 

Fond 

22.09.2017 

7091/105/2016  

Tribunalul Prahova 
Persoană fizică Acțiune în constatare -- 

Fond 

22.09.20017 

3581/281/2017  

Judecătoria Ploiești 

Direcția Regională 

Drumuri și Poduri Iași 
Pretenții 487,22 lei 

Fond 

19.10.2017 

220/262/2017 

Judecătoria Moreni 
Persoană fizică 

Obligație de a face. 

Pretenții 
45.540 lei/an x 3 ani Fond 

3933/110/2016  

Tribunalul Bacău 
Persoană fizică Acține în constatare -- 

În fond instanța a respins acțiunea. Hotărârea poate fi atacată cu 

apel după comunicare. 

8047/302/2017  

Judecătoria Sector 6 

București 

Persoană fizică Contestație la executare 1.381,11 lei 

Judecătoria Sector 5 București admite excepţia necompetenţei 

teritoriale și declină cauza având ca obiect contestaţie la 

executare silită la Judecătoria Sector 6 Bucureşti.  

Fond 

3266/105/2017 

Tribunalul Prahova 
Persoane fizice Acține în constatare -- 

Fond 

06.10.2017 

9919/281/2017  

Judecătoria Ploiești 
Litex Impex SRL Contestație la executare -- 

Fond 

25.09.2017 

12905/302/2017 

Judecătoria Sector 5 

București 

Persoană fizică Contestație la executare 2.254,48 lei 
Fond 

31.07.2017 
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Nr. dosar Parte reclamantă Obiect Suma în litigiu Stadiu procesual/termen 

5248/111/2014*  

Tribunalul 

Hunedoara 

Persoană fizică Obligație de a face -- 

În data de 16.04.2015 Tribunalul Bihor admite excepţia 

necompetenţei teritoriale și declină competenţa de soluţionare a 

cererii precizate în favoarea Tribunalului Hunedoara. 

 In fond acțiunea este respinsă. Hotărârea a fost atacată cu recurs 

de către reclamant. 

Recurs 
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c) Litigii in care societatea CONPET S.A.  are calitatea de parte civilă: 

Nr. dosar Inculpați Obiect Prejudiciu reclamat Stadiu procesual/termen 

29201/3/2012* 

Curtea de Apel București 
Persoane fizice 

Furt Calificat. Despăgubiri 

civile 
7.828.005,58 RON 

În fond acțiunea a fost admisă pentru suma de 

4.018.875,74 lei. Hotarârea a fost atacată cu apel de 

inculpați și de Conpet. 

Apel 

7932/118/2013* 

Tribunalul Constanța 
Persoane fizice 

Furt calificat. Despăgubiri 

civile 
928.758,94 lei 

În fond acțiunea a fost admisă. Hotărârea a fost atacată 

cu apel de inculpați. Curtea de Apel Constanța admite 

apelurile și trimite cauza spre rejudecare la Tribunalul 

Constanța. Prin Încheierea pronunțată în camera 

preliminara instanța constată legalitatea sesizării 

instanţei prin care s-a dispus trimiterea în judecată a 

inculpaţilor. Împotriva acestei încheieri inculpații au 

formulat contestatie care face obiectul dosarului nr. 

7932/118/2013*/a1 aflat pe rolul Curții de Apel 

Constanța 

Camera preliminară – rejudecare 

08.08.2017 

6625/120/2013  

 Tribunalul Dâmbovița   
Persoane fizice 

Furt calificat. Despăgubiri 

civile 
2.083,20 lei 

Fond 

06.09.2017 

4996/256/2015 

 Judecătoria Medgidia 
Persoane fizice 

Furt calificat. Despăgubiri 

civile 
7.647,96 lei 

Fond 

12.10.2017 

15042/212/2015 

Curtea de Apel Constanța 
Persoane fizice 

Furt calificat. Despăgubiri 

civile 
614.858,49 lei 

În fond instanța admite în parte acțiunea civilă pentru 

suma de 386.115,48 lei.  Hotărârea a fost atacată cu 

apel de inculpați. 

Apel 

21.09.2017 

91/116/2016 

Tribunalul Călărași 
Persoane fizice 

Furt calificat. Despăgubiri 

civile 
95.243,71 lei 

Fond 

24.08.2017 
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Nr. dosar Inculpați Obiect Prejudiciu reclamat Stadiu procesual/termen 

1450/214/2016 

Judecătoria Costești 
Persoane fizice 

Furt calificat. Despăgubiri 

civile 
165.199,65 lei 

Fond 

08.09.2017 

8529/281/2016 

Judecătoria Ploiești 
Persoane fizice 

Furt calificat. Despăgubiri 

civile 
158.780,39 lei 

Fond 

17.08.2017 

4968/317/2016 

Judecătoria Târgu Cărbunești 
Persoane fizice 

Furt calificat. Despăgubiri 

civile 
11.202,22 lei 

În fond instanța admite acțiunea civilă şi obligă 

inculpaţii la plata sumei de 11.202,22 lei cu dobânda 

legală aferentă până la recuperarea integrală a debitului. 

Hotărârea poate fi atacată cu apel după comunicare. 

8902/256/2016 

Judecătoria Medgidia 
Persoane fizice 

Furt calificat. Despăgubiri 

civile 
6.361,52 lei 

Fond 

08.08.2017 

1539/335/2016 

Judecătoria Videle 
Persoane fizice 

Furt calificat. Despăgubiri 

civile 
6.388,86 lei 

În fond instanța a respins acțiunea civilă ca ramasă fără 

obiect prin achitarea prejudiciului. Hotărârea poate fi 

atacată cu apel după comunicare. 

310/120/2016 

Tribunalul Dâmbovița 
Persoane fizice 

Furt calificat. Despăgubiri 

civile 
414.178,66 lei  

Fond 

06.09.2017 

 

8156/281/2014  

Judecătoria Ploiești 
Persoană fizică 

Furt calificat. Despăgubiri 

civile. Revizuire. 
13.259,79 lei 

Fond 

07.09.2017 

 

8285/94/2014* 

Curtea de Apel București 
Persoane fizice 

Furt calificat. Despăgubiri 

civile 
17.918,50 RON 

În fond acțiunea a fost admisă pentru suma de 8.754,63 

lei. Hotărârea a fost atacată cu apel de Conpet SA, 

Parchetul de pe langa Judecătoria Buftea și inculpatul 

obligat la repararea prejudiciului.  

Apel 

06.09.2017 
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a) Litigii in care societatea CONPET S.A. are calitatea de petent: 

 

Nr. dosar Intimat Obiect Suma în litigiu Stadiu procesual/termen 

12009/281/2016 

Tribunalul Prahova 

GNM – Comisariatul 

Județean Prahova 
Plângere contravențională 12.500 lei 

În fond plângerea a fost admisă. Hotărârea a fost atacată 

cu apel de GNM – Comisariatul Județean Prahova. 

Apel 

06.09.2017 

25027/281/2016 

Judecătoria Ploiești 
CNADNR Plângere contravențională 130 lei 

În fond plângerea a fost respinsă. Hotărârea poate fi 

atacată cu apel după comunicare.  

1149/228/2017 

 Judecătoria Făurei 
Primăria Ianca Plângere contravenționaă 210 lei Fond. 

 

b) Litigii in care societatea CONPET S.A. are dublă calitate: 

 

Nr. dosar 
Parte 

reclamantă 
Obiect Suma în litigiu Stadiu procesual/termen 

378/105/2007 

Tribunalul 

Prahova 

Petroconduct 

SA 

Pretenții/Cerere 

reconvențională formulată 

de Petroconstruct SA 

195.528 RON – 

pretenții Conpet 

46.214,01 RON -

pretenții  SC 

Petroconstruct SA 

Fond 

Suspendat 

538/317/2014* 

Judecătoria Târgu 

Cărbunești 

Persoană 

fizică 

Despăgubiri civile. 

Pretenții/ Cerere 

reconvențională formulată 

de Conpet SA 

50.000 lei 

În fond instanța admite în parte acțiunea precizată. Admite cererea 

reconvențională. Obligă Conpet SA la plata sumei de 184,25 lei reprezentând 

contravaloare lipsă de folosință. Instituie în favoarea Conpet SA un drept de 

servitute asupra terenului reclamantei. Obligă Conpet SA la plata sumei de 7 

lei anual reprezentând contravaloarea rentei pe perioada servituții. Obligă 
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Nr. dosar 
Parte 

reclamantă 
Obiect Suma în litigiu Stadiu procesual/termen 

Conpet la plata sumei de 825 lei cheltuieli de judecată. Hotărarea a fost atacată 

cu apel de reclamantă. Tribunalul Gorj admite apelul, anulează sentinţa şi 

trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă.  

Fond – rejudecare 

19.09.2017 

8425/281/2015 

Judecătoria 

Ploiești 

Persoană 

fizică 

 Pretenții/ Cerere 

reconvențională formulată 

de Conpet SA 

17.000 lei 
Fond 

14.09.2017 

1372/212/2017 

Judecătoria 

Constanța 

Persoană 

fizică 

Despăgubiri civile. 

Pretenții/ Cerere 

reconvențională formulată 

de Conpet SA 

30.000 euro 
Fond 

18.09.2017 
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Anexa 7 - Gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanță pentru 
administratori pentru perioada 01.01-30.06.2017 

Nrc

rt 

Obiectiv /                       

Indicator 

performanță 

Obiectiv de performanta UM 

Perioada                                                            

(01.01-30.06.2017) 
Grad  

de 

îndeplinire  

(%)           

Coef.  de 

pondere 

 

Grad 

indeplinire 

indicatori 

perfor- 

manță 

(%) 

cf. Anexa 

Contract 

adminis-

trare/ 

mandat 

Realizari 

0 1 2 3 4 5 6 7 8=6x7 

1 EBITDA 

1% crescut față de nivelul 

anterior al anului precedent 

pentru  2014 si 2,5% pentru anii 

2015-2017 

mii lei 59.916 68.217 113,86% 25% 28,47% 

2 

Scăderea 

cheltuielilor de 

exploatare  

1,5% redus față de nivelul 

anterior al anului precedent 

începand cu 2015 in conditiie in 

care nivelul inregistrat in 2014 

este mai mic sau egal cu cel din 

2013 

% 89,00% 84,37% 105,20% 25% 26,30% 

3 

Creștere 

productivitate 

muncă 

Creșterea venitului mediu pe 

salariat cu 3% pe an media anilor 

2014-2017 

mii 

lei/pers 
118 122 103,39% 25% 25,85% 

4 

Scaderea 

numarului total 

de avarii tehnice  

4% reducere  in medie pe an de 

la nivelul de 116 avarii tehnice 

inregistrate in 2013 

nr.avarii 

tehnice 
13 20 46,15% 10% 4,62% 

5 

Creșterea 

vizibilității la 

B.V.B. 

Urmarire activa a evolutiei 

CONPET facuta de case de 

brokeraj materializata prin 

rapoarte de analiza facute de 

analisti ai caselor respective 

(ponderea in indicator 50%)  

pentru anii 2015 & 2017 - 2 

firme de brokeraj din TOP 10 

conform clasificarii stabilite de 

BVB la data emiterii raportului 

 

% din 

100% 
100% 100% 100,00% 15% 15,00% 

Pastrarea poziției in TOP 25 al 

emitentilor dupa capitalizare in 

conditiile in care nu vor fi luate 

in considerare noile firme care 

vor intra la categoria I  

(Premium) a BVB in anul 2015 

(pondere in indicator 50%) 

TOTAL – Gradul  de indeplinire a indicatorilor de performanță: 100,24% 

 

Nivelurile trimestriale și respectiv anual al indicatorilor de performanță pentru anul 2017, 

anexe la contractele de administare și de mandat, au fost stabilite pe baza indicatorilor din 

anexele 1 și 2 ale Bugetului de venituri si cheltuieli întocmite în conformitate cu 

O.G.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la 

care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin 

direct ori indirect o participaţie majoritară și Ordinul OMFP nr.20/2016 privind aprobarea 

formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de 

fundamentare a acestuia 

Indicatorii de performanță realizați la data de 30 iunie 2017 sunt calculati pe baza  

execuției bugetare, întocmită în conformitate cu OG 26/2013 și în structura prevazută de 

OMFP nr.20/2016. 
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Anexa 8 - Situație contracte achiziție lucrari și produse cu valori mai mari de 500000 euro, încheiate în perioada 01.01.2017 - 

30.06.2017 
 

Nr. 

crt. 

Numele 

contractorului 

Obiectul 

contractului 

Titlul 

contractului 

Procedura 

de achiziţie 

aplicată 

Numele 

beneficiarului 

(dacă este 

diferit de 

autoritatea 

contractantă) 

Numărul 

anunţului/invita 

ției  de 

participare 

Valoarea 

iniţială a 

contractului   

(RON) 

Valoarea 

contractului  

dupa 

eventuale 

acte 

aditionale  

(RON) 

Data 

începerii 

contractului 

Durata 

contractului 

stabilita 

initial  

(în luni). 

Durata 

finală a 

contrac 

tului  

(în luni). 

TRIMESTRUL I - 0 CONTRACTE 

VALOARE TRIMESTRUL I = 0.00 lei 

TRIMESTRUL II - 2 CONTRACTE 

VALOARE TRIMESTRUL II = 9,909,350.38 lei 

1 
TALPAC 

SRL 

Proiectare si 

executie lucrari 

inlocuire 

conducta de 

transpor titei 

14”  Baraganu-

Calareti, 

rezultata in 

urma godevilarii 

inteligente in 

lungime de 7,5 

km 

L-CA 413/ 

07.06.2017 
LICITATIE  - 

16627/ 

28.04.2017 
3.511.019,81  - 16.06.2017 12.5 12.5 

2 

ELCAS 

PRODIMPE

X SRL 

Modernizare si 

monitorizare 

sistem de 

protectie 

catodica la nivel 

central si de 

sector aferent 

conductelor de 

transport titei 

import si tara 

L-CA 479/ 

29.06.2017 
LICITATIE  - 

18309/ 

11.05.2017 
6.398.330,57  - 29.06.2017 18 18 
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Anexa 9 - Situatie contracte achizitie servicii cu valori mai mari de 100000 euro, încheiate in perioada 01.01.2017 - 30.06.2017 
 

Nr. 

crt. 

Numele 

contractorului 

Obiectul 

contractului 

Titlul 

contractului 

Procedura de 

achiziţie 

aplicată 

Numele 

beneficiarului 

(dacă este 

diferit de 

autoritatea 

contractantă) 

Numărul 

anunţului/ 

invitației  

de 

participare 

Valoarea 

iniţială a 

contractului  

(în RON) 

Valoarea 

contractului  

dupa 

eventuale 

acte 

aditionale 

(în RON) 

Data 

începerii 

contractului 

Durata 

contractului 

stabilita 

initial (în 

luni) 

Durata 

finală a 

contractului 

(în luni). 

TRIMESTRUL I - 0 CONTRACTE 

VALOARE TRIMESTRUL I = 0,00 lei 

TRIMESTRUL II - 1 CONTRACT 

VALOARE TRIMESTRUL II = 1,119,744.00 lei 

1 

CAMELEON 

SECURITY 

SYSTEMS 

SRL 

Servicii de 

paza, 

protective si 

interventie 

la 

obiectivele, 

bunurile si 

valorile 

CONPET 

SA 

S-CA 409/ 

07.06.2017 
LICITATIE  - 

17049/ 

03.05.2017 
1.119.744,00  - 07.06.2017 24 24 
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Situații Financiare Interimare Simplificate 

la data și pentru perioada de șase luni încheiată la 

 30 iunie 2017 
 

Întocmite în conformitate cu 

Standardul Internaţional de Contabilitate 34 “Raportarea Financiară Interimară” 
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SITUAȚIA INTERIMARĂ A POZIȚIEI FINANCIARE LA 30 IUNIE 2017 
 

 Nota 

  

30 iunie 
2017 

(revizuită) 

31 decembrie 
2016 

(auditată) 

ACTIVE    

Active imobilizate    

Imobilizări corporale 4 395.853.581 403.468.873 

Imobilizări necorporale 5 1.493.719 1.971.202 

Imobilizări financiare  6 855.841 656.965 

Total active imobilizate  398.203.141 406.097.040 

    

Active curente    

Stocuri 7 7.979.228 8.548.131 

Creanțe comerciale și alte 
creanțe 

8 35.610.431 42.356.060 

Investiții pe termen scurt 10 19.094.542 163.053.678 

Numerar și echivalente de 
numerar 

9 442.025.362 244.598.286 

Cheltuieli în avans  774.370 255.475 

Total active curente  505.483.933 458.811.630 

TOTAL ACTIVE  903.687.074 864.908.670 

    

CAPITALURI PROPRII ȘI 
DATORII    

Capitaluri proprii    

Capital social subscris și vărsat 11 28.569.842 28.569.842 

Rezerve legale 11 5.713.968 5.713.968 

Rezerve din reevaluare 11 30.237.356 32.957.666 

Alte rezerve 11 547.097.228 536.238.701 

Rezultatul reportat 11 50.135.393 122.395.850 

Rezultatul exercițiului  11 40.394.205 71.546.604 

Repartizare din profit  - (1.710.000) 

Total capitaluri proprii  702.147.992 795.712.631 

    

Venituri în avans    

Subvenții pentru investiții  1.400.350 1.468.191 

Venituri în avans  14.690 15.791 

Total venituri în avans  1.415.040 1.483.982 

    

Datorii pe termen lung    

Impozit pe profit amânat  2.480.062 1.671.210 

Provizioane pe termen lung  3.413.568 3.542.697 

Total datorii pe termen lung  5.893.630 5.213.907 
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Datorii curente Nota 
30 iunie 

2017 
(revizuită) 

31 decembrie 
2016 

(auditată) 

Datorii comerciale 13 16.950.728 20.657.756 

Impozit pe profit curent 
Alte datorii 

 
13 

4.047.588 
169.380.540 

3.901.860 
26.516.050 

Provizioane pe termen scurt 14 3.851.556 11.422.484 

Total datorii curente  194.230.412 62.498.150 

Total datorii   200.124.042 67.712.057 

TOTAL CAPITALURI PROPRII  
ȘI DATORII  

903.687.074 864.908.670 

  

 
Aceste situații financiare interimare si notele aferente, de la  pagina 3 la pagina 27 au fost 
aprobate la data de 10 august 2017. 
 
 
 Director General,       Director Economic, 
    Ing.Ilași Liviu         ec.Toader Sanda 
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SITUAȚIA INTERIMARĂ A PROFITULUI SAU PIERDERII ȘI ALTOR ELEMENTE ALE 
REZULTATULUI GLOBAL PENTRU PERIOADA DE ȘASE LUNI ÎNCHEIATĂ LA 30 IUNIE 

2017 
 

 

 Nota 

6 luni încheiate  

la 30 iunie 2017 

(revizuite)              

6 luni încheiate 

la 30 iunie 2016 

(neauditate)                             

Venituri din exploatare                                            17   

Venituri din cifra de afaceri  186.314.395          187.481.051  

Alte venituri  16.289.129      14.773.808  

Total venituri din exploatare   202.603.524   202.254.859  

     

Cheltuieli din exploatare                                         18   

Cheltuieli privind stocurile  (3.229.734) (3.145.354) 

Cheltuieli cu energia și apa  (5.172.245) (4.939.938) 

Cheltuieli cu personalul  (57.562.595) (55.911.990) 

Ajustări de valoare privind activele 
imobilizate 

 (22.280.158) (20.323.138) 

Ajustări de valoare privind activele curente   1.063.173        49.774 

Cheltuieli privind prestațiile externe  (49.365.959) (51.724.532) 

Alte cheltuieli   (27.819.699)  (32.519.555) 

Ajustări privind provizioanele  7.700.057      9.064.732  

Total cheltuieli din exploatare   (156.667.160) (159.450.001) 

     

Profitul din exploatare   45.936.364 42.804.858 

     

Venituri financiare                            1.920.176       1.879.901  

Cheltuieli financiare  (19.658)          (55.832) 

Profitul financiar                              19 1.900.518     1.824.069 

    

Profitul înainte de impozitare   47.836.882          44.628.927  

     

Cheltuieli cu impozitul pe profit curent 15 (6.116.363) (6.522.262) 

Cheltuieli cu (venit din) impozitul pe profit 
amânat 

 (1.326.314) (1.061.950) 

Profitul exercitiului                         40.394.205    37.044.715 

TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT 
ANULUI  

 40.394.205  37.044.715 

Rezultat pe acțiune     16 4,67  4,28  

 

     
 
 Director General,        Director Economic, 
   Ing.Ilași Liviu         ec.Toader Sanda 
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Notă : Poziția „Alte rezerve” cuprinde și rezerva reprezenând cota de modernizare. Această rezervă are regim special de utilizare, prevăzut de  
H.G. nr. 168/1998, fiind destinată numai pentru finanțarea lucrărilor de modernizare și dezvoltare a bunurilor din domeniul public. 
 
Notă : Poziția „Alte rezerve” cuprinde și rezerva reprezenând cota de modernizare. Această rezervă are regim special de utilizare, prevăzut de  
H.G. nr. 168/1998, fiind destinată numai pentru finanțarea lucrărilor de modernizare și dezvoltare a bunurilor din domeniul public. 

 

 

 

SITUAȚIA INTERIMARĂ A MODIFICĂRII CAPITALURILOR PROPRII LA DATA DE 30 IUNIE 2017 (revizuită)   
 

 
Capital 
social 

Rezerve 
legale 

Rezerve 
din 

reevaluare 
Alte rezerve 

Rezultatul 
reportat 

Profitul sau 
pierderea 

exercițiului 

Repartizarea 
profitului 

 

Total 
capitaluri 

proprii 

Soldul la 1 ianuarie 
2017 

28.569.842 5.713.968  32.957.666 536.238.701  122.395.850 71.546.604 (1.710.000) 795.712.631 

Rezultatul net al 
perioadei 

     40.394.205   40.394.205 

Majorare fond cotă 
modernizare 

   25.963.435      25.963.435  

Diminuare fond cotă 
modernizare 

   (15.104.908)    (15.104.908) 

Reluarea surplusului 
din reevaluare 

  (2.720.310)  2.720.310    -  

Impozit pe profit 
corespunzător 
rezultatului reportat 

    (1.255.097)   (1.255.097) 

Dividende cuvenite 
acționarilor 

    (73.725.670) (69.836.604)  (143.562.274) 

Repartizare prevăzută de 
lege a profitului anului  
precedent - scutirea de 
impozit pe profit 
reinvestit 

     (1.710.000) 1.710.000 - 

Soldul la 30 iunie 2017 28.569.842 5.713.968  30.237.356 547.097.228  50.135.393 40.394.205 - 702.147.992 
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Director General,            Director Economic, 

   Ing.Ilași Liviu             ec.Toader Sanda 

 

 
 

SITUAȚIA INTERIMARĂ A MODIFICĂRII CAPITALURILOR PROPRII LA DATA DE 30 IUNIE 2016 (neauditată)  

 
Capital 

social 

Rezerve 

legale 

Rezerve din 

reevaluare 
 Alte Rezerve 

Rezutatul 

reportat 

Profitul sau 

pierderea 

exercițiului 

Total capitaluri 

proprii 

Soldul la 1 ianuarie 2016 28.569.842 5.713.968 93.603.956 501.118.930 72.316.398 63.198.986 764.522.080 

Rezultatul net al perioadei      37.044.715 37.044.715 

Majorare fond cota 

modernizare 
      27.395.011     27.395.011 

Diminuare fond cota 

modernizare 
   (13.451.282)   (13.451.282) 

Reluarea surplusului din 

reevaluare 
  (4.477.748)  4.477.748  - 

Impozitul pe profit amânat 

corespunzător rezultatului 

reportat 

    35.076  35.076 

Repartizarea profitului 

aferent anului precedent ca 

dividende 

         (63.198.986) (63.198.986) 

Soldul la 30 iunie 2016 28.569.842 5.713.968 89.126.208 515.062.659 76.829.222 37.044.715 752.346.614 
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SITUAȚIA  INTERIMARĂ A FLUXURILOR DE TREZORERIE PENTRU PERIOADA DE 6 
LUNI ÎNCHEIATĂ LA 30 IUNIE 2017 (revizuită) 
 

(METODA DIRECTĂ)   

  Denumirea elementului 
6 luni încheiate 

la 30 iunie   
2017 

6 luni încheiate 
la 30 iunie 

 2016 

  Fluxuri de numerar din activități de exploatare:     

+ Încasări din prestarea de servicii 199.692.134 198.599.686 

+ 
Încasări din dobânzi aferente plasamentelor 
bancare 

1.221.583 805.293 

+ Alte încasări 2.401.295 748.138 

- Plăți către furnizorii de bunuri și servicii (55.285.084) (56.891.663) 

- Plăți către și în numele angajaților (56.188.567) (54.937.366) 

- Plăți TVA (24.969.109) (24.465.356) 

- Plăți impozit pe profit (7.743.195) (7.169.662) 

- Alte plăți privind activitățile de exploatare (17.699.616) (16.148.793) 

A Numerar net din activități de exploatare 41.429.441 40.540.277 

  Fluxuri de numerar din activități de investiție:     

+ Încasări din vânzarea de imobilizări corporale 1.424.124 - 

+ Încasări din cota de modernizare 25.963.435 27.395.011 

+ Încasări din investiții financiare pe termen scurt  142.959.952 262.480.756 

+ Încasări din dobânzi aferente titlurilor de stat 1.622.248 3.460.844 

- Plăți pentru achiziții de imobilizări corporale (19.110.522) (24.861.451) 

- Plăți pentru investiții financiare pe termen scurt - (172.095.327) 

B Numerar net din activități de investiție 152.859.237 96.379.833 

  Fluxuri de numerar din activități de finanțare:     

+ 
Încasări dividende transferate Depozitarului 
Central 

2.709.838 2.044.338 

- Dividende plătite (143.058) (78.247) 

C Numerar net din activități de finanțare 2.566.780 1.966.091 

  
Creșterea netă a numerarului și echivalentelor 
de numerar=A+B+C=D2-D1 

196.855.458 138.886.201 

D1 Numerar și echivalente de numerar la 244.597.901 124.120.815 

  începutul perioadei     

D2 Numerar și echivalente de numerar la 441.453.359 263.007.016 

  sfârșitul perioadei     

 la care se adaugă:   

 
Titluri de stat sub forma obligațiunilor de stat și 
certificatelor de trezorerie 

18.928.815 162.953.127 

 Total disponibilități la sfârșitul perioadei 460.382.174 425.960.143 

 

 
 
 

Director General,       Director Economic, 
  Ing.Ilași Liviu         ec.Toader Sanda 
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1. Descrierea activității și informații generale 
 

CONPET este o societate pe acțiuni, conform Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu 
modificările ulterioare, şi este înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară  cu certificat 
de înregistrare nr. 7227/1997. 
Adresa sediului social este Str. Anul 1848, nr. 1-3, Ploiești, jud. Prahova. 
 
Acțiunile emise de CONPET se tranzacționeaza pe piața reglementată administrată de Bursa de 
Valori București, sub simbolul "COTE", sectorul Titluri de Capital, categoria Premium. 
 
CONPET S.A. este concesionarul activității de operare a Sistemului Național de Transport al 
țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului, calitate dobandită, în anul 2002, prin încheierea cu 
Agenția Națională pentru Resurse Minerale (A.N.R.M.), autoritatea competentă care reprezintă 
interesele statului în domeniul resurselor de petrol, a Acordului Petrolier de Concesiune, aprobat 
prin H.G. nr. 793/25.07.2002. 
 
Situațiile financiare interimare la data de 30 iunie 2017, întocmite în conformitate cu IAS 34 nu 
sunt auditate, dar au fost revizuite de către auditorul financiar. 
 
Înființarea Societății 
 
CONPET este constituită în baza H.G. nr. 1213/20.11.1990 privind înființarea de societați 
comerciale pe acțiuni în industrie, în temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților 
economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, prin preluarea întregului activ și 
pasiv al fostei Întreprinderi de Transport Țiței prin Conducte (I.T.T.C.). 
 
Acționarii societății sunt:   

o Statul Român prin Ministerul Energiei, având în posesie 5.083.372 acțiuni reprezentând 
58,72% din capitalul social,  

o persoane juridice cu 2.734.435 acțiuni reprezentând 31,58 % și  
o persoane fizice cu 839.721 acțiuni reprezentând 9,70 %. 

 
Misiunea Societății 
 
Misiunea CONPET este exploatarea Sistemului Național de Transport prin Conducte în condiții 
de siguranță și eficiență, acces liber la capacitatea disponibilă a sistemului tuturor solicitanților, 
persoane juridice autorizate, în condiții egale, în mod nediscriminatoriu și transparent. 
 
Alte informații legate de activitatea Societății 
 
Potrivit actului constitutiv, activitatea principală a societății este transportul de țiței, gazolină, etan 
și condensat prin conducte și cu vagoane cisternă pe calea ferată de la rampele de încărcare la 
beneficiari, pentru zonele petrolifere care nu sunt racordate la conductele magistrale de transport, 
în scopul aprovizionării rafinăriilor cu țiței și derivate ale acestuia din producția internă și cu țiței 
din import (cod CAEN 4950-“transporturi prin conducte”). 
CONPET prestează servicii de transport pentru clienții săi atât prin Sistemul Național de 

Transport, concesionat în baza Acordului Petrolier de concesiune a activității de operare a 

Sistemului Național de Transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului, cât și pe calea 

ferată, de la rampele de încărcare la rafinării, pentru zonele petroliere care nu sunt racordate la 

conductele magistrale de transport. 

Sistemul Național de Transport al țițeiului reprezintă ansamblul conductelor magistrale 

interconectate care asigură colectarea petrolului extras din perimetrele de exploatare sau a celui 
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provenit din import și transportul lui de la punctele de predare, la unitățile de prelucrare, prin 

utilizarea stațiilor de pompare, rampelor de încărcare – descărcare pe calea ferată, precum și a 

instalațiilor, echipamentelor și dotărilor aferente acestora. 

Concesionarul Sistemului Național de Transport al țițeiului are calitatea de transportator comun 

și obligația de a asigura, potrivit prevederilor legale, accesul liber la capacitatea disponibilă a 

sistemului tuturor solicitanților, persoane juridice autorizate, în condiții egale, în mod 

nediscriminatoriu și transparent. 

 

Sistemul Național de Transport al țițeiului aparține domeniului public al Statului Român, este în 

administrarea ANRM (conform prevederilor Legii Petrolului), are aproximativ 3.800 km de 

conducte, cu o capacitate de transport de 18,5 milioane tone/an. 

 
Mediul legislativ 
 
Activitatea în domeniul petrolier este reglementată de Agenția Națională pentru Resurse Minerale 
(“ANRM”) - organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în 
subordinea Guvernului. 
Potrivit prevederilor Legii petrolului nr. 238/2004 Agenția Națională pentru Resurse Minerale are 
calitatea de Concedent al bunurilor din domeniul public, concesionate operatorilor din industria 
petrolieră, alături de alte autorități ale statului, negociază și încheie în numele statului acorduri 
petroliere; acordă licențe de concesiune minieră și permise de exploatare; emite acte de 
reglementare, norme, instrucțiuni, ordine și regulamente; controlează respectarea de către titularii  
acordurilor petroliere, a condițiilor licențelor de concesiune și permiselor de exploatare; 
gestionează Sistemul Național de Transport prin conducte al țițeiului și gazelor naturale și 
reglementează activitățile de exploatare a acestuia prin acordurile de concesiune a sistemului, 
încheiate cu societațile naționale/ comerciale nominalizate de Guvern; anulează actele de 
concesiune/administrare, etc. 
În condițiile în care, ANRM aprobă prin Ordin tarifele pentru serviciul de transport prin Sistemul 
Național de Transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului, deciziile luate de către 
ANRM pot avea efecte semnificative asupra activității Societății. 
 
Tariful pentru prestarea serviciului de transport prin Sistemul Național de Transport al țițeiului, 
gazolinei, condensatului și etanului 
 
Tariful de transport reprezintă contravaloarea serviciului de transport prestat de titularul acordului 

petrolier de concesiune - CONPET în calitate de transportator comun, pentru transportul, prin 

Sistemul Național de Transport al țițeiului, al unei tone de petrol între punctele de preluare a 

petrolului de la producatorii interni sau din import și punctele de predare la rafinării. Instrucțiunile 

privind criteriile, metodologia și procedura de stabilire a tarifelor reglementate pentru transportul 

prin Sistemul Național de Transport sunt elaborate de ANRM, în calitate de autoritate competenta, 

în baza atribuțiilor și competențelor conferite prin Legea nr. 238/2004, cu modificările și 

completările ulterioare.  

Tarifele de transport aprobate de către ANRM, sunt diferite pentru cele două subsisteme din 

componența Sistemului Național de Transport, respectiv subsistemul pentru transportul țițeiului, 

condensatului, gazolinei și etanului din producția internă și subsistemul pentru transportul țițeiului 

din import. Tarifele pentru serviciul de transport pe subsistemul de transport Import se aplică pe 

rafinării, pe tranșe de cantități transportate, practicându-se modelul de tarifare în trepte. 

 

Tarifele de transport includ:  

- costul de operare, care cuprinde: cheltuieli cu materiale, cheltuieli cu personalul, cheltuieli pentru 

mentenanța conductelor, cheltuielile cu energia, gazele și apa, costuri cu amortizarea mijloacelor 
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fixe, redevența și alte taxe aplicabile transportatorului, cheltuielile privind asigurarea pazei 

conductelor, cheltuieli cu ecologizarea, alte cheltuieli; 

- cota de modernizare și dezvoltare; 

- o marja rezonabilă a profitului. 

 
Indici bursieri 
 
Începând cu data de 20 martie 2017, societatea CONPET S.A. face parte din componența celor 
mai importanți indici bursieri ai pieței de capital din România, respectiv BET și BET-TR. Indicele 
de referinţă BET reflectă evoluţia prețurilor celor mai tranzacţionate companii de pe piaţa 
reglementată a Bursei de Valori București, criteriul principal de selecţie al societăţilor din indice 
fiind lichiditatea, în timp ce indicele BET-TR reflectă atât evoluţia preţurilor companiilor incluse, 
cât şi dividendele oferite de acestea. 
Indicii BET și BET-TR ilustrează evoluţia celor mai tranzacţionate companii listate la Bursa de 
Valori București care respectă, totodată, cele mai înalte standarde privind relaţiile cu investitorii 
şi guvernanţa corporativă. 
Prin includerea companiei în cei doi indici bursieri menționați mai sus, CONPET S.A. ajunge să 
facă parte din 7 indici ai Bursei de Valori București, respectiv BET, BET-TR, BET-XT, BET-XT-
TR, BET-BK, BET-NG și BET Plus. 
Seriile de prețuri ale acțiunilor emise de societatea CONPET S.A. au urmat un trend ascendent 
pe parcursul primelor cinci luni ale anului 2017, aflându-se peste nivelul indicilor bursieri în care 
este inclusă. Prețul acțiunilor COTE a atins maximul istoric, de 143 lei/acțiune, în ultima 
săptămână a lunii mai, scăzând apoi la 95,20 lei/acțiune la 30.06.2017, datorită corelării prețului 
acțiunii cu valoarea dividendului, având în vedere că de la de la data ex-dividend stabilită de 29 
iunie 2017, instrumentele financiare emise de societate s-au tranzacționat fără a mai conferi 
dreptul încasării dividendelor aferente anului 2016.  
La data de 30.06.2017, CONPET S.A. avea o capitalizare bursieră de 824.196.666 lei 
(180.986.993 euro), ocupând poziţia 17 în “Top 25 al emitenţilor după capitalizare”. 
 
 

2. Bazele întocmirii  
 
(a) Declarația de conformitate 
Aceste situații financiare interimare simplificate ale Societății au fost întocmite în conformitate cu 
IAS 34 – Raportarea financiară interimară. Acestea nu includ toate informațiile necesare pentru 
un set complet de situații financiare în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare 
Financiară IFRS. Au fost incluse anumite note explicative pentru a prezenta evenimentele și 
tranzacțiile care sunt semnificative pentru înțelegerea modificărilor survenite în poziția financiară 
și performanța societății de la ultimele situații financiare anuale la data de și pentru exercițiul 
financiar încheiat la 31 decembrie 2016.  
 
(b) Raționamente profesionale și estimări contabile 
Pregătirea situațiilor financiare în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare 
Financiară (“IFRS”) presupune din partea conducerii Societății utilizarea unor estimări, 
raționamente profesionale și ipoteze ce afectează valoarea raportată a activelor, datoriilor, 
veniturilor și cheltuielilor. Estimările și ipotezele asociate acestor estimări sunt bazate pe 
experiența istorică, precum și pe alți factori considerați rezonabili în contextul acestor estimări. 
Rezultatele acestor estimări formează baza raționamentelor profesionale referitoare la valorile 
contabile ale activelor și datoriilor care nu pot fi obținute din alte surse de informații. Rezultatele 
efective pot fi diferite de valorile estimărilor. 
Estimările efectuate de societate sunt revizuite atunci când au loc schimbări privind 
circumstanțele pe care s-a bazat estimarea sau ca urmare a unor noi informații disponibile ulterior. 
Raționamentele semnificative utilizate de către conducere pentru aplicarea politicilor contabile ale 
societății și principalele surse de incertitudine referitoare la estimări au fost aceleși cu cele 
aplicate situațiilor financiare ale anului 2016. 
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3. Politici contabile  
 

Politicile contabile și metodele de evaluare adoptate în vederea întocmirii situațiilor financiare 

interimare sunt aceleași cu cele folosite la întocmirea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul 

financiar încheiat la 31 decembrie 2016. 
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4. Imobilizări corporale 
 

În semestrul I 2017 imobilizările corporale au evoluat astfel: 

Denumire 

Terenuri 
și 

amenajări 
de 

terenuri 

Clădiri și 
instalații 
speciale 

Produse 
petroliere 
de operare  

Utilaje și 
echipamente 

Aparate de 
masură și 

control  
Vehicule  

Alte 
imobilizări 
corporale 

Imobilizări 
corporale 
în curs și 
avansuri 

Total 
imobilizări 
corporale  

Valoare contabilă brută 
la 1 ianuarie 2017 

22.474.438 262.421.566 42.493.011 77.549.735 62.961.842 26.056.781 5.886.037 16.063.567 515.906.977 

Amortizarea cumulată la 
1 ianuarie 2017 

- (37.580.696) - (25.745.765) (32.275.610) (14.554.479) (2.212.363) - (112.368.913) 

Ajustări pentru 
deprecierea imobilizărilor 

- - - - - - - (69.191) (69.191) 

Valoare contabilă netă 
la 1 ianuarie 2017 

22.474.438 224.840.870 42.493.011 51.803.970 30.686.232 11.502.302 3.673.674 15.994.376 403.468.873 

Intrări de imobilizări 
corporale 

- 1.924.958 - 1.657.410 713.645 39.375 257.254 10.126.374 14.719.016 

Ieșiri de imobilizări 
corporale 

- (848) (420.165) (34.303) - - - (76.318) (531.634) 

Amortizare înregistrată în 
cursul semestrului  

- (9.386.121) - (4.602.906) (5.979.823) (1.473.403) (429.612) - (21.871.865) 

Ajustări pentru 
deprecierea imobilizărilor 
reluate la venituri 

- - - - - - - 69.191 69.191 

Valoare contabilă netă 
la 30 iunie 2017 

22.474.438 217.378.859 42.072.846 48.824.171 25.420.054 10.068.274 3.501.316 26.113.623 395.853.581 

Valoare contabilă netă 
la 1 ianuarie 2017 

22.474.438 224.840.870 42.493.011 51.803.970 30.686.232 11.502.302 3.673.674 15.994.376 403.468.873 

Valoare contabilă netă 
la 30 iunie 2017 

22.474.438 217.378.859 42.072.846 48.824.171 25.420.054 10.068.274 3.501.316 26.113.623 395.853.581 

Diferență - (7.462.011) (420.165) (2.979.799) (5.266.178) (1.434.028) (172.358) 10.119.246 (7.615.293) 
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Diminuarea imobilizarilor corporale cu 7.615.293 lei, este determinată în principal de înregistrarea 
cheltuielilor cu amortizarea și de ieșirea unor imobilizări corporale cu valoare rămasă 
neamortizată, valoarea acestora fiind superioară investițiilor efectuate în semestrul I 2017. 

 

Terenurile deținute de Societate sunt situate în Ploiesti la sediile administrative ale societății și în 
cele 24 de judete pe care le tranzitează conductele de transport sau unde se află situate rampele 
de încărcare a țițeiului în cazane. 
La 30.06.2017 Conpet are înregistrate în patrimoniul societății terenuri în suprafață de 733.648,93 
mp cu o valoare justă de 22.474.438 lei, respectiv: 
 554.537,62 mp reprezintă terenuri deținute în baza a 47 de Certificate de atestare a dreptului 

de proprietate obținute în perioada 2001-2005. Valoarea acestor terenuri, conform 
certificatelor de atestare a dreptului de proprietate este în sumă de 26.255.918 lei, înregistrată 
în conturile de capitaluri (alte rezerve) fără a majora capitalul social; 
La data de 30.06.2017 valoarea justă a acestor terenuri este în sumă de 11.858.571 lei. 

 155.411,45 mp reprezintă terenuri aferente unui număr de 14 Certificate de atestare a 
dreptului de proprietate obținute până în anul 2001 și care sunt înregistrate în capitalul social. 
La data de 30.06.2017 valoarea justă a acestor terenuri este în sumă de 3.013.294 lei; 

 23.699,86 mp reprezintă terenuri achiziționate de Societate în baza unui număr de 27 
contracte de vânzare-cumpărare, cu o valoare justă la 30.06.2017 de 7.602.573 lei.  
 

Produsul petrolier de operare este evaluat în situația poziției financiare la costul determinat din 
reevaluarea realizată conform H.G. nr. 26 din 22 ianuarie 1992, incluzând efectele retratărilor 
înregistrate în anii precedenți conform aplicării IAS 29 “Raportarea financiară în economiile 
hiperinflaționiste”. Efectul retratărilor poate fi observat în tabelul de mai jos: 

 
 

  

Produsul petrolier de operare 
30 iunie 

2017 
31 decembrie  

2016 

Valoarea produsului petrolier de operare la cost 254.549 256.977 

Diferențe aferente retratării conform IAS 29 41.818.297 42.236.034 

Soldul produsului petrolier de operare  42.072.846 42.493.011 

 

 

Scăderea valorii produsului petrolier proprietate CONPET cu suma de 420.165 lei la data de 
30.06.2017 se datorează vânzării cantității de 934 tone de gazolină în luna ianuarie 2017, 
provenită din închiderea conductei de transport Țicleni – Petrobrazi. 
 
Imobilizări corporale în curs de execuție 

În primul semestru al anului 2017, Societatea a derulat lucrări de imobilizări corporale cu scopul 
înlocuirii prin deviere a unor porțiuni de conducte pe diverse distanțe, lucrări de puneri în siguranță 
a conductelor de țiței la subtraversarea sau supratraversarea râurilor, modernizări de rezervoare, 
modernizări rampe încărcare, modernizare sistem pompare în diverse stații, modernizare sistem 
de monitorizare vibrații și temperaturi, instalații de iluminat exterior, modernizare și monitorizare 
stații protecție catodică, alimentări cu apă, etc. conform  „Programului de Investiții 2017” aprobat. 
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5. Imobilizări necorporale 
 

În semestrul I 2017 imobilizările necorporale au evoluat astfel: 

 

Denumire 
Licențe și 

soft 

Alte 

imobilizări 

necorporale 

Total imobilizări 

necorporale 

Valoare contabilă brută la 1 ianuarie 

2017 
5.227.704 1.082.675 6.310.379 

Amortizarea cumulată la 1 ianuarie 2017 (3.372.176) (967.001) (4.339.177) 

Valoare contabilă netă la 1 ianuarie 2017 1.855.528 115.674 1.971.202 

Intrări de imobilizări necorporale -  - - 

Amortizare înregistrată în cursul 

semestrului 
 (457.926) (19.557)  (477.483) 

Valoare contabilă netă la 30 iunie 2017 1.397.602 96.117 1.493.719 

Valoare contabilă netă la 1 ianuarie 2017 1.855.528 115.674 1.971.202 

Valoare contabilă netă la 30 iunie 2017 1.397.602 96.117 1.493.719 

Diferență  (457.926) (19.557)  (477.483) 

 
La 30.06.2017 valoarea netă a imobilizărilor necorporale a scăzut față de sfârșitul anului 2016 cu 
suma de 477.483 lei reprezentând amortizarea imobilizărilor necorporale în perioadă. 
 

Metoda de amortizare utilizată este cea liniară. Componența soldului este constituită în principal 
din programe informatice și licențe soft. Nu sunt capitalizate cheltuieli de cercetare dezvoltare și 
cheltuielile de constituire. 
 
 

6. Imobilizări financiare 
 
Situația comparativă a imobilizărilor financiare pe cele două perioade de raportare se prezintă 

astfel: 

 
 

Denumire 
Alte titluri 

imobilizate 

Creanțe 

imobilizate 

Total 

imobilizări 

financiare 

Valoare contabilă netă la 1 ianuarie 2017 5.000         651.965        656.965 

Intrări -         320.189 320.189 

Ieșiri - 121.313 121.313 

Valoare contabilă netă la 30 iunie 2017 5.000         850.841        855.841 

Diferență -         198.876 198.876 

 
La 30.06.2017 societatea deține participații la capitalul social al Registrului Independent Monitor.  
 
Creanțele imobilizate cuprind garanții returnabile achitate de societate pentru scoatere temporară 
din circuitul agricol a unor suprafețe de teren utilizate în vederea efectuării unor lucrări de investiții. 
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7. Stocuri 
 

Denumire 

Materii prime 

și materiale 

consumabile 

Produse și 

mărfuri 
Total stocuri 

Valoare contabila brută la 1 ianuarie 2017 6.696.731 3.249.989 9.946.720 

Ajustări pentru deprecierea stocurilor (1.241.883) (156.706) (1.398.589) 

Valoare contabilă netă la 1 ianuarie 2017 5.454.848 3.093.283 8.548.131 

Intrări de stocuri în cursul perioadei 6.362.265 873.161 7.235.426 

Ieșiri de stocuri în cursul perioadei (7.094.265)    (999.838) (8.094.103) 

Ajustări pentru deprecierea stocurilor reluate la 

venit  
268.435 21.339 289.774 

Valoare contabilă netă la 30 iunie 2017 4.991.283 2.987.945 7.979.228 

Valoare contabilă netă la 1 ianuarie 2017 5.454.848 3.093.283 8.548.131 

Valoare contabilă netă la 30 iunie 2017 4.991.283 2.987.945 7.979.228 

Diferență (463.565) (105.338) (568.903) 

 

Stocurile sunt alcătuite din materii prime, materiale, piese de schimb, produse reziduale și alte 
materiale ce urmează a fi folosite în cadrul desfășurării activității de bază a companiei, precum și 
din stocuri de siguranță și intervenție destinate eventualelor accidente tehnice provocate sau 
urmare a unor calamități naturale. 
 

 

8. Creanțe comerciale și alte creanțe 
 

Situația comparativă a creanțelor pentru perioada de raportare, în funcție de vechime și tipuri 

de creanțe, se prezintă după cum urmează: 

 

 
30 iunie 

2017 
31 decembrie 

2016 

Clienți 34.912.436  38.656.637  

Ajustări pentru deprecierea creanțelor (690.526) (688.638) 

Alte creanțe comerciale 307.857  216.383  

Subtotal creanțe comerciale (valoare netă) 34.529.767  38.184.382  

Alte creanțe  3.860.709  7.727.011  

Ajustări pentru deprecierea altor creanțe (2.780.045) (3.555.333) 

Subtotal alte creanțe (valoare netă) 1.080.664  4.171.678  

Total creanțe pe termen scurt  35.610.431  42.356.060  

 

Structura clienților pe activități, se prezintă astfel: 

 

 
30 iunie  

2017 

31 decembrie  

2016 
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Clienți-activitatea de transport  33.935.060 37.790.395 

Alți clienți-activități auxiliare 977.376 866.242 

Total 34.912.436 38.656.637 

 

Creanțele comerciale nu sunt purtătoare de dobandă și au o viteză de rotație de 29 zile. 

Principalii clienți care dețin o pondere semnificativă (peste 99 %) în cifra de afaceri la 

30.06.2017 sunt: S.C. OMV PETROM S.A., S.C. Petrotel Lukoil S.A., S.C. Rompetrol 

Rafinare S.A. 

Principalul client al societății, OMV PETROM S.A., deține peste 86 % din totalu l  creanțelor 

pe termen scurt la data de 30 iunie 2017. 

 

Alte creanțe în sumă de 3.860.709 lei includ în principal sume de recuperat de la diverse 

persoane fizice și juridice, majoritatea aflate în litigiu pe rolul instanțelor de judecată 

(2.259.508 lei, respectiv 58,5 %), TVA neexigibil aferent facturilor nesosite (494.138 lei, 

respectiv 12,8 %), precum și dobândă de încasat aferentă depozitelor cu maturitate sub trei 

luni (435.181 lei, respectiv 11,3 %). 

 

Ajustările pentru deprecierea altor creanțe (diverse debite aferente dosarelor juridice aflate pe 

rol, obligații fiscale și amenzi achitate și aflate în procedura de contestare)  sunt la data de 

30.06.2017 în suma de 2.780.045 lei, înregistrând o scădere de 775.288 lei față de 31.12.2016, 

ca urmare a înregistrării în costurile societății a unor debite reprezentând accesorii și amenzi 

contestate, pierdute în instanță. 

 

Politica Societății este de a înregistra ajustări pentru pierdere de valoare de 100% pentru 

clienții în litigiu, în insolventă, clienții în faliment și pentru alte debite aferente dosarelor 

juridice constituite sau amenzilor aflate în procedura de contestare. 

 
 

9. Numerar și echivalente de numerar 
 

La data de 30 iunie 2017 și 31 decembrie 2016, numerarul și echivalentele de numerar se 

prezintă după cum urmează:  

 

 
30 iunie 

 2017 

31 decembrie  

2016 

Conturi curente la banci 3.718.277 4.164.928 

Depozite bancare cu scadență ≤ 3 luni 437.706.441 240.426.995 

Numerar în casierie 28.641 5.978 

Alte echivalente de numerar  572.003 385 

Total 442.025.362 244.598.286 

 

Creșterea semnificativă a volumului numerarului la 30.06.2017 s-a datorat în cea mai mare parte 

ajungerii la maturitate a plasamentelor în investiții financiare pe termen scurt, diferența fiind 

înregistrată din activitatea curentă desfășurată în semestrul I 2017. 

Numerarul include și disponibilul aferent cotei de modernizare,în sumă de  202.456.650 lei. 
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Disponibilul aferent cotei de modernizare are regim special de utilizare, prevăzut de H.G. nr. 

168/1998, acesta fiind destinat numai pentru finanțarea lucrărilor de modernizare și dezvoltare a 

bunurilor din domeniul public. 

 

 

 

 
 

10. Investițiile pe termen scurt 
 
Investițiile financiare pe termen scurt sunt active deținute de către societate în vederea realizării 

unui profit într-o perioadă de timp de un an. Acestea cuprind atât titluri de stat sub forma 

certificatelor de trezorerie și a obligațiunilor de stat, cât și dobânda de încasat aferentă acestora.  

   

 
30 iunie  

2017 

31 decembrie 

2016 

Titluri de stat (certificate de trezorerie și obligațiuni de stat) 18.928.815 161.888.767 

Dobânda aferentă titlurilor de stat 165.727 1.164.911 

Total 19.094.542 163.053.678 
 

 

La finele semestrului I 2017 titlurile de stat deținute de Societate sunt detaliate în următoarea 

casetă: 

Emitent Depozitar Tip  
produs 

Seria Nr.     
titluri 

Val.nomin.   
instrument 

Valoare 
cupon 

Doband
a  (%) 

Valoare la 
30.06.2017 

(lei) 

MFP BCR 
oblig.de stat 
 cu cupon 

RO0717DBN046 1.804 10.000 590 0,75% 18.928.815 

Total               18.928.815 

 

 

11. Capitaluri proprii  
 
Capitalul social 
Pe perioada de raportare capitalul social al societății nu s-a modificat, ramânând la valoarea 
de 28.569.842 lei fiind împărțit în 8.657.528 acțiuni ordinare cu o valoare nominală de 3,3 
lei/acțiune și corespunde cu cel înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului. 
Structura capitalului social și a acționariatului CONPET S.A. la 30 iunie 2017 se prezintă 
astfel: 

 

Legat de structura capitalului social, există în derulare din anul 2007 pe rolul instanțelor formulată 
o acțiune în revedicare pentru un număr de 524.366 acțiuni, dosar în care CONPET S.A. are 
calitatea de pârât, respectiv dosarul nr. 5555/2/2014 (în fond dosarul a avut nr. 33317/3/2007). 

Acționari 
 
 

30 iunie 2017 31 decembrie 2016 

Număr 
acțiuni 

Suma 
(RON) 

(%) 
Număr 
acțiuni 

Suma 
(RON) 

(%) 

Statul Român prin 
Min.Energiei 

5.083.372 16.775.128 58,7162 5.083.372 16.775.128 58,7162 

Persoane juridice 2.734.435 9.023.635 31,5845 2.785.694 9.192.790 32,1766 

Persoane fizice 839.721 2.771.079 9,6993 788.462 2.601.924 9,1072 

Total 8.657.528 28.569.842 100% 8.657.528 28.569.842 100% 



Societatea CONPET S.A. 
Note explicative la situațiile financiare interimare la 30 iunie 2017 
(Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel) 
 

83 

 
Detaliile privind conținutul și stadiul actual al dosarului sunt următoarele: 
Pârâți: CONPET S.A. 
    Fondul Proprietatea S.A.  
    Registrul Independent Regisco S.A.  
   Comisia Națională a Valorilor Mobiliare 
Obiectul cererii: Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului formulează acțiune în 
revendicare mobiliară a unui număr de 524.366 acțiuni din capitalul social al CONPET S.A. 
împotriva Fondului Proprietatea S.A., Registrului Independent Regisco S.A., Comisiei Naționale 
a Valorilor Mobiliare, CONPET S.A., prin care solicită: 
- obligarea pârâtei S.C. Fondul Proprietatea S.A. să lase în deplină proprietate și posesie 
Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului acțiunile în număr de 524.366 din capitalul social 
al CONPET S.A.; 
- obligarea pârâtelor Regisco, C.N.V.M. și CONPET S.A. să modifice numărul de acțiuni în 
registrele de evidență a valorilor mobiliare. 
 
Prin decizia nr. 118/30.01.2015 Curtea de Apel București admite apelul declarat de apelanţii-
reclamanţi Departamentul pentru Energie din cadrul Ministerului Economiei şi Ministerul 
Economiei în calitate de succesor în drepturi al Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de 
Afaceri împotriva Sentinţei civile nr. 1296/19 martie 2014 pronunţată de Tribunalul Bucureşti - 
Secţia a VI - a Civilă în dosarul nr. 33317/3/2007 în contradictoriu cu intimatele-pârâte Fondul 
Proprietatea SA, Depozitarul Central SA, CONPET S.A. Schimbă sentinţa apelată în sensul că: 
Respinge excepţiile, ca neîntemeiate. Admite cererea formulată de apelanţii-reclamanţi 
Departamentul pentru Energie din cadrul Ministerului Economiei şi Ministerul Economiei în calitate 
de succesor în drepturi al Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri în 
contradictoriu cu pârâtul Fondul Proprietatea SA. Constată dreptul de proprietate al reclamantului 
Ministerul Economiei asupra a 524.366 acţiuni CONPET S.A. Obligă pârâţii să efectueze 
demersurile necesare în vederea înscrierii în registrul acţionarilor. Departamentul pentru Energie 
din cadrul Ministerului Economiei și Fondul Proprietatea SA au formulat recurs.   
Prin decizia nr. 802/19.04.2016 ICCJ admite recursurile declarate de recurentul-reclamant 
Ministerul Energiei şi recurenta-pârâtă S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A. împotriva deciziei 
civile nr. 118/A din 30 ianuarie 2015, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a V-a Civilă. 
Casează decizia atacată şi trimite cauza spre rejudecare aceleeaşi instanţe. Respinge recursul 
declarat de recurentul-reclamant Ministerul Energiei împotriva încheierii din 03 aprilie 2015, 
pronunţată de aceeaşi instanţă.  
 

Prin decizia civilă nr. 932 din 19.05.2017 Curtea de Apel București respinge apelurile formulate 
de apelantele-reclamante Ministerul Economiei și Ministerul Energiei împotriva Sentinței civile nr. 
1296/19 martie 2014 pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a VI - a Civilă în dosarul nr. 
33317/3/2007 în contradictoriu cu intimatele-pârâte Fondul Proprietatea SA, Depozitarul Central 
SA, CONPET S.A.  
 
În aceeași perioadă, Fondul Proprietatea a formulat acțiune (Dosar nr. 3715/105/2007- Tribunal 
Prahova) prin care solicită anularea art. 4 din Hotărârea AGOA nr. 2/25.04.2007 referitoare la 
repartizarea profitului anului 2006 pentru dividende, având în vedere obiectul acțiunii de mai sus 
referitoare la dreptul de proprietate pentru cele 524.366 acțiuni CONPET; acțiune suspendată în 
temeiul disp. art. 244 alin. 1 C. pr. civ. 
 
Rezerve legale 
Rezervele legale în sumă de 5.713.968 lei la 30 iunie 2017, reprezintă rezerve legale 
constituite conform legislației în vigoare aplicabilă ș i nu pot fi distribuite. Societatea a  
transferat către rezerva legală cel puțin 5% din profitul anual contabil până în anul 2007 
când soldul cumulat  a atins 20% din capitalul social vărsat (O.U.G. nr. 64/2001, Legea nr. 
571/2003, Legea nr. 31/1990, Actul constitutiv al CONPET). 
 
Alte rezerve 
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Creșterea altor rezerve cu suma de 10.858.527 lei în cursul primului semestru al anului 2017 

provine din majorarea rezervei reprezentând cotă de modernizare. 

 
La 30 iunie 2017, Alte rezerve sunt în sumă brută de 547.097.228 lei, în următoarea 
componență: 

 434.423.654 lei – cota de modernizare, calculată și colectată în conformitate cu 
prevederile H.G. nr.168/1998; 

 26.255.918 lei  – rezerva aferentă terenurilor pentru care sunt obținute certificate de 
atestare a dreptului de proprietate și nu s-a majorat capitalul social; 

 84.707.656 lei – alte rezerve reprezentând surse proprii de finanțare, din care 81.468.379 
lei reprezintă sume repartizate din profitul net în anii anteriori, pentru constituire surse proprii 
de finanțare în conformitate cu art.1, alin (1), lit. g) din O.G. nr. 64/2001. 

   1.710.000 lei – rezerva aferentă profitului reinvestit, conform art. 22 din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal. 
 

Rezerve din reevaluare 
La 30 iunie 2017, rezervele din reevaluare sunt în sumă brută de 35.860.466 lei (39.098.238 

lei la 31 decembrie 2016). În situația poziției financiare rezervele din reevaluare sunt prezentate 

la valoarea netă de 30.237.356 lei, rezultată după diminuarea valorii brute cu impozitul amânat 

aferent recunoscut direct în capital propriu, conform IAS 12. 

 

Rezultatul reportat 
Rezultatul reportat s-a redus de la 122.395.850 lei la 31 decembrie 2016, la 50.135.393 lei 
la 30 iunie 2017. Reducerea de 72.260.457 lei, a fost determinată în principal de repartizarea  
suplimentară la dividende a sumei de 73.725.670 lei reprezentând rezultat reportat, conform 
Hot. AGOA nr. 2/26.04.2017.  
 
Rezultatul reportat în sumă de 50.135.393 lei se compune din: 

 5.634.435 lei - rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea IFRS, mai puțin IAS 
29; 

 41.818.297 lei - rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29, 
aferentă activelor fixe reprezentând produs petrolier de operare; 

   2.682.661 lei - rezultat reportat reprezentând surplus realizat din rezerve din 
reevaluare.  
 
Profitul exercitiului 
Profitul exercițiului este de 40.394.205 lei la 30 iunie 2017 cu 9,04 % mai mare față de aceeași 
perioadă a anului precedent. 
 
 

12. Obligații privind beneficiile si bonusurile salariatilor. Salarizare 
 
În conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Muncă în vigoare, societatea a acordat 

salariaților următoarele beneficii: premii trimestriale, ajutoare pentru pensionare, ajutoare pentru 

căsătorie, participarea salariaților la profit, alte beneficii, precum și bonusuri: bilete de odihnă și 

tratament, inclusiv transportul, cadouri oferite salariaților și copiilor minori ai acestora, ajutoare 

pentru naștere, înmormântare, boli grave, umanitare, tichete de masă, alte bonusuri. 

Beneficiile acordate angajaților se prezintă după cum urmează: 

 
Obligațiile privind beneficiile angajaților 
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6 luni încheiate 
la 30 iunie 2017 

6 luni încheiate 
la 30 iunie 2016 

Premii trimestriale 648.531 549.760 

Ajutoare pentru pensionare 266.184 174.777 

Ajutoare pentru căsătorie 14.788 3.427 
Participarea salariaților la profit 4.754.892 4.522.804 
Contribuția societății la fondurile de pensii facultative 1.512.580 1.516.555 

Alte beneficii 50.681 50.016 

Total 7.247.656 6.817.339 

 
 
 
Obligațiile privind bonusurile angajaților 
 

 
6 luni încheiate 
la 30 iunie 2017 

6 luni încheiate 
la 30 iunie 2016 

Bilete de odihnă și tratament și transportul aferent 562.920 361.952 

Cadouri oferite salariaților și copiilor minori 159.450 166.950 
Ajutoare pentru naștere, înmormântare, boli grave, 
umanitare 

252.745 288.753 

Tichete de masă 1.757.468 1.817.927 
Alte bonusuri 308.181 55.890 

Total 3.040.764 2.691.472 

 
 
Salarizare - Directorul General, membrii Consiliului de Administrație și Secretarul AGA 
 

 
6 luni încheiate 
la 30 iunie 2017 

6 luni încheiate 
la 30 iunie 2016 

Indemnizația aferentă contractului de mandat 522.212 550.644 

Indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație  519.906 548.055 

Indemnizațiile secretarului AGA -    4.251  

Total 1.042.118 1.102.950 

 
 
Cheltuielile cu salariile și contribuțiile 
 

 
6 luni încheiate 
la 30 iunie 2017 

6 luni încheiate 
la 30 iunie 2016 

Cheltuieli cu salariile  36.383.957 35.694.372 
Cheltuieli cu asigurările sociale  9.848.100 9.605.857 

Total  46.232.057 45.300.229 

 
Notă: Linia “Cheltuieli cu salarii” nu cuprinde beneficiile și bonusurile salariaților și nici 

indemnizațiile Directorului General și ale membrilor Consiliului de Administrație. 

 

  

13. Datorii comerciale și alte datorii 
 

La data de 30 iunie 2017, comparativ cu 31 decembrie 2016, datoriile comerciale și alte datorii 

se prezintă după cum urmează: 
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31 decembrie 

2016 

30 iunie 

2017 

Termen de exigibilitate pentru 

soldul de la 30 iunie 2017 

   Sub 1 an   1-5 ani Peste 5 ani 

Datorii comerciale 20.657.756  16.950.728  16.950.728 - - 

Alte datorii, inclusiv 

datoriile fiscale și datoriile 

privind asigurările sociale 

32.089.120 175.908.190 173.428.128 2.177.970 302.092 

Total 52.746.876 192.858.918 190.378.856 2.177.970 302.092 

 

Viteza de rotație a furnizorilor este de 41 de zile. 

Furnizorii Societății aferenți activității de operare sunt reprezentați în principal de: SNTFM CFR 

Marfa, RCS&RDS, OMV Petrom S.A., Edenred Romania, Engie Romania, Prodial Tour, OMV 

Petrom Marketing, Omniasig Vienna Insurance Group, Cameleon Security, Mol România 

Petroleum Products, Orange România, etc. În perioada 01.01.2017-30.06.2017, ponderea 

acestora în total furnizori operare este de 88,31 %. 

 

În cadrul furnizorilor de imobilizări ponderea este deținută de următorii furnizori: Inspet, IPM 

Partners, Talpac, Swiso Electric, Prodrep, Mobil Industrial AG, Intercom,  Snif Proiect, Drilling 

Swiss,  Addvalue Global Consulting, Industrial Computer Group, Dacelectric, Petrostar, etc. 

(respectiv 89,33 % în total furnizori de imobilizări în primul semestru al anului 2017). 

Situația  datoriilor cu personalul, a celor fiscale și a altor datorii pe termene de exigibilitate se 

prezintă după cum urmează: 

 
 

Datorii 
31 decembrie 

2016 

30 iunie 

2017 

Termen de exigibilitate pentru 

soldul de la 30 iunie 2017 

Sub 1 an 
   Între  

1-5 ani 

Peste 5 

ani 

Salarii și datorii asimilate  3.650.030 3.705.935 3.705.935   

Contribuții salarii 3.169.681 2.627.001 2.627.001   

Impozitul pe profit curent 3.901.860 4.047.588 4.047.588   

Impozitul pe profit amânat 1.671.210 2.480.062 - 2.177.970 302.092 

Redevența datorată B.S. 7.540.612 7.267.542 7.267.542   

TVA de plată 4.350.768 4.147.437 4.147.437   

Alte impozite și datorii – B.S. 1.182.836 940.276 940.276   

Dividende de plată 6.204.944 149.597.384 149.597.384   

Alte datorii  417.179 1.094.965 1.094.965   

Total 32.089.120 175.908.190 173.428.128 2.177.970 302.092 

 

Față de finele anului 2016, la capitolul „alte datorii”, în semestrul I 2017 se înregistrează o creștere 

semnificativă la poziția „dividende de plată”, urmare a aprobării prin Hotarârea A.G.O.A nr. 

2/26.04.2017, odată cu situațiile financiare anuale, a repartizării la dividende a profitului aferent 

anului 2016 și a rezultatului reportat. Plata dividendelor a fost stabilită la data de 20.07.2017. 

 
 

14. Provizioane 
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30 iunie 

 2017 
31 decembrie 

2016 

Provizioane pentru litigii  3.005.643 3.012.183 
Provizioane pentru beneficiile angajaților 4.117.568 11.747.998 

Alte provizioane pentru riscuri și cheltuieli  141.913 205.000 

Total 7.265.124 14.965.181 

Provizioane pe termen lung 3.413.568 3.542.697 

Provizioane pe termen scurt 3.851.556 11.422.484 

 
 
 
Provizioane pentru litigii   
 
Detaliind provizioanele pentru litigii sunt: 
 
 

 
Societatea este implicată în diverse litigii pentru despăgubiri solicitate de diverși proprietari, 
persoane fizice și juridice. Pe lângă despăgubiri, aceștia solicită fie plata unei rente anuale urmare 
a exercitării Societății a dreptului de servitute legala pe terenurile reclamantelor, fie dezafectarea 
conductelor și a instalațiilor aflate pe terenurile lor.  
În urma reconstituirii dreptului lor de proprietate ei acționeaza în instanță Societatea invocând 
lipsa de folosință a terenului datorită faptului că acestea sunt traversate de conductele de transport 
țiței ce aparțin domeniului public.  
 

Provizioane pentru beneficiile angajaților 

 

Diminuarea acestor provizioane s-a datorat, în principal, reluarii la venituri a provizioanelor 
constituite pentru participarea la profit a salariaților.  
Cea mai mare pondere în provizioanele pentru beneficiile angajaților o deține provizionul pentru 
beneficii acordate la pensionare în sumă de 3.501.505 lei, din care 3.413.568 lei reprezintă 
obligații pe termen lung, iar 87.937 lei reprezintă obligații pe termen scurt. Acest provizion a fost 
calculat după metode actuariale pe baza estimării salariului mediu, a numărului mediu de salarii 
de plată la pensionare, a estimării perioadei când acestea vor fi platite și a fost adus la valoarea 
prezentă folosind un factor de actualizare bazat pe dobânda aferentă unor investiții cu grad maxim 
de siguranță (titluri de stat). 
 
 

15. Impozitul pe profit 
 
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent și amânat al societății pentru primul semestru al anului 
2017 și pentru anul 2016 este determinat la o rată statutară de 16%. 
 

 
6 luni încheiate 
la 30 iunie 2017 

6 luni încheiate 
la 30 iunie 2016 

Cheltuiala cu impozitul pe profit curent   6.116.363 6.522.262 

Cheltuiala cu impozitul pe profit amânat          1.363.947       1.061.950  
Venit din impozitul pe profit amânat                (37.633)                    -    

 
30 iunie 

2017 
31 decembrie 

2016 

 Litigii pentru despăgubiri civile 1.766.661 1.773.201 
 Litigii pentru nerespectarea de către terți a unor clauze 
contractuale  

1.192.999 1.192.999 

 Litigii de muncă 45.983 45.983 

Total 3.005.643 3.012.183 
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Total  7.442.677 7.584.212 

 
Reconcilierea cotei efective de impozitare: 
 

 
6 luni încheiate 
la 30 iunie 2017 

6 luni încheiate 
la 30 iunie 2016 

Profit înainte de impozitare 47.836.882 44.628.927 

-Impozit pe profit la rata statutară de 16%        7.653.901         7.140.628  

Efectul asupra impozitului pe profit al:   
-Cheltuielilor nedeductibile           194.267         604.514 
-Veniturilor neimpozabile       (1.410.708)       (1.748.715) 
-Elementelor similare veniturilor        443            716.329  
-Elementelor similare cheltuielilor 
-Alte efecte – diferențe temporare 

         (123.290) 
1.326.314 

                (568) 
1.061.950 

-Sume reprezentând sponsorizari în limita prevăzută 
de lege 

         (198.250)          (189.926) 

Impozit pe profit 7.442.677 7.584.212 

 
 

16. Rezultatul pe acțiune  
 

Rezultatul pe acțiune la data de 30.06.2017, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut este: 
 

 
6 luni încheiate  
la 30 iunie 2017 

6 luni încheiate 
la 30 iunie 2016 

Profitul exercițiului financiar 40.394.205 37.044.715 

Numărul de acțiuni ordinare la începutul și sfârșitul 
perioadei 

8.657.528 8.657.528 

Rezultat de bază și diluat pe acțiune (lei/acțiune) 4,67 4,28 

 

 

17. Venituri din exploatare 
 

a) Veniturile aferente cifrei de afaceri 
 

 
6 luni încheiate 
la 30 iunie 2017 

6 luni încheiate 
la 30 iunie 2016 

Venituri din serviciul de transport, din care: 184.126.057 186.561.559 

     Venituri din serv. de transport subsistem țară 143.377.849 149.264.996 

     Venituri din serv. de transport subsistem import 40.748.208 37.296.563 

Venituri din chirii 695.031 593.793 

Alte venituri incluse în cifra de afaceri 1.493.307 325.699 

Total venituri din cifra de afaceri 186.314.395 187.481.051 

 
Veniturile din transport sunt realizate din serviciile prestate clienților pentru transportul cantităților 
de țiței, gazolină și condensat la tarifele aprobate prin Ordin al Președintelui Agenției Naționale 
pentru Resurse Minerale. 
 
În primul semestru al anului 2017, cantitățile transportate pe subsisteme, comparativ cu anul 
precedent, se prezintă: 
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6 luni încheiate 
la 30 iunie 2017 

6 luni încheiate 
la 30 iunie 2016 

Subsistem țară 1.784.874 1.854.587 
Subsistem import 1.426.578 1.603.322 

Total cantități (tone) 3.211.452 3.457.909 

 
Cantitatea totală de produse transportate a scăzut cu 7,13 % în semestrul I al anului 2017 față de 
aceeași perioadă a anului trecut, urmare a scăderii cu 3,76 % a cantității transportate pe 
subsistemul de transport țară și a scăderii cu 11,02 % a celei transportate pe subsistemul import. 
Tarifele pentru prestarea serviciului de transport practicate în semestrul I al anului 2017, aprobate 
de Agenția Națională pentru Resurse Minerale prin Ordinul nr. 32/02.02.2016, se prezintă astfel: 

- pentru subsistemul de transport țară tariful mediu este de 79,75 lei/tonă;  
- pentru subsistemul de transport import, tarifele se aplică pe rafinării, pe tranșe de cantități 

transportate, practicându-se modelul de tarifare în trepte: 

Perioada 
Arpechim Bazinul Ploiesti Petromidia 

mii 
to/lună lei/to 

mii 
to/lună lei/to 

mii 
to/lună lei/to 

09 feb 2016 - prezent 
< 100 38,85 < 100 38,00 < 100 8,00 

> 100 16,60 > 100 16,00 > 100 7,33 

 
b) Alte venituri din exploatare 

        

 
6 luni încheiate 
la 30 iunie 2017 

6 luni încheiate 
la 30 iunie 2016 

Venituri din consum cotă de modernizare 15.104.907 13.451.283 

Caștig din cedare active 899.618 - 

Alte venituri  284.604 1.322.525 

Total alte venituri din exploatare 16.289.129 14.773.808 

 
Veniturile aferente cheltuielilor suportate din cota de modernizare reprezintă 92,73 % din alte 
venituri de exploatare realizate, înregistrând o creștere de 12,29 % față de aceeași perioadă a 
anului trecut. 
 
  

18. Cheltuieli de exploatare 

 
a) Cheltuieli privind stocurile și utilitățile 
 

 
6 luni încheiate 
la 30 iunie 2017 

6 luni încheiate 
la 30 iunie 2016 

Cheltuieli cu materialele consumabile 2.531.736 2.379.173 

Alte cheltuieli materiale 666.295 761.227 

Alte cheltuieli cu energia și apa 5.172.245 4.939.938 

Cheltuieli privind mărfurile 31.703 4.954 

Total cheltuieli privind stocurile 
și utilitățile 

8.401.979 8.085.292 

 
b) Cheltuieli cu personalul 
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6 luni încheiate 
la 30 iunie 2017 

6 luni încheiate 
la 30 iunie 2016 

Cheltuieli cu salariile 37.313.460 36.394.016 

Cheltuieli cu tichetele de masă acordate și alte 
avantaje 

1.782.103 1.846.926 

Cheltuieli cu participarea la profit 4.754.892 4.522.804 

Cheltuieli cu protecția socială conform CCM 
Alte cheltuieli cu personalul 

1.258.661 
1.092.799 

844.546 
1.181.286 

Cheltuieli cu asigurările sociale, inclusiv 
contribuția 
societății la fondurile de pensii facultative 

11.360.680 11.122.412 

Total cheltuieli cu personalul 57.562.595 55.911.990 

 

 

c) Cheltuielile privind prestațiile externe cuprind: 
 

 
6 luni încheiate 

la 30 iunie 2017 
6 luni încheiate 
la 30 iunie 2016 

Cheltuieli transport calea ferată 28.104.245 29.471.432 

Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și 
chiriile  

14.905.244 15.098.351 

Cheltuieli pompare terți 2.397.841 2.635.332 

Cheltuieli cu intreținerea și reparațiile 700.042 1.117.324 

Cheltuieli ecologizări, monitorizări factori mediu 221.082 480.290 

Cheltuieli cu deplasări, detașări și transferări 359.096 374.122 

Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal  319.854 307.641 

Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații 257.336 220.584 

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți 2.101.219 2.019.456 

Total cheltuieli privind prestațiile externe 49.365.959 51.724.532 

 
Cheltuielile cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile cuprind redevența petrolieră, calculată 
în conformitate cu prevederile OUG nr. 101/ 2007, în cotă de 10% din valoarea veniturilor brute 
realizate din operațiuni petroliere de transport și tranzit al petrolului prin Sistemul Național de 
Transport. 

 
d) Alte cheltuieli 
 

 
6 luni încheiate 
la 30 iunie 2017 

6 luni încheiate 
la 30 iunie 2016 

Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate 699.968 1.150.790 

Cheltuieli cu despăgubiri, amenzi și penalități 804.664 131.500 

Donații acordate (sponsorizări) 198.250 189.927 

Pierdere din cedare active și alte operațiuni de capital - 3.500.680 

Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător 25.309 11.589 

Cheltuieli constituire cota de modernizare 25.963.435 27.395.011 

Alte cheltuieli de exploatare 128.073 140.058 

Alte cheltuieli 27.819.699 32.519.555 
 

Cheltuielile cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate cuprind, în mare parte, cheltuielile cu 
impozitele locale. 
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Societatea constituie rezerve privind cota de modernizare prin alte cheltuieli de exploatare în 
conformitate cu prevederile H.G. nr.168/1998 cu modificările ulterioare și cu prevederile Codului 
fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu modificările și actualizările ulterioare.  
 
 

19. Rezultat financiar net 
 

  

 
6 luni încheiate 

la 30 iunie 2017 
  6 luni încheiate 
la 30 iunie 2016 

Venituri din dobânzi 1.282.187 868.968 
Venituri din operațiuni cu titluri și alte 
instrumente financiare  

623.064 984.779 

Alte venituri financiare 14.925 26.154 

Total venituri financiare 1.920.176 1.879.901 

Alte cheltuieli financiare (19.658) (55.832) 

Total cheltuieli financiare (19.658) (55.832) 

Rezultat financiar net 1.900.518 1.824.069 

Veniturile financiare au crescut cu 2% în primul semestru al anului 2017 față de aceeași perioadă 
a anului 2016, în timp ce cheltuielile financiare au scăzut cu 65 % în perioada curentă analizată, 
față de perioada precedentă. Pe fondul acestei evoluții rezultatul financiar net a crescut cu 4 % în 
semestrul I 2017 față de semestrul I 2016. 
 
 

20. Parti afiliate   
 
În perioada ianuarie – iunie 2017, Societatea a derulat următoarele tranzacții cu părți afiliate: 
 

Partener 

Sume 
nedecontate 

la  
31 decembrie 2016 

Achiziții 
în 

semestrul I 
2017 

Decontări 
în  

semestrul I 
2017 

Sume 
nedecontate 

la 
30 iunie 

2017 

SNTFM CFR Marfă SA 5.902.301 35.055.918 33.386.346 7.571.873 

 

 
21. Evenimente ulterioare 
 

20 iulie 2017 este data aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor pentru plata dividendelor 
din rezultatul exercițiului 2016 și din rezultatul reportat.  
În acest sens, CONPET a plătit către Depozitarul Central dividendele cuvenite acționarilor 
înregistrați în Registrul Acționarilor la data de înregistrare 30.06.2017 (“Data de Înregistrare”). 
Data “Ex-date” stabilită de Adunarea Generala a Acționarilor este 29.06.2017. 
  
 

Aceste situații financiare interimare si notele aferente, de la  pagina 3 la pagina  27 au fost 
aprobate la data de 10 august 2017. 
 

 

Director General,       Director Economic,              
  Ing. Ilași Liviu       ec. Toader Sanda 
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DECLARAȚIA 

persoanelor responsabile din cadrul CONPET S.A. în conformitate  
cu art. 113, lit D alin (1) din Regulamentul CNVM nr. 1 / 2006 

 
 
 

 
S-au întocmit situaţiile financiare interimare la 30.06.2017 pentru: 

 

Entitate CONPET SA 

Județul 29 - PRAHOVA 

Adresa Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3 

Număr din registrul comerțului J29/6/1991 

Forma de proprietate 26 - Societăţi cu capital de stat şi privat 
autohton şi străin 

Activitatea preponderentă (cod CAEN) 4950 - Transporturi prin conducte 

Cod unic de înregistrare 1350020 

 
 Subsemnații: Ilași Liviu, în calitate de Director General și Toader Sanda, în calitate de Director 
Economic, confirmăm că: 
 
 
 După cunoștințele noastre, situațiile financiare interimare la 30 iunie 2017 care au fost întocmite în 
conformitate cu standardele contabile aplicabile (Standardul Internațional de Contabilitate 34 – “Raportarea 
financiară interimară”) oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției 
financiare, contului de profit și pierdere al societății, iar raportul consiliului de administraţie prezintă în mod 
corect și complet informațiile despre emitent. 
 
 
 

 Director General, 
Ing.Ilași Liviu  

_______________ 

 
 

Director Economic 
Ec. Toader Sanda 

______________ 
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Raport asupra revizuirii situatiilor financiare interimare adresat actionarilor 
Societatii CONPET S.A. 
 
 
Introducere 
 
Am revizuit situatia interimara a pozitiei financiare a societatii CONPET S.A., (denumita in 
continuare Societatea) la 30 iunie 2017, precum si situatiile interimare ale rezultatului global, 
modificarilor capitalurilor proprii si fluxurilor de trezorerie pentru perioada de sase luni 
incheiata la aceasta data, precum si notele explicative. Conducerea Societatii are 
responsabilitatea intocmirii si prezentarii acestor situatii financiare interimare conform IAS 34 
„Raportarea financiara interimara” (IAS 34). Responsabilitatea noastra este de a exprima o 
concluzie asupra acestor situatii financiare interimare, pe baza revizuirii noastre.  
 
Obiectul revizuirii 
 
Cu exceptia aspectelor prezentate in cadrul sectiunii Baza aferenta concluziei cu rezerve, am 
desfasurat revizuirea in conformitate cu Standardul International privind Misiunile de Revizuire 
2410 „Revizuirea informatiilor financiare interimare efectuata de catre auditorul independent 
al entitatii”. O revizuire a informatiilor financiare interimare consta in intervievarea, in primul 
rand a persoanelor responsabile pentru aspectele financiare si contabile, precum si in aplicarea 
unor proceduri analitice si a altor proceduri de revizuire. Aria de aplicabilitate a unei revizuiri 
este in mod semnificativ mai redusa fata de cea a unui audit desfasurat in conformitate cu 
Standardele Internationale de Audit si, in consecinta, nu ne permite sa obtinem asigurarea ca 
vom sesiza toate aspectele semnificative care ar fi putut fi identificate in cadrul unui audit. 
Prin urmare, nu exprimam o opinie de audit. 

Baza aferenta concluziei cu rezerve 

Situatiile financiare interimare incheiate la 30 iunie 2016 nu au fost auditate sau revizuite. Prin 
urmare, nu suntem in masura sa exprimam si nu exprimam asigurare cu privire la situatiile 
financiare interimare comparative pentru perioada incheiata la 30 iunie 2016 si cu privire la 
comparabilitatea acestora cu situatiile financiare interimare intocmite pentru perioada 
curenta. Mentionam ca am auditat situatiile financiare incheiate la 31 decembrie 2016, prin 
urmare raportul asupra revizuirii situatiilor financiare interimare la 30 iunie 2017 nu contine o 
rezerva cu privire la informatiile financiare comparative prezentate in situatia interimara a 
pozitiei financiare. 
 
In intocmirea situatiilor financiare interimare la 30 iunie 2017 si 30 iunie 2016 Societatea nu a 
actualizat in conformitate cu cerintele IAS 34 „Raportarea financiara interimara” estimarile 
aferente provizioanelor pentru concedii de odihna neefectuate, respectiv provizioanelor pentru 
beneficii acordate salariatilor, considerand ca aceste estimari se realizeaza la intocmirea 
situatiilor financiare anuale. Sumele estimate aferente provizioanelor privind participarea 
salariatilor la profitul exercitiului 2017 sunt prevazute in trimestrul IV conform Bugetului de 
venituri si cheltuieli pe anul 2017 aprobat. Prin urmare, nu am putut obtine suficiente probe 
pentru a exprima o concluzie cu privire la completitudinea provizioanelor la 30 iunie 2017 si 
asupra impactului corespunzator in Situatia interimara a rezultatului global pentru perioada de 
6 luni incheiata la 30 iunie 2017. 
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Concluzia cu rezerve 

Cu exceptia posibilelor efecte ale aspectelor descrise in cadrul sectiunii Baza aferenta 
concluziei cu rezerve, pe baza revizuirii noastre, nu am identificat aspecte care  sa ne faca sa 
credem ca situatiile financiare interimare anexate, nu ofera o imagine fidela, sub toate 
aspectele semnificative, a pozitiei financiare interimare a Societatii la data de 30 iunie 2017 si 
a performantei financiare interimare si a fluxurilor de trezorerie pentru perioada de 6 luni 
incheiata la aceasta data in conformitate cu IAS 34 „Raportarea financiara interimara”. 

Alte aspecte 

Acest raport este adresat exclusiv actionarilor Societatii, in ansamblu. Revizuirea noastra a fost 
efectuata pentru a putea raporta actionarilor Societatii acele aspecte pe care trebuie sa le 
raportam intr-un raport de revizuire, si nu in alte scopuri. In masura permisa de lege, nu 
acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decat fata de Societate si de actionarii acesteia, 
in ansamblu, pentru revizuirea noastra, pentru acest raport sau pentru concluzia formata. 
 
 
 
 
In numele BDO Audit SRL  
  
Inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania  
Cu nr. 018 / 2001  
  
Numele semnatarului: Vasile Bulata  
  
Inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania Bucuresti, Romania 
Cu nr. 1480 / 2002 10 August 2017 

 


