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APROBAT 

 

 

Membru Directorat 

ION GABRIEL GROZAVU 

Președinte Directorat 

Dr.Nicolae Bogdan Codruţ 

STĂNESCU 

 

Membru Directorat 

Luiza MARIAN 

 

GHESTIONAR 

PROCEDURA SIMPLIFICATA PENTRU ACHIZITIONAREA  

 serviciilor de asigurare derăspundere profesională a membrilor Consiliului de Supraveghere (5 

persoane), membrilor Directoratului (3 persoane) din cadrul Societății de Administrare a 

Participațiilor în Energie S.A. 

 

1.  INFORMATII GENERALE / GENERAL INFORMATION 

 

1.1. Denumirea Societatii/ Name of Company 

Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. 

CUI RO 33134190 

1.2. Sediul social al Societatii / Address of the Company’s headquarter 

București, Str. Grigore Alexandrescu nr.9, et. 4, sector 1, cod poștal 010621 

 

Website: https://www.sape-energie.ro 

 

1.3. Anul infiintarii Societatii / When was the Company established 

2014 

 

1.4. Felul activitatii desfasurate / Type of business activity 

 

(a) Domeniul principal de activitate: CAEN 702 - Activităţi de consultanţă în management. 

(b) Obiectul principal de activitate: CAEN 7022 - Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi 

management. 

Activitati secundare : 

• Cod CAEN 6420 - Activităţi ale holdingurilor; 

• Cod CAEN 3514 - Comercializare de energie electrică; 

• Cod CAEN 6430 – Fonduri mutuale și alte entități financiare similar 

• Cod CAEN 4646 - Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice 

• Cod CAEN 4773 - Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate 

• Cod CAEN 4774 - Comerț cu amănuntul al articolelor medicale si ortopedice, in magazine specializate 

• Cod CAEN 4651 - Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software- ului 

• Cod CAEN 4652 - Comerț cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicații 

• Cod CAEN 4791 - Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet  

• Cod CAEN 4690 - Comerț cu ridicata nespecializat 

https://caen.ro/caen/4646-comert-cu-ridicata-al-produselor-farmaceutice
https://caen.ro/caen/4773-comert-cu-amanuntul-al-produselor-farmaceutice-in-magazine-specializate
https://caen.ro/caen/4774-comert-cu-amanuntul-al-articolelor-medicale-si-ortopedice-in-magazine-specializate
https://caen.ro/caen/4651-comert-cu-ridicata-al-calculatoarelor-echipamentelor-periferice-si-software-ului
https://caen.ro/caen/4652-comert-cu-ridicata-de-componente-si-echipamente-electronice-si-de-telecomunicatii
https://caen.ro/caen/4791-comert-cu-amanuntul-prin-intermediul-caselor-de-comenzi-sau-prin-internet
https://caen.ro/caen/4791-comert-cu-amanuntul-prin-intermediul-caselor-de-comenzi-sau-prin-internet
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• Cod CAEN 4675 – ”Comert cu ridicata al produselor chimice” 

• Cod CAEN 4671 – ”Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazoşi si al produselor derivate” 

• Cod CAEN 4612 – ”Intermedieri in comerțul cu combustibili, minereuri, metale si produse 

chimice pentru industrie” 

• Cod CAEN 3511 – ”Productia de energie electrica” 

 

1.5. De la infiintare si pana in prezent Societatea si-a modificat felul activitatii ? / Since 

founding and till now the Company has changed its current business activity ? 

 DA [YES]   NU [NO] 

Daca DA, va rugam sa detaliati / If YES, please give details 

 

1.6. Societatea are filiale, respectiv companii la care societatea deține mai mult de 50% din 

actiuni? /  Has the Company subsidiaries (companies in which the Insured owns more 

    DA [YES]   NU [NO] 

Daca DA, va rugam sa precizati / If yes please provide: 

Nr. 

crt. 

DENUMIRE Cod CAEN CUI 

1. HidroTarnita SA 3511-Productia de 

en. electrica 

32425590 

2. Titan Power SA 3511-Productia de 

en. electrica 

40817209 

 

 

1.7. Cifra de afaceri realizată in ultimii 2 ani / Turnover in the 2 last reporting years: 

 

Anul/ Year Cifra de afaceri /Turnover Currency 

2018  Nu este cazul 

2019  Nu este cazul 

2020  22.221.484 lei 

 

1.8. Societatea a înregsitrat profit în ultimul an financiar? / The company registered profit in 

the last financial year ? 

           DA [YES]   NU [NO]  

 

2. DETALII DESPRE ACTIONARIAT / DETAILS OF OWNERSHIP 

2.1. Societatea este  tranzactionata la Bursa sau alte piete de capital? / Is the Company listed 

on Stock Exchange or any other organized security market? 

                    DA [YES]   NU [NO] 

 

             Daca “DA”, va rugam sa precizati/ If yes, please specify: 

     

                 a) Numele pietei de capital/ The name of security market: 

 

 

                 b) Date cu privire la listare/ Date of listing: 

 

2.2. Actionariat/ Stock ownership 

a. Numarul total de actionari  / Total number of shareholders 

1 – actionarul unic este Statul Român prin Ministerul Energiei  

https://caen.ro/caen/4646-comert-cu-ridicata-al-produselor-farmaceutice
https://caen.ro/caen/4646-comert-cu-ridicata-al-produselor-farmaceutice
https://caen.ro/caen/4612-intermedieri-in-comertul-cu-combustibili-minereuri-metale-si-produse-chimice-pentru-industrie
https://caen.ro/caen/4612-intermedieri-in-comertul-cu-combustibili-minereuri-metale-si-produse-chimice-pentru-industrie
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b. Specificati fiecare persoana fizica sau juridica care detine 5% sau mai mult din 

numarul total al actiunilor Societatii si procentul exact detinut de acestea / Please 

identify each individual or entity holding 5% or more of any class of the Company’s 

stock or of the stock of any subsidiary. Please indicate the exact percentage of such 

stock holding. 

 

Statul Român prin Ministerul Energiei- 100% 

3. SCHIMBARI IN COMPANIE/CHANGES IN THE COMPANY 

3.1. Va rugam sa ne precizati, conform Organigramei:/ Please specify, according to the 

Organization Chart: 
 

 a) Numarul de administratori / Numbers of administrators: 5 

 b) Numarul de directori / Numbers of directors: 3 

9. Numele persoanelor care, la data completării prezentei cereri-chestionar, sunt Administratori sau 

Manageri în Companie, precum şi capacitatea acestora în care activează în cadrul Companiei /  

Please list below the full names of all persons who, at the date of this proposal, are Directors or Officers 

of the Company and the capacity in which they respectively serve 

Nume / Name Prenume / Surname Poziţia deţinută / Held Position  

n/a n/a Presedinte Consiliu de Supraveghere 

Blejan Ciprian-Mircea membru Consiliu de Supraveghere 

Crisan Valeriu-Radu membru Consiliu de Supraveghere 

Negruț Cornelia membru Consiliu de Supraveghere 

Pană Ionel membru Consiliu de Supraveghere 

Stănescu Nicolae Bogdan Codruț Președinte Directorat 

Marian Luiza membru Directorat 

Grozavu Ion Gabriel membru Directorat 

Există în momentul de faţă vreo 

cerere de despăgubire formulată 

împotriva uneia dintre persoanele 

menţionate mai sus pentru a fi 

cuprinse în asigurare, care ar putea 

fi sub acoperirea unei astfel de 

asigurări? / Is it now any claim 

pending, against any persons 

proposed for insurance that  have 

fallen within the scope of such 

insurance? 

 NU [NO] /   DA [YES] - dacă DA, vă rugăm precizaţi 

motivele şi pretenţiile de despăgubire formulate / If YES please 

give full details and state the claim amount required 

 

3.2. In ultimii trei ani au fost inregistrate schimbari la nivelul conducerii Societatii, altele 

decat cele generate de pensionare sau deces?/ Have there been any changes in the 

board of Directors and Officers of the Company within the last three years for reasons 

other than deh or retirement? 

 

                                 DA [YES]                                            NU [NO] 
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                Daca “DA”, va rugam sa detaliati / If YES, please give details. 

 

10.01.2018-04.03.2019 Consiliul de Supraveghere al SAPE S.A. a fost format din: 

Chiriac Cristiana- Președinte CS 

Negruț Cornelia - Membru CS 

Moldoveanu Ion Adrian - Membru CS 

Blejan Ciprian Mircea - Membru CS 

Pană Ionel - Membru CS 

 

04.03.2019 – 28.09.2020, Consiliul de Supraveghere al SAPE S.A este format din: 

Dan Laurentiu Tudor - Presedinte CS 

Negruț Cornelia 

Crisan Valeriu Radu 

Blejan Ciprian Mircea 

Pană Ionel 

 

30.09.2020 – 19.02.2021, Consiliul de Supraveghere al SAPE S.A este format din: 

Gabriel Țuțu - Presedinte CS 

Negruț Cornelia 

Crisan Valeriu Radu 

Blejan Ciprian Mircea 

Pană Ionel 

 

19.02.2021 – prezent, Consiliul de Supraveghere al SAPE S.A este format din: 

_____________ - Presedinte CS 

Negruț Cornelia 

Crisan Valeriu Radu 

Blejan Ciprian Mircea 

Pană Ionel 

 

Membrii Directorat 16.01.2018 - 31.07.2019: 

Văduva Constantin Președinte Directorat 

Mîndroc Clara - MEMBRU Directorat 

Luiza MARIAN - Membru Directorat 

 

Membrii Directorat 01.08.2019 – 12.06.2020 

Dr. Nicolae Bogdan Codruț STĂNESCU - Presedinte Directorat 

Văduva Constantin - Membru Directorat 

Luiza MARIAN - Membru Directorat 

 

Membrii Directorat 12.06.2020 – 03.08.2020 

Dr. Nicolae Bogdan Codruț STĂNESCU - Presedinte Directorat 

Luiza MARIAN - Membru Directorat 

Membrii Directorat 03.08.2020 – 03.02.2021 

Dr. Nicolae Bogdan Codruț STĂNESCU - Presedinte Directorat 

Luiza MARIAN - Membru Directorat 

Gabriel Plăiașu – Membru Directorat 

 

Membrii Directorat 03.02.2021 – prezent 

Dr. Nicolae Bogdan Codruț STĂNESCU - Presedinte Directorat 



     Str. Grigore Alexandrescu nr. 9, et. 4, 
            sector 1, 010621, București, România  

                                                                                                     Tel: +4021 659 60 38  
                                                  Fax: +4021 659 65 80 
 

                                                                                                                                                                  
5/7 

 

Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie S.A. • Cod Unic de Identificare (CUI): 33134190 Înregistrată la 

Registrul Comerţului sub nr. J40/5394/2014 • Capital social subscris şi vărsat 868.527.790 lei • e-mail: office@sape-

energie.ro, internet: www.sape-energie.ro 

5/7 

Luiza MARIAN - Membru Directorat 

Ion-Gabriel Grozavu – Membru Directorat 

 

Sistemul de administrare SAPE S.A. este sistemul dualist  

3.3. In ultimii trei ani Societatea a fuzionat sau a achizitionat alta societate ? Urmeaza sa 

faca acest lucru anul viitor? / Has the Company merged with or acquired any other 

company within the last three years or is the Company presently considering any 

mergers or acquisitions within the next year ? 

                              

                                DA [YES]                                            NU [NO] 

 

                Daca “DA”, va rugam sa detaliati / If YES, please give details. 

 

3.4. In ultimii doi ani Societatea a completat o declaratie pentru o oferta de titluri de 

participatie? / Has the Company filed within the last two years or do they contemplate 

filing within the next year any registration statement for an offering of securities? 

 

    DA [YES]      NU [NO] 

        

       Daca “DA”, va rugam sa detaliati / If YES, please give details 

 

 

3.5. Societatea a fost sau urmeaza sa fie achizitionata?/Has the Company been acquired or 

has there been any attempted threat 

 

    DA [YES]      NU [NO] 

 

               Daca “DA”, va rugam sa detaliati / If YES, please give details 

 

3.6. In ultimii trei ani Societatea si-a schimbat structura capitalului sau urmeaza sa si-o 

schimbe? / Has the capital structure of the Company been changed in the last three 

years or is a change being contemplated? 

 

    DA [YES]      NU [NO] 

 

       Daca “DA”, va rugam sa detaliati / If YES, please give details 

 

 

4. ASIGURARI ANTERIOARE / PREVIOUS INSURANCE 

 

4.1.  Ati avut anterior sau detineti in prezent o asigurare de răspundere civilă a 

      Managerilor? / Has the Company held or do they now hold any Directors      

      and Officers Liability Insurance ? 

 

    DA [YES]                                            NU [NO] 

       Daca “DA”, va rugam sa detaliati / If YES, please give details 

 

4.2. Numele asiguratorului          Limita raspunderii      Data la care expira polita 

       Name of insurer                   Limit of indemnity      Expiration date of policy 
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                  Doua polite asigurare           5.000.0000 Euro                 18.04.2020 

 

4.3. A existat vreun asigurator care a anulat sau refuzat reinnoirea politei de asigurare?/ 

Has ever been an Insurer which canceled or declined the renewal of the insurance 

policy? 

   DA [YES]      NU [NO] 

 

     Daca “DA”, va rugam sa detaliati / If YES, please give details 

 

 

 

5. EXPERIENTA ANTERIOARA / PREVIOUS EXPERIENCE 

 

5.1. Societatea, managerii sau directorii au fost vreodata:/ Has the Company or its Directors 

and Officers: 

 

 a) implicati intr-un proces civil, penal sau orice procedeu guvernamental sau 

 administrativ ca urmare a incalcarii unor prevederi legale?/ ever been 
 named in any civil or criminal action or any governmental or administrative  proceeding 

involving a violation of any security law or regulation? 

 

   DA [YES]      NU [NO] 

Daca “DA”, va rugam sa detaliati / If YES, please give details 

 

 

b) implicati in orice litigiu care are ca obiect atragerea răspunderii administratorilor / 

managerilor? / ever been involved in any litigation that has as object the liability of 

administrators / managers ? 

 

   DA [YES]      NU [NO] 
 Daca “DA”, va rugam sa detaliati / If YES, please give details 

            

 

 

5.2. Au existat pana in prezent cereri de despagubire? / Has any claim 
       ever been made against anyone for whom this insurance is intended? 

 

   DA [YES]      NU [NO] 
      Daca “DA”, va rugam sa detaliati / If YES, please give details 

 

5.3. Exista circumstante care pot determina reclamatii/ plangeri?/ Are 
       there fact(s) or circumstance(s) which might give rise to claim? 

 

   DA [YES]      NU [NO] 
      Daca “DA”, va rugam sa detaliati / If YES, please give details 
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6. LIMITA RASPUNDERII / LIMIT OF LIABILITY 

6.1. Limita maxima a raspunderii pe intreaga perioada de asigurare / Maximum limit of 

liability for insurance period :  

Limita de răspundere asigurată prin poliţă  

(     euro      ) 

Franşiza acceptată (% 

din limita pe 

eveniment)  pe fiecare eveniment  pe întreaga perioadă de asigurare 

                         -  5.000.000 Eur pentru membri 

Directorat – 3 persoane 

         0 

 5.000.000 Eur pentru Consiliul 

de Supraveghere – 5 persoane 

         0        

 

7. FRANSIZA/ DEDUCTIBLE 

 

7.1. Fransiza solicitata/ Requested deductible: 0 (zero) euro. 

 

8. INFORMATII SUPLIMENTARE/ ADDITIONAL INFORMATION 

 

8.1. Cifra de afaceri / Turnover 

 

Pe anul trecut / For previous financial year: 22.221.484 lei 

Estimată, pe perioada de asigurare / Estimated for period of 

insurance: 12.973.000 lei 

 

Profitul brut în ultimii 3 (trei) ani / Gross profit for the last 3 

(three) years:  

2018= 3.342.727,42 lei 

2019= 12.211.118,93 lei 

2020= 396.628.036 lei 

 

8.2.  A fost efectuat, în ultimii trei ani, audit de 

către o firmă specializată? S-a înregistrat un 

rezultat net pozitiv? Dacă nu, expuneţi motivele / 

Did you initiate a professional audit during last 

three years? Is audit report qualified? If so, way? 

 NU [NO] /   DA [YES] 

Anexat 

 

9. DECLARATIE/ DECLARATION 
 Datele incluse în această cerere sunt reale si în conformitate cu documentele  si informatiile de 

care dispunem, fiind de acord să stea la bază si să fie parte  integranta a politei emise / The applicant 

declare that the statements in this  proposal are true and in concordance to the documents and 

information which  he possesses, being agree that this questionnaire shall form the basis of the 

 insurance contract. 

 

 Data/ Date _________________ 

 
 

 

PRESEDINTE COMISIE EVALUARE 

Gabriel Marcu  

 


