
 

 

Nr. 4870 / 09.02.2021 

 

Raport curent nr. 5/ 2021 
conform Legii nr. 24/ 2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 

 

Data raportului          09.02.2021 
Denumirea emitentului:                  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:  

Având în vedere prevederile articolului 234, aliniat 1, lit. i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, societatea 

Conpet S.A. informează acționarii și investitorii cu privire la actualizarea contractului BC 428/10.12.2019 

încheiat cu Petrotel Lukoil S.A. și a contractului BC OMV 108/25.03.2020 încheiat cu OMV Petrom S.A., 

respectiv a valorii estimate pentru anul 2021, ca urmare a Ordinului A.N.R.M. nr. 19/25.01.2021 privind 

modificarea tarifelor de transport publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 127 din 08.02.2021. 

Serviciile de transport urmează a fi prestate începând cu data de 08.02.2021 după cum urmează: 

 

Datele contractului  Clauze contractuale prevăzute în contract 

Părți contractante încheiat între CONPET SA Ploiești și Petrotel Lukoil SA  

Nr. Contract Act adițional nr. 3/2020 la Contractul pentru transportul țițeiului din 

import nr. BC 428 /10.12.2019, comunicat CONPET S.A. de către 

Petrotel Lukoil SA în data de 29.12.2020. 

Obiectul contractului prestarea serviciilor de transport al țițeiului din import de la OIL 

TERMINAL S.A. la rafinaria PETROTEL-LUKOIL S.A.stabilite de 

Părți 

Valoare nou estimată pentru 

2021 

72.010.580 lei, ca urmare a Ord. ANRM nr. 19/25.01.2021 privind 

modificarea tarifelor de transport publicat în MO nr. 127 din 

08.02.2021 

Creanțe reciproce - 

Penalități stipulate Penalități de întârziere 0,04% / zi; 

Garanții constituite garanția plății contravalorii serviciilor, în valoare de 6.468.840 lei, ca 

urmare a Ord. ANRM nr. 19/25.01.2021 privind modificarea tarifelor 

de transport publicat în MO nr. 127 din 08.02.2021 

Termene și modalități de 

plată 

15 de zile de la primirea facturii 

Durata contractului de la 01.01.2020 până la 31.12.2021 
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Datele contractului  Clauze contractuale prevăzute în contract 

Părți contractante încheiat între CONPET SA Ploiești și OMV Petrom SA  

Nr. Contract Contract pentru transportul țițeiului din țară și import nr. BC 

OMV 108/ 25.03.2020, încheiat la data de 30.03.2020, actualizat 

la data de 17.12.2020 

Obiectul contractului prestarea serviciilor de transport al țițeiului de țară și import, 

gazolină și condensat de la punctele de primire la punctele de 

predare stabilite de Părți până la 31.12.2021 

Valoare nouă estimată pentru anul 

2021 

331.303.545 lei, ca urmare a Ord. ANRM nr. 19/25.01.2021 

privind modificarea tarifelor de transport publicat în MO nr. 127 

din 08.02.2021 

Creanțe reciproce - 

Penalități stipulate Penalități de întârziere 0,04% / zi; 

Garanții constituite garanția plății contravalorii serviciilor, începând cu termen de 15 

zile lucrătoare de la primirea notificării de modificare, în valoare 

de 26.779.105 lei 

Termene și modalități de plată 25 de zile de la primirea facturii 

Durata contractului de la 01.04 .2020 până la 31 .12.2021 

 

 

                                                                      Director General 

ing. Dorin TUDORA 

 

 

 


