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APROBAT, 

DIRECTORATUL SAPE SA 

 

 

                                                    DR. NICOLAE BOGDAN CODRUȚ STĂNESCU 

Președinte al Directoratului 

 

                  CONSTANTIN VĂDUVA 

Membru al Directoratului 
 

LUIZA MARIAN 

Membru al Directoratului 

 

 

 

 

RAPORT PERIODIC DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2019 

AL SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A PARTICIPAȚIILOR ÎN ENERGIE S.A. (S.A.P.E. S.A.) 

 

 

 

Categorie de informații Detalii Corelare cu alte acte normative 

PROFIL 

ORGANIZAȚIONAL 

Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. (S.A.P.E. S.A.) 

societate administrată în sistem dualist, a fost constituită prin divizarea SC DFEE 

– Electrica S.A., în conformitate cu proiectul de divizare din data de 19.12.2013, 

publicat de către Electrica pe propria pagina web la data de 23.12.2013 și în 

conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 203/2014 privind 

modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 85/2013 pentru aprobarea 

strategiei de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin 

aport de capital privat al Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a 

Energiei Electrice „Electrica” S.A. București cu modificările ulterioare, publicată 

în Monitorul Oficial al României nr. 147/19.03.2013, și a fost înregistrată la 

Oficiul Național al Registrului Comerțului la data de 07.05.2014. 

- HG nr. 881/2004 pentru aprobarea Strategiei 

de privatizare a unor societăți comerciale aflate 

în portofoliul Ministerului Economiei și 

Comerțului, pentru anul 2004, respectiv: 

„Societățile comerciale ale căror filiale s-au 

privatizat vor transmite trimestrial rapoarte. 

 - HG nr.1000/2004 privind unele măsuri pentru 

derularea și finalizarea privatizării și 

modificarea și completarea Strategiei de 

privatizare a societăților comerciale filiale de 

distribuție și furnizare a energiei electrice 
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Categorie de informații Detalii Corelare cu alte acte normative 

Prin hotărârile Adunării Generale a Acționarilor a SAPE S.A. din data de 

10.01.2018, s-a decis schimbarea sistemului de conducere al societății, devenind 

astfel o societate administrată în sistem dualist, cu  sediul în București, Bd. Lacul 

Tei nr. 1-3, clădirea ISPE, etaj 11, cam. 1101-1102, Sector 2, înregistrată la 

Registrul Comerțului sub nr. J40/5394/2014, CUI RO 33134190. 

 

Obiectul principal de activitate al societății, în conformitate cu Clasificarea 

Activităților din Economia Națională este cod CAEN 7022 – Activități de 

consultanță pentru afaceri și management. 

 

Obiectivele principale ale societății sunt următoarele: 

a) Administrarea eficientă și cu responsabilitate a participațiilor deținute; 

b) Investirea eficientă a fondurilor în vederea obținerii unor venituri curente si 

care să susțină activitatea operațională; 

c) Stabilirea de parteneriate strategice în domeniul energiei; 

d) Realizarea de achiziții/parteneriate strategice în domeniul energiei; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Electrica Dobrogea" - S.A. și "Electrica Banat" 

- S.A.; 

- HG nr. 546 din 9 iunie 2005 privind 

aprobarea Strategiei de privatizare a Societății 

Comerciale Filiala de Distribuție şi Furnizare a 

Energiei Electrice "Electrica Muntenia Sud" - 

S.A., a unor măsuri pentru punerea în aplicare 

a strategiei, precum şi privind constituirea 

Comisiei pentru coordonarea privatizării 

acestei societăți; 

- HG nr. 528 din 30 mai 2007 privind unele 

măsuri pentru derularea şi finalizarea 

privatizării Societății Comerciale Filiala de 

Distribuție şi Furnizare a Energiei Electrice 

"Electrica Muntenia Sud" - S.A.  

- Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 

informațiile de interes public 

- Hotărâre nr. 123/2002 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

544/2001 privind liberul acces la informațiile 

de interes public 

ANEXĂ NORME METODOLOGICE de 

aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul 

acces la informațiile de interes public 

- OUG nr. 109/2011 privind guvernanța 

corporativă a întreprinderilor publice 

- HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a unor prevederi din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice 
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Categorie de informații Detalii Corelare cu alte acte normative 

 

Contribuția SAPE S.A. la obiectivele guvernării și la obiectivele principale 

asumate de România: 

 

CHEAP Tarnița Lăpuștești 

Realizarea proiectului centralei hidroelectrice prin pompare Tarnița Lăpuștești 

(1.000 MW)  

 

Fondul de Investiții Kazah-Roman 

Dezvoltarea de proiecte generatoare de beneficiu pentru statul român, sub 

orice formă s-ar transpune și indiferent de natura, valoarea sau termenul 

pentru care s-ar înregistra beneficiu, inclusiv prin creșterea nivelului taxelor și 

impozitelor  vărsate la bugetul de stat, crearea de noi locuri de muncă, 

încasarea de dividende, etc. 

 

Titan Power S.A. 

Realizarea unei Centrale de Cogenerare de Înaltă Eficiență, cu funcționare pe 

gaze naturale situată pe amplasamentul fostei CET Titan. 

- Legea nr. 31/1990 - Legea societăților 

 

 

 

-  Programul de guvernare publicat în MoF, 

Partea I, Nr. 888/4.XI.2019  

 

 

-    HG nr. 35/2014 pentru aprobarea 

tranzacției convenite la 15 februarie 2013 prin 

"Memorandumul de înțelegere" încheiat între 

statul român și The Rompetrol Grup N.V., 

precum și a unor măsuri pentru 

implementarea acesteia 

TRANSPARENȚĂ 

INSTITUȚIONALĂ 

  

Bugetul instituției Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, a fost aprobat prin Ordin 

comun al Ministerului Energiei,  Ministerul Finanțelor Publice si Ministerul 

Muncii și Justiției Sociale cu nr. 71/2842/887 publicat în MO nr. 717/30.08.2019. 

 

- ORDONANŢĂ   Nr. 26/2013 din 21 august 

2013 privind întărirea disciplinei financiare la 

nivelul unor operatori economici la care statul 

sau unitățile administrativ-teritoriale sunt 

acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori 

indirect o participație majoritară; 

 

- ORDONANŢĂ   Nr. 64/2001 din 30 august 

2001 privind repartizarea profitului la 

societățile naționale, companiile naționale şi 

societățile comerciale cu capital integral sau 
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Categorie de informații Detalii Corelare cu alte acte normative 

                                         

SAPE nu are surse de finanțare de la bugetul de stat și nici din proiecte europene. 

 

 

Indicatori Aprobat 2019 cf. 

Ordin Comun 

71/2842/887 din 

30.08.2019 

 mii lei 

Realizat  2019  

mii lei 

Cheltuieli totale                      16.121 17.869 

Cheltuieli de exploatare: 

- Ch. cu bunuri si 

servicii 

- Ch. cu impozite si 

taxe 

- Ch. cu personalul 

- Alte ch.de exploatare 

                        10.462 

3.591 

 

11 

 

                          6.715 

                             145 

12.439 

1.274 

 

2 

 

5.551 

5.612 

Cheltuieli financiare: 

     - alte cheltuieli financiare 

    - din dif.de curs     

                         5.659 

0 

                        5.659 

                     5.430 

                          0 

5.430 

Venituri totale 26.857                    30.080 

Venituri din exploatare 0 17 

Venituri financiare: 

     - din imob.fin. 

    - din dif.de curs 

     - din dobânzi 

                       26.857 

                        18.822 

                          6.226 

                         1.809 

                   30.063 

                        397 

                  21.127 

                    8.539 

majoritar de stat, precum şi la regiile 

autonome; 

 

- ORDIN  Nr. 3145/2017 din 5 decembrie 2017 

privind aprobarea formatului şi structurii 

bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a 

anexelor de fundamentare a acestuia; 
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Informații legate de 

procesul de achiziții 

În anul 2019 au fost încheiate un număr de 16 contracte/acte adiționale, după cum 

urmează: 

1. Contract de prestări servicii, în valoare totală de 10.072,94 lei încheiat cu Ciel  

România SRL; 

2. Servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare în Dosarul nr. 

46365/3/2016, cu un preț al contractului în valoare de 35.000 euro, fără TVA 

(163.698,5 LEI fără TVA ), încheiat cu S.C.A. Bohalțeanu și Asociații; 

3. Servicii de asigurare de răspundere civilă profesională a administratorilor și 

directorilor, cu un preț al polițelor în valoare de 25.000 euro, (59.476,25 + 

59.476,25 = 118.952.5 LEI), polițe încheiate cu broker Fast Brokers - Broker 

de Asigurare Reasigurare SRL și asigurator Compania de Asigurări – 

Reasigurări Exim Romania SA; 

4. Servicii de recrutare în calitate de expert independent specializat în 

recrutarea resurselor umane prin asistarea Consiliului de Supraveghere 

/Comitetul de Nominalizare și Remunerare în vederea selectării de candidați 

pentru posturile de membru în Directoratul SAPE SA și postul de Director 

Economic al SAPE SA cu un preț al contractului în valoare de 25.000 lei (fără 

TVA),  încheiat cu Fox Management Consultants SRL; 

5. Servicii constând în livrarea de apă potabilă plată, transport, montare și 

instruire,  cu un preț al contractului în valoare de maxim 3.936,6 lei (22,02 

lei/bidon fără TVA – tarif lunar tip abonament),  încheiat cu BG Drinks 

Distribution SRL; 

6. Servicii de monitorizare mass-media și analiza indicatorilor de imagine a 

SAPE SA,  cu un preț al contractului în valoare de 5.000 lei/lună (fără TVA),  

încheiat cu Hellenger Communications SRL; 

7. Servicii de consultanță fiscală pentru emiterea unei opinii privind aspectele 

fiscale referitoare la rambursările TVA efectuate în perioada 2018-2019 și 

recomandările ulterioare privind demersurile ce urmează a fi efectuate de 

către societate,  cu un preț al contractului în valoare de 10.000 lei fără TVA,  

încheiat cu Dna. Mariana Vizoli – Consultant Fiscal; 

- Procedura internă privind achiziția de 

produse, servicii și lucrări nr. 4163 din 

07.12.2018 
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8. Servicii de chirie începând cu data de 15.10.2019, spațiul în suprafață totală 

de 427 mp din care 409 mp (etaj 4), cu destinația spații de birouri, și 18 mp 

(subsol) cu destinația spațiu de arhivare, cu un preț al contractului de 99.888 

euro, încheiat cu Electrica SA; 

9. Vânzarea pe bază de comandă a produselor de mobilier tip ”office”,  cu un  

preț al Contractului de 131.500 lei (fără TVA,  încheiat cu Lucs Design SRL; 

10.  Servicii de mutare, transport si a activităților auxiliare acestora, privind 

mobilierul, arhiva și echipamentele aflate în proprietatea Beneficiarului 

folosind materialele, mâna de lucru, mijloacele de transport și 

echipamentele necesare ce vor fi furnizate în acest scop de Prestator,  cu un 

preț al contractului  de 8.250 lei (fără TVA),  încheiat cu M&T Trans Move 

Company SRL; 

11. Actul Adițional nr. 2 la Contractul de prestări servicii nr. 10/22.12.2017 cu 

Star Storage SA, în valoare de 18.000 euro; 

12. Servicii de asigurare de sănătate pentru salariații SAPE SA, polița încheiată  

cu Asirom Vienna Insurance Group,  în valoare totală de 73.464 lei/an; 

13. Achiziția serviciilor de curățenie, dezinsecție, deratizare, dezinfecție în 

birouri, prestate pentru Societatea de Administrare a Participațiilor în 

Energie S.A., la un preț de 4.000 Lei/lună (fără TVA),  contract încheiat cu 

Adan Profesional SRL; 

14. Servicii emitere și furnizare vouchere de vacanță în format hârtie/card,  la 

un preț al contractului de 37.100 lei (fără TVA), încheiat cu Edenred 

România SRL; 

15. Act adițional nr. 1 la Contractul de închiriere nr. 53/19.09.2019 cu Societatea 

Energetică Electrica SA; 

16. Contract de vânzare – cumpărare echipamente/software, la un preț de 669,90 

USD, încheiat cu Telekom Romania Communications SA; 

 

Notă: la valorile din contractele menționate mai sus, se adaugă TVA aferent  

reglementărilor legale în vigoare. 
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➢ Raportare privind eficacitatea achizițiilor ("value for money") – servicii de 

calitate raportat la prețul contractului; 

➢ numărul de procese de achiziții pe categorii: Servicii - 11, Produse – 3, 

Lucrări - 0; 

➢ câte s-au făcut pe sistemul electronic – nu este cazul: 

➢ durata medie a unui proces de achiziție publică pe categorii – 14 zile; 

➢ număr de contestații – 0; 

➢ câte contracte de furnizare bunuri/servicii au fost semnate în perioada de 

raportare – 14; 

➢ câte au fost anulate sau sunt în procedura de anulare - 0. 

Informații despre litigii 

în care este implicată 

instituția (în general, nu 

doar cele legate de 

achiziții publice) 

În luna mai 2019 s-a finalizat Dosarul Arbitral International nr. 21889/MHM, 

derulat la ICC Paris și izvorât în  baza prevederilor Contractului de Privatizare 

Electrica Muntenia Sud în luna aprilie 2016.  

 

Tribunalul Arbitral a respins pretențiile SAPE. 

 

Părțile dosarului: SAPE S.A. în calitate de Reclamantă vs Enel Investment 

Holding B.V. (Olanda) și Enel S.p.A. (Italia), E- Distribuție Muntenia S.A. și 

Enel Energie Muntenia S.A. (România), în calitate de Pârâte. 

Obiectul: solicitarea de către SAPE S.A. a daunelor-interese compensatorii, egale 

cu valoarea dividendelor pentru perioada 2012 (an în care a fost exercitată 

Opțiunea de Vânzare dar în care a fost inclus și profitul net acumulat în contul 

117, pentru perioada 2008-2012) - 10.04.2017 și dobânzile aferente. 

 

Litigii aflate pe rolul instanțelor de judecată naționale: 

➢ Dosar nr. 5699/2/2013** - Anularea Deciziei Curții de Conturi nr. 

X/40147/2013  

➢ Dosar nr. 659/1371/2015 - Anularea pct. 2 HAGA nr. 5/28.05.2015 

➢ Dosar nr. 660/1371/2015 - Anularea pct.6 și pct.9 Hotărâre AGA nr. 

4/26.05.2015 

➢ Dosar nr. 20968/300/2016 - Contestație la executare, întoarcere executare 

- Contractul de Privatizare Electrica Muntenia 

Sud S.A. 

- Regulament  al Curții Internaționale de 

Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț 

Internațională de la Paris („ICC”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Legea nr. 287/2009 privind Codul civil 

- Legea nr. 134/2010 privind Codul de 

procedură civilă 

- Legea nr. 53/2003 - Codul muncii 

- Legea nr. 31/1990 - Legea societăților 
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➢ Dosar 46365/3/2016 - Acțiune în daune delictuale 

➢ Dosar nr. 29076/3/2017 - Anularea articolelor 3, 4, 5 și 6 din Hotărârea 

AGA nr. 1/28.04.2017  

➢ Dosar 29582/3/2018 – Anulare Hotărâre AGA nr. 2/11.05.2018 

➢ Dosar 29610/3/2018 – Anulare Hotărâre AGA nr. 1/11.05.2018 

➢ Dosar 42818/3/2018 – Anulare Hotărâre AGA nr. 1/11.05.2018 

➢ Dosar nr. 949/30/2019 – Anulare Hotărâre AGA nr. 5/06.12.2018 

➢ Dosar nr. 988/30/2019 – Anulare Hotărâre AGA nr. 5/06.12.2018 

➢ Dosar nr. 19609/3/2019 – Anulare Hotărâre AGA nr. 3/10.05.2019 

➢ Dosar nr. 19566/3/2019 – Anulare Hotărâre AGA nr. 1/10.05.2019 

➢ Dosar nr. 19565/3/2019 – Anulare Hotărâre AGA nr. 3/14.05.2019 

➢ Dosar nr. 3665/118/2019 – Anulare Hotărâre AGA nr. 1/10.05.2019 

➢ Dosar nr. 2976/30/2019 – Anulare Hotărâre AGA nr. 1/10.05.2019 

➢ Dosar nr. 3925/300/2019 – Validare poprire 

➢ Dosar nr. 11983/300/2019 – Pretenții 

➢ Dosar nr. 31967/3/2019 – Contestație decizie de concediere 

Organigrama și lista de 

personal 

În anul 2019 organigrama SAPE S.A. prevedea un număr de 40 de posturi, având 

următoarele entități: 

 

A. Serviciul Monitorizare Postprivatizare 

B. Serviciul Administrare Participații și Mandate 

C. Serviciul Investiții și Consultanță Proiecte 

D. Direcția Economică 

1. Serviciul Contabilitate și  Buget 

2. Biroul Achiziții 

3. Biroul Administrativ 

E. Serviciul Contencios și Avizare Juridică 

F. Biroul Resurse Umane 

G. Biroul Guvernanță Corporativă 

H. Cabinet Directorat 

I. Audit Public Intern 

- Legea nr. 53/2003 - Codul muncii 
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J. Control Financiar de Gestiune 

K. Control Managerial Intern 

L. Compartimentul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal 

Date de contact: 

București, Strada Grigore Alexandrescu, nr. 9, etaj 4, 

Sector 1, cod poștal 010621, România  

Tel : +4021 659 60 38  

Fax:  +4021 659 65 80 

e-mail: office@sape-energie.ro; www.sape-energie.ro 

Informații despre 

managementul resurselor 

umane  
 

În anul 2019 a fost demarat procesul de recrutare pentru 15 posturi vacante în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

 

Câștigul mediu  lunar pe salariat (lei/persoană) la nivelul anului 2019, determinat 

pe baza cheltuielilor de natură salarială care cuprind:  

- salariul de încadrare; 

- indemnizația de conducere pentru posturile de conducere; 

- contravaloarea tichetelor de masă acordate conform L 165/2018 și a 

Contractului colectiv de muncă al societății înregistrat la ITM; 

- contravaloarea voucherelor de vacanță acordate conform OUG 8/2009 și HG 

215/2009 și a Contractului Colectiv de muncă al societății înregistrat la ITM; 

- prime acordate conform Contractului colectiv de muncă al societății 

înregistrat la ITM; 

- asigurări medicale acordate conform L 227/2015-Cod Fiscal (art.47, alin.40, 

lit.(t) si a Contractului Colectiv de muncă al societății înregistrat la ITM, 

este de  9.480 lei. 

Numărul mediu de salariați la nivelul anului 2019: 29 salariați. 

- Legea nr. 53/2003 - Codul muncii 

RELAȚIA CU 

COMUNITATEA 

  

Raport de activitate 

Legea nr. 544/2001 

Raportul de activitate înregistrat la SAPE SA sub nr. 1425/15.04.2020 a fost 

întocmit și publicat pe site-ul instituției. 

Conform art. 5 alin (3) din Legea nr. 544/2001 

privind liberul acces la informațiile de interes 

http://www.sape-energie.ro/
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Categorie de informații Detalii Corelare cu alte acte normative 

public, cu modificările și completările 

ulterioare. 

         

Direcția Economică*  

Director 

Bogdan Pîrvulescu 

 

 

 

 

 Serviciul Contencios și Avizare Juridică* 

 Șef Serviciu, Andreea Tesleanu 

 

 

 

                                                     

                                                   Serviciul Monitorizare Postprivatizare* 

Șef Serviciu, Alina Oprea 

 

 

 

 

                                Biroul Comercial* 

                                                                            Șef Birou, Gabriel Marcu 

 

 

 

 

 Serviciul Administrare Participații și Mandate * 

 Șef Serviciu, Ramona Pană 

 

 

Biroul Resurse Umane* 

Anita Miță 

                    

 

 

 

Serviciul Contabilitate și Buget* 

Șef Serviciu, Carmen Peptea 

                                                                          

 

 

 

 

  

 

Întocmit,  

Persona responsabilă cu punerea în aplicare a legii nr. 544/2001 

                                                                                       Corina Dumitrescu 

 

 

 
*Personale semnatare mai sus menționate semnează conform atribuțiilor și fișei de post.  


