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CONPET S.A. – NOUL MEMBRU AL ASOCIAŢIEI CENTRUL ROMÂN AL ENERGIEI
CONPET S.A., companie activă în domeniul preluării, transportului și predării de țiței, gazolină, condensat
și etan lichid la rafinăriile românești, s-a alăturat Centrului Român al Energiei în calitate de membru.
CONPET S.A. devine astfel al treilea transportator român din domeniul energiei din componența CRE,
după TRANSELECTRICA și TRANSGAZ.
Adeziunea la CRE este rezultatul firesc al dialogului inițiat de cele două părți încă de la începerea activității CRE
la Bruxelles și inaugurarea biroului CRE din capitala Europei in aprilie 2012. Explorarea cooperării a presupus,
mai recent, participarea companiei la evenimentul internațional Ziua Energiei Românești 2015, organizat de CRE
la sediul Parlamentului European.
CONPET S.A. continuă activitatea primului transportator de țiței din România, operând o rețea de conducte cu o
lungime de 3.800 de kilometri și având o capacitate de transport de aproximativ 27,5 milioane tone/an. Această
rețea, ce traversearză 24 de județe ale țării, a fost construită, dezvoltată și modernizată pe parcursul a peste 110
ani. Printre principalii clienți aflați în portofoliul companiei se numără Petrom S.A. – membru OMV Group, Petrotel
- Lukoil S.A. şi Rompetrol – Rafinare S.A.
Adeziunea la Centrul Român al Energiei este în linie cu și are menirea de a contribui la realizarea viziunii
companiei, anume menținerea poziţiei de jucător strategic în industria de petrol ca transportator de ţiţei, etan şi
gazolină prin conducte şi pe cale ferată în România.
Compania va fi reprezentată în cadrul CRE de directorul general CONPET, dl. Liviu Ilași, specialist cu o experiență
profesională de peste trei decenii în sectorul energetic românesc. Absolvent al Institutului de Petrol și Gaze
Ploiești – Facultatea de Foraj și Exploatarea Zăcămintelor de Petrol și Gaze, acesta deține o diplomă de master
în Tehnologii avansate în ingineria protecției mediului și un MBA româno-francez în Dezvoltarea economică a
întreprinderii.
Componenţa membrilor Centrului Român al Energiei la sfârşitul lunii august 2015 devine, astfel, următoarea:
COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA, ELECTRICA SA, TRANSELECTRICA, TRANSGAZ, ADREM INVEST,
CEZ Group România, CONPET S.A, E.ON România, ECRO, ENERGOBIT, EXIMPROD, INVERSOLAR
ENERGY, Institutul de Studii şi Proiectări Energetice (ISPE), NOVA INDUSTRIAL, NRGSG Tehnik,
RETRASIB, TRACTEBEL ENGENEERING, ȚUCA ZBÂRCEA & ASOCIAȚII.
Informaţii suplimentare puteţi găsi accesând site-ul CRE – www.crenerg.org.
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