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1 Prezentarea companiei
1.1 Scurt istoric
Compania s-a înființat în anul 1990, în baza Hotărârii de Guvern nr. 1213/1990 privind înființarea de societăți
comerciale pe acțiuni din industrie, prin preluarea întregului activ și pasiv al I.T.T.C. Ploiești, fiind prima companie
constituită în industria petrolieră din România. În urma preluării activului și pasivului I.T.T.C. Ploiești, CONPET a
devenit operatorul Sistemului Național de Transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului.
Din anul 2002, CONPET este concesionarul activității de operare a Sistemului Național de Transport al
țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului, în baza Acordului Petrolier de Concesiune încheiat cu Agenția
Națională pentru Resurse Minerale, aprobat prin HG nr. 793/25.07.2002.
Sistemul Național de Transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului (SNT) este definit și
reglementat prin Legea Petrolului nr. 238 din 7 iunie 2004 și Normele metodologice pentru aplicarea Legii Petrolului,
aprobate prin HG nr. 2075/2004 și face parte din proprietatea publică a statului, fiind de importanță strategică
Conform Prevederilor Legii Petrolului, exploatarea Sistemului National de Transport al țițeiului este supusa
reglementarilor Agenției Naționale pentru Resurse Minerale (ANRM), autoritatea competenta care reprezintă
interesele Statului în domeniul resurselor de petrol
CONPET este o companie strategică, parte din arhitectura sistemului energetic național, fiind operatorul
Sistemului Național de Transport al petrolului prin conducte.
CONPET este o societate pe acțiuni, înființată în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, și iși desfașoară activitatea în conformitate cu legile române și Actul
constitutiv. CONPET este o societate deținută public, listată la Bursa de Valori București , simbol bursier - COTE.

1.2 Obiectul de activitate și descrierea succintă a infrastructurii de transport
CONPET S.A. Ploiești este operatorul „Sistemului Național de Transport Țiței și Gazolină” și are ca obiect
principal de activitate transportul prin conducte și pe calea ferată a țițeiului, condensatului și gazolinei obținute din
producția internă, precum și transportul prin conducte a țițeiului din import, către rafinăriile din România. Societatea
își desfășoară activitățile operaționale și administrative în 24 de județe.
Sistemul National de Transport al țițeiului reprezintă ansamblul conductelor magistrale interconectate care
asigura colectarea petrolului extras din perimetrele de exploatare sau a celui provenit din import și dirijarea lui de la
punctele de predare, de către producători/importatori, la unitățile de prelucrare, prin stațiile de pompare, rampele de
încărcare – descărcare pe calea ferata, precum și prin toate instalațiile, echipamentele și dotările aferente acestora.
Concesionarul Sistemului National de Transport al țițeiului are calitatea de transportator comun și obligația de
a asigura, potrivit prevederilor legale, accesul liber la capacitatea disponibila a sistemului, tuturor solicitanților,
persoane juridice autorizate, în condiții egale, în mod nediscriminatoriu și transparent.
Sistemul National de Transport al petrolului concesionat de CONPET este constituit, în prezent, din
următoarele subsisteme:
1. Subsistemul pentru transportul țițeiului țară și condensat, - acest sistem este compus din depozitele,
stațiile de pompare, rampele de încărcare/descărcare și conductele care asigură transportul țițeiului și
condensatului de la punctele de extracție (schele) la rafinării/puncte de livrare.
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2. Subsistemul pentru transportul gazolinei și etanului lichid – destinat transportului din câmpurile de extracție
la rafinăria Petrobrazi și depozitul Arpechim (începând cu anul 2009 nu s-a mai transportat etan).
3. Subsistemul de transport al țițeiului din import, care include facilități de transport de la Oil Terminal la
rafinăriile Petrobrazi, Lukoil, Petromidia și depozitul Arpechim
4. Subsistemul de transport pe cale ferată, destinat transportului de țiței și gazolină la Petrobrazi, Arpechim și
Lukoil.
Având în vedere distribuția naturala a câmpurilor petrolifere aproape pe întreaga suprafața a României,
Sistemul National de Transport a fost construit astfel încât sa satisfacă nevoile de transport din toate aceste câmpuri
pana la rafinării. Operarea sistemului este asigurata cu ajutorul dispeceratelor locale, coordonate de Dispeceratul
Central al Societății.
Sistemul National de Transport are o acoperire la nivelul a 24 de județe:
Infrastructura de transport
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2 Guvernanța corporativă
2.1 Principii fundamentale
Având în vedere principiile guvernanței corporative dezvoltate de către Organizația pentru Dezvoltare și Cooperare
Economică – OECD, la nivel național O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare definește
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice ca fiind “ansamblul de reguli care guvernează sistemul de
administrare și control în cadrul unei întreprinderi publice, raporturile dintre autoritatea publică tutelară și organele
întreprinderii publice, dintre consiliul de administrație sau de supraveghere, directori sau directorat, acționari și alte
persoane interesate”.
Aceste principii determină eficiența și eficacitatea mecanismelor de control adoptate cu scopul de a proteja și a
armoniza interesele tuturor categoriilor de participanți la activitatea desfășurată de societate - acționari,
administratori, directori, conducători ai diverselor structuri ale societății, angajați și organizațiile care le reprezintă
interesele, clienți și parteneri de afaceri, autorități centrale și locale etc.
Guvernanța corporativă la nivelul societății CONPET S.A. Ploiești descrie totalitatea principiilor ce stau la baza
cadrului de administrare prin care societatea este condusă și controlată, fiind organizată și desfășurându-se în
concordanță cu cadrul legislativ din România, respectiv Legea nr. 31/1990 a societăților și Ordonanța de Urgență nr.
109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, fiind de asemenea aliniată principiilor Codului
de Guvernanță Corporativă emis de Bursa de Valori București.
Acțiunile CONPET sunt tranzacționate, începând cu data de 5 septembrie 2013, pe piața reglementată administrată
de Bursa de Valori București (BVB), la categoria I, sub simbolul COTE. Începând cu data de 5 ianuarie 2015,
CONPET se regăsește în categoria PREMIUM a pieței reglementate administrată de Bursa de Valori București.
Astfel societatea CONPET este supusa reglementarilor pieței de capital, respectiv Legii nr. 24/2017 privind emitenții
de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului A.S.F. nr. 5 privind emitenții de instrumente
financiare și operațiuni de piață, precum și regulamentelor specifice ale Bursei de Valori București.
CONPET este o societate pe acțiuni, înființată în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și Actul
constitutiv. CONPET este o societate deținută public, listată la Bursa de Valori București , simbol bursier - COTE.
Începând cu data de 5 septembrie 2013, acțiunile emise de CONPET se tranzacționează pe piața reglementata
administrata de Bursa de Valori București, sectorul Titluri de Capital, categoria PREMIUM, sub simbolul "COTE".
Societatea are un capital social subscris și vărsat în valoare de 28.569.842,4 lei, împărțit în 8.657.528 acțiuni
nominative cu valoarea nominala de 3,3 lei fiecare. La data de 14.09.2018 CONPET are o capitalizare de 757,5
milioane lei.
La data de referința 13.08.2018, principalii acționari ai companiei sunt:
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2.2 Structurile guvernanței corporative la nivelul CONPET S.A.
La nivelul CONPET structurile de guvernanță corporativă sunt:
Adunarea Generala a Acționarilor;
Consiliul de Administrație, la nivelul căruia sunt constituite 3 Comitete consultative, respectiv:
Comitetul de Nominalizare și Remunerare -constituit prin Decizia C.A. nr. 20/ 28.08.2018
Comitetul de Audit -constituit prin Decizia C.A. nr. 20/ 28.08.2018
Comitetul de Dezvoltare și pentru Relația cu Investitorii și cu Autoritățile - constituit prin Decizia C.A. nr.
20/ 28.08.2018
3. Directorii cu contract de mandat
1.
2.




Adunarea Generala a Acționarilor
Acționarul majoritar al societății CONPET este Statul roman. Drepturile și îndatoririle Statului Român, în
calitate de acționar majoritar, vor fi exercitate, în Adunările Generale ale Acționarilor, de către Ministerul Energiei,
sub autoritatea căruia este plasata societatea, prin acte normative specifice, prin reprezentanți special desemnați,
potrivit dispozițiilor legale.
Acționarii își exercita drepturile în cadrul Adunării Generale a Acționarilor („A.G.A.”), care reprezintă cel mai
înalt organism decizional al societății. Competentele de aprobare ale Adunării Generale a Acționarilor, condițiile de
organizare și de validitate a ședințelor acestora sunt stabilite în Actul Constitutiv al societății, în conformitate cu
reglementările aplicabile, și se completează cu prevederile legale incidente. Acționarii au dreptul la o corecta și
completa informare în Adunarea Generala a Acționarilor asupra situației societății. În cazul emisiunii de noi acțiuni,
acționarii existenți au drept de preferință la subscriere, în condițiile legii. CONPET S.A. depune toate diligentele, cu
respectarea cerințelor legislației în materie, pentru facilitarea participării acționarilor la lucrările Adunărilor Generale,
precum și a exercitării depline a drepturilor acestora. Acționarii pot participa și vota personal în Adunarea Generala
a Acționarilor, dar au și posibilitatea exercitării votului prin reprezentare sau prin corespondenta.
Consiliul de Administrație
Societatea este administrata de către un Consiliu de Administrație, compus din 7 administratori, aleși de către
Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși pe noi perioade de
4 ani. Administratorii pot avea calitatea de acționari.
Membrii Consiliului de Administrație au fost aleși prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
nr. 5/ 22.08.2018, cu respectarea prevederilor aplicabile societăților admise la tranzacționare, fiind selectați urmare
derulării procesului de recrutare și selecție în conformitate cu prevederile legale prevăzute în OUG nr. 109/ 2011
privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice.
Președintele Consiliului de Administrație a fost ales de către membrii Consiliului de Administrație, prin
Decizia C.A. nr 20 / 28.08.2018, conform dispozițiilor art. 140^1 alin. (1) din Legea nr. 31/ 1990 privind societățile,
republicată, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art. 19 alin. (3) din Actul Constitutiv al societății.
Comitetele consultative se întrunesc ori de cate ori este necesar, la convocarea președintelui, iar propunerile/
recomandările formulate către Consiliul de Administrație (pentru fundamentarea luării deciziilor acestuia) se adopta
cu majoritate de voturi exprimate. Atribuțiile și responsabilitățile comitetelor consultative se stabilesc de către
Consiliul de Administrație.
Directori cu contract de mandat
Directorii selectați și numiți de către Consiliul de Administrație ai CONPET S.A. în urma derulării procedurii
de selecție, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, privind
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice sunt:
- Directorul General
- Directorul Economic
Consiliul de Administrație a delegat conducerea societății, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu
Actul constitutiv și cu contractul de mandat, Directorului General și Directorului Economic
Plan de Administrare 2018-2022 -Rezumat
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3 Concluziile analizei diagnostic a societății
În cadrul Planului de Administrare a fost prezentată în detaliu analiza diagnostic a societății.Concluziile acestei
analize sunt prezentate în continuare:
Activitatea de bază:
a. Conpet efectuează transportul țițeiului și gazolinei prin conducte utilizând 2561 km de conducte operaționale,
aferente a trei subsisteme: Transport țiței țară și condensat, Transport țiței import, Transport gazolină;
b. CONPET colectează prin tariful aplicat și o cotă de modernizare estimată procentual la momentul
fundamentării tarifului.
c. Tarifele de transport sunt stabilite în mod diferențiat și au fost actualizate în data de 19.06.2018:
Tehnic-investiții:
a.Ritmul de înlocuire a conductelor este determinat de constatările inspecției interioare a acestora, de statistica
avariilor și de agresivitatea atacurilor, în perioada 2014 – 2017 realizând-se înlocuiri pe o lungime de 110 km, iar
pentru perioada 2018 – 2022 sunt prevăzute înlocuiri conducte pe cca 115 Km, pe conductele cu cel mai ridicat grad
de utilizare;
b.
Menținerea în parametrii optimi de funcționare și siguranța în exploatare a instalațiilor , utilajelor și
echipamentelor care alcătuiesc sistemul de transport al țițeiului a impus, în paralel cu continuarea strategiei de
modernizare a sistemului de transport și a activităților conexe, o îmbunătățire continua a activității de mentenanță în
cadrul CONPET S.A., precum și inițierea implementării unui sistem de management al mentenanței adecvat situației
actuale a societății , dar și noilor concepte în domeniu.
Organizațional/ resurse-umane:
a.
În ultimii ani, s-a înregistrat o ușoară diminuare a numărului de angajați urmare în principal a unor masuri
de concediere individuala;
b.
1.382 angajați din totalul de 1.648 sunt angajați în cadrul direcțiilor Operațiuni și Mentenanță;
c.
Sistemul de remunerare al societății este unul complex, angajații societății beneficiind de sporuri și beneficii.
Sistemele de management implementate
a.
Din septembrie 2007, CONPET a implementat și menține un sistem de management integrat calitate – mediu
– sănătate și securitate ocupațională, iar din septembrie 2016 sistemul de management al energiei. În prezent sistemul
de management integrat calitate – mediu – – sănătate și securitate ocupațională – energie este certificat în
conformitate cu cerințele standardelor ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2008 și ISO 50001:2011.
b.
De asemenea, în CONPET SA este implementat sistemul de management al siguranței feroviare în
conformitate cu prevederile Legii 55/2006, iar sistemul de control intern/ managerial se implementează și se dezvoltă
conform cerințelor legale în vigoare.
Informațional
a.
Infrastructura IT este realizata pe platforma Microsoft, folosind virtualizare VMware, aceasta asigurând un
grad înalt de fiabilitate pentru serviciile IT oferite;
b.
Sistemul ERP implementat în 2010 este o soluție care în prezent are un grad ridicat de uzura fizica și morala.
O noua implementare ar putea aduce îmbunătățiri semnificative ale fluxurilor de business existente.
Mediu:
a.
CONPET are toate autorizațiile de mediu și de gospodărire a apelor valabile.
b.
Prin activitățile desfășurate și documentele întocmite vom menține și îmbunătăți Sistemul de Management
de Mediu implementat și certificat în conformitate cu Standardul SR EN ISC 14001:2015.
Juridic:
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a.
CONPET este implicata într-un număr de 97 procese, din care în 42 de dosare are calitate de parat. Pentru
cele mai importante dosare s-a constituit provizion;
b.
Niciunul dintre aceste dosare nu prezinta riscuri legate de stabilitatea și continuitatea activității societății.
Financiar:
a.
Societatea a înregistrat o tendință de îmbunătățire a marjei EBITDA, de la 27% în 2014, la 33,9% în 2017.
În anul 2018 bugetul prevede o scădere a marjei EBITDA la de 25,5% ;
b.
Veniturile din exploatare au avut o evoluție în creștere în anul 2015, comparativ cu 2014, cu o ușoară scădere
în perioada 2016-2018, pe fondul scăderii veniturilor din transport;
c.
Veniturile din serviciile de transport s-au menținut relativ constante, cu ușoare creșteri în anii 2015, 2016 și
2018.
Creșterea continuă față de anul 2013 a cantităților transportate pe subsistemul Import a determinat creșterea
corespunzătoare a veniturilor din servicii de transport. La această creștere au contribuit și majorările de tarife din
februarie 2015, februarie 2016 și în iunie 2018.
Cantitățile transportate pe subsistemul Țară au scăzut în mod constant față de anul 2013, cu preponderență în perioada
2016 - 2018. Ca urmare, și veniturile realizate din servicii de transport s-au diminuat față de anul 2013, cu o rată
anuală compusă de 1,0%. Tarifele pentru transport pe subsistemul țară au fost majorate în februarie 2016 și iunie
2018, iar aceste majorări au compensat parțial scăderile de cantitate de țiței transportată pe acest subsistem.
d.
Activele imobilizate au înregistrat o scădere de 4% în anul 2015 față 31.12.2014, pe fondul realizării unui
volum de investiții la un nivel inferior amortizării înregistrate în cursul anului, în timp ce în cursul anilor 2015 și
2016 activele imobilizate au înregistrat o creștere de 1% în fiecare an, urmare a investițiilor realizate ce au depășit
valoarea amortizării înregistrate. Trendul crescător al activelor imobilizate se menține și pentru anul 2018, estimânduse o creștere a acestora de 4% față de 31.12.2017.
e.
În perioada 2014 – 2017 profitul brut a înregistrat o creștere constantă față de anul 2013, cu o rata anuală
compusă de creștere de 20,3%. Creșterea 9,5% a cheltuielilor de exploatare bugetate pentru anul 2018 a determinat
o scădere cu 32,3 milioane lei a profitului brut față de anul 2017, iar rata anuală cumulată de creștere față de anul
2013 se reduce la 5,6%. ;
f.
Relevantă pentru performanța societății în această perioadă este evoluția rezultatului din exploatare.
Rezultatele pozitive ale perioadei 2014-2017 s-au concretizat prin creșteri anuale semnificative ale profitului din
exploatare. Anul 2018 întrerupe seria anilor de creștere, profitul din exploatare scăzând cu 30,2 milioane lei față de
anul 2017.
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4 Sinteza analizei cadrului contextual și analiza SWOT a societății
4.1 Concluziile analizei cadrului contextual
În urma analizei cadrului contextual în care CONPET S.A. își desfășoară activitatea, se pot desprinde următoarele
concluzii :
La nivel internațional și regional ( Uniunea Europeană):

Impredictibilitatea evoluției prețului țițeiului va continua să impacteze economia globală.

Pentru orizontul anilor 2030, la nivel global , se estimează că cererea și oferta de petrol / produse petroliere
va fi influențată preponderent de: costul de producție al țițeiului din surse neconvenționale, impactul noilor tehnologii
în explorarea și producția off-shore în ape de mare adâncime precum și dinamica cererilor de petrol în economiile
emergente din Asia.

În cadrul Uniunii Europene, perspectiva anilor 2020 – 2030 va avea în prim plan reducerea dependenței față
de petrol, politică strâns legată de cea a schimbărilor climatice și a promovării masive a resurselor de energie
regenerabilă. Tehnologiile aferente surselor alternative de energie la consumul de țiței s-au dezvoltat și sunt susținute
în politicile Uniunii Europene privind reducerea emisiilor de carbon.

Pe segmentul downstream rafinare european / regional se așteaptă reducerea declinului capacităților de
rafinare, prin sporirea investițiilor în domeniul eficientizării capacităților existente și implementarea unor tehnologii
superioare care să permită creșterea marjelor de rafinare.
La nivel național:

Pe segmentul upstream – explorare și producție țiței, va continua trendul descendent până în anii 2025-2030
după care este așteptat un declin abrupt. Conform datelor prezentate în cadrul Strategiei Energetice a României 2016
– 2030, cu perspectiva anului 2050 (versiunea noiembrie 2016), scăderea producției de țiței va ajunge la circa
aproximativ 1,7 milioane tone în anul 2030 și până la 1,15 milioane tone în anul 2050.

Scăderea masivă a producției interne și creșterea moderată a consumului de produse petroliere – în special
pe termen scurt și mediu, vor genera creșterea cantităților de țiței importate (în condițiile păstrării aceleiași capacități
de rafinare a țării). Acest fapt este susținut și de programele de viitor ale principalului producător intern - OMV
Petrom care evaluează în mod constant beneficiile obținute prin suplimentarea cantităților prelucrate cu țiței din
import.

Proiecțiile analizelor de specialitate pe segmentul downstream- rafinare și vânzare carburanți iau în calcul
un consum relativ constant până în anul 2025, argumentele fiind echilibrul dintre declinul demografic și consumul
energetic și impactul electro-mobilității la nivelul sectoarelor economice importante.

În condiții normale de operare într-un mediu de afaceri stabil și fără evenimente disruptive majore, este
improbabilă încetarea activității de rafinare în România. Este posibilă o descreștere ca urmare a evoluției cererii și
presiunii din partea altor concurenți.
•
După anul 2025, se așteptă o scădere importantă a consumului de carburanți, generată de impactul major al
extinderii electromobilității și în sectoarele transporturi de marfă / industrie.
În contextul evolutiv al sectorului energetic național, în special industria petrolieră, pentru CONPET S.A.
devin evident necesare măsurile de optimizare și eficientizare a componentelor Sistemului Național de Transport
pentru îmbunătățirea performanței acestuia dar și identificarea, respectiv implementarea noilor oportunități de
dezvoltare a activității.
Trebuie monitorizat în continuare mecanismul european de dezvoltare a interconectărilor regionale, urmărind
interconectare a Sistemului Național de Transport cu sistemele vecine. În vederea extinderii activității la nivel
regional se poate realiza și o monitorizare riguroasă a unor oportunități de preluare a unor eventuali jucători
regionali/internaționali și/sau participarea în parteneriat la eventuale proiecte mixte internaționale, atât din sfera
activității de bază a cât și a altor piețe/activități conexe
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4.2 Analiza SWOT
Analiza SWOT este o evaluare critica a punctelor tari și a celor slabe, a oportunităților și a amenințărilor care exista
în raport cu mediul intern și cel extern în care operează o firma; analiza arata starea acesteia înaintea pregătiri unui
plan de acțiune pe termen lung. (Terminologie oficiala CIMA).
Utilitatea analizei SWOT pentru CONPET consta în aceea ca aceasta poate contura tipurile de strategie disponibile
pentru a fructifica punctele tari și oportunitățile identificate și de a găsi soluții pentru punctele slabe și pentru
amenințări.
PUNCTE FORTE
• Monopol natural pe piața transporturilor de țiței
prin conducte, CONPET fiind unicul furnizor al
serviciilor de transport prin conducte la nivel
național;
• Performanță bursieră apreciabilă asociată unei
structuri de acționariat puternică pe piața de capital
din România;
• Implementarea principiilor de guvernanță
corporativă;
• Performanță operațională foarte bună a companiei,
cu îmbunătățiri semnificative în ultima perioadă;
• Crearea și menținerea unei imagini pozitive în
cadrul industriei energetice naționale;
• Experiență +20 de ani în cadrul societății a 51%
dintre angajați și stabilitate la nivelul angajaților
cheie;

PUNCTE SLABE
• Dependență față de un număr limitat de clienți;

OPORTUNITĂȚI
• Oportunități de eficientizare a activității de bază
(ex.: renegocierea contractelor cu furnizorii );
• Oportunități de diversificare a activității de bază pe
lanțul valoric al industriei petroliere autohtone
(servicii de depozitare a țițeiului și a produselor
petroliere);
• Definirea societății ca jucător strategic la nivel
regional prin interconectarea Sistemului Național de
Transport al Petrolului cu sistemele zonale;
• Posibilă finanțare la un cost competitiv al
companiei, fiind o societate listată la bursă cu acces
la surse diverse de capital;
• Posibile schimbări legislative favorabile;
• Posibilitatea externalizării anumitor servicii.

AMENINȚĂRI
• Riscul portofoliului de clienți (ex. posibilitatea la
un moment dat de relocare a activității rafinăriei
Lukoil din Romania);
• Lipsa interconectării sistemului de transport cu
sistemele învecinate;
• Decizii strategice potențial disruptive ale
clienților principali (reducerea activităților de
explorare - producție respective rafinare –
distribuție);
• Degradarea Sistemului Național de Transport
prin conducte ca urmare a gradului scăzut de
utilizare;
• Legea petrolului – lipsa de modificări și lipsa
unui regim distinct pentru transporturile prin
conducte
• Influențe nefavorabile în context geopolitic și
geostrategic regional
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• Activitate de bază cu grad mare de dependență
față de autoritățile de reglementare care acționează
ca un arbitru;
• Dependența de ANRM nu doar din punct de
vedere al reglementării tarifelor, dar și pentru
luarea unor decizii (ex. scoaterea din uz a
conductelor, etc)
• Grad mare de dispersie al infrastructurii de
transport pe teritoriul național (24 județe)
• Vârsta înaintată a angajaților – vârsta medie: 49
de ani;
• Costuri mari de scoatere din uz a instalațiilor și
de conservare a conductelor neutilizate
• Inexistența unor planuri de contingență la
eventuale situații negative de piață.
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5 Obiective strategice și indicatori de performanță
5.1 Viziunea autorității publice tutelare și așteptările formulate de către acționari.
Scrisoarea de așteptări a fost elaborată în conformitate cu OUG 109/2011 cu modificările și completările aduse prin
Legea 111/2016 și ale Normelor Metodologice de aplicare a OUG 109 / 2011, cu modificările și completările
ulterioare, aprobate prin HG 722/2016 și exprimă dezideratele autorității publice tutelare și ale acționarilor
CONPET S.A cu privire la poziția și evoluția societății în următorii 4 ani.
Aceste deziderate sunt grupate în seturi de linii directoare asupra misiunii și obiectivelor societății, respectiv
așteptări ale acționarului majoritar – Statul Român - prin Ministerul Energiei precum și a celorlalți acționari, fiind
prezentate sintetizat mai jos:
Scrisoarea de așteptări
Viziunea asupra misiunii și a obiectivelor
Așteptările acționariatului
a. Dezvoltarea activității de stocare țiței și
1.Clarificarea situației patrimoniale a CONPET; majorarea
produse petroliere pentru terți, în acord cu
capitalului social al societății cu valoarea terenurilor pentru
Directiva CE 119/2009 privind obligativitatea
care societatea a obținut certificate de atestare a dreptului de
menținerii stocurilor minime, dar și în contextul proprietate
creșterii tendinței exportului de țiței din zona
Mării Caspice în Europa de Vest
b. Creșterea veniturilor prin dezvoltarea unor
2.Identificarea și implementarea unor soluții pentru:
noi zone de afaceri și inițierea de noi activități
- Creșterea gradului de realizare a lucrărilor de investiții /
generatoare de venit
modernizare / retehnologizare (modernizarea stațiilor de
pompare active nemodernizate ; înlocuirea tronsoanelor de
conductă care nu prezintă siguranță în funcționare; finalizarea
implementării sistemului de detectare și localizare scurgeri ;
modernizarea și monitorizarea sistemului de protecție
catodică; scăderea numărului de avarii tehnice)
- Furnizarea de servicii de stocare țiței și produse petroliere
- Eficientizarea transportului pe calea ferată
- Optimizarea și eficientizarea structurii organizatorice a
societății
- Creșterea cifrei de afaceri și a profitului operațional
- Scăderea cheltuielilor de exploatare și creșterea
productivității muncii
- Creșterea capitalului uman, formarea și pregătirea
salariaților
- Dezvoltarea capabilităților de raportare, control și
management al riscului
c. Îmbunătățirea performanței rețelei naționale
3. Continuarea demersurilor pentru accesarea fondurilor
de transport
europene , monitorizarea programelor și a axelor ce pot viza
posibile accesări de fonduri structurale și de coeziune.
d. Creșterea eficienței activității societății prin
4. Dezvoltarea de activități conexe celei de bază (evaluare
reducerea consumurilor tehnologice ,
oportunitate și fezabilitate scenarii de transport produse
minimizarea consumurilor de energie,
finite)
combustibili și lubrifianți, reducerea costurilor
de operare , redefinirea necesarului
infrastructurii de conducte.
e. Proces investițional fundamentat pe analize
5. Limitarea impactului asupra mediului și conformarea la
cost beneficiu și rentabilitate raportată la costul cerințele autorizațiilor de mediu
mediu al capitalului.
f. Creșterea și protejarea valorilor societății
6. Elaborarea unei politici de dividende a societății
g. Continuarea demersurile în vederea
7. Implementarea principiilor guvernanței corporative și a
interconectării Sistemului Național de Transport unui cod de etică și integritate
al Țițeiului la rețelele regionale și europene
8. Implicarea responsabilă și activă în acțiuni de
responsabilitate socială corporatistă.
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Întregului proces de elaborare a strategiei viitoare a societății pe perioada următorilor a fost guvernat de
atitudinea profesionistă și profund responsabilă față de toate părțile interesate : Acționari, Autărități și Instituții ale
Statului, Clienți și Parteneri , Angajați și Comunitatea Socială, având următoarele coordonate:
Viziunea:
CONPET urmărește consolidarea poziției de jucător strategic în cadrul sectorului petrolier autohton în calitate de
transportator de țiței, gazolină, condensat și etan prin conducte și pe calea ferată.
Misiunea:


Misiunea CONPET este exploatarea Sistemului National de Transport prin Conducte în condiții de siguranță
și eficiență, acces liber la capacitatea disponibila a sistemului tuturor solicitanților, persoane juridice
autorizate, în condiții egale, în mod nediscriminatoriu și transparent.



Accesarea piețelor conexe corespunzătoare segmentelor lanțului valoric al industriei de petroliere

Valorile societății:


Perfecționare continuă, adaptabilitate și creștere calitativă



Responsabilitate socială și respect pentru mediul înconjurător



Profesionalism, eficiență și performanță

Planul de Administrare propus de către Consiliul de Administrație al CONPET are la bază o analiză detaliată
a societății pe segmentele sale de activitate, fapt ce a fundamentat identificarea obiectivelor strategice ale companiei.
De asemenea, formularea obiectivelor strategice s-a axat pe concluziilor analizei diagnostic și a analizei
strategice a mediului concurențial, cu scopul valorificării oportunităților și consolidarea punctelor forte existente la
nivelul societății
Obiectivele strategice pentru perioada 2018-2022, stabilite și asumate de către conducerea administrativă în cadrul
componentei de administrare, au fost definite în strânsă corelare cu direcțiile strategice, viziunea și așteptările
autorității tutelare respectiv cele ale acționarilor și linia contextuală a Strategiei Energetice a României pe perioada
2018-2030, cu perspectiva anilor 2050 și sunt următoarele:
I
II
III
IV
V

Creșterea eficienței și îmbunătățirea performanței activității
Dezvoltare de noi activități conexe și non conexe celei de baza
Definirea societății ca jucător regional
Management performant al resurselor umane
Implementarea și dezvoltarea principiilor guvernanței corporative

Conform cerințelor stabilite în cadrul OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și
OSGG nr.600/2015, cu modificările și completările ulterioare și conform standardelor de referință pentru sistemele
de management implementate , pe lângă obiectivele strategice, managementul executiv al CONPET S.A. are în
vedere și obiectivele generale ale sistemului de control intern managerial:
•
Obiective generale ale calității – stabilite conform SR EN ISO 9001:2015
•
Obiective generale de mediu – stabilite conform SR EN ISO 14001:2015
•
Obiective generale de SSO – stabilite conform SR OHSAS 18001:2008
•
Obiective și ținte energetice - stabilite conform SR EN ISO 50001:2011
•
Obiective generale ale sistemului de management al siguranței feroviare – stabilite conform Legii
55/ 2006 privind siguranța feroviară, cu modificările și completările ulterioare,
•
Obiectivele generale din „Planul de Integritate adoptat la nivelul Conpet SA Ploiești în aplicarea
Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020” – stabilite conform HG 583/ 2016.
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5.2 Sinteza măsurilor stabilite pentru îndeplinirea obiectivelor strategice, în corelare
cu dezideratele și așteptările exprimate de către autoritatea tutelară și acționarii
CONPET S.A.
Pentru îndeplinirea obiectivelor strategice, este elaborat un plan detaliat de măsuri și acțiuni aplicabile pentru a
concretiza dezideratele acționarilor, în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate. În continuare este prezentată
sinteza obiectivelor strategice definite și principalele măsuri stabilite pentru îndeplinirea acestora.
Creșterea eficienței și îmbunătățirea performanței activității
•
Redefinirea necesarului infrastructurii de transport
•
Program investițional multianual
•
Clarificarea situației patrimoniale a terenurilor
•
Continuarea proiectului „Sistem de detectare și localizare a scurgerilor din conducte
•
Optimizare sistem SCADA și upgrade Hard și Soft a Unităților de Transmisie la Distanță (RTU)
•
Modernizarea și monitorizarea Sistemului de Protecție Catodică aferent Sistemului Național de Transport
prin Conducte
•
Implementarea sistemului GIS
•
Upgrade (actualizare) ERP
•
Reabilitarea Conductelor ce subtraversează fluviul Dunărea și brațul Borcea

Implementarea unui sistem de teletransmisie și telegestiune a consumurilor de energie electrica în locațiile
Conpet S.A
Dezvoltare de noi activități conexe și non conexe celei de bază
•
Dezvoltarea activității de depozitare / vehiculare țiței și produse petroliere pentru terți
•
Evaluarea oportunității/fezabilității scenariilor de eficientizare a activităților de transport CF
•
Evaluarea fezabilității dezvoltării de transporturi pentru produse atipice
•
Producția de energie electrică din surse regenerabile (proiect pilot)
•
Dezvoltarea activității de consultanță, inginerie , operare (și mentenanță) pentru sisteme de transport
hidrocarburi prin conducte
•
Monitorizarea programelor operaționale și a axelor prioritare în vederea accesării de fonduri europene și a
altor forme de finanțare nerambursabilă.
Definirea societății ca jucător regional
•
Identificare și fructificarea oportunităților privind conectarea SNT cu sisteme regionale de transport prin
conducte.
Management performant al resurselor umane
•
Redimensionarea și adaptarea permanentă a resurselor umane în corelare cu cerințele și realitățile tehnicoeconomice ale companiei
•
Dezvoltarea competențelor specifice și a abilităților de bază ale capitalului uman
•
Dezvoltarea sistemului de evaluare a rezultatelor angajaților
•
Negocierea Contractului Colectiv de Muncă astfel încât sa fie asigurată îndeplinirea indicatorilor de
performanță anexă la contractele de mandat și încadrarea în BVC aprobat.
Implementarea și dezvoltarea principiilor guvernanței corporative
•
Elaborarea Codului de etică și integritate
•
Implicarea activă în acțiuni de responsabilitate socială corporatistă (cu introducerea în practica societății a
principiilor standardului SR ISO 26000:2011 privind responsabilitatea socială)
•
Elaborarea unei politici de dividend a societății
•
Dezvoltarea capabilității de raportare, control și management al riscului
•
Implementarea cerințelor SR ISO 37001:2017 Sisteme de management anti-mită
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Corespondența între viziunea asupra misiunii și obiectivelor din scrisoarea de așteptări respectiv, obiectivele
strategice este prezentată în tabelul de mai jos.
Viziunea asupra misiunii și a obiectivelor (scrisoare de
așteptări)
a.
Dezvoltarea activității de stocare țiței și produse
petroliere pentru terți, în acord cu Directiva CE 119/2009
privind obligativitatea menținerii stocurilor minime, dar și în
contextul creșterii tendinței exportului de țiței din zona Mării
Caspice în Europa de Vest
b. Creșterea veniturilor prin dezvoltarea unor noi zone de afaceri
și inițierea de noi activități generatoare de venit (, închiriere
facilități stocaj, dezvoltare transporturi de produse atipice,
furnizare de servicii de stocare)
c. Îmbunătățirea performanței rețelei naționale de transport prin
: implementarea sistem detectare scurgeri, modernizare protecție
catodică, și SCADA, înnoirea rețelei de conducte , derulare
program de reabilitare și redimensionare a parcului de
rezervoare aferent cantităților transportate)
d. Creșterea eficienței activității societății prin reducerea
consumurilor tehnologice , minimizarea consumurilor de
energie, combustibili și lubrifianți, reducerea costurilor de
operare , redefinirea necesarului infrastructurii de conducte.
e. Proces investițional fundamentat pe analize cost beneficiu și
rentabilitate raportată la costul mediu al capitalului.
f. Creșterea și protejarea valorilor societății

g. Continuarea demersurile în vederea interconectării Sistemului
Național de Transport al Țițeiului la rețelele regionale și
europene

Obiective strategice stabilite și măsuri
pentru concretizare
Obiectiv Strategic 2 Dezvoltare de noi
activități conexe și non conexe celei de bază.

Obiectiv strategic 1 Creșterea eficienței și
îmbunătățirea performanței activității

Obiectiv strategic 4
Management
performant al resurselor umane
Obiectiv strategic 5
Implementarea și
dezvoltarea principiilor guvernanței
corporative
Obiectiv strategic 3
Definirea societății
ca jucător regional

Acțiuni pentru îndeplinirea așteptărilor cu privire la:
1.Clarificarea situației patrimoniale a societății, majorarea capitalului social al societății cu valoarea
terenurilor pentru care societatea a obținut certificate de atestare a dreptului de proprietate (47 terenuri)
CONPET S.A. are in patrimoniu terenuri în suprafață totală de 554.537,61 mp deținute in baza a 47 Certificate
de Atestare a Dreptului de Proprietate, evaluate la data obținerii certificatelor în conformitate cu H.G. nr. 834/ 1991
privind stabilirea și evaluarea unor terenuri deținute de societățile comerciale cu capital de stat, la suma de 26,2 mil.
lei.
In conformitate cu dispozițiile HG nr. 577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și
completările ulterioare, și a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, societatea are
obligația majorării capitalului social cu valoarea acestor terenului.
In anul 2013, Curtea de Conturi a efectuat un control asupra situației evoluției patrimoniului societății in urma
căruia a dispus prin Decizia 28/2013 majorarea capitalului social al Conpet cu valoarea celor 47 terenuri pentru care
au fost obținute certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor. Termenul stabilit inițial de către
Camera de Conturi pentru realizarea măsurii dispuse a fost prelungit pana la data de 30.06.2019.
Conducerea societății a întreprins toate masurile necesare in vederea majorării capitalului social si a supus
aprobării Adunării Generale a Acționarilor propunerea de majorare a capitalului. Întrucât nu s-a întrunit cvorumul
necesar de voturi pentru aprobare, majorarea capitalului social nu a fost aprobata.
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In acest context, vor fi reluate demersurile privind majorarea capitalului social in conformitate cu dispozițiile
legale incidente.
2.Elaborarea unei politici de dividende a societății, care sa contribuie la formarea unei imagini a potențialilor
investitori cu privire la structura financiara a societății
Repartizarea profitului are drept scop principal armonizarea intereselor companiei cu cele ale acționarilor.
În ultimii 4 ani, CONPET și-a îndeplinit angajamentul de a oferi un randament acționarilor săi printr-o politică
sustenabilă de dividend și a distribuit dividende într-o rată cuprinsă între 90% și 93% din profitul net. Pentru perioada
2018-2020 a fost previzionată o rată de distribuție de 85% din profitul net de repartizat.
Plecând de la premisa că toți acționarii CONPET sunt preocupați ca sumele investite în acțiunile companiei să
își mențină cel puțin valoarea și, eventual, să genereze un randament rezonabil în condițiile de piață, stabilirea unei
politici de dividend reprezintă un element de guvernanță corporativă așteptat de acționari, dar și de potențiali alți
investitori.
Chiar dacă rata efectivă de distribuției din ultimii ani a fost relativ constantă, existenta unei politici de dividend
predictibile reprezintă un element de guvernanta corporativa așteptat de acționari și investitori.
Prin urmare, în stabilirea unei politici privind distribuția de dividende se vor lua în considerare condițiile cadrului
macroeconomic actual, lichiditatea curentă a companiei, disponibilitatea și accesul la finanțare, gradul de îndatorare
al companiei, profilul și așteptările investitorilor cu privire la ritmul de creștere, programul de investiții și politicile
privind distribuția de dividende practicate de alte companii din domeniul energetic.
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6 Indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari

Măsurarea performanţei societăţii reprezintă un proces de îmbunătăţire a activităţilor desfăşurate şi utilizării
resurselor angajate în scopul îndeplinirii eficiente a obiectivelor strategice asumate de administratori şi management
prin Planul de administrare al societăţii, plan ce cuprinde componenta de administrare, componenta de management
şi indicatorii cheie de performanţă financiari şi nefinanciari pentru calculul componentei variabile a remuneraţiei.
Planul de administrare a societății CONPET SA pentru perioada 2018-2022 este guvernat de atitudine
responsabilă, profesionistă şi etică în raport cu toate părţile interesate (acţionari, angajaţi, parteneri, comunitate,
autorităţi şi instituţii ale statului, ş.a) şi cuprinde măsurile concrete prin care managementul Societăţii va acţiona
pentru îndeplinirea acestor obiective şi realizarea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari, în consens
cu viziunea strategică a administratorilor referitoare la direcţiile de redefinire strategică şi eficientizare a societăţii.
Obiectivele strategice cuprinse în Planul de administrare al societăţii pentru perioada 2018-2022 sunt
derivate din Scrisoarea de aşteptări a acţionarului majoritar, statul român, prin Ministerul Energiei, şi cu cele
ale celorlalţi acţionari şi urmăresc creșterea eficienței activității și îmbunătățirea performanței activității,
optimizarea cheltuielilor de exploatare, dezvoltarea de noi activități conexe și non conexe celei de bază, definirea
societății ca jucător regional, management performant al resurselor umane și implementarea și dezvoltarea
principiilor guvernanței corporative.
Indicatorii cheie de performanţă (ICP) financiari şi nefinanciari pentru calculul componentei variabile
a remuneraţiei sunt definiţi cu respectarea prevederilor şi criteriilor prevăzute de Capitolul II - Metodologia de
stabilire a indicatorilor cheie de performanţă financiari şi nefinanciari şi a componentei variabile a remuneraţiei din HG nr. 722/28.09.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.
109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.

6.1 Relevanţa Indicatorilor de performanţă selectaţi pentru îndeplinirea
dezideratelor din cuprinsul Scrisorii de aşteptări
Aşteptările acţionarului majoritar, statul român, prin Ministerul Energiei, ca acţionar majoritar la Societatea
CONPET SA, şi ale celorlalţi acţionari ai societăţii se regăsesc în Scrisoarea de aşteptări, care reprezintă o sinteză a
aşteptărilor financiare şi nefinanciare din partea societăţii CONPET SA.
Aşteptările acţionarilor vizează următoarele elemente: clarificarea situatiei patrimoniale a Societății prin
majorarea capitalului social al societății cu valoarea terenurilor pentru care societatea a obținut certificate de atestare
a dreptului de proprietate, implementarea unor soluții pentru creșterea gradului de realizare a lucrărilor de investiții/
modernizare/ retehnologizare, furnizarea de servicii de stocare țiței și produse petroliere, eficientizarea transportului
pe calea ferată, creșterea cifrei de afaceri și a profitului operațional, scăderea cheltuielilor de exploatare și creșterea
productivității muncii, creșterea capitalului uman, formarea și pregătirea salariaților, dezvoltarea capabilităților de
raportare, control și management al riscului, dezvoltarea de noi activități conexe și non conexe celei de bază, limitarea
impactului asupra mediului și conformarea la cerințele autorizațiilor de mediu, elaborarea unei politici de dividende
a societății, implementarea principiilor guvernanței corporative și a unui cod de etică și integritate.
În acest sens, îndeplinirea dezideratelor acţionarilor din cuprinsul Scrisorii de aşteptări va fi monitorizată şi
realizată pe parcursul celor 4 ani de mandat prin utilizarea unui set de Indicatori de performanţă care reprezintă
instrumentele de măsurare cantitativă şi calitativă a performanţei financiare şi nefinanciare şi care, la finalul fiecărui
an de mandat, indică atingerea unor obiective cuantificabile raportate la ţintele specifice de performanţă.
Aşteptările acţionarilor privind politica de investiţii aplicabilă CONPET SA. Programul de investiţii,
dotări şi sursele de finanţare elaborat în prezent de societate cuprinde atât o planificare anuală, cât şi o planificare
multianuală pe termen mediu, respective de 3 ani. Așteptările acționarilor privind investiţiile vizează ca rezultate
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finale modernizarea stațiilor de pompare active nemodernizate, înlocuirea tronsoanelor de conductă care nu prezintă
siguranță în funcționare, finalizarea implementării sistemului de detectare și localizare a scurgerilor din conductă,
modernizarea și monitorizarea sistemului de protecție catodică, scăderea numărului de avarii tehnice.
Performanță politicii de investiţii va fi monitorizată prin ICP nefinanciar „Realizarea investițiilor finanțate
din cota de modernizare” cu valoarea țintă de realizare minim 95%.
Aşteptările acţionarilor în ceea ce priveşte furnizarea de servicii de stocare țiței și produse petroliere,
eficientizarea transportului pe calea ferată, creșterea cifrei de afaceri și a profitului operațional, scăderea
cheltuielilor de exploatare, dezvoltarea de noi activități conexe și non conexe celei de bază, elaborarea unei
politici de dividende a societății, se vor monitoriza prin următorii indicatori cheie de performanță:
 ICP financiar „EBITDA ajustată = (Profit din exploatare – Reluarea la venituri a rezervei din cota
de modernizare + Cheltuieli privind constituirea cotei de modernizare + Ajustări de valoare privind
imobilizările necorporale și corporale, inclusiv diferențele din reevaluare) ”. Valoarea ţintă pentru acest indicator
financiar pe durata mandatului o reprezintă realizarea țintei asumate în Planul de Administrare.
 ICP financiar „Scăderea cheltuielilor de exploatare = (Cheltuieli de exploatare – Ajustările de valoare
privind activele și ajustări privind provizioanele) / Cifra de afaceri”.
Ținta acestui indicator o reprezintă menținerea ponderii cheltuielilor de exploatare în cifra de afaceri la nivelul
asumat prin Planul de Administrare.
Prin Planul de măsuri și acțiuni pentru îndeplinirea obiectivelor strategice s-au prevăzut :
 Dezvoltarea activității de depozitare / vehiculare țiței și produse petroliere pentru terți;
 Evaluarea oportunității/fezabilității scenariilor de eficientizare a activităților de transport pe calea ferată;
 Evaluarea fezabilității dezvoltării de transporturi pentru produse atipice;
 Producția de energie electrică din surse regenerabile (proiect pilot);
 Dezvoltarea activității de consultanță, inginerie, operare (și mentenanță) pentru sisteme de transport
hidrocarburi prin conducte;
 Monitorizarea programelor operaționale și a axelor prioritare în vederea accesării de fonduri europene și a
altor forme de finanțare nerambursabilă.
Aşteptările acţionarilor în ceea ce priveşte creșterea productivității muncii, creșterea capitalului uman,
formarea și pregătirea salariaților se monitoriză prin ICP „Productivitatea muncii”. Acest indicator de
calculează ca raport între venituri totale din exploatare și număr mediu de personal. Ținta acestui indicator este
realizarea indicatorului la nivelul stabilit prin BVC anual.
Prin Planul de măsuri și acțiuni s-au prevăzut :
 Redimensionarea și adaptarea permanentă a resurselor umane în corelare cu cerințele și realitățile tehnicoeconomice ale companiei
 Dezvoltarea competențelor specifice și a abilităților de bază ale capitalului uman
 Dezvoltarea sistemului de evaluare a rezultatelor angajaților
Aşteptările acţionarilor privind etica, integritatea şi guvernanţa corporativă. Acţionarii societăţii doresc
ca societatea să acţioneze în continuare pentru implementarea principiilor guvernanţei corporative şi a unui cod de
etică şi integritate.
Acest deziderat al acţionarilor va fi îndeplinit prin monitorizarea următorilor indicatori:
- ICP nefinanciar „Implementarea/dezvoltarea sistemului de control intern/ managerial în conformitate
cu cerințele legale în vigoare”.
- ICP nefinanciar „Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a
corupției ca element al planurilor manageriale”, cu valoarea ţintă de realizare în termen a unui procent
de minim 90% din numărul măsurilor propuse.
- ICP nefinanciar „Raportarea la timp a gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță ai
societății”, valoarea ţintă fiind încadrarea în termenele legale de raportare către autorităţile şi instituţiile
beneficiare prin diverse declaraţii/rapoarte (conformare 100%).
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Aşteptări ale acţionarilor privind alte aspecte ale afacerii.
În ce priveşte alte aspecte ale afacerii, în următorii patru ani societatea va acţiona pentru performanță financiară
și prin:
reducere a plăţilor restante,
reducerea consumurilor specifice la transportul țițeiului,
monitorizarea consumului specific mediu anual de energie electrică în scop tehnologic
Performanță monitorizării acestor aspecte ale afacerii se va realiza prin:
ICP financiar „Plăţi restante” (cu valoarea ţintă zero l e i ) .
ICP nefinanciari „Încadrarea în consumurile specifice la transportul țițeiului” (nu include cantitatea
de țiței pierdută la avarii provocate sau la avarii cu poluare unde proprietarii nu permit accesul pentru
remediere) ”. Valoarea țintă a acestui indicator trebuie sa fie mai mică decât valoarea consumului tehnologic
maximal, pentru țiței.
ICP nefinanciar „Monitorizarea consumului specific mediu anual de energie electrica în scop
tehnologic” Ținta acestui indicator este menținerea mediei anuale a consumului specific tehnologic de energie
electrică la un nivel de maximum 3,3 Kwh/to.
Grupa de indicatori
conf. HG nr.722/2016
INDICATOR DE PERFORMANȚĂ
Anexa nr.2b
INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ - FINANCIARI
Flux de numerar
Plăți restante

OBIECTIV DE PERFORMANȚĂ

Menținerea plăților restante la nivelul
asumat prin Planul de Administrare

Costuri

Scăderea cheltuielilor de exploatare =
(Cheltuieli de exploatare - Ajustările de
valoare privind activele și ajustări privind
provizioanele) / Cifra de afaceri

Menținerea ponderii cheltuielilor de
exploatare în cifra de afaceri la nivelul
asumat prin Planul de Administrare

Venituri

EBITDA ajustată = Profit din exploatare Reluarea la venituri a rezervei din cota de
modernizare + Cheltuieli privind constituirea
cotei de modernizare + Ajustări de valoare
privind imobilizările necorporale și
corporale, inclusiv diferențele din
reevaluare).
Productivitatea muncii

Realizarea țintei EBITDA ajustată
asumată prin Planul de Administrare.

Realizarea nivelului productivității
muncii aprobat prin BVC anual

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ - NEFINANCIARI
Operaționali

Încadrarea în consumurile specifice la
transportul țițeiului (nu include cantitatea de
țiței pierdută la avarii provocate sau la avarii
cu poluare unde proprietarii nu permit
accesul pentru remediere)

Valoarea țintă mai mică decât valoarea
consumului tehnologic maximal, pentru
țiței.

Monitorizarea consumului specific mediu
anual de energie electrica în scop tehnologic

Menținerea mediei anuale a
consumului specific tehnologic de
energie electrică la un nivel de
maximum 3,3 Kwh/to

Realizarea investitiilor
finanțate din cota de modernizare

Realizare minim 95% din Planul anual
de investiții finanțate din Cota de
modernizare
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Grupa de indicatori
conf. HG nr.722/2016
Anexa nr.2b
Guvenanță corporativă

INDICATOR DE PERFORMANȚĂ

OBIECTIV DE PERFORMANȚĂ

Implementarea/dezvoltarea sistemului de
control intern/ managerial în conformitate cu
cerințele legale în vigoare

Realizarea în proporție de 100% a
acțiunilor prevăzute în program

Cresterea intergritatii institutionale prin
includerea masurilor de prevenire a coruptiei
ca element al planurilor manageriale

Minim 90% - realizare a măsurilor
asumate prin Planul de Integritate
aprobat

Raportarea la timp a gradului de îndeplinire
a indicatorilor de performanță ai societății

Încadrarea în termenele legale de
raportare

6.2 Valorile țintă pentru indicatorii cheie de performanță – financiari
INDICATOR DE
PERFORMANȚĂ
Plăți restante

OBIECTIV DE
PERFORMANȚĂ
Menținerea plăților
restante la nivelul asumat
prin Planul de
Administrare

UM
mii lei

Instrument de verificare
Scăderea cheltuielilor de
exploatare = (Cheltuieli
de exploatare Ajustările de valoare
privind activele și
ajustări privind
provizioanele) / Cifra de
afaceri
Instrument de verificare

EBITDA ajustată =
Profit din exploatare Reluarea la venituri a
rezervei din cota de
modernizare +
Cheltuieli privind
constituirea cotei de
modernizare + Ajustări
de valoare privind
imobilizările
necorporale și corporale,
inclusiv diferențele din
reevaluare).

0

2019
0

2020
0

2021
0

2022
0

Formular F30-date informative din Raportarea
Contabilă anuală
Menținerea ponderii
cheltuielilor de
exploatare în cifra de
afaceri la nivelul asumat
prin Planul de
Administrare

%

80,80%

82,60% 82%

81,50% 81,30%

Situații financiare anuale auditate;
Situația profitului sau a pierderii și a altor
elemente ale rezultatului global

Realizarea țintei
EBITDA ajustată
asumată prin Planul de
Administrare.

Instrument de verificare

Productivitatea muncii

2018

Realizarea nivelului
productivității muncii
aprobat prin BVC anual

Instrument de verificare
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mii lei

108.443

90.316

95.987

98.872

101.785

Situații financiare anuale auditate;
Situația profitului sau a pierderii și a altor
elemente ale rezultatului global
100% 100%
100%
100%
100%
mii
BVC BVC
BVC
BVC
BVC
lei/pers
anual anual
anual
anual
anual
Execuție bugetară anuală - Anexa nr.1
Formular F30-Date informative din raportarea
Contabila anuală
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6.3 Valorile țintă pentru indicatorii cheie de performanță – nefinanciari
INDICATOR DE
PERFORMANȚĂ
Încadrarea în consumurile
specifice la transportul
țițeiului (nu include
cantitatea de țiței pierdută
la avarii provocate sau la
avarii cu poluare unde
proprietarii nu permit
accesul pentru remediere)

OBIECTIV DE
PERFORMANȚĂ

UM

Valoarea țintă mai
mică decât valoarea
consumului
tehnologic maximal,
pentru țiței.

%

Menținerea mediei
anuale a consumului
Monitorizarea consumului
specific tehnologic
specific mediu anual de
de energie electrică
energie electrica în scop
la un nivel de
tehnologic
maximum 3,3
Kwh/to

Kwh/t
o

Realizare minim
95% din Planul
anual de investiții
finanțate din Cota de
modernizare

%

Realizarea în
proporție de 100% a
acțiunilor prevăzute
în program

%

2022

Țiței țară ≤ 0,361% ; țiței import Lukoil ≤ 0,29%;
țiței import Petrom ≤ 0,143%; țiței import Midia ≤
0,108%

Max.
3,3
Kwh/t
o

Max.
3,3
Kwh/t
o

Max.
3,3
Kwh/to

Max.
3,3
Kwh/to

Max. 3,3
Kwh/to

≥95%

≥95%

≥95%

≥95%

≥95%

100%

100%

100%

100%

100%

Programul de dezvoltare a sistemului de control
intern managerial și
Raportul anual privind sistemul de control
intern managerial - anexă la Situații financiare
anuale

Instrument de verificare

Încadrarea în
termenele legale de
raportare

%

100%

100%

100%

100%

100%

Data transmiterii efective a raportărilor / data
progamată prin calendar/act normativ/
administrativ a raportărilor

Instrument de verificare
Cresterea integrității
instituționale prin
includerea măsurilor de
prevenire a corupției ca
element al planurilor
manageriale

2021

Programul anual de investiții, dotări și sursele de
finanțare, anexă la BVC aprobat

Instrument de verificare

Raportarea la timp a
gradului de îndeplinire a
indicatorilor de
performanță ai societății

2020

Raportul anual al Directorului de Dezvoltare
Mentenanță

Instrument de verificare

Implementarea/dezvoltare
a sistemului de control
intern/ managerial în
conformitate cu cerințele
legale în vigoare

2019

Raportul anual al Directorului de Operațiuni,
Mișcări lunare țiței

Instrument de verificare

Realizarea investitiilor
finanțate din cota de
modernizare

2018

Minim 90% realizare a măsurilor
asumate prin Planul
de Integritate
aprobat

Instrument de verificare
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%

≥90% ≥90%

≥90%

≥90%

≥90%

Raport anual al Planului de integritate aprobat
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6.4 Ponderea Indicatorilor de Performanță (%)

Indicatori cheie de performanță (ICP)

1.

ICP Financiari

2018
CVTS

Pondere
ICP (%)
2019
2020
CVTS
CVTS

2021
CVTS

2022
CVTS

20%

20%

20%

20%

20%

Plăți restante

3%

3%

3%

3%

3%

Scăderea cheltuielilor de exploatare = (Cheltuieli de
exploatare - Ajustările de valoare privind activele și
ajustări privind provizioanele) / Cifra de afaceri

5%

5%

5%

5%

5%

EBITDA ajustată = Profit din exploatare - Reluarea la
venituri a rezervei din cota de modernizare +
Cheltuieli privind constituirea cotei de modernizare +
Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale și
corporale, inclusiv diferențele din reevaluare).

7%

7%

7%

7%

7%

Productivitatea muncii

5%

5%

5%

5%

5%

20%

20%

20%

20%

20%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

14%

14%

14%

14%

14%

60%

60%

60%

60%

60%

Implementarea/dezvoltarea sistemului de control
intern/ managerial în conformitate cu cerințele legale
în vigoare

25%

25%

25%

25%

25%

Creșterea integrității instituționale prin includerea
măsurilor de prevenire a corupției ca element al
planurilor manageriale

25%

25%

25%

25%

25%

Raportarea la timp a gradului de îndeplinire a
indicatorilor de performanță ai societății

10%

10%

10%

10%

10%

2.

ICP Nefinanciari

2.1

Operaționali

Încadrarea în consumurile specifice la transportul
țițeiului (nu include cantitatea de țiței pierdută la avarii
provocate sau la avarii cu poluare unde proprietarii nu
permit accesul pentru remediere)
Monitorizarea consumului specific mediu anual de
energie electrica în scop tehnologic
Realizarea investitiilor finantate din cota de
modernizare
2.2 Guvernanța corporativă
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