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SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A PARTICIPAȚIILOR ÎN ENERGIE SA 
 
 
 
 

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 
pentru anul 2020 

 
 
 
 
 
CAP. I – ACTIVITATEA SOCIETATII 

Prin Hotărârea 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., s-a dispus, prin divizarea parțială a SC Electrica S.A., înființarea 
Societății de Administrare a Participațiilor în Energie S.A., societate care a preluat, conform proiectului de 
divizare și Contractele de Privatizare încheiate de către  Electrica S.A., în calitate de Vânzător cu toate 
drepturile și obligațiile aferente, respectiv  Contractul de privatizare a S.C. Electrica Banat S.A., Contractul 
de Privatizare a S.C. Electrica Dobrogea S.A., Contractul de Privatizare  a S.C. Electrica Moldova S.A., 
Contractul de Privatizare a S.C. Electrica Oltenia S.A. și Contractul de privatizare privind achiziționarea și 
subscrierea de acțiuni la Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Electrica Muntenia Sud S.A.. 

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. 

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.  
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Începând cu luna noiembrie 2019, în baza Contractului de închiriere nr.53/2019, sediul SAPE  SA este în 
str. Grigore Alexandrescu, nr.9, etaj IV, sector 1, București. 

 

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. 

 In anul 2020, obiectul de activitate al SAPE SA  a fost modificat prin :   HAGEA 3/31.03.2020, HAGEA 
4/01.04.2020, HAGEA 6/11.05.2020 si Decizia Directoratului nr. 255/26.11.2020. 
Modificarile au vizat : 

1) Completarea scopului societatii : ”(iv) administrarea în numele Statului Român, prin Ministerul 
Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a oricăror interese ale acestuia la societăți, în baza unui 
mandat de reprezentare/administrare emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de 
Afaceri.” 

2) S-a completat obiectul secundar de activitate cu următoarele activități secundare: 
• 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 
• Cod CAEN 4675 - Comerț cu ridicata al produselor chimice; 
• Cod CAEN 4671 - Comerț cu amănuntul al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor 

derivate;  
• Cod CAEN 4612 – Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice 

pentru industrie. 
• Cod CAEN - 3511 – ”Productia de energie electrica”. 

 
Modificarile s au datorat  necesitatii  adaptarii si dezvoltarii activitatii societatii in conformitate cu 
strategia economica a actionarului unic – Statul Roman, respectiv sustinerea eforturilor statului in 
contextul starii de urgenta determinate de pandemia de coronavirus. 

S.A.P.E. S.A. are un capital social în valoare de 868.527.790 lei, împărțit în 86.852.779  acțiuni nominative, 
cu o valoare nominală de 10 lei fiecare. 

Toate acțiunile societății sunt deținute de Statul Român prin intermediul Ministerului Energiei, care exercită 
prerogativele în conformitate cu legislația aplicabilă. 

Structura portofoliului acțiunilor deținute de Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie SA la 
data de 31.12.2020 este  următoarea: 
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Nr. 
crt. 

Societate CUI Nr. acțiuni Valoare nominală 
deținere SAPE 

% capital 
social 

1 Enel Energie Muntenia S.A. 24387371 370.043 3.700.430 10% 

2 E-Distribuție Muntenia S.A. 14507322 2.713.652 27.136.520 10% 

3 E-Distribuție Banat S.A. 14490379 9.503.502 95.035.020 24,87% 

4 E-Distribuție Dobrogea S.A. 14500308 6.980.024 69.800.240 24,90% 

5 Enel Energie S.A. 22000460 5.179.580 51.795.800 37,00% 

6 Indra Soluciones Tecnologias de 
la Informacion Romania S.A. 

14832595 49.000 49.000 49,00% 

7 Bursa Română de Mărfuri S.A. 1562694 46 46.000 0,58% 

8 Hidro Tarnița S.A. 32425590 89.000 8.900.000 99,36% 

9 Fondul de Investiții in Energie 
Kazah-Român S.A. 

40124288 25.079.700 25.079.700 20,00% 

10 Titan Power SA 40817209 9.414.884 94.148.840 99,99% 

                            Total        375.691.550  lei 

 
Pe parcursul anului 2020, în portofoliul participațiilor deținute de Societate s-au produs următoarele: 
 

• cresteri cu 9.405.974 actiuni, respectiv cu 94.059.740 lei la societatea Titan Power SA, 
infiintata in anul 2019 intre actionarii:  SAPE SA ce detine 99,9999% din capitalul social si 
societatea Electrocentrale Grup SA ce detine 0,0001% din capitalul social; 

• cumpararea  a  229.375 actiuni, respectiv 6.902.750,40 lei la societatea Romgaz SA unde 
SAPE SA detine 0,59513% din capitalul social; 

• cumpararea a 239.488 actiuni, respectiv 3.078.693,98 lei la SN Nuclearelectrica SA unde 
SAPE SA detine 0,079429% din capitalul social; 

• cumpararea a 14.044.928 actiuni, respectiv 4.987.250,36 lei la SN Petrom SA unde SAPE 
SA detine 0,024795% din capitalul social. 

 
 
CAP. II – CONDUCEREA SOCIETATII 
 
SAPE SA  este organizată și administrată în sistem dualist începând cu 10.01.2018, fiind condusă prin 
intermediul Adunării Generale a Acționarilor, Consiliului de Supraveghere și a Directoratului. 
 



 

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

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

                              

  
 

     
 

4/22 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 

 

 
Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2 din data de 04.03.2019 s-a aprobat alegerea 
Consiliului de Supraveghere al Societății de Administrare a Participațiilor în Energie SA, în conformitate 
cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, având următoarea componență: 
  

Nr. 
crt. 

NUME ȘI PRENUME CALITATEA PERIOADA MANDAT 

1 TUDOR LAURENȚIU 
DAN 

PREȘEDINTE CONSILIUL DE 
SUPRAVEGHERE 

08.03.2019- 08.03.2023 

2 NEGRUȚ CORNELIA MEMBRU CONSILIUL DE 
SUPRAVEGHERE 

08.03.2019- 08.03.2023 

3 PANĂ IONEL MEMBRU CONSILIUL DE 
SUPRAVEGHERE 

08.03.2019- 08.03.2023 

4 CRIȘAN VALERIU 
RADU 

MEMBRU CONSILIUL DE 
SUPRAVEGHERE 

08.03.2019- 08.03.2023 

5 BLEJAN CIPRIAN 
MIRCEA 

MEMBRU CONSILIUL DE 
SUPRAVEGHERE 

08.03.2019- 08.03.2023 

În perioada 01.01.2020-31.12.2020 structura Consiliului de Supraveghere a fost următoarea: 

Nr 
crt. 

NUME ȘI PRENUME CALITATEA PERIOADA MANDAT 

1 TUDOR LAURENȚIU 
DAN * 

PREȘEDINTE CONSILIUL DE 
SUPRAVEGHERE 

04.03.2019- 28.09.2020 

2 ȚUȚU GABRIEL* PREȘEDINTE CONSILIUL DE 
SUPRAVEGHERE 

30.09.2020-19.02.2021 

3 NEGRUȚ CORNELIA MEMBRU CONSILIUL DE 
SUPRAVEGHERE 

04.03.2019- 04.03.2022 

4 PANĂ IONEL MEMBRU CONSILIUL DE 
SUPRAVEGHERE 

04.03.2019- 04.03.2022 

5 CRIȘAN VALERIU 
RADU 

MEMBRU CONSILIUL DE 
SUPRAVEGHERE 

04.03.2019- 04.03.2022 

6 BLEJAN CIPRIAN 
MIRCEA 

MEMBRU CONSILIUL DE 
SUPRAVEGHERE 

04.03.2019- 04.03.2022 

 
 
Prin HAGOA nr. 14 din 19.10.2020 s-a aprobat revocarea d-lui Dan Laurențiu Tudor din calitatea de 
membru al Consiliului de Supraveghere, ca urmare a renunțării acestuia la mandat, fiind numit domnul 
Țuțu Gabriel în calitate de membru provizoriu în Consiliul de Supraveghere pentru o perioadă de 4 luni. 
 
 
 



 

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

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

                              

  
 

     
 

5/22 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 

 

 
DIRECTORAT 2020  
 
Prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 18 din 31.07.2019 a fost  numit Directoratul SAPE S.A. în     
conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, 
aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016, având următoarea componență:  
 

Nr. crt. NUME ȘI PRENUME CALITATE PERIOADA MANDAT 
1 STĂNESCU NICOLAE 

BOGDAN CODRUȚ  
PREȘEDINTE DIRECTORAT 01.08.2019-01.08.2023 

2 MARIAN LUIZA MEMBRU DIRECTORAT 01.08.2019-01.08.2023 
3 VĂDUVA CONSTANTIN  MEMBRU DIRECTORAT 01.08.2019-01.08.2023 

 
În perioada 01.01.2020-31.12.2020 componența Directoratului a fost următoarea: 

Nr crt. NUME ȘI PRENUME CALITATE PERIOADA MANDAT 

1 STĂNESCU  NICOLAE 
BOGDAN CODRUȚ  PREȘEDINTE DIRECTORAT 01.08.2019-01.08.2023 

2 MARIAN LUIZA MEMBRU DIRECTORAT 01.08.2019-01.08.2023 
3 VĂDUVA CONSTANTIN* MEMBRU DIRECTORAT 01.08.2019- 12.06.2020 
4 PLĂIAȘU GABRIEL* MEMBRU DIRECTORAT 03.08.2020- 01.08.2023 

  
* Prin HCS nr. 36/16.10.2020 domnul Gabriel Plăiașu a fost selectat pentru poziția de membru al 
Directoratului pentru perioada rămasă a mandatului acordat inițial domnului Constantin Văduva, ca urmare 
a renunțării acestuia la mandat. 

 
Pe parcursul anului 2020 membrii Directoratului s-au întrunit în ședințe în cadrul cărora au fost emise un 
număr total de 279 decizii.  
Pe parcursul anului 2020 membrii Consiliului de Supraveghere au emis un număr de 43 de hotărâri, 
ședințele desfășurându-se atât fizic, la sediul Societății, cât și prin mijloace electronice de comunicare la 
distanță. La ședințele Consiliului de Supraveghere au participat și membrii Directoratului, precum și șefii 
entităților organizatorice care au întocmit materialele suport pentru punctele aflate pe ordinea de zi. 
Pe parcursul anului 2020 acționarul unic a fost implicat în organizarea a 18 ședințe, la care au participat 
membrii Directoratului pentru susținerea materialelor aflate pe ordinea de zi. 
 
CAP. III - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE 

 
La data de 31.12.2020  Societatea dispune de active imobilizate în sumă totală de 376.005.775 lei, constând 
în imobilizări financiare în valoare de 375.691.550 lei, ce reprezintă participațiile SAPE SA în alte societăți, 
imobilizări corporale în sumă de 270.098 lei și imobilizări necorporale în sumă de 44.127 lei. 

 
Investițiile pe termen scurt (depozite bancare constituite) sunt în sumă de 951.474.781 lei, iar disponibilul 
din conturile curente la bănci este în sumă de 15.792.242 lei.      
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CAP. IV - INVENTARIEREA  
 

Pentru stabilirea situației reale a patrimoniului, în vederea asigurării integrității elementelor patrimoniale, 
s-a efectuat inventarierea generală a patrimoniului, în baza Deciziei SAPE SA nr. 200 din 14.09.2020. 
Rezultatele inventarierii au fost consemnate în Procesul Verbal de Inventariere nr. 4019 din 21.12.2020, 
nefiind constatate diferențe. 
 
Organizarea și efectuarea inventarierii s-au desfășurat potrivit prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991 
republicată, cu modificările și completările ulterioare și OMFP de aprobare a Normelor privind organizarea 
si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii  nr. 2861/2009.  
S-a efectuat inventarierea soldurilor conturilor contabile la data de 31.10.2020. Această operațiune s-a 
derulat în perioada 16.11.2020 – 14.12.2020, a fost efectuată de cele două Comisii de inventariere 
desemnate prin Decizia Directoratului nr. 200/14.09.2020 și a cuprins următoarele capitole:  
 
1. Inventarierea activelor imobilizate de natura imobilizărilor corporale și necorporale – conturi contabile 

205, 213, 214, 8039 (în afara bilantului ), active circulante de natura stocurilor și inventarierea 

obiectelor de inventar în folosința salariaților, contul contabil 8035 (cont inafara bilantului), cu 

soldurile la data de 31.10.2020.  

Nu au fost constatate diferențe +/- față  de balanța de verificare întocmită  la data de 31.10.2020. Urmare 

a inventarierii au fost constatate bunuri uzate moral și/sau tehnic și au fost făcute propuneri de casare a 

acestora, valoarea totală fiind în sumă de 68.742,78 lei. 

2.  Inventarierea titlurilor de participare deținute de către SAPE SA în societățile asociate, cont contabil 

263 ”Acțiuni deținute în entitățile asociate”. Numărul de actiuni detinute de SAPE SA și valoarea 

nominala a detinerilor sunt cele reflectate în balanta de verificare întocmită la 31.10.2020. Cotele de 

participatii corespund cu cele înscrise în actele constitutive, excepție făcând Enel Distributie Banat 

unde, desi SAPE SA își păstreaza numărul de actiuni, cota de participare s-a diminuat de la 24,8683% 

la 24,8672% prin intrarea în acționariat a Societatii Energetice Electrica SA. 

3. Inventarierea conturilor din clasa 4 – furnizori interni și externi, salarii, obligații către bugetul statului, 

TVA de plată/recuperat, debitori, creditori, cheltuieli în avans, sume în curs de clarificare, s-a efectuat 

pe soldurile del a data de 31.10.2020, nefiind constatate diferente fata de balanta de verificare întocmita 

la 31.10.2020.  

4. Inventarierea conturilor din clasa 5 – conturi la bănci, depozite, depozite owernight, avansuri spre 

decontare si  alte valori. Nu au fost constatate diferențe față de evidența contabilă la 31.10.2020. 

 Au fost inventariate de asemenea și litigiile interne si internaționale aflate pe rolul instanțelor la data 

de 31.10.2020, în care SAPE SA este parte, precum și provizioanele constituite în legătură cu acestea. 

În  anul 2020 activitatea comercială a SAPE SA a fost extinsă, prin modificarea organigramei și înființarea 
Biroului comercial. Astfel,  prin intermediul Biroului comercial, în contextul pandemiei Covid-19 a fost 
derulata activitatea de achizitionare de materiale și echipamente necesare combaterii epidemiei de 
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coronavirus COVID-19, cu respectarea Hotararilor AGA nr.4/01.04.2020, nr.5/07.04.2020 si 
nr.8/19.05.2020, a Procedurii Interne nr. 1456/22.04.2020 si a Instructiunilor de lucru SAPE SA privind 
activitatea de achiziție a produselor farmaceutice, dispozitivelor medicale, echipamentelor de protectie si 
biocide, aprobate de conducerea societatii.  
Pentru realizarea activității de comercializare a materialelor de protecție, au fost  intreprinse demersurile 
legale pentru ca SAPE SA să obțină avizul de functionare ANMDMR pentru activitati în domeniul 
dispozitivelor medicale, în baza Ordinului emis de Ministerul Sanatatii nr.1008/2016, pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a titlului XX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, referitoare la avizarea activităţilor în domeniul dispozitivelor medicale.   
 
Achizițiile de  produse farmaceutice și dispozitive medicale s-au realizat de la producători autohtoni și 
producători externi. Vânzarea produselor farmaceutice și a dispozitivelor medicale s-a realizat către 
ministere, organisme publice/private, farmacii și alte companii private. 

 
 Achizițiile directe au fost realizate în conformitate cu punctului 8.6.4.1 din Procedura operațională 

privind activitatea de achiziții nr. 1456/22.04.2020;  
 Au fost încheiate un număr de 53 de  contracte, acorduri cadru, contracte subsecvente, acte adiționale; 
 numărul de procese de achiziții pe categorii: Servicii - 25, Produse - 28, Lucrări - 0; 
 durata medie a unui proces de achiziție publică pe categorii -14 zile; 
 contracte de furnizare bunuri/servicii  semnate în perioada de raportare – 53; 

 
 

CAP. V – SITUATIA CREANTELOR  si  DATORIILOR 
 

 La data de 31.12.2020, Societatea are înscrise în evidența contabilă creanțe totale în sumă de  
11.681.270 lei,  din care: 

Creante 
Sold la 

31 decembrie 2020 
 (lei) 
I. Creanțe din active imobilizate - 
Furnizori-debitori     9.389.751 
Clienti neincasati 11.116 
Sume de recuperat de la CASMB 87.216 
Taxa pe valoarea adăugată de 
recuperat              2.181.126 

Alte creanțe de personal - 
Debitori diverși 2.599 
Impozit pe profit de recuperat - 
II. Creanțe din active circulante, 
total  

 
11.671.808              

 
III. Provizioane pentru 
deprecierea creanțelor  - 

IV. Cheltuieli înregistrate în 
avans  9.462 
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Din totalul creanțelor aflate în sold la 31 decembrie 2020, cea mai mare pondere o reprezintă avansul în 
sumă de  9.389.751 lei, achitat pentru preluarea unui Parc Solar Fotovoltaic de 5MW și pentru achizitia 
unui teren intravilan în suprafață de 37.822 mp, achizitii ce au fost aprobate prin HAGEA nr.16/21.12.2020.  
 
TVA de recuperat este în sumă de 2.181.126 lei, iar suma de recuperat de la FNUASS pentru concediile 
medicale achitate de societate este de 87.216 lei. 
 
 Datoriile Societății la 31.12.2020  sunt în sumă totală de  25.733.875 lei, defalcate astfel: 

 

Datorii 
Sold la 

31 decembrie 2020 
 (lei) 
I. Datorii financiare - 
II. Alte datorii – total, din care: 25.733.875 
– furnizori 182.878 

– datorii fata de bugetul asigurărilor sociale  
246.914 

– datorii față de bugetul de stat             62.468 
– rețineri din salarii datorate terților         3.022 
– datorii fata de salariați  
- remuneratii Directorat 
- concedii medicale 
-alte datorii catre salariati 
- creditori 

104.885         
42.038 

                    11.525 
445        

25.079.700 
TOTAL DATORII                          25.733.875   

 
 
Furnizorii în sold la 31 decembrie 2020 sunt în sumă de 182.878 lei, din care suma de 29.548 lei reprezintă 
furnizori - facturi nesosite aferente serviciilor prestate în anul 2020.  
 
Suma de 25.079.700 lei, înregistrată în contul contabil 462 „Creditori diverși”, reprezintă participația 
Societății în procent de 20% la Fondul de Investiții în Energie Kazah-Român SA, înființat în anul 2018 de 
asociații: KMG International N.V. SRL (KMGI) și SAPE SA.  
 
 

CAP. VI - SITUATIA FINANCIAR - CONTABILA 

Activitatea financiar – contabilă a SAPE SA este organizată și se desfășoară în conformitate cu Legea 
Contabilității nr.82/1991 republicată, cu toate modificările și completările ulterioare, cu Ordinul 
Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile 
financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate cu toate modificările și completările 
ulterioare și cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3781/2019 privind principalele aspecte legate 
de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor 
economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și 
completarea unor reglementari contabile. Contabilitatea a fost organizată și condusă în concordanță cu 
prevederile legale. 
Înregistrările în contabilitate s-au făcut cronologic și sistematic, pe baza documentelor justificative. 
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Prin operațiunile financiar-contabile efectuate s-au respectat principiile contabile ale continuității activității, 
prudenței, permanenței metodelor, independenței exercițiului, evaluării separate a elementelor de activ și 
de pasiv, intangibilității exercițiului, necompensării, prevalenței economicului asupra juridicului, pragului 
de semnificație. 
 

• Situația dividendelor încasate de Societate în anul 2020 

 
 Nr. 

crt. 
Societatea Dividende încasate 

în anul 2020 

1 Enel Energie Muntenia SA 8.821.950 
2 Enel Distribuție Muntenia SA 156.633.577 
3 Enel Distribuție Banat SA 220.371.976 
4 Enel Distribuție Dobrogea SA 125.200.746 
5 Enel Energie SA 0,00 
6 OMW Petrom 413.623 
7 SNN Nuclearelectrica 376.048 
8 Romgaz 350.829 
9 Indra  Soluciones SA 570.311 
10 Bursa Română de Mărfuri SA 3.538 
11 Hidro Tarnița SA 0,00 

 TOTAL (lei) 512.742.598 
 
 

• Situația dividendelor plătite de Societate acționarului unic în anul 2020, din profitul anului 
2019 

 
Conform HAGOA nr. 9/22.05.2020 s-a aprobat repartizarea din profitului net al anului 2019 în 
sumă de 12.211.118,93 lei, din care dividende cuvenite acționarului în sumă de 5.906.232,97 
lei. Plata s-a efectuat în data de 20.07.2020 cu OP nr. 1 din contul deschis la Alpha Bank. 

 
• Execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 

  INDICATORI Nr. 
rd. 

Aprobat 
rectificat 

2020 

Realizat 
an 2020 

% 

6=5/4 

0 1 2 3 4 5 6 

I.     VENITURI TOTALE  (Rd.1=Rd.2+Rd.5) 
1 541,360 564,678 104.31% 

  1   Venituri totale din exploatare, din care: 2 22,079 22,224 100.66% 
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    a) subvenţii, cf. prevederilor  legale în vigoare 3     0.00% 

    b) transferuri, cf.  prevederilor    legale  în  
vigoare 4     0.00% 

2   Venituri financiare 5 519,281 542,454 104.46% 
II     CHELTUIELI TOTALE  (Rd.6=Rd.7+Rd.19) 6 225,286 168,050 74.59% 

  

1   
Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= 
Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care: 

7 218,352 157,501 72.13% 

  

A. cheltuieli cu bunuri si servicii 8 206,014 22,786 11.06% 

B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte 
asimilate 9 10 15 150.00% 

C. cheltuieli cu personalul, 
(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care: 10 10,059 8,213 81.65% 

  C0 Cheltuieli de natură 
salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13) 11 6,056 4,316 71.27% 

  C1 ch. cu salariile  12 5,246 3,837 73.14% 
  C2 bonusuri 13 810 479 59.14% 
  C3 alte cheltuieli  cu personalul, din care: 14 0 0 0.00% 
    cheltuieli cu plati compensatorii aferente 

disponibilizarilor de personal 15 0 0 0.00% 
  

C4 
Cheltuieli aferente contractului de mandat 
si a altor organe de conducere si control, 
comisii si comitete 16 3,785 3,722 98.34% 

  C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de 
angajator 

17 
218 175 80.28% 

D. alte cheltuieli de exploatare 18 2,269 126,487 5574.57% 
2   Cheltuieli financiare 19 6,934 10,549 152.13% 

III     REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 
(Rd.20=Rd.1-Rd.6) 20 316,074 396,628 125.49% 

IV 1   IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21       
  2   IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT 22       

  3   VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT 
AMÂNAT 23       

  4   IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI 24       

  5   ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA 
ELEMENTELE DE MAI SUS 25       

V     
PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A 
PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-
Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care: 26 316,074 396,628 125.49% 

  

1   Rezerve legale 27 15,804 19,831 125.48% 

2   Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale 
prevăzute de lege 28       

3   Acoperirea pierderilor contabile din anii 
precedenţi 29       
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4   

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru 
proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, 
precum şi pentru constituirea surselor necesare 
rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, 
comisioanelor şi altor costuri aferente acestor 
împrumuturi 30       

5   Alte repartizări prevăzute de lege 31       

6   
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor 
de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 ( Rd. 32= Rd.26-
(Rd.27 la Rd. 31)>= 0) 32 300,270 376,797 125.49% 

7   

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% 
din profitul net,  dar nu mai mult de nivelul unui 
salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul 
operatorului economic în exerciţiul  financiar de 
referinţă  33 500 289 57.80% 

8   

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau 
local în cazul regiilor autonome, ori dividende 
cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ 
companiilor naţionale şi societăţilor cu capital 
integral sau majoritar de stat, din care:  34 150,385 188,543 125.37% 

  a)    - dividende cuvenite bugetului de stat  35 150,385 188,543 125.37% 
  b)    - dividende cuvenite bugetului local 36       
  c)    - dividende cuvenite altor acţionari 37       

9   
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la 
Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi 
constituie sursă proprie de finanţare 38 149,885 188,253 125.60% 

VI     VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39       

VII     
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI 
EUROPENE,   din care 40       

    a)  cheltuieli materiale 41       
    b) cheltuieli cu salariile 42       
    c) cheltuieli privind prestarile de servicii 43       
    d) cheltuieli cu reclama si publicitate 44       
    e) alte cheltuieli 45       

VIII     SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, 
din care: 46 1,077,317 637,637 59.19% 

  1   Alocaţii de la buget 47       

        alocaţii bugetare aferente plăţii 
angajamentelor din anii anteriori 48       

IX     CHELTUIELI  PENTRU INVESTIŢII 49 874,186 118,614 13.57% 
X     DATE DE FUNDAMENTARE         

  
1   Nr. de personal prognozat la finele anului 50 45 40 88.89% 
2   Nr.mediu de salariaţi total 51 40 37 92.50% 
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3   
Castigul mediu  lunar pe salariat (lei/persoană) 
determinat pe baza cheltuielilor de natură 
salarială  52 11,640 9,113 78.29% 

4   

Câştigul mediu  lunar pe salariat (lei/persoană) 
determinat pe baza cheltuielilor de natură 
salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului 
de stat  53 11,640 9,113 78.29% 

5   
Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 
personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) 54 552 601 108.82% 

6   
Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 
personal mediu recalculată cf. Legii anuale a 
bugetului de stat 55       

7   
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total 
personal mediu (cantitate produse finite/ 
persoană) 56       

8   Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( Rd. 
57= (Rd.6/Rd.1)x1000) 57 416 298 0.00% 

9   Plăţi restante 58 0 0 0.00% 
10   Creanţe restante 59 0 0 0.00% 

                  
 

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SAPE SA a fost aprobat prin Ordinul comun nr.758/1872/769 
al Ministrului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, al Ministrului Finanțelor Publice și al 
Ministrului Muncii si Protecției Sociale, publicat în Monitorul Oficial nr.334 din data 24 aprilie 2020.  

Prin HAGOA nr.9 din 22.05.2020, la pct.1:”Se aprobă stabilirea Bugetului de Venituri si Cheltuieli 
pentru anul 2020 al SAPE SA,  în forma aprobată prin Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului 
de afaceri, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii și protecției sociale nr. 
758/1872/769/2020, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 334/24.04.2020, privind aprobarea 
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea de Administrare a Participațiilor în 
Energie SA, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.” 

În perioada 01.01.2020-29.02.2020 societatea  a efectuat cheltuielile  în limita a 1/12 din valoarea 
cheltuielilor totale aprobate pentru anul anterior, respectând astfel prevederile OUG. Nr. 26/2013, art. 8, 
alin. (1): “Până la aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru anul curent, operatorii economici 
pot efectua cheltuieli totale lunar, în limita a 1/12 din cheltuielile totale aprobate prin bugetele de venituri 
şi cheltuieli ale anului precedent sau 1/12 din cheltuielile totale propuse în proiectul de buget aprobat de 
Adunarea generală a acționarilor, respectiv Consiliul de administraţie al operatorului economic, după caz, 
în situaţia în care acestea sunt mai mici decât cele din anul precedent.” 

În luna martie 2020 s-au efectuat cheltuieli în limita a 90% din 1/12 din valoarea cheltuielilor totale 
aprobate pentru anul anterior, conform alin.(4), art. 8 din OUG nr. 26/2013:”Operatorii economici care în 
termen de 45 de zile de la împlinirea termenului stabilit la art. 6 alin. (1) şi (2), după caz, nu au aprobat 
bugetul de venituri şi cheltuieli în conformitate cu art. 4 pot angaja şi efectua cheltuieli lunar în cuantum 
de 90% din limita prevăzută la alin. (1) şi (2), după caz, începând cu luna următoare împlinirii acestui 
termen şi până la data aprobării.” 
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Prin Adresa SAPE nr. 2599 din data de 03.08.2020 s-a depus la Ministerul Economiei, Energiei si 
Mediului de Afaceri Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2020, avizat prin Hotararea 
Consiliului de Administratie nr.27 din data de 31.07.2020, în vederea aprobarii prin ordin comun. 

Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2020 a fost aprobat prin Ordinul Comun nr. 
2759/2756/1354 al Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, al Ministrului Finanțelor 
Publice și al Ministrului Muncii și Protecției Sociale și publicat în Monitorul Oficial nr. 866 din data de 23 
septembrie 2020. 
 
VENITURI TOTALE – valoarea realizată este în sumă de 564.678 mii lei, față de valoarea estimată  
pentru anul 2020 de 541.360 mii lei, astfel: 
 
 Venituri din exploatare - 22.224 mii lei, din care : 22.144 mii lei  reprezentând venituri din 

vanzarea măstilor medicale, 76 mii lei venituri din prestarea serviciilor de consultanță, obținute în 
baza Contractului încheiat cu Fondul de Investitii în Energie Kazah-Roman și 4 mii lei alte venituri 
din exploatare. 

 
 Venituri financiare – 542.454 mii lei, din care: 12.455 mii lei venituri din diferențe de curs valutar,  

15.939 mii lei venituri din dobânzi și venituri din dividende 512.743 mii lei. 
 
În data de 21.02.2020, SAPE S.A. a încasat de la Enel Distribuție Muntenia, Enel Distribuție  Banat si 

Enel  Distribuție Dobrogea, prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1/2020, suma de 
477.166 mii lei, reprezentând dividende distribuite către acționari din contul contabil ”Rezultatul reportat”, 
proporțional cu cota de participare la capitalul social al acestora. 
In data de 11.08.2020 s-a incasat suma de 25.040 mii lei, reprezentând diferenta dividendelor repartizate 
din rezultatul reportat al societatii Enel Distributie Dobrogea. 
Suma de 1.141 mii lei reprezintă contravaloarea dividendului încasat de la societatile listate la bursa de 
valori București, la care SAPE SA detine  actiuni (SNN 376 mii lei, SNG 351 mii lei si SNP 414 mii lei). 
 
Suma de 574 mii lei reprezintă contravaloarea dividendului incasat de la societatile asociate  la care SAPE 
detine actiuni (Indra Soluziona 570 mii lei si BRM 4 mii lei). 
In baza HAGOA nr.6/23.09.2020 a Enel Energie Muntenia s-a aprobat distribuirea din rezultatul reportat 
la 31.12.2018 a unor dividende extraordinare, iar SAPE SA a încasat în data de 13.10.2020, suma de 8.822 
mii lei.  
 
CHELTUIELI TOTALE : valoarea realizată de 168.050 mii lei, față de valoarea estimata pentru  anul 
2020 de 225.286 mii lei, astfel: 
 

1. Cheltuieli de  exploatare: 157.501 mii lei, din care cheltuieli cu bunuri si servicii 22.786 mii lei, 
cheltuieli cu impozite si taxe 15 mii lei, cheltuieli cu personalul  8.213 mii lei, alte cheltuieli de 
exploatare -126.487 mii lei; 
 

Ponderea cea mai mare în totalul cheltuielilor cu bunuri și servicii o reprezintă: 
 cheltuielile cu marfurile vandute în suma de  19.589 mii lei 
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Actionarul unic al SAPE SA a aprobat, prin Hotararea AGA nr.4/01.04.2020, modificarea actului 
constitutiv al societății în sensul desfasurarii de către SAPE S.A. de activitati în domeniul comerțului cu 
produse farmaceutice și dispositive medicale. 
Prin HAGOA nr.5 din data de 07.04.2020 s-a aprobat achiziția de produse farmaceutice și dispozitive 
medicale până la un plafon a cărui limită superioară se poate situa la nivelul contravalorii de 100.000.000 
lei. 
Prin HAGEA nr.8 din data de 19.05.2020 s-a aprobat majorarea plafonului indicat în cuprinsul punctului 
5) din Hotărârea AGOA nr. 5/07.04.2020 la nivelul contravalorii de 200.000.000 lei. 
Astfel, începând cu luna mai 2020 SAPE S.A. a început activitatea de comert cu produse farmaceutice si 
dispozitive medicale, în conformitate cu cerintele Ordinului emis de Ministerul Sanatatii nr.1008/2016, 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XX din Legea nr. 95/2006 privind reforma 
în domeniul sănătăţii, referitoare la avizarea activităţilor în domeniul dispozitivelor medicale și a 
achiziționat măști de protecție (stoc tampon) pentru asigurarea necesarului național, care în prezent se află 
în antrepozit vamal. 
 
 alte cheltuieli de exploatare în sumă de 126.487mii lei  

 
La 31.12.2020 s-au constituit provizioane în valoare totală de 128.981 mii lei, astfel: 

- 1.987 mii lei provizioane pentru litigii, amenzi, penalități, despăgubiri, daune; 
 

- 3.979 mii lei provizion pentru componenta variabilă a membrilor Consiliului de Supraveghere, 
membrilor Directoratului și a Directorului Economic pentru anul 2020. Suma efectiv cuvenită și de 
plătit se va stabili după revizuirea generală în baza Standardelor Internaționale privind 
Angajamentele de Asigurare,  ce se va efectua după auditarea Situațiilor financiare de către auditorul 
extern, JPA Audit SRL ; 
 

- 122.726 mii lei ajustări de valoare aferente stocului de mărfuri de natura măștilor de protecție la  
data de 31.12.2020, aflate la terți. Conform pct. 8.8 din OMFP 1802/2014, ajustările de valoare sunt 
destinate să țină cont de modificările valorilor activelor, stabilite la data bilanțului, în funcție de 
caracterul permanent sau nu al ajustării respective. Ajustările permanente sunt amortizările, iar cele 
provizorii sunt ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, funcție de caracterul permanent 
sau provizoriu al ajustării respective. 
 Având în vedere și prevederile art. 270, pct. 2 din OMFP 1802/2014,” ajustările de valoare se fac 
pentru activele circulante în vederea prezentării acestora la cea mai mică valoare de piață sau,  în 
circumstanșe  speciale , la o altă valoare minimă  atribuibilă  acestora la data bilanțului.” 
 

- 289 mii lei provizion pentru participarea salariaților SAPE S.A. la profitul anului 2020. 
Provizioanele constituite în anul 2020 au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere SAPE 
S.A. 
In cursul anului 2020 s-au reluat provizioane în valoare totală de 2.618 mii lei, astfel: 

- 534 mii lei provizion pentru componenta variabilă a membrilor consiliului de Supraveghere SAPE 
SA conform Contractelor de Mandat, proportional cu durata mandatului in anul 2019; 
 

- 897 mii lei provizion pentru componenta variabilă a membrilor Directoratului  SAPE SA conform 
Contractelor de Mandat, proportional cu durata mandatului în anul 2019; 
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- 636 mii lei provizion constituit pentru litigiul cu Electrica in Dosarul nr.46365/3/2016; 
 

- 300 mii lei provizion pentru participarea salariaților SAPE S.A. la profitul anului 2019; 
 

- 12 mii lei provizion constituit pentru litigiul cu Delgaz Grid SA in Dosarul nr.660/1371/2015; 
 

- 239 mii lei provizioane constituite pentru litigiile pe care societatea le avea pe rol si care nu au fost 
utilizate, fiind anulate. 
 

In cursul anului 2020 societatea a înregistrat cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si 
necorporale în valoare totală de 124 mii lei,  iar  Cheltuielile de personal realizate au fost în  suma de 8.213 
mii lei. 
 

2. Cheltuieli  financiare: 10.549 mii lei, reprezentând cheltuieli din diferențe nefavorabile de curs 
valutar, societatea având obligativitatea, în conformitate cu prevederile pct. 304, alin 3 din OMFP nr. 
1802/2014: „la finele fiecărei luni, disponibilitățile în valută și alte valori de trezorerie, cum sunt 
titlurile de stat în valută, acreditive și depozite în valută se evaluează la cursul de schimb al pieței 
valutare, comunicat de BNR din ultima zi bancară a lunii în cauză” și alin. 4 „diferențele de curs 
înregistrate se recunosc în contabilitate la venituri sau cheltuieli din diferențe de curs valutar, după 
caz”, de a înregistra lunar în evidențele contabile diferențele din reevaluarea disponibilităților 
deținute în monedă străină. 

 
INVESTIȚII 
 

În anul 2020 s-au estimat cheltuieli pentru investiții în sumă totală de 874.186 mii lei. Acestea au fost 
dimensionate în funcție de obiectivele de investiții necesare a fi realizate.   

Principalele proiecte de investiții cuprinse în planul de investiții sunt:  
A. Investiții solicitate de entitățile organizatorice din cadrul SAPE S.A., conform adreselor transmise, 

pentru buna desfășurare a activității , în suma de 418 mii lei; 
 

B. Investiții majore multianuale derulate de SAPE S.A. în suma de 873.768 lei, pentru anul 2020. 
 
Investițiile realizate în perioada 01.01-31.12.2020 sunt în sumă totală de 118.614 mii lei și cuprind: 196 
mii lei  achiziție de imobilizări corporale necesare desfășurării activității,  94.060 mii lei aport la capitalul 
social al societatii Titan Power S.A. , 9.243 mii lei Parc fotovoltaic Darvari, 146 mii lei teren,  14.968 mii 
lei achiziții pachete de acțiuni de la companiile din Sistemul Energetic, listate la Bursa de Valori București, 
astfel: 
  
 
 
 
 
 
 
 

 mii lei 
SNGN ROMGAZ 6.903 
OMV PETROM 4.987 

SN NUCLEARELECTRICA 3.078 
TOTAL 14.968 
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CAP. VIII   MONITORIZARE POSTPRIVATIZARE 
 

SAPE S.A., prin Serviciul Monitorizare Postprivatizare, a întreprins toate demersurile necesare pentru 
informarea trimestrială a Ministerului Energiei și ulterior a Ministerului Economiei, Energiei și Mediului 
de Afaceri, conform prevederilor HG nr. 881/2004, teza a II-a, pct. 2.3 Competențe și atribuții din Strategia 
de privatizare a unor societăți comerciale aflate în portofoliul Ministerului Economiei și Comerțului, 
respectiv: „societățile comerciale ale căror filiale s-au privatizat vor transmite trimestrial rapoarte.”  

Cu privire la Contractele de Privatizare Electrica Banat, Electrica Dobrogea și Electrica Muntenia Sud și 
având în vedere următoarele: 
 Prevederile Tezei a II-a pct. 2.3 Competențe și atribuiți din Strategia de privatizare a unor societăți 

comerciale aflate în portofoliul Ministerului Economiei și Comerțului, aprobată prin HG nr. 881/2004, 
respectiv: „Societățile comerciale ale căror filiale s-au privatizat vor transmite trimestrial rapoarte”; 

 Dobândirea de către SAPE S.A. a calității de Vânzător, în aceste contracte; 
 Constatările Curții de Conturi cu privire la inexistența acestor Rapoarte trimestriale, pentru perioada 

2005-2012,  
de la momentul înființării și până în prezent, SAPE SA, prin Serviciul Monitorizare Postprivatizare, 
elaborează și transmite trimestrial către Ministerul Energiei, Rapoarte cu privire la monitorizarea 
Contractelor de Privatizare și a activităților societăților, rezultate din acestea. 
 
Astfel, în perioada de referință au fost elaborate și transmise către Minister următoarele:  

 
i) rapoartele aferente trimestrului IV 2019, transmise către Ministerul Economiei, Energiei și 

Mediului de Afaceri,  prin adresa nr. 253/28.01.2020 și înregistrată la MEEMA cu nr. 
200161/30.01.2020; 

ii) rapoartele corespunzătoare trimestrului I 2020, transmise prin adresa nr. 1183 din data de 
01.04.2020, comunicată prin e-mail către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de 
Afaceri, care a fost înregistrată la DGPAPSE cu nr. 201528/01.04.2020. 

iii) rapoartele corespunzătoare trimestrului II 2020, transmise prin adresa nr. 2470 din data de 
21.07.2020, comunicată prin e-mail către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de 
Afaceri, care a fost înregistrată la DGPAPSE cu nr. 451169/21.07.2020. 

iv) rapoartele corespunzătoare trimestrului III 2020, transmise către Ministerul Economiei, 
Energiei și Mediului de Afaceri, prin adresa nr. 3386 din data de 15.10.2020, care a fost 
înregistrată la DGAPS cu nr. 452457/15.10.2020. 

 
       Prin Serviciul Monitorizare Postprivatizare a fost desfasurată și continuată în anul 2020, 
-  monitorizarea  contractelor de privatizare, drepturile și obligațiile ce rezultă din Contractele de 
Privatizare ; 
- solicitarea de  informații și documente aferente  cu privire la situația investițiilor realizate trimestrial în 
anul 2020 de către Societățile Enel; 
- situația trimestrială a contractelor cu părți afiliate pentru EDB, EDD și EE. 
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       Societățile au dat curs, trimestrial,  solicitărilor SAPE S.A., prezentate mai sus, iar informațiile 
prezentate au făcut obiectul următoarelor Note de informare: 
 

• NOTA DE INFORMARE a Directoratului nr. 1650/12.05.2020 cu privire la situația investițiilor 
realizate de către Societățile EDB, EDD, EE, EDM și EE și situația contractelor încheiate cu 
părțile afiliate în perioada corespunzătoare trimestrul I 2020; 

 
• NOTA nr. 2671/10.08.2020 de Informare a Directoratului SAPE cu privire la situația investițiilor 

realizate de către Societățile EDB, EDD, EE, EDM și EE și situația contractelor încheiate cu 
părțile afiliate în perioada corespunzătoare trimestrul II 2020, conform celor comunicate de 
reprezentanții Enel; 

 
• NOTA nr. 3171/29.09.2020 de COMPLETARE A NOTEI  SMP DE INFORMARE nr. 

2671/10.08.2020 cu privire la situația investițiilor realizate de către Societățile EDB, EDD, EE, 
EDM și EEM și situația contractelor încheiate cu părțile afiliate în perioada corespunzătoare 
trimestrul II 2020; 

 
• NOTA nr. 3707/18.11.2020 de Informare a Directoratului SAPE cu privire la situația investițiilor 

realizate de către Societățile EDB, EDD, EE, EDM și EE și situația contractelor încheiate cu 
părțile afiliate în perioada corespunzătoare trimestrul III 2020, conform celor comunicate de 
reprezentanții Enel. 

 
Pentru  ducerea  la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. X/40194/10.08.2012 a CCR au fost 
redactate  de către SAPE  Informării comunicate CCR cu  nr. 1344/13.04.2020 și înregistrată la CCR cu 
nr. 126767/14.04.2020 si Informării CCR cu nr. 3112/23.09.2020, înregistrată la CCR cu nr. 
136060/23.09.2020, cu privire la statusul măsurilor dispuse. 
 

CAP. IX-  ACTIVITATEA DE CONTENCIOS SI AVIZARE JURIDICA 
 
 

În perioada anului 2020, prin Serviciul Contencios și Avizare Juridică au fost desfasurate  activitati 
privind: 

• Avizare diverse proceduri privind activitatea administrativă, de control financiar preventiv 
propriu, achiziții, activității SMP, organizarea și funcționarea casieriei, activitatii SCAJ, activitatii 
SAPM, privind scoaterea din funcțiune, casarea / declasarea mijloacelor fixe și a altor bunuri 
materiale altele decât mijloace fixe și valorificarea acestora, privind organizarea și exercitarea 
controlului financiar de gestiune, derulare contractelor, activitatii de vânzări, consultanță, 
elaborarea procedurilor interne, activității financiar-contabile, privind delegarea de  competente, 
privind criteriile de evaluare a performanțelor profesionale ale salariaților, privind certificatele 
medicale, declarațiile de avere și interese, pontajul și necesarul de tichete de masă, întocmirea 
fișelor de post, privind formarea profesională, concediul de odihnă, concediul fără plată și zilele 
libere plătite, privind modul de desfășurare a activităților (import, distribuție), identificarea și 
trasabilitatea dispozitivelor medicale, derularea proiectelor de investiții; 
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• Reprezentare interese societate în dosarele în care societatea este parte : Dosar nr.660/1371/2015, 
Dosar nr.949/30/2019 Dosar nr.19609/3/2019, Dosar nr.19565/3/2019 Dosar nr. 3665/118/2019,  
Dosar nr.2976/30/2019, Dosar nr.988/30/2019, Dosar nr.881/2/2020, Dosar nr. 5569/299/2020, 
Dosar nr. 31967/3/2019, Dosar nr. 5699/2/2013** , Dosar nr. 29610/3/2018; 

  
• au fost avizate/înregistrate un număr de 176 contracte, acte adiționale, acorduri de 

confidențialitate; 
• a fost înregistrate 11 mențiuni la Oficiul Registrului Comerțului București; 
• au fost acordate un număr de 235 de vize de legalitate pe decizii ale Directoratului societății; 
• au fost emise puncte de vedere si opinii legale; 
• au fost emise și avizate note de fundamentare privind : modificarea actului constitutiv, prin 

completarea obiectului de activitate, aprobarea de către Directorat a achiziției de servicii de 
consultanță juridică având ca scop emiterea ”pro bono” a unei opinii legale cu privire la indicatorii 
de performanță financiari și nefinanciari pentru perioada Contractului de Mandat încheiat cu 
Membrii Directoratului; privind munca la domiciliu, privind remunerația directorului economic; 
privind competența de aprobare a indicatorilor de performanță Directorat /CS, modificarea actului 
constitutiv, înființarea Biroului Comercial, achiziții de produse farmaceutice și dispozitive 
medicale; soluția pronunțată în Dosarul nr.46365/3/2016, notă privind avizarea de către persoana 
responsabilă  cu activitatea de control financiar de gestiune a execuției bugetare; notă de informare 
cu privire la promovarea/nepromovarea cererii de chemare în judecată privind anularea HAGOA 
ENEL ENERGIE S.A. nr.3/12.05.2020, publicată în MO nr.2451/20.07.2020  Partea a IV-a; notă 
de informare privind Hotărârea civilă nr.3296/21.06.2020 pronunțată de Tribunalul București 
Secția a VIII-a - Conflicte de Muncă și Asigurări Sociale, în Dosarul nr.8197/3/2020; pentru 
avizarea de către Consiliul de Supraveghere și aprobarea de către Adunarea Generală a 
Acționarilor a achiziției de servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică a SAPE SA 
pentru ducerea la îndeplinire a măsurii 1.5 dispuse de Curtea de Conturi a României prin Decizia 
nr. CCR nr.X/40194/10.08.2012; Notă de informare a Directoratului SAPE cu privire la obligațiile 
de mediu  corespunzătoare „Centralei Electrică Fotovoltaică (CEF) DĂRVARI”- proprietate 
FOTO SOLAR S.R.L.; aplicabilitatea prevederilor Legii nr.99/2016,  

• draft Memorandum de înțelegere în ceea ce privește investiția, construcția, operarea și transferul 
Centralei Hidroelectrice din România, cu participare Societatea de Administrare a Participațiilor 
în Energie SA, BUSAN KOREA BIOTECHNOLOGY CO., LTD, Korea Western Power Co., 
LTD., Hyundai Engineering Co., LTD și GE Global Services GMBH Sucursala Coreea; 

• au fost întocmite și transmise către FIEKR sinteze ale legislației aplicabile conform contractului 
nr.62/12.05.2020, incheiat cu aceasta societate. 

• au fost întocmite proiecte de contracte ; 
• s-au întocmit documentații înaintate către ANMDM; 
• s-au emis informări/obiectiuni la rapoarte de follow up CCR. 

 
 
 
 
 



 

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

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

                              

  
 

     
 

19/22 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 

 

CAP. X - INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI 

a) Lichiditatea generala/curenta = Active circulante/Datorii curente este de 1.549,81 la 31 
decembrie 2020, si reprezinta capacitatea  Societății  de a-și onora obligațiile de plată pe termen 
scurt, neexistând riscul incapacității de plată. 
 

LG=AC/DC            1.013.847.027/654.175 = 1.549,81 
 

b) Solvabilitate patrimoniala = Capitaluri proprii/Active totale*100 este de 97,68% la 31 
decembrie la 2020 si reflecta capacitatea Societății de a-și onora toate scadențele, atât pe termen 
scurt cât și pe termen mediu și lung. 
 

SP=CPR/AT*100   1.357.708.277/1.389.862.264*100= 97,68% 
 

     c) Rentabilitatea financiara = Profit net/ Capital propriu*100 este de 29,21%, acest indicator arată    
eficiența cu care este utilizat capitalul propriu în obținerea profitului; creșterea acestui indicator arată ritmul 
de creștere al profitului față de ritmul de creștere al capitalului propriu.           

Rf=PN/CPR*100  396.628.036/1.357.708.277 *100 = 29,21% 
 
     d) Rata autonomiei financiare = Capital propriu/Capital permanent*100 este de 97,73%, indicator 
care arată ponderea capitalului propriu în totalul pasivului bilanțier, situația Societății fiind una bună, fără 
a necesita angajarea de capital împrumutat. 

 
Raf=CPR/PB*100  1.357.708.277/1.389.208.089 * 100 = 97,73% 

    
Acești indicatori au fost calculați pentru a obține o imagine fidelă a situației Societății, a poziției financiare 
fără a ne rezuma numai la un singur indicator de analiză care ar putea conduce la o interpretare eronata a 
situației financiare. 

 
CAP. XI – RISCURI 

 
Riscurile identificate la nivelul SAPE SA sunt următoarele: 
 
1. Riscul investițional, cu două componente: 
 Decapitalizarea societății prin distribuirea unor dividende suplimentare sau excepționale, respectiv 

mai mari decât prevede OUG 64/2001 
 Neîndeplinirea obiectivelor investiționale, cauzată de factori externi SAPE SA (parteneri 

investiționali) 
 

2. Riscul de legalitate, cu două componente: 
 Decizii arbitrale sau judecătorești defavorabile SAPE SA 
 Necomunicarea de către e.o a actelor necesare luării unor măsuri litigioase 
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3. Riscul financiar, cu trei componente: 
 Riscul valutar 
 Riscul de dobândă 
 Riscul de neîncasare a dividendelor cuvenite SAPE SA de la societățile la care deține participații. 

 

CAP. XII – CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE 
          
Conform Planului entității organizatorice Control Financiar de Gestiune nr. 3982/02.12.2019, 

precum și actualizările acestuia (nr. 523/17.02.2020, nr. 1185/01.04.2020, nr. 2538/28.07.2020 și nr. 
3560/29.10.2020)  în anul 2020 au fost efectuate 8 misiuni de control.  
Toate misiunile de control planificate în anul de raportare au fost efectuate.  
A fost actualizată Procedura operațională privind organizarea și exercitarea controlului financiar de 
gestiune, Revizia 1, nr. 1512/23.04.2019, aceasta fiind aprobată prin Decizia Directoratului nr. 
57/12.03.2020. 
 

În urma efectuării misiunilor de control planificate au fost elaborate următoarele rapoarte de control: 
 

 privind derularea planului de investiții la nivelul SAPE S.A. nr. 490/14.02.2020; 
 privind calcularea drepturilor salariale la nivelul SAPE S.A. nr. 1508/30.04.2020; 
 privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului SAPE S.A. nr. 1913/29.05.2020; 
 nr. 2484/22.07.2020 privind ducerea la îndeplinire a Deciziei Directoratului SAPE S.A. nr. 

161/26.06.2020; 
 privind derularea contractelor încheiate la nivelul SAPE S.A. nr. 3126/24.09.2020;  
 privind activitatea desfășurată în cadrul Serviciului Contabilitate și Buget la nivelul Direcției 

Economice nr. 3765/24.11.2020; 
 privind derularea achizițiilor la nivelul SAPE S.A. nr. 3995/17.12.2020.       
În cadrul rapoartelor susmenționate au fost emise 8 măsuri. 

 
 
CAP. XIII – AUDITUL INTERN 
 

La nivelul Societății de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. funcția de audit este înființată 
la nivel de entitate organizatorică.   

Entitatea Organizatorică Audit Public Intern funcţionează în subordinea directă a Directoratului 
SAPE S.A., exercitând o funcţie distinctă şi independentă de celelalte activităţi din cadrul societății. Pe 
parcursul anului 2020 raportarea a fost realizată către Directoratul SAPE S.A., respectiv Comitetul 
Consultativ de Audit din cadrul Consiliului de Supraveghere al Societății, conform Deciziei Directoratului 
nr.144/07.06.2018. 

În cursul anului 2020  Entitatea Organizatorică Audit Public Intern nu a fost implicată în exercitarea 
unor activităţi care fac parte din sfera auditabilă. 

Declarația de independență a fost completată de auditor cu ocazia fiecărei misiuni de audit public 
intern. 

Serviciul Audit Public Intern din cadrul Ministerului  Energiei a avizat favorabil prin adresa nr. 
260377/07.09.2020, Normele specifice de audit public intern și Carta Auditului Intern la nivelul Entității 
Organizatorice Audit Public Intern din cadrul SAPE S.A., ulterior acestea fiind aprobate de către 
Directoratul SAPE S.A. în baza referatului nr. 3165/29.09.2020. 
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La nivelul Entității Organizatorice Audit Public Intern au fost actualizate procedurile privind 
activitatea de audit, acestea fiind aprobate prin Deciziile Directoratului nr. 58, 59, 60 și 61 din data de 
12.03.2020. 

Conform Planului anual de audit public intern pentru anul 2020 actualizat nr. 2926/02.09.2020, 
aprobat de conducerea SAPE S.A., Entitatea Organizatorică Audit Public Intern și-a planificat și efectuat 
un număr de 3 misiuni de asigurare, gradul de realizare al acestuia fiind de 100%. 

 
În urma efectuării celor 3 misiuni de asigurare au fost elaborate următoarele rapoarte: 
- „Evaluarea sistemului de management și control intern la nivelul Biroului Resurse Umane” nr. 

1827/25.05.2020, 
- ”Evaluarea sistemului de management și control intern la nivelul Serviciului Contabilitate și 

Buget” nr. 2869/31.08.2020, 
- „Evaluarea sistemului de management și control intern la nivelul Serviciului Monitorizare 

Postprivatizare” nr. 3723/19.11.2020. 
 
În vederea îmbunătăţirii sistemului de control intern şi îndeplinirea obiectivelor Biroului Resurse 

Umane, auditorul intern în sectorul public a emis 30 de recomandări. 
În urma efectuării misiunilor finalizate cu rapoartele nr. 2869/31.08.2020 și nr. 3723/19.11.2020 nu 

au fost elaborate recomandări. 
 
În ceea ce privește planificarea activității de audit public intern în cadrul SAPE S.A. pentru anul 

2021, a fost elaborat Planul anual nr. 3862/07.12.2020. 
 
 

CAP. XIV –CONTROLUL INTERN 
 

Asa cum s-a mentionat în Raportul asupra Sistemului de control intern managerial pentru anul 2020, 
transmis la Ministerul Energiei cu adresa nr. 131/15.01.2021, SAPE SA dispune de un sistem de control 
intern managerial ale cărui concepere şi aplicare permit conducerii şi, după caz, consiliului de supraveghere, 
să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor 
generale şi specifice au fost utilizate în condiţii de legalitate, regularitate, eficacitate, eficienţă şi 
economicitate. 

La data de 31 decembrie 2020 sistemul de control intern managerial al SAPE SA este conform cu 
standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial, astfel: 

-  Comisia de monitorizare este funcțională; 

- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este implementat și actualizat anual; 

- Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat; 

-Procedurile documentate sunt elaborate în proporţie de peste 95 % din totalul activităţilor procedurale 
inventariate; au fost revizuite un numar de 23 Proceduri operationale / de system si au fost elaborate alte 
15 Proceduri noi, in conformitate cu noile activitati desfasurate de SAPE SA. 

- Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele şi activitățile entității, 
prin intermediul unor indicatori de performanță; 

- Sunt implementate toate cele 16 standarde de control intern managerial: Standardul 1-Etica, Integritate, 
Standardul 2-Atribuții, Funcții, Sarcini, Standardul 3-Competență, Performanță, Standardul 4-Structura 
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organizatorică, Standardul 5-Obiective, Standardul 6-Planificarea, Standardul 7-Monitorizarea 
Performanțelor, Standardul 8-Managementul riscului, Standardul 9-Proceduri, Standardul 10-
Supravegherea, Standardul 11- Continuitatea activității,  Standardul 12-Informarea și comunicarea, 
Standardul 13-Gestionarea documentelor, Standardul 14-Raportarea contabilă și financiară, Standardul 15-
Evaluarea sistemului de control intern managerial, Standardul 16-Auditul intern. 

De asemenea, in cursul anului 2020 au fost desfasurate activitati in baza HG 583/2016 si au fost elaborate 
urmatoarele documente: 

• Declaratie de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare 
al SNA 2016-2020, inregistrata sub nr. 548/19.02.2020 

• Autoevaluarea Planului de intergritate pentru anul 2019, transmisa la MEEMA sub nr. 545/18.02.2020 
• Raportarea privind implementarea pentru anul 2019 a SNA pe perioada 2016-2020 conform HG 

583/2016, transmis la ME sub nr. 545/18.02.2020 
• Inventarul masurilor de transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei, precum si indicatori de 

evaluare, conform Anexei nr. 3 la HG nr. 583/2016 privind SNA pe perioada 2016-2020, transmis la 
ME sub nr. 545/18.02.2020 

• Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate pentru anul 2019, transmis la ME sub nr. 
916/12.03.2020 

• Planul de integritate pentru anul 2020 la nivelul SAPE SA, înregistrat sub nr. 907/12.03.2020 
• Revizuirea Registrului riscurilor la nivel SAPE SA, inregistrat sub nr. 2525/24.07.2020 si aprobat prin 

Decizia Directoratului SAPE SA nr. 187/11.08.2020 
• Actualizarea Obiectivelor generale la nivelul SAPE SA aprobate prin Decizia Directoratului SAPE SA 

nr. 187/11.08.2020 
• Scrisoare catre MEEMA-DGCA privind disponibilitatea colaborarii in activitatea de urmarire si 

raportare a coruptiei, inregistrata sub nr. 3298/07.10.2020 
 

   CAP. XV - SOLICITAREA DESCARCARII DE GESTIUNE A ADMINISTRATORILOR 

Prezentul raport stă la baza solicitării Consiliului de Supraveghere ale SAPE SA, de descărcare a 
gestiunii pentru anul 2020 a tuturor membrilor acestora. 
 
 
 
                                                Consiliul de Supraveghere,                                                                              
 
 
                                                 Ionel PANA – membru 
  
                                                 Radu Valeriu CRISAN - membru 
 
                                                  Cornelia NEGRUT – membru 
                                                                                                                                                                                                                          
                                       Ciprian Mircea BLEJAN - membru       


	1. Inventarierea activelor imobilizate de natura imobilizărilor corporale și necorporale – conturi contabile 205, 213, 214, 8039 (în afara bilantului ), active circulante de natura stocurilor și inventarierea obiectelor de inventar în folosința salari...
	Nu au fost constatate diferențe +/- față  de balanța de verificare întocmită  la data de 31.10.2020. Urmare a inventarierii au fost constatate bunuri uzate moral și/sau tehnic și au fost făcute propuneri de casare a acestora, valoarea totală fiind în ...

