
 
 
 

 
 
 
 
 

 
S.C. CONPET S.A. Ploiești 
Nr.49060/12.12.2013 
 

Raport curent nr. 29/2013 conform Legii nr. 297/2004 și Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 - 
Data raportului: 12.12.2013 

 
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:  
S.C. Conpet S.A. informează publicul investitor cu privire la următoarele evenimente importante de raportat:  
Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) și, respectiv, Convocatorul Adunării Generale 
Ordinare a Acționarilor (AGOA), aprobate de către Consiliul de Administrație prin Nota Telefonică nr. 9/11.12.2013.  
AGEA și AGOA sunt convocate pentru data de 16.01.2014 (prima convocare) / 17.01.2014 (a doua convocare), ora 10:00, 
respectiv ora 11:00, la sediul societății, situat în Ploiești, str. Anul 1848 nr. 1 - 3. Data de referință a AGEA și AGOA este 
03.01.2014. Data de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație este 03.02.2014. 
 Ordinea de zi a AGEA se referă la: 
1. Aprobarea schimbării codului CAEN al activității principale a societății, în sensul înlocuirii actualului cod CAEN 4950 “Transporturi 
prin conducte” cu codul CAEN 0910 “Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale”, urmare Referatului 
nr.48680/2013 întocmit de conducerea executivă. 
2. Aprobarea desființării unor puncte de lucru, în conformitate cu Referatul nr.15709/2013 întocmit de conducerea executivă, precum 
și radierea acestora din evidențele Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, cu consecință modificării 
corespunzătoare a Anexei 2 a Actului Constitutiv al S.C. Conpet S.A. cuprinzând sediile secundare (punctele de lucru). Punctele de 
lucru ce se vor desființa sunt nominalizate în convocatorul AGEA.  
3. Aprobarea completării Anexei 2 a Actului Constitutiv al S.C. Conpet S.A. cuprinzând sediile secundare (punctele de lucru), cu 
următoarele puncte de lucru, înregistrate în evidențele Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, precum și 
corelarea înregistrărilor respective, conform Referatului nr.15709/2013 întocmit de conducerea executivă. Punctele de lucru 
respective sunt nominalizate în convocatorul AGEA.  
4. Aprobarea înființării punctului de lucru POST FIX VERMEȘTI, Localitatea Dărmănești, Județ Bacău. Certificat de proprietate 
M03 10093/2005, număr cadastru 1930, număr carte funciară 1201/N, parcela, cu consecința completării corespunzătoare a 
Anexei 2 a Actului Constitutiv al S.C. Conpet S.A. cuprinzând sediile secundare (punctele de lucru) și a înregistrării acestui punct de 
lucru în evidențele Oficiului Registrului Comerțului, în conformitate cu Referatul nr. 15709/2013 întocmit de conducerea executivă. 
5. Aprobarea modificării denumirii unor puncte de lucru ale societății, pentru a asigura o corelare între specificul activității 
desfășurate și denumirea punctului de lucru, corespunzător propunerilor din Anexa la Convocatorul AGEA (Proiect de modificare a 
Actului Constitutiv), aferente Anexei 2 a Actului Constitutiv cuprinzând sediile secundare (punctele de lucru) ale societății, în 
conformitate cu Referatul nr. 15709/2013 întocmit de conducerea executivă. 
6. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al S.C. Conpet S.A., conform propunerilor din Anexa la Convocatorul AGEA (Proiect de 
modificare a Actului Constitutiv), corespunzător propunerilor anexate la Referatul nr. 48783/2013 întocmit de către Direcția 
Financiară și Serviciul Juridic – Avizare.  
7. Împuternicirea: 
a) Președintelui adunării pentru semnarea hotărârii AGEA;  
b) Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea Actului Constitutiv al societății actualizat cu toate modificările 
intervenite, precum și pentru punerea în aplicare a hotărârii AGEA, conform prevederilor legale; 
c) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii AGEA și a Actului Constitutiv actualizat, la 
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, publicării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, conform 
prevederilor legale, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților 
mai sus menționate. 



8. Stabilirea datei de 03.02.2014, propusă de Consiliul de Administrație, ca data de înregistrare, care servește la identificarea 
acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii AGEA, 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. 
 Ordinea de zi a AGOA se referă la: 
1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat pe anul 2013 – Anexa nr.1, în conformitate cu H.G. nr. 903/20.11.2013 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 724/25.11.2013, ținând cont de Nota de prezentare nr. 47322/02.12.2013 
întocmită de Direcția Financiară. 
2. Aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație, corespunzător propunerilor 
anexate la Referatul nr. 48794/11.12.2013 întocmit de Direcția Financiară și Serviciul Juridic – Avizare. 
3. 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. 
4. Stabilirea datei de 03.02.2014, propusă de Consiliul de Administrație, ca data de înregistrare, care servește la identificarea 
acționarilor 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. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Anexăm prezentului raport curent Convocatorul AGEA (inclusiv Anexa cuprinzând Proiectul de modificare a Actului 
Constitutiv) și Convocatorul AGOA din data de 16.01.2014 (17.01.2014). 
 

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 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
S.C. CONPET S.A. Ploiești 

 
CONVOCATOR 

Prin Nota telefonică nr. 9/11.12.2013 de aprobare 
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. CONPET S.A. Ploiești 

cu sediul în Ploiești, str. Anul 1848 nr. 1 - 3, înregistrată la O.R.C. Prahova sub nr. J 29/6/1991, C.U.I. 1350020, având un capital 
subscris și vărsat în sumă de 28.569.842,40 lei, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile, ale 
Legii nr.297/2004 privind piața de capital, ale Regulamentului nr. 6/2009 emis de C.N.V.M. și ale Actului Constitutiv, 

 
CONVOACĂ 

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR (AGEA) 
în data de 16.01.2014, ora 10:00, la sediul social al societății, situat în Ploiești, str. Anul 1848 nr. 1-3, pentru toți acționarii înregistrați 
în Registrul Acționarilor de către S.C. Depozitarul Central S.A. la sfârșitul datei de referință 03.01.2014, cu mențiunea că doar 
persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul să participe și să voteze în cadrul adunării generale, având propusă 
următoarea 

ORDINE DE ZI: 
1. Aprobarea schimbării codului CAEN al activității principale a societății, în sensul înlocuirii actualului cod CAEN 4950 “Transporturi 
prin conducte” cu codul CAEN 0910 “Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale”, urmare Referatului 
nr.48680/2013 întocmit de conducerea executivă. 
2. Aprobarea desființării unor puncte de lucru, în conformitate cu Referatul nr.15709/2013 întocmit de conducerea executivă, precum 
și radierea acestora din evidențele Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, cu consecința modificării 
corespunzătoare a Anexei 2 a Actului Constitutiv al S.C. Conpet S.A. cuprinzând sediile secundare (punctele de lucru). Punctele de 
lucru ce se vor desființa sunt: 
a) puncte de lucru înregistrate suplimentar în evidențele Oficiului Registrului Comerțului: 

● ALTE CATEGORII – STAȚIE ȚIȚEI ORLEȘTI, comuna Orlești, județ Vâlcea (se elimină poziția 7 din Anexa 2); 
● DEPOZIT – STAȚIE ȚIȚEI OTEȘTI, comuna Cungrea, județ Olt (se elimină poziția 6 din Anexa 2); 
● ALTE CATEGORII – STAȚIE ȚIȚEI OTEȘTI, comuna Cungrea, județ Olt; 
● DEPOZIT – STAȚIE ȚIȚEI - GAZOLINĂ, loc. Țicleni, oraș Țicleni, județ Gorj (se elimină poziția 4 din Anexa 2); 
● ALTE CATEGORII – STAȚIE ȚIȚEI GAZOLINĂ ȚICLENI, loc. Țicleni, oraș Țicleni, județ Gorj; 
● ALTE CATEGORII – BAZA SPORTIVĂ, sat Târgșoru Vechi, comuna Târgșoru Vechi, sat Strejnicu, județ Prahova; 



● ALTE CATEGORII – STAȚIE ȚIȚEI, comuna Ghercești, în incinta stației de pompare Petrom, județ Dolj (se elimină poziția 38 
din Anexa 2). 

b) puncte de lucru a căror menținere nu se mai justifică, întrucât nu se mai desfășoară activitate:  
● DEPOZIT ȚIȚEI, Municipiul Ploiești, str. Văleni nr. 146, județ Prahova (se elimină poziția 46 din Anexa 2); 
● RAMPA DE ÎNCĂRCARE ȚIȚEI, loc. Comănești, oraș Comănești, județ Bacău (se elimină poziția 10 din Anexa 2); 
● ALTE CATEGORII – STAȚIE ȚIȚEI IANCU JIANU, comuna Iancu Jianu, județ Olt (se elimină poziția 5 din Anexa 2); 
● ALTE CATEGORII – BIROU, Municipiul Constanța, Dispecerat Sud 1, județ Constanța (se elimină poziția 29 din Anexa 2); 
● ALTE CATEGORII – BIROU, Municipiul Arad, B-dul Decebal nr. 2-4, et.2, județ Arad (se elimină poziția 19 din Anexa 2). 

3. Aprobarea completării Anexei 2 a Actului Constitutiv al S.C. Conpet S.A. cuprinzând sediile secundare (punctele de lucru), cu 
următoarele puncte de lucru, înregistrate în evidențele Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, precum și 
corelarea înregistrărilor respective, conform Referatului nr. 15709/2013 întocmit de conducerea executivă, astfel: 

● STAȚIA DE POMPARE ȚIȚEI CONSTANȚA NORD (înregistrat la ORC sub denumirea Transporturi prin conducte), Municipiul 
Constanța, județul Constanța, în incinta S.C. OIL TERMINAL S.A. Constanța, S.P. NORD I. Contract de închiriere nr. 14 din 
01.01.2007, cu valabilitate până la 31.12.2013; 
● POST FIX POARTA ALBĂ, loc. Poarta Albă, Punct fix Nisipari, județ Prahova (se va corela identificarea și în evidențele 
ORC). 

4. Aprobarea înființării punctului de lucru POST FIX VERMEȘTI, Localitatea Dărmănești, Județ Bacău. Certificat de proprietate 
M03 10093/2005, număr cadastru 1930, număr carte funciară 1201/N, parcela, cu consecința completării corespunzătoare a 
Anexei 2 a Actului Constitutiv al S.C. Conpet S.A. cuprinzând sediile secundare (punctele de lucru) și a înregistrării acestui punct de 
lucru în evidențele Oficiului Registrului Comerțului, în conformitate cu Referatul nr. 15709/2013 întocmit de conducerea executivă. 
5. Aprobarea modificării denumirii unor puncte de lucru ale societății, pentru a asigura o corelare între specificul activității 
desfășurate și denumirea punctului de lucru, corespunzător propunerilor din Anexa la Convocatorul AGEA (Proiect de modificare a 
Actului Constitutiv), aferente Anexei 2 a Actului Constitutiv cuprinzând sediile secundare (punctele de lucru) ale societății, în 
conformitate cu Referatul nr. 15709/2013 întocmit de conducerea executivă. 
6. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al S.C. Conpet S.A., conform propunerilor din Anexa la Convocatorul AGEA (Proiect de 
modificare a Actului Constitutiv), corespunzător propunerilor anexate la Referatul nr. 48783/2013 întocmit de către Direcția 
Financiară și Serviciul Juridic – Avizare.  
7. Împuternicirea: 
a) Președintelui adunării pentru semnarea hotărârii AGEA; 
b) Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea Actului Constitutiv al societății actualizat cu toate modificările 
intervenite, precum și pentru punerea în aplicare a hotărârii AGEA, conform prevederilor legale; 
c) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii AGEA și a Actului Constitutiv actualizat, la 
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, publicării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, conform 
prevederilor legale, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților 
mai sus menționate. 
8. Stabilirea datei de 03.02.2014, propusă de Consiliul de Administrație, ca data de înregistrare, care servește la identificarea 
acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii AGEA, 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. 
În cazul în care la prima convocare nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege și de Actul Constitutiv, a doua Adunare 
Generală Extraordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 17.01.2014, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de 
desfășurare.  
 Unul sau mai mulți acționari, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:  
1) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie 
însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, solicitările urmând a fi primite de 
către S.C. CONPET S.A. în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 30.12.2013, ora 10:00. 
2) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale 
Extraordinare a Acționarilor, solicitările urmând a fi primite de către S.C. CONPET S.A. în termen de cel mult 15 zile de la data 
publicării convocării, respectiv 30.12.2013, ora 10:00. 

Solicitările privind atât introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a AGEA, cât și cele privind propuneri de proiecte de 
hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării trebuie formulate în scris, cu respectarea 
termenelor sus-menționate și vor fi transmise prin servicii de curierat cu confirmare de primire, direct la registratura 
S.C. CONPET S.A., în Ploiești, str. Anul 1848 nr. 1-3, jud. Prahova, în plic închis, cu mențiunea “Serviciul Relații cu Piața de 
Capital, C.A., A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 16.01.2014”, fiind însoțite de copia 
actului de identitate valabil, semnat conform cu originalul de către titularul acestuia, respectiv de documentele care atestă calitatea 
de reprezentant legal în cazul persoanelor juridice, specificate în Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr. 26/20.12.2012. 

Acționarii societății, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul să adreseze întrebări în scris privind 
punctele de pe ordinea de zi a adunării, acestea urmând a fi depuse la registratura sediului societății din Ploiești, str. Anul 1848 
nr.1-3, jud. Prahova până la data de 15.01.2014, ora 10:00, cu mențiunea “Serviciul Relații cu Piața de Capital, C.A., A.G.A. – 
Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 16.01.2014”. Pentru identificarea persoanelor care 
adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea și calitatea de acționar.  

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscriși la data de referință 03.01.2014, personal sau prin reprezentanți, în 
baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale.  



Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu documentele prevăzute în Dispunerea de măsuri C.N.V.M. 
nr.26/20.12.2012, respectiv certificatul constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu 
originalul, sau orice alt document în original sau copie conformă cu originalul emis de către o autoritate competentă din statul în care 
acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal; documentele care atestă calitatea de reprezentant legal 
vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGEA.  

Instituțiile de credit care prestează servicii de custodie mandatate de acționar să participe și să voteze în cadrul AGEA 
trebuie să prezinte o procură specială întocmită conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 și Dispunerii de măsuri C.N.V.M. 
nr.26/20.12.2012, semnată de respectivul acționar, însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a 
primit împuternicirea de reprezentare prin procură specială, din care să reiasă că prestează servicii de custodie pentru respectivul 
acționar, precum și faptul că instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de 
instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar.  

Formularul de procură specială, disponibil atât în limba română, cât și în limba engleză, poate fi obținut de la sediul societății 
și de pe website-ul societății www.conpet.ro secțiunea “Info Acționari/ Documente A.G.A.”, începând cu data de 16.12.2013, 
ora 14:00.  

Procurile speciale împreună cu declarațiile în original, semnate și, după caz, ștampilate, trebuie depuse, însoțite de 
documentele doveditoare (copie a actului de identitate valabil al acționarului în cazul persoanelor fizice, respectiv documentele care 
atestă calitatea de reprezentant legal în cazul persoanelor juridice), sub sancțiunea pierderii exercițiului de vot în adunare, la 
registratura S.C. CONPET S.A., în Ploiești, str. Anul 1848 nr. 1-3, jud. Prahova, cu cel mult 24 ore înainte de adunare, în plic închis 
cu mențiunea: “Serviciul Relații cu Piața de Capital, C.A., A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor 
din data de 16.01.2014”, respectiv până în data de 15.01.2014, ora 10:00. Procurile speciale, însoțite de actele solicitate, pot fi 
transmise și cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la 
aceeași dată antemenționată, pe adresa de e-mail: actionariat@conpet.ro. 

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul consolidat al acționarilor eliberat de S.C. Depozitarul Central S.A. au 
posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea Formularului de vot prin corespondență, 
pus la dispoziție începând cu data de 16.12.2013, ora 14:00, la sediul societății sau de pe website-ul www.conpet.ro, secțiunea 
“Info Acționari/ Documente A.G.A.”, atât în limba română, cât și în limba engleză. 

În cazul în care acționarii optează pentru această modalitate de votare, Formularele de vot prin corespondență trebuie 
completate și semnate de către acționarul persoană fizică și însoțite de copia actului de identitate valabil, semnat conform cu 
originalul de către titularul acestuia, respectiv trebuie completate și semnate de reprezentantul legal al acționarului persoană juridică, 
însoțite de documentele oficiale care îi atestă calitatea de reprezentant legal. 

Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu documentele prevăzute în Dispunerea de măsuri C.N.V.M. 
nr.26/20.12.2012, conform precizărilor mai sus menționate.  

Formularele de vot prin corespondență, însoțite de documentele legale, vor fi transmise în original, în limba română sau în 
limba engleză, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, în plic închis cu mențiunea: “Serviciul Relații cu Piața de 
Capital, C.A., A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor din data de 16.01.2014”, la sediul 
S.C. CONPET S.A. situat în str. Anul 1848 nr. 1-3, jud. Prahova, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura societății cel 
mai târziu la data de 15.01.2014, ora 10:00. Formularele de vot care nu sunt primite la registratura societății în termenele indicate nu 
vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGEA.  

Începând cu data de 16.12.2013, ora 14:00, materialele care urmează să fie prezentate adunării generale, precum și 
proiectul de hotărâre (disponibil în limba română și în limba engleză), se vor afla la dispoziția acționarilor conform prevederilor 
legale, atât pe website-ul www.conpet.ro, secțiunea “Info Actionari/ Documente A.G.A.”- AGEA 16.01.2014, cât și la sediul societății 
în vederea consultării acestora. Acționarii pot primi, la cerere și contra cost, copii ale documentelor. Informații suplimentare se pot 
obține la sediul S.C. CONPET S.A. din Ploiești, str. Anul 1848 nr. 1-3, Serviciul Relații cu Piața de Capital, C.A., A.G.A., 
tel. / fax 0244.402.385 sau tel. 0244.401.360 int. 2603, 2605, între orele 08:00 - 16:30, pe e-mail: actionariat@conpet.ro. 

 
PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

Dan WEILER 
Președinte provizoriu 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

S.C. CONPET S.A. Ploiești 
 

ANEXĂ LA CONVOCATORUL AGEA DIN DATA DE 16/17.01.2014 
PROIECT 

de modificare a Actului Constitutiv al S.C. CONPET S.A. 
Art.1 alin. (2), din Actul Constitutiv, se modifică și va avea următorul conținut: 
(2) În toate documentele, facturile, anunțurile, publicațiile și, în general, în corespondența societății, denumirea acesteia va fi 
precedată sau urmată de cuvintele “societate pe acțiuni” sau de inițialele “S.A.”, menționându-se sediul, capitalul social subscris și 
vărsat, codul unic de înregistrare și numărul de înregistrare din registrul comerțului. 
Art.2 alin. (3), din Actul Constitutiv, se modifică și va avea următorul conținut: 
(3) Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului act constitutiv, ale Legii nr.31/1990 privind 
societățile, ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, ale Codului Civil și ale celorlalte legi și 
reglementări aplicabile societăților comerciale. 
Art.3 alin. (2), din Actul Constitutiv, se modifică și va avea următorul conținut: 



(2) Societatea poate înființa și desființa și alte tipuri de subunități (sedii secundare, puncte de lucru, sucursale, agenții, reprezentanțe 
sau alte tipuri de subunități fără personalitate juridică), situate în aceeași localitate și/ sau în alte localități, din țară și din străinătate, 
în condițiile legii și ale prezentului act constitutiv, cu aprobarea Consiliului de Administrație. Sediile secundare (punctele de lucru) ale 
S.C. CONPET S.A. sunt cuprinse în anexa 2 a actului constitutiv. 
Capitolul II din Actul Constitutiv se completează în ceea ce privește denumirea sa, care va fi următoarea: Scopul, Domeniul 
și Obiectul de activitate al societății. 
Art.5 din Actul Constitutiv se redenumește, se înlocuiește și va avea următorul conținut: 
Art. 5 Scopul societății 
S.C. CONPET S.A. este concesionarul activității de operare a Sistemului Național de Transport al țițeiului, gazolinei și etanului lichid, 
inclusiv a conductelor magistrale și a instalațiilor, echipamentelor și dotărilor anexe aferente Sistemului, calitate dobândită prin 
încheierea cu A.N.R.M., în anul 2002, a Acordului Petrolier de Concesiune aprobat prin H.G. nr. 793/2002. 
Art.6 din Actul Constitutiv se redenumește, iar alin. (1) și alin. (2) din cadrul acestuia se înlocuiesc și vor avea următorul 
conținut: 
Art.6 Domeniul și Obiectul principal de activitate 
(1) Domeniul principal de activitate al societății este “Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale” – cod 
CAEN 091. 
(2) Obiectul principal de activitate al societății este “Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale” – cod 
CAEN 0910. 
La Art.7 Obiecte secundare de activitate, se introduce cod CAEN 4950 “Transporturi prin conducte” și se elimină 
următoarele coduri CAEN: 0150 “Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)”, 0910 “Activități de 
servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale”, cod CAEN 1011 “Prelucrarea și conservarea cărnii”, 1012 “Prelucrarea și 
conservarea cărnii de pasăre”, 1013 “Fabricarea produselor din carne, inclusiv carne de pasăre”, 1020 “Prelucrarea și conservarea 
peștelui, crustaceelor și moluștelor” 1031 “Prelucrarea și conservarea cartofilor”, 1032 “Fabricarea sucurilor de fructe și legume”, 
1039 “Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor”, 4711 “Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare 
predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun”, 4719 “Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare 
predominantă de produse nealimentare”, 4721 “Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete în magazine specializate”, 
4722 “Comerț cu amănuntul al cărnii și produselor din carne în magazine specializate”, 4723 “Comerț cu amănuntul al peștelui, 
crustaceelor și moluștelor în magazine specializate”, 4724 “Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor 
zaharoase în magazine specializate”, acest articol urmând a avea următorul conținut:  
2529 
2593 

Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice 
Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri 

3313 Repararea echipamentelor electronice și optice 
3314 Repararea echipamentelor electrice 
3319 Repararea altor echipamente 
3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale 
3513 Distribuția energiei electrice 
3530 Furnizare abur și aer condiționat 
3600 Captarea, tratarea și distribuția apei 
3700 Colectarea și epurarea apelor uzate 
3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase 
3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase 
3900 Activități și servicii de decontaminare 
4321  Lucrări de instalații electrice 
4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții 
4511 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone) 
4519 Comerț cu alte autovehicule 
4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor 
4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate 
4676 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare 
4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor 
4690 Comerț cu ridicata nespecializat 
4730 Comerț cu amănuntul a carburanților pentru autovehicule, în magazine specializate 
4920 Transporturi de marfă pe calea ferată 
4939  Alte transporturi terestre de călători 
4941 Transporturi rutiere de mărfuri 
4950 Transporturi prin conducte 
5210 Depozitari 
5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre 
5224 Manipulări 
5229 Alte activități anexe transporturilor 
5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare 
5610 Restaurante 
5629 Alte servicii de alimentație 



5829 Activități de editare a altor produse software 
6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu 
6120 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu 
6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul 
6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației 
6311  Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe 
6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii 
6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate 
7112 Activități de inginerie și servicii de consultanță tehnică legate de acestea 
7120 Activități de testări și analize tehnice 
7219 Cercetare – dezvoltare în alte științe naturale și inginerie 
7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare 
7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele 
7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv 
7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții 
7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare) 
8299 Activități și servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. 
8559 Alte forme de învățământ n.c.a. 
8610  Activități de asistență spitalicească 
8690 Alte activități referitoare la sănătatea umană 
9311  Activități ale bazelor sportive 
9329 Alte activități recreative și distractive. 
 
Art.8 alin. (3), din Actul Constitutiv, se modifică și va avea următorul conținut: 
(3) Structura acționariatului, corespunzător structurii sintetice consolidate a acționarilor la data de referință 15.11.2013, este 
următoarea: 
Statul Român, prin Ministerul Economiei (ministerul de resort sau succesorii acestuia, potrivit legii) 
Număr de acțiuni: 5.083.372 
Valoare aport la capitalul social: 16.775.127,60 lei 
Cota de participare la profit și pierdere: 58,7162% 
S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A. 
Număr de acțiuni: 2.571.461 
Valoare aport la capitalul social: 8.485.821,3 lei 
Cota de participare la profit și pierdere: 29,7020% 
ALȚI ACȚIONARI PERSOANE FIZICE ȘI JURIDICE 
Număr de acțiuni: 1.002.695 
Valoare aport la capitalul social: 3.308.893,5 lei 
Cota de participare la profit și pierdere: 11,5818% 
 
Art. 9 din Actul Constitutiv, se redenumește după cum urmează: 
Art.9 Majorarea sau reducerea capitalului social 
 
Art.10 alin. (5), din Actul Constitutiv, se modifică și va avea următorul conținut: 

(5) Tranzacționarea acțiunilor se efectuează pe piața reglementată a valorilor mobiliare, conform legislației în vigoare privind 
piața de capital. 

 
La Art. 11 din Actul Constitutiv, după alin. (7) se introduce alin. (8), având următorul conținut: 
(8) Societatea comercială este autorizată să emită obligațiuni, în condițiile legii. 
 
Art.13 alin. (3), din Actul Constitutiv, se modifică și va avea următorul conținut: 
(3) Dreptul de proprietate asupra acțiunilor emise în forma dematerializată și tranzacționate pe piața reglementată a valorilor 
mobiliare se transmite în conformitate cu legislația privind piața de capital. 
La Art.13 din Actul Constitutiv, după alin. (4) se introduce alin. (5), având următorul conținut: 
(5) Tranzacțiile cu acțiunile Societății se vor efectua conform legislației în vigoare aplicabilă piețelor organizate de valori mobiliare. 
 
Art.14 alin. (1) și alin. (2), din Actul Constitutiv, se modifică și vor avea următorul conținut: 
(1) Acționarul majoritar al societății CONPET este Statul român. Drepturile și îndatoririle Statului român, în calitate de acționar 
majoritar, vor fi exercitate, în Adunările Generale ale Acționarilor, de către ministerul de resort, sub autoritatea căruia este plasată 
societatea, prin acte normative specifice, prin reprezentanți special desemnați, potrivit dispozițiilor legale. 
(2) Reprezentanții statului în adunarea generală a acționarilor se numesc și se revoca prin ordin al ministrului de resort. Dreptul de 
vot al reprezentantului statului în adunarea generală a acționarilor S.C. “CONPET” S.A. va fi exercitat în baza procurii speciale 
transmisă societății în conformitate cu prevederile legale privind piața de capital și cu celelalte reglementări aplicabile, procura 
specială putând fi însoțită de un ordin al ministrului economiei / instrucționare pentru adunarea generală. 



Art.15 alin. (3) lit. c) din Actul Constitutiv se înlocuiește și va avea următorul conținut: 
c) aprobă planul de administrare elaborat și prezentat de către Consiliul de Administrație, precum și revizuirea acestuia. 
Art.15 alin. (3) lit. e) și lit. g), din Actul Constitutiv, se modifică și vor avea următorul conținut: 
e) stabilește nivelul remunerației și orice alte sume și avantaje cuvenite administratorilor pentru exercițiul financiar în curs, precum și 
limitele generale ale remunerației directorului general; 
g) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de investiții și RK pentru exercițiul financiar următor, precum și rectificările 
acestora; 
Art.15 alin. (4) lit. d), din Actul Constitutiv, se modifică și va avea următorul conținut: 
d) înființarea sau desființarea de filiale; 
Art.15 alin. (5), din Actul Constitutiv, se elimină. 
 
Art.17 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. a) și lit. c), precum și alin. (5) și alin. (6), din Actul Constitutiv, se modifică și vor avea 
următorul conținut: 
(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor, sunt necesare: 

a) La prima convocare, prezența acționarilor (inclusiv voturile prin corespondență) care să reprezinte cel puțin jumătate (1/2) din 
numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate. 

(2) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor, sunt necesare: 
a) La prima convocare, prezența acționarilor (inclusiv voturile prin corespondență) care să reprezinte cel puțin jumătate (1/2) 
din numărul total de drepturi de vot;  
c) Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi, atât la prima, cât și la cea de-a 
doua convocare;  

(5) Un proces-verbal, semnat de președinte și secretar, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării 
generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute 
de ei în ședință. La procesul verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.  
Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale, registru sigilat și parafat. 
(6) Președintele consiliului de administrație va putea desemna, dintre funcționarii societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care 
să ia parte la executarea operațiunilor menționate mai sus, inclusiv la întocmirea și semnarea procesului-verbal de ședință. 
 
Art.18 alin. (5) și alin. (7), din Actul Constitutiv, se modifică și vor avea următorul conținut: 
(5) Fiecare acționar înregistrat la data de referință a adunării are dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică în 
calitate de reprezentant în adunare. Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei procuri 
speciale valabile pentru respectiva adunare generală, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege. Acționarii pot vota 
și prin corespondență, precum și prin mijloace electronice, în conformitate cu prevederile aplicabile. 
(7) În cazul votului prin reprezentare, procurile vor fi depuse în original cu 24 de ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii 
exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile pot fi comunicate și pe cale electronică, având încorporată/ atașată semnătura 
electronică. În procesul-verbal se va face mențiune despre procurile primite. 
 
Art.19 alin. (3), alin. (4), alin. (5), alin. (6), alin. (8), alin. (12) și alin. (21), din Actul Constitutiv, se modifică și se completează 
și vor avea următorul conținut: 
(3) Consiliul de Administrație este condus de un președinte. Președintele este ales de către Consiliul de Administrație, din rândul 
membrilor acestuia. Revocarea din funcția de Președinte al Consiliului de Administrație este tot atributul Consiliului de Administrație. 
Decizia cu privire la numirea sau revocarea acestuia se ia cu votul majorității membrilor Consiliului de Administrație. 
(4) În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, Consiliul de Administrație procedează la numirea unor 
administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor.  
(5) La nivelul Consiliului de Administrație se constituie Comitetul de Audit și Comitetul de nominalizare și remunerare, obligatorii, 
conform prevederilor legale în vigoare. Consiliul de Administrație poate constitui, prin decizie, și alte comitete consultative, în diverse 
domenii de activitate, în funcție de necesitățile și strategia managerială a societății. Comitetele consultative au în componență cel 
puțin 2 membri, unul dintre aceștia îndeplinind funcția de președinte al comitetului respectiv. Comitetele consultative se întrunesc ori 
de câte ori este necesar, la convocarea președintelui, iar propunerile/ recomandările formulate către Consiliul de Administrație 
(pentru fundamentarea luării deciziilor acestuia) se adoptă cu majoritate de voturi exprimate. Atribuțiile și responsabilitățile 
comitetelor consultative se stabilesc de către Consiliul de Administrație.  
(6) Nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, 
abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile 
prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de 
prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, pentru infracţiunile prevăzute la 
art.143 - 145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare. 
(8) Consiliul de Administrație se întrunește, de regula, la sediul societății comerciale, sau la orice punct de lucru al societății sau în 
orice loc comunicat prin convocare. Se pot organiza ședințe operative ale Consiliului de Administrație prin mijloace de comunicare la 
distanță care să întrunească condițiile tehnice necesare pentru identificarea participanților, participarea efectivă a acestora la 
ședințele Consiliului de Administrație și retransmiterea deliberărilor în mod continuu (prin intermediul e-mail-ului, telefonului, video 
conferință sau alte echipamente de comunicație), ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 luni, la convocarea 
Președintelui sau la cererea motivată a 2 dintre membrii săi sau a Directorului General. Consiliul este prezidat de președinte. 
În cazul în care președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective consiliul de 



administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte. Consiliul este, de asemenea, convocat la 
cererea motivată a cel puțin doi dintre administratori sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către 
autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri. 
(12) Pentru validitatea deciziilor este necesară prezența (direct sau prin reprezentare), a cel puțin cinci din numărul membrilor 
consiliului, iar deciziile se iau cu votul majorității membrilor prezenți. Președintele consiliului de administrație va avea votul decisiv în 
caz de paritate a voturilor. 
(21) Răspunderea administratorilor este reglementată de dispozițiile legale referitoare la mandat, precum și de cele speciale 
prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile. 
 
Art.20 alin. (1), lit. f), lit. g), lit. i), lit. q), lit. u), lit. v) și lit. w), din Actul Constitutiv, se modifică, se înlocuiesc/ se completează 
și vor avea următorul conținut: 
f) Supune aprobării adunării generale ordinare a acționarilor bugetul de venituri și cheltuieli al societății și programul de investiții și 
RK pentru exercițiul financiar următor, precum și rectificările acestora; aprobă revizuirea programului de investiții și RK în cadrul 
acelorași valori; 
g) Aprobă Contractul Colectiv de Muncă la nivel de societate; 
i) Elaborează și supune spre aprobare adunării generale ordinare a acționarilor planul de administrare, în termen de 90 zile de la 
numirea administratorilor în condițiile prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011; 
q) Solicită și primește rapoarte din partea auditului intern al societății; 
u) Aprobă propunerile privind strategia globală de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, de restructurare economico-financiară a 
societății comerciale; 
v) Asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de către acționari în cadrul ședințelor adunărilor generale ale acționarilor, 
urmărind ca executarea hotărârilor să se realizeze cu respectarea legalității activității societății; Asigură și răspunde de aducerea la 
îndeplinire a oricăror sarcini și atribuții stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare, 
inclusiv de reglementările în vigoare privind piața de capital, precum și de desfășurarea activității societății, atât pentru atribuțiile 
directe cât și pentru cele încredințate directorului general.  
w) Aprobă planul de management elaborat și prezentat de către directorul general, în termen de 90 de zile de la data numirii 
acestuia în condițiile prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. 
La Art. 20 alin. (1) din Actul Constitutiv, după lit. w) se introduc lit. x), lit. y) și lit. z), care vor avea următorul conținut: 
x) Prezintă semestrial, în cadrul adunării generale ordinare a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și 
informații referitoare la execuția contractului de mandat al directorului general, detalii cu privire la activitățile operaționale, la 
performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății. 
y) Prezintă adunării generale ordinare a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale un raport anual, elaborat de Comitetul de 
nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație, cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate 
administratorilor și directorului general în cursul anului financiar anterior, raport structurat corespunzător prevederilor 
O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.  
(z) Aprobă înființarea sau desființarea unor subunități (sedii secundare, puncte de lucru, sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte 
tipuri de subunități fără personalitate juridică), situate în aceeași localitate și/ sau în alte localități, din țară și din străinătate; 
Art.20 alin. (2), din Actul Constitutiv, se modifică și va avea următorul conținut: 
(2) Sub sancțiunea nulității, administratorii sau directorul general vor putea, în nume propriu, să înstrăineze, respectiv să 
dobândească, bunuri către sau de la societate având o valoare de peste 10% din valoarea activelor nete ale societății, numai după 
obținerea aprobării adunării generale extraordinare, în condițiile prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societățile. 
 
Art.21 alin. (1), din Actul Constitutiv, se modifică și va avea următorul conținut: 
(1) Directorul General al S.C. “CONPET” S.A. este numit de către consiliul de administrație, dintre membrii acestuia. 
Art.21 alin. (2), lit. c), lit. d), lit. g), lit. h), lit. i), lit. r), lit. u), lit. y) și lit. z), din Actul Constitutiv, se modifică / se înlocuiesc/ se 
completează și vor avea următorul conținut: 
c) respectă obligațiile de raportare stabilite prin reglementările în vigoare privind piața de capital și cu prevederile O.U.G. 
nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și cu celelalte prevederi legale aplicabile; 
d) elaborează strategiile și politicile de dezvoltare și de marketing ale societății și le supune spre aprobare consiliului de 
administrație; aplică strategia, politicile de dezvoltare și de marketing ale societății comerciale, stabilite de Consiliul de Administrație; 
g) organizează, coordonează și ia toate măsurile care se impun pentru punerea în practică a strategiilor și politicilor aprobate de 
către consiliul de administrație; aprobă documentele cu caracter de norme și regulamentele care reglementează activitățile societății 
comerciale; 
h) angajează/ numește/ destituie/ promovează/ suspendă/ concediază, după caz, în condițiile legii, personalul societății și îi 
stabilește drepturile și obligațiile; 
i) negociază contractele individuale de muncă ale salariaților;  
r) negociază și încheie pentru și în numele societății Contractul Colectiv de Muncă, în forma aprobată de către Consiliul de 
Administrație; 
u) încheie contracte de vânzare și cumpărare de bunuri, în condițiile legii și în conformitate cu prevederile contractului de mandat și 
ale împuternicirilor acordate prin decizia consiliului de administrație;  
y) organizează și conduce un Comitet Director Executiv format din directorii executivi. Directorul general poate convoca la ședințe 
salariați cu funcții de conducere sau de execuție din cadrul societății, și, după caz, atunci când se discută probleme de interes 
profesional, economic și social, poate invita și Președintele sindicatului. 



z) oricare dintre administratori poate solicita Directorului General informații cu privire la conducerea operativă a societății. Directorul 
General are obligația de a informa Consiliul de Administrație în mod regulat și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și asupra 
celor avute în vedere.  
 
Art.22 alin. (1), din Actul Constitutiv, se modifică și va avea următorul conținut: 
(1) Directorii executivi sunt angajați / numiți/ destituiți/ promovați/ suspendați / concediați de către directorul general. Directorii 
executivi se află în subordinea directorului general, sunt salariați ai societății, execută atribuțiile stabilite de directorul general și după 
caz, de consiliul de administrație, precum și prin regulamentul de organizare și funcționare al S.C. “CONPET” S.A. și fișa postului. 
Art. 22 alin. (3), din Actul Constitutiv, se elimină. 
 
Art. 24 din Actul Constitutiv se redenumește, iar alin. (1) și alin. (2) din cadrul acestuia se modifică și vor avea următorul 
conținut: 
Art. 24 Exercițiul financiar 
(1) Exercițiul financiar reprezintă perioada pentru care trebuie întocmite situațiile financiare anuale și coincide cu anul calendaristic.  
(2) În condițiile prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, consiliul de administrație este obligat să depună la unitățile 
teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în formă electronică, având atașată o semnătură electronică extinsă, situațiile financiare 
anuale, raportul administratorilor și raportul auditorilor financiari. 
 
Art. 26 din Actul Constitutiv, se modifică și va avea următorul conținut: 
Consiliul de administrație aprobă, în condițiile legii, metoda de amortizare a activelor corporale și necorporale din patrimoniul 
societății comerciale. 
 
Art. 27 din Actul Constitutiv, se redenumește și se completează și va avea următorul conținut: 
Art.27 Evidența contabilă și situațiile financiare 
Societatea ține evidența contabilă, în moneda națională, în condițiile prevăzute de legislația română în vigoare. Situațiile financiare 
anuale sunt întocmite în conformitate cu reglementările contabile aplicabile și cu politicile contabile ale societății. 
 
Art. 28 alin. (2), din Actul Constitutiv, se completează și va avea următorul conținut: 
(2) Din profitul societății, se va prelua, în fiecare an, în limita unei cote de 5%, o sumă pentru formarea fondului de rezervă, potrivit 
legislației în domeniu, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social. 
 
Art. 35, alin. (1) și alin. (2) din Actul Constitutiv, se modifică și vor avea următorul conținut: 
(1) Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 
întreprinderilor publice, Legii nr. 31/1990 privind societățile, Codului Civil, Codului comercial și ale legislației în vigoare privind piața 
de capital. 
(2) Prezentul Act Constitutiv a fost actualizat în data de 16.01.2014 urmare modificărilor aprobate prin Hotărârea Adunării Generale 
Extraordinare a Acționarilor nr. 1/16.01.2013 având la bază Actul Constitutiv actualizat la data de 28.11.2013 și s-a întocmit și 
semnat în 3 (trei) exemplare originale. 
 
NOTĂ:  
Anexa 1 la Actul Constitutiv cuprinzând componența Consiliului de Administrație, datele de identificare ale directorului general și 
ale auditorului financiar, se completează cu precizarea privind cetățenia administratorilor (toți administratorii având cetățenie 
română, cu excepția dlui Dan Weiler, cetățean german). 
Anexa 2 la Actul Constitutiv cuprinzând sediile secundare (punctele de lucru) se modifică în ceea ce privește denumirea unor 
puncte de lucru (a se vedea Punctul 5 din Convocatorul AGEA), după cum urmează: 

1. ALTE CATEGORII – BIROU - Municipiul Constanța, MOVILA SARA, CONPET S.A. PLOIEȘTI, județ Constanța, devine 
SEDIU CONSTANȚA, adresa Municipiul Constanța, județ Constanța, certificat de atestare al dreptului de proprietate seria 
MO3 nr.3646/1997, număr cadastru 15159, carte funciară 40838, parcela S1; 

2. ALTE CATEGORII – STAȚIE POMPE - Municipiul Constanța, STAȚIE POMPARE ȚIȚEI SUD 2, județ Constanța, 
devine: STAȚIE POMPARE ȚIȚEI CONSTANȚA SUD, adresă Municipiul Constanța, județ Constanța, certificat de atestare al 
dreptului de proprietate seria MO3 nr. 3647/1997, număr cadastru 15157, număr carte funciară 40828, parcela S1; 

3. DEPOZIT ȚIȚEI, Municipiul Constanța, drumul DN 22B, KM 23 - în incinta Petromidia, județ Constanța, devine PUNCT 
PREDARE ȚIȚEI ÎN RAFINĂRIA PETROMIDIA, adresă: Municipiul Constanța, drumul Județean 226, km. 23, județ Constanța. 
Contract de închiriere nr. S 99/203/2003, valabilitate 01.06.2003 – 01.06.2014. 

4. ALTE CATEGORII – STAȚIE ȚIȚEI, loc. Cernavodă, oraș Cernavodă, PUNCT DE SUPRAVEGHERE TRAVERSARE 
CERNAVODĂ, județ Constanța, devine POST FIX PUNCT C1, adresă localitatea Cernavodă, județ Constanța, certificat de atestare 
al dreptului de proprietate seria MO3 nr. 3800/1997, număr cadastru 778, număr carte funciară 1540, parcela 1; 

5. ALTE CATEGORII – STAȚIE POMPARE ȚIȚEI, comuna Borcea, STAȚIE POMPARE ȚIȚEI BARAGANU, județ 
Călărași, devine: DEPOZIT ȘI STAȚIE POMPARE ȚIȚEI BĂRĂGANU, adresă comuna Borcea, județ Călărași, certificat de atestare 
al dreptului de proprietate seria MO3 nr. 7866/2002, număr cadastru 1006, număr carte funciară 299, parcela 1;2; 

6. ALTE CATEGORII – STAȚIE ȚIȚEI, adresă Sat Dragoș Vodă, comuna Dragoș Vodă, județ Călărași, devine: STAȚIE 
POMPARE ȚIȚEI DRAGOȘ VODĂ, adresă comuna Dragoș Vodă, județ Călărași, certificat de atestare al dreptului de proprietate 



seria MO3 nr. 7865/2002, număr cadastru 450/număr carte funciară 293, număr cadastru 451/ carte funciară 316, număr cadastru 
452 / număr carte funciară 317, parcela 1; 

7. POST FIX, adresă Comuna Stelnica, PUNCT C3, județ Ialomița, devine POST FIX PUNCT C3, adresă comuna 
Stelnica, județ Ialomița, certificat de atestare al dreptului de proprietate seria MO3 nr. 8126/2002, număr cadastru 319, număr carte 
funciară 95/N, parcela 1; 

8. POST FIX, adresă Municipiul Fetești, PUNCT C4, județ Ialomița, devine POST FIX PUNCT C4, adresă Municipiul 
Fetești, Județ Ialomița, certificat de atestare al dreptului de proprietate seria MO3 nr. 8127/2002, număr cadastru 2010, număr carte 
funciară 2919/N, parcela 1; 

9. ALTE CATEGORII – STAȚIE ȚIȚEI, adresă Comuna Tătăranu, STAȚIE POMPE ȚIȚEI MARTINEȘTI județ Vrancea, 
devine: STAȚIE POMPARE ȚIȚEI MARTINEȘTI, adresă comuna Tătăranu, localitatea Martinești, județ Vrancea, certificat de 
atestare al dreptului de proprietate seria MO3 nr. 8060/2002, număr cadastru 1435/N, număr carte funciară 694, tarlaua 104, 
parcela 538; 

10. ALTE CATEGORII – STAȚIE ȚIȚEI, adresa Comuna Tamadau Mare, STAȚIE POMPE CALARETI, județ Călărași, 
devine: DEPOZIT ȘI STAȚIE POMPARE ȚIȚEI CALARETI, adresă comuna Tamadau Mare, județ Călărași, certificat de atestare al 
dreptului de proprietate seria MO3 nr. 7996/2002, număr cadastru 656, număr carte funciară 547, parcela 1; 

11. ALTE CATEGORII – STAȚIE ȚIȚEI, adresă Oraș Răcari, STAȚIE POMPE ȚIȚEI MAVRODIN județ Dâmbovița, devine: 
STAȚIE POMPARE ȚIȚEI MAVRODIN, adresa localitatea Mavrodin, județ Dâmbovița, certificat de atestare al dreptului de 
proprietate seria MO3 nr. 7611/2002, număr cadastru 977; 978; 979, număr carte funciară 449, parcela 1; 

12. ALTE CATEGORII – RECEPȚIE ȚIȚEI, adresă Municipiul Ploiești, str. Mihai Bravu, SECȚIA 6, nr. 235, județ Prahova, 
devine PUNCT PREDARE ȚIȚEI ÎN RAFINĂRIA PETROTEL, adresă Municipiul Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 235, județ Prahova – 
secția 6 a S.C. PETROTEL – LUKOIL S.A. Contract de închiriere nr. ADM 347/22.12.2011. Act adițional nr. 1/29.01.2013. 
Act adițional nr. 2/29.03.2013. Valabilitate 01.01.2012 – 31.03.2014. 

13. ALTE CATEGORII - adresă Loc. Urlați, Oraș Urlați, STAȚIE POMPARE URLAȚI județ Prahova, devine: STAȚIE 
POMPARE ȚIȚEI URLAȚI, adresa localitatea Urlați, str. 30 Decembrie nr. 29, județ Prahova, certificat de atestare al dreptului de 
proprietate seria MO3 nr. 8345/2002, număr cadastru 567, număr carte funciară 718, parcela 1; 

14. STAȚIE ȚIȚEI, adresă Municipiul Urziceni, județ Ialomița, devine: DEPOZIT ȘI STAȚIE POMPARE ȚIȚEI URZICENI, 
adresă: Municipiul Urziceni, Județ Ialomița - incinta Stație OMV PETROM. Contract de închiriere nr. ADM 318/18.10.2010. 
Act adițional nr. 1/03.10.2012. Valabilitate 18.10.2010 – 18.10.2014. 

15. ALTE CATEGORII - RAMPA DE ȚIȚEI, adresă Comuna Cireșu, sat Cireșu, județ Brăila, devine: DEPOZIT ȘI RAMPĂ 
ÎNCĂRCARE ȚIȚEI CIREȘU, adresă comuna Cireșu, județ Brăila, certificat de atestare al dreptului de proprietate seria 
MO3 nr.4672/1999, număr cadastru 438, număr carte funciară 92/N, parcela 1;2; 

16. ALTE CATEGORII – STAȚIE POMPARE ȚIȚEI, adresa Loc. Băicoi, Oraș Băicoi, STAȚIE POMPARE ȚIȚEI județ 
Prahova, devine: DEPOZIT ȘI STAȚIE POMPARE ȚIȚEI BĂICOI, adresă Oraș Băicoi, județ Prahova, certificat de atestare al 
dreptului de proprietate seria MO3 nr. 7290/2002, număr cadastru 1212, număr carte funciară 1644, tarlaua 120, parcela 2160;2161; 

17. ALTE CATEGORII, adresă Comuna Scorteni, SAT MISLEA, județ Prahova, devine: DEPOZIT ȘI STAȚIE POMPARE 
ȚIȚEI MISLEA, adresă comuna Scorteni, sat Mislea, județ Prahova, certificat de atestare al dreptului de proprietate seria 
MO3 nr.8346/2002, număr cadastru 329, număr carte funciară 463, tarlaua 40, parcela 1138; 

18. ALTE CATEGORII – STAȚIE ȚIȚEI, adresă Municipiul Moreni, județ Dâmbovița, devine: DEPOZIT ȘI STAȚIE 
POMPARE ȚIȚEI MORENI, adresă Mun. Moreni, județ Dâmbovița, certificat de atestare al dreptului de proprietate seria 
MO3 nr.6663/2001, număr cadastru 1612, număr carte funciară 1475, parcela 1; 

19. ALTE CATEGORII – STAȚIE POMPARE, adresă Municipiul Moinești, ÎN INC. STAȚIEI DE POMPARE PE, județ 
Bacău, devine: STAȚIE POMPARE ȚIȚEI LUCĂCEȘTI, adresă: Municipiul Moinești, județ Bacău - în incinta Stației de Pompare 
Petrom. Contract de închiriere nr. 207/21.01.2008. Act adițional nr. 1/06.04.2009. Act adițional nr. 2/07.12.2009. Act adițional 
nr.3/07.02.2012. Valabilitate 21.08.2008 – 31.12.2013. 

20. BIROU, adresă Municipiul Moinești, județ Bacău, devine: SEDIU MOINEȘTI, adresă oraș Moinești, județ Bacău, 
certificat de atestare al dreptului de proprietate seria MO3 nr. 8698/2003, număr cadastru 1915, număr carte funciară 2335/N, 
parcela 1; 

21. RAMPA DE ȚIȚEI, adresă Comuna Cătălina, RAMPA DE ȚIȚEI IMECI, județ Covasna, devine: DEPOZIT ȘI RAMPĂ 
ÎNCĂRCARE ȚIȚEI IMECI, adresă comuna Cătălina, localitatea Imeni, județ Covasna, certificat de atestare al dreptului de 
proprietate seria MO3 nr. 9671/2004, număr cadastru 24108 / carte funciară 24108, număr cadastru 24109 / carte funciară 24109, 
număr cadastru 24110 / carte funciară 24110, număr cadastru 24111 / carte funciară 24111, parcela 1; 

22. ALTE CATEGORII – STAȚIE POMPE, adresă Comuna Poiana Lacului, județ Arges, devine: DEPOZIT ȘI STAȚIE 
POMPARE ȚIȚEI POIANA LACULUI, adresă comuna Poiana Lacului, județ Argeș, certificat de atestare al dreptului de proprietate 
seria MO3 nr. 5851/2000, număr cadastru 767 / carte funciară 535/N, parcela S1; 

23. DEPOZIT ȚIȚEI, adresă Municipiul Pitești ÎN INCINTA RAFINĂRIEI ARPECHIM, județ Argeș, devine: PUNCT 
PREDARE/PRIMIRE ȚIȚEI, GAZOLINĂ ȘI ETAN ÎN RAFINĂRIA ARPECHIM, adresă: Municipiul Pitești, județ Argeș - în incinta 
Rafinăriei Arpechim, conform Contract de închiriere nr. ADM 281/29.09.2010, Act adițional nr. 1/10.12.2010, Act adițional 
nr.2/13.09.2011, Act adițional nr. 3/07.02.2012, Act adițional nr. 4/21.06.2012, Act adițional nr. 5/16.08.2012, Act adițional 
nr.6/16.10.2012, Act adițional nr. 7/04.02.2013, Valabilitate 01.08.2010 - 31.04.2014; 

24. ALTE CATEGORII – STAȚIE ȚIȚEI, adresă Comuna Lucieni, sat Siliștea, județ Dâmbovița, devine: DEPOZIT ȘI 
STAȚIE POMPARE ȚIȚEI SILIȘTEA, adresă comuna Lucieni, localitatea Siliștea, județ Dâmbovița, certificat de atestare al dreptului 
de proprietate seria MO3 nr. 7281/2002, număr cadastru 919 / carte funciară 380, parcela 1; 



25. ALTE CATEGORII – STAȚIE POMPE, adresă Comuna Roata de Jos, STAȚIE POMPE ȘI DEPOZIT CARTOJANI, 
județ Giurgiu, denumit la poziția 30 din Certificatul constatator, devine: DEPOZIT ȘI STAȚIE POMPARE ȚIȚEI CARTOJANI, adresă 
comuna Roata de Jos, județ Giurgiu, certificat de atestare al dreptului de proprietate seria MO3 nr. 5623/2000, număr cadastru 172; 
173 / carte funciară 166/N, parcela 1; 

26. ALTE CATEGORII – STAȚIE ȚIȚEI, adresă Comuna Marsa, DEPOZIT ȚIȚEI VIDELE, județ Giurgiu, devine: DEPOZIT 
ȘI STAȚIE POMPARE ȚIȚEI VIDELE, adresă localitatea Mirsa, județ Giurgiu, certificat de atestare al dreptului de proprietate seria 
MO3 nr. 5622/2000, număr cadastru 118;119;120 / carte funciară 39/N, parcela 1; 

27. ALTE CATEGORII – STAȚIE ȚIȚEI, adresă comuna Orlești, sat ORLEȘTII DE SUS, județ Vâlcea, devine DEPOZIT ȘI 
STAȚIE POMPARE ȚIȚEI ORLEȘTI, adresă comuna Orlești, loc. Orleștii de Sus, județ Vâlcea, certificat de atestare al dreptului de 
proprietate seria MO3 nr. 4671/1999, număr cadastru 168 / carte funciară 124, parcela 1; 

28. ALTE CATEGORII – STAȚIE ȚIȚEI, adresă sat Oteștii de Jos, comuna Cungrea, în incinta STAȚIEI POMPARE 
PETROM, județ Olt, devine DEPOZIT ȘI STAȚIE POMPARE ȚIȚEI OTEȘTI, adresă comuna Cungrea, județ Olt, conform 
Contractului de închiriere teren nr. ADM 92/117/29.04.2009, Act adițional nr.1/07.12.2009, Act adițional nr.2/07.02.2012, Valabilitate 
29.04.2009 – 31.12.2013; 

29. ALTE CATEGORII – STAȚIE ȚIȚEI, adresă comuna Ghercești, județ Dolj, devine DEPOZIT ȘI STAȚIE POMPARE 
ȚIȚEI GHERCEȘTI, adresă comuna Ghercești, str. Craiovei, nr. 34, județ Dolj, în incinta Stației de pompare Petrom. Registrul 
Agricol vol.3, tip.1, poz. 24. Adeverința nr. 2130/23.04.2013, eliberată de Primăria Ghercești, județ Dolj. 

30. ALTE CATEGORII – STAȚIE ȚIȚEI, adresă Comuna Farcaș STAȚIE ȚIȚEI VÂRTEJU, județ Dolj, devine: STAȚIE 
POMPARE ȚIȚEI VÂRTEJU, adresă: Comuna Talpas, sat Talpas, județ Dolj. Adeverința nr. 1758/23.04.2013, eliberată de Primăria 
Comunei Talpas, județ Dolj. 

31. ALTE CATEGORII – RAMPA ȚIȚEI, adresă Comuna Bărbătești, județ Gorj, devine: DEPOZIT, STAȚIE POMPARE, 
RAMPĂ ȚIȚEI ȘI GAZOLINA BĂRBĂTEȘTI, adresă comuna Bărbătești, județ Gorj, certificat de atestare al dreptului de proprietate 
seria MO3 nr. 5412/2000, număr cadastru 333 / carte funciară 122, parcela 1; certificat de atestare al dreptului de proprietate seria 
MO3 nr. 5413/2000, număr cadastru 334 / carte funciară 122, parcela 1; certificat de atestare al dreptului de proprietate seria 
MO3 nr. 5414/2000, număr cadastru 332 / carte funciară 122, parcela 1; 

32. ALTE CATEGORII – STAȚIE ȚIȚEI, adresă loc. Țicleni, Oraș Țicleni, în incinta STAȚIEI DE POMPARE PETROM, 
Județ Gorj, devine STAȚIE POMPARE ȚIȚEI ȚICLENI, adresă: loc. Țicleni, județ Gorj, nr. cadastral 352, înregistrat în Cartea 
Funciară nr.213 a localității Țicleni, conform Contractului de închiriere teren nr. ADM 91/29.04.2009, Act adițional nr.1/07.12.2009, 
Act adițional nr. 2/07.02.2012. Valabilitate 29.04.2009 – 31.12.2013; 

33. ALTE CATEGORII – DEPOZIT ETAN TURBUREA, adresă Comuna Turburea, județ Gorj, devine: STAȚIE POMPARE 
GAZOLINĂ ȘI ETAN TURBUREA, adresă: Comuna Turburea, județ Gorj – în incinta OMV Petrom. Adeverință nr. 3402/23.04.2013, 
eliberată de Primăria Turburea, județ Gorj. 

34. RAMPA DE ȚIȚEI ȘI GAZOLINĂ, adresă Comuna Biled, județ Timiș, devine: DEPOZIT ȘI RAMPĂ ÎNCĂRCARE ȚIȚEI 
ȘI GAZOLINĂ BILED, adresă comuna Biled, nr. 2001, județ Timiș, certificat de atestare al dreptului de proprietate seria 
MO3 nr.9864/2005, număr carte funciară 3162, parcela 485/1; 485/2; 

35. RAMPĂ DE ȚIȚEI, adresă Comuna Dudeștii Vechi, RAMPĂ DE ȚIȚEI VALCANI, județ Timiș, devine: DEPOZIT ȘI 
RAMPĂ ÎNCĂRCARE ȚIȚEI VALCANI, adresă comuna Dudeștii Vechi, localitatea Valcani, județ Timiș, certificat de atestare al 
dreptului de proprietate seria MO3 nr. 9865/2005, număr carte funciară 10826, parcela 1360; 1348/2; 

36. ALTE CATEGORII – RAMPA ȚIȚEI, adresă Oraș Pecica, județ Arad, devine: DEPOZIT ȘI RAMPĂ ÎNCĂRCARE ȚIȚEI 
PECICA, adresă comuna Pecica, județ Arad, certificat de atestare al dreptului de proprietate seria MO3 nr. 8402/2003, număr 
cadastru 305801 / număr carte funciară 305801; 

37. ALTE CATEGORII – RAMPĂ ÎNCĂRCARE ȚIȚEI ȘI GAZOLINĂ, adresă Municipiul Salonta, județ Bihor, devine: 
DEPOZIT ȘI RAMPĂ ÎNCĂRCARE ȚIȚEI SALONTA, adresă oraș Salonta, județ Bihor, certificat de atestare al dreptului de 
proprietate seria MO3 nr. 7300/2002, număr cadastru 315 / număr carte funciară 111; 

38. ALTE CATEGORII – RAMPĂ ÎNCĂRCARE ȚIȚEI ȘI GAZOLINĂ, adresă Municipiul Marghita, județ Bihor, devine: 
DEPOZIT ȘI RAMPĂ ÎNCĂRCARE ȚIȚEI ȘI GAZOLINĂ MARGHITA, adresă oraș Marghita, județ Bihor, certificat de atestare al 
dreptului de proprietate seria MO3 nr. 7302/2002, număr cadastru 318 număr carte funciară 110, parcela 2256/4; 2248/1a; 2247/4; 
 
Anexa 2 la Actul Constitutiv va avea următorul conținut: 

SEDII SECUNDARE (PUNCTE DE LUCRU): 
1. STAȚIE POMPARE ȚIȚEI CONSTANȚA NORD, adresă Municipiul Constanța, Județul Constanța, în incinta 
S.C. OIL TERMINAL S.A. Constanța, S.P. NORD I. Contract de închiriere nr. 14 din 01.01.2007, cu valabilitate până la 31.12.2013;  
2. SEDIU CONSTANȚA, adresă Municipiul Constanța, jud. Constanța, certificat de atestare al dreptului de proprietate seria 
MO3 nr.3646/1997, număr cadastru 15159, carte funciară 40838, parcela S1; 
3. STAȚIE POMPARE ȚIȚEI CONSTANȚA SUD, adresa Municipiul Constanța, jud. Constanța, certificat de atestare al dreptului de 
proprietate seria MO3 nr. 3647/1997, număr cadastru 15157, număr carte funciară 40828, parcela S1; 
4. PUNCT PREDARE ȚIȚEI ÎN RAFINĂRIA PETROMIDIA, adresă: Municipiul Constanța, drumul Județean 226, km. 23, 
jud. Constanța. Contract de închiriere nr. S 99/203/2003, valabilitate 01.06.2003 – 01.06.2014;  
5. POST FIX POARTA ALBĂ, adresă localitatea Poarta Albă, Punct fix Nisipari, jud. Constanța, România; Contract de concesiune 
nr. HR 576/15.07.2003. Act adițional nr. 4/17.12.2012. Valabilitate 2052; 
6. STAȚIE POMPARE ȚIȚEI MIRCEA VODA, adresă localitatea Mircea Vodă, Jud. Constanța, certificat de atestare al dreptului de 
proprietate seria MO3 nr. 3801/1997, număr cadastru 450;451, număr carte funciară 462, parcela 1; 



7. POST FIX PUNCT C1, adresă localitatea Cernavodă, jud. Constanța, certificat de atestare al dreptului de proprietate seria 
MO3 nr. 3800/1997, număr cadastru 778, număr carte funciară 1540, parcela 1; 
8. DEPOZIT ȘI STAȚIE POMPARE ȚIȚEI BĂRĂGANU, adresă comuna Borcea, jud. Călărași, certificat de atestare al dreptului de 
proprietate seria MO3 nr. 7866/2002, număr cadastru 1006, număr carte funciară 299, parcela 1;2; 
9. STAȚIE POMPARE ȚIȚEI DRAGOȘ VODĂ, adresă comuna Dragoș Vodă, jud. Călărași, certificat de atestare al dreptului de 
proprietate seria MO3 nr. 7865/2002, număr cadastru 450/număr carte funciară 293, număr cadastru 451/ carte funciară 316, număr 
cadastru 452 / număr carte funciară 317, parcela 1; 
10. POST FIX PUNCT C3, adresă comuna Stelnica, jud. Ialomița, certificat de atestare al dreptului de proprietate seria 
MO3 nr.8126/2002, număr cadastru 319, număr carte funciară 95/N, parcela 1; 
11. POST FIX PUNCT C4, adresă Mun. Fetești, Jud. Ialomița, certificat de atestare al dreptului de proprietate seria 
MO3 nr.8127/2002, număr cadastru 2010, număr carte funciară 2919/N, parcela 1; 
12. STAȚIE POMPARE ȚIȚEI MARTINEȘTI, adresă comuna Tătăranu, localitatea Martinești, jud. Vrancea, certificat de atestare al 
dreptului de proprietate seria MO3 nr. 8060/2002, număr cadastru 1435/N, număr carte funciară 694, tarlaua 104, parcela 538; 
13. DEPOZIT ȘI STAȚIE POMPARE ȚIȚEI CALARETI, adresă comuna Tamadau Mare, jud. Călărași, certificat de atestare al 
dreptului de proprietate seria MO3 nr. 7996/2002, număr cadastru 656, număr carte funciară 547, parcela 1; 
14. STAȚIE POMPARE ȚIȚEI MAVRODIN, adresă localitatea Mavrodin, jud. Dâmbovița, certificat de atestare al dreptului de 
proprietate seria MO3 nr. 7611/2002, număr cadastru 977;978; 979, număr carte funciară 449, parcela 1; 
15. PUNCT PREDARE ȚIȚEI ÎN RAFINĂRIA PETROTEL, adresă: Municipiul Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 235, județ Prahova – 
secția 6 a S.C. PETROTEL – LUKOIL S.A. Contract de închiriere nr. ADM 347/22.12.2011. Act adițional nr. 1/29.01.2013. 
Act adițional nr. 2/29.03.2013. Valabilitate 01.01.2012 – 31.03.2014; 
16. STAȚIE POMPARE ȚIȚEI URLAȚI, adresă localitatea Urlați, str. 30 Decembrie nr. 29, jud. Prahova, certificat de atestare al 
dreptului de proprietate seria MO3 nr. 8345/2002, număr cadastru 567, număr carte funciară 718, parcela 1; 
17. DEPOZIT ȘI STAȚIE POMPARE ȚIȚEI URZICENI, adresă: Municipiul Urziceni, Jud. Ialomița - incinta Stație OMV PETROM. 
Contract de închiriere nr. ADM 318/18.10.2010. Act adițional nr. 1/03.10.2012. Valabilitate 18.10.2010 – 18.10.2014. 
18. RAMPĂ ÎNCĂRCARE ȚIȚEI BERCA, adresă Com. Berca, Loc. Satuc, Jud. Buzău, certificat de atestare al dreptului de 
proprietate seria MO3 nr. 7301/2002, număr cadastru 673, număr carte funciară 263, parcela 1; 
19. DEPOZIT ȘI RAMPĂ ÎNCĂRCARE ȚIȚEI CIREȘU, adresă comuna Cireșu, jud. Brăila, certificat de atestare al dreptului de 
proprietate seria MO3 nr. 4672/1999, număr cadastru 438, număr carte funciară 92/N, parcela 1;2; 
20. RAMPĂ ÎNCĂRCARE ȚIȚEI INDEPENDENTA, adresă comuna Independenta, jud. Galați; 
21. DEPOZIT ȘI STAȚIE POMPARE ȚIȚEI BĂICOI, adresă Oraș Băicoi, jud. Prahova, certificat de atestare al dreptului de 
proprietate seria MO3 nr. 7290/2002, număr cadastru 1212, număr carte funciară 1644, tarlaua 120, parcela 2160;2161; 
22. DEPOZIT ȘI STAȚIE POMPARE ȚIȚEI MISLEA, adresă comuna Scorteni, sat Mislea, jud. Prahova, certificat de atestare al 
dreptului de proprietate seria MO3 nr. 8346/2002, număr cadastru 329, număr carte funciară 463, tarlaua 40, parcela 1138; 
23. DEPOZIT ȘI STAȚIE POMPARE ȚIȚEI MORENI, adresă Mun. Moreni, jud. Dâmbovița, certificat de atestare al dreptului de 
proprietate seria MO3 nr. 6663/2001, număr cadastru 1612, număr carte funciară 1475, parcela 1; 
24. STAȚIE POMPARE OCHIURI, adresă comuna Gura Ocniței, localitatea Ochiuri, jud. Dâmbovița; 
25. STAȚIE POMPARE TEIȘ, adresă comuna Șotânga, localitatea Teiș, jud. Dâmbovița; 
26. STAȚIE POMPARE GORGOTENI, adresă comuna Gura Ocniței, loc. Gorgoteni, jud. Dâmbovița; 
27. STAȚIE POMPARE ȚIȚEI LUCĂCEȘTI, adresă: Municipiul Moinești, jud. Bacău – în incinta Stației de Pompare Petrom. Contract 
de închiriere nr. 207/21.01.2008. Act adițional nr. 1/06.04.2009. Act adițional nr. 2/07.12.2009. Act adițional nr. 3/07.02.2012. 
Valabilitate 21.08.2008 – 31.12.2013. 
28. SEDIU MOINEȘTI, adresă oraș Moinești, jud. Bacău, certificat de atestare al dreptului de proprietate seria MO3 nr. 8698/2003, 
număr cadastru 1915, număr carte funciară 2335/N, parcela 1; 
29. POST FIX VERMEȘTI, adresă comuna Dărmănești, Jud. Bacău, certificat de atestare al dreptului de proprietate seria 
MO3 nr.10093/2005, număr cadastru 1930, număr carte funciară 1201/N, parcela 1; 
30. DEPOZIT ȘI RAMPĂ ÎNCĂRCARE ȚIȚEI IMECI, adresă comuna Cătălina, localitatea Imeni, jud. Covasna, certificat de atestare 
al dreptului de proprietate seria MO3 nr. 9671/2004, număr cadastru 24108 / carte funciară 24108, număr cadastru 24109 / carte 
funciară 24109, număr cadastru 24110 / carte funciară 24110, număr cadastru 24111 / carte funciară 24111, parcela 1; 
31. DEPOZIT ȘI STAȚIE POMPARE ȚIȚEI POIANA LACULUI, adresă comuna Poiana Lacului, jud. Argeș, certificat de atestare al 
dreptului de proprietate seria MO3 nr. 5851/2000, număr cadastru 767 / carte funciară 535/N, parcela S1; 
32. PUNCT PREDARE/PRIMIRE ȚIȚEI, GAZOLINĂ ȘI ETAN ÎN RAFINĂRIA ARPECHIM, adresă: Municipiul Pitești, jud. Argeș - în 
incinta Rafinăriei Arpechim, conform Contract de închiriere nr. ADM 281/29.09.2010, Act adițional nr. 1/10.12.2010, Act adițional 
nr.2/13.09.2011, Act adițional nr. 3/07.02.2012, Act adițional nr. 4/21.06.2012, Act adițional nr. 5/16.08.2012, Act adițional 
nr.6/16.10.2012, Act adițional nr. 7/04.02.2013, Valabilitate 01.08.2010 -31.04.2014; 
33. STAȚIE ȚIȚEI ICOANA, adresă comuna Icoana, jud. Olt, România; 
34. DEPOZIT ȘI STAȚIE POMPARE ȚIȚEI SILIȘTEA, adresă comuna Lucieni, localitatea Siliștea, jud. Dâmbovița, certificat de 
atestare al dreptului de proprietate seria MO3 nr. 7281/2002, număr cadastru 919 / carte funciară 380, parcela 1; 
35. DEPOZIT ȘI STAȚIE POMPARE ȚIȚEI CARTOJANI, adresă comuna Roata de Jos, jud. Giurgiu, certificat de atestare al 
dreptului de proprietate seria MO3 nr. 5623/2000, număr cadastru 172;173 / carte funciară 166/N, parcela 1; 
36. DEPOZIT ȘI STAȚIE POMPARE ȚIȚEI VIDELE, adresă localitatea Mirsa, jud. Giurgiu, certificat de atestare al dreptului de 
proprietate seria MO3 nr. 5622/2000, număr cadastru 118;119;120 / carte funciară 39/N, parcela 1; 
37. DEPOZIT ȘI STAȚIE POMPARE ȚIȚEI ORLEȘTI, adresă comuna Orlești, loc. Orleștii de Sus, jud. Vâlcea, certificat de atestare 
al dreptului de proprietate seria MO3 nr. 4671/1999, număr cadastru 168 / carte funciară 124, parcela 1; 



38. DEPOZIT ȘI STAȚIE POMPARE ȚIȚEI OTEȘTI, adresă comuna Cungrea, jud. Olt, conform Contractului de închiriere teren 
nr. ADM 92/117/29.04.2009, Act adițional nr.1/07.12.2009, Act adițional nr.2/07.02.2012, Valabilitate 29.04.2009 – 31.12.2013; 
39. DEPOZIT ȘI STAȚIE POMPARE ȚIȚEI GHERCEȘTI, adresă comuna Ghercești, str. Craiovei, nr. 34, jud. Dolj, în incinta Stației 
de pompare Petrom. Registrul Agricol vol.3, tip.1, poz. 24. Adeverință nr. 2130/23.04.2013, eliberată de Primăria Ghercești, jud. Dolj; 
40. STAȚIE POMPARE ȚIȚEI VÂRTEJU, adresă: Comuna Talpas, sat Talpas, jud. Dolj. Adeverință nr. 1758/23.04.2013, eliberată 
de Primăria Comunei Talpas, jud. Dolj; 
41. DEPOZIT, STAȚIE POMPARE, RAMPĂ ȚIȚEI ȘI GAZOLINĂ BĂRBĂTEȘTI, adresă comuna Bărbătești, jud. Gorj, certificat de 
atestare al dreptului de proprietate seria MO3 nr. 5412/2000, număr cadastru 333 / carte funciară 122, parcela 1; certificat de 
atestare al dreptului de proprietate seria MO3 nr. 5413/2000, număr cadastru 334 / carte funciară 122, parcela 1; certificat de 
atestare al dreptului de proprietate seria MO3 nr. 5414/2000, număr cadastru 332 / carte funciară 122, parcela 1; 
42. STAȚIE POMPARE ȚIȚEI TICLENI, adresa: loc. Ticleni, jud. Gorj, nr. cadastral 352, înregistrat în Cartea Funciară nr.213 a 
localității Ticleni, conform Contractului de închiriere teren nr. ADM 91/29.04.2009, Act adițional nr.1/07.12.2009, Act adițional 
nr.2/07.02.2012. Valabilitate 29.04.2009 – 31.12.2013; 
43. STAȚIE POMPARE GAZOLINĂ ȘI ETAN TURBUREA, adresă: Comuna Turburea, jud. Gorj – în incinta OMV Petrom. 
Adeverință nr. 3402/23.04.2013, eliberată de Primăria Turburea, jud. Gorj. 
44. DEPOZIT ȘI RAMPĂ ÎNCĂRCARE ȚIȚEI ȘI GAZOLINĂ BILED, adresă comuna Biled nr. 2001, jud. Timiș, certificat de atestare 
al dreptului de proprietate seria MO3 nr. 9864/2005, număr carte funciară 3162, parcela 485/1; 485/2; 
45. DEPOZIT ȘI RAMPĂ ÎNCĂRCARE ȚIȚEI VALCANI, adresă comuna Dudeștii Vechi, localitatea Valcani, jud. Timiș, certificat de 
atestare al dreptului de proprietate seria MO3 nr. 9865/2005, număr carte funciară 10826, parcela 1360; 1348/2; 
46. DEPOZIT ȘI RAMPĂ ÎNCĂRCARE ȚIȚEI PECICA, adresă comuna Pecica, jud. Arad, certificat de atestare al dreptului de 
proprietate seria MO3 nr. 8402/2003, număr cadastru 305801 / număr carte funciară 305801; 
47. DEPOZIT ȘI RAMPĂ ÎNCĂRCARE ȚIȚEI SALONTA, adresă oraș Salonta, jud. Bihor, certificat de atestare al dreptului de 
proprietate seria MO3 nr. 7300/2002, număr cadastru 315 / număr carte funciară 111; 
48. DEPOZIT ȘI RAMPĂ ÎNCĂRCARE ȚIȚEI ȘI GAZOLINĂ MARGHITA, adresă oraș Marghita, jud. Bihor, certificat de atestare al 
dreptului de proprietate seria MO3 nr. 7302/2002, număr cadastru 318 număr carte funciară 110, parcela 2256/4; 2248/1a; 2247/4; 
49. DEPOZIT ȚIȚEI SUPLACUL DE BARCAU, adresă comuna Suplacu de Barcau, jud. Bihor, România; 
50. BAZA SPORTIVĂ STREJNICU, adresă Com. Târgșoru Vechi, sat Strejnicu, jud. Prahova, România; 
51. COMPLEX SPORTIV VOINȚA PLOIEȘTI, adresă Mun. Ploiești, str. Curcubeului, nr. 46, Jud. Prahova, România; 
52. ACTIVITATE BIROU OPRISANESTI, adresă Oprisanesti, Bloc O2, Jud. Brăila; 
53. DEPOZITARI CANTINĂ BIROURI PLOIEȘTI, adresă Mun. Ploiești, str. Rezervoarelor nr. 8, Jud. Prahova; 
54. DEPOZIT MATERIALE INOTESTI, adresă: sat Inotesti, Jud. Prahova, România. 
NOTĂ: Pentru punctele de lucru de la nr. 1, 27, 38 și 42 din Anexa 2 la Actul Constitutiv, s-a solicitat de către S.C. Conpet S.A. 
prelungirea contractelor de închiriere. 
 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 
Dan WEILER  

Președinte provizoriu 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 

S.C. CONPET S.A. Ploiești 
 

CONVOCATOR 
Prin Nota Telefonică nr. 9/11.12.2013 de aprobare 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. CONPET S.A. Ploiești 
cu sediul în Ploiești, str. Anul 1848 nr. 1 - 3, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J 29/6/1991, 
C.U.I. 1350020, având un capital subscris și vărsat în sumă de 28.569.842,40 lei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 
(Legea societăților), ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, ale Regulamentului nr. 6/2009 emis de C.N.V.M. și ale Actului 
Constitutiv,  

CONVOACĂ 
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR (AGOA) 

în data de 16.01.2014, ora 11:00, la sediul social al societății, situat în Ploiești, str. Anul 1848 nr. 1-3, pentru toți acționarii înregistrați 
în Registrul Acționarilor de către S.C. Depozitarul Central S.A. la sfârșitul datei de referință 03.01.2014, cu mențiunea că doar 
persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul să participe și să voteze în cadrul adunării generale, având propusă 
următoarea 

ORDINE DE ZI: 
1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat pe anul 2013 – Anexa nr.1, în conformitate cu H.G. nr. 903/20.11.2013 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 724/25.11.2013, ținând cont de Nota de prezentare nr. 47322/02.12.2013 
întocmită de Direcția Financiară. 
2. Aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație, corespunzător propunerilor 
anexate la Referatul nr. 48794/11.12.2013 întocmit de Direcția Financiară și Serviciul Juridic – Avizare. 
3. 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. 
4. Stabilirea datei de 03.02.2014, propusă de Consiliul de Administrație, ca data de înregistrare, care servește la identificarea 
acționarilor 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. 
În cazul în care la prima convocare nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege și de Actul Constitutiv, a doua Adunare 
Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 17.01.2014, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de 
desfășurare.  
 Unul sau mai mulți acționari, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:  
1) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit 
de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, solicitările urmând a fi primite de către 
S.C. CONPET S.A. în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 30.12.2013, ora 10:00. 
2) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale 
Ordinare a Acționarilor, solicitările urmând a fi primite de către S.C. CONPET S.A. în termen de cel mult 15 zile de la data publicării 
convocării, respectiv 30.12.2013, ora 10:00. 

Solicitările privind atât introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, cât și cele privind propuneri de proiecte de 
hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării trebuie formulate în scris, cu respectarea 
termenelor sus-menționate și vor fi transmise prin servicii de curierat cu confirmare de primire, direct la registratura 
S.C. CONPET S.A., în Ploiești, str. Anul 1848 nr. 1-3, jud. Prahova, în plic închis, cu mențiunea “Serviciul Relații cu Piața de 
Capital, C.A., A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 16.01.2014”, fiind însoțite de copia 
actului de identitate valabil, semnat conform cu originalul de către titularul acestuia, respectiv de documentele care atestă calitatea 
de reprezentant legal în cazul persoanelor juridice, specificate în Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr. 26/20.12.2012. 

Acționarii societății, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul să adreseze întrebări în scris privind 
punctele de pe ordinea de zi a adunării, acestea urmând a fi depuse la registratura sediului societății din Ploiești, str. Anul 1848 
nr.1-3, jud. Prahova până la data de 15.01.2014, ora 11:00, cu mențiunea “Serviciul Relații cu Piața de Capital, C.A., A.G.A. – 
Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 16.01.2014”. Pentru identificarea persoanelor care adresează 
întrebări, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea și calitatea de acționar.  

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscriși la data de referință 03.01.2014, personal sau prin reprezentanți, în 
baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale.  

Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu documentele prevăzute în Dispunerea de măsuri C.N.V.M. 
nr.26/20.12.2012, respectiv certificatul constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu 
originalul, sau orice alt document în original sau copie conformă cu originalul emis de către o autoritate competentă din statul în care 
acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal; documentele care atestă calitatea de reprezentant legal 
vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA.  

Instituțiile de credit care prestează servicii de custodie mandatate de acționar să participe și să voteze în cadrul AGOA 
trebuie să prezinte o procură specială întocmită conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 și Dispunerii de măsuri C.N.V.M. 
nr.26/20.12.2012, semnată de respectivul acționar, însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a 
primit împuternicirea de reprezentare prin procură specială, din care să reiasă că prestează servicii de custodie pentru respectivul 
acționar, precum și faptul că instrucțiunile din procură specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de 
instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar.  

Formularul de procură specială, disponibil atât în limba română, cât și în limba engleză, poate fi obținut de la sediul societății 
și de pe website-ul societății www.conpet.ro secțiunea “Info Actionari/ Documente A.G.A.”, începând cu data de 16.12.2013, 
ora 14:00.  

Procurile speciale împreună cu declarațiile în original, semnate și, după caz, ștampilate, trebuie depuse, însoțite de 
documentele doveditoare (copie a actului de identitate valabil al acționarului în cazul persoanelor fizice, respectiv documentele care 
atestă calitatea de reprezentant legal în cazul persoanelor juridice), sub sancțiunea pierderii exercițiului de vot în adunare, la 
registratura S.C. CONPET S.A., în Ploiești, str. Anul 1848 nr. 1-3, jud. Prahova, cu cel mult 24 ore înainte de adunare, în plic închis 
cu mențiunea: “Serviciul Relații cu Piața de Capital, C.A., A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 
data de 16.01.2014”, respectiv până în data de 15.01.2014, ora 11:00. Procurile speciale, însoțite de actele solicitate, pot fi 
transmise și cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la 
aceeași dată antemenționată, pe adresa de e-mail: actionariat@conpet.ro. 

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul consolidat al acționarilor eliberat de S.C. Depozitarul Central S.A. au 
posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea Formularului de vot prin corespondență, 
pus la dispoziție începând cu data de 16.12.2013, ora 14:00, la sediul societății sau de pe website-ul www.conpet.ro, secțiunea 
“Info Actionari/ Documente A.G.A.”, atât în limba română, cât și în limba engleză. 

În cazul în care acționarii optează pentru această modalitate de votare, Formularele de vot prin corespondență trebuie 
completate și semnate de către acționarul persoană fizică și însoțite de copia actului de identitate valabil, semnat conform cu 
originalul de către titularul acestuia, respectiv trebuie completate și semnate de reprezentantul legal al acționarului persoană juridică, 
însoțite de documentele oficiale care îi atestă calitatea de reprezentant legal. 

Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu documentele prevăzute în Dispunerea de măsuri C.N.V.M. 
nr.26/20.12.2012, conform precizărilor mai sus menționate.  



Formularele de vot prin corespondență, însoțite de documentele legale, vor fi transmise în original, în limba română sau în 
limba engleză, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, în plic închis cu mențiunea: “Serviciul Relații cu Piața de 
Capital, C.A., A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 16.01.2014”, la sediul 
S.C. CONPET S.A. situat în str. Anul 1848 nr. 1-3, jud. Prahova, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura societății cel 
mai târziu la data de 15.01.2014, ora 11:00. Formularele de vot care nu sunt primite la registratura societății în termenele indicate nu 
vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGOA.  

Începând cu data de 16.12.2013, ora 14:00, materialele care urmează să fie prezentate adunării generale, precum și 
proiectul de hotărâre (disponibil în limba română și în limba engleză), se vor afla la dispoziția acționarilor conform prevederilor 
legale, atât pe website-ul www.conpet.ro, secțiunea “Info Actionari/ Documente A.G.A.”- AGOA 16.01.2014, cât și la sediul societății 
în vederea consultării acestora. Acționarii pot primi, la cerere și contra cost, copii ale documentelor. Informații suplimentare se pot 
obține la sediul S.C. CONPET S.A. din Ploiești, str. Anul 1848 nr. 1-3, Serviciul Relații cu Piața de Capital, C.A., A.G.A., 
tel. / fax 0244.402.385 sau tel. 0244.401.360 int. 2603, 2605, între orele 08:00 - 16:30, pe e-mail: actionariat@conpet.ro. 
 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 
Dan WEILER 

Președinte provizoriu 
 


