
CONPET
POLITICA REFERITOARE LA ENERGIE

ln calitate de operator al sistemului national de transport prin
conducte al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului, CONPET SA
este constienta de responsabilitatile sale de a functiona eficient,
promovand sustenabilitatea pe termen lung a operatiilor sale in termeni
economici si energetici, astfel incat sa-si imbunatateasca continuu
performanta energetica prin intermediul sistemului sau de management
al energiei, in conformitate cu cerintele ISO 50001:2011. ln acest sens,
CONPET S.A. se angajeaza ca prin politica sa in domeniul energiei;
; Sa functioneze in conformitate cu cerintele legale in vigoare si

alte cerinte aplicabile in termeni de utilizare si consum energie,
precum si de eficienta energetica;

; Sa asigure imbunatatirea continua a performantei energetice;
i Sa actioneze in vederea minimizarii pierderilor de energie

electrica si combustibili pentru producerea energiei termice,
pentru manevra feroviara din rampele de incarcare si pentru
autovehicule, astfel incat sa-si imbunatateasca consumurile si
sa reduca costurile referitoare la energie;

,. Sa asigure resursele si informatiile necesare pentru a indeplini
obiectivele si tintele in domeniul energiei;

r Sa ia in considerare imbunatatirea performantei energetice in
cadrul noilor proiecte si investitii precum si in cadrul
modificarilor pe care le promoveaza in privinta echipamentelor,
instalatiilor, sistemelor si proceselor sale;

z Sa sprijine achizitia si utilizarea de produse si servicii eficiente
din punct de vedere energetic:

- Sa realizeze constientizarea personalului si imbunatatirea
comunicarii in vederea asigurarii unei participari active la
realizarea obiectivelor si tintelor energetice.

Pentru a realiza directiile acestei politici, managementul de la cel mai inalt
nivel al CONPET SA isi declara vointa si angajamentul ferm de a
implementa un sistem de management al energiei conform cu prevederile
standardului SR EN ISO 50001:2011. care sa obtina certificarea
conformitatii sale.
Managementul la cel mai inalt nivel se angajeaza sa asigure toate resursele
necesare implementarii, mentinerii si imbunatatirii continue a eficacitatii
sistemului de management al energiei si a proceselor sale si a incredintat in
acest sens deplina autoritate si responsabilitate Reprezentantului
l\4anagementului si Managerului Energetic Autorizat ANRE.
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