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DATE DE IDENTIFICARE RAPORT ŞI EMITENT 

 

Raport preliminar  

întocmit în conformitate cu : 

Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de 

instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă 

Data raportului 14.02.2018 

Denumirea societăţii  CONPET S.A. 

Sediul social 

 

Str. Anul 1848, nr. 1-3, Ploieşti, Jud. 

Prahova, Cod poştal 100559 

Număr telefon/fax 0244 401360 / 0244 516451 

E-mail / Internet conpet@conpet.ro / www.conpet.ro 

Cod unic de înregistrare la O.R.C. 1350020 

Număr de ordine în Registrul Comerţului J29/6/22.01.1991 

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează 

valorile mobiliare emise 

Bursa de Valori București, categoria 

Premium 

Capitalul social subscris şi vărsat integral 28.569.842,40 lei 

Principalele caracteristici ale valorilor 

mobiliare  

8.657.528 acțiuni  cu o valoare nominală  de 

3,3 lei/actiune 

 

Valoarea de piață  totală   

 

  

860.558.283,20 lei (99,4 lei/acțiune la 

29.12.2017) 

Standardul contabil aplicat 

 

Standardele Internaționale de Raportare 

Financiară 

 

Auditarea 

 

Situațiile financiare preliminare simplificate 

întocmite la data de 31.12.2017 nu sunt 

auditate 
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DATE GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETĂȚII 

 

 

Evoluția principalilor indicatori financiari și operaționali preliminari în anul  2017, 

comparativ cu bugetul și cu aceeași perioadă a anului precedent, se prezintă astfel: 

 

 

Realizat 

Preliminat 

an 2017 

B.V.C. 

an 2017 

Variație 

Preliminat 

2017/BVC 

[▲/▼%] 

Indicatori 

Realizat 

Preliminat 

an 2017 

Realizat 

an 2016 

Variație  

2017/2016 

[▲/▼%] 

      
INDICATORI DE PERFORMANȚĂ  

(Plan de Administrare) 
      

128,12 125,61 ▲1,9% EBITDA (milioane lei) 128,12 120,62 ▲6,2% 

86,89% 87,67% ▼0,78pp Cheltuieli exploatare (%Cifra de afaceri) 86,89% 86,63% ▲0,26pp 

247 244 ▲1,2% Productivitate ( mii lei/salariat) 247 246 ▲0,4% 

29 29  Număr Avarii Tehnice 29 30  

3 2  Număr rapoarte broker 3 11  

17 25  Poziție BVB – capitalizare 17 15  

    INDICATORI  OPERAȚIONALI     

6.819,72 6.464,16 ▲5,5% Cantități totale transportate (mii tone) 6.819,72 7.078,34 ▼3,7% 

47,99 50,67 ▼5,3% Costuri exploatare/tonă (lei/tonă) 47,99 46,71 ▲2,7% 

    ALȚI INDICATORI  FINANCIARI     

410,82 408,33 ▲0,6% Total venituri exploatare (milioane lei) 410,82 410,93 ▼0,1% 

327,28 327,51 ▼0,1% Cheltuieli exploatare (milioane lei) 327,28 330,62 ▼1,1% 

20,34% 19,79% ▲0,55p.p. 
Marja profit exploatare (%venit 

exploatare) 
20,34% 19,54% ▲0,80 p.p. 

17,77% 16,78% ▲ 0,99p.p. Marja de profit net (% total venituri) 17,77% 17,25% ▲0,52 p.p. 

83.542 80.802 ▲3,3% EBIT (milioane lei) 83.542 80.306 ▲4,0% 

73.661 68.954 ▲6,8% Profit net (milioane lei) 73.661 71.546 ▲3,0% 

8,51 7,96 ▲6,9% EPS (profit net/ acțiune) 8,51 8,26 ▲3,0% 

    
INDICATORI REALIZARE  

INVESTIȚII 
   

48,48 64,27 ▼24,6% Investiții - total, din care: (milioane lei) 48,48 45,41 ▲6,7% 

38,41 51,65 ▼25,70% Investiții – domeniul public (mil. lei) 38,41 36,87 ▲4,1% 

10,07 12,62 ▼20,3% Investiții – domeniul operator (mil. lei) 10,07 8,54 ▲17,9% 

1666 1675 ▼0,6% Nr. mediu de salariați 1666 1.670 ▼0,3% 
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Rezultatele societății  

 

 Financiare 

 

Rezultatele financiare preliminare în anul 2017, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2016, se 

prezintă astfel: 

 Cifra de afaceri realizată în anul 2017 a reprezentat 376,66 milioane lei, în scădere cu 1,3% 

comparativ cu anul 2016. 

 Veniturile din exploatare au fost aproximativ egale cu cele raportate în anul 2016 (410,82 

milioane lei în 2017, respectiv 410,93 miloane lei în 2016). 

 EBITDA a înregistrat o creștere 6,2%, de la 120,62 milioane lei în anul 2016 la 128,12 

milioane lei în anul 2017.  

 Profitul din exploatare (EBIT) a crescut cu 4%, de la valoarea de 80,31 milioane lei   2016 

la 83,54 milioane lei în anul 2017. 

 

 Operaționale 

 

Cantitatea transportată pe cele două subsisteme în anul 2017 a înregistrat următoarea evoluție: 

- creștere de 5,5% față de plan 

- scădere de 3,7% față de anul 2016  

Volumul activității de transport pe subsisteme de transport, exprimat în mii tone, este prezentat mai 

jos: 

 

         Subsistem transport  
Realizat 

an 2017 

B.V.C. 

an 2017 

Realizat 

an 2016 

Variație 

Prelimina

t 

2017/BVC 

[▲/▼%] 

Variație  

2017/201

6 

[▲/▼%] 

Subsistem Țară 3.550,40 3.518,98 3.685,09 ▲0,8% ▼3,7% 

Subsistem Import, din care: 3.269,32 2.945,18 3.393,26 ▲11,0% ▼3,7% 

- OMV  Petrom, din care: 815,32 500,00 565,62 ▲63,1% ▲44,1% 

       Deversare (OMV Petrom)  222,44 0,00 352,31  ▼36,9% 

- Lukoil* 2.359,39 2.365,18 2.752,94 ▼0,3% ▼14,3% 

- Petromidia 94,60 80,00 74,69 ▲18,2% ▲26,7% 

Total 6.819,72 6.464,16 7.078,34 ▲5,5% ▼3,7% 

*In perioada 25 februarie - 05 aprilie 2017, nu s-au efectuat livrări de țiței către rafinăria Lukoil, aceasta fiind 

închisă pentru revizia tehnologică programată pentru anul 2017. 
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 Evoluția societății pe piața de capital 

 

Compania a ocupat poziţia 18 în “Top 25 al emitenţilor după capitalizare”. Capitalizarea 

bursieră a fost de 860,56 milioane lei (99,4 lei/acțiune) la 29.12.2017, față de 682,21 

milioane lei (78,80 lei/acțiune) la 31.12.2016. 

Profitul net pe acțiune realizat este de 8,51 lei/acțiune (12 luni 2016: 8,26 lei/acțiune),  înregistrând 

o creștere de 3%. 

 

În perioada ianuarie-decembrie 2017 au fost emise 3 rapoarte de analiză de către  firme de 

brokeraj: Swiss Capital S.A. - un raport în data de 23.01.2017 și WOOD&Company – două 

rapoarte, în data de 08.02.2017 și respectiv în data de 29.06.2017. 

 

 

ANALIZA SITUAȚIEI FINANCIARE 

 

 Sinteza rezultatelor financiare preliminare la 31 decembrie 2017 

Informațiile financiare prezentate în acest raport sunt obținute din situațiile financiare 

preliminare pentru perioada  încheiată la 31 decembrie 2017, întocmite în conformitate cu 

OMFP nr. 2844/2016 și neauditate (prezentate în Anexele 1 și 2). 

 

În sinteză, poziția financiară la 31 decembrie 2017 se prezintă astfel: 

 

 mii lei 

31 decembrie     

2017 

(neauditată)  

31 decembrie 

2016  

(auditată) 

 

Variație 

2017/2016 

 [▲/▼%] 

Active imobilizate                                          407.264   406.097 ▲0,3% 

Active circulante  337.768   458.812 ▼26,4% 

Total active  745.032   864.909 ▼13,9% 

    

Capitaluri proprii  661.380    795.713 ▼16,9% 

Venituri în avans                                                              1.345        1.484 ▼9,4% 

Total datorii     82.307      67.712 ▲21,6% 

Total capitaluri proprii și datorii  745.032    864.909 ▼13,9% 

 
 
Activele imobilizate au înregistrat o crestere de 0,3% față de 31 decembrie 2016, generată 

de achizițiile de imobilizări corporale care au depășit valoarea amortizării înregistrată în 

anul 2017.  
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Activele circulante au scăzut cu 26,4%. Scăderea a fost determinată de plata către 

acționari a dividendelor repartizate din profitul anului 2016 și din rezerve distribuibile.  

 

Capitalurile proprii s-au diminuat cu 16,9% (134,33 milioane lei) față de 31 decembrie 

2016, în principal ca urmare a: 

• scăderii altor rezerve și a rezultatului reportat cu 155,20 milioane lei, 

reprezentând dividende distribuite din acestea în cursul anului 2017;  

• creșterii rezervelor constituite din cota de modernizare cu 22,40 milioane lei; 

Profitul net estimat pentru exercițiul financiar 2017 este de 73,66 milioane lei, mai mare 

cu 2,11 milioane lei față anul 2016 (71,55 milioane lei).  

 

 

În sinteză, contul de profit și pierdere preliminat,  se prezintă astfel: 

 

mii lei 

31 decembrie     

2017 

(neauditată)  

31 decembrie 

2016  

(auditată) 

Variație 

2017/2016 

[▲/▼%] 

Cifra de afaceri 376.661 381.646 ▼1,4% 

Total venituri din exploatare 410.819 410.930 ▼0,1% 

Total cheltuieli exploatare 327.277 330.624 ▼1,1% 

Profit din exploatare 83.542 80.306 ▲4,0% 

EBITDA 128.116 120.621 ▲6,2% 

Venituri financiare 3.613 3.836 ▼5,9% 

Cheltuieli financiare 45 109 ▼58,8% 

Rezultat financiar 3.568 3.727 ▼4,3% 

Venituri totale 414.432 414.766 ▼0,1% 

Cheltuieli totale 327.322 330.733 ▼1,1% 

Profit brut 87.110 84.033 ▲3,6% 

Profit net 73.661 71.547 ▲3,0% 

 

 

Venituri din exploatare  

Comparativ cu bugetul aprobat și cu perioada precedentă, veniturile totale ale activității 

operaționale se prezintă astfel: 
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Realizat 

an 2017 

B.V.C. 

an 2017 

Variație 

Preliminat 

2017/BVC 

[▲/▼%] 

Indicatori 
Realizat 

an 2017 

Realizat 

an 2016 

Variație  

2017/2016 

[▲/▼%] 

  
Venituri din servicii de transport 

Subsistem țară 

3.550,40 3.518,98 ▲0,8% mii tone 3.550,40 3.685,09 ▼3,7% 

284.890 282.272 ▲0,9%  mii lei 284.890 296.077 ▼3,8% 

 
Venituri din servicii de transport 

Subsistem import 

3.269,32 2.945,18 ▲11,0% mii tone 3.269,32 3.393,25 ▼3,7% 

87.466 81.683 ▲7,0%  mii lei 87.466 82.498 ▲6,0% 

    
Venituri totale din servicii de 

transport 
  

 

6.819,72 6.464,16 ▲5,5% mii tone 6.819,72 7.078,34 ▼3,7% 

372.355 363.955 ▲2,3%  mii lei 372.355 378.575 ▼1,7% 

1.399 1.244 ▲12,5% Venituri din chirii 1.399 1.231 ▲13,6% 

2.907 8.411 ▼65,4% Alte venituri  2.907 1.840 ▲57,9% 

376.661 373.610 ▲0,8% Cifra de afaceri 376.661 381.646 ▼1,3% 

945 260 ▲263,5% Câștig din cedări active 945 - n/a 

29.801 31.598 ▼5,7% 

Reluarea la venituri a rezervei 

constituite pe seama cheltuielilor cu 

cota de modernizare 

29.801 27.664 ▲7,7% 

3.412 2.862 ▲19,2% Alte venituri  3.412 1.620 ▼110,6% 

33.213 34.460 ▲3,6% Alte venituri din exploatare 33.213 29.284 ▲13,4% 

410.819 408.331 ▲0,6% Total venituri din exploatare 410.819 410.930 ▲0,03% 

 

 

Activitatea de transport 

Tarifele practicate în anul 2017 pentru transportul țițeiului, gazolinei, condensatului și 

etanului au fost cele aprobate de A.N.R.M. prin Ordinul nr.32/2016, astfel: 

• pentru prestarea serviciului de transport al ţiţeiului, gazolinei și condensatului pe 

subsistemul țară (79,75 lei/tonă); 

• pentru prestarea serviciului de transport pe subsistemul de transport import tarifele 

au fost pe tranșe de cantități transportate și rafinării, astfel: 

Perioada 
Arpechim Bazinul Ploiesti Petromidia 

mii 

to/lună lei/to mii to/lună lei/to mii to/lună lei/to 

09 feb 2016 - prezent 
< 100 38,85 < 100 38,00 < 100 8,00 

> 100 16,60 > 100 16,00 > 100 7,33 

 

Cantitatea totală transportată în anul 2017 a cunoscut o scădere de 259 mii tone față de 

anul 2016, ca urmare a reducerii cererii pentru servicii de transport.  
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Pe subsistemul de transport țară cantitatea transportată a scăzut cu 135 mii tone, iar pe 

subsistemul de transport import s-a înregistrat o scădere cu 124 mii tone. 

 

 

 
 

Comparativ cu anul anterior, veniturile din transport s-au diminuat cu 1,7% (6,22 milioane 
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lei) datorită reducerii cantității transportate. Față de buget, veniturile din transport realizate 

au fost mai mari cu 2,3% (8,40 milioane lei).  

 

Veniturile din serviciile de transport deţin o pondere de 91% în total venituri din 

exploatare, respectiv de 99% din total cifră de afaceri. 

 

Societatea a realizat venituri din alte activități, reprezentând închirieri de terenuri și 

echipamente de telecomunicații, manevră vagoane, vânzare de material tubular etc., în 

valoare de 4,30 milioane lei.  

 

În alte venituri din exploatare sunt recunoscute rezervele reprezentând cota de modernizare 

la nivelul cheltuielilor aferente amortizării imobilizărilor corporale finanțate din aceasta si 

câștigul obținut din vânzarea produsului de operare - gazolină rezultat în urma evacuării 

acestuia din conducta de transport Țicleni – Petrobrazi. În anul 2017 valoarea acestor alte 

venituri este de 33,2 milioane lei.  

 

Cheltuieli de exploatare  

Cheltuielile de exploatare înregistrate în anul 2017, comparativ cu aceeași perioadă a 

anului precedent și cu prevederile bugetare se prezintă astfel: 

 

Realizat 

an 2017 

B.V.C. 

an 2017 

Variație 

Preliminat 

2017/BVC 

[▲/▼%] 

Indicatori 
Realizat 

an 2017 

Realizat 

an 2016 

Variație  

2017/2016 

[▲/▼%] 

7.045 7.228 ▼2,5% Cheltuieli materiale, din care: 7.045 6.266 ▲12,4% 

3.402 3.149 ▲8,0% 
-cheltuieli cu materialele 

consumabile 
3.402 3.251 ▲4,6% 

1.737 1.712 ▲1,5% -cheltuieli cu combustibilul 1.737 1.643 ▲5,7% 

9.426 9.820 ▼4,0% Cheltuieli cu  energia și apa  9.426 9.695 ▲2,8% 

111.394 111.504 ▼0,1% 
Cheltuieli cu personalul, din 

care: 
111.394 111.505 ▼0,1% 

75.611 75.662 ▼0,1% -cheltuieli cu salariile 75.611 74.094 ▲2,0% 

21.754 21.788 ▼0,2% 

-cheltuieli cu asigurările, 

protecție. socială și alte obligații 

legale 

21.754 23.169 ▼6,1% 

14.029 14.053 ▼0,2% -alte cheltuieli cu personalul 14.029 14.243 ▼1,5% 

44.574 44.809 ▼0,5% 

Chelt. cu amortizarea imobil. 

corporale și necorporale și 

ajustări de valoare 

44.574 40.315 ▲5,6% 

99.821 100.554 ▼0,7% 
Cheltuieli cu prestațiile 

externe, din care: 
99.821 103.807 ▼3,8% 

1.456 2.467 ▼40,9% 
-mentenanță   

( întreținere și reparații ) 
1.456 

 

2.279 

 

▼36,1% 

56.389 53.823 ▲4,8% 
-cheltuieli cu transportul țițeii pe 

calea ferată 
56.389 57.599 ▼2,1% 

400 1.600 ▼75,0% 
-cheltuieli cu lucrări de 

ecologizare 
400 1.393 ▼71,3% 

28.637 28.005 ▲2,3% -redevență petrolieră 28.637 29.162 ▼1,8% 
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Realizat 

an 2017 

B.V.C. 

an 2017 

Variație 

Preliminat 

2017/BVC 

[▲/▼%] 

Indicatori 
Realizat 

an 2017 

Realizat 

an 2016 

Variație  

2017/2016 

[▲/▼%] 

12.939 14.659 ▼11,7% -alte servicii executate de terți 12.939 13.374 ▼3,3% 

(1.243) - - 
Ajustări de valoare privind 

activele curente 
(1.243) 577  

757 389 ▲94,6% Ajustări privind provizioanele 757 (8.094)  

- -  Pierdere din cedare active - 3.635  

55.502 53.224 ▲4,3% 
Alte cheltuieli de exploatare, 

din care: 
55.502 62.919 ▼11,8% 

52.191 50.325 ▲3,7% -cheltuieli cota de modernizare 52.191 53.878 ▼3,1% 

327.277 327.529 ▼0,1% Total cheltuieli de exploatare 327.277 330.624 ▼1,0% 

 

În anul 2017 cheltuielile de exploatare au scăzut cu 1% față de anul 2016, de la 330,62 

milioane lei la 327,28 milioane lei. 

 

Profitabilitatea societății 

În anul 2017, EBITDA a crescut cu 6,2% (7,5 milioane lei) față de anul precedent. 

 

Profitul din exploatare (EBIT) a înregistrat o creștere de 4,0% față de  2016 (83,54 milioane 

lei de la 80,31 milioane lei). 

 

Profitul brut (profitul înainte de impozit) a înregistrat o creștere de 3,7% față de  2016 

(87,11 milioane lei de la 84,03 milioane lei). 

 

Rezultatul financiar  înregistrat pentru anul 2017 a fost pozitiv (3,57 milioane lei). 

 

Profit net a înregistrat o creștere cu 3,0% față de anul 2016 (73,66 milioane lei de la 71,55 

milioane lei).  

 

 

INVESTIȚII 

 

Programul de investiții pentru anul 2017 a cuprins obiective de investiții privind atât 

modernizarea instalațiilor, echipamentelor și dotărilor aferente Sistemului Național de 

Transport al Petrolului cât și reabilitarea și punerea în siguranță a conductelor. 

 

Proiectele de investiții vizează, în primul rând, creșterea eficienței activității  de transport 

și de operare în condiții de siguranță a SNT. 

 

Investițiile sunt finanțate din cota de modernizare, destinată exclusiv finanțării investițiilor 

aferente domeniului public și din alte surse proprii. 
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Valoarea programului de investiții aprobat pentru anul 2017 a fost de 64,27 milioane 

lei. Valoarea investițiilor realizate în anul 2017 reprezintă 48,48 milioane lei, creștere 

de 6,8% față de anul 2016. 

   mii lei  

Denumire 

                Anul 2017 

Program Preliminat 
% 

Realizat/Program 

TOTAL, din care: 64.269 48.480 75,4% 

Domeniul Public 51.645 38.411 74,4% 

Domeniul Operator 12.624 10.069 79,8% 

 

Principalele obiective incluse în programul de investiții au fost :  

 Modernizarea sistemului de monitorizare vibrații și temperaturi la utilajele de 

pompare implementate în sistemul transport țiței țară; 

 Modernizare și monitorizare a sistemului de protecție catodică aferent SNT țară și 

import; 

 Modernizare instalații de iluminat exterior prin utilizarea surselor în tehnologie 

LED Divizia Vest și Divizia Import; 

 Modernizare rampă încărcare țiței Independența.   

Punerile în funcțiune realizate în anul 2017 au fost în valoare de 31.224 mii lei, din 

care, pe surse de finanțare : 

 22.310 mii lei din alte surse - cota de modernizare; 

 8.914 mii lei din surse proprii - profit; 

            iar dintre lucrări cele mai importante: 

 Modernizare instalații de iluminat LED în locațiile Băicoi, Bărbătești stație; 

 Modernizare centrale telefonice PABX din locațiile Dispecerat Central Ploiești, 

Ploiești Sediu 2, Poiana Lacului, Bărăganu și Moinești; 

 Optimizare rețea acces Ethernet multiplexoare; 

 Climatizare și monitorizare locații sistem telecomunicații; 

 Modernizare aplicație integrată sistem de cântărire vagoane CF în rampele 

Bărbătești, Biled, Pecica, Marghita și Petrobrazi; 

 Modernizare sistem monitorizare vibrații și temperaturi în stațiile Videle, Cartojani 

și Otești; 

 Modernizare clădire laborator Pecica; 

 Modernizare automatizare rezervoare scursori din stațiile A si B Călăreți; 

 Înlocuire conductă țiței Ø 6 5/8" Ochiuri -Moreni, zona Ochiuri, punct stație 

Ochiuri-ventil mal drept supratraversare pe o lungime de 600 m,  zona izlaz Ocnița 

– platou Veverița, în  lungime de aproximativ 3000 m și refacerea gării de godevil 

lansare de pe conducta Ø6 5/8 ” Ochiuri – Moreni, din incinta stației de țiței Ochiuri; 

 Upgrade software sistem videoconferință; 
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 Modernizare instalație de iluminat LED rampă Bărbătești; 

 Alimentare cu apă Bărbătești; 

 Modernizarea sistemului de monitorizare vibrații și temperaturi la utilajele de 

pompare în Țicleni, Bărbătești și Lucăcești; 

 Înlocuire conductă Ø 12 3/4" F1 +F2 Călăreți-Ploiești pe o lungime totală de 4207 

m; 

 Înlocuire conductă Ø 12"+14" Cartojani-Ploiești în zona sat Sf. Gheorghe, comuna 

Crevedia Mare, lungime 1100 m; 

 Înlocuire conductă Ø 24" Bărăganu-Călăreți , 10 tronsoane; 

 Investiții necorporale; 

 Dotări și utilaje independente. 

 

ALTE ASPECTE 

 

 Structura acționariatului 

La data de referință 31.12.2017 numărul total de acțiuni a fost de 8.657.528. Structura 

acţionariatului, corespunzător structurii sintetice consolidate a acţionarilor la aceeași dată, 

a fost următoarea: 

 
Denumirea acționarului Nr. acțiuni  % 

STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL ENERGIEI 5.083.372 58,7162 

Persoane juridice  2.572.156 29,7101 

Persoane fizice 1.002.000 11,5737 

TOTAL  8.657.528 100,0000 

 

 Prezentarea conducerii  

Consiliul de  Administrație 

Până la data de 27.11.2017, societatea a fost administrată de către un Consiliu de 

Administrație, compus din 7 administratori, numiți de către Adunarea Generală Ordinară 

a Acționarilor pe o perioadă de 4 ani (28.11.2013-27.11.2017). 

Consiliul de Administrație a avut  următoarea componență: 

Administratori neexecutivi: 

 dl. Weiler Dan – Președinte C.A. 

 dna.Gheorghe Roxana-Elena – Membru C.A. 

 dna. Chiriac Cristiana – Membru C.A. 

 dl. Bugică Radu – Membru C.A. 

 dl. Meșca Darius Dumitru – Membru C.A.  

 dl. Lefter Răzvan Ștefan - Membru C.A. 

 Administrator executiv:  
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 dl. Ilași Liviu – Membru C.A. și Director General 
 

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat în data de 28.11.2017 numirea  

următorilor administratori provizorii: 

 dl Văduva Constantin - Președinte C.A. 

 dna. Stan-Olteanu Manuela- Petronela - Membru C.A. 

 dl Iacob Constantin – Ciprian - Membru C.A. 

 dl.Spînu Antonio – Adrian - Membru C.A. 

 dl Popa Claudiu – Aurelian - Membru C.A. 

 dl Bugică Radu - Membru C.A. 

 dl Lefter Răzvan Ștefan - Membru C.A. 

Durata mandatului administratorilor provizorii este de 4 luni sau până la finalizarea 

procedurii de selecție prevăzută în OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice, dacă aceasta va avea loc mai devreme de 4 luni de la numirea 

administratorilor provizorii. 

 

Urmare a demisiei dlui Spînu Antonio-Adrian în data de 22.01.2018, prin Decizia CA 

nr.2/29.01.2018, Consiliul de Administrație a numit provizoriu în calitate de administrator 

al CONPET pe dl. Matei Ion Cristian  până la întrunirea Adunării Generale a Acționarilor 

în data de 05 martie 2018. 

 

Conducerea executivă 

În perioada 01.01.2017 – 11.06.2017, conducerea executivă a avut următoarea 

componenţă: 

 

ILAŞI Liviu Director General 

IONESCU Gheorghe Director General Adjunct 

TOADER Sanda Director Direcţia Economică 

NIŢĂ Aurel Mircea Director Direcţia Guvernanţă Corporativă, Resurse 

Umane şi Comunicare 

BUZATU Dan Director Direcţia Mentenanţă Dezvoltare 

DUMITRACHE Anamaria Şef Departament Juridic, Activităţi Reglementate 

 

După data de 12.06.2017 conducerea executivă a avut următoarea componență: 

 

ILAŞI Liviu 

 

 

BACIU Dan - Silviu 

Director General (până la data de 05.12.2017, data 

expirării contractului de mandat) 

 

Director General (începând cu data de 06.12.2017, 

conform Deciziei C.A. nr. 20/05.12.2017; 
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Director Direcția Dezvoltare mentenanță (până la 

data de 05.12.2017) 

 

IONESCU Gheorghe 

 

Director Operațiuni Transport 

 

TOADER Sanda 

 

Director Direcţia Economică 

 

DUMITRACHE Anamaria 

 

Director Direcția Comercială și Activități 

Reglementate 

 

EVENIMENTE SEMNIFICATIVE 

07 martie 2017 

Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 1/07.03.2017 s-a  aprobat Bugetul de 

Venituri și Cheltuieli si Programul de Investiții pentru anul 2017. 

 

26 aprilie 2017 

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat situațiile financiare anuale pentru 

exercițiului financiar 2016 și repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2016 

și a unor sume din rezultatul reportat, astfel: 

-      4.756.310 lei - participarea salariaţilor la profit; 

-      1.710.000 lei - alte repartizări prevăzute de lege (scutirea de la plată a impozitului   

pe profit reinvestit); 

-  143.562.274 lei - dividende cuvenite acționarilor din profitului net aferent 

exercitiului financiar 2016 și din rezultatul reportat; 

Valoarea cumulată a dividendului brut este de 16,58236321 lei/acțiune. 

 

19 septembrie 2017 

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a aprobat vânzarea prin licitație deschisă 

cu strigare a activului Baza sportivă Strejnic, compus din cladiri cu suprafață desfășurată 

de 1.987,3 m2 situat în sat Strejnicu com. Târgșoru Vechi, jud. Prahova, cu prețul de pornire 

la licitație de 2.554.103 lei (556.837 euro), valoare contabilă rămasă, la data de 30.06.2017. 

 

25 octombrie 2017 

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat distribuirea sumei de 85.000.000 lei, 

reprezentând rezerve din surse proprii de finanțare și din rezultatul reportat, respectiv: 

- 81.468.378,81 lei înregistrată în contul "Alte rezerve reprezentând surse proprii de 

finanțare 

- 3.531.621,19 lei ca rezultat reportat provenit din trecerea la IFRS (mai puțin IAS 29) 

sub formă de dividende, valoarea dividendului brut fiind de 9,81804506 lei/ acțiune. 

 

28 noiembrie 2017 
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Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat : 

- numirea  administratorilor provizorii ai societății CONPET S.A., având în vedere 

încetarea de drept a contractelor de mandat ale administratorilor în funcție; 

- stabilirea duratei mandatului pentru administratorii provizorii aleși. 

 

EVENIMENTE ULTERIOARE 

30 ianuarie 2018 

Renunțarea dlui Constantin VĂDUVA la funcția de președinte CA și numirea dnei 

Manuela Petronela STAN – OLTEANU în funcția de Președinte al Consilului de 

Administrație 

 

05 martie 2018 

S-a convocat  Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor având pe ordinea de zi: 

- aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 

- numirea unui administrator provizoriu pe locul rămas vacant în urma demisiei dlui 

Spînu Antonio- Adrian în data de 22.01.2018 

Anexe: 

Anexa nr.1  Situația poziției financiare la 31 decembrie 2017- date preliminare 

Anexa nr.2  Situația  profitului sau pierderii și altor elemente ale rezultatului global pentru 

exercitiul încheiat la 31 decembrie 2017 

Anexa nr.3  Situația fluxurilor de trezorerie la 31 decembrie2017 

Anexa nr.4  Situația contractelor de achiziție servicii cu valori mai mari de 100.000 euro, 

încheiate în perioada 01.01.2017-31.12.2017 

Anexa nr.5  Situația contractelor de achiziție lucrări și produse cu valori mai mari de 

500.000 euro, încheiate în perioada 01.01.2017-31.12.2017 

 

 

 

Președinte Consiliul de Administrație 

    Manuela-Petronela STAN-OLTEANU 

 

 

Director General 

ing. Dan-Silviu BACIU, M.B.A. 

 

 

Director Economic 

Ec. Sanda TOADER  
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Anexa nr. 1 

 

SITUAŢIA POZIŢIEI FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2017 

- DATE PRELIMINARE – 
 

 

  

31 decembrie 2017 

(neauditată) 

31 decembrie 2016 

(auditată) 

ACTIVE   

Active imobilizate   

Imobilizări corporale 404.827.590 403.468.873 

Imobilizări necorporale 1.462.672 1.971.202 

Imobilizări financiare  973.782 656.965 

Total active imobilizate 407.264.044 406.097.040 

   

Active curente   

Stocuri 8.903.263 8.548.131 

Creanțe comerciale și alte creanțe 46.550.947 42.356.060 

Investiții pe termen scurt 70.623.518 163.053.678 

Numerar și echivalente de numerar 209.847.265 244.598.286 

Cheltuieli în avans 1.842.922 255.475 

Total active curente 337.767.915 458.811.630 

TOTAL ACTIVE 745.031.959 864.908.670 

   

CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII   

Capitaluri proprii   

Capital social subscris și vărsat 28.569.842 28.569.842 

Rezerve legale 5.713.968 5.713.968 

Rezerve din reevaluare 27.358.386 32.957.666 

Alte rezerve 477.160.191 536.238.701 

Rezultatul reportat 48.916.149 122.395.850 

Rezultatul exercițiului  73.661.073 71.546.604 

Repartizare din profit - (1.710.000) 

Total capitaluri proprii 661.379.609 795.712.631 

   

Venituri în avans   

Subvenții pentru investiții 1.333.324 1.468.191 

Venituri în avans 12.010 15.791 

Total venituri în avans 1.345.334 1.483.982 

   

Datorii pe termen lung   

Impozit pe profit amânat 804.608 1.671.210 

Provizioane pe termen lung 5.357.035 3.542.697 

Total datorii pe termen lung 6.161.643 5.213.907 
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31 decembrie 2017 

(neauditată) 

31 decembrie 2016 

(auditată) 

Datorii curente   

Datorii comerciale 29.631.263 20.657.756 

Impozit pe profit curent 3.864.139 3.901.860 

Alte datorii 32.284.578 26.516.050 

Provizioane pe termen scurt 10.365.393 11.422.484 

Total datorii curente 76.145.373 62.498.150 

Total datorii  82.307.016 67.712.057 

TOTAL CAPITALURI PROPRII  

ȘI DATORII 
745.031.959 864.908.670 
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Anexa nr.2 

 
SITUAŢIA PROFITULUI SAU PIERDERII ȘI ALTOR ELEMENTE ALE REZULTATULUI 

GLOBAL PENTRU EXERCIȚIUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2017 

- DATE PRELIMINARE - 

 
 

 

 
31 decembrie  

2017 

(neauditată) 

31 decembrie 

2016 

(auditată) 

Venituri din exploatare                                              

Venituri din cifra de afaceri 376.661.183  381.646.066  

Alte venituri 34.158.239  29.284.258  

Total venituri din exploatare 410.819.422   410.930.324 

    

Cheltuieli din exploatare                                           

Cheltuieli privind stocurile 7.044.527 6.265.719 

Cheltuieli cu energia și apa 9.426.326 9.694.945 

Cheltuieli cu personalul 111.394.213 111.505.443 

Ajustări de valoare privind activele 

imobilizate 
44.574.015 40.314.868 

Ajustări de valoare privind activele 

curente  
(1.242.902) 576.500 

Cheltuieli privind prestațiile externe 99.820.871 103.807.082 

Alte cheltuieli  55.503.371 66.553.601 

Ajustări privind provizioanele 757.247 (8.094.014)  

Total cheltuieli din exploatare 327.277.668 330.624.144 

Profitul din exploatare 83.541.754 80.306.180 

    

Venituri financiare                           3.613.191  3.836.545  

Cheltuieli financiare 45.163 109.357 

Profitul financiar                              3.568.028  3.727.188 

Profitul înainte de impozitare 87.109.782          84.033.368 

Cheltuieli cu impozitul pe profit curent 13.413.837 12.571.020 

Cheltuieli cu (venit din) impozitul pe 

profit amânat 
34.872 (84.256) 

Profitul exercitiului                       73.661.073    71.546.604 

Alte elemente ale rezultatului global - (268.877) 

Total alte elemente ale rezultatului 

global 
- (268.877) 

TOTAL REZULTAT GLOBAL 

AFERENT ANULUI  
73.661.073  71.277.727 

Rezultat pe acțiune 8,51  8,26  
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Anexa nr.3 

 
SITUAŢIA  FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE 31 DECEMBRIE 

2017 (NEAUDITATĂ) 
 

(METODA DIRECTĂ)   

  Denumirea elementului 

Ianuarie – 

Decembrie   

2017 

Ianuarie – 

Decembrie  

2016 

  

Fluxuri de numerar din activități de 

exploatare: 
    

+ Încasări din prestarea de servicii 397.530.457 402.605.374 

+ 
Încasări din dobânzi aferente plasamentelor 

bancare 
2.584.700 1.817.335 

+ Alte încasări 7.457.828 10.810.743 

- Plăți către furnizorii de bunuri și servicii (107.779.634) (114.569.031) 

- Plăți către și în numele angajaților (110.190.309) (110.484.958) 

- Plăți TVA (49.602.453) (50.609.321) 

- Plăți impozit pe profit (16.186.371) (16.577.062) 

- Alte plăți privind activitățile de exploatare (45.053.822) (39.197.454) 

A Numerar net din activități de exploatare 78.760.396 83.795.626 

  Fluxuri de numerar din activități de investiție:     

+ Încasări din vânzarea de imobilizări corporale 4.000.145 1.063.866 

+ Încasări din cota de modernizare 52.190.868 53.878.327 

+ Încasări din investiții financiare pe termen scurt  165.665.967 263.545.116 

+ Încasări din dobânzi aferente titlurilor de stat 1.797.793 3.460.844 

- Plăți pentru achiziții de imobilizări corporale (44.991.439) (54.576.261) 

- Plăți pentru investiții financiare pe termen scurt (74.086.818) (172.095.327) 

B Numerar net din activități de investiție 104.576.516 95.276.565 

  Fluxuri de numerar din activități de finanțare:     

+ 

Încasări dividende transferate Depozitarului 

Central 
2.709.838 2.044.338 

- Dividende plătite (220.797.771) (60.639.058) 

C Numerar net din activități de finanțare (218.087.933) (58.594.720) 

  

Creșterea netă a numerarului și echivalentelor 

de numerar=A+B+C=D2-D1 
(34.751.021) 120.477.471 

D1 
Numerar și echivalente de numerar la începutul 

perioadei 
244.598.286 124.120.815 

 

 

 

 
 



 

 

 

Nr. 

crt.
Numele contractorului Obiectul contractului

Titlul 

contractului

Procedura 

de achiziţie 

aplicată

Numele 

beneficiarului 

(dacă este diferit 

de autoritatea 

contractantă)

Numărul 

anunţului/ 

invitației  de 

participare

Valoarea iniţială 

a contractului  

(în RON)

Valoarea 

contractului  

dupa eventuale 

acte aditionale 

(în RON)

Data începerii 

contractului

Durata 

contractului 

stabilita 

initial (în 

luni)

Durata 

finală a 

contractulu

i (în luni).

1
CAMELEON SECURITY 

SYSTEMS SRL

Servicii de pază, protective și intervenție la obiectivele, 

bunurile și valorile CONPET S.A.

S-CA 409/ 

07.06.2017
LICITAȚIE  -

17049/ 

03.05.2017
1.119.744,00  - 07.06.2017 24 24

2
DELOITTE 

CONSULTANTA SRL

Consultanță de specialitate constând în analiza și 

evaluarea soluțiilor de dezvoltare sustenabilă a Conpet 

S.A. în perioada2017-2030

S-CA 495/ 

10.07.2017
LICITAȚIE  -

21877/ 

31.05.2017
495.000,00  - 10.07.2017 6,67 6,67

3 PRIME TELECOM SRL
Servicii de mentenanță/instalare cablu fibră optică din 

cadrul Sistemului de Telecomunicații al CONPET S.A.

S-CA 617/ 

29.08.2017
LICITAȚIE -

29060/ 

18.07.2017
1.000.000,00 - 29.08.2017 48 48

4 ABB SRL

Proiectare, procurare, configurare, testare, transport, 

instalare și testare aferente optimizării sistemului 

SCADA și upgradării Hard și Soft a Sistemului de 

Transmisie date și automatizare utilizat de Conpet

S-CA 687/ 

22.09.2017
LICITAȚIE -

31644/ 

03.08.2017
16.900.000,00 - 22.09.2017 42 42

5 ROMFLEX SISTEM SRL
Servicii de mentenanță și suport tehnic pentru Sistemul 

informatic integrat (SII)

S-CA 737/ 

25.10.2017
LICITAȚIE -

31811/ 

03.08.2017
534.000,00 - 27.10.2017 24 24

6 CON METAL CF SRL
Revizie, întreținere curentă și reparare linii feroviare 

industriale

S-CA 792/ 

23.11.2017
LICITAȚIE -

41730/ 

16.10.2017
639.966,89 - 23.11.2017 24 24

7
SYSTEMS OF 

ECOLOGYCAL SRL

Servicii de curățare de șlam rezervoare țiței, 

decantoare, rețea de cămine, rigole , operații aferente 

curățării, transport șlam rezultat, valorificare/eliminare; 

(preț unitar 227 lei / mc șlam); valoarea totală e estimată 

în funcție de volumul de șlam

S-CA 806/ 

06.12.2017
LICITAȚIE -

38146/ 

21.09.2017
749.213,50 - 06.12.2017 24 24

8 ENVIROTECH SRL

Contract subsecvent I la Acord cadru S-CA 794 din 

24.11.2017 - servicii de refacere a mediului geologic și a 

cursurilor de apă poluate, preluare pământ contaminat, 

intervenție imediată în vederea prevenirii extinderii 

poluării - obiective CONPET - durată 1 an

S-CA 812/ 

08.12.2017
LICITAȚIE -

39120/ 

28.09.2017
1.433.616,80 - 08.12.2017 12 12

SITUAȚIE CONTRACTE ACHIZIȚIE SERVICII CU VALORI MAI MARI DE 100 000 EURO, ÎNCHEIATE ÎN PERIOADA 01.01.2017 - 31.12.2017

TRIMESTRUL I - 0 CONTRACTE

TRIMESTRUL II - 1 CONTRACT

VALOARE TRIMESTRUL II = 1,119,744.00 lei

TRIMESTRUL III - 3 CONTRACTE

VALOARE TRIMESTRUL III = 18.395.000,00 lei

TOTAL CUMULAT - 8 CONTRACTE

VALOARE CUMULAT = 22.871.541,19 lei

TRIMESTRUL IV - 4 CONTRACTE

VALOARE TRIMESTRUL IV = 3.356.797,19 lei

Anexa nr. 4 
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Nr. 

crt.
Numele contractorului Obiectul contractului

Titlul 

contractului

Procedura de 

achiziţie aplicată

Numele 

beneficiarului 

(dacă este 

diferit de 

autoritatea 

contractantă)

Numărul 

anunţului/

invitației  

de 

participare

Valoarea 

iniţială a 

contractului  

(RON)

Valoarea 

contractului  

dupa eventuale 

acte aditionale 

(RON)

Data începerii 

contractului

Durata 

contractul

ui stabilită 

inițial 

(în luni)

Durata finală 

a 

contractului 

(în luni).

1 TALPAC SRL

Proiectare și execuție lucrări înlocuire conducta de 

transport țiței 14”  Bărăganu-Călăreți, rezultată în urma 

godevilării inteligente în lungime de 7,5 km

L-CA 413/ 

07.06.2017
LICITAȚIE  -

16627/ 

28.04.2017
3.511.019,81  - 16.06.2017 12,5 12,5

2 ELCAS PRODIMPEX SRL

Modernizare și monitorizare sistem de protecție 

catodică la nivel central și de sector aferent conductelor 

de transport țiței import și țară

L-CA 479/ 

29.06.2017
LICITAȚIE  -

18309/ 

11.05.2017
6.398.330,57  - 29.06.2017 18 18

3 INSPET S.A.

Execuție înlocuire conducta de transport țiței 14” 

Constanța-Bărăganu, în zona Castelu-Cuza Vodă-

Mircea Vodă, jud. Constanța, l=12580 m

L-CA 498/ 

11.07.2017
LICITAȚIE  -

19365/ 

17.05.2017
5.301.349,04  - 21.07.2017 15 15

4 INSPET S.A.

Execuție înlocuire conducte de transport țiței 10 3/4” 

F1+F2 Poiana Lacului-Siliște în zona supratraversare 

canal irigații, loc. Bucșani și DJ 720A

Adânca-Bucșani, jud. Dâmbovița, pe o lungime de cca. 

2300 m pe fiecare fir și în zona parc 14 Cobia, loc. Blidari

L-CA 499/ 

11.07.2017
LICITAȚIE  -

19365/ 

17.05.2017
2.559.981,44  - 25.07.2017 8,33 8,33

5 PRODREP MG
Modernizare sistem pompare țiței stația Mădulari - 

Vâlcea și Moreni - Dâmbovița

L-CA 537/ 

27.07.2017
LICITAȚIE -

16554/ 

28.04.2017
3.766.494,30 - 05.09.2017 12 12

6
ATMOS INTERNATIONAL 

LIMITED

Realizarea unei instalații pilot pentru detectarea și 

localizarea scurgerilor de produs din sistemul de 

conducte Poiana Lacului-Siliște-Ploiești

L-CA 615/ 

28.08.2017

DIALOG 

COMPETITIV
-

33619/ 

27.09.2016
3.958.392,00 - 19.09.2017 21,5 21,5

7 ARGENTA SRL CONSTANTA

Execuție lucrări de dezafectare a rezervorului R9 pentru 

țiței (2889 mc) și construcție rez.nou pt. țiței (2500 mc) - 

Stație de pompare Cartojani

L-CA 723/ 

17.10.2017
LICITATIE -

30632/ 

27.07.2017
3.704.260,09 3.802.838,15 30.10.2017 10 10

8 ARGENTA SRL CONSTANTA

Execuție lucrări de dezafectare rezervor țiței R3 Călăreți, 

cap. 31500 mc și construcție rezervor nou cap 31500 mc 

Stația de pompare Călăreți

L-CA 750/ 

01.11.2017
LICITATIE -

36035/ 

06.09.2017
14.039.368,23 - 28.11.2017 10 10

TRIMESTRUL I - 0 CONTRACTE

VALOARE TRIMESTRUL I = 0.00 lei

TRIMESTRUL II - 2 CONTRACTE

VALOARE TRIMESTRUL II = 9,909,350.38 lei

TRIMESTRUL III - 4 CONTRACTE

VALOARE TRIMESTRUL III = 15.586.216,78 lei

TOTAL CUMULAT - 8 CONTRACTE

VALOARE CUMULAT = 43.337.773,54 lei

SITUAȚIE CONTRACTE ACHIZIȚIE LUCRĂRI  ȘI PRODUSE CU VALORI MAI MARI DE 500 000 EURO, ÎNCHEIATE ÎN PERIOADA 01.01.2017 - 31.12.2017

TRIMESTRUL IV -  2 CONTRACTE

VALOARE TRIMESTRUL IV = 17.842.206,38 lei

Anexa nr.5 



 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SITUAŢII FINANCIARE PRELIMINARE NEAUDITATE 

la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 

31 decembrie 2017  
 

Întocmite în conformitate cu reglementările contabile conforme cu 

Standardele Internaţionale de Raportare Financiară 

aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016  
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SITUAŢIA POZIŢIEI FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2017 
- DATE PRELIMINARE – 

 

 Nota 

  

31 decembrie 
2017 

(neauditată) 

31 decembrie 
2016 

(auditată) 

ACTIVE    

Active imobilizate    

Imobilizări corporale  404.827.590 403.468.873 
Imobilizări necorporale  1.462.672 1.971.202 
Imobilizări financiare   973.782 656.965 

Total active imobilizate 4 407.264.044 406.097.040 

    

Active curente    

Stocuri  8.903.263 8.548.131 
Creanțe comerciale și alte 
creanțe 

 46.550.947 42.356.060 

Investiții pe termen scurt  70.623.518 163.053.678 
Numerar și echivalente de 
numerar 

 209.847.265 244.598.286 

Cheltuieli în avans  1.842.922 255.475 

Total active curente 5 337.767.915 458.811.630 

TOTAL ACTIVE  745.031.959 864.908.670 

    

CAPITALURI PROPRII ȘI 
DATORII    

Capitaluri proprii    

Capital social subscris și vărsat  28.569.842 28.569.842 
Rezerve legale  5.713.968 5.713.968 
Rezerve din reevaluare  27.358.386 32.957.666 
Alte rezerve  477.160.191 536.238.701 
Rezultatul reportat  48.916.149 122.395.850 
Rezultatul exercițiului   73.661.073 71.546.604 
Repartizare din profit  - (1.710.000) 

Total capitaluri proprii 6 661.379.609 795.712.631 

    

Venituri în avans    

Subvenții pentru investiții  1.333.324 1.468.191 
Venituri în avans  12.010 15.791 

Total venituri în avans  1.345.334 1.483.982 

    

Datorii pe termen lung    

Impozit pe profit amânat  804.608 1.671.210 
Provizioane pe termen lung  5.357.035 3.542.697 

Total datorii pe termen lung 7 6.161.643 5.213.907 

 
 
 
 
 

   



Societatea CONPET S.A. 
Situația poziției financiare la 31 decembrie 2017 – date preliminare 
(Toate sumele sunt exprimate ȋn LEI, dacă nu este indicat altfel) 

4 

 Nota 
31 decembrie 

2017 
(neauditată) 

31 decembrie 
2016 

(auditată) 

Datorii curente    

Datorii comerciale  29.631.263 20.657.756 
Impozit pe profit curent  3.864.139 3.901.860 
Alte datorii  32.284.578 26.516.050 
Provizioane pe termen scurt  10.365.393 11.422.484 

Total datorii curente 7 76.145.373 62.498.150 

Total datorii   82.307.016 67.712.057 

TOTAL CAPITALURI PROPRII  
ȘI DATORII  

745.031.959 864.908.670 

  

 
Aceste situații financiare preliminare și notele aferente, de la  pagina 3 la pagina 12 au fost 

autorizate pentru emitere și semnate de către conducerea societății la data de 14 februarie 2018. 

 

 
  Director General,       Director Economic,  

ing. Dan-Silviu Baciu, M.B.A.       ec.Toader Sanda 

 

 

 
 
 
  



Societatea CONPET S.A. 
Situația profitului sau pierderii și altor elemente ale rezultatului global pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2017 
– date preliminare 
(Toate sumele sunt exprimate ȋn LEI, dacă nu este indicat altfel) 

5 

 
 

SITUAŢIA PROFITULUI SAU PIERDERII ȘI ALTOR ELEMENTE ALE REZULTATULUI 
GLOBAL PENTRU EXERCIȚIUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2017 

- DATE PRELIMINARE - 
 

 

 Nota 
   31 decembrie  

2017   
(neauditată) 

31 decembrie  
 2016 

(auditată) 

Venituri din exploatare                                               
Venituri din cifra de afaceri  376.661.183  381.646.066  
Alte venituri  34.158.239  29.284.258  

Total venituri din exploatare 8  410.819.422   410.930.324 

     

Cheltuieli din exploatare                                            
Cheltuieli privind stocurile  7.044.527 6.265.719 
Cheltuieli cu energia și apa  9.426.326 9.694.945 
Cheltuieli cu personalul  111.394.213 111.505.443 
Ajustări de valoare privind activele 
imobilizate 

 44.574.015 40.314.868 

Ajustări de valoare privind activele 
curente  

 (1.242.902) 576.500 

Cheltuieli privind prestațiile externe  99.820.871 103.807.082 
Alte cheltuieli   55.503.371 66.553.601 
Ajustări privind provizioanele  757.247 (8.094.014)  

Total cheltuieli din exploatare 9 327.277.668 330.624.144 

Profitul din exploatare  83.541.754 80.306.180 

     
Venituri financiare                           8 3.613.191  3.836.545  
Cheltuieli financiare 9 45.163 109.357 

Profitul financiar                               3.568.028  3.727.188 

Profitul înainte de impozitare  87.109.782          84.033.368 

Cheltuieli cu impozitul pe profit curent  13.413.837 12.571.020 
Cheltuieli cu (venit din) impozitul pe 
profit amânat 

 34.872 (84.256) 

Profitul exercitiului                        73.661.073    71.546.604 

Alte elemente ale rezultatului global  - (268.877) 

Total alte elemente ale rezultatului 
global 

 - (268.877) 

TOTAL REZULTAT GLOBAL 
AFERENT ANULUI  

 73.661.073  71.277.727 

Rezultat pe acțiune  8,51  8,26  

 

 
Aceste situații financiare preliminare și notele aferente, de la  pagina 3 la pagina 12 au fost 

autorizate pentru emitere și semnate de către conducerea societății la data de 14 februarie 2018. 

 
   Director General,        Director Economic, 
ing. Dan-Silviu Baciu, M.B.A.       ec.Toader Sanda 
 



Societatea CONPET S.A. 
Situația modificării capitalurilor proprii la 31 decembrie 2017 – date preliminare 
(Toate sumele sunt exprimate ȋn LEI, dacă nu este indicat altfel) 

6 

 

Notă: Poziția „Alte rezerve” cuprinde și rezerva reprezenând cota de modernizare. Această rezervă are regim special de utilizare, prevăzut de H.G. nr. 168/1998, fiind destinată numai 
pentru finanțarea lucrărilor de modernizare și dezvoltare a bunurilor din domeniul public. 

SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALURILOR PROPRII LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2017 (neauditată)  - DATE PRELIMINARE 
 

 
Capital 
social 

Rezerve 
legale 

Rezerve 
din 

reevaluare 
Alte rezerve 

Rezultatul 
reportat 

Rezultatul 
exercițiului 

Repartizarea 
profitului 

Total 
capitaluri 

proprii 

Soldul la 1 ianuarie 2017 28.569.842 5.713.968  32.957.666 536.238.701  122.395.850 71.546.604 (1.710.000) 795.712.631 

Profitul exercițiului                            73.661.073   73.661.073 

Majorare fond cotă 
modernizare 

   52.190.868      52.190.868 

Diminuare fond cotă 
modernizare 

   (29.800.999)    (29.800.999) 

Reluarea surplusului 
din reevaluare 

  (6.463.121)  6.463.121    -  

Impozit pe profit  
amânat 

  863.841  (2.814.198)   (1.950.357) 

Rezultat reportat din 
corectare erori 

    128.667   128.667 

Dividende cuvenite 
acționarilor 

   (81.468.379) (77.257.291) (69.836.604)  (228.562.274) 

Repartizare prevăzută 
de lege a profitului 
anului  precedent - 
scutirea de impozit pe 
profit reinvestit 

     (1.710.000) 1.710.000 - 

Soldul la 31 decembrie 
2017 

28.569.842 5.713.968  27.358.386 477.160.191  48.916.149 73.661.073 - 661.379.609 
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Notă: Poziția „Alte rezerve” cuprinde și rezerva reprezenând cota de modernizare. Această rezervă are regim special de utilizare, prevăzut de H.G. nr. 168/1998, fiind destinată numai 
pentru finanțarea lucrărilor de modernizare și dezvoltare a bunurilor din domeniul public. 

 

Director General,            Director Economic,   

ing. Dan-Silviu Baciu, M.B.A.            ec.Toader Sanda

SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALURILOR PROPRII LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2016 (auditată) 

  
Capital 
social 

Rezerve 
legale 

 Rezerve 
din 

reevaluare 
Alte rezerve 

Rezultatul 
reportat 

Rezultatul 
exercițiului 

Repartizarea 
profitului 

Total  
capitaluri 

proprii 

Soldul la 1 ianuarie 2016 28.569.842 5.713.968  93.603.955 501.118.931 72.316.398 63.198.986   764.522.080 

Rezultatul global al 
perioadei 

 
 (268.877)   71.546.604   71.277.727 

Majorare fond cota 
modernizare 

 
  53.878.327      53.878.327  

Diminuare fond cota 
modernizare 

 
  (27.664.210)    (27.664.210) 

Rezultatul reportat 
provenit din corectarea 
erorilor contabile 

 
   1.183.924   1.183.924 

Derecunoaștere rezervă 
din reevaluare produs 
petrolier de operare 

 
 (42.606.582)  42.606.582   - 

Reîntregire rezervă teren   (2.605.000) 7.195.653 (4.590.653)   - 

Reluarea surplusului 
din reevaluare 

  
(9.025.258)  9.025.258    -  

Impozitul pe profit amânat  
 

(6.140.572) 
 
 

1.854.341    (4.286.231) 

Dividende cuvenite 
acționarilor 

  
   (63.198.986)  (63.198.986) 

Repartizare prevăzută de 
lege din profitul anului 
curent –scutirea de 
impozit pe profit reinvestit 

  

 1.710.000   (1.710.000) - 

Soldul la 31 decembrie  
2016 

28.569.842 5.713.968  32.957.666 536.238.701  122.395.850 71.546.604 (1.710.000) 795.712.631 
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SITUAŢIA  FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2017 
(NEAUDITATĂ) 

- DATE PRELIMINARE - 
 

(METODA DIRECTĂ)   

  Denumirea elementului 
12 luni  
2017 

12 luni  
2016 

  Fluxuri de numerar din activități de exploatare:     

+ Încasări din prestarea de servicii 397.530.457 402.605.374 

+ Încasări din dobânzi aferente plasamentelor bancare 2.584.700 1.817.335 

+ Alte încasări 7.457.828 10.810.743 

- Plăți către furnizorii de bunuri și servicii (107.779.634) (114.569.031) 

- Plăți către și în numele angajaților (110.190.309) (110.484.958) 

- Plăți TVA (49.602.453) (50.609.321) 

- Plăți impozit pe profit (16.186.371) (16.577.062) 

- Alte plăți privind activitățile de exploatare (45.053.822) (39.197.454) 

A Numerar net din activități de exploatare 78.760.396 83.795.626 

  Fluxuri de numerar din activități de investiție:     

+ Încasări din vânzarea de imobilizări corporale 4.000.145 1.063.866 

+ Încasări din cota de modernizare 52.190.868 53.878.327 

+ Încasări din investiții financiare pe termen scurt  165.665.967 263.545.116 

+ Încasări din dobânzi aferente titlurilor de stat 1.797.793 3.460.844 

- Plăți pentru achiziții de imobilizări corporale (44.991.439) (54.576.261) 

- Plăți pentru investiții financiare pe termen scurt (74.086.818) (172.095.327) 

B Numerar net din activități de investiție 104.576.516 95.276.565 

  Fluxuri de numerar din activități de finanțare:     

+ Încasări dividende transferate Depozitarului Central 2.709.838 2.044.338 

- Dividende plătite (220.797.771) (60.639.058) 

C Numerar net din activități de finanțare (218.087.933) (58.594.720) 

  
Creșterea netă a numerarului și echivalentelor de 
numerar=A+B+C=D2-D1 

(34.751.021) 120.477.471 

D1 
Numerar și echivalente de numerar la începutul 
perioadei 

244.598.286 124.120.815 

D2 
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul 
perioadei 

209.847.265 244.598.286 

 la care se adaugă:   

 
Titluri de stat sub forma obligațiunilor de stat și 
certificatelor de trezorerie 

70.309.618 161.888.767 

 Total disponibilități la sfârșitul perioadei 280.156.883 406.487.053 

 
 
 Director General,        Director Economic, 
ing. Dan-Silviu Baciu, M.B.A.       ec.Toader Sanda 
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1. Descrierea activității și informații generale 
 

Societatea CONPET S.A. ("Societatea") este o societate pe acțiuni, administrată în sistem unitar, 
conform Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările ulterioare, este 
înregistrată la Registrul Comertului Prahova sub numărul J29/6/1991 și la Autoritatea de 
Supraveghere Financiară cu certificat de înregistrare nr. 7227/1997. 
Adresa sediului social este municipiul Ploiești, Str. Anul 1848, nr. 1-3, județul Prahova. 
 
Acțiunile societății sunt tranzacționate la Bursa de Valori București (BVB) din data de 5 septembrie 
2013, având simbolul de emitent ”COTE”.  
 
Urmare a deciziei Comisiei Indicilor BVB, din data de 3 martie 2017, CONPET S.A. a fost inclusă 
în componența indicelui BET. 
La data de 29.12.2017, CONPET S.A. avea o capitalizare bursieră de 860,56 mil lei (184,68 mil 
euro), ocupând poziţia 18 în “Top 25 al emitenţilor după capitalizare”. 
 
CONPET S.A. este concesionarul activității de operare a Sistemului Național de Transport al 
țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului, calitate dobandită, în anul 2002, prin încheierea cu 
Agenția Națională pentru Resurse Minerale (A.N.R.M.), autoritatea competentă care reprezintă 
interesele statului în domeniul resurselor de petrol, a Acordului Petrolier de Concesiune, aprobat 
prin H.G. nr. 793/25.07.2002. 
 
Înființarea Societății 
CONPET este constituită în baza H.G. nr. 1213/20.11.1990 privind înființarea de societați 
comerciale pe acțiuni în industrie, în temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților 
economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, prin preluarea întregului activ și pasiv 
al fostei Întreprinderi de Transport Țiței prin Conducte (I.T.T.C.). 
 
Acționarii societății sunt:   

o Statul Român prin Ministerul Energiei, deținător a 5.083.372 acțiuni reprezentând 58,72% 
din capitalul social,  

o persoane juridice cu 2.572.156 acțiuni reprezentând 29,71 % și  
o persoane fizice cu 1.002.000 acțiuni reprezentând 11,57 %. 

 
Alte informații legate de activitatea Societății 
Potrivit actului constitutiv, activitatea principală a societății constă în transportul de țiței, gazolină, 
etan și condensat prin conducte și cu vagoane cisternă pe calea ferată de la rampele de încărcare 
la beneficiari, pentru zonele petrolifere care nu sunt racordate la conductele magistrale de 
transport, în scopul aprovizionării rafinăriilor cu țiței și derivate ale acestuia din producția internă și 
cu țiței din import (cod CAEN 4950-“transporturi prin conducte”). 
CONPET prestează servicii de transport pentru clienții săi atât prin Sistemul Național de Transport, 
concesionat în baza Acordului Petrolier de concesiune a activității de operare a Sistemului Național 
de Transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului, cât și pe calea ferată, de la rampele 
de încărcare la rafinării, pentru zonele petroliere care nu sunt racordate la conductele magistrale 
de transport. 
 
Mediul legislativ 
Activitatea de transport țiței, gazolină, etan și condensat prin Sistemul Național de Transport este 
supusă reglementărilor Agenției Naționale pentru Resurse Minerale (“ANRM”).  
ANRM aprobă prin Ordin tarifele pentru serviciul de transport prin Sistemul Național de Transport 
al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului. 
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Tariful pentru prestarea serviciului de transport prin Sistemul Național de Transport al țițeiului, 
gazolinei, condensatului și etanului 
Tariful de transport reprezintă contravaloarea serviciului de transport prestat de titularul acordului 
petrolier de concesiune - CONPET în calitate de transportator comun, pentru transportul, prin 
Sistemul Național de Transport al țițeiului, al unei tone de petrol între punctele de preluare a 
petrolului de la producătorii interni sau din import și punctele de predare la rafinării. Instrucțiunile 
privind criteriile, metodologia și procedura de stabilire a tarifelor reglementate pentru transportul 
prin Sistemul Național de Transport sunt elaborate de ANRM, în calitate de autoritate competentă, 
în baza atribuțiilor și competențelor conferite prin Legea nr. 238/2004, cu modificările și 
completările ulterioare.  
Tarifele de transport aprobate de către ANRM, sunt diferite pentru cele două subsisteme din 
componența Sistemului Național de Transport, respectiv subsistemul pentru transportul țițeiului, 
condensatului, gazolinei și etanului din producția internă și subsistemul pentru transportul țițeiului 
din import. Tarifele pentru serviciul de transport pe subsistemul de transport Import se aplică pe 
rafinării, pe tranșe de cantități transportate, practicându-se modelul de tarifare în trepte. 
 

2. Bazele întocmirii  
 
(a) Declarația de conformitate 
Situațiile financiare preliminare au fost întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor 
Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele 
Internaţionale de Raportare Financiară ("IFRS") ("OMFP 2844/2016"). 
 
Aceste situații financiare preliminare nu includ toate informațiile necesare pentru un set complet 
de situații financiare în conformitate cu IFRS și trebuie să fie citite împreună cu situațiile financiare 
anuale ale Societății, întocmite la 31 decembrie 2016. Cu toate acestea, anumite note explicative 
selectate sunt incluse pentru a explica evenimentele și tranzacțiile care sunt semnificative pentru 
înțelegerea modificărilor survenite în poziția financiară și performanța societății de la ultimele 
situații financiare anuale întocmite la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 
2016.  
Situațiile financiare preliminare nu sunt auditate și nu au fost revizuite de un auditor independent. 
Aceste situații financiare preliminare au fost autorizate pentru emitere și semnate de către 
conducerea societății la data de 14 februarie 2018. 
 
(b) Utilizarea de estimări și raționamente profesionale  
Pregătirea acestor situații financiare preliminare presupune din partea conducerii Societății 
utilizarea unor estimări, raționamente profesionale și ipoteze ce afectează valoarea raportată a 
activelor, datoriilor, veniturilor și cheltuielilor. Estimările și ipotezele asociate acestor estimări sunt 
bazate pe experiența istorică, precum și pe alți factori considerați rezonabili în contextul acestor 
estimări. Rezultatele acestor estimări formează baza raționamentelor profesionale referitoare la 
valorile contabile ale activelor și datoriilor care nu pot fi obținute din alte surse de informații. 
Rezultatele efective pot diferi de valorile estimate. 
 
Estimările efectuate de societate sunt revizuite atunci când au loc schimbări privind circumstanțele 
pe care s-a bazat estimarea sau ca urmare a unor noi informații disponibile ulterior. 
Raționamentele semnificative utilizate de către conducere pentru aplicarea politicilor contabile ale 
Societății și principalele surse de incertitudine referitoare la estimări au fost aceleași cu cele 
aplicate situațiilor financiare ale anului 2016. 
 

3. Politici contabile  
 
Politicile contabile aplicate în aceste situații financiare preliminare sunt aceleași cu cele aplicate în 
situațiile financiare ale Societații la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016. 
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4. Active imobilizate 
 
Activele imobilizate au înregistrat o ușoară creștere de 0,3% la finalul lunii decembrie 2017 faţă de 
31 decembrie 2016 (407,3 mil lei față de 406,1 mil lei). 
 

În cadrul activelor imobilizate este recunoscut şi produsul petrolier de operare în sumă de 42,1 mil 
lei. Produsul petrolier este evaluat la costul determinat din reevaluarea realizată conform H.G. nr. 
26 din 22 ianuarie 1992, retratat prin aplicarea IAS 29 “Raportarea financiară în economiile 
hiperinflaționiste”.  
 

5. Active curente 
 
Activele curente au înregistrat o scădere cu 26,4% la 31 decembrie 2017 comparativ cu valoarea 
înregistrată la 31 decembrie 2016 (337,8 mil lei față de 458,8 mil lei), generată în principal de 
scăderea numerarului. 
 
Creanțe comerciale și alte creanțe 
La 31 decembrie 2017 și la 31 decembrie 2016 creanțele comerciale și alte creanțe se  
prezintă după cum urmează: 
 

 31 decembrie 2017 31 decembrie 2016 

Creanțe comerciale 35.285.721  38.184.382  

Alte creanțe  11.265.226  4.171.678  

Total creanțe  46.550.947  42.356.060  

 

Peste 65% din totalu l creanțelor pe termen scurt în sold la 31 decembrie 2017 reprezintă 
contravaloarea serviciilor de încasat de la principalul client al Societății, OMV PETROM S.A., 
în sumă de 30.330.382 lei. 
Poziția Alte creanțe, în sumă de 11.265.226 lei, include dividendele aflate la Agentul de plată 
CEC Bank, neridicate de către acționarii CONPET (9.629.385 lei, respectiv  85%). 
 
Numerar și echivalente de numerar 
La data de 31 decembrie 2017 valoarea numerarului și a echivalentelor de numerar a scăzut 
cu 14,2% față de valoarea de la 31 decembrie 2016 (209,8 mil lei față de 244,6 mil lei). 
Numerarul include și disponibilul aferent cotei de modernizare, în sumă de 211.852.372 lei. 
Numerarul reprezentând cotă de modernizare are regim special de utilizare, prevăzut de H.G. nr. 
168/1998, acesta fiind destinat exclusiv finanțării lucrărilor de modernizare și de dezvoltare a 
bunurilor din domeniul public. 

 
Investițiile pe termen scurt 
La finele anului 2017, valoarea plasamentelor efectuate de societate în titluri de stat (obligațiuni de 
stat), în scopul obținerii de venituri financiare, a scăzut cu 56,7 % față de 31 decembrie 2016 (70,6 
mil lei față de163,1 mil lei). 
 
Diminuarea disponibilităților bănești și a investițiilor pe termen scurt la data de 31 decembrie 2017 
se datorează atât plății din luna iulie 2017 a dividendelor din profitul net aferent exercițiului financiar 
2016 și a unor sume din rezultatul reportat (143,6 mil lei), cât și a achitării în noiembrie 2017, a 
dividendelor suplimentare distribuite din rezerve reprezentând surse proprii de finanțare și din 
rezultatul reportat (85 mil lei).  
 

6. Capitaluri proprii  
 
Capitalurile proprii au înregistrat o scădere de 16,9% la 31 decembrie 2017 comparativ cu 31 
decembrie 2016 (661,4 mil lei față de 795,7 mil lei), în structură observându-se o diminuare majoră 
a rezultatului reportat. 
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Capitalul social 
Pe perioada de raportare capitalul social al societății nu s-a modificat, rămânând la valoarea 
de 28.569.842 lei fiind împărțit în 8.657.528 acțiuni ordinare cu o valoare nominală de 3,3 
lei/acțiune și corespunde cu cel înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului. 
 
Rezultatul reportat 
Valoarea rezultatului reportat la 31 decembrie 2017 este cu 60% mai mică decât la sfârșitul anului  
2016 (48,9 mil lei față de 122,4 mil lei). Această diminuare a rezultatului reportat a fost generată, 
în principal, de distribuirea sub formă de dividende a sumei de 77,3 mil lei. 
 
Profitul exercitiului 
Profitul exercițiului a înregistrat o ușoară creștere, aproximativ 3%, față de profitul exercițiului 2016 
(73,7 mil lei față de 71,5 mil lei).  
 

7. Datorii  
 
Datorii pe termen lung 
Datoriile pe termen lung au înregistrat o creștere de 18,2% în 2017 comparativ cu anul 2016 (6,2 
mil lei față de 5,2 mil lei), în principal determinată de creșterea provizioanelor. 
 

Datorii pe termen scurt  
Datoriile pe termen scurt au înregistrat o creștere de 21,8% la sfârșitul lunii decembrie 2017 
comparativ cu 31 decembrie 2016 (76,1 mil lei față de 62,5 mil lei). 
 

8. Venituri  
 

Veniturile societății sunt realizate, în principal, din prestarea serviciilor de transport prin Sistemul 
Național de Transport Țiței și pe calea ferată.  
 
Venituri din exploatare 
Veniturile din exploatare sunt ușor diminuate cu 0,1% în anul 2017 comparativ cu 2016 (410,8 mil 
lei față de 410,9 mil lei), în principal pe fondul scăderii cu 3,7% a cantităților transportate. 
 

9. Cheltuieli  
 
Cheltuielile din exploatare dețin o pondere de 96% în total cheltuieli și au înregistrat o scădere de 
1% față de anul 2016 (327,3 mil lei față de 330,6 mil lei). 
 

 

 

Aceste situații financiare preliminare și notele aferente, de la pagina 3 la pagina 12 au fost 
autorizate pentru emitere și semnate de către conducerea societății la data de 14 februarie 2017. 
 

 

 

 

 Director General,        Director Economic, 
Ing. Dan-Silviu Baciu, M.B.A.       ec.Toader Sanda 

 


