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PEOP, O SOLUŢIE 
PENTRU SECURITATEA 
APROVIZIONĂRII  
CU ENERGIE  
A UNIUNII EUROPENE

Anul acesta, transportatorul naţional de ţiţei şi produse derivate 
prin conducte şi pe calea ferată a marcat 115 ani de existenţă a 
transportului de ţiţei prin conducte în România şi 25 de ani de 
la înfiinţarea CONPET S.A. Alături de domnul Director General 
Liviu Ilaşi trecem în revistă momentele importante, principalele 
realizări, proiectele viitoare ale companiei, precum şi previziunile 
pentru anul ce urmează.
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Domnule director, se poate spune că 
aveţi o istorie comună cu compania 

pe care o conduceţi, din moment ce, 
imediat după terminarea facultăţii, v-aţi 
angajat la Conpet. Care sunt cele mai 
importante pagini ale unui virtual album 
al traseului parcurs împreună de la 
începuturi şi până în prezent? Liviu Ilaşi: 
Într-adevăr, cariera mea profesională este 
strâns legată de societatea CONPET. În anul 
1989, proaspăt inginer petrolist, absolvent 
al Institutului de Petrol și Gaze din Ploiești, 
am primit repartiție la Întreprinderea de 
Transport Țiței prin Conducte (I.T.T.C). Doi 
ani mai târziu, coordonam deja activitatea 
unui Sector de operare important pe 
Subsistemul de transport al ţiţeiului din 
ţară. Ulterior, am ocupat diverse poziţii 
manageriale în cadrul CONPET – Şef de 
Departament, Director Executiv, iar din 
anul 2005 am preluat conducerea societăţii, 
în calitate de Președinte al Consiliului de 
Administrație - Director General. Faptul 
că am făcut parte din multe echipe şi am 
dezvoltat proiecte de succes pe diverse 
zone de activitate m-a ajutat decisiv în noua 
poziție.

Perioada următoare a fost favorabilă 
dezvoltării unor proiecte majore pentru 
CONPET, finalizării celor deja începute 
și implementării unei noi strategii de 
management a companiei. În anul 2007 a 
fost implementat, în cadrul managementului 
general al companiei, un sistem de 
management integrat «Calitate-Mediu-
Sănătate, Securitate Ocupațională» certificat 
internațional, în 2008 a fost finalizat 
Proiectul de Modernizare a Sistemului 
Național de Transport al țițeiului prin 
conducte (S.N.T), pentru ca, în anul 2009 
să fie pus în operare Dispeceratul Central al 
S.N.T., la sediul central al companiei. 

A existat un moment când m-am 
despărțit, temporar, de echipă și de 
companie, dar în decembrie 2012 am 
revenit la conducerea CONPET și, astfel, 
am reluat traseul parcurs împreună, așa cum 
frumos ați spus, devenind mai puternici 
și mai competitivi. În septembrie 2013, 
Bursa de Valori București (BVB) a validat 
performanțele și rezultatele financiare 
bune înregistrate de companie, prin listarea 
acțiunilor societății pe piața reglementată, 

la categoria I, ulterior Premium. CONPET 
este astăzi o companie modernă, profitabilă 
și atractivă pentru investitori, cu angajați 
profesioniști și management performant, un 
actor important în industria petrolului și pe 
piața de capital. 

Cel mai important factor, însă, în tot acest 
șir de evenimente, a fost și rămâne coeziunea 
echipei, valoare pe care am creat-o împreună 
și care dă forță și unitate în idei și obiective.

Sunt mulțumit de ce am reușit să realizăm 
până acum, iar, mai departe, dorința noastră 
este să dăm activităţii de transport al țițeiului 
prin conducte dimensiunea binemeritată, 
prin transformarea CONPET în operator 
regional şi european.

Cum se poziţionează CONPET, în 
momentul de faţă, pe harta Europei la 
capitolul transport al energiei? Liviu 
Ilaşi: La nivel național, CONPET este o 
companie solidă și performantă pentru 
piața petrolieră și economia românească. 
Societatea desfășoară o activitate de 
importanță strategică, operând o rețea 
declarată infrastructură critică. Cu alte 
cuvinte, livrarea țițeiului intern și din import 
la rafinăriile din țară, în condiții de maximă 
siguranță, este o problemă de securitate 
națională. 

Dacă ne raportăm la spaţiul balcanic, 
vă pot spune că un obiectiv strategic al 
echipei de conducere este acela de a defini 
societatea ca jucător regional și european 
în sfera energetică, respectiv în segmentul 
midstream al industriei de petrol și gaze, 
prin interconectarea reţelei naţionale de 
transport al ţiţeiului la sistemul regional 
şi, ulterior, cel european. În momentul 
de faţă, Sistemul Național de Transport 
al țițeiului prin conducte este folosit la o 
treime din capacitate, ca urmare a reducerii 
activităților desfășurate de operatorii din 
industria de petrol din România. Realizarea 
oleoductului Constanţa-Piteşti-Pancevo şi 
implicarea CONPET în proiect, în calitate 
de operator al conductei, ar determina 
creşterea gradului de utilizare a sistemului 
de conducte operat de CONPET.

Pe de altă parte, conform ultimelor 
statistici, producția internă de petrol 
cunoaște un declin natural generat de 
cotațiile prețului petrolului la nivel mondial. 

Interconectarea reţelei 
naţionale cu sistemul 

european de transport 
al ţiţeiului reprezintă 

unul dintre elementele 
cheie ale strategiei de 

management a companiei. 
Aceasta ar facilita 

pătrunderea resurselor 
din zona Mării Caspice 

pe pieţele din sud-estul 
Europei.
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În cazul în care nu se găsesc soluții pentru investiții sau 
pentru explorarea de noi zăcăminte, aprovizionarea cu 
petrol a rafinăriilor din România se poate face într-un 
singur fel: prin creșterea importurilor. Astfel, proiectul 
ar reprezenta o soluţie de reducere a riscurilor ce apar 
din dependența față de jucătorii interni din sectoarele de 
producție și de procesare țiței.

Mai mult decât atât, având în vedere poziţia 
geostrategică importantă a României, interconectarea 
sistemului naţional de transport al petrolului la sistemul 
regional şi european ar facilita pătrunderea resurselor din 
zona Mării Caspice pe pieţele din sud-estul Europei.

În acest context, sperăm ca, odată cu finalizarea 

procesului de elaborare a Strategiei Energetice a României, 
pentru perioada 2016-2030, de către Ministerul Energiei, 
proiectul să fie recunoscut și promovat la nivel european, 
pentru aportul real în asigurarea securității energetice 
regionale și europene, și, de asemenea, pentru caracterul 
geostrategic la granița sud-estică a Uniunii Europene.

Printre proiectele strategice anunţate cu ocazia 
listării la BVB, în 2013, se regăseşte interconectarea 
reţelei naţionale cu sistemul european de transport al 
ţiţeiului. Ce prevede, mai exact, acest proiect şi cum 
au evoluat lucrurile de atunci? Liviu Ilaşi: Așa cum 
am afirmat anterior, interconectarea reţelei naţionale cu 

INTERVIU CU LIVIU ILAŞI
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sistemul european de transport al ţiţeiului 
a rămas unul dintre elementele cheie ale 
strategiei de management a companiei. 
Proiectul Constanţa-Pitești-Pancevo este o 
alternativă de transport al țițeiului pentru 
alimentarea rafinăriei Pancevo (Serbia), 
cu posibilitate de extindere către rafinăria 
de la Bosanski Brod (Bosnia). CONPET 
poate aduce o contribuție importantă la 
realizarea și operarea conductei ce va lega 
Constanța de Pancevo, prin utilizarea 
capacității excedentare de transport a 
rețelei existente - Constanța-Pitești, dar şi 
a suportului tehnic și logistic, precum și a 
personalului specializat. CONPET deține 
expertiză în domeniu, dispune de facilități 
pentru construirea și operarea conductei, 
are un Sistem de Telecomunicații propriu 
pentru secțiunea conductei care traversează 
România și personal specializat pentru 
operarea și întreținerea conductei.

Împreună cu ministerul de resort și 
cu celelalte părți implicate - Oil Terminal 
Constanța și partenerii Transnafta/NIS 
GazpromNeft din Serbia, am continuat 
demersurile proiectului Constanța-
Pitești-Pancevo, un „mini PEOP” - practic 
o secțiune din proiectul PEOP, pentru 
interconectarea sistemelor de transport 
din România și Serbia. Proiectul inițial, 
Pan European Oil Pipeline – PEOP, 
viza construcția unui oleoduct care să 
interconecteze terminalul de petrol de 
la Constanța cu cel de la Trieste – Italia, 
oferind accesul țițeiului provenit din 
Marea Caspică către piețele europene. 
Subliniez faptul că am susținut ideea 
reconsiderării proiectului PEOP în cadrul 
unor evenimente internaționale de marcă 
dedicate strategiei energetice naționale.

Personal, apreciez că proiectul PEOP 
este o soluţie la contextul geopolitic al 
Mării Negre și răspunde la necesitatea 
susținerii obiectivelor strategice ale Uniunii 
Europene, de securitate în aprovizionarea 
cu energie, de interconectare a sistemelor 
energetice la nivel regional și dezvoltare 
echilibrată a rutelor de transport energetice. 
Mai mult, în cazul unui blocaj în Marea 
Neagră, soluţia PEOP asigură, prin curgerea 
inversă a petrolului, de la Trieste către 
terminalul de la Constanța, alternativa 
aprovizionării rafinăriilor din România.

CONPET este o companie solidă, cu un management profesionist care are performanţe 
economico-financiare, un jucător respectat și apreciat pe Piața de Capital. 
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După trei ani de la listarea la Bursa de 
Valori Bucureşti, la categoria I, care sunt 
performanţele notabile ale Conpet? Liviu 
Ilaşi: Cea mai recentă performanţă este 
includerea CONPET în lista companiilor eligibile 
pentru calculul indicilor BET şi BET-TR ai BVB, 
începând cu luna octombrie 2016. Societatea 
noastră a fost prima şi singura companie care a 
intrat pe această listă, decizia Consiliului Bursei 
de Valori București venind ca o recunoaştere a 
performanţelor economico-financiare obţinute 
în cei trei ani de la listare şi a eforturilor depuse 
pentru creşterea transparenţei şi a vizibilităţii 
CONPET.

Societatea noastră este inclusă, în prezent, 
în cinci din cei nouă indici ai Bursei de Valori 
București.

O altă performanţă este poziția consolidată a 
societății pe piața reglementată, fapt confirmat 
de evoluția acțiunii COTE. Din momentul 
admiterii la tranzacționare pe piața reglementată 
administrată de BVB (05.09.2013) și până în 
prezent, prețul acțiunii CONPET a înregistrat 
o creștere de aproximativ 82%, ajungând la 
valoarea de 80 de lei. Acest lucru s-a reflectat 
și în capitalizarea bursieră, care, în intervalul 
susmenționat, a crescut de la 381 de milioane 
de lei la 682 de milioane de lei, la data de 31 
decembrie 2015 CONPET situându-se pe locul al 
16-lea în TOP 100 al emitenților după capitalizare.

Trendul ascendent înregistrat de cotația 
acțiunilor emise de CONPET S.A. demonstrează 
faptul că acţiunea COTE nu este o acţiune 
supraevaluată, ci „o acţiune cu potenţial”, care 
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. Politica de dividend stabilă și 
atractivă practicată de Consiliul de Administrație 
și strategia abordată în relația cu investitorii - 
creșterea valorii dividendului şi maximizarea 
randamentului capitalului investit - sunt 
factori determinanți care au influențat pozitiv 
performanțele companiei. Astfel, în cursul acestui 
an, CONPET s-a clasat pe locul al 2-lea în topul 
dividendelor acordate, cu o valoare de 7,29 lei/
acțiune. 

Performanțele companiei din ultimii trei 
ani reflectă forţa şi potențialul CONPET, 
valorificate printr-un management profesionist, 
în concordanţă cu principiile guvernanţei 
corporative şi ale pieţei de capital.

Ca modalitate de atragere a fondurilor pentru 
investiţii, piaţa de capital reprezintă o pârghie 
importantă. Cum utilizaţi acest mecanism? 
Liviu Ilaşi: CONPET S.A. este listată pe piața 
reglementată a Bursei de Valori București, la categoria 
PREMIUM, de mai bine de trei ani. În toată această 
perioadă, Consiliul de Administrație, împreună cu 
echipa de management au reușit să asigure un nivel 
înalt de transparență, prin aplicarea bunelor practici 
în materie de guvernanță corporativă, acordând o 
atenție deosebită relației cu investitorii. Obiectivul 
nostru a fost acela de a crește vizibilitatea companiei 
pe piața de capital, pentru atragerea de investiții, 
abordare care a generat o reacție pozitivă din partea 
analiștilor financiari, investitorilor și acționarilor. 
Astfel, în prezent, în structura acţionariatului nostru 
se află investitori de talie internaţională - fonduri 
de investiții precum Utilico Emerging Markets 
Limited, KJK Fund și Fondul Proprietatea. Mai 
mult, în toată această perioadă, compania a fost 
analizată de analiștii financiari din topul primilor 
cinci intermediari din piață, iar lichiditatea acțiunilor 
CONPET (COTE) a crescut. De asemenea, 
societatea s-a clasat în primele nouă companii în 
Carta Albă a comunicării companiilor listate, pentru 
transparență și comunicare, în urma studiului derulat 
de BVB pentru evaluarea informațiilor furnizate 
de companiile listate pe Piața Reglementată prin 
intermediul website-urilor proprii.

Promovarea imaginii companiei pe piața de 
capital din România și cea internațională, în vederea 
creșterii încrederii acționarilor și investitorilor în 
afacere este, în mod cert, cea mai eficientă modalitate 
de atragere a fondurilor pentru proiecte majore 
de investiții. În această idee, pentru a consolida 
relația cu participanții la piața de capital, societatea 
CONPET a organizat, în numeroase rânduri, 
întâlniri, teleconferințe și videoconferințe cu 
investitori, acționari și analiști financiari. Prezența 
pe piața de capital ne-a facilitat, de asemenea, 
participarea la roadshow-uri de promovare a 
societății, evenimente importante și întâlniri cu 
investitori de pretutindeni, desfășurate atât în țară, 
cât și în străinătate. 

În concluzie, transparența, deschiderea față 
de acționari și investitori și stabilitatea pe termen 
scurt și mediu a situației tehnico-economice a 
societății fac din CONPET o afacere profitabilă 
și atractivă pentru investitori, fapt ce se reflectă în 
evoluția prețului acțiunii, care s-a dublat, practic, 
de la momentul listării acțiunilor companiei pe 
piața reglementată, administrată de Bursa de Valori 
București.

INTERVIU CU LIVIU ILAŞI
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Ce proiecte aveţi în derulare? Care sunt planurile 
şi proiectele prioritare? Luaţi în calcul diversificarea 
activităţii? Dacă da, în ce sens? Liviu Ilaşi: Unul dintre 
principalele obiective pentru perioada următoare este 
găsirea de soluţii alternative la scăderea volumului de 
activitate, de aceea ne îndreptăm atenţia spre investiții şi 
proiecte pe termen lung care să conducă la dezvoltarea 
şi creşterea eficienţei companiei. În această idee, 
managementul CONPET îşi propune să dezvolte câteva 
proiecte de anvergură, care vizează implementarea 
„Sistemului de Detectare şi Localizare Scurgeri” şi 
„Modernizarea Sistemului de Protecţie Catodică” 
în scopul îmbunătăţirii performanţelor S.N.T. şi al 
eficientizării activităţii.

De asemenea, Consiliul de Administraţie şi-a 
stabilit, ca măsură strategică, stimularea veniturilor 
prin dezvoltarea de noi activităţi generatoare de venit, 
precum închirierea facilităţilor de stocaj, închirierea 
infrastructurii de transport pe calea ferată și realizarea 
de transporturi atipice de țiței și produse petroliere prin 
conducte.

Toate direcţiile de dezvoltare pe care le-am menţionat 
sunt parte a Strategiei de dezvoltare a CONPET, iar 
abordarea lor se va face având ca ţintă maximizarea 
profitului CONPET, în beneficiul salariaţilor şi 
acţionarilor companiei.

Referitor la programul de investiţii pentru 2017, 
care sunt principalele obiective vizate? Liviu Ilaşi: 
În vederea îmbunătățirii performanțelor Sistemului 
Național de Transport al țițeiului prin conducte, în 
anul 2017 se urmărește continuarea programului 
de reabilitări conducte, extinderea modernizării și 
monitorizării sistemului de protecție catodică al 
conductelor magistrale și realizarea unui proiect 
pilot privind detectarea și localizarea scurgerilor din 
conductă. Avem, de asemenea, în derulare, un proiect 
de upgradare a sistemului informatic (ERP), care va 
fi implementat în perioada 2017 - 2018. Proiectul 
va îmbunătăți și va eficientiza suportul informatic al 
sistemului logistic aferent activității de transport al 
țițeiului prin conducte.

În ceea ce privește modernizarea sistemului de 
protecție catodică, beneficiile care rezultă din realizarea 
investiției, pe lângă cele financiare și cele legate de 
reducerea impactului asupra mediului, se referă şi la 
componenta preventivă pe care o asigură un astfel de 
sistem modernizat. Dintre avantajele financiare, cel mai 
important este acela că un sistem de protecție catodică 
eficient prelungește durata de viață a unei conducte, 
până la dublarea ei. 

Un alt obiectiv major de investiții îl constituie 
implementarea unui sistem automatizat de detectare 
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și localizare a scurgerilor de produs din 
conducte. A fost realizat, deja, un studiu de 
fezabilitate pentru implementarea acestui 
sistem care să permită detectarea scurgerilor 
în timp real, de la momentul producerii 
avariei, cu o precizie de identificare a locului 
de scurgere de numai câţiva metri. Realizarea 
investiției ar avea ca rezultate, pe de-o parte, 
scăderea cheltuielilor de operare, iar pe de altă 
parte, reducerea semnificativă a impactului 
asupra mediului. 

Toate investițiile realizate, obiectivele de 
investiții aflate în derulare și cele proiectate 
în viitor au în vedere creşterea eficienţei 
operaţionale, ceea ce se va reflecta în 
performanţele economico-financiare ale 
companiei.

În contextul actual al reducerii activităţii 
de rafinare în Europa, care este capacitatea 
totală de transport a Conpet în prezent şi 
cu ce parteneri aveţi contracte semnate pe 
termen scurt/mediu? Liviu Ilaşi: CONPET 
S.A. este operatorul Sistemului Național de 
Transport al Petrolului în România. Suntem 
legătura, liantul dintre punctele de extracție, 
respectiv terminalul marin de la Constanța 
și rafinăriile din România. Sistemul de 
transport pe care îl administrăm acoperă 
24 de județe din România, are o lungime 
de 3.800 de km și o capacitate totală de 
transport de 27,5 milioane de tone/an. De 
la Dispeceratul Central din Ploiești, care este 
centrul de operațiuni al Sistemului Național 
de Transport, coordonăm și comunicăm, în 
permanență, cu cele 15 dispecerate locale, 
distribuite în 11 județe ale țării noastre.

Sistemul, în prezent modernizat, este 
alcătuit din trei mari subsisteme: subsistemul 
intern, subsistemul de transport al țițeiului 
din import și subsistemul de transport pe 
calea ferată, pentru zonele petroliere care 
nu sunt racordate la conductele magistrale 
de transport. Prin cele trei mari subsisteme 
se asigură, în flux continuu și în condiții 
de maximă siguranță, transportul de țiței 
și derivate din câmpurile petrolifere către 
rafinării. 

Principalii noștri clienți sunt OMV Petrom, 
cu o pondere de 80% în cifra de afaceri, 
şi PETROTEL Lukoil - cu 19%, conform 
rezultatelor activităţii economico-financiare a 
CONPET pentru semestrul I 2016. 

La finalul primului semestru al acestui 
an profitul companiei era în continuare 
în creştere. Care sunt estimările dvs. cu 
privire la 2016? Dar pentru perioada 
următoare? Liviu Ilaşi: Rezultatele 
financiare anuale 2016 vor fi prezentate în 
cadrul Raportului anual, informaţiile urmând 
să fie diseminate public după transmiterea 
lor la Bursa de Valori Bucureşti. Prin urmare, 
atât publicul specializat, cât şi publicul larg 
vor putea accesa toate informaţiile şi datele 
privind rezultatele economico-financiare 
ale CONPET pentru anul 2016 pe site-ul 
societăţii, www.conpet.ro. Data de prezentare 
a raportului anual va fi făcută publică în 
cadrul Calendarului de comunicare financiară 
pentru anul 2017 publicat, de asemenea, pe 
site-ul societăţii.

Aşa cum aţi remarcat şi dumneavoastră, 
primul semestru al acestui an s-a încheiat cu 
rezultate foarte bune, gradul de îndeplinire 
a indicatorilor de performanţă ai CONPET 
pentru semestrul I 2016 fiind de 109,55% 
faţă de prevederile bugetare pentru aceeaşi 
perioadă. Înregistrăm o îmbunătăţire a acestor 
indicatori şi comparativ cu semestrul I 2015.

Suntem o companie solidă, cu un 
management profesionist care are 
performanţe economico-financiare, un 
jucător respectat și apreciat pe Piața de 
Capital. 

Există percepţia că profitul Conpet 
creşte în special pe baza majorării tarifului 
de transport, aprobată de ANRM. Aţi 
putea oferi câteva detalii tehnice cu privire 
la componenţa acestui tarif ? Liviu Ilaşi: 
Cunosc foarte bine această percepție și încerc, 
de fiecare dată, să o demontez, cu argumente. 
Ca și cadru general, în metodologia de calcul 
al tarifelor practicată de Agenția Națională 
pentru Resurse Minerale (ANRM), stabilirea 
tarifelor este corelată cu principiul eficienței 
economice și cu respectarea principiului 
valorii de piață, astfel încât să nu se creeze 
avantaje sau dezavantaje unui client față de 
altul. Subliniez faptul că, în prezent, ponderea 
tarifului de transport în preţul produsului finit 
la pompă este de 0,571%. 

Percepția conform căreia profitul 
CONPET crește în funcție de majorarea 
tarifului de transport aprobată de ANRM 
este lipsită de coerență. În cazul CONPET, 

1. Skid de  
Măsură stație 
pompare țiței

2. Supratraversare 
Găiseni, râul Argeș

3. Rezervor țiței - 
stație de pompare 

țiței Bărbătești

4. Rampa CF 
încărcare țiței Pecica
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comportamentul managementului este 
îndreptat către asigurarea funcționării 
sistemului în deplină siguranță, 
satisfacerea exigențelor beneficiarilor 
noştri și realizarea de profituri care să 
mulţumească acţionarii societăţii, cu 
respectarea întocmai a cadrului legal. 
Rezultatele foarte bune obţinute de 
CONPET în cei aproape trei ani de 
când a fost implementat managementul 
profesionist sunt, în opinia mea, rodul 
unei administrări corecte şi a unui 
management eficient, care respectă 
principiile enunţate anterior, fără a folosi 
tariful ca pârghie exclusivă de asigurare a 
profitabilităţii. 

La începutul lunii decembrie 2012 
aţi fost numit din nou în funcţia de 
Director General al societăţii, poziţie 
ocupată şi anterior (în perioada 2005 
- 2009). Ca manager cu experienţă 
în domeniul tehnic, dar şi economic, 
care sunt principalele teme incluse 
în agenda dvs. de lucru? Liviu Ilaşi: 
În calitate de fost și actual director 
general, dar și de simplu angajat a cărui 
evoluție profesională se confundă cu 
evoluția CONPET, sunt mândru să 
sărbătoresc peste 25 de ani de muncă 
dedicaţi companiei, într-o generaţie 
de petrolişti care cu efort, determinare 
şi profesionalism au adus compania la 
poziţia şi renumele de care se bucură 
astăzi în industria energetică din 
România.

Desigur că activitatea societății se 
va concentra, ca și până acum, pe trei 
linii principale de acțiune: menținerea 
unor rezultate financiare stabile prin 
parteneriate puternice cu clienţii noştri, 
păstrarea standardelor de excelență în 
operațiunile de transport și gestionarea 
situațiilor de risc, protejarea mediului și a 
comunității.

Pentru viitor, îmi doresc ca, printr-
un management modern și robust, să 
valorificăm tradiția și experiența într-o 
viziune complexă, să creăm premisele 
unei dezvoltări durabile și să adăugăm o 
dimensiune internaţională activităţii de 
transport al țițeiului prin conducte, pe 
care CONPET o merită cu prisosinţă.

INTERVIU CU LIVIU ILAŞI

Pe viitor, ne dorim să valorificăm tradiția și experiența acumulată, într-o viziune complexă, 
să creăm premisele unei dezvoltări durabile și să adăugăm o dimensiune internaţională 
activităţii de transport al țițeiului prin conducte, pe care CONPET o merită cu prisosinţă.


