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Jubileu CONPET - eveniment de amploare la Ploieşti 

 
 

JUBILEUL CONPET S.A  -  22 ianuar ie,  

eveniment  unic în is tor ia petro lu lu i  românesc ! 

 

1 1 5  a n i  d e  t r an s p or t  a l  ţ i ţ e i u l u i  p r i n  c o n du c t e ,  

25 de ani  de existenţă modernă a societăţi i  CONPET S.A.  

  

 Celebrăm împreună  momentul când s-a transportat prin conductă prima 

picătură de petrol românesc, respectiv anul înfiinţării primei societăţi comerciale 

pe acţiuni cu activitate în domeniul petrolier - CONPET S.A. .  

 1901 este anul de început al istoriei acestei activităţi. Atunci s-a transportat 

petrol printr-o conductă ce făcea legătura între o exploatare petrolieră de lângă 

Câmpina – sat Buştenari şi zona oraşului Ploieşti - gara CF Băicoi. 

 Vizionarul Anghel Saligny, inginerul de renume mondial, a avut, la sfârşitul 

secolului al XIX-lea, ideea construirii conductului – „albia prin care petrolul să 

meargă singur ziua şi noaptea de la izvorul lui până la Cernavodă şi 

Constanţa”. 

 An după an, reţeaua de transport s-a extins. Înaintaşii noştri au construit 

conducte magistrale cu diametre care au ajuns până la 710 mm (28 inch), 

pentru ca, în prezent, Sistemul Naţional de Transport să traverseze 24 de 

judeţe ale României. 



 Epoca modernă a început în data de 22 ianuarie 1991, odată cu înfiinţarea 

CONPET S.A. – operatorul Sistemului  Naţional de Transport al ţiţeiului, 

gazolinei, condensatului şi etanului lichid prin conducte. 

 De-a lungul celor 25 de ani de existenţă a CONPET, au avut loc 

transformări profunde în modul de lucru şi managementul activităţii. Calitatea 

serviciilor oferite clienţilor a fost îmbunătăţită prin realizarea primei infrastructuri 

moderne de gestionare a datelor şi comunicaţiilor necesare unui management 

performant. 

 În prezent, România - prin CONPET - dispune de un Sistem Naţional de 

Transport modernizat, cu o lungime de 3.800 de km, o capacitate de 27 de 

milioane tone/an şi un Dispecerat complet automatizat. 

  „Bursa de Valori Bucureşti, barometrul cel mai obiectiv al economiei de 

piaţă, a validat evoluţia şi performanţele companiei” - declaraţie a domnului 

Liviu Ilaşi, director general al CONPET S.A. . 

 În anul 2013, în ziua de 5 septembrie,  acţiunile societăţii au fost listate la 

Bursa de Valori Bucureşti, CONPET fiind printre primele companii din sectorul 

energetic care a ales deschiderea către piaţă, către investitori, către mass-

media şi publicul larg. 

  Cu ocazia acestei aniversări, CONPET S.A. va inaugura la sediul său o 

expoziţie de fotografie, cu tema „De la arhaic, la modern”, şi va lansa, în 

premieră, filmul de prezentare dedicat istoriei activităţii de transport prin 

conducte. 

 „Toate proiectele realizate în cadrul CONPET sunt fundamentate pe 

calitatea şi profesionalismul angajaţilor noştri, care au transformat compania 

într-un reper al sectorului energetic românesc” - declaraţie a domnului Liviu 

Ilaşi, director general al CONPET S.A. . 

 Păstrăm tradiţia de peste 115 ani şi privim viitorul ca pe o promisiune 

pentru generaţiile următoare. 
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