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NOTĂ 

Privind accesul pentru consultarea proiectului de act adițional la contractul având ca obiect ”Servicii 

de transport pe calea ferată a țițeiului, și gazolinei din rampele de încărcare la destinațiile stabilite de 

Conpet S.A.” ce urmează a fi încheiat cu S.N.T.F.M ”CFR MARFĂ” S.A. 

Actul adițional la contractul având ca obiect ”Servicii de transport pe calea ferată a țițeiului, și 

gazolinei din rampele de încărcare la destinațiile stabilite de Conpet S.A.” care urmează a fi încheiat 

între CONPET S.A. și S.N.T.F.M ”CFR MARFĂ” S.A. conține informații confidențiale. El poate fi 

pus la dispoziția acționarilor interesați, în vederea consultării, în baza unei cereri de acces pentru 

consultare contract adresată CONPET S.A. prin email cu semnătură electronică extinsă încorporată 

conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică pe adresa de web: conpet@conpet.ro sau 

prin orice formă de servicii de curierat cu confirmare de primire, în plic închis, direct la registratura 

”CONPET” S.A., Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova, în atenția Serviciului Juridic —cons. 

jr. Miu Ruxandra Darclee. 

Cererea de acces pentru consultarea actului adițional se va înregistra la CONPET și va cuprinde: 

denumirea acționarului și numele reprezentantului legal, numele persoanei care substituie 

reprezentantul legal, după caz, număr de acțiuni deținute la CONPET, obiectul cererii - acces 

consultare act adițional, ziua pentru care se solicită accesul pentru consultarea actului adițional, data 

și numărul de înregistrare a cererii (după caz). Termenul până la care se pot depune/transmite cereri 

la sediul CONPET pentru accesul în vederea consultării actului adițional este 19.05.2022, ora 11.00. 

Actul adițional se va pune la dispoziție, în vederea consultării acestuia, la sediul societății CONPET 

S.A. din Ploiești, str. Anul 1848 nr. 1-3, jud. Prahova, Serviciul Juridic, unde se va semna în prealabil 

consultării actului adițional Acordul de confidențialitate (conform modelului anexat). 

Programul de consultare a actului adițional este în zilele de marți-miercuri ale fiecarei săptămâni din 

perioada ulterioară publicării documentației aferente Convocatorului A.G.O.A. pe site-ul societății 

Conpet, respectiv până la data de 20.05.2022 inclusiv, între orele 10.00-14.00. Nu se admit fotocopieri 

ale actului adițional. 

Acționarul poate acorda o împuternicire specială, în original, permițând accesul reprezentantului său 

la actul adițional la contractul având ca obiect ”Servicii de transport pe calea ferată a țițeiului, și 

gazolinei din rampele de încărcare la destinațiile stabilite de Conpet S.A.". Împuternicitul nu poate fi 

substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către 

acționar în împuternicire. 

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entitătilor fără 

personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată pe baza următoarelor documente 

prezentate Societății de către acționar emise de Depozitarul Central S.A.: 

a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute pentru participare 

la A.G.O.A.; 
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b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A. 

c) carte de identitate (pașaport) pentru acționarii persoane fizice și/sau pentru persoana împuternicită. 

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal, întocmite într-o limbă străină alta decât limba 

engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba 

engleză. Nu este necesară legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de 

reprezentant legal al acționarului. 

Odată cu semnarea acordului de confidențialitate acționarul/reprezentantul legal/împuternicitul își dau 

acordul cu privire la prelucrarea/stocarea datelor cu caracter personal de către CONPET exclusiv în 

scopul consultării actului adițional la contractul având ca obiect ”Servicii de transport pe calea ferată 

a țițeiului, și gazolinei din rampele de încărcare la destinațiile stabilite de CONPET S.A.". CONPET 

va prelucra în consecință aceste date, respectând Legile privind Protecția Datelor. 

Director General 

Ing. Dorin Tudora 

 

 

 

 

Șef Serviciu Juridic 

Cons. jr. Cornel Bănică 
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