
 
S.C. CONPET S.A. Ploiești 
Nr.19918 / 28.05.2014 

Raport curent nr. 14/ 2014 conform Legii nr. 297/ 2004 și Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 
 

Data raportului    28.05.2014 
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 in 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: 
 

Urmare ședinței Consiliului de Administrație din data de 27.05.2014, S.C. Conpet S.A. informează publicul investitor cu 
privire la următoarele evenimente importante de raportat, după cum urmează: 
 

I. Aprobarea Planului de management elaborat de Directorul General al societății pentru perioada 2014 – 2017. 
II. Aprobarea unei noi structuri organizatorice a societății, care va intra în vigoare începând cu data de 02.06.2014. 
III. Completarea pct. 3.2. din Raportul Consiliului de Administrație întocmit pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2013, în 
conformitate cu anexa 32 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/ 2006. 
 

Astfel, prin Decizia nr. 10/ 27.05.2014, Consiliul de Administrație: 
 

I. Aprobă Planul de management elaborat de Directorul General pentru perioada 2014 – 2017, completat cu informațiile financiare 
solicitate în ședința C.A. și înregistrat la SC Conpet SA sub nr. 19755/ 27.05.2014. 
 

II. Ținând cont de Referatul Serviciului Resurse Umane nr. 16689 / 2014, aprobă noua structura organizatorică a S.C. Conpet S.A. 
(anexele 1, 1.1. și 1.2. la referat), care este adaptată cerințelor și necesitaților actuale de dezvoltare ale societății, având în vedere 
Planul de administrare al societății elaborat de către C.A. și Planul de management elaborat de Directorul General, pentru perioada 
2014 – 2017, precum și necesitatea alinierii strategiei de resurse umane la strategia generala a societății. Totodată, aprobă noul ștat 
de funcții (anexa 2 la referat),  în corespondență cu modificarea structurii organizatorice.  
Noua structură organizatorică va intra în vigoare începând cu data de 02.06.2014 și cuprinde un număr maxim de 1.820 posturi.  
Cele mai importante modificări ale structurii organizatorice sunt desființarea Direcţiei Producție, Investiții - Mentenanță și crearea 
unei noi direcții denumită Direcția Operațiuni, desființarea Direcției Financiare și crearea unei noi direcții denumita Direcția 
Economică, desființarea structurilor organizatorice de tip “Inginer șef Țară”, “Inginer șef Import” și respectiv, “Inginer șef 
Mentenanță”, înființarea unor componente funcţionale de tipul departamentelor în subordinea Direcției Operațiuni / Direcției 
Economice, desființarea structurilor de tip regională și înființarea unor componente funcţionale de tipul departamentelor în 
subordinea Directorului General/ Direcției Operațiuni/ Direcției Economice, diviziilor. În cadrul Departamentului Management 
Corporativ, aflat în subordinea Directorului General, a fost înființat Biroul Relații cu investitorii și acționarii. Alte modificări se referă la 
desființarea/ înființarea/ reorganizarea, după caz, a unor birouri, servicii, compartimente, formații, sectoare și altor entități. 
 

III. Ia act de Precizările înregistrate sub nr. 19616/ 27.05.2014, elaborate urmare adresei A.S.F. nr. 18982 / 22.05.2014 prin care s-a 
solicitat completarea pct. 3.2. din Raportul Consiliului de Administrație întocmit pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2013, în 
conformitate cu anexa 32 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/ 2006 și dispune diseminarea publică a acestor precizări prin intermediul 
unui raport curent, precum și refacerea Raportului Consiliului de Administrație, în sensul solicitat de Autoritatea de Supraveghere 
Financiară și punerea la dispoziție a acestuia, conform prevederilor legale în vigoare. 
 

Precizările înregistrate sub nr. 19616/ 27.05.2014 se constituie anexă la prezentul raport curent.   
 

Director General, 
ing. Liviu Ilași      Director Financiar, 
       ec. Sanda Toader 
Reprezentant în relația cu A.S.F. și B.V.B.  
ec. Roxana Dăuş 

        Întocmit, 
        Șef Serviciu Relații cu Piața de Capital, C.A., A.G.A. 
        ing. Adina Coţovanu 



Anexă 
S.C. CONPET S.A. PLOIEȘTI       AVIZAT, 
Direcția Financiară       DIRECTOR GENERAL 
Serviciul Financiar, Bugete       ___________ 
Nr. 19616 / 27.05.2014          ing. Liviu Ilași 
  

Precizări solicitate 
de Autoritatea de Supraveghere Financiara 

în vederea completării Raportului Consiliului de Administrație întocmit la 31.12.2013 
 

 Vă informăm că prin adresa nr. 18982/22.05.2014, Autoritatea de Supraveghere Financiara a solicitat refacerea raportului 
Consiliului de Administrație conform anexei 32 din Regulamentul nr. 1/2006 prin completarea conform prevederilor pct. 3.2 cu 
“Precizarea dividendelor cuvenite/plătite/acumulate în ultimii 3 ani…”. 
 În vederea formulării răspunsului la adresa Autorității de Supraveghere Financiară, s-a procedat la completarea tabelului 
de mai jos cu informațiile cerute suplimentar, astfel: 
  

Pentru 
anul 

Data AGA 
Data de 

înregistrare 

Dividende totale 
brute cuvenite 

-lei- 

% 
din profitul net 

Dividend brut / 
acțiune 

-lei- 

Dividende brute 
plătite 

-lei- 

Dividende nete 
acumulate la 
31.12.2013 

2010 27.04.2011 16.05.2011 34.825.089,00 90% 4,0225210938 34.387.294,92 437.794,08 
2011 27.04.2012 17.05.2012 22.262.904,00 90% 2,571508172 21.982.281,08 280.622,92 
2012 29.04.2013 21.05.2013 28.291.166,00 85% 3,2678110888 27.913.856,06 377.309,94 

 
DIRECTOR FINANCIAR 

ec. Sanda Toader 
Șef Serv. Financiar, Bugete,  
ec. Andreea Toma 
 


