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DATE DE IDENTIFICARE RAPORT ŞI EMITENT
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Indicatorii economico-financiari prezentati in acest raport sunt in conformitate cu Standardele
Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana ( IFRS-UE ), conform
Ordinului MFP nr. 881/25 iunie 2012 si reglementarile contabile aprobate prin Ordinul MFP nr.
1286/2012 - actualizat.

DATE GENERALE

S.C. CONPET SA este operatorul Sistemului National de Transport al petrolului, asa cum este
definit si reglementat de Legea nr. 238 din 7 iunie 2004 - Legea petrolului, si de Normele
metodologice pentru aplicarea Legii petrolului aprobate prin HG nr. 2075/2004.

CONPET presteaza servicii de transport pentru clientii sai atat prin Sistemul National de
Transport al petrolului, concesionat in baza acordului petrolier de concesiune, cat si pe calea
ferata, de la rampele de incarcare la beneficiari, pentru zonele petroliere care nu sunt racordate
la conductele magistrale de transport.

Bazele activitatii de transport titei prin conducte au fost puse in anul 1901, odata cu punerea in
functiune a primei conducte de transport titei, pe ruta Bustenari - gara CF Baicoi, din judetul
Prahova.

Avand in vedere distributia naturala a campurilor petrolifere aproape pe intreaga suprafata a
Romaniei, Sistemul National de Transport a fost construit astfel incat sa satisfaca nevoile de
transport din toate aceste cam puri pana la rafinarii. Operarea sistemului este asigurata cu
ajutorul dispeceratelor locale, coordonate de Dispeceratul Central al Societatii.

Misiunea CONPET este definita prin legislatia primara si secundara ( Legea petrolului nr.
238/2004, H.G. nr. 793/2002- Acordul petrolier de concesiune a activitatii de exploata re a SNT,
incheiat cu ANRM ) si este aceea de exploatare a Sistemului Naţional de Transport În condiţii
de siguranţă şi eficienţă, acces liber la capacitatea disponibilă a sistemului tuturor solicitanţilor,
persoane juridice autorizate, În condiţii egale, În mod nediscriminatoriu şi transparent.
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Viziunea societatea doreste sa isi pastreze pozitia de jucator strategic in industria de petrol ca
transportator de titei, etan si gazolina prin conducte si Calea Ferata (CF) in Romania.

Obiectivele asumate de către Conpet În cadrul activităţii sale sunt: asigurarea funcţionării
sistemului naţional de transport prin conducte În condiţii de maximă siguranţă, Îmbunătăţirea
continuă a calităţii serviciilor, protejarea mediului Înconjurător, eficienţă economică.

Valorile societatii au fost identificate si orientate pentru:

• Invatare si perfectionare continua

• Respect pentru oameni si mediu

• Deschidere si crestere calitativa

• Flexibilitate si dinamism

• Comunicare si cooperare

CONPET a stabilit, a documentat, a implementat, mentine si imbunatateste un sistem de
management integrat in conformitate cu cerintele standardelor SR EN ISO 9001 :2008, SR EN
ISO 14001:2005 si SR OHSAS 18001:2008.

S-a elaborat si se urmareste realizarea programul de implementare a celor 25 de standarde ale
controlulului intern/managerial, pana la asigurarea unui sistem de control intern/managerial
conform cu OMFP 946/2005, republicat, cu completarile ulterioare.

SUMAR EXECUTIV

Activitatea economico - financiara a CONPET, in perioada 2011-201, s-a desfasurat in baza
indicatorilor cuprinsi in bugetele de venituri si cheltuieli anuale, aprobate de Adunarea Generala
a Actionarilor.

Principalii indicatori economico-financiari realizati in perioada 2011-2013 sunt prezentati in
tabelul de mai jos:

Indicator 2013 2012 2011
2013/2012 2012/2011

[Iei) [%) [%)

Cifra de afaceri neta 348.853.873 334.178.559 341.145.950 104,4 97,9

Venituri exploatare 405.761.456 379.139.144 383608.133 107,0 98,8

Cheltuieli exploatare 375.811.674 349.215.867 356.814.908 107,6 97,9

Profit operational brut 29.949.782 29.923.277 26.793.225 100,0 111,7

Profit financiar brut 11.350.265 10.841.728 11.077.397 104,7 97,9

Impozit pe profit 9.993.926 9.030.045 9.281.661 110,7 97,3

Impozit pe Drofitul amanat 8.565 926.626 30.095 0,9 3086,7

Profit net 31.297.556 30.808.334 28.558.866 101,6 107,9

Dividend brut/actiune 3,62* 3,56** 3,30** 101,7 107,9
*propunere supusa aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor
**dividende calculate in baza situatiilor financiare intocmite in baza OMFP nr. 3055/2009
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Evoluţia cantităţi lor de ţiţei, gazolină şi condensat transportate prin sistemul naţional de
transport, În perioada 2011-2013, este următoarea:

Nr. crt. Categorii de produse U.M. 2011 2012 2013

o 1 2 4 5 5

1 Ţiţei ţară ta. 4.193.335 4.302.049 3.928.768

2 Ţiţei import ta. 2.023.412 1.488.055 1.806.233

3 Gazolină ta. 42.438 41.479 36.260

4 Condensat ta. 117.010 126.304 127.174

TOTAL 6.376.195 5.957.887 5.898.435

Evolutia comparativa a veniturilor din exploata re obtinute de societate in perioada 2011-2013 se
prezinta astfel:

Indicator '131'12 '121'11
[Iei] 2013 2012 2011 [%] [%]

Venituri din serviciul de transport, din
care:

Tone 5.898.435 5.957.887 6.376.195 99,0 93,4

lei 347.378.483 332.487.258 339.439.557 104,5 97,9
Venituri din servode transport titei din
intern

Tone 4.092.202 4.469.832 4.352.783 91,5 101,9

lei 304.694.634 296.480.196 293.351.585 102,8 101,0
Venituri din servode transport titei din
imoort

Tone 1.806.233 1.488.055 2.023.412 121,4 73,5

lei 42.683.849 36.007.062 46.087.972 118,5 78,1

Venituri din chirii 975.723 1.007.793 866.829 96,8 116,3

Alte venituri 1.248.424 823.036 950.444 151,6 86,6

Alte venituri din exoloatare, din care: 56.158.826 44.821.057 42.351.303 125,3 105,8

Reluare la venit cota de modernizare 50.157.269 33.702.549 34.586.459 148,8 97,4

Venituri din vanzare active 1.066.373 2.140.893 2.496.090 49,8 85,8

Alte venituri 4.935.184 8.977.615 5.268754 55,0 170,4

Total venituri din eXDloatare 405.761.456 379.139.144 383.608.133 107,0 98,8
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Cap. 1. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII

1.1.a) ACTIVITATEA DE BAZA

Raportul anual al administratorilor 2013

CONPET functioneaza ca o societate pe actiuni, conform Legii nr. 31/1990 privind societatile
comerciale, republicata, si modificata ulterior prin Legea 441/ 2006, fiind o societate detinuta
public, conform terminologiei prevazute in Legea nr. 297/ 2004 privind piata de capital, fiind
inregistrata la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare-Oficiul pentru Evidenta Valorilor Mobiliare
(certificat de inregistrare nr. 7227/1997).

Incepand cu data de 5 septembrie 2013, actiunile emise de CONPET se tranzactioneaza pe
piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti, sectorul Titluri de Capital,
categoria 1, sub simbolul "COTE". Societatea are un capital social subscris si varsat in valoare
de 28.569.842,4 lei, impartit in 8.657.528 actiuni nominative cu valoarea nominala de 3,3 lei
fiecare.

Structura capitalului social si a actionariatului Conpet la 31 decembrie 2013, comparativ cu
31 decembrie 2012 este redata mai jos, astfel:

31.dec.13 31.dec.12

Actionari Nnmar Suma (RON) (%)
Numar Suma (RON) (%)acţiuni acţiuni

Statul Roman prin Ministerul 5.083.372 16.775.128 58,72% 5.083.372 16.775.128 58,72%
Economiei

Fondul Proprietatea SA 2.571.461 8.485.821 29,70% 2.571.461 8.485.821 29,70%

Persoane juridice 382,889 1.263.533 4,42% 382,737 1.263.032 4,42%

Persoane fizice 619,806 2.045.360 7,16% 619,958 2.045.861 7,16%

Total 8.657.528 28.569.842 100% 8.657.528 28.569.842 100%

CONPET este operatorul Sistemului Naţional de Transport al petrolului aşa cum este definit şi
reglementat de Legea nr. 238 din 7 iunie 2004 - Legea petrolului şi de Normele metodologice
pentru aplicarea Legii petrolului aprobate prin HG nr. 2075/2004.

Activitatea principală a societăţii consta in transportul de ţiţei, gazolină şi condensat prin
conducte şi cu vagoane cisternă pe calea ferată, În scopul aprovizionării rafinăriilor cu ţiţei şi
derivate ale acestuia din producţia internă şi cu ţiţei din import (cod C.A.E.N. 4950 -
"Transporturi prin conducte").

Fiind monopol natural reglementat, Compania desfăşoară activitatea de baza utilizand tarife
reglementate, stabilite de Autoritatea Naţională de reglementare a Resurselor Minerale
(ANRM) În conformitate cu Ordinul ANRM nr. 53/2008.

SISTEMULNATIONALDETRANSPORTal titeiului, gazolinei, condensatului si etanului

Conform prevederilor Legii Petrolului, exploatarea Sistemului Naţional de Transport al petrolului
este supusă reglementărilor Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale (A.N.R.M.), autoritatea
competentă care reprezintă interesele statului În domeniul resurselor de petrol.

Prin HG nr.793/2002 s-a aprobat acordul petrolier de concesiune a activităţii de exploatare a
Sistemului Naţional de Transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului, inclusiv a
conductelor magistrale şi a instalaţii lor, echipamentelor şi dotărilor anexe, aferente sistemului,
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Încheiat Între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, În calitate de concedent, şi
Societatea Comercială "Conpet" - SA Ploieşti, În calitate de concesionar.

TARIFE

Tarifele de transport prin Sistemul National de Transport al titeiului, gazolinei, condensatului si
etanului se stabilesc prin Ordin al Presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale si
intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial. Metodologia de stabilire a tarifelor de
transport al petrolului prin Sistemul Naţional de Transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi
etanului este reglementată de către ANRM prin Ordinul nr.53/2008 pentru aprobarea
instrucţiunilor privind criteriile, metodologia şi procedura de stabilire a tarifelor pentru transportul
prin sistemul naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului.

Tariful de transport este diferenţiat pe cele două subsisteme de transport, ţară şi import.
Tarifele aprobate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale pentru prestarea serviciului de
transport al ţiţeiului, gazolinei şi condensatului din tara, aferente perioadei 2011-2013 se
prezintă astfel:

Ordin nr.19/2011-pentru perioada 04.02.2011-04.06.2012
Ordin nr.150/2012 pentru perioada 05.06.2012-10.12.2013
Ordin nr.199/2013 pentru perioada 11.12.2013-prezent

Tarif mediu pentru
serviciul de transport pe
subsistemul de ţară

-lei/tonă-
71,06
74,58
78,64

Tarifele activitatii de transport al titeiului din import sunt cele stabilite de catre ANRM prin
Ordinul nr. 13/14.01.2010. Tarifele se aplica pe rafinarii, pe intervale de cantitati transportate,
practicandu-se modelul de tarifare in trepte.

1.1.b). DATA DE INFIINTARE

S.C. "CONPET" SA, este constituită În baza H.G. 1213/20.11.1990 privind Înfiinţarea de
societăţi comerciale pe acţiuni În industrie, În temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea
unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, prin preluarea Întregului
activ şi pasiv al fostei Întreprinderii de Transport Ţiţei prin Conducte (" I.T.T.C,,).
SC CONPET S.A are sediul in PLOIESTI, str. Anul 1848, nr. 1-3 si este Înmatriculată la Oficiul
Registrului Comertului al Municipiului Ploieşti, sub nr. J29/6/22.01.1991.

Bazele activităţii de transport ţiţei prin conducte au fost puse in anul 1900, odată cu construirea
primei conducte de transport ţiţei ce lega zona Buştenari de gara CF Băicoi din judeţul Prahova.
In acelaşi an a luat fiinţă societatea anonimă "Conductul Naţional" cu sediul În Ploieşti,
considerată de istorici strămoşul actualei companii CONPET.
Cele mai importante puncte de reper din istoria de peste 110 ani a companiei noastre sunt:

• Anul 1901: au fost puse bazele activitatii de transport titei prin conducte, odata cu
punerea in functiune a primei conducte de transport titei pe ruta Bustenari - gara CF
Baicoi, in judetul Prahova;

• Anul 1935: reteaua de conducte a atins lungimea de 2.522 km, iar productia de petrol
brut a fost de aproximativ 8,5 milioane tone;

• Anul 1948: in urma nationalizarii, se infiinteaza Centrala Petrolifera Muntenia, din care
fac parte 22 de inteprinderi, inclusiv transportul titeiului si produselor albe;
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• Anul 1950: intreaga industrie de petrol din Romania se concentreaza sub conducerea
SOVROMPETROL, in cadrul careia se infiinteaza Directia Marfuri si Transpoarte, prilej
cu care transportul titeiului si gazolinei se separa de cel al produselor petroliere finite;

• Anul 1956: se infiinteaza Intreprinderea de Transport Titei prin Conducte Ploiesti
(I.T.T.C.), concentrand astfel toate conductele de transport titei din Romania;

• Anii 1960-1968: se extinde reteaua de conducte si se construiesc noi rampe CF
(Valcani, Biled, Pecica, Suplacu de Barcau, Ciresu, Independenta), ca urmare a punerii
in exploatare a unor zacaminte de titei in vestul tarii. Tot in aceasta perioada se
construieste si prima conducta magistrala de gazolina, pe ruta Ticleni - Ploiesti;

• Anul 1968: marcheaza inceputul transportului de titei din import pe ruta Constanta -
Pitesti, initial cu cazane cisterna pe calea ferata, iar din 1969 pe prima conducta
magistrala cu diametrul de 143/4 inch, pe ruta Constanta-Pitesti;

• Anii 1970-1980: s-a desfasurat tranzitul de titei prin Cernavoda, pentru Iugoslavia;

• Anul 1976: se pune in functiune a doua conducta magistrala de transport al titeiului din
import de la Constanta la Pitesti, cu diametrul de 20 inch;

• Anii 1977-1980: s-a construit cea de-a treia magistrala pentru transportul titeiului din
import pe ruta Constanta - Onesti, fiind considerata cea mai mare investitie de la
infiintarea Societatii. In aceeasi perioada s-au construit si pus in functiune inca doua
conducte magistrale pentru transportul gazolinei si etanului din Oltenia catre Ploiesti si
respectiv Pitesti;

• Anul 1990: Intreprinderea de Transport Titei prin Conducte (I.T.T.C.) se transforma in
societate comerciala pe actiuni, cu denumirea de CONPET, in baza Hotararii de Guvern
nr. 1213/1990, fiind prima companie constituita in industria petroliera;

• Anul 1991: CONPET se inregistreaza la Registrul Comertului Prahova, data de la care
functioneaza ca societate comerciala pe actiuni, al carei principal actionar este Statul
Roman;

• Anul 1995: CONPET este beneficiara unui imprumut extern in suma de 64,7 mii USD,
acordat de BIRD si Garantat de Statul Roman prin Ministerul Finantelor Publice, destinat
finantarii Proiectului de Reabilitare si Modernizare a Sistemului National de Transport
Titei prin Conducte. Imprumutul a fost initial acordat in anul 1994 pe o perioada de 15
ani, cu o perioada de gratie de 5 ani. Tragerile din imprumut au avut ca termen anul
1999, ulterior fiind prelungit in mai multe etape, ultimul termen angajat fiind iunie 2003.
Imprumutul BIRD a fost utilizat pana la data de 30.06.2003, in valoare totala de 52,66
miIUSD;

• Anii 1996-2008 au fost dedicati modernizarii si reabilitarii Sistemului National de
Transport Titei si Derivate prin Conducte;

• Anul 2007: sistemul de "Management Integrat Calitate-Mediu-Sanatate, Securitate
ocupationala" a fost certificat de firma germana Germanischer L10yd Hamburg;

• Anul 2008: a fost pus in functiune Dispeceratul Central al Sistemului National de
Transport Titei, Gazolina si Etan prin Conducte la noul sediu al Societatii, in Ploiesti;
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• Anul 2008: a fost demarat proiectul de implementare a unui Sistem Informatic Integrat in
cadrul CONPET, finalizat in septembrie 2010;

• Anul 2011: a inceput procesul de implementare a OMFP nr. 946/2005 pentru aprobarea
Codului controlului intern, cuprinzand standardele de management-control intern la
entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial;

• Anul 2012: S-a rambursat ultima rata a imprumutului extern acordat de BIRD si garantat
de Statul Roman prin Ministerul Finantelor Publice, destinat finantarii Proiectului de
Reabilitare si Modernizare a Sistemului National de Transport Titei prin Conducte. De
asemenea, AGEA din data de 27.09.2012 a aprobat demararea procedurilor privind
admiterea la tranzactionare pe piata reglementata la vedere administrata de Bursa de
Valori Bucuresti a actiunilor Societatii.

• Incepand cu data de 5 septembrie 2013, actiunile emise de CONPET se
tranzactioneaza pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti,
sectorul Titluri de Capital, categoria 1, sub simbolul "COTE".

1.1.e). FUZIUNI SAU REORGANIZĂRI ALE CONPET IN TIMPUL EXERCIT/ULUI FINANCIAR

Pe parcursul anului 2013 nu au avut loc fuziuni sau reorganizari semnificative ale S.C. CONPET
SA. Societatea nu are deschise filiale in tara sau in strainatate.

1.1.d). ACHIZITII SIINSTRAINARI DE ACTIVE

Cu exceptia achizitiilor de active necesare desfasurarii activitatii, cea mai mare parte a acestora
reprezentand-o lucrarile de reabilitate a conductelor magistrale si investitiile asupra instalatiilor
si echipamentelor aferente SNT, precum si a bunurilor scoase din functiune in conditiile legii,
societatea nu a inregistrat alte operatiuni de aceasta natura in decursul anului 2013.

1.1.e). PRINCIPALELE REZULTATE ALE EVALUARII ACTIVITA TII SOCIETA TII

Pe baza informatiilor prezentate in raport, principalele rezultate ale evaluarii activitatii
societatii sunt urmatoarele:

Activitatea de baza:

a. Sistemul de transport prin conducte are o lungime de 3.809 km, din care utilizati
efectiv pentru transportul titeiului, gazolinei, condensatului si etanuluii lichid 3.161
km. In functie de fluidul vehiculat, subsitemele de transport sunt: transport titei
tara si condensat, transport titei import, transport gazolina, transport etan;

b. CONPET incaseaza prin tariful aplicat o cota de modernizare pentru finantarea
investitiilor din domeniul public.

c. Gradul de utilizare a sistemului de transport prezinta o scadere de la 28,8% in
2009 la 21,6% ca urmare a scaderii volumelor transportate pentru Rompetrol.
Scadere determinata de construirea de catre Rompetrol a propriului terminal
marin.
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d. Tarifele de transport au fost actualizate in mod diferentiat:

i. Tarifele de transport pentru subsistemul tara au fost ajustate anual in
perioada 2007-2013; potrivit reglementarilor in vigoare;

ii. Tarifele de transport pentru subsistemul import - bazinul Ploiesti
(Petrobrazi si Lukoil) nu au fost ajustate in acelasi mod fiind inghetate la
nivelul anului 2010.

2. Tehnic-investitii:

a. Ritmul actual de inlocuire a conductelor este determinat de inspectia interioara a
acestora, de statistica avariilor si de agresivitatea atacurilor, inlocuirile din ultimii
ani, in lungime de cca 350 km, s-au realizat pe conductele cu cel mai ridicat grad
de utilizare;

b. Numarul total de avarii a scazut in intervalul 2007-2013, cu o rata medie anuala
de8%;

3. Sistemele de management implementate:

a. Din septembrie 2007, eONPET a implementat, mentinut si imbunatatit un sistem
de management integrat in conformitate cu cerintele standardelor ISO
9001 :2008, ISO 14001:2005 si OHSAS 18001:2008.

4. Informational:

a. Infrastructura IT este realizata pe platforma Microsoft;

b. In 2010 eONPET a finalizat implementarea sistemului ERP, platforma ce asigura
schimburi de date in cadru unificat, interfata unificata pentru dezvoltare si
modernizare, nivel ridicat de accesibilitate, productivitate ridicata prin ajustarea
flexibila a actualizarilor de date si o gama larga de interfete de schimb de date.

5. Mediu:

a. eONPET are toate autorizatiile de mediu si de gospodarire a apelor valabile.

6. Juridic:

a. eONPET este implicata intr-un numar de 85 procese, din care in 22 de dosare
are calitate de parat. Pentru toate dosarele s-a constituit provizion;

b. Niciunul dintre aceste dosare nu prezinta riscuri legate de stabilitatea si
continuitatea activitatii societatii.
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7. Financiar:

Raportwanumaladmm~tmron0r2013

Evolutia indicatorilor financiari in perioada 2011-2013 se prezinta astfel:

Indicator 2013 2012 2011
2013/2012 2012/2011

[Iei] [%] [%]

Cifra de afaceri neta 348.853.873 334.178.559 341.145.950 104,4 97,9

Venituri exploatare 405.761.456 379.139.144 383.608.133 107,0 98,8

Cheltuieli exploata re 375.811.674 349.215.867 356.814.908 107,6 97,9

Profit operational brut 29.949.782 29.923.277 26.793.225 100,0 111,7

Profit financiar brut 11.350.265 10.841.728 11.077.397 104,7 97,9

Impozit pe profit 9.993.926 9.030.045 9.281.661 110,7 97,3

Impozit pe profitul amanat 8.565 926.626 30095 0,9 3086,7

Profit net 31.297.556 30.808.334 28.558.866 101,6 107,9

Veniturile din exploatare au avut o evolutie diferita in perioada 2011 - 2013, inregistrand o
scadere de 1,2% in 2012 fata de 2011 si o crestere de 7% in anul 2013 comparativ cu 2012.

Cresterea de 7% a veniturilor din exploatare in anul 2013 fata de 2012 s-a realizat pe baza
cresterii veniturilor din transport (4,5%) si din reversarea in venituri a rezervei din cota de
modernizare aferenta cheltuielilor cu amortizarea si reevaluarea imobilizarilor corporale.

Cifra de afaceri neta a avut aceeasi evolutie, fiind in crestere cu 4,4% in anul 2013 fata de 2012
si in descrestere cu 2,1% in anul 2012 fata de 2011. Indicele de crestere al cifrei de afaceri este
sub nivelul indicelui veniturilor din exploata re datorita altor venituri din exploatare.

Indicatorii de profitabilitate, lichiditate si gestiune pentru perioada 2011-2013 inregistreaza
valorile prezentate mai jos in tabel:

Indicator Formula de calcul 2013 2012 2011

Indicator de profitabilitate

Marja brută din vânzări profit brut X 100 11,84 12,20 11,10
cifra de afaceri

Marja netă din vânzări
profit net X 100 8,97 9,22 8,37
cifra de afaceri
EBIT ( profit din exploat.)

Ma~a profitului operaţional (EBIT %) X100 8,59 8,95 7,85
cifra de afaceri

EBITDA (profit din exploatare

Ma~a profitului (EBITDA) %)
+ ajustari de valoare privind
imobilizarile corporale si 19,09 25,75 22,25
necorporale) x 100

cifra de afaceri

Rentabilitatea capitalurilor proprii profit net X 100 4,81 5,18 4,97(ROE) capital uri proprii

Rentabilitatea activelor (ROA) profit net X 100 4,30 4,72 4,30
active totale
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Indicator de lichiditate 2013 2012 2011

Lichiditate curentă - În număr de ori active curente 6,32 6,29 3,41
datorii curente

Lichiditate imediată - În număr de ori
active curente - stocuri 6,16 6,06 3,28
datorii curente

Indicatori de activitate (de
gestiune)

Viteze de rotaţie a debitelor clienţi sold mediu clienti x 365 39 35 34
(zile) cifra de afaceri

Viteza de rotaţie a creditelor furnizori sold mediu furnizori x365 22 22 23
(zile) cifra afaceri

Marja EBITDA (%) a avut o evolutie diferita in perioada 2011-2013, inregistrand o crestere de
3,5% in anul 2012 fata de 2011 si o descrestere de 6,66% in 2013 comparativ cu 2012.

Cresterea marjei EBITDA de 3,5% in anul 2012 fata de 2011 a fost generata de cresterea
profitului operational cu 3,13 mii Iei.

In anul 2013 marja EBITDA a fost influentata de descresterea ajustarilor de valoare privind
imobilizarile corporale si necorporale cu 19,4 mii lei, in conditiile in care nu s-a inregistrat o
crestere a profitul operational.

Diminuarea cheltuielilor cu ajustarile nu se regaseste in profitul operational, efectul acesteia
fiind anulat de valoarea cheltuielilor cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale
efectuata la data de 31.12.2013.

Marjele din vanzari, bruta si neta, inregistreaza o usoara descrestere in anul 2013 fata de anul
2012, generata de cresterea cifrei de afaceri cu un indice mai mare decat indicele de crestere a
profitului.

1.1.1. ELEMENTE DE EVALUARE GENERALA

Activitatea economico-financiara a CONPET in perioada 2012-2013 s-a desfasurat in baza
indicatorilor cuprinsi in bugetele de venituri si cheltuieli anuale, aprobate de Adunarea Generala
a Actionarilor.

Principalii indicatori economico-financiari realizaţi in anul 2013, comparativ cu bugetul rectificat,
aprobat prin HG nr. 903/2013 sunt prezentati in tabelul urmator:

Indicator
[Iei)

Cifra de afaceri neta

Venituri financiare

Cheltuieli financiare

Realizat

348.853.873

405.761.456

375.811674

29.949.782

11.821.081

470.816
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BVC
rectificat

344.437.660

376.530.840

360.031.235

16.499.605

10.600.000

600.000

Grad de
realizare

%

101,3

107,8

104,4

181,5

111,5

78,5
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Profit financiar brut

Venituri totale

Cheltuieli totale

Profit brut

Profit net

Evolutia acestor indicatori in ultimii doi ani:

Raportul anual al administratorilor 2013

11.350.265 10.000.000 113,5

417.582.537 355.037.660 117,6

376.282.490 377.130.840 99,8

41.300.047 26.499.605 155,9

31.297.556 21.567.605 145,1

Indicator 2013 2012
2013/2012

[Iei] [%]

Cifra de afaceri neta 348.853.873 334.178.559 104,4

Venituri exploata re 405.761.456 379.139.144 107,0

Cheltuieli eXDloatare 375.811.674 349.215.867 107,6

Profit operational brut 29.949.782 29.923.277 100,0

Venituri financiare 11.821.081 18.123.049 65,2

Cheltuieli financiare 470.816 7.281.321 6,5

Profit financiar brut 11.350.265 10.841.728 104,7

Venituri totale 417.582.537 397.262.193 105,1

Cheltuieli totale 376.282.490 356.497.188 105,5

Profit brut 41.300.047 40.765.005 101,3

Profit net 31.297.556 30.808.334 101,6

Cifra de afaceri neta a avut o evolutie, in crestere cu 4,4% in anul 2013 fata de 2012 si de 1,3%
fata de prevederile din buget.

Cresterea de 7% a veniturilor din exploatare in anul 2013 fata de 2012 s-a realizat pe baza
cresterii veniturilor din transport (4,5%) si din reversarea in venituri a rezervei din cota de
modernizare aferenta cheltuielilor cu amortizarea si reevaluarea imobilizarilor corporale.

Evolutia profitul operational in anul 2013 este constanta comparativ cu valoarea inregistrata in
anul in 2012 si in crestere cu 81,5% fata de prevederile din buget. Cresterea de 81,5% a
profitului realizat fata de cel estimat prin buget a fost generata, pe de o parte de cresterea
veniturilor si pe de alta parte de economiile inregistrate cu cheltuielile de mentenanta, transport
pe calea ferata, lucrari de ecologizare etc.

Veniturile financiare au Înregistrat o crestere de 11,5% faţă de nivelul din BVC, pe seama
veniturilor incasate din dobanzile incasate pentru plasamentele bancare in anul 2013.
Fata de anul 2012, veniturile financiare au inregistrat o descrestere de 34,8%, datorata
diminuarii veniturilor din diferente de curs valutar generate imprumutul cu BIRD.

Profitul net a crescut de la 30,8 miI. Iei in 2012 la 31,3 miI. Iei in anul 2013, acest lucru
datorandu-se activitatii financiare care a inregistrat o crestere de profit in suma de 0,5 miI. Iei.
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VENITURI

Raportul anual al administratorilor 2013

Comparativ cu bugetul aprobat, in structura pe segmente si activitati, veniturile totale ale
activitatii operationale in anul 2013 se prezinta astfel:

Indicator BVe Grad de
Realizat 2013 realizare

[Iei] rectificat r%l

Venituri din serviciul de transport, din care:

Tone 5.898.435 5.672.450 104,0

lei 347.378.483 339.810.210 102,2

Venituri din serviciul de transport titei din intern

Tone 4.092.202 4.030.518 101,5

lei 304.694.634 301901.033 100,9

Venituri din serviciul de transport titei din import

Tone 1.806.233 1.641.932 110,0

lei 42.683.849 37.909.177 112,6

Venituri din chirii 975.723 859.450 113,5

Alte venituri 1.248.424 3.768.000 33,1

Alte venituri din exaloatare, din care: 56.158.826 32.093.180 175,0

Reluare la venit cota de modernizare 50.157.269 29.876.290 167,9

Venituri din vanzare active 1.066.373 1.551.790 68,7

Alte venituri 4.935.184 665.100 742,1

Total venituri din exploatare 405.761.456 376.530.840 107,8

Veniturile din exploata re au Înregistrat o creştere de 7,8% faţă de prevederile BVC fiind
influenţată de următorii factori:

a Veniturile din transport au crescut cu 2,2% faţă de prevederile bugetare, evidenţiate În
structură, pe subsisteme de transport, astfel:

• O creştere de venituri cu 1% la transportul titeiului din producţia internă;
• O crestere de venituri cu 12,6% la transportul titeiului pe subsistemul de

import ;
a Alte venituri din exploata re Înregistrează o creştere cu 75% faţă de prevederile bugetare,

datorată reluării la venituri a cheltuielilor cu deprecierea mijloacelor fixe finanţate din
cota de modernizare.

a Venituri din alte activitati generate de situaţii conjuncturale, respectiv din Încasarea unor
garanţii de participare la licitaţie, vanzarea unei cantitati din stoc gazolina.
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Evolutia in ultimii doi ani a veniturilor totale ale activitatii operationale se prezinta astfel:
Indicator Pondere Pondere '131'12
[Iei) 2013 [%) 2012 [%) [%)

Venituri din serviciul de transport, din
care:

Tone 5.898.435 5.957.887 99,0

lei 347.378.483 85,6 332.487.258 87,7 104,5
Venituri din servode transport titei din
intern

Tone 4.092.202 4.469.832 91,5

lei 304.694.634 75,1 296.480.196 78,2 102,8

Venituri din servode transport titei din
import

Tone 1.806.233 1.488.055 121,4

lei 42.683.849 10,5 36007.062 9,5 118,5

Venituri din chirii 975.723 0,2 1.007.793 0,3 96,8

Alte venituri 1.248.424 0,31 823.036 0,2 151,6

Alte venituri din eXDloatare, din care: 56.158.826 13,8 44.821.057 11,8 125,3

Reluare la venit cota de modernizare 50.157.269 12,4 33.702.549 8,9 148,8

Venituri din vanzare active 1.066.373 0,3 2.140.893 0,6 49,8

Alte venituri 4935.184 1,2 8977.615 2,3 55,0

Total venituri din exploatare 405.761.456 100,0 379.139.144 100,0 107,0

In anul 2013 veniturile din prestarea serviciilor de transport au inregistrat o crestere fata de anul
2012 in suma de 14.891.225 lei ( 4,5% ). Cresterea de 4,5% a fost generata, in principal, de
majorarea tarifului de transport titei intern incepand cu semestrul II al anului 2012 si de
modificarea structurii cantitatilor de titei transporte (cresterea cantitatii de titei din intern si import
si diminuarea cantitati lor deversate din Rafinaria Arpechim in Rafinaria Brazi) .
Veniturile activitatii de baza ( servicii de transport ţiţei, gazolină şi condensat ) deţin cea mai
mare pondere ( 85,6%) În totalul veniturilor de exploatare ale societăţii.

Alte venituri din exploatare Înregistrează o creştere cu 25,3% faţă de anul 2012, datorita
reversarii in venituri a cheltuielilor cu reevaluarea mijloacelor fixe finanţate din cota de
modernizare, dezvoltare la data de 31.12.2013 ( 21,845 mii lei), si a veniturilor din alte activitati
generate de situaţii conjuncturale, respectiv din incasarea unor garanţii de participare la licitaţie
si vanzarea unei cantitati din stoc gazolina.
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CHELTUIELI

Comparativ cu bugetul aprobat, cheltuielile totale ale activitatii operationale in anul 2013 se
prezinta astfel:

Indicator Realizat BVC Grad de
realizare

[Iei] 2013 rectificat [%]

Cheltuieli materiale, din care: 6.118.068 8.516.610 71,8%

-cheltuieli cu materialele consumabile 3.311.997 5.358.100 61,8%

-cheltuieli cu combustibilul 2.806.071 3.158.510 88,8%

Alte cheltuieli externe ( cu energia si apa) 10.622.134 10.767.000 98,7%

Cheltuieli cu personalul, din care: 97.885.122 100.407.810 97,5%

-cheltuieli cu salariile 67.585900 67760.000 99,7%

-cheltuieli cu asig., prat. sociala si alte obligatii legale 20.479.501 20.835.557 98,3%

-alte cheltuieli cu personalul 9.819.721 11.615.701 84,5%

chelt. cu drepturi sa/.cuvenite in baza hol. Jud. 197.264 196.552 100,4%

Chelt. cu amortizarea imobil. corp. si necorporale 36.662.747 45.080.883 81,3%

Cheltuieli cu prestatiile externe, din care: 123.624.925 135.357.455 91,3%

-mentenanta ( intretinere, reparatii curente si capitale) 4.712.023 10.387.150 45,4%

-cheltuieli cu transportul titeiului pe calea ferata 77.773.542 79.422.894 97,9%

-cheltuieli cu lucrarile de ecologizare 2.129.520 4.755.000 44,8%

redeventa petraliera 25.936.113 25.248.576

-alte servicii executate de terti 13.073.727 15.543.835 84,1%

Alte cheltuieli de exploatare, din care: 100.898.678 59.901.477 168,4%

-cheltuieli cota de modernizare 53.292.505 52.739.112 101,0%

-cheltuieli din reeval. imobil. corporale si necorporale 33.002.110

-alte cheltuieli 14.604.063 7.162.365 203,9%

Total cheltuieli de exploata re 375.811.674 360.031.235 104,4%

Evolutia in ultimii doi ani a cheltuielilor totale ale activitatii operationale se prezinta astfel:

Indicator Pondere Pondere 2013/2012

[Iei] 2013 [%] 2012 [%] [%]

Cheltuieli materiale, din care: 6.118.068 1,6% 6.929.789 2,0% 88,3%

-cheltuieli cu materialele consumabile 3.311.997 0,9% 4.350.193 1,2% 76,1%

-cheltuieli cu combustibilul 2.806.071 0,7% 2.579.596 0,7% 108,8%

Alte cheltuieli externe ( cu energia si apa) 10.622.134 2,8% 9.076.706 2,6% 117,0%

Cheltuieli cu personalul, din care: 97.885.122 26,0% 101.078.408 28,9% 96,8%

-cheltuieli cu salariile 67.585.900 18,0% 68.508.141 19,6% 98,7%
-cheltuieli cu asig., pral. sociala si alte obligatii 20.479.501 5,4% 19.077.010 5,5% 107,4%leaale
-alte cheltuieli cu personalul 9.819.721 2,6% 13.493.257 3,9% 72,8%

cheiI. cu drepturi sai.cuvenite in baza hol. Jud. 197.264 0,1% O 0,0%
Chelt. cu amortizarea imobil. corp. si 36.662.747 9,8% 56.135.842 16,1% 65,3%necorporale
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Cheltuieli cu prestatiile externe, din care: 123.624.925 32,9% 121.883.105 34,9% 101,4%

-mentenanta ( intretinere, reparatii curente si 4.712.023 1,3% 5.866.882 1,7% 80,3%
capitale)
-cheltuieli cu transportul titeiului pe calea ferata 77.773.542 20,7% 74.409,178 21,3% 104,5%

-cheltuieli cu lucrarile de ecologizare 2.129.520 0,6% 4.356.603 1,2% 48,9%

redeventa petroliera 25.936.113 6,9% 24.664.766 7,1% 105,2%

-alte servicii executate de terti 13.073.727 3,5% 12.585.676 3,6% 103,9%

Alte cheltuieli de exploatare, din care: 100.898.678 26,8% 54.112.017 15,5% 186,5%

-cheltuieli cota de modernizare 53.292.505 14,2% 51.926.725 14,9% 102,6%

-cheltuieli din reeval. imobil. corporale si 33.002.110 8,8% ° 0,0%
necorporale
-alte cheltuieli 14.604.063 3,9% 2.185.292 0,6% 668,3%

Total cheltuieli de exploata re 375.811.674 100,0% 349.215.867 100,0% 107,6%

Cheltuielile de exploata re realizate la finele anului sunt În sumă de 375,8 miI. Iei, inregistrand
o crestere de 4,4 % faţă de programul aprobat.

S-au Înregistrat depăşiri faţă de prevederile bugetate la cheltuielile cu deprecierea activelor
circulante si reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale la data de 31.12.2013 .

In anul 2013 s-au Înregistrat economii fata de prevederile din buget, În principal, la următoarele
tipuri de cheltuieli:

• Cheltuieli cu energia şi apă 1,3%;
• Cheltuieli materiale 28%;

• Cheltuieli cu prestatiile externe 8%;

Valoarea cheltuielilor de exploata re a crescut cu 7,6% in 2013 fata de 2012, in principal ca
urmare a inregistrarii de ajustari pentru depreciere, cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor
corporale si provizioane pentru pensii. Valoarea acestor cheltuieli, in structura, se prezinta
astfel:

• ajustari pentru deprecierea activelor circulante - 1,3 miI. Iei

• cheltuieli privind ajustarile pentru deprecieri de imobilizari corporale si necorporale - 33,1
miI. Lei

• provizioane pentru pensii - 3,2 miI. Lei.

In anul 2013 s-au mai inregistrat cresteri, fata de anul precedent, la cheltuielile cu redeventa
petroliera si cota de modernizare, justificate de cresterea veniturilor.

Valoarea cheltuielilor cu combustibilul si energia a crescut cu 8,8%, respectiv 17%, in anul
2013 comparativ cu 2012, datorita cresterii preturilor de achizitie.

Cheltuielile cu personalul, reprezentand atat salarii si indemnizatii cat si cheltuieli cu asigurarile
si protectia sociala, au inregistrat o descrestere de 3,2% in anul 2013 fata de 2012, generata de
reducerea numarului de personal cu 88 de salariati.

Ponderea fiecarei categorii de venit in veniturile din exploata re si in cifra de afaceri ale anilor
2013 si 2012 se regaseste in tabelul de mai jos:
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2013 2012

Indicator Pondere [%] Pondere [%]

[Iei] [Iei] Venituri Cifra de [Iei] Venituri Cifra de
expl. afaceri expl afaceri

Venituri din exploatare
405.761.456 100% 100% 379.139.144 100% 100%

Cifra de afaceri 348.853.873 334.178.559

• Venituri din activitatea de 347.378.482 85,61% 99,58% 332.487.260 87,70% 99,49%
transport, din care:

*titei tara 293.128.641 72,24% 84,03% 284.679.051 75,09% 85,19%

*titei import 42.683.849 10,52% 12,24% 36.007.062 9,50% 10,77%

*gazolina 2.714.186 0,67% 0,78% 3.038004 0,80% 0,91%

*condensat 8.851805 2,18% 2,54% 8.763.142 2,31% 2,62%

- Venituri din alte activităti 1.475.391 0,37% 0,42% 1.691.299 0,45% 0,51%

Alte venituri din exploatare 56.907.583 14,02% 44.960.585 11,85%

1.1.2. EVALUAREA NIVELULUI TEHNIC AL CONPET

Pentru realizarea obiectului sau de activitate, transportul titeiului, gazolinei si etanului, de la si
catre toti partenerii sai de afaceri, in conditii de operativitate maxima, cu eficienta ridicata si
costuri de operare cat mai scazute, respectand legislatia in vigoare privind protectia mediului,
protectia muncii si celelalte acte normative in domeniu, CONPET desfasoara o activitate
sustinuta privind imbunatatirea starii tehnice a Sistemului National de Transport prin Conducte.

Sistemul Naţional de Transport al petrolului reprezintă ansamblul conductelor magistrale
interconectate care asigură colectarea petrolului extras din perimetrele de exploatare sau a
celui provenit din import şi dirijarea lui de la punctele de predare de către
producători/importatori, la unităţile de prelucrare, prin staţiile de pompare, rampele de Încărcare-
descărcare pe calea ferată, precum şi toate instalaţiile, echipamentele şi dotările aferente
acestora.

Concesionarul sistemului naţional de transport al petrolului are calitatea de transportator comun
şi obligaţia de a asigura, potrivit prevederilor legale, accesul liber la capacitatea disponibilă a
sistemului, tuturor solicitanţilor, persoane juridice autorizate, În condiţii egale, În mod
nediscriminatoriu şi transparent.

Sistemul Naţional de Transport al petrolului, concesionat de S.C. CONPET SA, aparţine
domeniului public al statului roman si este constituit din următoarele subsisteme:

Subsistemul de transport al ţiţeiului din import - capacitate de transport de aproximativ
20,2 milioane tone/an;
subsistemul de transport al ţiţeiului intern - capacitate de transport de aproximativ 6,9
milioane tone/an;
subsistemul de transport al gazolinei şi etanului - capacitate de transport de aproximativ
0,23 milioane tone/an pentru gazolină şi cca 0,1 milioane tone/an pentru etan;

CONPET prestează servicii de transport pentru clienţii săi, atât prin Sistemul Naţional de
Transport al petrolului, concesionat În baza acordului petrolier de concesiune, cât şi pe calea
ferată, de la rampele de Încărcare la beneficiari, pentru zonele petroliere care nu sunt racordate
la conductele magistrale de transport.
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Pentru transportul petrolului prin conducte magistrale ale Sistemul Naţional de Transport,
Conpet , in calitate de titular al Acordului Petrolier, plăteste redevenţă petrolieră catre bugetul
de stat. Potrivit dispozitiilor art. 49 alin. (2) lit. b) din Legea petrolului nr. 238/2004, redevenţa
petrolieră se calculeaza prin aplicarea cotei de 10% la valoarea veniturilor brute realizate din
operaţiuni petroliere de transport şi tranzit al petrolului prin sistemele naţionale de transport al
petrolului.

1.1.3. EVALUAREA ACTIVITĂŢII DE APROVIZIONARE TEHNICO-MATERIALĂ ŞI
SERVICII

CONPET, in domeniul achizitiilor publice, respecta prevederile OUG 34/2006 si HG 925/2006.
Totodata, in cadrul societatii, sunt aplicabile proceduri SMI dupa cum urmeaza:

- Diagrama de flux "Achizitii", cod: DF-S-06;
-Constituirea dosarului achizitiei publice, cod PO-50-04;
-Urmarirea contractelor de achizitie publica in cazul rezilierii si aplicarii penalitatilor, cod

PO-50-05.

In anul 2013, achizitiile de bunuri si servicii s-au facut in baza programului anual de achizitii,
asigurandu-se resursele necesare desfasurarii activitatii in conditii optime si stocul de materiale
si piese de schimb pentru situatiile de interventie in vederea limitarii efectelor asupra mediului
inconjurator in cazul producerii avariilor.

Conform prevederilor Ordinului nr. 14/09.01.2014 si coroborat cu prevederile art. 16 ind. 1 din
OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica a contractelor de
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si
completarile ulterioare, CONPET trebuie sa elaboreze norme procedurale interne de achizitii
care sa asigure respectarea principiilor nediscriminarii si egalitatii de tratament, transparentei,
proportionalitatii si recunoasterii reciproce.

"Normele procedurale interne de achizitii" au fost elaborate intern si avizate de Consiliul de
Administratie si au fost inaintate cu Adresa nr. 6587/21.02.2014, spre aprobare, Ministerului
Economiei - Departamentul pentru Energie. Prin adresa nr. 8789/10.03.2014, Ministerul
Economiei a solicitat introducerea pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor a
aprobarii Normelor procedurale interne de achizitii.

1.1.4. EVALUAREA ACTIVIT ĂTII DE VÂNZARE

Piata de desfacere şi distributie

Principalele servicii prestate de CONPET cuprind: transportul ţiţeiului, gazolinei, condensatului
şi etanului din producţia internă, prin conducte şi pe calea ferată şi a ţiţeiului din import prin
conducte.
Beneficiarii serviciilor de transport sunt:

• SC OMV-Petrom SA pentru transportul ţiţeiului din ţară şi derivate petroliere prin
conducte şi pe calea ferată;

• SC Petrotel - Lukoil SA pentru transportul ţiţeiului din ţară, achiziţionat de la OMV
PETROM şi din import prin conducte;

• SC Rompetrol Rafinare SA pentru transportul ţiţeiului din import prin conducte.

Evoluţia cantităţi lor de ţiţei, gazolină şi condensat transportate prin sistemul naţional de
transport, În perioada 2011-2013, este următoarea:
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Nr. crt. Categorii de produse U.M. 2011 2012 2013

O 1 2 4 5 5

1 Titei ţară ta. 4.193.335 4.302049 3.928768

2 Titei im port ta. 2.023.412 1.488.055 1.806233

3 Gazolină ta. 42.438 41.479 36.260

4 Condensat ta. 117.010 126.304 127.174

TOTAL 6.376.195 5.957.887 5.898.435
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Ponderea veniturilor facturate si incasate de la clienti, pentru anul 2013, se prezinta astfel:

SC OMV PETROM SA - 83,30%
SC Petrotel - Lukoil SA - 16,41 %
SC Rompetrol Rafinare SA - Complex Petromidia - 0,29 %
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Mediul concurential

Amenintarea concurenti/or potentiali

Raportul anual al administratorilor 2013

-
Accesul la canalele de distributie este critic pentru asigurarea succesului in acest domeniu.
Acest factor are o importanta mare, determinand un nivel ridicat al amenintarii din partea
concurenti lor potentiali.

Cu toate acestea, nivelul ridicat al investitiilor necesare, precum si gradul ridicat de
reglementare al domeniului de activitate, fac ca amenintarea concurentilor potentiali sa fie una
redusa.

Puterea de negociere a clientilor

Amenintarea integrarii in amonte este mare dat fiind si gradul ridicat de concentrare al clientilor.
Coroborand gradul ridicat de concentrare care s-ar putea transforma in monopson,
precedentele din industrie referitor la integrarea in amonte, precum si disponibilitatea serviciilor
de substitutie ca argument de negociere, consideram ca puterea de negociere a clientilor este
medie.

Puterea de negociere a furnizorilor

Nivelul de amenintare determinat de puterea de negociere a furnizorilor este unul redus.

Intensitatea concurentei intre competitorii din industrie

Societatea detine o pozitie de monopol pe piata transporturilor de titei prin conducte, neavând
astfel concurenti in domeniul sau de activitate. Contractarea serviciilor de transport se
realizeaza in baza unui contract cadru aprobat de catre Agentia Nationala pentru Resurse
Minerale, tarifele de transport practicate fiind aprobate de catre aceeasi autoritate.

Dependenta semnificativa fată de un singur client

Serviciile de transport prestate de catre SC CONPET SA se adreseaza unui numar redus de
potentiali beneficiari, astfel incat volumul acestora este in strânsa dependenta cu politica
comerciala aplicata de beneficiarii serviciilor prestate. O situatie de dependenta semnificativa se
inregistreaza in raport cu beneficiarul OMV Petrom care este principalul client pentru transportul
titeiului indigen si unicul client pentru transportul gazolinei, condensatului si etanului.
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1.1.5. EVALUAREA ASPECTELOR LEGATE DE ANGAJAŢII SOCIETĂŢII

Nivelului de pregătire a angajaţilor societăţii se prezinta astfel:

FEMEI BARBATI TOTAL:
Studii

Nr. % Nr. % Nr. %
""

generale (8-10 clase) 18 9,78% 166 90,22% . 184 10,44%
"" ""

medii 101 9,55% 957 90,45% 1058 60,01%
"

postliceale 9 8,04% 103 91,96% 112 6,35%
"

superioare 153 37,41% 256 62,59% •. 409" "" 23,20%
,

TOTAL 281 15,94% 1482 84,06% 1763" 100,00%
:

"

"".

Din totalul de 1763 de angajati, 144 de persoane au functii de conducere, 1563 de persoane au
atributii de executie, din care 56 sunt muncitori necalificati.

In anul 2013 gradul de sindicalizare al forţei de muncă este de 99,9 %. Pe parcursul anului 2013
nu au existat elemente de natura conflictuala intre angajati si conducerea societatii.

1.1.6. EVALUAREA ASPECTELOR LEGATE DE IMPACTUL ACTIVITĂŢII DE BAZĂ A
SOCIETĂŢII ASUPRA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

1.1.6.1. MANAGEMENTUL CALITATII

Mentinerea si imbunatatirea Sistemului de Management Integrat implementat in anul 2007

Societatea detine certificate pentru sistemul de management al: calitatii (OS-4679 HH pentru
standardul ISO 9001:2008), mediului (EM-4680 HH pentru standardul IS014001 :2004) si
sanatatii securitatii ocupationale (S-4681 HH pentru standardul OHSAS 18001:2007) obtinute in
urma auditului de recertificare efectuat de auditorii organismului Germanischer L10yd din
Hamburg in septembrie 2013, valabile pana in 30.09.2016, cu audit anual de supraveghere.

Pentru prestarea serviciilor de manevra feroviara pentru terti sau pe linii feroviare inchiriate (linia
OMV Petrom Suplacu de Barcau), societatea detine urmatoarele certificate de siguranta:

-Certificat de siguranta partea A pentru CONPET
-Certificat de siguranta partea B pentru rampa Salonta
-Certificat de siguranta partea B pentru rampa Biled
-Certificat de siguranta partea B pentru rampa Suplacu de Barcau

Pentru activitatea de manevra efectuata cu partida proprie, pe linii proprii si cu vehicule
feroviare motoare proprii nu este necesara certificarea.
Auditul extern de recertificare a sistemelor de management al Calitatii, Mediului si Sanatatii si
Securitatii Ocupationale a avut loc in perioada 17 - 20 septembrie 2013, in urmatoarele puncte
de lucru: Regionala si Sector Barbatesti - statia si rampa CF Barbatesti, Regionala si Sector
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Constanta - statia Constanta Sud, directiile Operare si Mentenanta, serviciile Certificare
Sisteme de Management, Logistica-Achizitii, Resurse Umane, Mediu, Situatii de Urgenta, biroul
Prevenire si Protectie din Sediile I si II.

Documentatia pusa la dispozitie si auditul la fata locului au inclus activitatea de "manevra
feroviara". Emiterea licentei de manevra feroviara este conditionata de implementare si
certificarea sistemului de management al Calitatii.

Raportul de audit transmis la Hamburg a fost facut de catre Lead auditor cu recomandarea de
reinnoire a certificatelor, pentru sistemul de management integrat calitate-mediu-sanatate si
securitate ocupationala implementat in Conpet.
An de an, organismul de certificare Germanischer L10yd a constatat progrese si a apreciat
imbunatatirea continua a sistemului de management integrat, materializata printr-un
management modern bazat pe obiective, planificare si evaluarea eficacitatii.

Analiza efectuata de management - AEM

Analizele efectuate de management s-au desfasurat in data de 23.04.2013 (AEM nr. 13) si in
data de 14.11.2013 (AEM nr. 14) si au avut ca scop determinarea eficacitatii Sistemului de
Management Integrat calitate - mediu - sanatate si securitate ocupationala.

In data 5.11.2012 analiza efectuata de management a stabilit 8 masuri, iar gradul de realizare al
acestora s-a raportat in AEM 13 astfel:

masuri realizate: 1, 2, 4, 6 si 7.
masuri nerealizate: 3, 5 si 8.

Masurile nr. 3, 5 si 8 au fost reprogramate si preluate in Planul de masuri al AEM 13 (masurile
nr. 2 si 3), urmand a fi analizate in AEM 14.

In analiza AEM nr. 13 din 23.04.2013 au fost stabilite 7 masuri, iar gradul de realizare al
acestora s-a raportat in AEM 14 astfel:

masuri realizate: 1, 3, 4 si 5
masuri realizate partial: 2 si 6
masura nerealizata: 7.

Masurile nr. 6 si 7 au fost preluate in Planul de masuri al AEM 14 (masurile 2, respectiv 6 si 7).
Pentru masura nr. 2 (finalizarea revizuirii documentatiei SMI ca urmare a modificarilor de
organigrama) s-a stabilit reluarea acesteia dupa aprobarea schimbarilor organizatorice.

In AEM nr. 14 din 14.11.2013 au fost stabilite 7 masuri, gradul de realizare al acestora se va
raporta in AEM 15, programata in aprilie 2014.

Revizuirea documentatiei

Are loc ori de cate ori apar modificari ale organigramei, modificari de legislatie, modificari
tehnologice etc. care presupun actualizarea si adecvarea acesteia in conformitate cu
Regulamentul de Organizare si Functionare al societatii. Tinerea sub control a documentatiei de
sistem revine Serviciului Certifica re Sisteme de Management prin difuzare si retragere
controlata. Documentatia in vigoare este disponibila electronic intr-o zona protejata de pe
server, iar originalele documentelor SMI pe suport hartie se gestioneaza de servo Certificare
Sisteme de Management. Serviciul asigura consultanta pentru revizuirea documentatiei.
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Audit intern

Raportul anual al administratorilor 2013

Auditul intern ofera o asigurare rezonabila asupra conformarii cu cerintele referentialelor si a
cerintelor legale aplicabile societatii. Auditurile interne au fost efectuate in conformitate cu
programul aprobat pentru anul 2013 si criteriile de audit stabilite in Planurile de aud it.

Rezultatele au fost comunicate auditatilor prin difuzarea Rapoartelor de aud it, la care s-au
anexat rapoartele de neconformitate si actiune corectiva (RNAC/P) deschise in timpul
auditurilor.

Rezultatele auditurilor sunt prezentate ditectorului general de catre reprezentantul
managementului (sef serviciu certificare sisteme de management), numit prin decizie interna.

Societatea asigura anual resurse in vederea desfasurarii in bune conditii a auditului intern,
cerinta obligatorie a standardelor de referinta SR EN 9001 :2008, SR EN ISO 14001:2005 si SR
OHSAS 18001:2008 si in vederea implementarii corectiilor si actiunilor corective stabilite atat in
audit cat si inafara auditului.

1.1.6.2. PROTECŢIA MEDIULUI

Reglementări din punct de vedere al protecţiei mediului şi gospodăririi apelor

Respectand prevederile legislatiei nationale de mediu, CONPET, prin Serviciul de Mediu,
colaboreaza cu institutiile subordonate Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice si
Ministerului Apelor si Padurilor in vederea obtinerii autorizatiilor de mediu si autorizatiilor de
gospodarire a apelor.

Din punct de vedere a protectiei mediului activitatea societatii CONPET se autorizeaza in
conformitate cu prevederile Ordinului 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a
autorizatiei de mediu, fiind cuprinsa in anexa nr. 1-Lista activitatilor supuse procedurii de
emitere a autorizatiei de mediu la nr. crt. 268, cod CAEN Rev. 2: 4950-"Transporturi prin
conducte", cod CAEN Rev.2: 5210 - " Depozitari " , cod CAEN Rev. 2: 4920 -"transport marfa
pe calea ferata", cod CAEN Rev. 2: 5221 - "activitati si servicii anexe pentru transporturi
terestre";

La finele anului 2013 societatea detine un numar de 25 de autorizatii de mediu si un numar de
45 de autorizatii de gospodari rea apelor. Autorizatiile detinute sunt eliberate fara programe de
conforma re si programe de etapizare.
Pe parcursul anului 2013 s-au mai obtinut 3 autorizatii de mediu si 10 autorizatii de gospodarire
a apelor si s-au facut demersuri pentru revizuire/reinnoire a 6 autorizatii de mediu si 5 autorizatii
de gospodarire a apelor.

Identificarea aspectelor de mediu şi evaluarea impactului asupra mediului

Activitatea de evaluare a impactului asupra mediului se realizeaza in sectoarele de productie ori
de cate ori apar modificari in sistem care presupun activitati cu impact asupra mediului, lista
aspectelor cu impact semnificativ identificate la nivelul societatii aflandu-se la baza elaborarii
Programului de management de mediu si a Planului de actiuni pentru indeplinirea obiectivelor
de mediu.

Page 25 of81



SC " CONPET"SAPloiesti Raportul anual al administratorilor 2013

In cursul anului 2013 au fost revizuite tintele de mediu, indicatorii de monitorizare a progresului,
si s-au reidentificat aspectele de mediu la nivelul locatiilor, aspectele de mediu semnificative
fiind cuprinse in noul Plan de actiuni pentru indeplinirea obiectivelor de mediu.

Stadiul realizarii obiectivelor si tintelor stabilite este analizat periodic in analiza efectuata de
management.

Evaluări ale conformării cu cerintele legale si cu alte cerinte de mediu

Evaluarea periodica a conformarii cu cerintele legale a fost asigurata prin: audituri interne
efectuate de catre auditorii interni din cadrul Serviciului Certifica re Sisteme de Management,
inspectii pe amplasament si la diverse instalatii (rezervoare, conducte, claviaturi, etc), efectuate
de autoritatile de mediu si de catre responsabilii HSEQ.

Autoritatile de mediu si de gospodarire a apelor au efectuat in locatiile Conpet, in cursul anului
2013 un numar de 211 inspectii, cu privire la respectarea cerintelor legale si altor reglementari
de mediu, nefiind consemnate neconformitati majore. In perioada septembrie- octombrie au fost
efectuate 63 de controale impuse de reprezentantii ANAR Bucuresti.

Majoritatea masurilor impuse de autoritati au fost in urma controalelor efectuate la producerea
avariilor tehnice si provocate pe conductele de transport titei si gazolina. Aceste masuri in
principal se refera la ecologizarea terenurilor afectate de poluare, despagubirea proprietarilor de
teren, etc.

Poluări cu impact semnificativ asupra mediului

Ecologizari suprafete poluate

Cheltuielile realizate cu depoluarea zonelor afectate au fost in valoare de 2.075.467 lei.

In acest sens in anul 2013 au fost monitorizate lucrarile de ecologizare cu firme terte pentru 60
de zone poluate ca urmare a avariilor cu impact semnificativ asupra mediului de la predare
pana la finalizare.

Curăţiri rezervoare

Lucrarile de curatare slam din rezervor se realizeaza ca urmare a cantitati lor de slam ce nu mai
permit o acumulare suplimentara si implicit o buna functionare a rezervoarelor aflate in flux
tehnologic, precum si necesitatea eliminarii riscului aparitiei unor incendii sau poluari de la
rezervoarele ce nu mai sunt in flux tehnologic si prezinta depuneri de slam.

In anul 2013 in cadrul SC CONPET s-au realizat lucrari de curatare slam de rezervor in valoare
de 196.623 lei, cu societati autorizate pentru efectuarea acestor lucrari, reusindu-se curatarea
unui numar de 3 de rezervoare in urmatoarele locatii: R4 Rampa Ciresu, R2 Statia Calareti, R1
Rampa Pecica, conform programului de curatire.
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Monitorizarea factorilor de mediu
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Autorizatiiie de mediu si Autorizatiile de gospodarire a apelor contin un capitol separat
"Monitorizarea mediului" care detalieaza atat factorii de mediu ce trebuiesc analizati,
periodicitatea monitorizarii factorilor de mediu, precum si tipul de analize ce trebuiesc efectuate.

Centralizand cerintele de la Capitolul "Monitorizarea mediului" a fost intocmit "Programul
anual de Monitorizare si masurare a caracteristicilor factorilor de mediu 2013" . Pentru
determinarea nivelului de poluare pentru factorii de mediu apa, aer, sol si zgomot se fac
investigatii de catre Laboratoare autorizate.

Astfel au fost efectuate monitorizari privind calitatea factorilor de mediu, -apa, aer, sol, apa
subterana si nu au fost constatate depasiri fata de concentratiile maxime admise.

1.1.6.3. SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ

Reglementare

Pe parcursul anului 2013 activitatea de securitate si sanatate in munca in cadrul CONPET s-a
desfasurat in conformitate cu prevederile Legii 319/2006 si ale Normelor Metodologice de
aplicare a prevederilor Legii Securitatii si Sanatatii in Munca, aprobate prin Hotararea nr.
1425/11.10.2006 a Guvernului Romaniei, modificata si completata cu HG 955/2010, avand in
principal urmatoarele tinte:

Elaborarea, monitorizarea si actualizarea Planului de Prevenire si Protectie la nivel de
societate

Identificarea (revizuirea) pericolelor si evaluarea riscurilor la nivelul S.C. CONPET
S.A.PLOIESTI, inclusiv pentru grupurile sensibile la riscuri specifice;

Intocmirea conventiilor de securitate si sanatate in munca, situatii de urgenta si protectia
mediului pentru contractele de furnizare servicii de catre terti/contracte de inchiriere

Asigurarea, intretinerea, manipularea şi depozitarea adecvata a echipamentelor
individuale de protectie

Participarea la controalele efectuate de reprezentantii Inspectoratelor Teritoriale de
Munca in sectoarele de activitate ale societatii, precum si efectuarea inspectiilor interne

Asigurarea supravegherii sanatatii lucratorilor prin efectuarea examenului medical
periodic, la angajarea in munca, la reluarea activitatii, inclusiv efectuarea examenului medical
periodic si psihologic a personalului cu responsabilitati in siguranta feroviara si rutiera.

Evaluarea riscurilor

In cursul anului 2013 grupul de lucru constituit la nivelul Serviciului Prevenire si Protectie a
finalizat "Studiul de evaluare a riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala" pentru:

Sectorul Constanta - nivel de risc calculat 2,85
Regionala Barbatesti -nivel de risc calculat 2,84

Evaluarea conformarii cu cerintele legale si alte cerinte de securitate si sanatate in
munca
In cursul anului 2013 Inspectoratele Teritoriale de Munca (Bacau, Valcea, Dambovita, Calarasi,
Prahova, Dolj, Gorj, Braila, Constanta) au efectuat 14 controale de specialitate, in urma carora
au fost stabilite 25 masuri pentru eliminarea neconformitatilor constatate, acestea fiind realizate
integral, la termenul scadent. Reprezentarea grafica a inspectiilor si masurilor impuse de
reprezentantii ITM-urilor se regaseste in graficul de mai jos.
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INSPECTII ITM 2013

In vederea asigurarii conditiilor de securitate si sanatate in munca si pentru prevenirea
accidentelor de munca si a bolilor profesionale exista obligatia legala de efectuare a
controalelor interne la locurile de munca, cu informarea, in scris, a conducerii societatii asupra
deficientelor constatate si asupra masurilor propuse pentru remedierea acestora. Prin urmare
au fost efectuate 118 inspectii interne atat de catre reprezentantii Serviciului Prevenire si
Protectie cat si de catre responsabilii HSEQ din teritoriu.

Legat de alte cerinte ale contractantilor care efectueaza lucrari sau presteaza servicii pentru se
eONPET SA, in cursul anului 2013 s-au incheiat 131 conventii privind Securitatea si Sanatatea
in Munca - Situatii de Urgenta- Protectia Mediului, anexe la contractele economice.

Incidente, accidente de munca

In cursul anului 2013 au fost inregistrate doua accidente de munca si un incident periculos,
dupa cum urmeaza:

• accident de munca cu incapacitate temporara de munca ce a avut in data de
22.02.2013, in cadrul Rampei de titei si gazolina Barbatesti, judetul Garj,
lucrator implicat- Ungureanu Ion

• accident de munca cu incapacitate temporara de munca ce a avut in data de
27.11. 2013, la sediul II al societatii, lucrator implicat Toma Gabriela

• incident periculos aparut in data de 8.11.2013, in timpul operatiunilor de
pistonare a conductei 0 20" Bărăganu - Onesti, pe raza localitatilor eornatel si
Urechesti, jud. Bacau
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In cursul anului 2013 s-a efectuat examinarea medicala a tuturor lucratorilor in functie de factorii
de risc profesional la care sunt expusi, fiind eliberate 130 avize medicale conditionate, doua
dintre ele fiind de "inapt" .Nu s-au depistat boli profesionale.

Protectia lucratorilor

Conform cerintelor legale in vigoare, in baza prevederilor Normativului intern, angajatilor li se
acorda echipamente individuale de protectie, materiale igienico-sanitare si alimentatie de
protectie, in functie de riscurile la care sunt expusi.

1.1.6.4. SITUAŢII DE URGENŢĂ

Reglementare

Activitatea În domeniul Situaţiilor de Urgenţă se desfăşoară În conformitate cu prevederile
actelor normative În vigoare: Legea nr. 307/2006 privind apărarea Împotriva incendiilor, Legea
nr. 481/2004 privind protecţia civilă republicată, Ordinul MAI. nr. 163/2007 pentru aprobarea
Normelor Generale de apărare Împotriva incendiilor, Ordonanţa de Urgenţă nr. 21/2004 privind
Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă - aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 15/2005, cu completarile si modificarile ulterioare, Ordinul MAI. nr.
712/2005 modificat si completat cu Ordinul MAI. nr. 786/2005 privind instruirea salariaţilor În
domeniul situaţiilor de urgenţă, etc.

Evaluarea conformării cu cerintele legale

În cursul anului 2013, reprezentanţii Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţă Judeţene au
efectuat 25 inspecţii pe linie de protecţie civilă, prevenirea incendiilor şi SEVESO la punctele de
lucru ale societatii CONPET, constatând 47 de neconformităţi pentru care au fost Întocmite
Programe de Măsuri În vederea Îmbunătăţirii activităţii În domeniul situaţiilor de urgenţă.
Din cele 47 de măsuri:
O 45 au fost soluţionate;
O 2 sunt În curs de soluţionare conform termenelor angajate (cu termen În anul 2014) şi
sunt permanent monitorizate de Serviciul Situaţii de Urgenţă şi responsabilii HSEQ;

Pe baza "Graficului activităţilor de instruire, Îndrumare şi control propriu În domeniul situaţiilor
de urgenţă pe anul 2013", personalul Serviciului Situaţii de Urgenţă a efectuat un număr de 31
controale interne pe parcursul cărora au fost constatate nereguli transpuse În 65 de măsuri din
care, 61 măsuri realizate În termenele stabilite şi 4 măsuri În curs de rezolvare având termene
anul 2014.
Pe baza propriului grafic de control intern, responsabilii HSEQ au efectuat În punctele de lucru
ale sectoarelor un număr de 635 controale, pe parcursul cărora au fost constatate nereguli ce
au fost transpuse În 355 de măsuri, din care 353 scadente au fost realizate, iar două sunt cu
termen scadent În anul 2014.

În cursul anului 2013 s-au Înregistrat 2 incidente, din care unul cu implicatii materiale.
Incidentul s-a produs in data de 08.11.2013, in timp ce se efectuau lucrări de scoatere a zestrei
de ţiţei din conducta 0 20" Bărăganu - Oneşti pe raza localităţilor Cornăţel şi Urecheşti, judeţul
Bacău si a condus la avarierea conductei si la afecta rea zonei.
Urmare a producerii evenimentului, s-a procedat la activarea Celulei de Urgenţă a SC Conpet,
stabilindu-se măsurile ce urmează a fi luate precum şi constituirea unei comisii de cercetare a
evenimentului.
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În urma acestui eveniment a fost Întocmit un Raport de Cercetare pentru stabilirea cauzelor ce
au condus la acest incident şi luarea măsurilor pentru prevenirea apariţiei unor noi astfel de
situaţii.

Raportul de cercetare a evenimentului a fost finalizat şi aprobat În data de 09.12.2013 si
transmis la I.S.U.J. Bacău.
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Bacău a fost informat despre acţiunile
Întreprinse de societate referitoare la evenimentul produs.
În urma controalelor efectuate de personalul Inspectoratelor Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă
În cadrul punctelor de lucru ale societăţii, nu au fost aplicate amenzi pentru nerespectarea
prevederilor legale sau neremedierea la termen a unor nereguli constatate şi consemnate În
Procesele verbale de control Încheiate.

În vederea menţinerii asigurarii unei informări unitare la nivel naţional În domeniul Serviciilor
Private pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi pentru promovarea imaginii S.P.S.U. Conpet au
fost actualizate informatiile prezentate de societate pe site-ul sau, cu informaţii despre
activitatea Serviciului Privat pentru Situaţii de Urgenţă al S.C. Conpet SA .
Au fost implementate măsuri pentru operaţionalizarea activităţii Serviciului Privat pentru Situaţii
de Urgenţă, respectiv pentru asigurarea pregătirii profesionale a personalului angajat şi voluntar
prin instruiri, aplicaţii lunare sau concursuri profesionale, În vederea creşterii capacităţii de
intervenţie operative a acestora În conformitatea cu criteriile de performanţă prevăzute de actele
normative În domeniu.

In baza planurilor de pregătire, a tematicii de instruire În domeniul situaţiilor de urgenţă şi
conform legislaţiei specifice, În anul 2013, au fost efectuate exerciţii de alarmare, intervenţie şi
evacuare.

Evaluarea gradului de asigurare cu mijloace tehnice pentru apărarea Împotriva
incendiilor şi a echipamentelor de protecţie specifice riscurilor identificate

În cadrul Programului de Investiţii, s-au continuat lucrările pentru Înlocuirea (modernizarea)
instalaţii lor de stingere a incendiilor, depăşite din punct de vedere fizic şi moral si asigurarea cu
mijloace tehnice PSI conform legislaţiei În vigoare, astfel:
- pentru incinta tehnologică rampa CF Salonta au Început lucrările de construcţii-montaj pentru
modernizarea instalaţii lor PSI, precum şi dotarea cu mijloace tehnice de apărare Împotriva
incendiilor;
- pentru rampa CF Imeci s-au contractat lucrările pentru realizarea unei noi instalaţii PSI şi a
unui nou rezervor de stocare apă PSI;
- pentru Staţia Băicoi au Început lucrările privind realizarea unui nou rezervor de stocare apă
PSI.

Evaluarea modului În care a fost asigurată verificarea, Întreţinerea şi repararea
mijloacelor de apărare Împotriva incendiilor cu personal atestat

În cursul anului 2013, verificarea, Întreţinerea şi repararea mijloacelor de apărare Împotriva
incendiilor s-a realizat În baza contractelor de prestări servicii cu valabilitate de 3 ani, cu firme
atestate in domeniu.
Verificarea, Întreţinerea şi repararea aparatelor de respirat cu aer comprimat, aflate În dotarea
echipelor specializate de intervenţie În caz de incendiu, a fost asigurata de firma specializata.
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Evaluarea modului În care este asigurată identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu
din cadrul societătii.

Identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu din cadrul societăţii este realizată pentru toate
sectoarele de activitate.
În cursul anului 2013 documentaţiile privind realizarea acestui obiectiv au fost revizuite pentru
punctele de lucru unde s-au efectuat lucrări de modernizare: Staţia Moreni, Rampa Cireşu,
Rampa Marghita şi Staţia Călăreţi.

Pentru Staţia Călăreţi a fost Întocmită şi documentaţia "Raport de securitate" Întrucât activitatea
pe acest amplasament intră sub incidenţa H.G. nr. 804/2007, privind controlul asupra pericolelor
de accident major În care sunt implicate substanţe periculoase, art.1O, alin.4, pct. b,.
Pentru Îndeplinirea atribuţiilor, Serviciul pentru Situaţii de Urgenţă al S.C. Conpet SA
colaborează În permanenţă cu Inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţă Judeţene În a căror
rază de competenţă se află punctele de lucru, precum şi cu celelalte Servicii private pentru
situaţii de urgenţă din zonă, după caz pentru intervenţia la stingerea incendiilor, salvarea,
acordarea primului ajutor şi protecţia persoanelor, a animalelor şi a bunurilor periclitate de
incendii sau În alte situaţii de urgenţă.

1.1.7. EVALUAREA ACTIVIT Ă TII DE INVESTITII. DEZVOL TARE

Investitiile realizate in cursul anului 2013 au fost in valoare de 40.424,58 mii lei fata de 62.300
mii lei programat, din care, pe surse de finantare:

alte surse (cota de modernizare) - 28.089,41 mii lei;
surse proprii (profit si amortizare) - 12.335,18 mii lei.

Programul de investitii a avut in vedere:
continuarea lucrarilor pentru reabilitarea conductelor magistrale pentru transport

titei si gazolina ;
lucrari de investitii asupra instalatiilor echipamentelor si dotarilor anexe aferente

sistemului national de transport.

Punerile in functiune realizate in cursul anului 2013 au fost in valoare de 30.767,83 mii lei, din
care, pe surse de finantare:

22.787,71 mii lei din alte surse - cota de modernizare;
7.980,12 mii lei din surse proprii - profit si amortizare.

Principalele obiective de investitii puse in functiune in anul 2013 sunt:
Inlocuire conducta 0 20" Baraganu - Onesti;
Inlocuire conducta 10 'y." Ghercesti-Icoana in zona parau Oltet, loc. Bals, jud. Olt;
Inlocuire conducta 6 5/8" Urziceni-Albesti, zonele Armasesti-Jilavele si Tomsani;
Punere in siguranta 6" RA Moreni, localitatea Nedelea;
Modernizare linii radioreleu in microunde Ploiesti-Constanta - etajul!.
Centrala termica sediu Moreni;
Centrala termica sediu II Conpet;
Cladire compusa din containere Petrobrazi;
Rezervor titei 500 mc Mislea;
Incalzire decantor Ciresu;
Punere in siguranta a supratraversarii raului lalomita cu conducta de titei 0 6"

Teis-Moreni;
Inlocuire conducta titei 0 10 3/4" Potlogi-Gaiseni, zona Padure Carpenis inclusiv

supratrav.rau Sabar, 0,7km;
Inlocuire onducta titei 0 10 3/4 " F2 Varteju-Ploiesti, in zona Deal Fartatesti, jud.

Valcea;
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Punere in siguranta traversare rau Gilort, com. Jupanesti, sat Viersani, jud. Gorj;
Inlocuire conducta titei 14" Constanta-Calareti, pe o lungime de 13,2 km;
Sistem monitorizare video statii pompare Calareti, Baraganu, Cartojani, Orlesti,

rampa gazolina Barbatesti, Poiana lacului, Siliste, Constanta Sud, Sector Operare Constanta,
Depozitul Barbatesti, Urlati;

Investitii necorporale;
Dotari si utilaje independente.

Pentru anul 2014 societatea si-a propus realizarea lucrarilor de investitii in valoare de 50.000
mii lei, din care, pe surse de finantare:

alte surse (cota de modernizare) - 41.187 mii lei;
surse proprii (profit si amortizare) - 8.813 mii lei.

Cele mai importante obiective de investitii care vor continua in cursul acestui an sunt:
implementarea unui Sistem pilot pentru detectarea si localizarea scurgerilor de

produs din sistemul de conducte magistrale de transport titei Videle - Cartojani - Ploiesti,ca
urmare a finalizarii studiului de fezabilitate si semnarii contractului de executie, sistem ce ar
putea aduce numeroase beneficii privind reducerea pierderilor in caz de avarii precum si
micsorarea costurilor de ecologizare;

Modernizarea si monitorizarea sistemului de protectie catodica la nivel central si
de sector, aferent conductelor de transport titei Ticleni-Ploiesti, F1 si F2.

Obiectivele de investiitii incepute in anii anteriori, ce urmeaza a fi finalizate in cursul anului 2014
sunt:

Inlocuire conducta titei 0 8 5/8" Lucacesti-Vermesti-Darmanesti, zona Crucea
Rosie-Deal Magura-Moinesti si dep. Steril Vermesti

Inlocuire cond.de titei 0 14" Constanta-Baraganu, in zona Valea Dermegiului
Racord intre 0 103/4" F1 Siliste-Ploiesti si 12"+14" Cartojani-Ploiesti, zona pod

rutier Brazi
Inlocuire conducta titei 0 6 5/8"F1 Satchinez-Biled, in zona com. Biled, jud. Timis
Inlocuire conducta titei 0 4+8 1/2" statia Comanesti-Vermesti, in zona statiei

Comanesti-traversare Trotus
Inlocuire conducta titei 0 10 3/4" Icoana-Cartojani, in zona padure Bucov, com.

Slobozia Trasnitu, jud. Arges
Inlocuire conducta titei 0 8 5/8" Oprisenesti-Ciresu, in zona depozit Oprisenesti
Inlocuire conducta titei 4" Depozit Petreu-Rampa Marghita, zona Rampa

Marghita
Conducta 0 14 3/4" Cartojani-Ploiesti, loc. Roata de Jos, jud. Giurgiu, lungime

450 m si zona CAP Crevedia
Conducte 0 12 3/4" si 14 3/4" traversare Arges, schimbare conducta din

protector
Conducta gazolina F1 0 6 5/8" TiclenÎ-Ploiesti in zona Artaroasa II, punct

Ciobani, loc. Morunglav, jud. Olt
Conducta 0 5 9/16" titei statie Ghelinta - rampa Imeci, zona sat imeni-CAP

Ghelinta
Conducta magistrala titei 0 10 3/4" Radinesti-Orlesti, zona UM Botorani - aval

punct Ciobani
Inspectie interioara 10 3/4" F1 Barbatesti-Ploiesti + F2 Radinesti-Ploiesti ;
Lucrari de punere in siguranta traversare rau Arges, zona Cateasca, jud Arges;
Reabilitare rezervor R2 titei de capacitate 10000 mc, statie Calareti;
Modernizare instalatie PSI Imeci;
Modernizare linii radioreleu microunde + introducere locatie Ciresu in cadrul

sistemului de telecomunicatii-et II;
Modernizare instalatie PSI Salonta.
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Dintre obiectivele noi care se vor demara in cursul acestui an amintim:
Modernizare surse neintreruptibile de tensiune-UPS locatii sistem

telecomunicatii;
Modernizare 11 skiduri de masura printr-un up-grade la sistemul de prelevare

probe;
Conducta titei 8 5/8 Lucacesti - Vermesti intre troita Panovski si subtraversare

DN Moinesti - Comanesti in lungime de 250 m;
Conducta 10 3/4" titei Ghercesti-Icoana in zonele Gara Bals-ventil de sectionare

rudari, Canton Bals-ventil de sectionare mal drept parau Gengea, loc. Bals, jud. Olt;
Conducta titei 10 3/4" Icoana-Cartojani, in zona statie Icoana;
Conducta 10 3/4" Potiogi-Gaiseni, zona Carpenis, jud. Giurgiu;
Conducta 12 3/4" Cartojani-Ploiesti, zona sat Sfantu Gheorghe.

1.1.8. EVALUAREA ACTIVITĂŢII SOCIETĂŢII PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI

Notiunea de "risc" este strans legata de cea de "control", implementata, initial, in institutiile
private, unde sica demonstrat pe deplin eficacitatea. In vederea cresterii calitatii actului
managerial si pentru conformitatea cu standardele internationale si reglementarile nationale,
organizatiile publice au adoptat conceptul de "control intern".

Potrivit Institutului Auditorilor Interni, "controlul intern reprezinta orice actiune inteprinsa de
management, consiliul de administratie si de alte parti pentru gestionarea riscurilor si pentru
cresterea probabilitatii ca obiectivele si scopurile sa fie atinse".

Cartea Alba a reformei manageriale in cadrul serviciilor Comisiei Europene, statueaza:
"controlul intern acopera totalitatea politicilor si procedurilor concepute si implementate de catre
managementul organizatiei pentru a asigura: atingerea obiectivelor intr-un mod economic,
eficient si eficace, respectarea regulilor externe si a politicilor si regulilor managementului,
protejarea bunurilor si a informatiilor, prevenirea si depistarea fraudelor si greselilor, precum si
calitatea documentelor de contabilitate si producerea in timp util de informatii de incredere
referitoare la segmentul financiar si de managemenf'.

Principalii factori de risc la care este supusă S.C. CONPET SA si politicile aplicate sunt
detaliate mai jos:

Riscul valutar

Compania poate fi expusa fluctuatiilor cursului de schimb valutar prin numerar si
echivalente de numerar, investiţii pe termen scurt, Împrumuturi pe termen lung sau datorii
comerciale exprimate in valuta.

Moneda functionala a Companiei este leul romanesc. In prezent societatea este
expusa riscului valutar prin numerarul si echivalentele de numerar, investiţiile pe termen
scurt, precum si prin achizitiile realizate in alta moneda decat cea functionala. Monedele
care expun Compania la acest risc sunt, in principal, EUR, USD si GBP. Datoriile in valuta
sunt ulterior exprimate in lei, la cursul de schimb de la data bilanţului, comunicat de Banca
Nationala a Romaniei. Diferentele rezultate sunt incluse in contul de profit si pierdere, dar
nu afecteaza fluxul de numerar pana in momentul lichidarii datoriei.

Expunerea societatii la riscul valutar a fost nesemnificativă.
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Riscul de credit este riscul ca Societatea sa suporte o pierdere financiara ca urmare a
neindeplinirii obligaţiilor contractuale de catre un client sau o contrapartida la un instrument
financiar, iar acest risc rezulta in principal din creanţele comerciale, numerarul si echivalentele
de numerar si investitii pe termen scurt ale Societaţii.

Societatea desfasoara relatii comerciale numai cu terţi recunoscuti, care justifica finantarea pe
credit. Conducerea monitorizeaza indeaproape expunerea la riscul de credit comercial.
Activele financiare care pot supune Compania riscului de Încasare, sunt În principal
creanţele comerciale, numerarul si echivalentele de numerar si investiţiile pe termen scurt.
Societatea a pus in practica o serie de politici prin care se asigura ca vanzarea de servicii
se realizeaza catre clienţi cu o incasare corespunzatoare. Valoarea creanţelor netă (fara
ajustari de depreciere) reprezintă suma maxima expusa riscului de incasare.

Riscul de credit legat de creanţele comerciale este redus datorita incasarii cu regularitate a
serviciilor de transport. Chiar daca exista concentraţii semnificative, baza de clienţi fiind extrem
de redusa, conducerea apreciaza ca riscul de credit comercial este redus.

Riscul de Iichiditate

Riscul de lichiditate este gestionat de conducerea societatii prin aplicarea unei politici de
asigurare permanenta a lichiditatilor menite sa acopere decontarea obligaţiilor financiare
scadente.

Riscul de personal si sistemul de salarizare

La 31 decembrie 2013 categoria de varsta cu ponderea cea mai mare in societate o are
personalul cu varsta cuprinsa intre 45 -54 ani ( 44% ), urmata de cea intre 35 -44 ani ( 27% ) si
peste 55 ani ( 21% ). La momentul actual, acest lucru reprezinta un mare avantaj tinand cont si
de faptul ca 77% din personal are o experienta in cadrul societatii de peste 20 de ani.
Riscul legat de personal il reprezinta ca in viitor, societatea sa se confrunte cu o lipsa de
personal datorita plecarilor angajatilor din cauze naturale.

Riscul determinat de corelarea cu evoluţia pieţei globale

Evenimentele de pe piaţa financiară mondială au un impact direct dar şi indirect asupra evoluţiei
economiei româneşti, fapt reflectat În evoluţia pieţei de capital româneşti În ultimii ani. Prin
urmare, evoluţiile la nivel mondial afectează atât activitatea Conpet cât şi evoluţia acestuia pe
piaţa de capital.

Economia României, ca oricare economie În dezvoltare, este sensibilă la f1uctuaţia activităţii la
nivel global. Evenimentele de ordin politic, economic, social şi de altă natură de pe piaţa
mondială au un impact semnificativ asupra climatului economic În care Conpet Îşi desfăşoară
activitatea .

Riscul de piaţă de frontieră

Investitorii În pieţe de frontieră trebuie să fie conştienţi de faptul că astfel de pieţe prezintă un
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risc mai mare decât pieţele ţărilor cu o economie dezvoltată şi cu sisteme juridice şi politice
mature. Acest risc este determinat de necesitatea adaptării sistemului legislativ În scopul creării
unor instrumente eficiente atât din punct de vedere juridic, cât şi economic pentru asigurarea
cadrului necesar unei economii de piaţă funcţionale.

Piaţa de capital românească se Încadrează la nivelul actual de dezvoltare În categoria pieţelor
de frontieră, pieţe care prezintă riscuri mai mari comparativ. cu pieţele emergente sau pieţele
dezvoltate, deşi pot oferi investitorilor performanţe mai bune. Riscul de ţară este generat de
probabilitatea apariţiei unor schimbări politice, sociale şi economice neprevăzute, schimbări
legislative repetate, fluctuaţii ale cursului de schimb sau rate ridicate ale inflaţiei.

Chiar dacă România este stat-membru al Uniunii Europene, situaţia financiară şi rezultatele
Conpet pot fi influenţate de evenimente neprevăzute caracteristice unei pieţe de frontieră,
considerată o piaţă caracterizată de o volatilitate mult mai ridicată, mai ales În contextul global
actual.

Riscuri privind actiunile

Din punct de vedere al valorii tranzacţiilor efectuate sau al capitalizării pieţei, Bursa de Valori
Bucureşti poate fi considerată o bursă de dimensiuni reduse, comparativ cu alte burse din lume,
existând astfel riscuri legate de lichiditatea redusă a pieţei, precum şi de volatilitatea ridicată a
preţului acţiunilor tranzacţionate.

Lichiditatea redusă a pieţei poate determina imposibilitatea cumpărării sau vânzării de acţiuni
ale Societăţii fără a avea un impact semnificativ asupra preţului acelei acţiuni, generând astfel şi
o volatilitate ridicată a preţului acţiunilor.

Riscuri de natură legislativă

Rezultatele iniţiativelor Conpet sunt greu de anticipat şi pot avea de suferit de pe urma
instabilităţii legislative din România. Modificarea frecventă a actelor normative, inclusiv a celor
care au impact direct asupra activităţii Conpet pot genera riscuri pentru Conpet.

Efortul Conpet de a se adapta constant cerinţelor legislative În continuă schimbare poate
genera costuri suplimentare semnificative şi eventualele modificări viitoare ale cadrului legislativ
ar "putea avea efecte negative asupra activităţii şi profitabilităţii Conpet (majorarea impozitelor,
introducerea de impozite şi taxe noi, reducerea sau suspendarea unor Înlesniri fiscale etc.).

De asemenea, o eventuală creştere a nivelului redevenţei plătite pentru utilizarea Sistemului
Naţional de Transport poate afecta situaţiile financiare şi proiecţiile financiare. În trecut, au
existat astfel de proiecte legislative, iar societatea şi-a exprimat punctul de vedere În sensul
inoportunităţii unei asemenea decizii legislative, justificat prin prezentarea efectelor financiare
produse, atât asupra societăţii, cât şi, În lanţ, la nivel macroeconomic. O creştere a nivelului
redevenţei se va reflecta În creşterea tarifului de transport iar, ulterior, consecinţele se pot
regăsi pe două direcţii: În scăderea cantităţilor de ţiţei transportate - În special la ţiţeiul din
import - şi asupra preţului la pompă al produselor finite rezultate din prelucrarea ţiţeiului.

Asadar, legislatia romana referitoare la activitatea Conpet se poate modifica in defavoarea
societatii si implicit a investitorilor (majorarea impozitelor, introducerea de impozite si taxe noi,
reducerea sau suspendarea unor inlesniri fiscale).

Un risc important il constituie pierderea facilitatii cu pnvlre la cheltuielile suportate de statul
Roman, pentru asigurarea pazei si protectiei conductelor cu efective de jandarmi, reglementate
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prin HG 1107 din 14 nov 2012, care modifica si completeaza HG nr. 1468/2005.

Riscuri aferente unor litigii

Unul dintre riscurile importante la care este expusă societatea În momentul de faţă, În calitate
de concesionar al Sistemului Naţional de Transport al Tiţeiului, Gazolinei, Etanului şi
Condensatului are ca izvor regimul juridic al terenurilor sub/supratraversate de conductele
magistrale de transport instituit de dispozitiile. Legii petrolului nr.238/2004,. Numarul de
proprietati private sub/supratraversate de conducte este foarte mare si exista posibilitatea ca din
ce in ce mai multi proprietari sa actioneze in judecata societatea pentru obtinerea de
despagubiri motivate prin simpla prezenta a conductelor pe terenul lor. Din cauza modului
defectuos in care a fost reglementat regimul juridic al terenurilor sub/supratraversate de
conductele magistrale de transport, Conpet a fost si este si in prezent angajată Într-o serie de
procese in care proprietarii terenurilor respective solicită fie ridicarea conductelor de transport,
fie mutarea lor pe alte amplasamente (pe cheltuiala Conpet), fie acordarea de despăgubiri
anuale reprezentând sume consistente. Mai mult, chiar unele autoritati publice au emis pretentii
cu caracter pecuniar in legatura cu prezenta componentelor apartinand SNT pe terenurile
aflate in proprietatea sau administrarea lor.

Societatea a elaborat În decursul ultimilor ani mai multe propuneri legislative de modificare a
Legii nr.238/2004 - legea petrolului, În speranta unei reglementări coerente si clare a regimului
juridic al terenurilor sub/supratraversate de conductele magistrale de transport. In esenta,
aceste propuneri pleaca de la urmatoarele premise:

• proprietatea publica (asupra conductelor magistrale) trebuie sa coexiste cu proprietatea
privata asupra terenurilor, fapt care conduce la concluzia ca statului trebuie sa-i fie
recunoscuta exercitarea cu titlu gratuit a unor anumite categorii de drepturi reale
(servituti etc.) in legatura cu prezenta conductelor in teren;

• Conpet trebuie sa despagubeasca integral pe proprietarul terenului pentru orice actiune
care ar presupune ocuparea temporara a terenului in scopul efectuarii de reparatii,
pentru prejudiciile suferite de proprietari ca urmare a avariilor tehnice etc.

Riscul legat de cadrul de reglementare şi de autorizatii

Activitatea principală a Conpet, şi anume transportul prin conducte şi cazane CF, are un impact
semnificativ asupra mediului, ceea ce presupune obţinerea şi reînnoirea autorizaţiilor care
reglementează activitatea Societăţii, obţinerea autorizaţiilor de construire, În baza tuturor
avizelor necesare pentru lucrările subcontractate din programele de reparaţii capitale (RK) şi
investiţii, obţinerea autorizaţiilor şi certificării pentru activitatea de transport feroviar (AFER),
obţinerea autorizării INSEMEX pentru toate sectoarele etc.

Activitatea Societăţii este supusă unui volum mare de reglementări din diverse domenii care,
dacă nu sunt respectate, pot conduce la sancţionarea societăţii sau suspendarea activităţii. De
asemenea, Societatea se confruntă cu lipsa de coerenţă şi concordanţă existentă Între aceste
reglementări, din cauza cărora apar cheltuieli suplimentare şi Întârzierea Începerii sau finalizării
unor lucrări cu efecte negative, cum sunt: avariile tehnice, urmate de pierderi de produs
transportat şi primirea de sancţiuni din partea autorităţilor.

Riscul de piată

Societatea este dependentă de nivelul de prelucrare a ţiţeiului din România. Conpet nu este
interconectat la extern. Riscul semnificativ îl reprezintă reducerea cantităţii de ţiţei transportată
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ca rezultat al reducerii cantităţii de ţiţei importată de rafinării. Aceasta face ca gradul de utilizare
a subsistemului de import să fie de sub 10%. În prezent, rafinariile care prelucrează ţiţei din
import şi folosesc Sistemul Naţional de Transport pentru transportul lui, sunt S.C. Petrotel Lukoil
S.A si intr-o mai mica măsură Rafinaria Petromidia. În lipsa unei interconectări a Sistemului
Naţional de Transport la alte reţele de transport din afara României, există o dependenţă a
realizării veniturilor programate de deciziile societăţilor implicate În prelucrarea ţiţeiului În
România.

Cantitatea de ţiţei si gazolina produsă din resursele interne ale României pentru următorii 3 ani,
pe baza informaţiilor primite de Societate de la OMV, este relativ constantă, situându-se la
nivelul de circa 4 milioane tone/an.

Ca urmare a restructurarii industriei petro chimice din Romania, transportul produselor derivate
din tara din ţiţei (gazolina si etan) s a diminuat drastic, fapt care influenteaza in mod negativ
gradul de utilizare a subsistemului aferent acestor produse.

Din aceste considerente, cu sprijinul acţionarului principal, Ministerul Economiei si al Autoritatii
de Reglementare a Activitatii (ANRM), Societatea face eforturi pentru identificarea de noi
oportunitati care sa duca la cresterea gradului de utilizare a sistemului, implicandu se totodata
in proiectele regionale demarate in domeniul sau de activitate.

Conducerea societăţii consideră că nu poate prevedea schimbările ce vor avea loc În România
cu privire la decizia rafinariilor asupra nivelului de prelucrare, Închidere/deschidere a unităţilor
de prelucrare şi efectele acestora asupra situaţiei financiare, asupra rezultatului din exploatare
şi a fluxurilor de trezorerie ale Societăţii.

Riscuri operaţionale

Rezultatele şi activitatea Societăţii pot fi influenţate de riscuri operaţionale specifice, incluzând
următoarele:

• escaladarea fenomenului infracţional de atac la conducte cu impact semnificativ asupra
Sistemului Naţional de Transport prin Conducte şi asupra mediului Înconjurător;

• degradarea Sistemului Naţional de Transport prin conducte ca urmare a gradului scăzut
de utilizare (cantităţi mici, frecvenţa redusă).

Inchiderea unui punct de extractie a ţiţeiului atrage de fiecare data demararea unei proceduri de
identificare a altor posibilitati de exploata re a SNT.

In cazul in care nu au fost identificate noi oportunitati de utilizare a capacitatilor respective, cu
avizul ANRM se procedeaza la conservarea/dezactivarea acestora in scopul reducerii
cheltuielilor.

Criza financiara
Turbulentele semnificative aparute la nivelul pietei globale de credit au avut un efect
semnificativ asupra entitatilor care activeaza in diverse industrii, creand o criza generalizata de
lichiditate si solvabilitate la nivelul pietelor financiar bancare.

Alte efecte semnificative ale crizei sunt cresterea costurilor de finantare, reducerea pietei
creditarii si a consumului, o volatilitate semnificativa a pietelor de capital si a ratelor de schimb
etc.
Falimentele au afectat sectorul financiar bancar, anumite state contribuind la recapitalizarea
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unor asemenea entitati in scopul salvarii acestora de la faliment. Capacitatea de creditare s-a
redus semnificativ, la fel si disponibilitatea de a credita, astfel incat cea mai mare parte a
sectorului non-bancar la nivel mondial se confrunta cu incetinirea cresterii sau cu o severa
recesiune economica.

1.1.9. ELEMENTE DE PERSPECTIVA PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETA TII

Pentru conformare cu Directiva 2009/119/CE a Consiliului Uniunii Europene privind obligaţia
statelor membre de a menţine un nivel minim de rezerve de ţiţei şi sau de produse petroliere, s-
a emis Legea nr. 360 din 18 decembrie 2013 privind constituirea şi menţinerea unui nivel minim
de rezerve de ţiţei şi de produse petroliere. Actul normativ elaborat stabileşte condiţiile de
constituire, menţinere, control şi supraveghere a unui nivel minim de rezerve de ţiţei şi produse
petroliere, pe baza principiilor transparenţei, nediscriminării şi proporţionalităţii.

În acest context se pune problema depozitării acestor stocuri şi implicit analiza capacităţilor
disponibile din punct de vedere fizic, tehnic şi comercial la operatorii economici din domeniu
care deţin astfel de active.

Din aceasta perspectiva, CONPET isi propune sa evalueze oportunitatea implementarii unui
proiect de dezvoltare in cadrul societatii a capacitatilor de stocare titei si carburanti pentru terti.
Capacităţile de depozitare existente in Conpet sunt destinate exclusiv activităţii de transport al
ţiţeiului. Din acestea circa 36% (125 mii tone) pot fi utilizate fără intervenţii pentru reabilitare,
restul capacităţilor necesitând lucrări de reabilitare de genul:

- expertizarea stării tehnice a rezervoarelor şi eventual a facilităţilor aferente acestora;
- reparaţii la rezervoare (capace, funduri, protecţie anticorozivă, construcţii conexe etc)
- reabilitarea / modernizarea sistemelor de măsură, control şi siguranţă
- eventuale intervenţii la instalaţiile conexe (conducte, armături, pompe, rampe, după caz)

Accesul la depozite le de ţiţei ale CONPET se face de regula prin conducte şi În mai mică
măsură pe calea ferată (rampe de Încărcare/descărcare cisterne CF).

Pe parcursul analizei efectuate, in vederea luarii deciziei de elaborare a unui studiu de
fezabilitate pentru proiectul de dezvoltare a capacitati lor de depozitare, a fost identificată si
alternativa achizitionarii de către CONPET de depozite pentru produse petroliere.

Pentru realizarea proiectului sunt necesare cheltuieli de capital semnificative pentru reabilitarea
capacităţilor de depozitare existente, disponibile pentru utilizare in cadrul proiectului si pentru
achizitia de capacitati de stocare de la terti.

1.1.10. INFORMA TII REFERITOARE LA CONTROLUL INTERN/MANAGERIAL
IMPLEMENTAT IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE OMFP 946/2005

Grupul de lucru

Grupul de lucru este structura de specialitate a Conpet şi are ca responsabilitate principală
monitorizarea, coordonarea şi Îndrumarea metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului
propriu de control intern/managerial, la nivelul societatii.

Inca de la inceputul 2011, Directorului General a constituit structura interna cu atributiile stabilite
la art.3 din OMFP 946/2005, republicat 20011 si completat, ultima fiind Decizia
nr.775/27 .11.2013 de modificare a componentei grupului de lucru cu atributii de monitorizare,
coordonare si indrumare metodologica a sistemului de control intern/managerial, care abroga
Decizia 604/03.12.2012.
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• elaborarea programului de dezvoltare a sistemelor de control managerial care cuprinde
etape, responsabilitati concrete si termene de realizare, pe care il va supune aprobarii
Directorului General;

• grupul de lucru urmareste realizarea si asigura actualizarea programului;

• efectuarea tuturor demersurilor in vederea aducerii la indeplinire a dispozitiilor OMFP
946/2005 republicat, cu mopdificarile ulterioare

Fiecare membru al grupului de lucru este responsabil pentru indeplinirea sarcinilor din
programul de dezvoltare a sistemelor de control managerial si respectarea termenelor stabilite.

Serviciul Audit Public Intern consiliaza grupul de lucru pe perioada de functionare a acestuia.

Principalele activitati in care auditorul intern trebuie sa consilieze grupul de lucru sunt:

• analiza sistemului de control existent;

• consilierea pentru pregatirea activitatilor privind: elaborarea Listei obiectivelor si
activitatilor, elaborarea Arborelui activitatilor, elaborarea procedurilor, elaborarea
Registrului riscurilor.

Serviciul Audit Public Intern trebuie sa monitorizeze activitatile grupului de lucru pana la
implementarea in totalitate a sistemului de control internlmanagerial si sa informeze sistematic
Directorul General asupra activitatii grupului de lucru si asupra problemelor cu care se confrunta
acesta si ca pot intarzia procesul de implementare.

In 2013 grupul de lucru a organizat trei intalniri: in 13.02., 09.08. si 22.11.2013.

Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial

Programul de dezvoltare a sistemului de control internI managerial al Conpet prin
implementarea prevederilor OMFP nr. 946/2005 , republicat 2011, modificat cu Ord.1423/26 nov
2012 se analizeaza anual dupa evaluarea gradului de implementare cu Anexa 4.1. Anexa 4.2.
din OMFP nr.946/2005, republicat 2011 si cuprinde in principal 12 etape.

In ianuarie 2012, grupul de lucru a finalizat elaborarea "Codului de etica al CONPET" care a fost
aprobat; s-a constituit Cabinetul de etica si s-a numit consilier de etica prin Decizia
519/14.11.2012; personalul a semnat un angajament individual de respectare a Codului de
etica.

In urma modificarii structurii organizatorice din 8.11.2012 s-a reconstituit grupul de lucru prin
Decizia 604/03.12.2012, care a fost modificata cu Decizia 775127.11.2013.

In luna ianuarie 2013 s-a desfasurat pe entitati (directii, servicii, birouri) etapa de evaluare prin
completarea Anexei 4.1. "Chestionar de autoevaluare a stadiului de implementarea standardelor
de control intern I managerial" pentru perioada ianuarie -decembrie 2012;

S-au centralizat rezultatele autoevaluarii sistemului de control internI managerial.
S-a completat situatia sintetica a rezultatelor autoevaluarii Anexa 4.2. pe baza datelor
centralizate din Anexa 4.1.
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In februarie 2013 s-a revizuit, aprobat si inregistrat cu nr. Program pentru continuarea
implementarii, avand in vedere cel putin doua considerente:

Implementarea standardelor ramase neimplementate sau partial implementate, rezultate din
situatia sintetica, sistem partial conform cu 18 standarde implementate, 6 standarde partial
implementate si 1 standard neimplementat;

Necesitatea revizuirii documentatiei, datorita modificarii structurii organizatorice aprobata in
şedinţa Consiliului de Administraţie din 2.11.2012, cu aplicare din 8.11.2012.

In august 2013 s-a analizat in sedinta grupului de lucru stadiul realizarii etapelor din "Programul
de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al S.C. CONPET SA Ploiesti pentru
implementarea prevederilor OMFP nr. 946/2005, republicat 2011", cu modificarile ulterioare si s-
au finalizat etapele de revizuire a obiectivelor specifice si reevaluare a riscurilor pana la finele
anului 2013.
S-au intocmit registrele de riscuri pe entitati cu masurile de atenuare pentru riscurile cu nivel
peste 9. S-au identificat doua riscuri intolerabile (cu nivel intre 15-25) care s-au analizat in
Comitetul Director.

Evolutia implementarii sistemului de control interni managerialla nivelul Conpet

Pentru ca un standard sa fie declarat implementat este necesar ca numarul entitatilor in care
standardul este implementat sa fie cel putin 90% din numarul total al entitatilor din
S.C.CONPET SA

Din OMFP 946/2005, republicat 2011, cu modificarile si completarile ulterioare aprecierea
gradului de conformitate a sistemului propriu de control internlmanagerial cu standardele de
control internlmanagerial, in raport cu numarul de standarde implementate este neconform,
daca sunt implementate mai putin de 13 standarde si partial conform daca sunt implementate
intre 13 si 24 de standarde.

In anul 2011, in urma evaluarii sistemului de control internI managerial, acesta a fost declarat
neconform, cu 11 standarde implementate, 11 partial implementate si 3 neimplementate.

In anul 2012, in urma evaluarii sistemului de control internI managerial, acesta a fost declarat
partial conform, cu 18 standarde implementate, 6 partial implementate si 1 neimplementat.

In anul 2013, in urma evaluarii sistemului de control internI managerial si intocmirii Anexelor 4.1,
4.2 si Raportului asupra sistemului de control intern managerial la 31.12.2013, acesta a fost
declarat partial conform, cu 23 standarde implementate, 2 partial implementate si O
neimplementate.

In februarie 2013 s-a intocmit si inregistrat Anexa 4.3. "RAPORT asupra sistemului de control
internlmanagerial la data de 31 decembrie 2012" si Anexa 4.2 ,;Situatia sintetica a rezultatelor
autoevaluarii"

In fiecare an s-au transmis la Serviciul Contabilitate si Biroul Actionariat, NI cu originalele
documentelor Anexa 4.3. si Anexa 4.2. Acestea au fost anexate situatiilor financiare anuale si
transmise la CNVM si ANAF (din 20131a ASF).
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Serviciul de Audit Public Intern din cadrul CONPET SA isi desfasoara activitatea in
conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002, republicata si a Planurilor anuale aprobate de
conducerea societatii. Serviciul de Audit Public Intern este constituit in subordinea directa a
conducerii societatii, cu scopul de a furniza managementului o asigurare rezonabilă şi obiectivă
asupra eficienţei şi eficacităţii sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscurilor, a
controlului si a proceselor administrarii. Serviciul de Audit Public Intern nu a fost si nu este
implicat in elaborarea procedurilor de control intern si in desfasurarea activitatilor supuse
auditului public intern.

Componenta de bază a sistemului de raportare a rezultatelor activităţii de audit intern o
reprezintă rapoartele de audit intern, care sunt Întocmite la finalul fiecărei misiuni realizate şi
sunt avizate de conducerea societatii. Rapoartele conţin constatările, concluziile şi
recomandările formulate de auditori În scopul Îmbunătăţirii activităţilor auditate, precum şi opinia
acestora În legătură cu nivelul de funcţionalitate şi de eficienţă al sistemului de control intern
ataşat domeniilor evaluate.

Misiunile de audit public intern derulate in anul 2013 au fost urmatoarele:
1. Monitorizarea aplicarii deciziilor Consiliului de Administratie si masurilor dispuse in

Comitetul Director;
2. Organizarea si derularea activitatiilor in cadrul Serviciului Achizitii Logistica, a Biroului

Patrimoniu si Biroului Administrativ, Deservire Generala;
3. Organizarea si coordonarea activitatii in cadrul ServoMecanic;
4. Aprovizionarea cu materiale, piese de schimb, carburanti, lubrefianti si utilaje se

realizeaza in conformitate cu programele aprobate;
5. Organizarea activitatii de prevenire si protectie in conformitate cu cerintele legale pentru

fiecare componenta a sistemului de munca, executant, mijloace de munca si mediu de
munca, pe locuri de munca;

6. Recunoasterea si evidentierea tuturor veniturilor aferente activitatilor desfasurate in
cadrul S.C. CONPET SA;

7. Reflectarea in evidentele contabile si in situatiile financiare a impozitelor si taxelor locale;
8. Modul in care se organizeaza si se coordoneaza activitatea in cadrul Serviciului IT;
9. Monitorizarea masurilor din Autorizatiile de Mediu si Gospodarire a Apelor si din

Rapoartele de inspectie autoritati;
10. Evaluarea sistemului contabil (reglementari si politici contabile, registre, evidente,

adecvarea sistemului informatic etc.) ;
11. Asigurarea conducerii asupra modului de desfăşurare a activităţii juridice şi

reprezentarea În instanţă În vederea susţinerii intereselor societatii, În conformitate cu
cadrul legislativ şi normative.

Misiunile solicitate de catre Consiliul de Administratie si Directorul General derulate in anul 2013
au fost urmatoarele

1. Distribuirea dividendelor de plata provenite din rezerve catre actionarii
SC CONPET SA;

2. Analiza incidentelor ce au avut loc pe conductele de transport titei import Constanta -
Ploiesti;

3. Modalitatea in care s-a efectuat achizitia serviciului de transport pe cale ferata a titeiului
si a derivatelor sale pentru perioada 2013-2014;
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4. Organizarea activitatilor in bazele sportive;
5. Derularea, executarea si gestionarea contractului de servicii de telefonie GSM incheiat

cu Vodafone, de la momentul achizitiei acestor servicii prin licitatie la momentul actual.

Constatarile auditorilor au relevat existenta unor disfunctionalitati ce au fost aduse la cunostinta
managementului care a dispus actiuni corespunzatoare de eliminare a acestora. Recomandarile
formulate de auditorii interni au fost implementate sau sunt in curs de implementare si nu s-au inregistrat
cazuri de refuz ale conducerii in implementarea acestora.

Activitatea de consiliere acordata de auditorii interni in anul 2013 a constat in participarea la sedintele
grupului de lucru constituit in vederea implementarii/dezvoltarii standardelor de control
intern/managerial.

PERSPECTIVE PRIVIND ACTIVITATEA CONPET S.A.

Contextul economic actual in care CONPET isi desfasoara activitatea are legatura directa cu
structurarea activitatii si strategia economica adoptata de partenerii contractuali - singuri
beneficiari ai serviciilor prestate. Fata de tendintele care se inregistreaza pe piata produselor
petroliere, se estimeaza o usoara decontractare a conditiilor de piata, premiza care sta la baza
usoarei cresteri preconizate in volumul serviciilor.

Estimam pentru viitor mentinerea acelorasi clienti, respectiv S.C. OMV Petrom SA, S.C.
Petrotel Lukoil SA si SC Rompetrol Rafinare SA- Rafinaria Petromidia, cel din urma pentru un
volum de vanzari nesemnificativ. Ceilalti potentiali clienti nu pot prezenta estimari sustenabile
pentru reluarea activitatii. Astfel, S.C. Rafo SA Onesti se afla in proces de modernizare
tehnologica si mentine sistarea activitatii iar S.C. Rafinaria Steaua Romana SA Campina este
inchisa pe o perioada nedeterminata.

Date fiind aceste constrangeri externe, se continua implementarea anumitor masuri de natura
manageriala menite sa contracareze posibilele influente negative ce s-ar putea reflecta in
situatia economica a societatii si sa consolideze perspectivele de dezvoltare ale acesteia.
Concomitent, societatea a raspuns si va continua sa raspunda afirmativ, in conditiile legii,
solicitarilor venite din partea clientilor pentru transportul titeiului pe noi relatii de transport si
pentru transportul unor amestecuri de produse/produse noi, realizandu-se astfel venituri
suplimentare dar si protejarea pietei proprii pe segmentul transportului de titei pe calea ferata.

Cap. 2. ACTIVELE CORPORALE ALE se eONPET SA

2.1. PRECIZAREA AMPLASĂRII SI CARACTERISTICILE PRINCIPALELOR CAPACITĂTI
DE PRODUCTIE ÎN PROPRIETATEA SOCIETĂ TII COMERCIALE! OPERATE DE SC .
CONPETSA

Centralizand pe subsisteme, dotarea tehnologica a CONPET aferenta procesului de transport
titei si gazolina cuprinde:

1. Subsistemul pentru transportul titeiului tara si condensat, care include facilitati de
transport de la campurile de extractie la rafinariile Petrobrazi, Arpechim, Petrotel-Lukoil, Steaua
Romana Campina, si dispune, in principal, de urmatoarele capacitati de productie:

• conducte cu lungimea totala de 1.540 km;

• statii de pompare;
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• capacitate de stocare de aproximativ 126.000 m.c.
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2. Subsistemul pentru transportul gazolinei, etanului lichid, care faciliteaza transportul
produselor din campurile de extractie la rafinariile Petrobrazi si Arpechim si dispune in principal
de urmatoarele capacitati de productie:

• conducte cu lungimea totala de 921 km;

• statii de pompare;

• capacitati de stocare de cca 663 m.c.

3. Subsistemul de transport al titeiului din import, care include facilitati de transport de la Oii
Terminal la rafinariile Petrobrazi, Arpechim, Lukoil si Petromidia, si dispune, in principal, de
urmatoarele capacitati de productie:

• conducte cu lungimea totala de 1.348 km;

• statii de pompare;

• capacitati de stocare de cca 40.000 m.c.

4. Subsistemul de transport pe calea ferata, destinat transportului de titei si gazolina la
rafinariile Petrobrazi si Lukoil, si dispune in principal de urmatoarele capacitati de productie:

• detine 10 rampe de incarcare titei si condensat;

• detine 2 rampe de incarcare gazolina;

• opereaza 1 rampa de incarcare titei (Moinesti, care este proprietatea OMV Petrom);

• detine 1 rampa de descarcare titei si condensat si 1 rampa de descarcare gazolina
(Barbatesti);

• 13 locomotive;

• infrastructura cale ferata de 12,7 km;

• 40 cazane pentru transport titei si 29 cazane pentru transport gazolina.

5. Parcul auto

Conform structurii parcului auto la 1 decembrie 2013, CONPET are in dotarea parcului activ un
numar de 236 mijloace auto, astfel:

• mijloace de interventie (escavator, buldozer, autospeciale vidanja, autospeciale macara,
autospeciale basculanta, buldoescavatoare, miniescvatoare pe senile, autospeciale
sapatoare, remorci speciale, motostivuitoare) - 98 buc.;

• autoutilitare interventie, transport formatii de lucru si transport marfa - 73 buc.;

• autoturisme si mijloace auto transport persoane (autobuz, microbuz) - 65 buc.
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6. Rezervoare
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Personalul CONPET isi desfasoara activitatea de transport, utilizand 194 de rezervoare pentru
titei si condensat si 23 de tancuri pentru gazolina.

• din totalul de 194 de rezervoare de diferite capacitati.

• CONPET: 62 buc.;

• OMV Petrom: 110 buc.;

• Oii Terminal: 7 buc.;

• Petrotel Lukoil: 7 buc.;

• Rompetrol S.A.: 8 buc.

• din totalul de 23 de tancuri de diferite capacitati destinate gazolinei:

• CONPET: 10 buc.;

• OMV Petrom: 13 buc.

Avand in vedere distributia naturala a campurilor petrolifere aproape pe intreaga suprafata a
Romaniei, Sistemul National de Transport a fost construit astfel incat sa satisfaca nevoile de
transport din toate aceste campuri pana la rafinarii. Operarea sistemului este asigurata cu
ajutorul dispeceratelor locale, coordonate de Dispeceratul Central al Societatii.

Sistemul National de Transport are o acoperire la nivelul a 24 de judete:
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2.2. DESCRIEREA SI ANALIZAREA GRADULUI DE UZURA AL PROPRIETĂTlLOR
SOCIETĂŢII COMERCIALE .

Pentru realizarea obiectului sau de activitate, transportul ţiţeiului, gazolinei si etanului, de la si
către toţi partenerii sai de afaceri, in condiţii de operativitate maxima, cu eficienta ridicata si
costuri de operare cat mai scăzute, respectând legislaţia in vigoare privind protecţia mediului,
protecţia muncii, celelalte acte normative in domeniu, S.C. CONPET S.A desfăşoară o activitate
susţinuta privind imbunatatirea stării tehnice a sistemului naţional de transport.

In acest sens, incepind cu anul 1995 sistemul national de transport a parcurs permanent un
proces de modernizare, valoarea acestor lucrari fiind de aproximativ 150 mii EURO.

Astfel, in perioada 1995 - 2007 prin Proiectul de Modernizare, cofinantat de Banca Mondiala au
fost realizate lucrari constand in:

reabilitarea si modernizarealretehnologizarea propriu-zisa a sistemului national de
transport titei prin:

reabilitare conducte
reabilitare statii de pompare de pe conductele magistrale si a doua rampe de

incarcare/descarcare titei si gazolina
automatizarea sistemului de transport si introducerea sistemului SCADA
introducerea sistemelor de masurare fiscala a titeiului
realizarea unui sistem propriu de telecomunicatii

Dupa aceasta perioada accentul s-a pus in principal pe componenta conducte. In scopul
determinarii corecte a portiunilor ce trebuiau inlocuite au fost inspectate cu godevil inteligent
majoritatea magistralelor de transport.
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Asa cum rezulta din tabelul de mai jos in perioada 2003-2013, s-au inlocuit cca 376 km de
conducta apartinind domeniului public:

AN 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 frotal

Metri
10.043 18.713 19.809 26.339 36.436 54.904 67.472 54.357 46.677 23008 18.458 b76.216

inlocuiti

Activitatile s-au desfăşurat in ritm susţinut, având rolul de a asigura creşterea duratei de
serviciu a sistemului de conducte in condiţiile respectării creşterii siguranţei in exploatare si au
presupus un efort investitional de circa 35 miI. EURO in ultimii 5 ani. Numai in anul 2013
investitiile in sistem (domeniul public al statului) s-au ridicat la 30 miI. Iei.

De asemenea pentru exploatarea, supravegherea si intretinerea in conditii de siguranta a
sistemului national de transport prin conducte societatea noastra a avut in vedere si realizarea
unor lucrari de punere in siguranta a infrastructurii traversarilor de ape, ce au rolul sa sporeasca
gradul de siguranta in exploata re a conductelor respective, indirect si de protectie impotriva
poluarii cursurilor de ape traversate.

Conductele ce compun sistemul national de transport titei traverseaza diverse cursuri de apa in
doua solutii constructive: supra si subteran.

O alta componenta importanta din punct de vedere al sigurantei in exploatare si a protectiei
mediului a fost aceea de punere in siguranta a traversarilor, lucrarile constind in:

praguri de fund;
aparari de maluri aval si amonte de pragul de fund;
spargatoare de val;
consolidare fundatie pile;
aparari de mal pe traseul conductelor paralele cu albia riului (mal distrus);
alte lucrari conexe consolidarii conductei.

Ca efect al aplicarii acestor programe numarul de avarii tehnice neprovocate a scazut
semnificativ, cu cca 54%, si anume de la 251 in anul 2007 la 116 in anul 2013.

CONPET isi intensifica eforturile pentru continuarea activităţilor de reparaţii capitale si
modernizare a principalelor subsisteme de transport prin conducte acordând insa o atenţie
sporita si celorlalte componente tehnologice ale sistemului, respectiv:

rezervoare;
instalaţii tehnologice;
instalaţii PSI;
clădiri tehnologice si administrative;
instalaţii energetice, termice, telecomunicaţii;
componente auxiliare.

Datorita imbunatatirii sistemului se poate constata:
reducerea consumurilor tehnologice in procesul de depozitare si transport;
minimizarea consumurilor de energie, combustibili si lubrifianti;
minimizarea costurilor de operare si reducerea dificultatilor de operare;
imbunatatirea sigurantei si flexibilitatii sistemului;
reducerea impactului ecologic asupra mediului ambiant;
imbunatatirea determinarilor cantitative si calitative asupra titeiului transportat.
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Fata de cele prezentate se poate aprecia ca starea tehnica a sistemului national de transport
titei prin conducte, operat de CONPET, este una corespunzatoare, efortul de modernizare in
viitor trebuind sa se concentreze pe componente cum ar fi: sistemul de leak detection si
modernizarea sistemului de protectie catodica.

2.3 PRECIZAREA POTENŢIALELOR PROBLEME LEGATE DE DREPTUL DE
PROPRIETATE ASUPRA ACTIVELOR CORPORALE ALE SOCIETĂŢII COMERCIALE.

Respectând prevederile HG nr.834/1991, societatea a obţinut certificate de atestare a dreptului
de proprietate asupra terenurilor aflate În folosinţa acesteia la data Înfiinţării, terenuri aferente
instalaţiilor, echipamentelor, anexelor, clădirilor etc. ce concură la desfăşurarea activităţii,
conform obiectului de activitate al societăţii.
În conformitate cu Acordul petrolier de concesiune a activităţii de operare a Sistemului Naţional
de Transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului, inclusiv a conductelor magistrale şi
a instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor anexe aferente, aprobat prin HG nr. 793/25.07.2002,
SC CONPET SA PLOIEŞTI a devenit concesionarul Sistemului Naţional de Transport al ţiţeiului,
gazolinei, condensatului şi etanului (SNTT). La data inventarierii iniţiale, În anul 2002, a
bunurilor care au fost cuprinse şi individualizate În anexele la Acordul petrolier de concesiune a
activităţii de operare a Sistemului Naţional de Transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi
etanului, inclusiv a conductelor magistrale şi a instalaţiilor, echipamentelor şi dotarilor anexe
aferente au fost cuprinse şi un număr de 11 terenuri În suprafaţă totală de 150.282,84 mp,
neindividualizate prin documentaţii cadastrale şi, de regulă, aflate În indiviziune cu SC
CONPET SA şi pe numele SC CONPET SA.
SC CONPET SA a obtinut certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor
pentru suprafata totala de 860.231,91 mp, din care:

• Cuprinse În capitalul social -terenuri În suprafaţă de 305.694,29 mp;
• Necuprinse În capitalul social- terenuri În suprafaţă de 554.537,62 mp.

Cu valoarea terenurilor in suprafata de 554.537,62mp (19.060.264,88 lei) pentru care s-a
obţinut titlu de proprietate În conformitate cu prevederile HG nr.834/1991 nu s-a majorat
capitalul social, acestea fiind Înregistrate in conturi de Alte rezerve (ct 1068) deoarece ANRM
a considerat că se impune" Departajarea terenurilor pe care se află amplasate staţiile de
pompare/repompare şi rampele CF" În suprafeţe aferente domeniului operator şi suprafeţe
aferente Sistemului Naţional de Transport, domeniul public al statului.
Conpet a facut intervenţii repetate la ANRM pentru clarificarea acestei situaţii, Înştiinţând
şi OPSPI cu această problemă.
In urma adreselor transmise, ANRM a comunicat societatii faptul ca are in lucru elaborarea unei
propuneri de act normativ cu privire la acest aspect.
În aceste condiţii, CONPET , până la aceasta dată, nu a majorat capitalul social cu valoarea
terenurilor pentru care s-a obţinut titlu de proprietate În conformitate cu prevederile HG
nr.834/199, acestea fiind Încă Înregistrate În conturi de Alte rezerve (ct 1068). , fapt ce creează
prejudicii societăţii noastre În sensul că, ne aflăm deja sub incidenţa art. 142, art. 290 din HG
577/2002 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr.88/1997 privind
privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr.
137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu toate consecinţele ce decurg
din aceasta.

Menţionăm faptul ca certificatele de proprietate În toate situaţiile sunt obţinute pe numele SC
CONPET SA, inclusiv pentru cele 11 terenuri cuprinse În anexa la Acordul de concesiune

Alte litigii legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societăţii comerciale.
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• Dosar juridic nr. 25050/281/2011- judecatorie Ploiesti
Reclamant S.C. CONPET SA Ploiesti - parat - rafinaria ASTRA Ploiesti
CONPET solicita constatarea dreptului de proprietate asupra a 2 imobile construite pe
terenul rafinariei, instituirea in favoarea CONPET a unui drept de servitute asupra
terenului si a unui drept de superficie asupra terenului proprietate Rafinaria ASTRA.

• Dosar juridic nr. 25051/281/2011-judecatorie Ploiesti
Reclamant CONPET - parat S.C. FORADEX SA Ploiesti si Filiala Distributie a Energiei
Electrice - Muntenia Nord.
Societatea CONPET solicita constatarea dreptului de proprietate asupra imobilului
cladire zid post trafo construita de CONPET in incinta Foradex si instituirea in favoarea
Conpet a unui drept de superficie asupra trenului proprietate Foradex.

• Dosar juridic nr. 2378/105/2009 - Tribunal Prahova
Reclamant Bojboiu Marilena - parat SC Conpet SA
Societatea Conpet SA este obligata la lasarea in deplina proprietate si posesie a
terenului in suprafata de 2500 mp, situat in Ploiesti, str. Rezervoarelor, F.N., aflat in
proprietatea sa exclusiva;stabilirea liniilor de hotar intre terenul proprietatea sa si
proprietatile vecine;cheltuieli de judecata;

Reclamanta si-a precizat cererea in sensul ca in situatia in care instanta nu va admite
capatul principal de cerere, instanta sa dispuna:

o obligarea Conpet la plata unei despagubiri corespunzatoare valorii de inlocuire si de
circulatie a terenului in suprafata de 2.500 mp, si in subsidiar,

o instituirea unui drept de superficie in favoarea paratei si obligarea acesteia la plata
lunara a lipsei de folosinta pentru terenul mentionat anterior, conform unei chirii care va
fi stabilita la valoarea de circulatie a terenului.
Precizari: Prin incheierea din data de 24.05.2011 instanta a suspendat cauza in temeiul
art. 244 alin. 1 C.proc.civ.
Stadiu proces ual: Fond

• Teren În suprafaţă de 2500 mp - dosar nr. 503/42/2011 prin care reclamantul Cojocaru
Irinel Alexandru (cumpărător al dreptului litigios de la Bojboiu Marilena) solicită anularea
parţială a Certificatului de atestare a dreptului de proprietate al SC CONPET SA asupra
terenului În suprafaţă de 13.315 mp situat În Ploieşti, str. Rezervoarelor, jud Prahova
pentru suprafaţă de 2500 mp inclus În suprafaţa de 13.315 mp susmenţionată, pentru
care CONPET deţine Certificatului de atestare a dreptului de proprietate seria M03 nr.
7425 emis la data de 17.04.2002 de Ministerul Industriei şi Resurselor;

Valoarea terenului revendicată, determinată proporţional din valoarea totală a suprafeţei
de 13.315 mp este de 551.518,00 lei. Dosarul este in curs de solutionare.

• Un apartament situat În Feteşti - Prin cererea de chemare În judecată, ce face obiectul
dosarului nr. 132/229/2012, aflat pe rolul judecătoriei Feteşti, jud. lalomiţa, cu termen la
02.04.2014, numitul Zacon Trandafir, domiciliat În comuna Ştefan Cel Mare, Jud.
CăIăraşi, solicită pronunţarea unei hotărâri judecatoreşti prin care să se dispuna:
"Obligarea pârâtei S.C. CONPET SA să emită factură fiscala pe numele Zacon
Trandafir, pentru suma de 800 lei, reprezentând contravaloarea imobilului apartament
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situat in Feteşti, str. Calea CăIăraşi, bl. 25 A, et. 4, ap. 9, judeţul lalomiţa, dobândit În
baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 1047/03.02.1999, Încheiat cu aceasta" şi
"Obligarea la plata cheltuielilor de judecata ocazionate cu acest litigiu".

S.C. CONPET SA a formulat Cerere reconventionala impotriva reclamantului Zacon
Trandafir pentru ca prin hotararea pe care o va pronunta instanta acesta sa fie obligat:
1.Sa ne lase in libera si netulburata posesie imobilul apartament nr. 19, situat in
Municipiul Fetesti, str. Calea Calarasi, bl. 25 A, et. 4, Judetul lalomita (fosta adresa
Municipiul Fetesti, str. Armatei, bl. P 1, ap. 19, Fetesti-Gara, jud. lalomita), de care am
fost deposedati si
2. Ia plata cheltuielilor de judecata constand in taxa judiciara de timbru si timbru judiciar.

• Dosar nr. 6884/105/2011 - Inalta Curte de Casatie si Justitie
S.C. Conpet SA - reclamant- S.C. ICIM SA - parat
Obiect: Obligatia de a face. S.C. Conpet SA formuleaza cerere de chemare in judecata
solicitand instantei:
1. Obligarea paratei S.C. ICIM SA la predarea catre S.C. Conpet SA a tuturor
lucrarilor executate de ICIM si platite de Conpet in baza Contractului nr. 0132/1992 si a
actelor aditionale subsecvente; Aratam ca contravaloarea acestor lucrari este de
1.798.462,03 lei, potrivit situatiilor de lucrari, a facturilor si ordinelor de plata anexate
prezentei.
2. Obligarea paratei S.C. ICIM SA la predarea catre Conpet a documentatiei specifice
aferente cartii tehnice a obiectivului "Baza de recuperare cardio-vasculara Breaza" situat
În orasul Breaza, str. Miron Caproiu nr. 113, predare la care parata s-a obligat expres
prin contract.
Solicitam, deasemenea, ca in cazul in care parata nu isi indeplineste obligatia de
predare catre Conpet a documentatiei prezentate mai sus, societatea noastra sa fie
autorizata de instanta sa procedeze la reconstituirea documentatiei respective pe
cheltuiala paratei.
3. Obligarea paratei S.C. ICIM SA la plata cheltuielilor de judecata pe care le vom
avansa in prezenta cauza.
Precizari: In data de 18.09.2012 Tribunalul Prahova respinge actiunea ca neintemeiată.
Hotararea a fost atacata cu apel de catre Conpet. Prin Decizia nr. 43/22.05.2013 Curtea
de Apel Ploiesti respinge apelul, ca nefondat. Obligă apelanta Conpet să plătească
intimatei suma de 7000 lei cheltuieli de judecată, reduse de instanţă potrivit art. 274 al. 3
c.pr.civ. Hotararea a fost atacata de Conpet cu recurs.

• Dosar nr. 33317/3/2007 - Tribunalul Bucuresti
Reclamant: Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, MECMA (OPSPI)
Parat: S.C. Conpet SA

S.C. Fondul Proprietatea SA
Registrului Independent Regisco SA
Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

Obiectul cererii: Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului formuleaza actiune in
revendicare mobiliara a unui numar de 524.366 actiuni din capitalul social al S.C. Conpet
SA impotriva S.C. Fondul Proprietatea SA, Registrului Independent Regisco SA,
Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, S.C. Conpet SA, prin care solicita:

- obligarea paratei S.C. Fondul Proprietatea SA sa lase in deplina proprietate si posesie
Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului actiunile in numar de 524.366 din
capitalul social al S.C. Conpet SA
-obligarea paratelor Regisco, C.N.v.M. si S.C. Conpet SA sa modifice numarul de
actiuni in registrele de evidenta a valorilor mobiliare.
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Initial actiunea a fost inregistrata pe rolul Judecatoriei sectorului 5 Bucuresti, insa prin
Sentinta nr. 5851/18.09.2007 aceasta si-a declinat competenta in favoarea Tribunalului
Bucuresti.
Ulterior AVAS, in vederea acoperirii exceptiei prematuritatii, exceptie admisa de
Tribunalul Bucuresti in dosarul nr. 33317/3/2007, a introdus o noua actiune avand
aceleasi parti, obiect, si cauza, fiind inregistrata la Tribunalul Bucuresti sub nr.
43918/3/2007.
In perioada martie - noiembrie 2008 dosarul nr. 33317/3/2007 a fost suspendat, instanta
apreciind ca rezolvarea acestuia depinde de solutionarea aspectelor legate de
competenta territoriala a instantei privind dosarul nr. 43918/3/2007.
In data de 13.05.2009, in dosarul nr. 33317/3/2007, Tribunalul Bucuresti a admis
exceptia Iitispendentei hotarand reunirea si judecarea impreuna a celor doua dosare
aflate pe rolul acestei instante.
In data de 23.03.2011 Tribunalul Bucuresti respinge cererea impotriva impotriva
C.N.v.M. ca fiind formulata impotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva.
Respinge cererea de obligare a paratei Fondul Proprietatea SA sa lase in deplina
proprietate 524.366 actiuni, constatand autoritate de lucru judecat. Respinge cererea de
modificare a numarului de actiuni in registrele de evidenta a valorilor mobiliare ca
ramasa fara obiect. Hotararea a fost atacata cu apel de catre MECMA.

La termenul din data de 20.10.2011 Curtea de Apel Bucuresti a respins apelurile, ca
nefondate. Decizia a fost atacata cu recurs de catre MECMA si OPSPI.

Prin Decizia nr. 2820/23.05.2013 Inalta Curte de Casatie si Justitie respinge exceptia
nulitatii recursului declarat de MECMA, În prezent Ministerul Economiei, invocata de
intimata CNVM. Admite recursurile declarate de OPSPI si MECMA, În prezent Ministerul
Economiei, Împotriva deciziei nr. 460 din 20 octombrie 2011 a Curtii de Apel Bucuresti -
Sectia a Vl-a civila, pe care o modifica, În sensul ca admite apelurile declarate de OPSPI
si MECMA Împotriva Încheierii din 23 februarie 2011 si a sentintei comerciale nr. 3307
din data de 23 martie 2011 a Tribunalului Bucuresti - Sectia a VI-a comerciala.
Desfiinteaza Încheierea si În parte sentinta si trimite cauza spre rejudecare aceleiasi
instante. Mentine dispozitiile din sentinta referitoare la admiterea exceptiei lipsei calitatii
procesuale pasive a CNVM (În prezent Autoritatea de Supraveghere Financiara) si la
respingerea actiunii fata de aceasta.
Stadiu procesual: Fond, rejudecare.
Termen: 05.03.2014

Mai trebuie sa aratam ca exista trei terenuri pentru care desi societatea detine Certificate de
Atestare a Dreptului de Proprietate nu a putut fi intabulat dreptul sau de proprietate asupra
acestora intrucat acestea se suprapun total sau partial cu alte imobile inscrise deja in cartea
Funciara.
Aceste terenuri sunt:

a)Terenul pe care este amplasata Statia de Pompare Icoana si pentru catre societatea
detine Certificatul de Atestare a Dreptului de Proprietate seria M03 nr.9669 - respins
trup 2 in suprafata de 446 mp;
b)Terenul pe care este amplasata Rampa de Incarcare titei Suplacu de Barcau si pentru
catre societatea detine Certificatul de Atestare a Dreptului de Proprietate seria M03
nr.10094 - respins suprafata de 11169 mp;
c)Terenul pe care este amplasata Statia de Pompe Ochiuri si pentru catre societatea
detine Certificatul de Atestare a Dreptului de Proprietate seria M03 nr.9464 - respins
suprafata de 770 mp.
Serviciul Juridic urmeaza a analiza situatia acestora si a identifica demersul legal ce se
impune a fi efectuat de catre Conpet in vederea rezolvarii situatiei intervenite.
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PIATA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATECap. 3.

3.1. PRECIZAREA PIETELOR DIN ROMANIA ŞI DIN ALTE ŢARI PE CARE SE
NEGOCIAZA VALORILE MOBIL/ARE EMISE DE SOCIETATE

S.C. CONPET SA este o societate deţinută public, conform prevederilor Legii nr. 2971 2004
privind Piaţa de capital, fiind Înregistrată la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare sub nr.
7227/1997. Din luna august 2004 şi până la data de 5 septembrie 2013, valorile mobiliare emise
de S.C. CONPET SA se tranzacţionau la Bursa de Valori Bucureşti - Piaţa de tranzacţionare
RASDAQ, sub simbolul COTE, la categoria III-R, Piaţa principala RGBS.
Începând cu 5 septembrie 2013 acţiunile emise de S.C. CONPET SA au Început să fie
tranzacţionate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti, la sectorul
Titluri de Capital- categoria 1, sub simbolul "COTE".

Structura acţionariatului conform Registrului Acţionarilor consolidat la data de referinţă
31.12.2012, este urmatoarea:

Capital social
Componenta Nr. acţiuni Cota de participare

(LEI)

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului
e Afaceri 5083372 58,7162 % 16775127,6

Fondul Proprietatea SA 2571 461 29,7020 % 8485821,3

Persoane juridice 382737 4,4209 % 1 263032,1

Persoane fizice 619958 7,1609 % 2045861,4

rrOTAL 8657528 100,0000 % 28569842,4

Numar detinatori de actiuni: 11.506.

Structura acţionariatului conform Registrului Acţionarilor consolidat la data de referinţă
31.12.2013 este următoarea:

Capital social
Nr. acţiuni Cota de participare

(LEI)

5083372 58,7162 % 16775127,6

2571 461 29,7020 % 8485821,3

382889 4,4226 % 1 263533,7

619806 7,1592 % 2045359,8

8657528 100,0000 % 28569842,4

tatul Român prin Ministerul Economiei

Componenţa

Persoane fizice

Persoane juridice

Fondul Proprietatea SA

OTAL

Număr deţinători de acţiuni: 11.351

În anul 2013 acţiunile emise de SC Conpet SA s-au Înscris pe un trend ascendent, comparativ
cu anul 2012, În ceea ce priveşte pretul mediul actiune si numarul de tranzactii. Dacă la sfârşitul
anului 2011, acţiunile COTE au avut o valoare de tranzacţionare constantă, respectiv un preţ
mediu de cca. 34,0524 leiI acţiune, acestea s-au apreciat pe parcursul anului 2012, ajungând la
o valoare medie a lunii decembrie 2012 de 36,4118 leiI acţiune, şi continuând să aiba o evoluţie
pozitivă şi În anul 2013, În ultima zi de tranzacţionare din luna decembrie 2013 Înregistrându-se
valoarea de 45,0009 leiI acţiune. Aceste valori indică Încrederea investitorilor În acţiunile
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societăţii, dobândită urmare eficacităţii managementului societăţii şi gradului ridicat de
transparenţă În ceea ce priveşte activitatea şi obiectivele S.C. Conpet SA

Activitatea desfăşurata de SC Conpet SA in anul 2013, În calitate de emitent de valori mobiliare
pe piaţa de capital, s-a concretizat În următoarele aspecte:

• În cele 175 zile de tranzacţionare s-a efectuat un număr de 1.014 tranzacţii, cu 310
tranzacţii mai multe faţă de aceeaşi perioadă a anului 2012. Numărul mediu zilnic de
tranzacţii a fost de 5,79, in crestere comparativ cu 4,63 reprezentand media zilnica a
numarului de tranzactii din perioada ianuarie - decembrie 2012. Numărul maxim de
tranzacţii totale a fost cel aferent lunii august 2013, iar minimul a fost de 33 tranzacţii
totale cumulat pe luna martie 2013 ;

• volumul total al acţiunilor tranzacţionate a fost de 76.838 actiuni, de cca. 3,96 ori mai
redus faţă de cel din anul 2012 (304.581 acţiuni); volumul maxim de acţiuni
tranzacţionate pe parcursul unei luni a fost de 40.972 acţiuni, respectiv aferent lunii mai
2013, iar minimul a fost de 1.231 acţiuni tranzacţionate, În luna iunie 2013;

• valoarea totală a tranzacţiilor a fost de 3.043.925,92 lei, de cca. 3,28 ori mai mică
comparativ cu nivelul valoric al tranzacţiilor din aceeaşi perioadă a anului 2012, care au
Însumat 9.985.663,58 lei;

• preţul mediu de tranzacţionare a fost de 39,6149 leiI acţiune, În creştere cu 6,83 leiI
acţiune comparativ cu preţul mediu al acţiunilor În anul 2012 (32,7489 leiI acţiune);

• În perioada de raportare ianuarie - decembrie 2013 a existat un vârf al tranzacţiilor şi
anume În data de 09.05.2013, când s-au derulat 2 tranzacţii şi s-a tranzacţionat un
volum total de 38.820 acţiuni (reprezentând cca. 73,6 % din volumul total al acţiunilor
tranzacţionate pe parcursul semestrului I 2013), În valoare totală de 1.494.578 lei;

• capitalizarea bursieră la sfârşitul lunii decembrie 2013 a fost de 389.588.760,00 lei, În
creştere cu 76.619.122,80 lei faţă de valoarea Înregistrata la sfârşitul lunii decembrie
2012 (312.969.637,20 lei).

• Variatia pretului de referinta al actiunilor in ultimele 52 de saptamani de tranzactionare s-
a situat intre un maxim de 47,00 leiI actiune si un minim de 33,75 leiI actiune.

• Frecventa tranzacţiilor, cat si numărul de actiuni tranzactionate reprezinta o consecinţă a
free-float-ului destul de redus al companiei.

Tabelar se prezintă principalii indici de tranzacţionare ai anului 2013 pentru acţiunile
emise de S.C. Conpet SA:

Indici de Preţ mediu Nr. acţiuni ValoareTranzacţionate Numar tranzacţiitranzacţionare (Iei/acţiune) (volum) tranzacţii (Iei)
.

Ianuarie 2013 38,6121 3.543 136.802,80 60

Februarie 2013 38,2498 2.367 90.537,20 47

Martie 2013 38,6894 2.488 96.259,30 33

Aprilie 2013 39,5504 2.177 86.101,20 58

Mai 2013 38,4640 40.972 1.575.945,20 78

Iunie 2013 34,2184 1231 42.122,90 56

Iulie 2013 34,0650 1.617 55.083,12 68
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42,7889 6.804 291.135,70 211

41,9528 2503 105.007,90 92

40,7194 3.444 140.237,60 112

43,7666 7.129 312.012,30 125

43,9644 2.563 112.680,70 74

39,6149 76.838 3.043.925,92 1.014
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c, evoluţia acţiunilor COTE pe parcursul anului 2013 comparativ cu anii 2012 şi
, din punct de vedere al valorii tranzacţiilor lunare, numărului de acţiuni
zacţionate lunar şi al preţului mediul acţiune se prezintă astfel:
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o
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unile COTE au avut evoluţii relativ oscilatorii pe parcursul perioadei ianuarie -
embrie 2013, pretul mediu al actiunilor marcând un trend ascendent in luna
embrie 2013 comparativ cu valorile lunii ianuarie 2013, acesta inregistrand o crestere
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din graficul de mai sus, corelat cu valorile tabelare, rezultă că În perioada ianuarie 2013
- iulie 2013 preţul mediu al acţiunilor COTE a Înregistrat o scădere până la 34,0650 leiI
acţiune, dupa care s-a inscris pe un trend ascendent, ajungând la nivelul de 43,9644 leiI
acţiune În luna decembrie 2013 ;

miscarile semnificative in ceea ce priveste acţiunile COTE s-au inregistrat in cursul lunii
mai 2013 si s-au datorat in mare masura tranzactiilor efectuate de investitori persoane
juridice, respectiv 2 tranzactii cu un numar de 38.820 acţiuni, În valoare totală de
1.494.578 lei.

Acţionarul semnificativ S.C. Fondul Proprietatea SA şi-a menţinut cota de participare la
capitalul social al S.C. Conpet SA, de 29,7020 %, corespunzătoare unei deţineri de
2.571.461 acţiuni, la care a ajuns În anul 2011;

numărul deţinătorilor de acţiuni emise de S.C. Conpet SA Înregistraţi la S.C.
Depozitarul Central SA la data de 31.12.2013 era de 11.351, cu 155 acţionari mai mulţi
decât la sfârşitul anului 2012, când În evidenţe erau Înscrişi 11.506 acţionari;

capitalul social al S.C. Conpet SA la data de 31.12.2013 era de 28.569.842,4 lei
impărţit În 8.657.528 acţiuni nominative, fiecare acţiune având valoarea nominală de 3,3
lei.

Grafic, evoluţia pretului de tranzacţionare a acţiunilor Conpet, in ultimele 12 luni, se prezintă
astfel:
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În primele 8 luni ale anului 2013, când societatea CONPET era tranzacţionată pe piaţa
nereglementată RASDAQ, preţul mediu al unei acţiuni, Înregistrat În urma tranzacţiilor realizate,
a fost de 38 lei.

Începând cu 5 septembrie 2013, dată de la care acţiunile emise de S.C. CONPET SA au
Început să fie tranzacţionate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti, la
sectorul Titluri de Capital - categoria 1, sub simbolul "COTE", şi până la finele anului 2013, s-a
Înregistrat un număr de 342 de tranzacţii bursiere, cu un volum ~ranzacţionat de 15.639 acţiuni,
valoarea totală a tranzacţiilor fiind de aproximativ 670 mii lei. In tot acest interval (81 de zile
tranzactionabile), pretul minim de tranzactionare a fost de 39 leilactiune, iar cel maxim de 45,01
lei/acţiune - acesta 'inregistrandu-se in 'ultima zi de tranzactionare a anului. În medie, s-a
tranzacţionat un număr de 193 acţiuni/zi, valoarea medie a tranzacţiilor pe lună fiind de
aproximativ 167 mii lei.

În considerarea datelor prezentate mai sus precum şi a faptului ca pretul actiunilor Conpet a
Înregistrat În luna octombrie valori minime, după care În noiembrie si decembrie a urmat un
trend ascendent, ajungând ca la finele anului să se menţină În jurul valorii maxime inregistrate
in cursul anului 2013, rezulta faptul că acţiunea COTE nu este o acţiune supraevaluată aşa cum
era considerată la Începutul perioadei de tranzacţionare pe BVB. Acţiunea COTE este o acţiune

(~ ce reflectă În mod real performanţele economico-financiare ale companiei, o acţiune care are
suficientă forţă să rămână În continuare atractivă pentru investitori atât pe termen scurt cât şi pe
termen lung. Totodata, Ziarul Financiar, În cadrul unui articol publicat În data de 07.01.2014, pe
baza evoluţiei preţurilor acţiunilor şi dividendelor, a poziţionat CONPET pe locul 26 În topul
câştigurilor de pe bursă În 2013. De asemenea, În condiţiile unor previziuni economice destul
de modeste În 2014, analiştii financiari consideră CONPET ca fiind "o acţiune cu potenţial".
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Astfel, comparativ cu luna decembrie 2012, dinamica indicatorilor aferenti lunii
decembrie 2013 se prezinta astfel:

.:. in cele 18 zile de tranzactionare s-au efectuat 74 tranzactii, cu 61 tranzactii mai multe
fata de aceeasi perioada a anului 2012. Numarul mediu zilnic de tranzactii a fost de 4,1, in
crestere comparativ cu numarul de 2,17 tranzactii insemnand media zilnica a numarului de
tranzactii in decembrie 2012;

.:. volumul total al actiunilor tranzactionate a fost de 2.563 actiuni, de cca. 6,44 ori mai
mare fata de nivelul lunii decembrie 2012;

.:. valoarea totala a tranzactiilor a fost de 112.680,70 lei, de cca. 7,78 ori mai mare fata
de nivelul lunii decembrie 2012;

.:. pretul mediu de tranzactionare a fost de 43,9644 leiI actiune, in crestere cu 7,55 lei,
comparativ cu perioada de referinta similara a anului trecut.
3.2. DESCRIEREA POLITICII SOCIETATII COMERCIALE CU PRIVIRE LA DIVIDENDE.

SC Conpet SA Înregistrează şi achită dividende repartizate din profitul net, numai după
aprobarea situaţiilor financiare de către Adunarea Generală a Acţionarilor.

Situaţia dividendelor repartizate din profitul net, În perioada 2010 - 2012:

Dividende totale Dividend brut Dividende nete %
Pentru

Data AGA
Data de brute cuven ite I acţiune acumulate la

Anul inregistrare 31.12.2013 din
-Iei- -Iei- profitul

net

2010 27.04.2011 16.05.2011 34.825.089,00 4,0225210938 437.794,08 90%

2011 27.04.2012 17.05.2012 22.262.904,00 2,571508172 280.622,92 90%

2012 29.04.2013 21.05.2013 28.291.166,00 3,2678110888 377.309,94 85%
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Consiliul de Administraţie va propune Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor repartizarea
profitului net realizat in anul 2013, in valoare de 34.772.654 lei dupa cum urmeaza:

a) Rezerve legale O lei
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 21.666 lei
c) Participarea salariatilor la profit(10%) 3.475.098 lei
d) Dividende cuvenite actionarilor (85%) 29.538.340 lei
e) Alte rezerve (5%) 1.737.550 lei

Total profit repartizat 34.772.654lei

Modalităţile de plată propuse pentru dividendele aferente anului 2013 către acţionari sunt
următoarele:

prin virament bancar pentru solicitanţii acţionari persoane fizice sau juridice, care
comunică În scris SC CONPET un cont bancar, precum şi pentru acţionarii care au
calitatea de angajat al societăţi

prin mandat poştal pentru persoanele fizice, la domiciliul Înscris În registrul acţionari lor la
data de Înregistrare, registru a cărei evidenţă este ţinută de Depozitarul Central SA
Bucureşti;

În numerar la sediul societăţii, pentru acţionarii care deţin cel mult 3 acţiuni.

3.3. ACTIVITATI ALE SOCIETATII DE ACHIZITIONARE A PROPRIILOR ACTIUNI

În cursul anului 2013 SC Conpet SA nu a efectuat tranzacţii având ca obiect acţiunile proprii şi
ca urmare la sfârşitul anului 2013 societatea nu deţinea acţiuni proprii.

3.4. NUMARUL ŞI VALOAREA NOMINALA A ACTIUNILOR EMISE DE SOCIETATEA
MAMA DEŢINUTE DE FILIALE

SC CONPET SA nu are filiale, neexistand acţiuni emise de societatea mama detinute de filiale.

3.5. EMISIUNI DE OBLIGA TlUNI SAU AL TE TITLURI DE CREANTA

În cursul anului 2013 SC CONPET SA nu a emis obligaţiuni sau alte titluri de creanţă.

/ -1 Cap.4. CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE

4.1. LISTA ADMINISTRATORILOR SOCIETATII SI A INFORMATIILOR PENTRU FIECARE
ADMINISTRATOR •

a) CV (nume, prenume, vârsta, calificarei experienţa profesională, funcţia şi vechimea În
functie)

Componenta Consiliului de Administratie pe parcursul anului 2013 si pana la data prezentului
raport se prezinta astfel:

Călin Georgel, data nasterii 01.10.1963, Mun. Ploiesti, jud. Prahova, de profesie
economist (doctorat in economie) si jurist, administrator provizoriu in perioada 25.06.2012 -
13.07.2012 (numit prin Decizia CA nr. 6/25.06.2012 pe locul ramas vacant urmare demisiei
dlui. Toader Sorin); Presedinte provizoriu al Consiliului de Administratie in perioada 13.07.2012
- 03.08.2012 (numit prin Decizia CA nr. 7/ 13.07.2012 Presedinte al Consiliului de
Administratie in locul dlui. Condrea Corneliu, urmare demisiei acestuia) ; Presedinte al
Consiliului de Administratie in perioada 03.08.2012 - 05.07.2013 (ales prin Hotararea AGOA nr.
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5/03.08.2012 ; Consiliului de Administratie a luat act de demisia dlui. Călin Georgel din calitatea
de membru al Consiliului de Administratie si Presedinte al Consiliului de Administratie prin
Decizia nr. 10105.07.2013)

Chiriac Cristiana, data nasterii 04.09.1952, Mun. Bucuresti, sector 3, de profesie jurist,
administrator provizoriu in perioada 25.03.2013 - 29.04.2013 (numit prin Decizia CA nr. 41
25.03.2013 pe locul ramas vacant urmare revocarii dnei. Hristu Madalina Carmen), membru al
Consiliului de Administratie incepand cu data de 29.04.2013 (ales prin Hotararea AGOA nr. 2/
29.04.2013 si ulterior prin Hotararea AGOA nr. 61 28.11.2013, urmare aplicarii prevederilor
Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a
intreprinderilor publice) ; Presedinte provizoriu in perioada 05.07.2013 - 13.08.2013 (numit prin
Decizia CA nr. 10/05.07.2013 pe locul ramas vacant urmare demisie dlui. Călin Georgel din
calitatea de Presedinte al Consiliului de Administratie), Presedinte al Consiliului de Administratie
in perioada 13.08.2013 - 28.11.2013 (numit prin Hotararea AGOA nr. 4/13.08.2013)

Weiler Dan, data nasterii 10.05.1950, Romania, consultant independent, membru al
Consiliului de Administratie incepand cu data de 28.11.2013 (ales prin Hotararea AGOA nr. 6/
28.11.2013, urmare aplicarii prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/ 2011
privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice); Presedinte provizoriu al Consiliului de
Administratie in perioada 28.11.2013 - 21.01.2014 (numit prin Decizia CA nr. 16/28.11.2013),
Presedinte al Consiliului de Administratie incepand cu data de 21.01.2014 (numit prin Decizia
CA nr. 1/21.01.2014)

Gealăp Georgeta, data nasterii 16.04.1961, com. Cocioc, jud. Ilfov, de profesie inginer
chimist, administrator provizoriu in perioada 05.07.2013 - 13.08.2013 ( numit prin Decizia CA
nr. 10/05.07.2013 pe locul ramas vacant urmare demisie dlui Călin Georgel din calitatea de
membru al Consiliului de Administratie); membru al Consiliului de Administratie in perioada
13.08.2013 - 28.11.2013 (ales prin Hotararea AGOA nr. 4/ 13.08.2013; prin Hotararea AGOA
nr. 6/ 28.11.2013, urmare aplicarii prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/
2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice nu a fost ales in calitatea de
membru al Consiliului de Administratie).

Şaptefrati Mihai - Radu, data nasterii 05.02.1977, Sector 1, Bucuresti, de profesie
avocat, administrator provizoriu in perioada 25.06.2012 - 03.08.2012 (numit prin Decizia CA
nr. 6/ 25.06.2012 pe locul ramas vacant urmare demisiei dlui. Cotoşman Mircea - Ioan din
calitatea de membru al CA); membru al Consiliului de Administratie in perioada 03.08.2012 -
30.01.2013 (ales prin Hotararea AGOA nr. 5/ 03.08.2012; Consiliul de Administratie a luat act
de demisia acestuia din calitatea de membru al Consiliului de Administratie prin Decizia nr. 2 /
30.01.2013)

Hristu Madalina Carmen, data nasterii 18.06.1976, de profesie economist, administrator
provizoriu in perioada 30.01.2013 - 14.03.2013 (numit prin Decizia Consiliului de Administratie
nr. 2/ 30.01.2013 pe locul ramas vacant urmare demisiei dlui. Saptefrati Mihai - Radu; prin
Hotararea AGOA nr. 1/ 14.03.2013 nu a fost ales in calitatea de membru al Consiliului de
Adm inistratie)

Ignat Ioan, data nasterii 18.01.1959, sat Lăscud (com. Ogra), jud. Mures, de profesie
inginer, administrator provizoriu in perioada 13.07.2012 - 03.08.2012 (numit prin Decizia CA
nr. 7/ 13.07.2012, pe locul ramas vacant urmare demisiei dlui. Popescu Adrian); membru al
Consiliului de Administratie in perioada 03.08.2012 - 25.03.2013 (ales prin Hotararea AGOA nr.
5/03.08.2012; Consiliul de Administratie a luat act de demisia acestuia din calitatea de membru
al Consiliului de Administratie prin Decizia nr. 4/25.03.2013)

Meşca Darius - Dumitru, data nasterii 17.08.1971, Mun. Ploiesti, jud. Prahova, de
profesie inginer (doctor inginer), administrator provizoriu in perioada 25.03.2013 - 29.04.2013
(numit prin Decizia CA nr. 4/ 25.03.2013 pe locul ramas vacant urmare demisiei dlui. Ignat
Ioan), membru al Consiliului de Administratie incepand cu data de 29.04.2013 (ales prin
Hotararea AGOA nr. 2/ 29.04.2013 si ulterior prin Hotararea AGOA nr. 6/ 28.11.2013, urmare
aplicarii prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanta
corporativa a intreprinderilor publice).
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lIaşi Liviu, data nasterii 01.05.1964, Mun. Hunedoara, jud. Hunedoara, de profesie
inginer, administrator provizoriu in perioada 17.12.2012 - 14.03.2013 (numit prin Decizia CA
nr. 13/14.12.2012, pe locul ramas vacant urmare demisiei dlui. Nicolae Alexandri); membru al
Consiliului de Administratie incepand cu data de 14.03.2013 (ales prin Hotararea AGOA nr. 11
14.03.2013 si ulterior prin Hotararea AGOA nr. 61 28.11.2013, urmare aplicarii prevederilor
Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 1091 2011 privind guvernanta corporativa a
intreprinderilor publice).

Naftali Daniel - Adrian, data nasterii 18.02.1981, Mun. Tirgu Mures, jud. Mures, de
profesie economist, membru al Consiliului de Administratie in perioada 29.03.2011 - 04.10.2013
(ales prin Hotararea AGOA nr. 2/29.03.2011; Consiliul de Administratie a luat act de demisia
dlui. Naftali Daniel - Adrian din calitatea de membru al Consiliului de Administratie prin Decizia
nr. 14/04.10.2013)

Bugică Radu, data nasterii 13.12.1965, Mun. Rîmnicu Vîlcea, jud. Vîlcea, de profesie
economist si inginer, administrator provizoriu in perioada 04.10.2013 - 16.10.2013 (numit prin
Decizia CA nr. 141 04.10.2013), membru al Consiliului de Administratie incepand cu data de
16.10.2013 (ales prin Hotararea AGOA nr. 51 16.10.2013 pe locul ramas vacant urmare demisiei
dlui. Naftali Daniel - Adrian si, ulterior, prin Hotararea AGOA nr. 6/28.11.2013, urmare aplicarii
prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a
intreprinderilor publice).

Lupu Adrian Gelu, data nasterii 24.09.1968, Mun. Barlad, jud. Vaslui, de profesie
economist (doctor in stiinte economice), administrator provizoriu in perioada 17.12.2012 -
14.03.2013 (numit prin Decizia CA nr. 13/14.12.2012, pe locul ramas vacant urmare demisiei
dlui. Tudor Laurentiu Dan); membru al Consiliului de Administratie in perioada 14.03.2013 -
28.11.2013 (ales prin Hotararea AGOA nr. 11 14.03.2013 ; prin Hotararea AGOA nr. 61
28.11.2013, urmare aplicarii prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 1091 2011
privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice nu a fost ales in calitatea de membru al
Consiliului de Administratie)

Duhan George - Vladimir, data nasterii 26.07.1984, Mun. Bacau, jud. Bacau, licentiat in
stiinte politice, administrator provizoriu in perioada 19.07.2012 - 27.09.2012 (numit prin Decizia
CA nr. 8 1 19.07.2012, pe locul ramas vacant urmare demisiei dnei. Chiriac Cristiana); membru
al Consiliului de Administratie in perioada 27.09.2012 - 30.01.2013 (ales prin Hotararea AGOA
nr. 6 1 27.09.2012 ; Consiliul de Administratie a luat act de demisia acestuia din calitatea de
membru al Consiliului de Administratie prin Decizia CA nr. 2/30.01.2013)

Moldovan Adrian - lIarie, data nasterii 09.02.1964, Mun. Campia Turzii, jud. Cluj, de
profesie inginer, administrator provizoriu in perioada 30.01.2013 - 14.03.2013 (numit prin
Decizia CA nr. 21 30.01.2013, pe locul ramas vacant urmare demisiei dlui. Duhan George -
Vladimir), membru al Consiliului de Administratie in perioada 14.03.2013 - 28.11.2013 (ales prin
Hotararea AGOA nr. 11 14.03.2013 ; prin Hotararea AGOA nr. 61 28.11.2013, urmare aplicarii
prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a
intreprinderilor,publice nu a fost ales in calitatea de membru al Consiliului de Administratie)

Gheorghe Roxana - Elena, data nasterii 16.04.1973, Mun. Ploiesti, jud. Prahova, de
profesie economist, membru al Consiliului de Administratie incepand cu data de 28.11.2013
(ales prin Hotararea AGOA nr. 61 28.11.2013, urmare aplicarii prevederilor Ordonantei de
Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice)

Dinu Dragoş - Lucian, data nasterii 06.04.1967, Mun. Rîmnicu Vîlcea, jud. Vîlcea, de
profesie inginer, membru al Consiliului de Administratie incepand cu data de 28.11.2013 (ales
prin Hotararea AGOA nr. 61 28.11.2013, urmare aplicarii prevederilor Ordonantei de Urgenta a
Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice).
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Anexat raportului se prezinta C.v.- urile administratorilor S.C. Conpet SA in functie la data de
24.02.2013.
Pe parcursul anului 2013 au avut loc 18 şedinţe ale Consiliului de Administraţie.

b) Orice acord, intelegere, legatura de familie intre persoana respectiva si o alta persoana
datorită careia persoana respectiva a fost numita administrator.

Actualii membrii ai Consiliului de Administraţie au fost alesi prin metoda votului cumulativ,
urmare aplicarii prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/ 2011 privind
guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

c) Participarea administratorilor la capitalul societăţii comerciale.

OI. lIaşi Liviu deţine un număr de 40 acţiuni emise de societate, ceilalti administratori neavand
participatii la capitalul social al S.C. CONPET SA

d) Lista persoanelor afiliate societăţii comerciale:
Nu este cazul.

4.2. PREZENTAREA LISTEI MEMBRILOR CONDUCERII EXECUTIVE

În conformitate cu structura organizatorica actuala a societăţii, conducerea executiva a S.C.
CONPET SA la data de 31.12.2013 avea urmatoarea componenta, existenta si la momentul
intocmirii prezentului raport anual:

lIasi Liviu

Stoica Narcis Florin

Dobromir Nicolae

ToaderSanda

Ionescu Gheorghe

Director General

Director General Adjunct

Director Operare

Director Financiar

Director Mentenanta

Pe parcursul anului 2013 au avut loc unele modificari in ceea ce priveste conducerea executiva
a societatii, in sensul infiintarii postului de Director General Adjunct, prin Decizia Consiliului de
Administratie nr. 5/29.03.2013.

a) termenul pentru care persoana face parte din conducerea executiva

Membrii conducerii executive sunt angajaţi ai societăţii in bază contractelor individuale de
munca Încheiate pentru perioada nedeterminata.

Directorul General are contractul de mandat nr. 1/06.12.2013, Încheiat cu S.C. CONPET SA,
reprezentată de Consiliul de Administraţie prin dl. Weiler Dan, Presedintele Consiliului de
Administraţie.

b) orice acord, intelegere, legatura de familie intre persoana respectiva si o alta persoana
datorită careia persoana respectiva a fost numita ca membru al conducerii executive.

Nu este cazul.

c) participarea persoanei respective la capitalul societăţii comerciale.
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OI. Dobromir Nicolae deţine un număr de 40 acţiuni emise de societate, ceilalti directori
neavand participatii la capitalul social al S.C. CONPET SA

4.3. LITIGII SAU PROCEDURI ADMINISTRATIVE LEGATE DE ACTIVITATEA MEMBRILOR
CONSILIULUI DE ADMINISTRA TIE SI A CONDUCERII EXECUTIVE IN CADRUL
SOCIETA TII SI DE CAPACITATEA ACESTORA DE A-SI INDEPLINI ATRIBUTIILE

, 7 "

In data de 10.10.2013, societatea a primit Notificarea inregistrata la Conpet sub nr.
39392/10.oct.201 O prin care dl. Dorin Tudora, care a indeplinit functia de director general, pana
in luna iulie 2012, a solicitat prin imputernicit (Casa de avocatura Rotaru si Asociatii)
"acordarea daunelor interese ce i se cuvin in temeiul art. 11.4 (1) DIN CONTRACTUL DE
MANDAT NR. 119.06.2010." Totalul despagubirilor pretinse sunt in valoare de 559.386 lei
(RON). Intrucat conpet nu a dat curs solicitarii d-Iui Tudora, pretentiile acestuia ar putea face
obiectul unui eventual litigiu indreptat impotriva societatii noastre.

Cap.5. SITUAŢIA FINANCIAR-CONTABILĂ

Actiunile Conpet se tranzactioneaza pe piata reglementata, administrata de Bursa de Valori
Bucuresti, din data de 05 Septembrie 2013, la Categoria 1, sub simbolul COTE.

Conform art. 1 din OMFP nr. 881/25 iunie 2012 privind aplicarea de către societăţile comerciale
ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a Standardelor
Internaţionale de Raportare Financiară, Începând cu exerciţiul financiar al anului 2012,
societăţile comeciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă
reglementată au obligaţia de aplica Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS)
la Întocmirea situaţiilor financiare anuale individuale.

Incepand cu exerciţiul financiar al anului 2013, situaţiile financiare anuale individuale ale
CONPET se Întocmesc in baza IFRS.

5.1. SITUA TIA POZITIEI FINANCIARE INDIVIDUALE

5 413.715.800 393.329.270 413.691.078
6 6.308.341 6.682.186 9.524.082
7 1.020.324 860.065 443.960

421.044.'165 400.871.521 423.659.120

• Active
Active imobilizate

Imobilizări corporale
Imobilizări necorporale
Investiţii financiare
Total active imobilizate

Active circulante

Stocuri
Creanţe comerciale si alte creante
Investitii pe termen scurt
Numerar şi echivalente de numerar
Cheltuieli În avans
TOTAL Active curente

TOTAL Active

nota

8
9

II

10

31 decembrie
2013

7.404.013
41.797.973
7.080.956

249.494.539
218.445

305.995.926

727.040.391

31 decembrie
2012

9.316.467
37.117.492
6.762.446

198.767.473
202.092

252.165.970

653.037.491

31 decembrie
2011

9.121.082
29.861.416
24.641.865

176.297.707
189.218

240.111.288

663.770.408
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Capitaluri proprii si datorii

Capitaluri proprii

Capital social, din care: 12 145.794.385 145.794.385 145.794.385

Capital social subscris 28.569.842 28.569.842 28.569.842

Ajustari la inflatie a capitalului social 117.224.543 117.224.543 117.224.543

Rezerve din reevaluare 12 112.473.352 69.880.450 93.638.482

Rezerve legale 12 5.713.968 5.713.968 5.713.968

Alte rezerve 12 441.436.160 433.474.621 419.724.596

Rezultatul reportat 12 -85.961.582 -90.490.251 -119.285.013

Rezultatul exercitiului 12 31.297.556 30.808.334 28.558.866

Total capitaluri proprii 12 650.753.839 595.181.507 574.145.284

Datorii pe termen lung

Datorii privind impozitul pe profit amânat 3.478.973 3.470.408 2.543.782

Provizion pentru beneficiile angajatilor 3.187.830 O O

Datorii comerciale 625.135 O O

Total datorii pe termen lung 7.291.938 3.470.408 2.543.782

Datorii comerciale 16 25.184.565 17.711.981 23.942.943
Alte datorii 16 23.217.850 22.320.971 24.785.630
Împrumuturi pe termen scurt 32.179 19.175.966
Provizione pe termen scurt 17 19.525.449 14.040.404 16.325.735
Venituri în avans 13 25.157 28.652 33.399
Subvenţii pentru investiţii 13 1.041.593 251.389 2.817.669
Total datorii curente 68.994.614 54.385.576 87.081.342

Total datorii 76.286.552 57.855.984 89.625.124

Total capital uri proprii si datorii 727.040.391 653.037.491 663.770.408
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La 31 decembrie 2013, pentru evaluarea elementelor de imobilizări necorporale si corporale, in
sensul IFRS 1,societatea a ales sa foloseasca valoarea justa drept cost presupus si a procedat
la efectuarea evaluarii activelor fixe necorporale si corporale aflate in patrimoniul societatii la
data de 31.12.2013, cu evaluatorul S.C.Darian DRS SA din Cluj-Napoca.

S.C.Darian DRS SA a evaluat clădirile, instalaţiile speciale, utilajele, echipamentele, aparatele
de măsura şi control şi vehiculele, imobilizările necorporale si terenurile precum şi imbilizările
corporale şi necorporale În curs şi a prezentat rezultatele În Raportul de evaluare.
Având În vedere scopul şi utilizarea evaluării, s-au avut În vedere recomandările Standardului
Intenational de Evaluare IVS 300 Evaluări pentru raportarea financiară. Referitor la baza de
evalua're, pentru activele aflate În exploatare, abordările În evaluare aplicate pentru fiecare
grupă de active au fost:

Rezultatele centralizate ale evaluării, cuprinse În raportul de evaluare se prezintă astfel:

Valoarea de valoarea Valoarea Diferente
Clasa inventar justa din Apreciere Depreciereramasa 31,12,2013 reevaluare

Terenuri 33.465.021 33.460.110 24.622.797 -8.837.313 847.203 9.684.516

Construcţii şi clădiri 234.857.082 205.880.571 184.212.934 -21.667.636 4.928.061 26.595.697speciale
Echipamente 47845.642 31.479.360 55809.536 24.330.176 24.573.811 243.635tehnologice
Aparatură si instalaţii
de măsurare, control 65.971.849 37.515.103 50.865.636 13.350.533 13.493.115 142.582
şi reglare

Mijloace de transport 20.147.173 10.878.552 20.536.953 9.658.400 9.944.683 286.282

Mobilier, aparatura
birotica, echipamente 4.018.308 3.027.503 3.352.169 324.666 343.546 18.880
de protectie
Imobilizări corporale si
necorporale in curs de 34.503.930 32.863.918 - 1.640.012 - 1.640012
executie
Alte imobilizări 22.898.291 5.446.002 5.446.002necorporale - - -
Total 463.707.296 327.687.201 377.709.945 15.518.814 54.130:419 38.611.605

Compania a recunoscut o crestere a valorii contabile nete din reevaluarea ac~ivelor corporale
si necorporale existente in patrimoniul societatii la 31.12.2013 in suma totala de 54.130.419 lei
si o descrestere a valoarii contabile nete in suma totala de 38.611.605 lei rezultand o diferenta
din reevaluare de 15.518.814 lei:

Cresterea fata de valoarea contabila neta se trateaza ca o crestere a rezervei din reevaluare
daca nu a existat o descrestere anterioara recunoscuta ca o cheltuiala aferenta acelui activ sau
ca un venit care sa compenseze cheltuiala cu descresterea recunoscuta anterior acelui activ.
In baza raportului de reevaluare cresterea valorii contabile nete (aprecierea) a activelor
corporale si necorporale in suma de 54.130.419 lei a fost inregistrate astfel:

• 51.158.337 lei - prin majorarea reservelor din reevaluare in cazul activelor
corporale care nu au inregistrat descresteri din reevaluari anterioare recunoscute
ca o cheltuiala aferenta acelor active.
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• 2.263.855 lei prin majorarea altor rezerve si anume -fond surse din cota de
modernizare pentru a compensa cheltuiala cu descreste riie recunoscute din
reevaluarile anterioare ale acelorasi active cu surse de finantare bata si imprumut
Bird

• 708.226 lei inregistrata la venituri pentru a compensa cheltuialalcu descresterile
recunoscute din reevaluarile anterioare ale acelorasi active

Descresterea valorii contabile nete (deprecierea) a activelor corporale si i necorporale se
trateaza ca o cheltuiala cu intreaga valoare a deprecierii atunci cand in rezerv~ din reevaluare
ale activului respectiv nu exista nici o suma sau respectiv ca o scadere' a rezervei din
reevaluare cu minimul dintre valoarea acelei rezerve si valoarea descresterii iar eventuala
diferenta ramasa neacoperita s-a recunoscut ca o cheltuiala I

In baza raportului de reevaluare descresterea valorii contabile nete (deprecierea) a activelor
corporale si necorporale in suma -38.611.605 lei a fost inregistrata astfel:

• 3.969.483 lei inregistrata prin diminuarea rezervelor din reevaluare existente in sold
din reevaluarile anilor 2003, 2008 respectiv 2011

• 33.002.110 lei inregistrata pe cost, din care:
o 21.844.500 lei au fost deprecieri pentru care concomitent cu cheltuiala

inregistrata s-a consumat fondul -cota de modernizare prin cresterea
veniturilor din consum din cota de modernizare. '

o 20.699 lei deprecierile pe cost aferente activelor de natura plusurilor de
inventar s-au inregistrat concomitent si la venituri din subventii pentru
investitii cu aceeasi suma. I

• din deprecierea de 1.640.012 lei s-a inregistrat pe cost aferent anului 2013 suma de
120.277 lei diferenta de 1.519.735 lei existand in sold ca si ajustare pentru
deprecierea imobilizărilor corporale si necorporale in curs de executie.

Stocuri

Stocurile sunt alcatuite din materii prime, materiale, piese de schimb si alte materiale
consumabile ce urmeaza a fi folosite in cadrul desfasurarii activitatii de baza a companiei,
precum si din stocuri de securitate si interventie destinate eventualelor accidente tehnice
provocate sau urmare a unor calamitati naturale '

Creanţe comerciale si alte creanţe

Creanţele comerciale nu sunt purtatoare de dobândă si au in general un terme~ de plată de 30
de zile.
La data de 31 decembrie 2013 clientii În sold Înregistrează o crestere semnificativă fată de
31 decembrie 2011, respectiv 31 decembrie 2012, determinata de aprobarea de catre
ANRM a majorarii tarifelor de transport.

Clienţii aferenţi activitatii de operare transport prin conducte sunt reprezentaţi de
următoarele societăti: S.C. OMV PETROM SA, S.C. Petrotel LUkoil SA, S.C.

, I

Rompetrol Rafinare S.A.
La 31 decembrie 2013 şi 31 decembrie 2012, ponderea acestor beneficiari În total clienţi
este de 97-98%. La finele lui 2013, Compania are un singur client cu creanţe mai mari
de 60% din total creanţe brute, si anume OMV PETROM SA (creanta de'33.954.949 lei
la 31 decembrie 2013 şi de 25.701.982 lei la 31 decembrie 2012).

Page 64 of8I



SC " CONPET"SAPloiesti Raportul anual al administratorilor 2013

Alte creanţe În sumă de 5.191.332 lei includ În principal sume de recuperat de la diverse
persoane fizice si juridice aflate in litigiu pe rolul instantelor de judecata, TVA neexigibil,
precum si dobândă de incasat aferenta depozitelor cu maturitate sub trei luni.

La 31 decembrie 2013 Societatea a mentinut o parte din ajustarile de depreCiere constituite
pentru creanţele comerciale indoielnice aferente debitelor de incasat de la următerii parteneri:

SC Biodiesel SRL Comanesti (204.661 lei),
SC Nac Industrii SRL Bucuresti (340.938 lei),
CTF Bucuresti (50.512 lei) si
SC Perfect Metal SRL (7.551 lei).

Pe langa acestea a mai Înregistrat ajustari si pentru sumele de incasat de la SC ICIM SA
Ploiesti (33.598 lei) si SC Tobias SRL Constanta (643 lei). Acestea se refera la!contravaloarea
unor prestări de servicii efectuate de societate şi aflate in litigiu cu beneficiarii respectivi şi/sau
penalităţi calculate pentru neexecutarea la termen a contractelor angajate.

Ajustari pentru creanţe incerte si pentru alte creanţe incerte

Politica Companiei este a de a Înregistra o ajustare pentru pierdere de valoare de 100%
pentru clienţii in litigiu, in insolventa si pentru clienţii in faliment si 100% pentru alte creanţe
neincasate aferente dosarelor juridice constituite sau amenzilor aflate in. procedura de
contestare.

Numerar si echivalente de numerar

La data de 31 decembrie 2013,31 decembrie 2012 şi 1 ianuarie 2012 numerarul şi
echivalentele de numerar se prezintă dupa cum urmează:

Conturi curente la banci
Depozite bancare cu maturitate sub 3 luni
Numerar in casierie
Alte echivalente de numerar
Total

31 decembrie 2013

1.925.214
247.508.995

11.460
48.870

-------=-24-:-:9:-.4=94.539

31 decembrie
2012

1.107.484
197.650.955

6.834
2.200

198.767.473

01 ianuarie
2012

1.291.075
174.968.807

18.451
19.374

176.297.707

La 31 decembrie 2013 numerarul societatii a crescut cu 50,7 miI. Lei comparativ cu anul 2012.
Aceasta crestere a fost determinata in principal din cresterea disponibilitati lor aferente cotei de
modernizare. .
Compania gestionează o cotă de cheltuieli de modernizare si dezvoltare destinată sustinerii
financiare a reabilitarii şi modernizarii Sistemului National de Transport Ţiţei prin Conducte pe
care o colectează În conturi de disponibilităţi distincte si o utilizează pentru plata lucrarilor de
modernizare la active le apartinand domeniului public, pentru a crea noi active care vor fi
transferate la domeniul public dupa amortizarea integrala a acestora. Astfel, la data de
31.12.2013 disponibiiitătile aferente cotei de modernizare aflate in conturile societatii sunt În
sumă de 91.760.449 lei.' ,

Investiţiile pe termen scurt

Investitiile financiare pe termen scurt sunt active detinute de catre Societate in vederea realizarii, , I

unui profit intr-o perioada de timp mai mică decât un an. Acestea constau in depozite cu o
maturitate peste 3 luni si dobândă de incasat la finele perioadei.
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Provizioane

Provizioane pentru litigii

Raportul anual al administratorilor 2013

Societatea este implicata in diverse litigii pentru despagubiri solicitate de div~rşi proprietari,
persoane fizice. In urma reconstituirii dreptului lor de proprietate ei acţioneaza in instanţa
Societatea invocand lipsa de folosinţa a terenului datorita faptului ca acestea sunt traversate de
conductele de transport ţiţei ce aparţin domeniului public.

Parte din provizioanele pentru litigii inregistrate la finele perioadelor analizate a fost reluata ca
urmare a solutionarii majoritatii proceselor aflate in desfasurare la sfarsitul exercitiilor financiare.
Cresterea provizioanelor are legatura cu deschiderea unor noi litigii in cursul perioadei
urmatoare sau analizarea probabilitatii pierderii unor litigii deschise in anul precedent.

Provizioane pentru restructurare

Provizionul pentru restructurare a fost reluat in anul 2012 urmare achitarii contravalorii platilor
compensatorii si a contribuţiilor aferente masurii de concedierie colectiva a unui numar de 148
salariati. Masura a fost aprobata de Consiliul de Administratie al SC CONPET SA Ploiesti prin
decizia nr.8/17.11.2011, dupa parcurgerea tuturor procedurilor specifice din domeniul legislatiei
muncii.

Provizioane pentru beneficiile angajati/ar

La 31 decembrie 2013, Societatea cuprinde la acest capitol provizionul pentru participarea la
profit si provizionul pentru pensii.

Provizionul pentru participarea personalului la profit se constituie in baza prevederilor bugetului
de venituri si cheltuieli al Societatii aprobat pentru sfarsitul exercitiilor financiare, care prevede
repartizarea profitului din profitul contabil ramas dupa acoperirea pierderii reportate. Ordonanta
nr. 64 din 30 august 2001 stabileste ca profitul contabil ramas dupa deducerea impozitului pe
profit la societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat sa se repartizeze intr-un
procentaj de maxim 10% pentru participarea salariatilor la profit. La data de 31.12.2013, acesta
este in valoare de 3.475.098 lei.

Societatea a Înregistrat un provizion pentru beneficii la pensionare in suma de 3.187.830 lei.
Acest provizion a fost calculat după metode actuariale pe baza estimării salariului mediu, a
numărului mediu de salarii de plata la pensionare, a estimării perioadei când acestea vor fi
plătite si a fost adus la valoare prezenta folosind un factor de actualiza re bazat pe dobânda
aferentă unor investiţii cu grad maxim de siguranţă (titluri de stat).

Alte provizioane

La 31 decembrie 2013, alte provlzloane includ in principal provlzloane privind cheltuieli de
mediu, pentru concedii de odihna neefectuate, pentru demolarea unui activ, etc. i

Detaliind, provizionul privind potentiale cheltuieli legate de mediu in suma de 2.608.552 lei este
reprezentat in principal de contravaloarea cheltuielilor necesare realizarii depoluarii prin metoda
bioremediere in situ a suprafetei de 4.000 mp in zona Castelu, Judetul Constanta, estimare
realizata pe baza unui studiu efectuat in anul 2013 privind evaluarea mediului geologic
(evaluarea poluarii solului si a panzei freatice).

Provizionul pentru demolarea obiectivului Baza de recuperare cardio-vasculara Breaza, in suma
de 1.981.340 lei, s-a constituit ca urmare a Hotararii AGOA nr. 1/14.03.2013 prin care s-a
aprobat desfiintarea/demolarea activului mentionat, ca urmare a Solutiei tehnice date prin
Raportul de expertiza nr. 41706/03.12.2012 intocmit intocmit de un expert independent.
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5.2 Situatia rezultatului global individual

Nota
31 decembrie 31 decembrie 31 decembrie

2013 2012 2011
Venituri

Venituri din cifra de afaceri 20 348.853.873 334.178.559 341.145.950

Alte venituri 20 56.907.583 44.960.585 42.462.183

Total venituri din exploata re 405.761.456 379.139.144 383.608.133

Cheltuieli
Cheltuieli cu materiile prime si materialele
consumabile 16.628.172 16.060.984 14.628.553

Cheltuieli cu personalul 21 97.885.122 101.078.408 100.073.985

Ajustari de valoare privind imobilizările
necorporal e,corporal e 36.662.747 56.135.842 I 49.113.362
Ajustari de valoare privind activele
circulante 1.565.637 1.744.351 733.247

Cheltuieli privind prestatiile externe 21 123.624.925 121.883.105 122.875.347

Alte cheltuieli 21 90.772.195 54.598.508 71.246.358

Ajustari privind provizioanele 8.672.876 -2.285.331 -1.855.944

Total cheltuieli din exploatare 375.811.674 349.215.867 356.814.908

Profitul din exploatare 29.949.782 29.923.277 26.793.225

Venituri financiare 11.821.081 18.123.049 24.330.888
Cheltuieli financiare 470.816 7.281.321 13.253.491

Profit financiar 22 11.350.265 10.841.728 11.077.397

Profitul inainte de impozitul pe profit 41.300.047 40.765.005 37.870.622

Cheltuiala cu impozitul pe profit 18 9.993.926 9.030.045 9.281.661
Cheltuiala cu impozitul pe profit amanat 8.565 926.626 30.095

Profitul exercitiu lui 31.297.556 30.808.334
,

28.558.866

Alte elemente ale rezultatului global
Total alte elemente ale rezultatului global
Total rezultat global aferent anului 31.297.556 30.808.334 28.558.866

Rezultatul de baza şi diluat pe acţiune
( lei/acţiune) 3,62 3,56 3,30
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Impozitul pe profit curent si amânat al societatii pentru 2013 si 2012 este determinat la o rata
statutara de 16%, fiind in vigoare in 2013 si 2012.
Cheltuiala cu impozitul pe profit pentru 2013 si 2012 este dupa cum urmează:

Impozit pe profit curent
Impozit pe profit amanat

Reconcilierea cotei efective de impozitare:

Profit Înainte de impozitare
Impozit În conformitate cu rata statutară de impozitare
de 16%
Efectul asupra impozitului pe profit al:
-Rezervei legale
-Cheltuielilor nedeductibile
-Veniturilor neimpozabile
-Elementelor similare veniturilor
-Elementelor similare cheltuielilor
Scutiri pentru sponsorizare
Impozit pe profit

5.3 INDICA TORI ECONOMICO-FINANCIARI

2013
9.993.926

8.565
10.002.491

2013
41.291.482
6.606.637

8.201.974
(5.045.885)

729.039
(3.005)

(494.833)
9.993.926

2012
9.030.045
926.626

9.956.671

2012
39.883.148
6.381.303

3.300.527
(1.242.327)
1.115.332

(3.869)
(520.921 )
9.030.045

1 Indicatori financiari

Indicatori de rofitabilitate

2013 20121 2011

Marja brută din vânzări

Mar' a netă din vânzări

Marja rofitului (EBIIDA %)

Indicatori de Iichiditate

11,84 12,20 11,10

8,97 9;22 8,37

8,59 8,95 7,85

19,09 25,75 22,25

4,81 5,18 4,97

4,30 4,72 4,30

Lichiditate curentă - în număr de ori

Lichiditate imediată - în număr de ori
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Indicatori de activitate (de 2estiune) 2013 2012 2011

Rotatia stocuri lor ( în număr de zile) 499 486 550

Viteza de rotaţie a stocurilor (rulajul stocurilor)
(număr de ori) 0,73 0,75 0,66

Viteze de rotaţie a debitelor clienţi (zile) 39 35 34

Durata de rotatie a debitelor clienti (nr. ori) 9,34 10,53 I 10,75
Viteza de rotaţie a creditelor furnizori (zile) 23 23 24
Durata de rotaţie a creditelor ~ furnizori (nr. ori) 16,04 16,06 15,49

Indicatorii de profitabilitate

Marja profitului operaţional a f1uctuat În perioada analizată atât ca urmare a fluctuaţiilor
Înregistrate de valoarea cheltuielilor de exploatare cât şi ca urmare a variaţiei cifrei de afaceri.

Indicatorii de Iichiditate
I

Totalul activelor circulante a Înregistrat În anul 2013 o creştere cu 21,36°(0 faţă de anul
precedent datorită creşterii cu 26% a disponibilului de numerar şi a creşterii soldului de creanţe
cu 13%, fapt care a demarat Îmbunătăţirea lichidităţii imediate şi a celei curente.

Indicatorullichidităţii curente oferă garanţia acoperirii datoriilor curente de către active le curente,
care sunt de obicei lichide şi pot fi uşor valorificate, aproape de valoarea contabilă. Valoarea
obţinută la data de 31.12.2013 este 6,32 este peste valoarea acceptabilă, (2), reflectând
capacitatea societăţii de acoperire a datoriilor curente pe seama activelor curente.

Indicatorii de activitate

Durata de rotaţie a stocuri lor a Înregistrat o scădere pe fondul scăderii cheltuielilor cu materiile
prime şi a altor cheltuieli conexe acestora, precum şi a scăderii stocului mediu la 31 decembrie
2013 faţă de anul anterior. Cu toate acestea, numărul de zile aferent rotaţiei stoburilor a crescut
În anul 2013 faţă de faţă de 2012 cu 13 zile.

Viteza de rotaţie a debitelor - clienţi exprimă eficacitatea societăţii În colectarea creanţelor sale
şi reprezintă numărul de zile până la data la care debitorii şi-au achitat obligaţiile către societate.
Valoarea obţinută la data de 31.12.2013 este 39 zile (sold mediu creanţe comerciale I cifra de
afaceri • 365 zile. Evoluţia indicatorului pe ultimii trei ani evidenţiază un trend crescător de
număr de zile pentru care clienţii şi-au achitat obligaţiile. '
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5.4 FLUXUL DE TREZORERIE

Raportul anual al administratorilor 2013

Situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie
2013

(Metoda directa)

Denumirea elementului 2013 2012

Fluxuri de numerar din activitati de
exploatare:

+ Incasari din prestarea de servicii 377.157.502 358.443.524
+ Alte incasari 11.433.547 14.289.996

Plati catre furnizorii de bunuri si servicii 153.718.651 153.827.926
Plati catre si in numele angajatilor 97.978.040 100.177.630
Plati TVA 49.805.434 46.112.443
Plati impozit pe profit 10.401.324 8.465.202
Alte plati privind act.de exploatare 32.072.443 39.124.993

A Numerar net din activitati de exploatare 44.615.157 25.025.326
Fluxuri de numerar din activitati de
investitie:

+ Incasari din vanzarea de imobilizări corporale 1.084.425 417.063
+ Incasari din cota de modernizare 53.292.505 51.926.725

Plati ptr.achizit.de imob.corporale 32.024.398 36.593.702
Plati privind dobanzi, comis.credite, dif.curs 1.350 1.918.814val.
Rambursari ale unor sume imprumutate 30.316 23.286.098

B Numerar net din activitati de investitie 22.320.866 -9.454.826
Fluxuri de numerar din activitati de
finantare:

+ Incasari din investitii financiare pe termen scurt 11.580.798 28.318.269
+ Incasari din alte venituri financiare 886.149 881.701

Plati pentru achizit.de investitii financ. pe 318.509 Oterm.scurt
Dividende platite 28.357.395 22.300.706

C Numerar net din activitati de finantare -16.208.957 6.899.264
Cresterea neta a numerarului si 50.727.066 22.469.764echivalentelor de
numerar=A+B+C=D2-D1

D1 Numerar si echivalente de numerar la 198.767.473 176.297.707
inceputul exercitiului financiar

D2 Numerar si echivalente de numerar la 249.494.539 198.767.473

sfarsitul exercitiului financiar
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Cap.6. DIVERSE

6.1 PĂRŢI AFILIATE

Raportul anual al administratorilor 2013

Societatea nu deţine participaţii semnificative la alte societăţi. Singurele titluri deţinute pe
termen lung sunt la următoarele societăţi:

a) titluri de participare În valoare de 5.000 lei, reprezentând 3,33 % din capitalul
Registrului Independent Monitor, cu sediul În Bucureşti. ,

b) titluri de participare În valoare de 35.000 GPB, reprezentând 16,6% din capitalul
subscris la compania de dezvoltare PEOP Înfiintată de societăti tomerciale din
România (Conpet, Oii Terminal), Serbia si Croaţia' În scopul atragerii de investitori
pentru construirea conductei Constanţa-Trieste. Compania din Croaţia nu a depus
Încă capitalul social subscris. Sediul societăţii este În Anglia.

6.2 GUVERNANTA CORPORATIVA

Guvernanta corporativa reprezinta ansamblul de proceduri si procese in baza carora o
companie este controlata si administrata. Guvernanta corporativa stabileste distribuirea
responsabilitatilor si drepturilor diferitelor parti implicate in viata unei companii: actionari,
conducere, terte parti implicate.

Guvernanta corporativa la nivelul societatii CONPET este organizata si se desfasoara in
concordanta cu cadrul legislativ din Romania, respectiv Legea Societatilor Comerciale nr.
31/1990 si Ordonanta de Urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor
publice.

In plus, intrucat din septembrie 2013 societatea CONPET a fost transferata la' categoria I de
tranzactionare la Bursa de Valori Bucuresti, ea este supusa reglementarilor pietei de capital,
respectiv legii 297/2004 privind Piata de Capital, precum si regulamentelor specifice ale Bursei
de Valori Bucuresti (BVB). In acest context trebuie subliniat ca societatile comerciale listate la
BVB se angajeaza sa adopte si sa aplice Codul de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori
Bucuresti. Aplicarea Codului de Guvernanta Corporativa a BVB presupune respectarea unor
standarde minime de guvernanta descrise in cele 19 principii ale Codului., CONPET, ca
societate tranzactionata la categoria I a BVB, are obligatia de a se conforma cu un numar de cel
putin 14 din cele 19 principii de guvernanta enuntate de Cod. Anual, CONPET urmeaza ca
completeze o Declaratie de Conformitate cu principiile Codului care este ttansmisa BVB.
CONPET completeaza pentru prima oara aceasta Declaratie de Conformitate la inceputul anului
2014 si din analizele efectuate pana in prezent rezulta ca societatea indeplineste conditiile de
listare la categoria I a BVB din punctul de vedere al guvernantei corporative.

A devenit tot mai evident ca o buna guvernanta corporativa este conditia performantei unei
intreprinderi iar in cazul societatilor publice, listate la bursa, este confirmat faptul ca investitorii
acorda o incredere mai mare societatilor care dovedesc ca aplica standarde ridicate de
guvernanta corporativa, ceea ce de obicei se reflecta pozitiv si in pretul actiunilor 'pe bursa.

,

In cazul CONPET, este cu atat mai importanta respectarea celor mai inaltei standarde de
guvernanta corporativa, stiut fiind ca investitorii institutionali sunt deosebit de sensibili la aceste
aspecte.

In aplicarea cadrului de reglementare general, CONPET a adoptat documente prin care
guvernanta corporativa este transpusa in practica:

Page 71 of81

,

L



SC "CONPET" SAPloiesti Raportul anual al administratorilor 2013

I

• Actul constitutiv al CONPET, care cuprinde prevederi referitoare la organismele de
conducere (adunare generala, consiliu de administratie, conducere executiva) precum si la
competentele si procedurile de functionare a acestora;

• Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de Administratie, care detaliaza si
operationalizeaza modul in care acest organism se intruneste, modul in care analizeaza,
dezbate si ia decizii, felul in care interactioneaza cu conducerea executiva si ~u alte parti.

• Regulamentul de organizare si functionare al CONPET, Codul de etica,1 Regulamentul
intern, care preiau, detaliaza si operationalizeaza unele aspecte incidente ale cadrul de
guvernanare al societatii. .

Este in curs de elaborare, urmand a fi aprobat de catre Consiliul de Administratie, Regulamentul
de Guvernanta Corporativa, dispozitiile acestuia urmand a fi conforme cu cerintele Codului de
Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori; o parte a prevederilor acestui regulament este
inclusa in Planul de administrare.

I

Este in curs de elaborare, urmand a fi aprobat de catre Consiliul de Administratie; Regulamentul
privind organizarea si functionarea Comitetelor consultative constituite la nivelul Consiliului de
Administratie, cuprinzand: cadrul legal incident, denumirea comitetelor consultative,
organizarea, functionarea si atributiile acestora si componenta comitetelor consultative.

Conform Deciziei Directorului General nr. 145/ 08.03.2013, s-a constituit colectivul pentru
derularea operatiunilor necesare pentru tranzactionarea pe piata reglementata la vedere
administrate de B'v.B., la categoria 1, a actiunilor emise de SC Conpet SA, in respectiva decizie
fiind prevazute component si atributiile acestui colectiv.

I

Urmare necesitatii adaptarii cerintelor functionale si de perspectiva ale societatii, Consiliul de
Administratie va analiza oportunitatea constituirii unei structuri organizatorice in cadrul careia va
exista un Departament specializat dedicate relatiei cu actionarii/ investitorii, departament al
carui personal va fi pregatiti instruit periodic I format profesional dpdv al principiilor guvernantei
corporative, managementului si relatiei cu actionarii si care sa poata acoperi cerintele specifice
de raportareI informarel comunicare impuse in cazul societatior listate pe B.v.B.

La nivelul CONPET structurile de guvernanta corporativa sunt:

1. Adunarea Generala a Actionarilor;

2. Consiliul de Administratie, la nivelul caruia sunt constituite Comitete consultative,
respectiv:

•

•

•

•

•

Comitetul de nominalizare si remunerare;

Comitetul de audit;

Comitetul financiar si pentru relatia cu investitorii;

Comitetul pentru relatiile cu autoritatile de reglementare si de energie;

Comitetul de dezvoltare .

3. Directorul General.

Page 72 of81



SC " CONPET" SAPloiesti

Adunarea Generala a Actionarilor

Raportul anual al administratorilor 2013

Structura actionariatului, corespunzator structurii sintetice consolidate a actionarilor la data de
referinta 15.11.2013, este urmatoarea:

• Statul Roman, prin Ministerul Economiei (ministerul de resort sau
potrivit legii):

• Numar de actiuni: 5.083.372;

• Valoare aport la capitalul social: 16.775.127,60 lei;

• Cota de participare la profit si pierdere: 58,7162%.

succesorii acestuia,
!

• S.C. Fondul Proprietatea SA:

• Numar de actiuni: 2.571.461;

• Valoare aport la capitalul social: 8.485.821,3 lei;

• Cota de participare la profit si pierdere: 29,7020%.

• Alti actionari persoane fizice si juridice:

• Numar de actiuni: 1.002.695;

• Valoare aport la capitalul social: 3.308.893,5 lei;

• Cota de participare la profit si pierdere: 11,5818%.

Actionarul majoritar al societatii CONPET este Statul roman. Drepturile si indatoririle Statului
roman, in calitate de actionar majoritar, vor fi exercitate, in Adunarile Generale ale Actionarilor,
de catre Ministerul Economiei - Departamentul pentru Energie, sub autoritatea caruia este
plasata societatea, prin acte normative specifice, prin reprezentanti special desemnati, potrivit
dispozitiilor legale.

Actionarii isi exercita drepturile in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor 1 ("AGA"), care
reprezinta cel mai inalt organism decizional al societatii. Competentele de aprobare ale Adunarii
Generale a Actionarilor, conditiile de organizare si de validitate a sedintelor: acestora sunt
stabilite in Actul Constitutiv al societatii, in conformitate cu reglementarile aplicabile, si se
completeaza cu prevederile legale incidente.

Fiecare actiune subscrisa si platita, potrivit legii confera detinatorului dreptJI la un vot in
Adunarea Generala a Actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organismele de
conducere, dreptul de a participa la distribuirea dividendelor conform prevederilor Actului
Constitutiv si dispozitiilor legale, precum si alte drepturi prevazute de acestea.

Actionarii au dreptul la o corecta si completa informare in Adunarea Generala a Actionarilor
asupra situatiei societatii. In cazul emisiunii de noi actiuni, actionarii existenti au drept de
preferinta la subscriere, in conditiile legii.
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Adunarile Generale sunt ordinare si extraordinare.

r- ..

Raportul anual al administratorilor 2013

Adunarea Generala a Actionarilor se convoaca de catre Consiliul de Administratie, ori de cate
ori este necesar. Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor va respecta prevederile legale cu
privire la societatile comerciale, precum si reglementarile pietei de capital si dispozitiile Actului
Constitutiv. Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii in
Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a.

Pentru a asigura tratamentul egal si exercitarea deplina si intr-o maniera echitabila a drepturilor
detinatorilor de actiuni, S.C. CONPET SA pune la dispozitia acestora toate informatiile
relevante cu privire la AGA si la deciziile adoptate, conform legii, atat prin mijloacele de
comunicare in masa, cat si in sectiunea speciala, deschisa pe pagina proprie de internet.

S.C. CONPET SA depune toate diligentele, cu respectarea cerintelor legislatiei in materie,
pentru facilitarea participarii actionarilor la lucrarile Adunarilor Generale, precum si a exercitarii
depline a drepturilor acestora. Actionarii pot participa si vota personal in Adunarea Generala a
Actionarilor, dar au si posibilitatea exercitarii votului prin reprezentare sau prin co'respondenta.

,

Adunarea Generala a Actionarilor este deschisa si prezidata de Presedintele Consiliului de
Administratie sau in lipsa acestuia, de catre acela care ii tine locul.

In cadrul Adunarilor Generale ale Actionarilor se permite si se incurajeaza dialogul intre
actionari si membrii Consiliului de AdministratieI Directorul General. Fiecare !actionar poate
adresa administratorilor intrebari referitoare la activitatea societatii, conform prevederilor legale.

!,

Hotararile luate de Adunarile Generale ale Actionarilor in limitele legii si ale Actului Constitutiv
sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat impotriva.

Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor contrare legii sau Actului Constitutiv pot fi atacate in
justitie, in conditiile legii.

Consiliul de Administratie

Societatea este administrata de catre un Consiliu de Administratie, compus din 7,administratori,
alesi de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pe o perioada I de 4 ani, cu
posibilitatea de a fi realesi pe noi perioade de 4 ani. Administratorii pot avea calitatea de
actionari.

Membrii Consiliului de Administratie au fost alesi prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a
Actionarilor nr. 61 28.11.2013, cu respectarea prevederilor aplicabile societatilor admise la
tranzactionare, fiind selectati in conformitate cu prevederile legale prevazute in OUG nr. 1091
2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Consiliul de Administratie are urmatoarea componenta, aceasta fiind prezentata detaliat si pe
pagina de internet a societatii:

Administratori neexecutivi:

• dl. Dan Weiler - Presedintele CA

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

• dna. Cristiana Chiriac - Membru CA
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• dl. Dragos Lucian Dinu - Membru CA

• dl. Radu Bugica - Membru CA

• dl. Darius Dumitru Mesca - Membru CA

Administrator executiv:

• dl. Liviu lIasi - Membru CA si Director General

Raporlul anual al administratorilor 2013

Presedintele Consiliului de Administratie a fost ales de catre membrii' Consiliului de
Administratie, prin Decizia CA nr 16 I 28.11.2013, conform prevederilor Art. 19 alin. (3) din
Actul Constitutiv al societatii.

Conform Art. 39 alin. (2) din O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a
intreprinderilor publice, remuneratia si celelalte avantaje oferite administratorilo'r si directorului
general vor fi consemnate in situatiile financiare anuale si in raportul anual al! Comitetului de
nominalizare si remunerare. Politica si criteriile de remunerare a administratorilor si Directorului
General vor fi facute publice pe pagina de internet a societatii, prin grija Consiliului de
Administratie

Componentele remuneratiei administratorilor neexecutivi sunt prevazute in contractul de
administrare, respectiv la Cap. VII Drepturile administratorului, Art. 15 (referitor la indemnizatia
fixa bruta lunara) si Art. 17 (referitor la componenta variabila a remuneratiei administratorilor
neexecutivi). Remuneratia administratorului executiv este unica si stabilita prin contractul de
mandat incheiat pentru functia executiva, acesta nemaibeneficiind de remuneratia prevazuta de
contractul de administrare

In caz de vacanta a unuia sau a mai multor posturi de administrator, Consiliul de Administratie
procedeaza la numirea unor administratori provizorii, pana la intrunirea Adunarii Generale
Ordinare a Actionarilor.

Consiliul de Administratie se intruneste, de regula, la S.C. CONPET SA, sau la orice punct de
lucru al societatii sau in orice loc comunicat prin convocare. Se pot organiza sedinte operative
ale Consiliului de Administratie prin mijloace de comunicare la distanta care sa intruneasca
conditiile tehnice necesare pentru identificarea participantilor, participarea efectiva a acestora la
sedintele Consiliului de Administratie si retransmiterea deliberarilor in mod continuu (prin
intermediul e-mail-ului, telefonului, video conferinta sau alte echipamente de comunicatie), ori
de cate ori este necesar, dar cel putin o data la 3 luni, la convocarea Presedintelui sau la
cererea motivata a 2 dintre membrii sai sau a Directorului General. Consiliul de Administratie
este, de asemenea, convocat la cererea motivata a cel putin doi dintre administratori sau a
directorului general. In acest caz, ordinea de zi este stabilita de catre autorii cererii. Presedintele
este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.

Sedintele Consiliului de Administratie sunt convocate printr-o instiintare transmisa tuturor
membrilor Consiliului de Administratie, telefonic si pe e-mail, cu cel putin 5 zile lucratoare
inainte de data la care urmeaza sa aiba loc sedinta. In cazuri deosebite, se~inta se poate
convoca in regim de urgenta. Convocarea va cuprinde data, ora si locul in care se va desfasura
sedinta, si va avea anexata ordinea de zi. In cazuri bine justificate, Presedinteld Consiliului de
Administratie poate dispune reprogramarea datei sedintei sau suplimentarea ordinii de zi a
acesteia.
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Pentru validitatea deciziilor este necesara prezenta (direct sau prin reprezentare), a cel putin
cinci din numarul membrilor consiliului, iar deciziile se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti.
Presedintele consiliului de administratie va avea votul decisiv in caz de paritate a voturilor.

Membrii Consiliului de Administratie nu pot fi reprezentati la intrunirile organului respectiv decat
de alti membrii ai sai. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

Pentru deciziile luate in sedintele la care un membru al Consiliului de Administratie nu a
participat, el ramane raspunzator daca in termen de 30 zile, de cand a luat la cunostinta de
acestea, nu a facut impotrivire in formele precizate de lege.

La nivelul Consiliului de Administratie exista urmatoarele comitete consultative:
I

1. Comitetul de nominalizare si remunerare (constituit prin Decizia CA nr. 16/
28.11.2013) avand in componenta urmatorii administratori: dl. Dan Weiler - presedinte,
dna. Cristiana Chiriac si dl. Dragos - Lucian Dinu - membri; .

2. Comitetul de audit (constituit prin Decizia CA nr. 16/ 28.11.2013) avand in
componenta urmatorii administratori: dna. Roxana - Elena Gheorghe _: presedinte, dl.
Darius - Dumitru Mesca si dl. Radu Bugica - membri;

3. Comitetul financiar si pentru relatia cu investitorii (constituit prin Decizia CA nr. 17/
06.12.2013) avand in componenta urmatorii administratori: dl. Radu Bugica -
presedinte, dl. Liviu lIasi si dna. Roxana - Elena Gheorghe- membri;

4. Comitetul pentru relatiile cu autoritatile de reglementare si de energie (constituit
prin Decizia CA nr. 17/06.12.2013) avand in componenta urmatorii administratori: dna.
Cristiana Chiriac - presedinte, dl. Dan Weiler, dl. Liviu lIasi si dl. Darius - Dumitru
Mesca - membri;

5. Comitetul de dezvoltare (constituit prin Decizia CA nr. 17/ 06.12.2013) va avea in
componenta urmatorii administratori: dl. Liviu lIasi - presedinte, dl. Dan Weiler, dna.
Roxana - Elena Gheorghe, dl. Darius - Dumitru Mesca si dl. Dragos - Lucian Dinu -
membri.

Comitetul de Audit si Comitetul de nominalizare si remunerare sunt obligatorii, conform
prevederilor legale in vigoare.

Comitetele consultative se intrunesc ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui,
iar propunerile/ recomandarile formulate catre Consiliul de Administratie (pentru fundamentarea
luarii deciziilor acestuia) se adopta cu majoritate de voturi exprimate.: Atributiile si
responsabilitatile comitetelor consultative se stabilesc de catre Consiliul de Administratie.

Consiliul de Administratie poate constitui, prin decizie, si alte comitete consultative, in diverse
domenii de activitate, in functie de necesitatile si strategia manageriala a societatii.

Cel putin un membru al fiecarui comitet consultativ trebuie sa fie administrator neexecutiv
independent. Comitetul de audit si cel de remunerare sunt formate numai din administratori
neexecutivi. Cel putin un membru al comitetului de audit trebuie sa detina experienta in
aplicarea principiilor contabile sau in aud it financiar. :
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Directorul General

Raportul anual al administratorilor 2013

Directorul General al S.C. CONPET SA a fost numit de catre Consiliul de Administratie, dintre
membrii acestuia, incepand cu data de 06.12.2013, prin Decizia CA nr. 17/ 06.12.2013, prin
Contractul de mandat nr. 1 / 06.12.2013 delegandu-i-se conducerea societatii in conformitate cu
prevederile legale in vigoare si cu Actul Constitutiv.

Directorul General al societatii are atributiile prevazute in Actul Constitutiv, completate cu
prevederile legale aplicabile.

Directorul General furnizeaza Consiliului de Administratie, in mod regulat si cuprinzator,
informatii detaliate cu privire la toate aspectele importante ale activitatii societat;ii. In plus, orice
eveniment de importanta majora este comunicat imediat Consiliului de Administratie.

De asemenea, orice membru al Consiliului de Administratie poate solicita Directorului General
informatii cu privire la conducerea operativa a societatii.

Organele de conducere si organele de administrare sunt active, au independenta de a adopta
deciziile pe care le considera oportune, isi inteleg rolul si sunt permanent in masura sa-si
sustina deciziile in fata structurilor de administratie sau a altor parti interesate care au dreptul sa
obtina astfel de informatii. '

Gestionarea conflictelor de interese
,

Consiliul de Administratie si Directorul General vor adopta solutii operationale corespunzatoare
pentru a facilita identificarea si solutionarea adecvata a situatiilor in care un administrator are un
interes material in nume propriu sau in numele unor terti.

Administratorul sau directorul general care are intr-o anumita operatiune, direct sau indirect,
interese contrare intereselor societatii trebuie sa ii instiinteze despre aceasta pe ceilalti
administratori si pe auditorul intern si sa nu ia parte la nicio deliberare privitoare la aceasta
operatiune. Aceeasi obligatie o are administratorul sau directorul general in caz41 in care, intr-o
anumita operatiune, stie ca sunt interesate sotul sau sotia sa, rudele ori afinii sai pana la gradul
al IV-lea inclusiv;

Membrii Consiliului de Administratie pastreaza confidentialitatea asupra oricaror fapte, date sau
informatii de care au luat cunostinta in cursul exercitarii responsabilitatilor si inteleg ca nu au
dreptul de a le folosi sau de a le dezvalui nici in timpul activitatii si nici dupa incetarea acesteia.

Pentru evitarea aparitiei conflictelor de interese, societatea a stabilit o serie de reguli
deontologice ce trebuie respectate atat de membrii Consiliului de Administratie, cat si de
Directorul General si de angajatii societatii, in corelare cu prevederile legale aplicabile.

Transparenta, informarea si comunicarea

Ca societate cotata la categoria I a BVB, CONPET respecta intrutotul obligatiile de raportare
catre investitori si catre piata in general, intocmind si transmitand rapoartele periodice si
ocazionale cerute de regulamentele Bursei. Societatea a pus de asemenea la punct o strategie
de comunicare catre alte parti interesate, de la autoritati si comunitati locale si pana la presa.

Ca societate ce activeaza intr-un mediu concurential de deosebita insemnatate. pentru
economie in general, CONPET urmareste sa atinga echilibrul adecvat intre informatiile de
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natura confidentiala si cele de interes public. Au fost adoptate reglementari interne privind
diseminarea informatiei si respectarea confidentialitatii.

In cadrul Programului de dezvoltare a sistemului de control internlmanagerial elaborat in
conformitate cu OMFP nr.946/2005, republicat in 2011, cu modificarile si completarile ulterioare,
si avand in vedere necesitatea construirii unei culturi a integritatii in cadrul CONPET, au fost
parcurse incepand cu 2011 urmatoarele etape principale pentru dezvoltarea Guvernantei
Corporative:

1. Analiza de conformitate si etica la nivelul societatii

Aceasta etapa a presupus analiza structurii si categoriilor de operatiuni derulate de societate
pentru a determina cadrul normativ aplicabil (national si european, inclusiv acquis-ui comunitar
direct aplicabil), precum si a standardelor si bunelor practici relevante.

2. Identificarea si asumarea valorilor societatii

Presupune organizarea si facilitarea procesului de definire a misiunii - viziunii - valorilor
companiei, in raport de nevoile de conformitate si etica identificate si in raport de prioritatile
economico-financiare ale companiei.

3. Codul de Etica

Exista implementat Codul de Etica (conduita) al societatii elaborat in data de 27.04.2012, de
care Consiliul de Administratie a luat act prin Decizia CA nr. 519/09.05. 2012.

S-a constituit entitatea Cabinet de Etica in cadrul Serviciului Resurse Umane, in cadrul caruia a
fost numit Consilierul de Etica, prin Decizia Directorului General nr. 158/22.05.2012.

4. Diseminare si promovare a codului etic

Aceasta reprezinta componenta finala a programului, care presupune instruirea periodica a
tuturor angajatilor cu privire la strategia institutionala a societatii, asteptarile in materie de
conduita prin raportare la codul etic, precum si drepturile si obligatiile personalului in materie de
etica si conformitate.

Organizarea programului de formare porneste de la premisa ca, daca o societate asigura
functionarea eficienta a promovarii unui comportament etic, determinand schimbare atitudinala
in randul personalului sau, atunci acest sistem poate sa limiteze conflictele interne, furturile din
bunurile companiei si fraudele, utilizarea resurselor societatii in alte scopuri detat cele pentru
care sunt acolo, utilizarea imaginii acesteia in beneficiul personal al angajatilor sau sabotarea
intereselor societatii prin conduita necorespunzatoare a angajatilor in raport cu clientii sau
partenerii de afaceri, respectiv coruptia etc. Iar toate acestea se masoara in bani'. Functionarea
unui astfel de sistem contribuie la intarirea sistemului de integritate intern si a sentimentului de
siguranta al angajatului, la identificarea acestuia cu valorile societatii, deci la o performanta mai
mare, care in cele din urma se poate traduce in profit mai mare.

Responsabilitate sociala si corporativa

Responsabilitatea sociala corporativa inseamna concentrarea atentiei asupra impactului social
si de mediu al business-ului actionand ca o politica integrata in viata societatii infiuentand luarea
deciziilor de zi cu zi precum si actiunile organizatiei la toate nivelurile.
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Responsabilitatea sociala corporativa este parte integranta a strategiei CONPET. Societatea isi
propune ca fiecare angajat al companiei sa aiba un comportament social responsabil. Totodata,
isi propune si o imbunatatire a practicilor de business prin intarirea politicii de Guvernare
Corporativa.

Prin urmare, CONPET este responsabila nu numai pentru ea insasi, ci si pentru clientii,
actionarii si angajatii societatii, de vreme ce activitatea acestora a avut intotdeauna un impact
asupra societatii si mediului inconjurator.

Pe termen mediu se propune crearea unei politici privind responsabilitatea sociala corporativa
care sa defineasca ariile in care CONPET poate interveni la nivelul comunitatilor locale precum
si pentru a monitoriza si comunica performantele companiei in aceasta privinta, diseminand
informatiii in acest sens prin diverse canale de comunicare.

CONPET, consecventă principiilor dezvoltarii durabile, utilizeaza instrumentele specifice unei
economii moderne, oferite de mentinerea si imbunatatirea continua a ,Sistemului de
Management Integrat Calitate, Mediu, Sanatate si Securitate in MuncalOcupatibnala precum si
implementarea unui Sistem de Management Energetic, si a unui Sistem de Management al
riscurilor, ambele incepand cu anul 2014. .

Societatea s-a angajat sa realizeze si sa mentina cele mai inalte standarde in toate aspectele
activitatii sale, sa exercite un impact pozitiv asupra tuturor comunitatilor in care activeaza. O
atentie deosebita se acorda laturii educative, activitatilor sportive si culturale si spiritului
umanitar.

Aceasta angajare implica nu numai acordarea de suport financiar anumitor institutii ci inseamna
si conlucrare pentru ca fiecare angajat, partener, colaborator, actionar sa fie tratat cu demnitate
si respect. In acest sens, CONPET a elaborat propriul Cod Etic, bazat pe urmatoarele principii:
respectarea cadrului legal si a normelor interne, respect si incredere, orientarea spre calitate,
confidentialitate, evitarea conflictelor de interese, responsabilitate fata de comunitatea locala,
responsabilitate fata de mediu, transparenta si loialitate.

Unul dintre obiectivele strategice pe termen lung ale CONPET este participarea la dezvoltarea
profesionala a angajatilor prin imbunatatirea continua a cunostintelor si competentelor. Avand in
vedere ca formarea unui specialist in domeniul petrolier presupune o perioada indelungata de
pregatire si formare profesionala, societatea a ales sa colaboreze cu UPG Ploiesti pentru
selectia celor mai buni studenti ai facultatilor de profil. Chiar inainte ca acestia sa devina
angajati ai societatii li se ofera posibilitatea efectuarii unor perioade de stagiu de practica in
cadrul societatii.

In fiecare an, cu ocazia Zilei Petrolistului si a Zilei Societatii, precum si cu diverse alte ocazii,
CONPET organizeaza actiuni de promovare a imaginii societatii: simpozioane, prelegeri, etc.

i

Actiuni in vederea imbunatatirii in continuare a guvernantei corporative a CONPET

Odata cu listarea la categoria 1 a BVB, CONPET si-a asumat aplicarea Codului de Guvernanta
Corporativa al Bursei de Valor Bucuresti si deci a celor mai inalte standarde de guvernanta
corporativa existente in Romania in acest moment.

O componenta esentiala a acestui program va consta in instituirea unui mecanism de evaluare
periodica a insasi activitatii Consiliului de Administratie in ansamblul sau si la nivelul Comitetelor
consultative ale acestuia, bazat pe criterii de performanta masurabile.
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CAP.7. PROPUNEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

7.1 APROBAREA SITUATIILOR FINANCIARE INCHEIATE lA 31.12.2013.

7.2 APROBAREA REPARTIZARII PROFITULUI NET AFERENT EXERCITIUlUI FINANCIAR 2013.

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului
la societăţile naţionale, companiile naţionale si societăţile comerciale cu capital integral sau
majoritar de stat, precum si la regiile autonome, a Memorandumului guvernului privind măsurile
ce trebuie avute În vedere la elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli pentru anul 2013 ale
operatorilor economici cu capital sau patrimoniu integral ori majoritar de stat, a BVC aprobat
pentru anul 2013, supunem aprobării repartizarea profitului net contabil, după cum urmează:

Rezerve legale
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti
Participarea salariatilor la profit(10%)
Dividende cuvenite actionarilor (85%)
Alte rezerve (5%)

o lei
21.666 lei

3.475.098 lei
29.538.340 lei
1.737.550 lei

Total profit repartizat 34.772.654 lei

Modalităţile de plată propuse pentru dividendele aferente anului 2013 către acţionari sunt
următoarele:

prin virament bancar pentru solicitanţii acţionari persoane fizice sau juridice, care
comunică În scris SC CONPET un cont bancar, precum şi pentru acţionarii care au
calitatea de angajat al societăţi

I

prin mandat poştal pentru persoanele fizice, la domiciliul Înscris În registrul acţionarilor la
data de Înregistrare, registru a cărei evidenţă este ţinută de Depozitarul Central SA
Bucureşti;

În numerar la sediul societăţii, pentru acţionarii care deţin cel mult 3 acţiuni.

Presedinte Consiliul de Administratie
, S.C. Conpet SA '

Dan Weiler

~ /JAi
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Anexe:

i

Raportul anual al administratorilor 2013

a) Actul constitutiv in vigoare, actualizat la data de 16.01.2014 si actele constitutive ale
societăţii, modificate in cursul anului 2013; I

b) Lista contractelor importante Încheiate de societate pe anul 2013;
c) Actele de demisie ale unor administratori care au facut parte din Consiliul de Administratie in
anul 2013; CV-urile administratorilor actuali (aflati În funcţie la data de 27.03.2014);
d) Lista persoanelor afiliate societatii !
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ANEXA b - Lista contractelor importante incheiate de societate in anul 2013

Beneficiar/Furnizor Nr. şi data Obiectul contractului
contractului

Prestări de servicii pentru terti

S.C OMV PETROM SA BC Transport ţiţei ţara, gazolina, etan şi condensat438/17.12.2013

S.C. PETROTEL LUKOIL SA BC Transport ţiţei import429/11.12.2013

S.C. PETROTEL LUKOIL SA BC Transport ţiţei ţara443/19.122013

SC. ROMPETROL RAFINARE SA - BC Transport ţiţei import
PETROMIDIA 441/19.12.2013

Achiziţii de bunuri şi servicii-S.C. CONPET SA - Cumpărător
.

GRUP FEROVIAR ROMAN SA S-CA Transport a producţiei de ţiţei şi gazolina din rampele de
168/30.04.2013 incarcare la rafinarii cu vagoane cisterna

TANCRAD S.R.L.. L-CA Proiectare şi execuţie punere în siguranţa traversare rau
201/28.05.2013 Argeş, zona Cateasca,jud. Argeş

SNTFM CFR MARFA SA S-CA Transport ţiţeiBUCURESTI 434/12.12.2013

TINMAR-IND SA P-CA Furnizare energie electrica LOT 1-zona ENEL231/01.07.2013

OMV PETROM MARKETING SA P-CA Furnizare carburant pe baza de carduri84/21.03.2013

P-CA Furnizare, proiectare şi instalare echipamente radio în
TANGIBLE CORPORATION S.R.L. 341/30.09.2013 microunde pentru modernizare linii de radioreleu în

microunde etapa 2

L-CA Lucrari de reabilitare a rezervorului R2 pentru ţiţei (10.000
ARGENTA S.R.L. CONSTANŢA 381/07.11.2013 mC),Staţia de pompare Calareţi,com. Tamadaul Mare,

judeţul Calaraşi
. .

Ecologizare terenuri, ape poluate - avarii accidentale,

S-CA preluare pamant contaminat cu produs petrolier - Regiunea
ENVIROTECH SR.L. 452/31.12 ..2013 2 (obiective din judeţele

Argeş, Ca laraşi,Damboviţa, Giurgiu,Ialomiţa ,Prahova, Tu Icea,
Ilfov)

TANGIBLE CORPORATION SR.L. P-CA Furnizare licenţe pentru produse de tip Microsoft Enterprise
310/12.09.2013 Agreement -MS EAR.

EUROSTING AAW INDUSTRY SR.L. L-CA Execuţie de lucrari de modernizare a instalaţiei PSI Rampa
276/12.08.2013 Imeci,Judeţul Covasna

TINMAR-IND SA P-CA Furnizare energie electrica LOT 3-zona CEZ233/01.07.2013

L-CA Proiectare si executie înlocuire conducta titei 140/."
CONDMAG SA Cartojani-pioieşti, localitatea Roata de Jos: judeţul367/16.10.2013 Giurgiu,zona CAP. Crevedia

.

GAZPET INSTAL S.R.L. PLOIEŞTI L-CA Lucrari de punere în siguranţa traversare rau Gilort, comuna
225/25.06.2013 Jupanesti,judeţul Gorj

TINMAR-IND SA P-CA Furnizare energie electrica LOT 2-zona ELECTRICA şi EON
. 232/01.07.2013
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Beneficiar/Furnizor Nr. şi data Obiectul contractuluicontractului

ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L P-CA Furnizare motorina în sistem vrac pentru locomotivele
339/30.09.2013 aparţinând Conpet SA

S-CA Servicii de mentenanţa a subsistem ului de cablu-fibra optica
PRIME TELECOM S.R.L 252/23.07.2013 din cadrul sistemului de telecomunicaţii aparţinând Conpet

. SA

TALPAC S.R.L L-CA Modernizare instalaţie PSI Rampa Salonta
289/29.08.2013

TINMAR-IND SA P-CA Furnizare energie electrica LOT 1
58/28.022013

L-CA
Proiectare şi execuţie Inlocuire conducta titei 5 9/16" Staţie

TALPAC S.R.L 334/25.09.2013 Ghelniţa - Rampa Imeci, în zona sat Imeni - CAP. Ghelniţa

L.CA
Proiectare, obţinere avize, acorduri şi Autorizaţia de

EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L 274/07.08.2013 Construire şi execuţie lucrare "modernizare Rampa Pecica"

Execuţie de lucrari de înlocuire a conducteide transport ţiţei

CONDMAG SA L-CA 103/4 Mâdulari-Botorani, în zona DN 67 Dragaşani-Târgu
93/29.03.2013 Jiu, localitate Maciuca, judeţul Vâlcea

Servicii de proiectare -elaborare standard de firma şi

S-CA
documentaţie tehnica-economica pentru execuţia lucrarilor

CORROCONT LTD BUDAPESTA 374/30.10.2013 de modernizare şi monitorizare sistem de protecţie catodicâ
la conductele de transport ţiţei Ţicleni-Ploieşti, Fl, F2

TMUCB SA BUCUREŞTI L-CA Proiectare şi execuţie reabilitare rezervor R6 Orleşti
250/19.07.2013

Servicii de ecologizare terenuri, ape poluate, preluare

ENVIROTECH S.R.L S-CA pamânt contaminat REG.4-obiective din judeţele
382/0811.2013 Dolj,Vâlcea, Olt,Gorj

INSPET SA L-CA
Înlocuire conducta ţiţei 8 5/8" Oprişeneşti-Cireşu, zona

333/25.09.2013 Depozit Oprişeneşti

.

CERTSIGN SA Servicii de verificare, reglare, reparare supape de siguranţaS-CA
351/08.10.2013

CON METAL CF S.R.L S-CA
Servicii de verificare, întreţinere curenta şi reparaţie a liniilor

411/27.11.2013 feroviare industriale

EXPERTISSA HQ S.R.L BUCUREŞTI P-CA Furnizare desktop-uri şi laptop-uri
451/30.12.2013

CONDMAG SA L-CA
Construcţii-montaj pentru rezervor nou de apa PSI, la staţia

352/08.10.2013 Baicoi

EUROPEAN PROTECTION SERVICE
S-CA-CD Servicii de paza, protecţie şi intervenţie

S.R.L 372/29.10.2013

TINMAR-IND SA P-CA Furnizare energie electrica - lot 3
60/28.02.2013

EUBAU TECH INDUSTRY S.R.L
L-CA-CD

Lucrari de protecţie anticaroziva şi etanşarea interioara a
BRAZII DE SUS 436/16.12.2013 rezervorului R4 pentru ţiţei (5400 mc) - Rampa Ciresu
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Beneficiar/Furnizor Nr. şi data Obiectul contractului
contractului

IPM-PARTNERS ROMÂNIA SA
Proiectare şi execuţie înlocuire conductă magistrală

PLOIEŞTI L-CA-CD transport ţiţei 10 3/4" Radineşti-Orleşti, Zona UM Botorani-
431/12.12.2013 aval punct "Ciobani"

Proiectare şi execuţie înlocuire conductă ţiţei 123/4" si 14
TALPAC S.R.L L-CA-CD 3/4" Cartojani-Ploieşti, supratraversare rău Argeş,

283/20.08.2013 localitatea Gaiseni, judeţul Giurgiu

GAZPET INSTAL S.RL PLOIEŞTI L-CA-CD
Înlocuire conductăţiţei 6 5/8" F1 Sat Chinez-Biled, zona

449/20.12.2013 comuna Biled, judeţul Timiş

ARGENTA S.RL CONSTANŢA
.

L-CA
Lucrări de înlocuire conductă ţiţei 103/4" Icoana-Cartojani,

357/10.10.2013 în zona Pădure Bucov

CONSTANTIN GRUp S.RL S-CA Servicii de reparaţii de tip RR pentru locomotive
228/27.06.2013

S-CA
Curăţare de şiam rezervoare depozitare ţiţei, rezervoare

ENVIROTECH S.RL 424/10.12.2013 scursori, decantoare şi reţea de canalizare - CONPET

,

TINMAR-IND SA P-CA Furnizare energie electrică - LOT 2
59/28.02.2013

PETROSTAR SA S-CA
Proiectare înlocuire conductă ţiţei import 24" Bărăganu-

356/10.10.2013 . Călăreţi

Proiectare şi execuţie înlocuire conductă gazolină 6 5/8"
GAZPET INSTAL S.RL PLOIEŞTI L-CA-CD Ţicleni-Ploieşti, zona Artaroasa II, punct Ciobani localitate

412/27.11.2013 Morunglav, judeţul Olt

Lucrări de înlocuire conductă la supratraversarea răului
PRODREP MG SR.L L-CA lalomiţa pe estacada existenţa aparţinănd S.C. OMV

153/24.04.2013 PETROM SA cu conducta de transport ţiţei

Execuţie lucrări de înlocuire conductă ţiţei4" depozit Petreu-
CONDMAGSA L-CA Rampa Marghita, în zona Rampa Marghita, localitatea

439/18.12.2013 Marghita, judeţul Bihor

DACELECTRIC S.RL L-CA
Reamplasare post transformare 1000 KVA - 20/0,5 KV

301/09.09.2013 Orleşti

GAZPET INSTAL S.RL PLOIEŞTI L-CA-CD
Lucrări de înlocuire conductă ţiţei 4 + 8 5/8" Comăneşti-

409/26.11.2013 Vermeşti, în zona staţie Comăneşti - traversare Trotuş

SNIF PROIECT SA S-CA
Proiectare pentru înlocuire conductă ţiţei import 28"

353/08.10.2013 Constanţa-Bărăgnu

.

REMARUL 16 FEBRUARIE SA S-CA Reparaţie de tip RR la locomotivă aparţinănd CONPET
224/21.06.2013

REMARUL 16 FEBRUARIE SA S-CA Reparaţie de tip RR la locomotivă
223/21.06.2013

.

SERVICE FAUR S.RL S-CA Reparaţie de tip RR la locomotivă)
72/07.03.2013

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


S.C. CONPET SA
Str. Anul 1848nr. 1-3,Ploiesti, cod 100559,jud. Prahova, ROMANIA;
Tel: +40-244-401360, Fax: +40.244.516451;
E.mail: conpet@conpet.ro ; Web: www.conpet.ro ;
Cod unic de înregistrare: R 1350020, Cod CAEN4950 ,
Inregistrata la Registrul Comertului Prahovasub nr. J29/6'/22.01.1991;
Capital social subscris si varsat 28 569842,40lei

Beneficiar/Furnizor Nr. şi data Obiectul contractului
contractului

MULTIMODAL SERVICE S.R.L. S-CA Mentenanţă locomotive şi remediere defecte accidentale
248/15.07.2013

ROSEN EUROPE BV OLDENZAAL,
Servicii de inspecţie interioară conducte ţiţei 103/4 F1

OLANDA S-CA Bărbăteşti-Silişte şi 10 3/4 F2 Orleşti-Ploieşti şi elaborare
376/01.11.2013 rapoarte aferente inspecţiei

INTELL PSY HUMAN RESOURCES
S-CA-CD Servicii de consultanţă gestionare resurse umane

S.R.L. BUCUREŞTI 336/26.09.2013

INTRAROM SA BUCUREŞTI P-CA Furnizare licenţe Oracle
300/09.09.2013
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S.C. CONPET SA
Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiesti, cod 100559,jud. Prahova, ROMANIA;
Tel: +40-244-401360, Fax: +40-244-516451 ;

.(i#M~hiE-mail: conpet@conpet.ro ; Web: www.conpet.ro ;
::::::: Cod unic de inregistrare: R 1350020, Cod CAEN 4950 ,
'~~#.H*ill' R' IC I'P h 2201199t nreglstrata la eglstru omertu UI ra ova sub nr. J29/6/ . . 1;
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.'CONPET
I

ANEXA d - Lista persoanelor afiliate societăţii comerciale I

Societatea nu deţine participaţii semnificative la alte societăţi. Singurele titluri deţinute pe termen'
lung sunt la următoarele societăţi: I

,

I

a) Registrului Independent Monitor, cu sediul În Bucureşti;

b) Project Development Company

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

	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024

