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APROBAT,
DIRECTORATUL SAPE S.A.
CONSTANTIN VĂDUVA
Președinte al Directoratului
CLARA MÎNDROC
Membru al Directoratului

LUIZA MARIAN
Membru al Directoratului

ERATĂ
la Raportul periodic de activitate pentru anul 2018 al Societății de Administrare
a Participațiilor în Energie S.A. (SAPE S.A.)

Categorie de
informații
PROFIL
ORGANIZAȚIONAL
Informații legate de
procesul de achiziții

În loc de

Se va citi

Administrarea
participațiilor
minoritare deținute de S.A.P.E. la
societățile existente în portofoliu.
1. Contract servicii de consultanță și
asistență juridică, în valoare de
23.000,00 Euro, fără
TVA,
procedură achiziție - încredințare
directă, încheiat cu
SCA
Zamfirescu, Racoți & Partners;

Administrarea participațiilor deținute de
S.A.P.E. la societățile existente în
portofoliu.
1. Contract servicii de consultanță și
asistență juridică, în valoare de
23.000,00 Euro, procedură achiziție –
prin solicitare oferte de preț de la 12
furnizori, încheiat cu SCA Zamfirescu,
Racoți & Partners;

2. Act adițional privind modificarea 2. Act adițional privind modificarea art.
art. 3.3, 5.3 și 6.3 din Contract
3.3, 5.3 și 6.3 din Contract servicii IT
servicii IT (Virtual server, File
(Virtual server, File Server, Print
Server, Print server, AD, Exchange
server, AD, Exchange server, închiriere
server, închiriere multifuncțională),
multifuncțională), încheiat cu Star
în valoare de 14.462,50 euro, la
Storage S.A.;
care se adaugă TVA, procedură
achiziție – încredințare directă,
încheiat cu Star Storage S.A.;
3. Act adițional privind modificarea 3. Act adițional privind modificarea
anexei nr. 5 la contract servicii de
anexei nr. 5 la contract servicii de
telefonie fixă a contractului nr.
telefonie fixă a contractului nr.
14/02.11.2105, procedură achiziție
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– încredințare directă, încheiat cu
Telekom
România
Communications S.A.;
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14/02.11.2015, încheiat cu Telekom
România Communications S.A.;

4. Act adițional nr. 1/30.03.2018 4. Act adițional nr. 1/30.03.2018 privind
privind modificarea art. 6.1 din
modificarea art. 6.1 din contractul de
contractul de servicii de auditare
servicii de auditare situații financiare
situații financiare consolidate ale
consolidate ale SAPE S.A., încheiat cu
SAPE S.A., procedură achiziție Grant Thornton Audit S.R.L.;
încredințare directă, încheiat cu
Grant Thornton Audit S.R.L.;
5. Contract servicii
instalare a 5. Contract servicii
instalare a
echipamentelor electronice de
echipamentelor
electronice
de
securitate, în valoare de 1.994,00
securitate, în valoare de 1.994,00 lei,
lei, la care se adaugă TVA,
prin solicitare oferte de preț de la 3
procedură achiziție – încredințare
furnizori, încheiat cu IQ Security Team
directă, încheiat cu IQ Security
S.R.L.;
Team S.R.L.;
6. Contract servicii de livrare a unui 6. Contract servicii de livrare a unui
dozator, pentru pachetul de
dozator, pentru pachetul de abonament
abonament BUSINESS 10, cât și a
BUSINESS 10, cât și a serviciului de
serviciului de transport, montare și
transport, montare și igienizare /service
igienizare
/service
pentru
pentru dozatorul livrat, în valoare de 30
dozatorul livrat, în valoare de 30
E/pe lună, prin solicitare oferte de preț
E/pe lună, la care se adaugă TVA,
de la 3 furnizori, încheiat cu Selrom
procedură achiziție – încredințare
Trading Company S.R.L.;
directă, încheiat cu
Selrom
Trading Company S.R.L.;
7.

Act adițional nr. 2/18.05.2018 7. Act adițional nr. 2/18.05.2018 privind
privind modificarea graficului de
modificarea graficului de prestare a
prestare a activităților de audit
activităților de audit financiar la
financiar la Contractul de servicii
Contractul de servicii de auditare
de auditare situații financiare
situații financiare consolidate ale SAPE
consolidate ale SAPE S.A,
S.A, încheiat cu Grant Thornton Audit
procedură achiziție - încredințare
S.R.L.;
directă, încheiat cu
Grant
Thornton Audit S.R.L.;
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8. Contract servicii de consultanță 8. Contract servicii de consultanță
financiară
privind
testul
financiară privind testul operatorului
operatorului economic privat în
economic privat în economia de piață,
economia de piață, în valoare de
în valoare de 43.000,00 euro procedură
49.000,00 euro, la care se adaugă
achiziție - procedură simplificată - prin
TVA, procedură achiziție –
solicitare oferte de preț de la 5
încredințare directă, încheiat cu
furnizori, încheiat cu Asocierea BDO
Asocierea BDO Business Advisory
Business Advisory S.R.L. și SPRL
S.R.L. și SPRL Mocanu și
Mocanu și Asociații;
Asociații;
9. Contract servicii de întreținere a 9. Contract servicii de întreținere a
echipamentelor de climatizare și
echipamentelor de climatizare și
ventilație, prețul convenit fiind cel
ventilație, prețul convenit fiind cel
după semnarea unui proces verbal
după semnarea unui proces verbal de
de recepție a serviciilor prestate,
recepție a serviciilor prestate, prin
procedură achiziție - încredințare
solicitare oferte de preț de la 4
directă, încheiat cu Marom Service
furnizori, încheiat cu Marom Service
SRL;
SRL;
10. Act adițional nr. 4/30.07.2018 10. Act adițional nr. 4/30.07.2018 privind
privind modificarea art. 1., 2 și 3
modificarea art. 1, 2 și 3 din Contractul
din Contractul de servicii de
de servicii de furnizare și actualizare a
furnizare
și
actualizare
a
produsului informativ Lex Expert, în
produsului informativ Lex Expert,
valoare de 360 Euro/an, încheiat cu
în valoare de 360 Euro/an, la care
Compania de Informatică Neamț
se adaugă
TVA, procedură
S.R.L.;
achiziție - încredințare directă,
încheiat cu
Compania de
Informatică Neamț S.R.L.;
11. Contract servicii de asigurare de 11. Contract servicii de asigurare de
viață și sănătate, procedură
sănătate, conform prevederilor CCM
achiziție - încredințare directă,
SAPE SA și a Legii nr. 227/2015 (prin
încheiat cu Asirom Vienna
solicitare oferte de preț de la 5
Insurance Group S.A.;
furnizori), încheiat cu Asirom Vienna
Insurance Group S.A.;
12. Act adițional nr. 1 din 21.12.2018, 12. Act adițional nr. 1 din 21.12.2018, la
la
contractul de servicii de
contractul de servicii de asigurare de
asigurare de viață și sănătate,
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sănătate, încheiat cu Asirom Vienna
Insurance Group S.A.;

13. Contract servicii emitere și 13. Contract servicii emitere și furnizare
furnizare vouchere de vacanță
vouchere de vacanță Ticket Vacanță, în
Ticket Vacanță, în perioada
perioada convenită, de valoarea
convenită,
de
valoarea
corespunzătoare unui necesar estimat
corespunzătoare unui necesar
anual
de
26
vouchere/durata
stimat anual de 26 vouchere/durata
contractului, conform prevederilor
contractului, la care se adaugă
CCM SAPE SA și a OUG nr. 8/2009
TVA, procedură achiziție –
(prin solicitare oferte de preț de la 3
încredințare directă, încheiat cu
furnizori), încheiat cu Edenred
Edenred România S.R.L.;
România S.R.L.;
14. Act adițional nr. 1 din 14.09.2018 14. Act adițional nr. 1 din 14.09.2018
privind modificarea art. 4.1 (prețul
privind modificarea art. 4.1 din
contractului)
din
contractul
contractul servicii emitere și furnizare
servicii emitere și furnizare
vouchere de vacanță Ticket Vacanță, în
vouchere de vacanță Ticket
perioada convenită, de valoarea
Vacanță, în perioada convenită, de
corespunzătoare unui necesar estimat
valoarea corespunzătoare unui
anual
de
26
vouchere/durata
necesar stimat anual de 26
contractului,
încheiat cu Edenred
vouchere/durata contractului, la
România S.R.L.;
care se adaugă TVA, procedură
achiziție – încredințare directă,
încheiat cu Edenred România
S.R.L.;
15. Act adițional nr. 1/22.08.2018 la 15. Act adițional nr. 1/22.08.2018 la
contractul
de
servicii
de
contractul de servicii de consultanță
consultanță financiară privind
financiară privind testul operatorului
testul operatorului economic
economic privat în economia de piață,
privat în economia de piață, în
încheiat cu Asocierea BDO Business
valoare de 49.000,00 euro, la care
Advisory S.R.L. și SPRL Mocanu și
se adaugă TVA, procedură
Asociații;
achiziție – încredințare directă,
încheiat cu
Asocierea BDO
Business Advisory S.R.L. și SPRL
Mocanu și Asociații;
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16. Contract servicii achiziționare 2 16. Contract servicii achiziționare 2
autoturisme, în valoare de
autoturisme, în valoare de 28.801,00 €,
28.801,00 € la care se adaugă fără
procedură achiziție - procedură
TVA,
procedură achiziție simplificată - solicitare oferte de preț de
încredințare directă, încheiat cu
la 7 furnizori, încheiat cu Țiriac Auto
Țiriac Auto S.R.L,;
S.R.L.;
17. Contract servicii de auditare a 17. Contract servicii de auditare a
Situațiilor
financiare
anuale
Situațiilor financiare anuale individuale
individuale SAPE SA pentru anii
SAPE SA pentru anii 2018-2020, în
2018-2020, în valoare de 50.600
valoare de 50.600 lei, procedură
lei, la care se adaugă TVA,
achiziție – prin solicitare oferte de preț
încheiat cu
JPA Audit și
de la 5 furnizori, încheiat cu JPA Audit
Consultanță SRL.
și Consultanță SRL.
Se introduce:
Notă: la valorile din contractele
menționate mai sus, se adaugă TVA
aferent reglementărilor legale în vigoare.
➢ numărul de procese de achiziții pe ➢ numărul de procese de achiziții pe
categorii: Servicii - 15, Produse categorii: Servicii - 6, Produse - 3,
0, Lucrări - 0;
Lucrări - 0;
➢ câte contracte de furnizare ➢ câte
contracte
de
furnizare
bunuri/servicii au fost semnate în
bunuri/servicii au fost semnate în
perioada de raportare - 15.
perioada de raportare - 9.
Informații despre
managementul
resurselor umane

Salariul mediu lunar pe salariat
determinat pe baza cheltuielilor de
natură salarială la nivelul anului
2018: 9.537 lei.

Câștigul mediu
lunar pe salariat
(lei/persoană) la nivelul anului 2018,
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 L142/1998 și HG
23/2015, legislație valabilă pentru
anul 2018 și a Contractului colectiv
de muncă al societății înregistrat la
ITM;
- contravaloarea
voucherelor
de
vacanță acordate conform OUG
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-

-

8/2009 și HG 215/2009, legislație
valabilă pentru anul 2018 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
L227/2015-Cod
Fiscal
(art.47,
alin.40, lit.(t) si a Contractului
Colectiv de muncă al societății
înregistrat la ITM,

este de 9.537 lei.
Celelalte informații din Raportul periodic de activitate pentru anul 2018 al Societății de
Administrare a Participațiilor în Energie S.A. (SAPE S.A.) rămân nemodificate.

Direcția Administrare Participații și Mandate*
P. Director, Bogdan Pîrvulescu

Direcția Juridică și Resurse Umane*
Director, Ramona Mihaela Pană

Direcția Economică și Strategie Financiară
Serviciul Contabilitate
și Strategie
Financiară*
Șef Serviciu, Carmen
Peptea

Biroul Achiziții*
Șef Birou, Octavian
Bucur

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.
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