S.C. CONPET S.A. Ploiești
Nr.47457/11.12.2014

Raport curent nr. 31/ 2014 conform Legii nr. 297/ 2004 şi Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 Data raportului: 11.12.2014
Denumirea entităţii emitente:
S.C. CONPET S.A. Ploieşti
Sediul social:
str. Anul 1848 nr. 1 – 3, Ploieşti
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 Comerţului:
J29/ 6/ 22.01.1991
Capital social subscris şi vărsat:
28.569.842,40 lei
Nr. total de acţiuni:
8.657.528 acțiuni nominative
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: B.V.B., categoria I

Evenimente importante de raportat:
Societatea Conpet S.A. informează acţionarii/ investitorii asupra actelor juridice încheiate cu S.C. Electrica Furnizare S.A.
prin Sucursala de Furnizare a Energiei Electrice Muntenia Nord Ploieşti în care Statul Român îşi exercită controlul indirect şi a căror
valoare cumulată reprezintă cel puţin echivalentul în lei a 50.000 euro:
Număr contract
P-CA 471/08.12.2014
P-CA 472/08.12.2014
P-CA 473/08.12.2014
Informaţii
Părţile care au
SC CONPET SA – SC ELECTRICA
SC CONPET SA – SC ELECTRICA
SC CONPET SA – SC ELECTRICA
încheiat actul juridic FURNIZARE SA prin Sucursala de
FURNIZARE SA prin Sucursala de
FURNIZARE SA prin Sucursala de
Furnizare a Energiei Electrice Muntenia Furnizare a Energiei Electrice Muntenia Furnizare a Energiei Electrice Muntenia
Nord Ploieşti
Nord Ploieşti
Nord Ploieşti
Data încheierii
08.12.2014
08.12.2014
08.12.2014
Descrierea
obiectului
Furnizare energie electrică – Lotul 1
Furnizare energie electrică – Lotul 2
Furnizare energie electrică – Lotul 3
contractului
Valoarea totală
2.769.389,72 lei
951.695,43 lei
1.289.385,07 lei
Creanţe reciproce Nu este cazul
Nu este cazul
Nu este cazul
Garanţii constituite Se va constitui în termen de 10 zile de Se va constitui în termen de 10 zile de la Se va constitui în termen de 10 zile de la
la încheierea contractului Garanţia de încheierea contractului Garanţia de Bună încheierea contractului Garanţia de
Bună Execuţie, sub forma unei Scrisori Execuţie, sub forma unei Scrisori de
Bună Execuţie, sub forma unei Scrisori
de garanţie bancară de bună execuţie garanţie bancară de bună execuţie în
de garanţie bancară de bună execuţie în
cuantum de 10% din valoarea totală a
în cuantum de 10% din valoarea totală cuantum de 10% din valoarea totală a
contractului
a contractului
contractului
Penalităţi stipulate În cazul în care SC CONPET SA nu
În cazul în care SC CONPET SA nu
În cazul în care SC CONPET SA nu
plăteşte în termen de 30 de zile de la plăteşte în termen de 30 de zile de la data plăteşte în termen de 30 de zile de la
data scadenţei facturii, acesta va plăti scadenţei facturii, acesta va plăti
data scadenţei facturii, acesta va plăti
furnizorului penalităţi de întârziere egale furnizorului penalităţi de întârziere egale furnizorului penalităţi de întârziere egale
cu nivelul dobânzii pentru neplata în
cu nivelul dobânzii pentru neplata în
cu nivelul dobânzii pentru neplata în
termen a obligaţiilor bugetare, calculate termen a obligaţiilor bugetare, calculate la termen a obligațiilor bugetare, calculate
la suma datorată, pentru fiecare zi de suma datorată, pentru fiecare zi de
la suma datorată, pentru fiecare zi de
întârziere începând cu data scadenţei întârziere începând cu data scadenţei
întârziere începând cu data scadenţei
până la data plăţii.
până la data plăţii.
până la data plăţii.
În cazul în care SC ELECTRICA
În cazul în care SC ELECTRICA
În cazul în care SC ELECTRICA
FURNIZARE SA nu îşi îndeplineşte
FURNIZARE SA nu îşi îndeplineşte
FURNIZARE SA nu îşi îndeplineşte
obligaţia de furnizare a energiei
obligaţia de furnizare a energiei electrice, obligaţia de furnizare a energiei
electrice, va acorda SC CONPET SA, va acorda SC CONPET SA, pe lângă
electrice, va acorda SC CONPET SA, pe
lângă daune-interese, şi reducerile
pe lângă daune-interese, şi reducerile daune-interese, şi reducerile tarifare
tarifare prevăzute de Secţiunea a 9-a a
tarifare prevăzute de Secţiunea a 9-a a prevăzute de Secţiunea a 9-a a
Regulamentului de furnizare a energiei
Regulamentului de furnizare a energiei Regulamentului de furnizare a energiei
electrice la consumatori aprobat de
electrice la consumatori aprobat de
electrice la consumatori aprobat de
Hotărârea nr.1007/ 2004. În plus, pe
Hotărârea nr.1007/2004. În plus, pe lângă Hotărârea nr.1007/2004. În plus, pe
lângă reducerile tarifare prevăzute de
lângă reducerile tarifare prevăzute de reducerile tarifare prevăzute de
Regulament, furnizorul va fi obligat la Regulament, furnizorul va fi obligat la plata Regulament, furnizorul va fi obligat la
plata de daune-interese către achizitor de daune-interese către achizitor constând plata de daune-interese către achizitor
constând în contravaloarea prejudiciului în contravaloarea prejudiciului suferit ca constând în contravaloarea prejudiciului
urmare a neîndeplinirii obligaţiei de
suferit ca urmare a neîndeplinirii
suferit ca urmare a neîndeplinirii
furnizare a energiei electrice (cu titlu de obligaţiei de furnizare a energiei
obligaţiei de furnizare a energiei
electrice (cu titlu de exemplu: în situaţia
electrice (cu titlu de exemplu: în situaţia exemplu: în situaţia în care energia
electrică livrată de furnizor la parametrii în care energia electrică livrată de
în care energia electrică livrată de
furnizor la parametrii necorespunzători necorespunzători cauzează defecţiuni ale furnizor la parametrii necorespunzători

Număr contract

Informaţii

P-CA 471/08.12.2014

P-CA 472/08.12.2014

P-CA 473/08.12.2014

cauzează defecţiuni ale instalaţiilor
cauzează defecţiuni ale instalaţiilor
instalaţiilor achizitorului, furnizorul va fi
achizitorului, furnizorul va fi obligat să obligat să plătească achizitorului costul
achizitorului, furnizorul va fi obligat să
plătească achizitorului costul reparaţiei reparaţiei sau înlocuirii acestor instalaţii, plătească achizitorului costul reparaţiei
sau înlocuirii acestor instalaţii, după
după caz.)
sau înlocuirii acestor instalaţii, după
caz.)
Denunţarea unilaterală de către furnizor a caz.)
Denunţarea unilaterală de către furnizor contractului dă dreptul societăţii CONPET Denunţarea unilaterală de către furnizor
a contractului dă dreptul societăţii
SA de a reţine contravaloarea Scrisorii de a contractului dă dreptul societăţii
CONPET SA de a reţine contravaloarea garanţie bancară şi de a pretinde şi de a CONPET SA de a reţine contravaloarea
Scrisorii de garanţie bancară şi de a
primi de la furnizor daune interese în
Scrisorii de garanţie bancară şi de a
pretinde şi de a primi de la furnizor
procent de 10% din valoarea energiei
pretinde şi de a primi de la furnizor
daune interese în procent de 10% din electrice prognozată nelivrată, calculată de daune interese în procent de 10% din
valoarea energiei electrice prognozată la momentul denunţării unilaterale de către valoarea energiei electrice prognozată
furnizor până la momentul încheierii
nelivrată, calculată de la momentul
nelivrată, calculată de la momentul
denunţării unilaterale de către furnizor contractului.
denunţării unilaterale de către furnizor
până la momentul încheierii
până la momentul încheierii contractului.
contractului.
SC ELECTRICA FURNIZARE SA va SC ELECTRICA FURNIZARE SA va emite SC ELECTRICA FURNIZARE SA va
Termene şi
modalităţi de plată emite factura conform art. 155 alin. (1) factura conform art. 155 alin. (1) Cod
emite factura conform art. 155 alin.(1)
Cod Fiscal, pe baza proceselor verbale Fiscal, pe baza proceselor verbale lunare Cod Fiscal, pe baza proceselor verbale
lunare de stabilire a consumurilor de
de stabilire a consumurilor de energie
lunare de stabilire a consumurilor de
energie activă şi reactivă, însuşite de activă şi reactivă, însuşite de achizitor şi energie activă şi reactivă, însuşite de
achizitor şi furnizor. Factura se
furnizor. Factura se comunică în maxim 5 achizitor şi furnizor. Factura se
comunică în maxim 5 zile din luna
zile din luna următoare pentru luna
comunică în maxim 5 zile din luna
următoare pentru luna anterioară de
anterioară de furnizare.
următoare pentru luna anterioară de
furnizare.
Factura va evidenţia următoarele:
furnizare.
Factura va evidenţia următoarele:
- cantitatea şi contravaloarea energiei Factura va evidenţia următoarele:
- cantitatea şi contravaloarea
electrice efectiv consumate;
- cantitatea şi contravaloarea
energiei electrice efectiv consumate;
- cantitatea, costul şi contravaloarea energiei electrice efectiv consumate;
- cantitatea, costul şi contravaloarea energiei reactive consumate;
- cantitatea, costul şi contravaloarea
energiei reactive consumate;
- valorile pentru serviciile de transport, energiei reactive consumate;
distribuţie şi sistem, calculate în
- valorile pentru serviciile de
- valorile pentru serviciile de
transport, distribuţie şi sistem, calculate conformitate cu tarifele aprobate de
transport, distribuţie şi sistem, calculate
în conformitate cu tarifele aprobate de A.N.R.E.
în conformitate cu tarifele aprobate de
- preţul certificatelor verzi;
A.N.R.E.
A.N.R.E.
- valoarea accizelor;
- preţul certificatelor verzi;
- prețul certificatelor verzi;
- contribuţia pentru cogenerare de
- valoarea accizelor;
- valoarea accizelor;
- contribuţia pentru cogenerare de înaltă eficienţă.
- contribuţia pentru cogenerare de
Plata de către SC CONPET SA a
înaltă eficienţă.
înaltă eficienţă.
facturilor emise se va face prin ordin de
Plata de către SC CONPET SA a
Plata de către SC CONPET SA a
facturilor emise se va face prin ordin de plată, în contul furnizorului, în termen de facturilor emise se va face prin ordin de
plată, în contul furnizorului, în termen de 30 de zile de la data primirii facturii la
plată, în contul furnizorului, în termen de
30 de zile de la data primirii facturii la sediul achizitorului.
30 de zile de la data primirii facturii la
sediul achizitorului.
sediul achizitorului.

Director General
ing. Liviu Ilaşi
Șef Serviciu Relații Investitori și Piața de Capital
ec. Bogdan Pinzariu

