
 
 
 

 
 
 

 
 

S.C. CONPET S.A. Ploiești 
Nr. 156868/29.04.2014 
 

Raport curent nr. 13/2014 conform Legii nr. 297/2004 și Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 - 
Data raportului: 29.04.2014 

 

Denumirea entității emitente:   S.C. CONPET S.A. Ploiești 
Sediul social:    str. Anul 1848 nr. 1 – 3, Ploiești 
Nr. telefon/ fax/ e-mail:   0244/ 401360/ 516451/ 402385/ actionariat@conpet.ro 
Cod unic de înregistrare la O.R.C.  1350020  
Nr. ordine în Registrul Comerțului:  J29/ 6/ 22.01.1991 
Capital social subscris și vărsat:    28.569.842,40 lei 
Nr. total de acțiuni:     8.657.528 acțiuni nominative 
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: B.V.B., categoria I 
 

Evenimente importante de raportat:  
I. Hotărârea Adunării Ordinare a Acționarilor (AGOA) S.C. Conpet S.A. din data de 29.04.2014 (prima convocare), privind: 
aprobarea acoperirii pierderii contabile reportate, în sumă de 120.080.985 lei, generate de aplicarea pentru prima dată a IAS 29 
“Raportarea financiară în economiile hiperinflaționiste”; aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la data de 31.12.2013, pe 
baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar; aprobarea propunerilor de repartizare a profitului net pentru 
anul 2013, din care dividende cuvenite acționarilor: 29.538.340 lei, fixarea dividendului brut pe acțiune în sumă de 3,4118676832 
lei/acțiune și stabilirea termenului și a modalităților de plată a dividendelor aferente anului 2013 către acționari; neaprobarea 
propunerii S.C. Fondul Proprietatea S.A. de repartizare a profitului net realizat în anul 2013, în valoare de 34.772.654 lei; 
neaprobarea propunerii S.C. Fondul Proprietatea S.A. de distribuire a sumei de 40.000.000 lei sub formă de dividende din rezervele 
distribuibile ale societății reprezentând alte rezerve constituite din profitul net al anilor precedenți; neaprobarea propunerii  
S.C. Fondul Proprietatea S.A. de distribuire sub formă de dividende către acționarii Conpet S.A., proporțional cu participarea 
acestora la capitalul social al societății a sumei de 30.000.000 lei din totalul de 30.140.523 lei din rezultatul reportat reprezentând 
surplus realizat din rezerve din reevaluare; aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor aflați în funcție pe parcursul 
exercițiului financiar 2013; aprobarea Normelor procedurale interne de achiziții, întocmite ținând cont de prevederile O.U.G. 
nr.34/2006 și de dispozițiile Ordinului nr. 14/09.01.2014 emis de către ministrul delegat pentru energie; împuternicirea Președintelui 
adunării / Președintelui Consiliului de Administrație / Directorului General pentru semnarea / punerea în aplicare a hotărârii AGOA / 
efectuarea formalităților necesare înregistrării și publicării hotărârii AGOA, precum și pentru acordarea dreptului de delegare; 
stabilirea datei de 19.05.2014 ca data de înregistrare, care servește la identificarea acționarilor care beneficiază de dividende sau 
alte drepturi și asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor. 
II. Raportul nr. 15500/ 28.04.2014 privind stadiul îndeplinirii măsurilor stabilite de Curtea de Conturi a României – Camera de 
Conturi Prahova, prin Decizia nr. 28/2013. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) S.C. Conpet S.A., convocată pentru data de 29/30.04.2014 și-a desfășurat 
lucrările la prima convocare, în data de 29.04.2014, începând cu ora 1000, la sediul societății din Ploiești, str. Anul 1848 nr. 1 – 3, 
ca urmare a îndeplinirii condițiilor statutar - legale de cvorum. 

Adunarea generală a fost organizată în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății, ale Legii societăților 
nr.31/1990, actualizată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu legislația în vigoare privind piața de capital. 

Convocatorul AGOA, aprobat prin Decizia C.A. nr. 7/27.03.2014, a fost publicat în Monitorul Oficial al României,  
Partea a IV-a, nr. 1959/28.03.2014, precum și în ziarul “România Liberă” din 28.03.2014 ca anexă la Raportul curent 
nr.8/27.03.2014, fiind transmis împreună cu acesta la Bursa de Valori București și la Autoritatea de Supraveghere Financiară și 
publicat pe site-ul www.bvb.ro în data de 27.03.2014, pe site-ul www.conpet.ro în data de 27.03.2014 și în Buletinul A.S.F.,  
Partea a III-a, nr.12/2014. 

Convocatorul AGOA, aprobat prin Decizia C.A. nr. 8/15.04.2014, cuprinzând ordinea de zi completată/ revizuită, urmare 
solicitării acționarului minoritar semnificativ S.C. Fondul Proprietatea de introducere a trei puncte suplimentare, a fost publicat în 
Monitorul Oficial al României nr. 2252/17.04.2014 Partea a IV-a, precum și în ziarul “România Liberă” din data de 17.04.2014, ca 
anexă la Raportul curent nr. 11/15.04.2014, fiind transmis împreună cu acesta la Bursa de Valori București și la Autoritatea de 
Supraveghere Financiară și publicat pe site-ul www.bvb.ro în data de 15.04.2014, pe site-ul www.conpet.ro în data de 16.04.2014 și 
în curs de publicare în Buletinul A.S.F., Partea a III-a, nr. 19/2014.  
 Conform dispozițiilor Art. 17 alin. (1) lit. a) din Actul Constitutiv, pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare 
a Acționarilor, este necesară, la prima convocare, prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin jumătate (1/2) din numărul total 
de drepturi de vot, iar hotărârile AGOA să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.  



La lucrările AGOA au putut participa acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor consolidat la data de referință 
18.04.2014.  

Astfel, au fost prezenți în sală 2 acționari persoane juridice, și anume reprezentantul Ministerului Economiei - în numele 
Statului Român care este acționar majoritar, deținător al unui număr de 5.083.372 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, 
reprezentând 58,7162% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 16.775.127,6 lei și 
reprezentantul acționarului semnificativ S.C. Fondul Proprietatea S.A., deținător al unui număr de 2.571.461 acțiuni cu valoarea 
nominală de 3,30 lei, reprezentând 29,7020% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 
8.485.821,3 lei, precum și 2 acționari persoane fizice, deținători ai unui număr de 81 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, 
reprezentând 0,0009% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 267,3 lei.  

Pentru ședința AGOA, au transmis formular de vot prin corespondență următorii acționari persoane juridice:  
SIF Transilvania S.A., deținător al unui număr de 2.234 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 0,0258% din numărul 
total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 7.372,2 lei, SIF Banat Crișana S.A., deținător al unui număr de 
25.770 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 0,2976% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un 
capital social în sumă de 85.041,0 lei și SIF Moldova S.A., deținător al unui număr de 110.260 acțiuni cu valoarea nominală de  
3,30 lei, reprezentând 1,2736% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 363.858,0 lei. 
 În consecință, numărul total de drepturi de vot din cadrul ședinței AGOA (în care au fost incluse și voturile exercitate prin 
corespondență) a fost de 7.793.178 și corespunde unui număr de 7.793.178 acțiuni cu valoarea nominală de 3,30 lei, reprezentând 
90,0162% din numărul total de acțiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 25.717.487,4 lei. 

Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a AGOA, având în vedere mandatul reprezentanților Ministerului Economiei, al 
reprezentantului S.C. Fondul Proprietatea S.A., precum și votul exercitat prin corespondență de către 3 acționari persoane juridice, 
în urma dezbaterilor și propunerilor formulate în ședință de către acționari, a fost emisă Hotărârea nr. 4/2014 a AGOA, având 
următorul conținut: 

HOTĂRÂREA NR. 4  
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (AGOA) din data de 29.04.2014  

       Având în vedere prevederile Legii societăților nr. 31/1990, actualizată, cu modificările și completările ulterioare, ale 
Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, Actul Constitutiv al societății și Procesul Verbal din data de 29.04.2014 (prima 
convocare), acționarii persoane fizice și juridice ai S.C. Conpet S.A. Ploiești emit următoarea:  

 

HOTĂRÂRE 
Art. 1 Cu votul “Pentru” al acționarilor reprezentând 100,0000% din numărul total de voturi exprimate, aprobă acoperirea pierderii 
contabile reportate în sumă de 120.080.985 lei, provenită din trecerea la aplicarea IFRS prin aplicarea pentru prima dată a IAS 29 
“Raportarea financiară în economiile hiperinflaționiste”, și anume: 

- 117.224.543 lei, prin utilizarea soldului creditor al contului “ajustări ale capitalului social”  
și 

- 2.856.442 lei, prin utilizarea din rezerve constituite din profitul net, în conformitate cu prevederile art. 1, pct. 11 din  
O.G. nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital 
integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 2. Cu votul “Pentru” al acționarilor reprezentând 100,0000% din numărul total de voturi exprimate, aprobă situațiile financiare 
anuale pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2013, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de 
Raportare Financiară (IFRS), pe baza Raportului administratorilor pentru exercițiul financiar 2013 și a Raportului auditorului 
independent KPMG Audit S.R.L. asupra situațiilor financiare anuale ale S.C. Conpet S.A.  
Art. 3. Cu votul “Pentru” al acționarilor reprezentând 65,2295% din numărul total de voturi exprimate, aprobă: 
a) Repartizarea profitului net realizat în anul 2013, pe destinațiile prevăzute de Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 144/2005 
privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor ce fac obiectul repartizării profitului și în conformitate cu prevederile  
O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital 
integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și 
completările ulterioare și ale H.G. nr. 238/2013 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 pentru S.C. Conpet 
S.A. Ploiești, în temeiul Raportului administratorilor pentru exercițiul financiar 2013, astfel: 

Indicatori Valoare  
Rezerva legală 0 (zero) lei 
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 21.666 lei 
Participarea salariaților la profit (10%) 3.475.098 lei 
Dividende cuvenite acționarilor (85%) 29.538.340 lei 
Alte rezerve (5%) 1.737.550 lei 

Total profit net repartizat 34.772.654 lei 
b) Valoarea dividendului brut pe acțiune (calculat la un număr total de 8.657.528 acțiuni), respectiv 3,4118676832 lei/acțiune, din 
care se va reține la sursă impozitul pe dividende, în cotele prevăzute de legislația în vigoare la data plății.  
c) Acționarii îndreptățiți să primească dividende sunt cei înregistrați în Registrul consolidat al acționarilor la data de înregistrare 
aprobată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru hotărârile prezentei AGOA. Plata dividendelor se va efectua 
eșalonat, în funcție de lichiditățile societății, începând cel târziu cu data de 01.07.2014.  
În conformitate cu art. 1 alin. (3) din OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și 
societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările 
ulterioare, societățile naționale, companiile naționale și societățile la care statul ori o unitate administrativ-teritorială este acționar 



unic, majoritar sau la care deține controlul au obligația să vireze dividendele cuvenite acționarilor în termen de 60 de zile de la 
termenul prevăzut de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale, deci până la data de 30.07.2014.  
d) Modalitățile de plată a dividendelor: 

● prin virament bancar pentru solicitanții acționari persoane fizice care comunică în scris S.C. Conpet S.A. până la data de 
27.06.2014 un cont bancar, precum și pentru acționarii care au calitatea de angajat al societății și pentru solicitanții acționari 
persoane juridice; 
● prin mandat poștal pentru persoane fizice care nu au comunicat până la data de 27.06.2014 un cont bancar, plata către 
acționarii respectivi urmând a se efectua la domiciliul acestora înscris în registrul acționarilor la data de înregistrare 
19.05.2014, registru a cărei evidență este ținută de S.C. Depozitarul Central S.A. București; 
● în numerar la casieria societății, pentru acționarii care dețin cel mult 3 acțiuni. 

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prezentate în documentele și notele menționate mai sus, documente și 
note aferente exercițiului financiar al anului 2013, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru 
determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2013, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive de la 
S.C. Conpet S.A., având în vedere și opinia auditorului independent exprimată în conformitate cu prevederile legale aplicabile, 
precum și cu standardele de audit financiar în vigoare. 
Conducerea administrativă și executivă de la S.C. Conpet S.A. sunt responsabile pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor 
financiare aferente anului financiar încheiat la data de 31.12.2013, situații întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului 
ministrului finanțelor publice nr. 3055/2009, cu modificările și completările ulterioare și pentru controlul intern pe care respectivele 
conduceri îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare care sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate 
fie de fraudă, fie de eroare. 
Art. 4. Cu votul “Împotrivă” al acționarilor reprezentând 65,2295% din numărul total de voturi exprimate, nu aprobă repartizarea 
profitului net realizat în anul 2013, în valoare de 34.772.654 lei, după cum urmează: 

 Suma 
a) Rezerva legală 0 (zero) lei 
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 21.666 lei 
c) Participarea salariaților la profit 1.738.632 lei 
d) Dividende cuvenite acționarilor 33.012.356 lei 
e) Alte rezerve 0 (zero) lei 

Total profit repartizat 34.772.654 lei 
5. Cu votul “Împotrivă” al acționarilor reprezentând 65,2295% din numărul total de voturi exprimate, nu aprobă distribuirea sumei de 
40.000.000 lei sub formă de dividende către acționarii Conpet S.A., proporțional cu participarea acestora la capitalul social al 
societății, din rezervele distribuibile ale societății reprezentând alte rezerve constituite din profitul net al anilor precedenți. 
6. Cu votul “Împotrivă” al acționarilor reprezentând 65,2295% din numărul total de voturi exprimate, nu aprobă distribuirea sub formă 
de dividende către acționarii Conpet S.A., proporțional cu participarea acestora la capitalul social al societății a sumei de 30.000.000 
lei din totalul de 30.140.523 lei din rezultatul reportat reprezentând surplus realizat din rezerve din reevaluare. 
Art. 7. Cu votul “Pentru” al acționarilor reprezentând 100,0000% din numărul total de voturi exprimate, aprobă descărcarea de 
gestiune a administratorilor aflați în funcție pe parcursul exercițiului financiar 2013. 
Art. 8. Cu votul “Pentru” al acționarilor reprezentând 66,6730% din numărul total de voturi exprimate, aprobă Normele procedurale 
interne de achiziții, întocmite ținând cont de prevederile O.U.G. nr. 34/2006 și de dispozițiile Ordinului nr. 14/09.01.2014 emis de 
către ministrul delegat pentru energie.  
Art. 9. Cu votul “Pentru” al acționarilor reprezentând 100,0000% din numărul total de voturi exprimate, aprobă împuternicirea: 
a) Președintelui adunării pentru semnarea hotărârii AGOA;  
b) Președintelui Consiliului de Administrație pentru punerea în aplicare a hotărârii AGOA, conform prevederilor legale; 

 c) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului de pe 
lângă Tribunalul Prahova, publicării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, precum și pentru acordarea dreptului de a delega 
unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate. 
Art. 10. Cu votul “Pentru” al acționarilor reprezentând 100,0000% din numărul total de voturi exprimate, aprobă stabilirea datei de 
19.05.2014 propusă de Consiliul de Administrație, ca dată de înregistrare, care servește la identificarea acționarilor care beneficiază 
de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a acționarilor, în 
conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
II. Urmare ședinței Consiliului de Administrație din data de 29.04.2014, S.C. Conpet S.A. informează publicul investitor cu privire la 
următoarele evenimente importante, corespunzător Deciziei C.A. nr. 9/29.04.2014, prin care Consiliul de Administrație: 
      Ia act de Raportul nr. 15500/28.04.2014 privind stadiul îndeplinirii măsurilor stabilite de Curtea de Conturi a României – Camera 
de Conturi Prahova, prin Decizia nr. 28/2013, dispunând totodată diseminarea publică a conținutului acestuia prin intermediul unui 
raport curent. Raportul nr. 15500/28.04.2014 se anexează prezentului raport curent.  

 

Director General 
  ing. Liviu Ilaşi   Reprezentant în relația cu A.S.F. și B.V.B.  
           ec. Bogdan Pînzariu 
        Întocmit, 
      Șef Serviciu Relații cu Piața de Capital, C.A., A.G.A. 
        ing. Adina Coţovanu 
_________________________________________________________________________________________________________ 



Supus spre analiză și informare în Ședința C.A. din data de _________ 
S.C. CONPET S.A. Ploiești       APROBAT, 
Direcția Financiară                DIRECTOR GENERAL 

            _____________ 
              Ing. Liviu Ilasi 

Nr.15500/28.04.2014 
 

Raport privind stadiul realizării măsurilor dispuse prin Decizia nr. 28/2013 a Camerei de Conturi Prahova 
 
 În urma controlului efectuat la societate, Camera de Conturi Prahova a dispus prin Decizia nr. 28/2013 un număr de  
12 măsuri care vizau înlăturarea neregulilor constatate și recuperarea unor prejudicii.  

În funcție de complexitatea măsurilor dispuse, Camera de Conturi a acordat mai multe termene de realizare, cuprinse în 
intervalul 30.06.2013-31.10.2013, până la care Conpet a comunicat modul de îndeplinire a fiecărei măsuri. 

Datorită unor motive care nu țin doar de voința societății nu s-au adus la îndeplinire, până la ultimul termen, patru din cele 
12 măsuri, trei fiind îndeplinite parțial. Din aceste considerente, la încheierea ultimului termen de execuție a măsurilor dispuse, 
31.10.2013, Conpet a solicitat Camerei de Conturi o prelungire a termenului de aducere la îndeplinire.  

Prin adresa nr. 3009 din data de 11.11.2013, Camera de Conturi a comunicat societății acceptarea prelungirii termenului 
până la data de 30.09.2014. 

 
Stadiul realizării celor trei măsuri, cu termen de îndeplinire 30.09.2014 se prezintă astfel:  
 

Măsura I.1. 
Clarificarea situației juridice a terenurilor care au fost înscrise în inventarul domeniului public al statului și pentru care  
S.C. CONPET S.A. deține certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, având în vedere că acestea reprezintă 
acte administrative care au intrat în circuitul civil și au produs efecte juridice. Majorarea capitalului social al S.C. CONPET S.A. cu 
valoarea celor 47 de terenuri pentru care au fost obținute certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor. 

Stadiul de realizare:  
Situația juridică a suprafețelor de teren înscrise în inventarul bunurilor domeniului public, cuprinse în certificate de proprietate ale 
Conpet, cât și a terenurilor pentru care s-au obținut certificate de atestare a dreptului de proprietate și nu s-a majorat capitalului 
social cu valoarea acestora nu a fost clarificată până la data controlului efectuat de auditorii publici din motive obiective, pentru 
rezolvarea acestei probleme fiind necesară participarea mai multor decidenți (Conpet și autoritățile statului). 
Pentru aducerea la îndeplinire a măsurii dispuse, la stabilirea demersurilor în vederea clarificării situației juridice a terenurilor și 
majorării capitalului social, Conpet a avut în vedere considerente privind: importanța strategică a terenurilor în cauză, demersurile 
făcute până la data controlului, implicațiile tehnice și juridice ale acțiunilor ce se vor efectua și necesitatea implicării autorităților 
statului în rezolvarea acestei situații. 
Un prim demers făcut de Conpet a constat în transmiterea unei adrese către instituțiile statului implicate: Agenția Națională pentru 
Resurse Minerale (adresa nr. 29167/30.07.2013); Ministerul Economiei (adresa nr. 29492/31.07.2013); Departamentul pentru 
Energie (adresa nr. 29486/31.07.2013) și Ministerul Finanțelor Publice (adresa nr. 29489/31.07.2013). Prin adresele transmise, 
Conpet a sesizat autoritățile cu privire la: situația terenurilor cuprinse în titlurile de proprietate deținute de societate, înscrise în 
inventarul bunurilor domeniului public, cât și a terenurilor neincluse în capitalul social și a măsurii dispuse prin Decizia nr. 28/2013 de 
către Camera de Conturi Prahova. Cu aceeași ocazie, Conpet a formulat o opinie privind soluția rezolvării situației terenurilor, care 
constă în adoptarea unui act normativ de completare a Legii petrolului în sensul precizării apartenenței terenurilor pe care sunt 
amplasate stațiile de pompare și rampele de încărcare/descărcare la Sistemul National de Transport al Țițeiului. Soluția propusă 
prezentând avantajul că instituie un criteriu sigur de delimitare a terenurilor aparținând domeniului public de terenurile aparținând 
societății.  
Un alt demers făcut pentru clarificarea situației juridice a terenurilor cuprinse în 11 titluri de proprietate, în suprafață de 150.282,84 
mp, preluate în inventarul bunurilor domeniului public, înscrise în anexa nr. 2 la Acordul petrolier de concesiune, a constat în 
solicitarea (adresa nr. 29495/31.07.2013) transmisă către ANRM de desemnare a unui reprezentant care să participe la operațiunea 
de identificare și delimitare a porțiunilor de teren care aparțin domeniului public. 
În lipsa unui răspuns, în data de 17.10.2013 prin adresa nr. 40370, societatea a revenit la solicitarea de desemnare a persoanei care 
să reprezinte ANRM în operațiunile de departajare a terenurilor.  
Pe de altă parte a fost demarată procedura de achiziție a serviciului de întocmire a documentației topo-cadastrale pentru 
departajarea celor două categorii de terenuri, în terenuri ce aparțin domeniului public și terenuri ale societății, încheindu-se contractul 
de prestări servicii nr. S-CA CD 418/04.12.2013 cu firma autorizată în lucrări topografice S.C. TERRA GEODESIS SOLUTION 
S.R.L. Ploiești.  
După contractarea serviciului pentru întocmirea documentației de dezmembrare, în data de 09.12.2013, ANRM a comunicat prin 
adresa nr. 14710 persoana desemnată să participe din partea agenției la realizarea proiectului de departajare a suprafețelor de teren 
incluse în anexa nr. 2 a Contractului de concesiune și cuprinse în titlurile de proprietate ale Conpet.  
 

Firma care execută lucrările de dezmembrare a efectuat până la această dată măsurători și lucrează la documentația 
terenurilor aflate în 7 amplasamente din cele 11 contractate. Lucrările finalizate vor fi depuse la departamentul Urbanism al 
administrațiilor locale sau, după caz, județene în vederea eliberării certificatului de urbanism aferent dezmembrării, act necesar 
documentației de înscriere în Cartea Funciară. 



Documentațiile topografice, după finalizare, vor fi legalizate prin încheierea actelor de dezmembrare la Biroul Notarial. 
După obținerea actelor de dezmembrare, documentația topografică va fi depusă la Oficiul pentru Cadastru al unității teritoriale de 
care aparține terenul pentru înscrierea dezmembrării în Cartea Funciară. 
 
Pentru realizarea măsurii de majorare a capitalului social cu valoarea celor 47 de terenuri pentru care au fost obținute certificate de 
atestare a dreptului de proprietate, ținând cont și de răspunsul primit din partea Departamentului pentru Energie (adresa 
nr.43136/05.11.2013) cu privire la documentele necesare emiterii mandatului pentru majorarea capitalului social, Conpet a încheiat 
contractul de prestări servicii nr. S-CA CD 410/27.11.2013, cu evaluatorul autorizat Darian DRS S.A. Cluj-Napoca, pentru evaluarea 
terenurilor în vederea majorării capitalului social. Raportul a fost finalizat și predat societății Conpet în data de 10.12.2013.  
Întrucât includerea în capitalul social a unor suprafețe de teren aferente Sistemului Național de Transport, a căror situație juridică 
privind apartenența acestora la domeniul public al statului nu este clarificată, fiind o chestiune de importanță extremă, în lipsa unui 
răspuns din partea autorităților, în data de 17.10.2013, Conpet a transmis Ministerului Economiei - Oficiul Participațiilor Statului și 
Privatizării în Industrie adresa nr. 40499/17.10.2013 prin care a reiterat aspectele legate de terenurile respective și obligația societății 
de a duce la îndeplinire măsura dispusă de Camera de Conturi Prahova. De asemenea, pe aceeași cale, Conpet a făcut cunoscută 
ministerului demararea procedurii pentru achiziția serviciului de evaluare în vederea efectuării majorării capitalului social și a solicitat 
un punct de vedere cu privire la documentele necesare pentru emiterea ordinului de mandatare a reprezentanților în AGA. 
Ulterior, în data de 05.11.2013, ANRM a comunicat societății faptul că, a analizat situația prezentată de Conpet și a concluzionat că 
este necesară intervenția normativă în sensul completării Legii petrolului nr. 238/2004, care să reglementeze situația juridică a 
terenurilor. Totodată, a mai menționat că la nivel ANRM se află în curs de elaborare un asemenea proiect de act normativ ce 
urmează a fi promovat.   
În aprilie 2014, Conpet a revenit cu adresa către ANRM și a solicitat să i se comunice stadiul proiectului de act normativ de 
modificare a Legii Petrolului.  
 
Măsura II.1. 
Aplicarea măsurilor pentru stabilirea întinderii prejudiciilor și recuperarea acestora, prin extinderea verificărilor asupra tuturor 
cheltuielilor cu diurnă decontate, după data de 30.06.2012 și până la zi, la care s-au constatat abateri cauzatoare de prejudicii, 
prejudiciile cuprinse în Raportul de control fiind estimate la 27.222,69 lei reprezentând plăți nelegale pentru cheltuieli cu diurnă 
acordată personalului trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar pe perioada 01.01.2010-30.06.2012, 
de 2,5 ori mai mari față de plafonul legal stabilit prin HG 518/1995. Pentru plățile nelegale se vor calcula foloasele nerealizate și se 
va asigura și recuperarea acestora. 
Direcția Financiară a extins verificările asupra tuturor cheltuielilor cu diurnă externă decontate, după data de 30.06.2012 până la zi și 
a calculat foloasele nerealizate prin imobilizarea resurselor, constând în dobânda legală remuneratorie în cuantum de 409 dolari 
SUA și 306,50 euro.  
Sumele calculate reprezentând diurnă și dobânda au fost încasate în totalitate până la data de 31.12.2013, măsura dispusă fiind 
îndeplinită.  
 
Măsura II.2. 
Aplicarea măsurilor pentru stabilirea întinderii prejudiciilor și recuperarea acestora prin extinderea verificărilor asupra tuturor 
contractelor pentru servicii de ecologizare cu privire la respectarea termenelor contractuale, la care s-au constatat abateri 
cauzatoare de prejudicii, prejudiciile cuprinse în Raportul de control fiind estimate la 115.922,49 lei reprezentând penalități 
nesolicitate executanților serviciilor de ecologizare, urmare neaplicării prevederilor contractuale cu privire la calculul penalităților 
pentru neexecutarea serviciilor de ecologizare în termenele convenite. 
 
Persoanele responsabile pentru ducerea la îndeplinire a măsurii dispuse de Camera de Conturi, numite de directorul general prin 
deciziile nr. 318/31.05.2013 și nr. 348/17.06.2013, au extins verificările asupra tuturor contractelor pentru servicii de ecologizare cu 
privire la respectarea termenelor contractuale, la care Camera de Conturi a constatat abateri cauzatoare de prejudicii. În urma 
verificărilor efectuate au rezultat următoarele: 

● Cu privire la lucrările de ecologizare executate de S.C. Ecprod S.A. Târgoviște 
Penalitățile datorate de S.C. Ecprod S.A. Târgoviște pentru întârzierea executării lucrărilor de ecologizare realizate în baza 
contractelor S-CA 29/22.02.2008 și S-CA 30/22.02.2008, sunt în sumă de 25.728,89 lei.  
În vederea recuperării penalităților în sumă de 25.728,89 lei, Serviciul Juridic Contencios, în baza notei interne nr. 23618/20.06.2013 
primită de la Serviciul Mediu, a formulat „Cerere de admitere a creanțelor asupra averii debitorului S.C. Ecprod S.A.” și cerere de 
repunere în termen, care au fost depuse în dosarul 2803/120/2013 aflat pe rolul Tribunalului Dâmbovița.  
Cererea a fost înregistrată la Tribunalul Dâmbovița în data de 26.06.2013 și a fost comunicată, la aceeași dată, administratorului 
judiciar al S.C. Ecprod S.A. În data de 04.10.2013, administratorul judiciar al S.C. Ecprod S.A. a admis cererea formulată de  
S.C. Conpet S.A., înscriind creanța în sumă de 25.728,89 lei în tabelul preliminar suplimentar de creanțe. 
La termenul din 07.10.2013 instanța de judecată a luat act de înscrierea creanței Conpet în tabelul preliminar suplimentar de 
creanțe.  
Serviciul Juridic-Contencios gestionează în continuare dosarul aflat pe rolul instanței de judecată.  
 
Cu privire la lucrările de ecologizare executate de S.C. Envirotech S.R.L. Constanța 
Verificarea respectării termenelor convenite de părți pentru executarea lucrărilor de ecologizare s-a făcut asupra lucrărilor din 
contractele: S-CA nr. 251/2007, S-CA nr. 252/2007, S-CA nr. 410/2010 și S-CA nr. 411/2010.  



În urma verificărilor efectuate, s-a constatat existența unor întârzieri în executarea lucrărilor de ecologizare de către S.C. Envirotech 
S.R.L. Constanța, pentru care în conformitate cu clauzele contractuale au fost calculate penalități de întârziere în sumă de 
353.534,82 lei, penalitățile stabilite de auditorii publici ai Camerei de Conturi fiind de 90.193,61 lei.  
Prin adresa nr. 37227/26.09.2013 Conpet S.A. a notificat societatea Envirotech S.R.L., solicitând efectuarea plății în termen de 5 zile 
de la data luării la cunoștință. După primirea notificării, Envirotech S.R.L. a cerut prelungirea cu 2 zile a termenului de plată pentru 
studierea și analiza documentelor care au stat la baza calculării penalităților, transmise de Conpet odată cu notificarea. Pe aceeași 
cale, a mai propus o întâlnire între reprezentanții Conpet și cei ai Envirotech pentru discutarea constatărilor.  
În data de 21.10.2013 a avut loc întâlnirea reprezentanților Conpet și Envirotech. Cu această ocazie s-a încheiat „Minuta întâlnirii” 
din care rezultă poziția Envirotech cu privire la aspectele cuprinse în notificarea trimisă de Conpet, în sensul că acceptă să achite 
penalitățile în sumă de 353.534,82 lei, solicitând ca plata acestora să o facă eșalonat, pe o perioadă de un an. La întâlnire, Conpet 
și-a rezervat dreptul de a formula un răspuns, ulterior, după o analiză din punct de vedere juridic a acestei solicitări.   
Răspunsul la solicitarea Envirotech, formulat prin adresa nr. 41504/24.10.2013, a constat în acceptarea ca plata penalităților în sumă 
de 353.534,82 lei să fie făcută în două rate: prima rata în sumă de 90.193,61 lei să fie achitată până la data de 30.10.2013 și a doua 
rată în sumă de 263.341,21 lei să se achite până la data de 22.12.2013. Totodată, pentru asigurarea îndeplinirii de către Envirotech 
a condițiilor impuse de Conpet, s-a solicitat un angajament de plată din partea debitoarei.  
Penalitățile calculate în sarcina S.C. Envirotech, în sumă de 353.534,82 lei au fost încasate integral, în data de 29.10.2013 suma de 
90.193,61 lei și în data de 19.12.2013 suma de 263.341,21 lei. 
Măsura II.3. 
Aplicarea măsurilor pentru stabilirea întinderii prejudiciilor și recuperarea acestora prin extinderea verificărilor asupra tuturor 
contractelor de lucrări cu privire la respectarea obligațiilor contractuale, la care s-au constatat abateri cauzatoare de prejudicii, 
prejudiciile cuprinse în Raportul de control fiind estimate la 150.602 lei reprezentând penalități nesolicitate de la executantul  
S.C. CONFIND S.R.L. Câmpina, urmare neaplicării prevederilor contractuale cu privire la calculul penalităților pentru neexecutarea 
contractului. 
 

Serviciul Achiziții Logistică a extins verificările asupra tuturor contractelor de lucrări cu privire la respectarea obligațiilor 
contractuale, la care auditorii publici au constatat abateri cauzatoare de prejudicii și a calculat penalități de întârziere, în sarcina 
executantului S.C. Confind S.R.L. Câmpina, în sumă de 166.227,10 lei.  

Prin adresa nr. 34552/09.09.2013, Conpet a comunicat societății Confind S.R.L. cuantumul penalităților, solicitând 
achitarea acestora în termen de 5 zile. 

În data de 11.09.2013, prin adresa nr. 4211, Confind S.R.L. refuză plata penalităților, invocând inexistența culpei sale în 
neexecutarea lucrărilor, întârzierea datorându-se lipsei autorizației de dezmembrare.  

Ca urmare a acestui refuz, Conpet a formulat în data de 28.10.2013 cerere de chemare în judecată a societății Confind 
S.R.L. Câmpina, la Judecătoria Ploiești, în vederea obligării acesteia la plata sumei de 166.227,10 lei cu titlu de daune interese.  

Pe baza cererii depuse instanța a deschis dosarul nr. 25148/281/2013, primul termen de judecată stabilit de instanță fiind 
data de 24.09.2014, termen ce rezultă din Certificatul de grefă eliberat în data de 30.10.2013.  
Serviciul Juridic-Contencios gestionează în continuare dosarul aflat pe rolul instanței de judecată.  

 
DIRECTOR FINANCIAR, 
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