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Nr. 8688/ 05.03.2018 

 

Raport curent nr. 8/ 2018 

conform Legii nr. 24/ 2017 și Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 

 
Data raportului     05.03.2018 
Denumirea entității emitente:   CONPET S.A. Ploiești 
Sediul social:     str. Anul 1848 nr. 1 – 3, Ploiești 
Nr. telefon/ fax/ e-mail 0244/ 401360/ 516451/ 402385/ 

actionariat@conpet.ro 
Cod unic de înregistrare la O.R.C.  1350020  
Nr. ordine în Registrul Comerțului:  J29/ 6/ 22.01.1991 
Capital social subscris și vărsat:   28.569.842,40 lei 
Nr. total de acțiuni:     8.657.528 acțiuni nominative 
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: B.V.B., categoria 
Premium 
 
Evenimente importante de raportat:  

Hotărârea Adunării Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A. din data de 05.03.2018 (prima 

convocare) privind: aprobarea alegerii dlui. Prepeliță Alexandru (reprezentantul Ministerului Energiei) ȋn 

calitate de secretar al Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor; numirea dlui. Matei Ion – Cristian în calitate 

de administrator provizoriu al Societății CONPET S.A..; stabilirea duratei mandatului pentru dl. Matei Ion - 

Cristian; stabilirea ca indemnizațiile fixe brute lunare ale administratorilor să fi cele aprobate la preluarea 

mandatului, recalculate în baza prevederilor art. 18 din O.U.G. nr. 90/ 2017, astfel încât să se asigure 

menținerea nivelului indemnizației fixe nete lunare valabile la data numirii; stabilirea ca indemnizația fixă 

brută lunară a dlui. Matei Ion – Cristian, administrator provizoriu, să fie în cuantumul aprobat prin Hotărârea 

AGOA nr. 5/ 28.11.2017, calculată în baza prevederilor art. 18 din O.U.G. nr. 90/ 2017; aprobarea încheierii 

unui Act Adițional la contractele de administrație ale administratorilor provizorii în funcție, în forma și 

conținutul prezentat pe site-ul societății, având ca obiect stabilirea indemnizației fixe brute lunare recalculată 

potrivit legii; mandatarea dlui. Prepeliță Alexandru, reprezentant al Ministerului Energiei, pentru semnarea 

Actului Adițional la contractele de administrație încheiate cu administratorii provizorii în funcție ai Societății 

“CONPET” S.A.; aprobarea contractului de administrație pentru dl. Matei Ion – Cristian, administrator 

provizoriu, în forma aprobată prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/ 28.11.2017 pentru ceilalți administratori 

provizorii ai Societății, indemnizația fixă brută lunară urmând a fi cea stabilită conform art. 5 din prezenta 

hotărâre A.G.O.A.; mandatarea dlui. Prepeliță Alexandru, reprezentant al Ministerului Energiei, pentru 

semnarea contractului de administrație pentru dl. Matei Ion – Cristian, administrator provizoriu; neaprobarea 

stabilirii limitelor generale ale indemnizației fixe brute lunare a Directorului General, atributul pentru o 

decizie de modificare/ recalculare a indemnizației Directorului General, în interiorul limitelor generale 

stabilite anterior de A.G.O.A., revenind Consiliului de Administrație; aprobarea Programului de Investiții 

pentru anul 2018 (Anexele nr. 1, 2 și 3); aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 - 

anexa nr. 1, însoțită de anexele de fundamentare nr. 2 – 5; aprobarea prelungirii mandatului administratorilor 
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aflați în funcție la data de 28.03.2018, cu o perioadă de 2 luni, respectiv până la data de 28.05.2018; aprobarea 

încheierii actelor adiționale la contractele de administrație aprobate prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/ 

28.11.2017, pentru prelungirea cu 2 luni a duratei mandatelor administratorilor provizorii aflați în funcție la 

data de 28.03.2018; mandatarea dlui. Prepeliță Alexandru, reprezentant al Ministerului Energiei, pentru 

semnarea actelor adiționale la contractele de administrație pentru prelungirea cu 2 luni a duratei mandatelor 

administratorilor provizorii aflați în funcție la data de 28.03.2018; aprobarea declanșării procedurii de 

selecție a administratorilor Societății CONPET S.A. și mandatarea Consiliului de Administrație al Societății 

CONPET S.A. pentru declanșarea și derularea procedurii de selecție a administratorilor Societății; stabilirea 

datei de 22.03.2018 ca dată de înregistrare și a datei de 21.03.2018 ca ex-date; aprobarea împuternicirii 

Președintelui de ședință a A.G.O.A. / Președintelui Consiliului de Administrație / Directorului General pentru 

semnarea hotărârii A.G.O.A./ punerea în aplicare a hotărârii A.G.O.A., conform prevederilor legale și 

actualizarea Anexei 1 la Actul Constitutiv privind administratorii Societății, precum și pentru semnarea și 

înregistrarea Actului Constitutiv actualizat/ pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii 

A.G.O.A. și a Actului Constitutiv actualizat și publicării hotărârii A.G.O.A, precum și pentru acordarea 

dreptului de delegare; Raportul nr. 2639/ 19.01.2018 către A.G.A., solicitat de Ministerul Energiei prin 

Adresa nr. 263117/ 08.11.2017 cu privire la măsurile preventive adoptate în ultimele 12 luni de către 

societatea CONPET S.A. în conformitate cu normele de securitate și sănătate în muncă, raport discutat în 

cadrul ședinței A.G.O.A.. 

 

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A., convocată pentru data de 

05.03.2018/ 06.03.2018 și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 05.03.2018, începând cu ora 

900, la sediul societății din Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 – 3, ca urmare a îndeplinirii condițiilor statutar - 

legale de cvorum. 

Adunarea generală a fost organizată în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății, 

ale Legii societăților nr. 31/ 1990, actualizată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu 

legislația în vigoare privind piața de capital. 

Convocatorul A.G.O.A., aprobat prin Decizia C.A. nr. 2/ 30.01.2018, a fost publicat în Monitorul 

Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 419/ 31.01.2018 și în ziarul “România Liberă” din 02.02.2018, fiind 

transmis la Bursa de Valori București și la Autoritatea de Supraveghere Financiară ca anexă la Raportul 

curent nr. 3/ 30.01.2018, raport publicat pe site-ul www.bvb.ro și pe site-ul www.conpet.ro . 

Convocatorul A.G.O.A. cuprinzând ordinea de zi completată, aprobat prin Nota telefonică nr. 1/ 

15.01.2018, urmare solicitării acţionarului Ministerul Energiei de introducere a patru puncte suplimentare, a 

fost publicat în Monitorul Oficial al Romȃniei nr. 695/ 19.02.2018, Partea a IV-a şi, respectiv, ȋn ziarul 

“Romȃnia Liberă” din data de 19.02.2018 şi transmis la Bursa de Valori Bucureşti şi la Autoritatea de 

Supraveghere Financiară ca anexă la Raportul curent nr. 6/ 16.02.2018, raport publicat pe site-ul www.bvb.ro 

şi pe site-ul www.conpet.ro. 

Conform dispozițiilor art. 17 alin. (1) lit. a) din Actul Constitutiv, pentru validitatea deliberărilor 

A.G.O.A., este necesară, la prima convocare, prezența acționarilor (inclusiv voturile prin corespondență) care 

să reprezinte cel puțin jumătate (1/2) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile A.G.O.A. să fie luate 

cu majoritatea voturilor exprimate.  

La lucrările A.G.O.A. au putut participa acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor consolidat la 

data de referință 22.02.2018. Astfel, au fost prezenți în sală doi acționari persoane juridice, și anume 

reprezentantul Ministerului Energiei - în numele Statului Român care este acționar majoritar, deținător al 
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unui număr de 5.083.372 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 58,7162 % din numarul total 

de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în suma de 16.775.127,6 lei, și reprezentantul Fondului 

Proprietatea S.A.care este acționar deținător al unui număr de 524.366 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 

lei, reprezentând 6,0568 % din numarul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în suma 

de 1.730.407,8 lei, precum și 2 acționari persoane fizice, detinători ai unui număr de 161 acțiuni cu valoarea 

nominală de 3,30 lei, reprezentând 0,0018% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital 

social în sumă de 531,3 lei. 

Pentru ședința A.G.O.A., au transmis formular de vot prin corespondență 2 acționari deținători ai unui 

număr de 698.216 acțiuni /drepturi de vot, reprezentând 8,0648% din numărul total de acțiuni/ drepturi de 

vot, respectiv un capital social în sumă de 2.304.112,8 lei.  
În consecință, numărul total de drepturi de vot din cadrul ședinței A.G.O.A. (în care au fost incluse 

și voturile exercitate prin corespondență) a fost de 6.306.115 și corespunde unui număr de 6.306.115 acțiuni 

cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 72,8396% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, 

respectiv un capital social în sumă de 20.810.179,5 lei. 

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a A.G.O.A., având în vedere mandatul reprezentantului 

Ministerului Energiei, mandatul reprezentantului Fondului Proprietatea S.A., precum și votul exercitat prin 

corespondență, în urma dezbaterilor și propunerilor formulate în sedință de către acționari, a fost emisă 

Hotărârea nr. 1/ 2018 a A.G.O.A având următorul conținut:  
 

HOTĂRÂREA NR. 1 

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (A.G.O.A.)  

Societății “CONPET” S.A. Ploieşti  

din data de 05.03.2018  
 

 

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății “CONPET” S.A., societate cu sediul social în 

Ploieşti, str. Anul 1848, nr. 1-3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 

Prahova sub nr. J29/6/1991, Cod de Înregistrare Fiscală RO1350020, avȃnd un capital subscris și 

vărsat în sumă de 28.569.842,40 lei, convocată în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 1990 privind 

societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu legislația aplicabilă 

privind piața de capital și emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, coroborate cu 

prevederile art. (16) din Actul Constitutiv actualizat, adoptă astăzi, în ședința din data de 05.03.2018 

(prima convocare), în urma dezbaterilor acționarilor, următoarea:  

 
HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Aprobă alegerea dlui. Prepeliță Alexandru (reprezentantul Ministerului Energiei) ȋn calitate de 

secretar al Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.  

Art. 2. Numește pe dl. Matei Ion - Cristian, cetățean român, domiciliat în sat Ploieștiori, comuna Blejoi, 

județul Prahova, inginer, în calitate de administrator provizoriu al Societății CONPET S.A.. 

Art. 3. Stabilește durata mandatului pentru dl. Matei Ion - Cristian, administratorul provizoriu numit la 

punctul 2 al ordinii de zi, respectiv până la data de 28.03.2018 sau până la finalizarea procedurii de selecție 

prevăzută în O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu 
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modificări și completări prin Legea nr. 111/ 2016, dacă aceasta va avea loc mai devreme de data expirării 

mandatului administratorului provizoriu. 

Art. 4. Stabilește că indemnizațiile fixe brute lunare ale administratorilor vor fi cele aprobate la preluarea 

mandatului, recalculate în baza prevederilor art. 18 din O.U.G. nr. 90/ 2017, pentru punerea în acord cu noile 

contribuții sociale obligatorii datorate conform Legii nr. 227/ 2015, cu modificările și completările ulterioare, 

așa cum a fost modificată prin O.U.G. nr. 79/ 2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/ 2015 

privind Codul Fiscal, astfel încât să se asigure menținerea nivelului indemnizației fixe nete lunare valabile la 

data numirii. 

Art. 5. Stabilește că indemnizația fixă brută lunară a administratorului provizoriu numit la punctul 2 al ordinii 

de zi va fi în cuantumul aprobat prin Hotărârea AGOA nr. 5/ 28.11.2017, calculată în baza prevederilor art. 

18 din O.U.G. nr. 90/ 2017, pentru punerea în acord cu noile contribuții sociale obligatorii datorate conform 

Legii nr. 227/ 2015, cu modificările și completările ulterioare, așa cum a fost modificată prin O.U.G. nr. 79/ 

2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/ 2015 privind Codul Fiscal.  

Art. 6. Aprobă încheierea unui Act Adițional la contractele de administrație ale administratorilor provizorii 

în funcție, în forma și conținutul prezentat pe site-ul societății, având ca obiect punctul 4 al ordinii de zi 

privind stabilirea indemnizației fixe brute lunare recalculată potrivit legii. 

Art. 7. Mandatează pe dl. Prepeliță Alexandru, reprezentant al Ministerului Energiei, pentru semnarea Actului 

Adițional la contractele de administrație încheiate cu administratorii provizorii în funcție ai Societății 

“CONPET” S.A., aprobat la punctul 6 al ordinii de zi. 

Art. 8.  Aprobă contractul de administrație pentru administratorul provizoriu numit la punctul 2 al ordinii de 

zi, în forma aprobată prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/ 28.11.2017 pentru ceilalți administratori provizorii ai 

Societății, indemnizația fixă brută lunară urmând a fi cea stabilită de A.G.O.A. la punctul 5 al ordinii de zi.   

Art. 9. Mandatează pe dl. Prepeliță Alexandru, reprezentant al Ministerului Energiei, pentru semnarea 

contractului de administrație pentru administratorul provizoriu numit la punctul 2 al ordinii de zi.  

Art. 10. Nu aprobă stabilirea limitelor generale ale indemnizației fixe brute lunare a Directorului General, 

atributul pentru o decizie de modificare/ recalculare a indemnizației Directorului General, în interiorul 

limitelor generale stabilite anterior de A.G.O.A., revenind Consiliului de Administrație. 

Art. 11. Aprobă Programul de Investiții pentru anul 2018 (Anexele nr. 1, 2 și 3), structurat astfel: 

- Valoare totală 76.625 mii lei, din care:  

o Obiective în continuare 65.101 mii lei 

o Obiective noi                 11.524 mii lei. 

Art. 12. Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 - anexa nr. 1, însoțită de anexele de 

fundamentare nr. 2 – 5, având următorii indicatori de referință: 

 Venituri totale, din care:                    417.692 mii lei 

o Venituri din exploatare         416.134 mii lei 

 Cheltuieli totale, din care:                 345.513 mii lei 

o Cheltuieli pentru exploatare   345. 413 mii lei 

 Rezultatul brut, din care:                      72.179 mii lei (profit) 

o Profit după impozitare              60.668 mii lei 

Art. 13. Aprobă prelungirea mandatului administratorilor aflați în funcție la data de 28.03.2018, cu o 

perioadă de 2 luni, respectiv până la data de 28.05.2018. 
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Art. 14. Aprobă încheierea actelor adiționale la contractele de administrație aprobate prin Hotărârea 

A.G.O.A. nr. 5/ 28.11.2017, pentru prelungirea cu 2 luni a duratei mandatelor administratorilor provizorii 

aflați în funcție la data de 28.03.2018. 

Art. 15. Mandatează pe dl. Prepeliță Alexandru, reprezentant al Ministerului Energiei, pentru semnarea 

actelor adiționale la contractele de administrație pentru prelungirea cu 2 luni a duratei mandatelor 

administratorilor provizorii aflați în funcție la data de 28.03.2018, aprobate la punctul 14 al ordinii de zi.  

Art. 16. Aprobă declanșarea procedurii de selecție a administratorilor Societății CONPET S.A. și mandatarea 

Consiliului de Administrație al Societății CONPET S.A. pentru declanșarea și derularea procedurii de 

selecție a administratorilor Societății.  

Art. 17. Stabilește data de 22.03.2018 ca data de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație, respectiv 

ex - date 21.03.2018. 

Art. 18. Aprobă împuternicirea: 

a) Președintelui de ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru semnarea hotarârii A.G.O.A.. 

b) Președintelui Consiliului de Administrație pentru punerea în aplicare a hotărârii Adunării Generale 

Ordinare a Acționarilor, conform prevederilor legale și actualizarea Anexei 1 la Actul Constitutiv privind 

administratorii Societății, precum și pentru semnarea și înregistrarea Actului Constitutiv actualizat. 

c) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii Adunării Generale 

Ordinare a Acționarilor și a Actului Constitutiv actualizat, la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă 

Tribunalul Prahova, publicării în Monitorul Oficial al României Partea a  

IV-a, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane din cadrul Societății mandatul 

pentru efectuarea formalităților mai sus menționate. 

Art. 19. Ia act de Raportul nr. 2639/ 19.01.2018 către A.G.A., solicitat de Ministerul Energiei prin Adresa 

nr. 263117/ 08.11.2017 cu privire la măsurile preventive adoptate în ultimele 12 luni de către societatea 

CONPET S.A. în conformitate cu normele de securitate și sănătate în muncă, raport discutat în cadrul ședinței 

A.G.O.A.. 

 

Director General 

Ing. Dan-Silviu BACIU, M.B.A. 

 

 

 

 

Director General Adjunct 1 

Jr. Mihaela Anamaria DUMITRACHE 

 

 

 

Șef Birou Guvernanţă Corporativă 

Ec. Bogdan PÎNZARIU  
 

 


