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Analiza societății CONPET pentru perioada 2014-2016 

 

 
Performanța financiară a Companiei în perioada analizată este foarte bună, existând 

progrese evidente înregistrate în ultimii 3 ani. În plus, există un potențial de îmbunătățire 

semnificativ, rezultat din optimizarea configurației Sistemului National de Transport, care 

are un grad de utilizare scăzut comparativ cu cantitatea de țiței/alte produse transportate.  
 

Grafic 1 – Evoluția gradului de utilizare a sistemului [%] 

     
În anul 2016, comparativ cu anul 2014, gradul de utilizare a sistemului a crescut cu 11%. 

 

Sistemul de management integrat 

În premieră națională, în anul 2016, în cadrul societăților cu un capital majoritar de stat a 

fost implementat un sistem de management al energiei, conform cu SR EN ISO 

50001:2011. 

Sistemele de management implementate sunt evaluate extern și certificate de 

organismul Det Norske Veritas Germanischer Lloyd începând din anul 2007 și, 

pentru siguranța feroviară, de ASFR, începând din anul 2012. 
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Prin implementarea sistemului de management al calității, CONPET 

demonstrează capabilitatea de a furniza servicii care îndeplinesc atât cerințele 

clienților cât și cerințele legale și de reglementare aplicabile.  

Implementarea acestui sistem de management al mediului permite CONPET nu 

doar să corespundă așteptărilor privind performanța sa de mediu, ci și să își 

controleze costurile și să se conformeze legislației și regulamentelor de mediu. 

Activitatea de evaluare a impactului asupra mediului se realizează în sectoarele 

de producție ori de câte ori apar modificări în sistemul de transport. Aspectele cu 

impact semnificativ identificate stau la baza elaborării Programului de 

management de mediu și a Planului de acțiuni pentru îndeplinirea obiectivelor de 

mediu. 

 Standardul de management al energiei, nou implementat si certificat in 2016, 

are ca scop crearea posibilității CONPET de a urma o abordare sistemică pentru 

îmbunătățirea continuă a performanței energetice, inclusiv a eficienței energetice  

și a modului de utilizare a energiei consumate. 

Controlul intern și managementul riscurilor implică revizuirea obiectivelor 

specifice, corelate cu obiectivele strategice ale Direcției Generale, respectiv ale 

Consilului de Administrație. Pe baza rezultatelor autoevaluării, la data de 31 

decembrie 2016, rezultă faptul că sistemul de control intern/managerial al 

CONPET are un grad parțial de implementare (14 standarde implementate, 1 

standard parțial implementat și 1 standard neimplementat).  

OHSAS 18001:2008 duce la minimizarea riscului pentru angajați sau alte persoane 

și demonstrează preocuparea CONPET pentru creşterea siguranței. 

În conformitate cu Directiva 2004/49/CE, transpusă în Legea nr. 55/2006, 
începând cu 2012 CONPET a implementat și menținut sistemul certificat AFER-
ASFR de management al siguranței feroviare. Astfel, compania se angajează să 
acționeze pentru atingerea obiectivelor comune de siguranță și respectarea 
cerințelor prevăzute atât în specificațiile tehnice de interoperabilitate, cât și de 
reglementările naționale de siguranță. 
 

Analiza evoluției cifrei de afaceri și a cheltuielilor de exploatare 

În perioada 2007-2016, rata de creștere anuală medie a cifrei de afaceri a CONPET a 

fost de 4%, așa cum reiese din graficul de mai jos. 

O creștere semnificativă a fost înregistrată în anul 2016, cu 39% față de anul 2007, iar mai 
recent se poate observa o creștere de 8% în 2014 față de 2013. În anii 2015 și 2016 
valoarea cifrei de afaceri nete a avut o valoare aproximativ egală. 
 
Singurul an din perioada analizată care a înregistrat o scădere a fost 2012, atunci când 
cifra de afaceri netă a fost cu 2% mai mică comparativ cu cea din anul 2011. 
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Grafic 2 - Evoluția cifrei de afaceri netă (mil. LEI) 

 

 Sursa: Rapoartele și situațiile financiare ale CONPET 

Un alt indicator care trebuie luat în calcul în analiza diagnostic a companiei îl reprezintă 

cheltuielile de exploatare. Deși în perioada 2007-2016 rata de creștere anuală medie a 

cheltuielilor de exploatare a fost de 2%, așa cum reiese din graficul de mai jos, începând 

cu anul 2014 s-au înregistrat scăderi ale acestor cheltuieli în fiecare an. Aceste scăderi 

sunt o consecință a conștientizării necesității de a reduce cheltuielile de exploatare și de a 

eficientiza procesul operațional. 

Grafic 3 - Evoluția cheltuielilor de exploatare [mil. RO] 

Sursa: Rapoartele și situațiile financiare ale CONPET 
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Deși marja profitului brut a suferit schimbări majore în perioada de referință, începând cu 
anul 2013 a înregistrat creșteri anuale, ajungând la 22% în anul 2016 comparativ cu 20% 
in 2015.  
 

După o perioadă în care profitul brut al companiei a înregistrat scăderi semnificative, în 
anul 2016 valoarea acestuia s-a triplat față de valoarea înregistrată în anul 2007. 
 

Cât despe marja profitului net, în graficul de mai jos se poate observa că aceasta a ajuns 
la 19% în anul 2016, iar rata de creștere anuală medie a profitului brut în perioada 2007-
2016 a fost de 14%. Creșterea marjelor de profit în perioada 2013-2016 se datorează 
scăderii cheltuielilor de exploatare și a numărului de angajați. 

 
Sursa: Rapoartele și situațiile financiare ale CONPET 
 

Atât în cazul profitului brut cât și în cazul profitului net, în anul 2008 s-au înregistrat creșteri 

circumstanțiale datorate unor venituri conjuncturale survenite în urma câștigării unor litigii. 

Grafic 5 – Evoluția marjei brute [mil. LEI] 

  

Grafic 4 - Evoluția profitului net [mil. LEI] 
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Analizând evoluția marjei brute și a EBITDA, așa cum sunt ele prezentate în următoarele 

două grafice, se poate afirma că performanța financiară a CONPET din punct de vedere al 

celor doi indicatori se situează peste media companiilor listate. În 2016, media EBITDA a 

companiilor listate a fost estimată la 112,3 milioane lei. 

Grafic 6 – Evoluția EBITDA [mil. LEI] 

 

Sursa: Rapoarte și situații financiare ale CONPET 

Rata de creștere medie anuală a valorii EBITDA a fost de 13% în perioada 2007-2016. 

Valoarea EBITDA a crescut semnificativ începând cu anul 2014, când a înregistrat o 

creștere de peste 50% față de anul 2013. Raportată la cifra de afaceri, EBITDA a 

reprezentat 32% în anul 2016. În 2016 valoarea EBITDA a fost de 3 ori mai mare față de 

anul 2007. 

Numărul total de avarii a scăzut cu 40% în perioada 2014-2016.  

Grafic 7 – Evoluția numărului total de avarii [Nr. avarii] 

Sursa: Rapoartele și situațiile financiare ale CONPET 
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Evoluția prețului combustibililor la pompă în România  
 

La sfârșitul anului 2016, ponderea tarifului de transport al CONPET în prețul combustibilului 
la pompă era de aproximativ 0,01 EUR/Litru.  
Tariful mediu ponderat de transport țiței practicat de CONPET în anul 2016 a fost de 11,97 
EUR/tonă. 

 
Sursa: Prețurile combustibililor, cu și fără taxe - Comisia Europeană; Preț țiței BRENT - www.quandl.com; 

Cost de transport - Raportul anual al CONPET 

Analiza comparativă dintre CONPET și alte companii din regiune și globale 
 

Pentru realizarea analizei comparative a fost ales un număr de alte 9 companii pe criterii 
de diversitate. Astfel, în plaja de comparație se pot identifica societăți locale și globale, cu 
acționariat de stat, privat și mixt, cu rețele de transport de dimensiuni variate și cu un 
portofoliu de activități de la redus la foarte vast. 

 

Sursa: Rapoartele anuale și paginile web ale companiilor 

 

Grafic 8 – Evoluția prețului combustibililor la pompă în România [EUR/Litru] 

Tabel 1 – Arii de activitate 


