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APROBAT, 

DIRECTORATUL SAPE SA 

 

 

                        DR. NICOLAE BOGDAN CODRUȚ STĂNESCU 

Președinte al Directoratului 

 

LUIZA MARIAN 

Membru al Directoratului 
 

ION GABRIEL GROZAVU 

Membru al Directoratului 

 

 

 

RAPORT PERIODIC DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2021 

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. 

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. Capital social subscris și vărsat 868.527.790 lei. 

Sediul actual este București, str. Grigore Alexandrescu 

nr. 9, et. 4, Sector 1. Societatea este înregistrată la 

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

33134190. 

- 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 "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 
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Categorie de 

informații 

Detalii Corelare cu alte acte 

normative 

În anul 2021 obiectul principal de activitate al societății, 

în conformitate cu Clasificarea Activităților din 

Economia Națională a fost cod CAEN 7022 – Activități 

de consultanță pentru afaceri și management. 

 

Obiectivele principale ale societății au fost următoarele: 

 

- Monitorizarea modului de îndeplinire a obligațiilor 

rezultate din contractele de privatizare încheiate de 

Electrica S.A., cu privire la filialele de furnizare și 

distribuție de energie electrică privatizate, precum 

și a tuturor acordurilor încheiate de Electrica S.A. în 

legătura cu contractele de privatizare; 

- Reprezentarea intereselor S.A.P.E. în societățile 

enumerate mai sus, prin participarea în Consiliile de 

Administrație, respectiv AGA ale acestora; 

- Elaborarea / implementarea unei strategii de 

administrare a participațiilor minoritare, de 

maximizare a veniturilor din dividende / 

valorificare participații; 

- Administrarea participațiilor minoritare deținute de 

S.A.P.E. la societățile existente în portofoliu; 

- Participarea în cadrul proiectelor energetice de 

interes național și viabile din punct de vedere 

financiar; 

- Implementare și monitorizare proiecte proprii de 

investiții; 

- Elaborare strategii pentru dezvoltarea pe termen 

lung a societății; 

- Atragerea fondurilor europene necesare finanțării 

proiectelor; 
- Consultanță de specialitate pentru 

contractanți/beneficiari; 
- Desfășurarea de activități comerciale pe diferite 

produse (în țară, intracomunitar, extracomunitar). 
 

Obiectul secundar de activitate 

 

• CAEN 6420 - Activități ale holdingurilor; 

• CAEN 3514 - Comercializare de energie electrică; 

• CAEN 6430 – Fonduri mutuale și alte entități 

financiare similare; 

• CAEN 4646 – Comerț cu ridicata al produselor 

farmaceutice; 

• CAEN 4773 – Comerț cu amănuntul al produselor 

farmaceutice, în magazine specializate; 

• CAEN 4774 – Comerț cu amănuntul al articolelor 

medicale și ortopedice, în magazine specializate; 

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 

- Legea nr. 31/1990 - Legea 

societăților 

- Act Constitutiv al Societății 

de Administrare a 

Participațiilor în Energie 

S.A. actualizat la 26.11.2020 
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Categorie de 

informații 

Detalii Corelare cu alte acte 

normative 

• CAEN 4651 – Comerț cu ridicata al calculatoarelor, 

echipamentelor periferice și software-ului; 

• CAEN 4652 – Comerț cu ridicata de componente și 

echipamente electronice și de telecomunicații; 

• CAEN 4791 – Comerț cu amănuntul prin intermediul 

caselor de comenzi sau prin Internet; 

• CAEN 4690 – Comerț cu ridicata nespecializat; 

• CAEN 4675 – Comerț cu ridicata al produselor 

chimice; 

• CAEN 4671 – Comerț cu ridicata al combustibililor 

solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate; 

• CAEN 4612 – Intermedieri în comerțul cu 

combustibili, minereuri, metale și produse chimice 

pentru industrie; 

• CAEN 3511 – Producția de energie electrică. 

 

 

Contribuția SAPE S.A. la obiectivele guvernării și la 

obiectivele principale asumate de România: 

 

Titan Power S.A. 

Realizarea unei Centrale de Cogenerare de Înaltă 

Eficiență, cu funcționare pe gaze naturale situată pe 

amplasamentul fostei CET Titan.  

SAPE S.A. a finalizat subscrierea la capitalul social al 

Titan Power S.A. prin aportarea sumei de 94.148.840 

lei, reprezentând o deținere de 67,25% din capitalul 

social al companiei Titan Power S.A. 

 

Achiziție Centrală electrică fotovoltaică Dârvari, 

jud. Prahova 

Achiziționarea unei centrale electrice fotovoltaice cu 

capacitate instalată de 4,987MW și o extindere 

preconizată pentru anul 2022 de 5 MW 

 

Investiții în proiecte greenfield sau/și ready to build 

pentru producerea de energie verde 

 

Investiții financiare prin cumpărarea de acțiuni la 

BVB la companii din domeniul energetic 

Pentru data de referință 31.12.2021, situația 

portofoliului SAPE S.A. la BVB este următoarea: 

• la S.N. Romgaz S.A.(SNG), SAPE S.A. deținea 

1.011.350 acțiuni din total de 385.422.400, 

reprezentând 0,262400%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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 
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Categorie de 

informații 

Detalii Corelare cu alte acte 

normative 

• la S.N. Nuclearelectrica S.A.(SNN), SAPE S.A. 

deținea 344.741 acțiuni din total de 301.513.851, 

reprezentând 0,114336%.  

• la OMV Petrom S.A.(SNP), SAPE S.A. deținea 

29.547.412 acțiuni din total de 56.644.108.335, 

reprezentând 0,052163%.  

• la S.N.T.G.N. Transgaz S.A.(TGN), SAPE S.A. 

deținea 7.140 acțiuni din total de 117.738.440, 

reprezentând 0,006064%.  

• la Societatea Energetica Electrica S.A.(EL), SAPE 

S.A. deținea 54.580 acțiuni din total 

de 3.464.435.970, reprezentând 0,001575%.  

• la Conpet S.A.(COTE), SAPE S.A. deținea 3.018 

acțiuni din total de 28.569.842,40 reprezentând 

0,010563%. 

TRANSPARENȚĂ 

INSTITUȚIONALĂ 

  

Bugetul instituției Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SAPE S.A. pentru 

anul 2021  a  fost aprobat și publicat în Monitorul 

Oficial  nr.1126 din data de 25.11.2021, prin Ordinul 

comun nr.1165/1454/1039 al Ministrului Energiei, al 

Ministrului Finanțelor  și al Ministrului Muncii și 

Protecției Sociale 

 

Indicatori Aprobat 2021 

cf. Ordin 

Comun 

1165/1454/103

9, și publicat în 

MO nr.1126 

din data de 

25.11.2021 

Realizat  

2021 

mii lei 

Cheltuieli totale 43.399 27.969 

Cheltuieli de 

exploatare: 

- Ch. cu bunuri și 

servicii 

- Ch. cu impozite și 

taxe 

- Ch. cu personalul 

- Alte ch.de 

exploatare 

37.679 

 

148.920 

 

25 

                     

12.352 

                                                         

-123.618 

25.643 

    

2.532 

 

153 

 

11.064 

 

11.894 

Cheltuieli 

financiare: 

               5.720 

 

2.326 

                                  

Venituri totale 70.149 83.119 

Venituri din 

exploatare 

12.973 2.125 

- ORDONANŢA  Nr. 

26/2013 din 21 august 2013 

privind întărirea disciplinei 

financiare la nivelul unor 

operatori economici la care 

statul sau unitățile  

comerciale cu capital 

integral sau majoritar de 

stat, precum și la regiile 

autonome; 

- Ordinul MFP nr. 

3818/2019, privind 

aprobarea formatului și 

structurii bugetului de 

venituri și cheltuieli al 

operatorilor economici, 

precum și a anexelor de 

fundamentare a acestuia; 

- Legea Bugetului de Stat 

pentru anul 2021 nr. 15; 

 

- ORDONANŢĂ Nr. 

64/2001 din 30 august 

2001 privind repartizarea 

profitului la societățile 

naționale, companiile 

naționale şi societățile 

Energiei și Mediului de 

Afaceri, al Ministrului 

Finanțelor Publice și al 
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Categorie de 

informații 

Detalii Corelare cu alte acte 

normative 

Venituri 

financiare:   

57.176 

 

80.994 

 

                                    

SAPE nu are surse de finanțare de la bugetul de stat și 

nici din proiecte europene. 

Ministrului Muncii și 

Protecției Sociale și 

publicat în Monitorul 

Oficial nr. 866 din data de 

23 septembrie 2020. 

Informații legate de 

funcțiunea comercială 

a SAPE SA 

Pe parcursul anului 2021, au fost desfășurate 

următoarele activități: 

➢ Revizia Procedurii interne privind achiziția de 

produse, servicii și lucrări, aprobat de Directoratul 

SAPE SA și înregistrată sub nr. 3820/15.12.2021 

Ed. II, Rev. 1; 

➢ Au fost realizate achizițiile directe în conformitate 

cu punctului 8.6.4.1 din Procedura operațională 

privind activitatea de achiziții nr. 1456/22.04.2020 

și ulterior din Procedura internă privind achiziția de 

produse, servicii și lucrări nr. 3185 din 04.11.2021 

și Procedura internă privind achiziția de produse, 

servicii și lucrări nr. 3820 din 15.12.2021 ;  

➢ Au fost încheiate un număr de 24 de contracte, 

acorduri cadru, contracte subsecvente, acte 

adiționale; 

➢ Au fost efectuate achiziții sectoriale directe, 

conform Procedurii Operaționale  aprobate de către 

Directoratul SAPE SA înregistrată cu nr. 

673/12.03.2021, încheiate cu contracte în valoare 

maximală de 627.857,51 lei, exclusiv TVA; 

➢ Au fost încheiate un număr de 17 contracte 

sectoriale; 

➢ În anul 2021, din Programul Anual al Achizițiilor 

aferent anului 2021 – revizia VI, dintr-un total de 

3.053.893 lei,  fără TVA,  respectiv 100%, au fost 

efectuate achiziții directe (facturate și nefacturate), 

în conformitate cu punctului 8.6.4.1 din Procedura 

operațională privind activitatea de achiziții nr. 

1456/22.04.2020 – revizia 4 și 3185/09.11.2021, 

ediția II – revizia 0, în valoare de 609.743,03 LEI 

fără TVA (valoare care se poate modifica 

nesemnificativ din diferențele de curs valutar la 

facturile emise în moneda Euro), respectiv un 

procent de 19.97 % din total PAA 2021. 

 

Notă: la valorile din contractele menționate mai sus, se 

adaugă TVA aferent  reglementărilor legale în vigoare. 

➢ Raportare privind eficacitatea achizițiilor ("value 

for money") – servicii de calitate raportat la prețul 

contractului; 

- Procedura internă privind 

achiziția de produse, servicii 

și lucrări nr. 1456 din 

22.04.2020; 

- Procedura internă privind 

achiziția de produse, servicii 

și lucrări nr. 3185 din 

04.11.2021, Ediția II; 
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informații 

Detalii Corelare cu alte acte 
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➢ numărul de procese de achiziții pe categorii: 

Servicii - 40, Produse - 1, Lucrări - 0; 

➢ câte s-au făcut pe sistemul electronic - 1: 

➢ 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 – 40; 

➢ 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) 

Litigii aflate pe rolul instanțelor de judecată naționale: 

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

Curții de Conturi nr. X/40147/2013  

➢ 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 (conexat la Dosarul nr. 949/30/2019) 

➢ Dosar nr. 19565/3/2019 - Anulare Hotărâre AGA 

nr. 3/14.05.2019 

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

➢ Dosar nr. 31967/3/2019 - Contestație decizie de 

concediere 

➢ Dosar nr. 881/2/2020 - Suspendare și anulare în 

parte a Încheierii nr. 3/30.01.2020 

➢ Dosar nr. 5569/299/2020 - Anulare proces verbal 

de contravenție SERIA IEF-B NR. 0200144 

➢ Dosar nr. 4029/118/2020 - Anulare Hotărâre AGA 

nr. 2/12.05.2020 

➢ Dosar nr. 2539/30/2020 - Anulare Hotărâre AGA 

nr. 2/12.05.2020 

➢ Dosar nr. 17856/3/2020 - Anulare Hotărâre AGA 

nr. 2/12.05.2020 

➢ Dosar nr. 17859/3/2020 - Anulare Hotărâre AGA 

nr. 2/12.05.2020 

➢ Dosar nr. 21580/3/2020 - Comunicare informații 

de interes public (Legea nr. 544/2001) 

➢ Dosar nr. 22031/3/2020 - Pretenții conform 

contract mandat nr. 1075/08.06.2017 

➢ Dosar nr. 22619/3/2021 – Anulare Hotărâre AGA 

nr. 1/12.05.2021 

➢ Dosar nr. 22620/3/2021 – Anulare Hotărâre AGA 

nr. 1/12.05.2021 

➢ Dosar nr. 22621/3/2021 – Anulare Hotărâre AGA 

nr. 1/12.05.2021 

➢ Dosar nr. 12643/3/2021 – Pretenții 

- 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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informații 

Detalii Corelare cu alte acte 

normative 

➢ Dosar nr. 5879/118/2021 – Anulare Hotărâre AGA 

nr. 1/12.05.2021 

Organigrama și lista 

de personal 
În anul 2021 organigrama SAPE S.A. prevedea un 

număr de 45 de posturi, având următoarele entități: 

 

A.  Direcția Postprivatizare și Administrare 

Participații 

1. Serviciul Monitorizare Postprivatizare  

2. Serviciul Administrare Participații și 

Mandate 

B.  Serviciul Investiții și Consultanță Proiecte 

        C.  Direcția Economică 

1. Serviciul Contabilitate și  Buget 

2. Biroul  Comercial 

3. Biroul Administrativ 

D. Serviciul Contencios și Avizare Juridică 

E. Compartiment Resurse Umane 

F.   Compartiment Guvernanță Corporativă 

G.   Cabinet Directorat 

H.   Audit Public Intern 

I.   Control Financiar de Gestiune 

J.   Control Managerial Intern 

K.   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 

- Legea nr. 53/2003 - Codul 

muncii 

Informații despre 

managementul 

resurselor umane  
 

În anul  2021 a fost demarat procesul de recrutare pentru  

3 posturi vacante, în conformitate cu prevederile legale 

în vigoare. 

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană), 

recalculat cf OG nr.26/2013 si Legii Bugetului de Stat 

la nivelul anului  2021, 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; 

- Legea nr. 53/2003 - Codul 

muncii 

http://www.sape-energie.ro/
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Categorie de 

informații 

Detalii Corelare cu alte acte 

normative 

- 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) și a Contractului 

Colectiv de Muncă al societății, înregistrat la ITM, 

este de 8.723 lei. 

Numărul mediu de salariați la nivelul anului 2021: 40 

salariați. 

RELAȚIA CU 

COMUNITATEA 

  

Raport de activitate 

Legea nr. 544/2001 
Raportul de activitate înregistrat la SAPE SA sub nr. 

960/23.03.2022 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 public, cu 

modificările și completările 

ulterioare. 

 

 

Direcția Economică*                                                                     

Director, Bogdan Pîrvulescu 

 

  

Direcția Postprivatizare și Administrare 

Participații* 

Director, Diana Neacșu 

 

 

Serviciul Contencios și Avizare Juridică* 

Șef Serviciu, Andreea Tesleanu 

 

  

 Compartiment Guvernanță Corporativă* 

Specialist Relații Publice, Andreea Apostu 

                                                    

                                   

                                               Biroul Comercial* 

Șef Birou, Gabriel Marcu 

        

 

  

Compartimentul Resurse Umane* 

Oana Buzincu, Cristina Marcu 

                                                                                       

 

Serviciul Investiții și Consultanță Proiecte* 

Șef Serviciu, Monica Vodă 

 

 

Serviciul Contabilitate și Buget* 

Șef Serviciu, Carmen Peptea 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit,  

Persoana responsabilă cu punerea în aplicare 

a Legii nr. 544/2001 

                        Corina Dumitrescu                                                                                                  

 

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


