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 Nota 

31 decembrie 

2016 

31 decembrie 

2017 

ACTIVE IMOBILIZATE      

Imobilizari necorporale  1a) 23.402 17.268 

Imobilizari corporale  1b) 48.118 35.287 

Imobilizari financiare  1c) 298.328.430 256.467.790 

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL   298.399.950 256.520.345 

     

ACTIVE CIRCULANTE     

Stocuri   321 321 

Creante  4 3.219.020 3.495.052 

Investitii pe termen scurt  8g) 200.450.058 1.576.573.072 

Casa si conturi la banci   54.399.276 480.833.663 

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL   258.068.675          2.060.902.108 

     

CHELTUIELI IN AVANS   29.182      24.266.415 

Sume de reluat intr-o perioada de pana la 

un an    29.182 18.202.184 

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de 

un an   - 6.064.231 

     

DATORII: SUMELE CARE TREBUIE 

PLATITE INTR-O PERIOADA DE 

PANA LA UN AN  4 385.892 18.492.775 

     

ACTIVE CIRCULANTE NETE/ 

DATORII CURENTE NETE    257.711.965 2.060.611.517 

     

TOTAL ACTIVE MINUS DATORII 

CURENTE   556.111.915 2.323.196.093 

     

DATORII: SUMELE CARE TREBUIE 

PLATITE ÎNTR-O PERIOADA MAI 

MARE DE UN AN   - 6.064.231 

     

PROVIZIOANE  2 141.000 24.406.926 
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CAPITAL SI REZERVE 

 

   

Capital   6 431.237.800 431.237.800 

Capital subscris varsat   431.237.800 431.237.800 

Rezerve   87.067.230 131.558.588 

Profitul sau Pierderea reportat(a) 

                                    Sold C  (ct.117)   - - 

                                    Sold D  (ct.117)   - - 

Profitul sau Pierderea exercitiului 

financiar 

                                    Sold C   39.648.300 1.809.419.906 

                                    Sold D                    -                     - 

Repartizarea profitului  3          1.982.415     79.491.358 

CAPITALURI PROPRII - TOTAL   555.970.915 2.292.724.936 

     

CAPITALURI – TOTAL   555.970.915 2.292.724.936 

 

 

 

 

  
     Presedinte Directorat, 
Membru Directorat,   Constantin VĂDUVA   Membru Directorat 
Clara MÎNDROC         Luiza MARIAN 

 

 

 

 

 

Director Directia Economica si Strategie Financiara, 

Bogdan PÎRVULESCU 
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  Nota                         2016                       2017 

     

Alte venituri din exploatare:  8c)                       401.758    4.767.303 

VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL   401.758 4.767.303 

     

Cheltuieli cu materiile prime si materialele 

consumabile   25.373 16.463 

Alte cheltuieli materiale   4.367 658 

Cheltuieli cu personalul, din care:   3.277.307                  3.799.320 

Salarii si indemnizatii  7e) 2.572.634 3.043.855 

Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala  7e)     704.673 755.465 

Ajustări de valoare privind imobilizarile corporale 

si necorporale   15.331 18.966 

Cheltuieli   15.331 18.966 

Venituri   - - 

Alte cheltuieli de exploatare           5.651.562         14.641.138 

Cheltuieli privind prestatiile externe  8f)                   5.353.796 2.460.358 

Cheltuieli cu alte impozite, taxe si 

varsaminte asimilate (ct.635+6586) 

Alte cheltuieli   

24.533 

273.233 

12.155.778 

25.002 

Ajustări privind provizioanele  2 (9.557.819) 24.265.926 

Cheltuieli    2 141.000 24.406.926 

Venituri   

 2 

                     

9.698.819              141.000 

CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL   (583.879) 42.742.471 

 

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN 

EXPLOATARE     

Profit   985.637 - 

Pierdere   - 37.975.168 

     

Venituri din interese de participare  8c)                36.943.026 16.647.313 

Venituri din dobanzi (ct.766)  8c) 1.015.218 1.357.749 

Alte venituri financiare  8c)    7.138.812    1.882.243.647 

VENITURI FINANCIARE – TOTAL   45.097.056 1.900.248.709 

     

Ajustări de valoare privind imobilizarilefinanciare 

si investitiile financiare detinute ca active 

circulante          -                     - 

Cheltuieli (ct.686)  1c) - - 

Venituri (ct.786)  1c) - - 

Alte cheltuieli financiare            6.434.393       52.853.635 

CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL   6.434.393 52.853.635 
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PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă) 

Profit   38.662.663 1.847.395.074 

Pierdere   - - 

     

     

VENITURI TOTALE                   45.498.814         1.905.016.012 

CHELTUIELI TOTALE   5.850.514              95.596.106 

     

PROFIT SAU PIERDEREA BRUT(A)     

Profit   39.648.300 1.809.419.906 

Pierdere   - - 

     

Impozitul pe profit (ct.691)   - - 

     

PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) 

A EXERCIŢIULUI FINANCIAR     

Profit   39.648.300    1.809.419.906 

Pierdere               -                    - 

 

 

 

 
     Presedinte Directorat, 
Membru Directorat,   Constantin VĂDUVA   Membru Directorat 
Clara MÎNDROC         Luiza MARIAN 

 

 

 

 

 

Director Directia Economica si Strategie Financiara, 

Bogdan PÎRVULESCU 
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 Exercitiul financiar 

incheiat la 

31 decembrie 2016 

Exercitiul financiar 

incheiat la 

  31 decembrie 2017 

   

Rezultatul exercitiului               39.648.300 1.809.419.906 

Eliminarea elementelor nemonetare   

Cheltuieli cu provizioanele (9.557.819) 24.265.926 

Amortizarea 15.331 18.966 

Venituri din dobanda 

Venituri din dividende 

(1.015.218) 

(36.943.026) 

(1.357.749) 

(16.647.313) 

Pierderi din cedare de participatii - (1.773.251.446) 

Alte venituri din exploatare - (4.759.342) 

Cheltuieli privind prestatiile externe - 1.043.020 

Variatia soldurilor de creante (247.530) (24.577.504) 

Variatia soldurilor de stocuri 6.765 - 

Variatia soldurilor de datorii (110.058) 24.235.352 

Numerar generat din exploatare (8.203.255) 38.389.816 

   
Dividende platite (39.747.950) (72.665.885) 

Numerar generat din activitatea de 

finantare (39.747.950) (72.665.885)  

   
Intrari/(Iesiri)de numerar pentru depozite  (148.249.083) (1.376.123.014) 

Dobanda incasata 844.997 1.357.749  

Incasari din penalitati contracte de privatizare - 4.759.342 

Plati pentru penalitati contracte de privatizare - (1.043.020) 

Incasarea de dividende 36.943.026 16.647.313 

Incasari din cesionarea de participatii - 1.815.112.086 

Imobilizari corporale/necorporale achizitionate (25.902) - 

Numerar generat din activitatea de investitie (110.486.962) 460.710.456 

   

Total Numerar generat (158.438.167) 426.434.387  

Numerar la inceputul exercitiului 212.837.443 54.399.276 

Numerar la sfarsitul exercitiului 54.399.276 480.833.663 

   

   
In activitatea SAPE, derularea raporturilor contractuale cu bancile interne au avut la baza Strategia de 

plasamente financiare, aprobata prin hotararea Consiliului de Administratie, prin care este hotarata 

constituirea de depozite pe termen intre 1 luna -1 an, in functie de dobanda cea mai mare rezultata in urma 

negocierilor cu bancile selectate, in moneda existenta, pentru a se evita diferentele de curs valutar. 

 

Functie de nivelul dobanzilor oferite si ratele de curs valutar, s-au efectuat operatiuni de schimb valutar si 

constituire de depozite in lei si in valuta. 

 

La sfarsitul anului 2017, Societatea are constituite depozite bancare la: 

- Banca Romana pentru Dezvoltare, in suma de 499.065.000 lei 

- Banca Transilvania, in suma de 522.878.879 lei (112.212.992 euro) 

- CEC Bank, in suma de 116.492.500 lei (25.000.000 euro) 

- Unicredit Bank, in suma de 204.402.034 lei (din care 22.041.555 euro si 101.695.000 lei) 

- Garanti Bank, in suma de 232.985.000 lei (50.000.000 euro) 

- dobanda de incasat aferenta depozitelor, in suma de 749.658 lei. 



SAPE SA 

 

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR 

31 DECEMBRIE 2017 

 

6 

 

 

si un depozit tip overnight la Banca Romana pentru Dezvoltare in suma de 2.577.066 lei. 

 

La 31 decembrie 2016, Societatea are constituit un depozit tip overnight la Banca Romana pentru Dezvoltare 

(BRD) in suma de 555.962,54 lei si un depozit la 30 de zile de 46.000.000 lei pentru care rata dobanzii 

bancare a fost stabilita in urma negocierii cu banca. 

 

De asemenea, are constituite doua depozite pe termen scurt in euro la Banca Transilvania in suma de 

22.103.815,56 euro si la Unicredit in suma de 22.000.000 euro, cval in lei suma de 200.279.837 lei si 

dobanda de incasat aferenta depozitelor de 170.221 lei 

 

 

 

 
     Presedinte Directorat, 
Membru Directorat,   Constantin VĂDUVA   Membru Directorat 
Clara MÎNDROC         Luiza MARIAN 

 

 

 

 

 

Director Directia Economica si Strategie Financiara, 

Bogdan PÎRVULESCU 

 

 

 

 



SAPE SA 

 

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII  

31 DECEMBRIE 2017 

 

7 

 

 

 

Sold la 

1 ianuarie 2017 

Cresteri Reduceri 
Sold la 

31 decembrie 2017 Total, 

din care: 

Prin 

transfer 

Total, 

din care: 

Prin 

transfer 

Capital subscris 431.237.800 - -           -                                      -              431.237.800 

Rezerve legale 6.756.202            79.491.358 79.491.358           - -             86.247.560 

Alte rezerve 80.311.028 -               - 35.000.000 35.000.000 45.311.028 

Rezultatul reportat                                                                                                                -                

 

-                        -    - 

          Profit nerepartizat                                                   - 37.665.885 37.665.885 

           

37.665.885 

       

37.665.885 - 

          Pierdere neacoperita               -                 - -                         - - - 

Rezultatul exercitiului financiar  39.648.300 

 

1.809.419.906 - 39.648.300 39.648.300 1.809.419.906 

    Sold creditor (profit) 39.648.300 1.809.419.906 - 39.648.300 39.648.300           1.809.419.906 

    Sold debitor (pierdere) - - - - - - 

Repartizarea profitului  (1.982.415) (79.491.358)   (79.491.358)        (1.982.415)   (1.982.415) (79.491.358) 

Total capitaluri proprii 555.970.915 1.847.085.791 37.665.885 110.331.770 110.331.770 2.292.724.936 

 

 

 

Sold la 

1 ianuarie 2016 

Cresteri Reduceri 
Sold la  

31 decembrie 2016 Total, 

din care: 

Prin 

transfer 

Total, 

din care: 

Prin 

transfer 

Capital subscris 431.237.800 - - - - 431.237.800 

Rezerve legale 4.773.787 1.982.415 1.982.415 - - 6.756.202 

Alte rezerve 40.713.077 39.597.951 39.597.951 - - 80.311.028 

Rezultatul reportat (11.356.047) - - (11.356.047) (11.356.047) - 

          Profit nerepartizat - - - - - - 

          Pierdere neacoperita (11.356.047) - - (11.356.047) (11.356.047) - 

Rezultatul exercitiului financiar  95.475.735 39.648.300 -       95.475.735 44.371.738 39.648.300 

    Sold creditor (profit) 95.475.735 39.648.300 -        95.475.735 44.371.738 39.648.300 

    Sold debitor (pierdere) - - - - - - 

Repartizarea profitului  (4.773.787) (1.982.415) (1.982.415) (4.773.787) (4.773.787) (1.982.415) 

Total capitaluri proprii 556.070.565 79.246.251 (39.597.951) 79.345.901 28.241.904 555.970.915 
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In anul 2017 a fost obtinut un profit net de 1.809.419.906 lei, din care s-a repartizat in conformitate cu 

OG.64/2001 suma pentru rezerva legala de 79.491.358 lei, constituind astfel in totalitate rezerva legala de 

86.247.560 lei, reprezentand 20% din capitalul social (431.237.800 lei). 

 
In anul 2016, profitul net obtinut a fost de 39.648.300 lei, din care s-a repartizat ca  rezerva legala suma de 

1.982.415 lei si in procent de 90% dividende cuvenite Statului roman prin Ministerul Energiei, suma de 

37.665.885 lei. Dividendele au fost recunoscute si platite in 2017. 

 

In baza OG 29/2016, din sumele constituite anterior ca rezerve la dispozitia Societatii s-au platit dividende in 

suma de 35.000.000 lei. 

 

 

 

 
     Presedinte Directorat, 
Membru Directorat,   Constantin VĂDUVA   Membru Directorat 
Clara MÎNDROC         Luiza MARIAN 

 

 

 

 

 

Director Directia Economica si Strategie Financiara, 

Bogdan PÎRVULESCU 
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Aceste situatii financiare sunt prezentate de Societatea de Administrare a Participatiilor in Energie S.A. 

(”SAPE” sau ”Societatea”). Aceste situaţii financiare au fost avizate in sedinta Consiliului de Supraveghere, 

astazi 21.05.2018 

Societatea detine titluri de participare, asa cum este descris in Nota 1 (c). Aceste situatii financiare nu includ 

rezultatele societatilor in care Societatea detine titluri de participare. Societatea va intocmi un set de situatii 

financiare consolidate. 

 

1 ACTIVE IMOBILIZATE 

 

a) Imobilizari necorporale 

 

 

Cheltuieli de 

constituire si 

cheltuieli de 

dezvoltare 

Alte 

imobilizari 

Avansuri si 

imobilizari 

necorporale 

in curs Total 

 (lei) (lei) (lei) (lei) 

     

Valoare bruta     

Sold la 31 decembrie 2016 - 25.902 - 25.902 

Cresteri - - - - 

Cedari, transferuri si alte reduceri - - - - 

Sold  la 31 decembrie 2017 - 25.902 - 25.902 

     

Ajustari de valoare, amortizari si ajustari pentru 

depreciere 
    

Sold la 31 decembrie 2016 - 2.500 - 2.500 

Amortizare inregistrata in cursul exercitiului 

financiar 
- 

 

6.134 
- 

 

6.134 

Reduceri sau reluari - - - - 

Sold la 31 decembrie 2017 - 8.634 - 8.634 

     

Valoarea contabila neta la 31 decembrie 2016 - 23.402 - 23.402 

Valoarea contabila neta la 31 decembrie 2017 -                  17.268 - 17.268                 

 

 
    

 

Imobilizarile necorporale sunt de natura licentelor (microsoft office home& business) si a licentelor pentru 

programele  informatice (V7 Conta si Salarii), achizitionate in 2016. 

 

In anul 2017 nu au fost efectuate cheltuieli de constituire/dezvoltare sau cu imobilizarile necorporale. 
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1 ACTIVE IMOBILIZATE (CONTINUARE) 

 

b) Imobilizari corporale 

 

 

Instalatii 

tehn. Si 

masini 

Alte 

instalatii si 

mobilier 

Avansuri si 

imobilizari 

corporale 

in curs Total 

 (lei) (lei) (lei) (lei) 

     

Valoare bruta     

Sold initial 64.158 - - 64.158 

Cresteri - - - - 

Cedari, transferuri si alte reduceri - - - - 

Sold la la 31 decembrie 2017 64.158 - - 64.158 

     

Ajustari de valoare, amortizari si ajustari pentru 

depreciere 
    

Sold initial 16.040 - - 16.040 

Amortizare inregistrata in cursul exercitiului 

financiar 
  12.831 - - 12.831 

Reduceri sau reluari - - - - 

Sold la la 31 decembrie 2017 28.871 - - 28.871 

     

Valoarea contabila neta la 31 decembrie 2016 48.118 - - 48.118 

Valoarea contabila neta la 31 decembrie 2016 35.287                  - - 35.287                 

 

 

 

Din luna septembrie 2015, cand SAPE a achizitionat un mijloc de transport auto in valoare de 64.158 lei  a 

fost calculata amortizare lunara de 1.069 lei, iar amortizarea  cumulata la 31 decembrie 2017 este de 28.871 

lei, rezultand o valoare contabila neta a autoturismului de 35.287 lei. Durata de viata calculata pentru 

autoturismul achizitionat este de 5 ani, iar amortizarea calculata lunar este liniara. 
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1 ACTIVE IMOBILIZATE (CONTINUARE) 

 

c) Imobilizari financiare 

 31 decembrie 

2017 

31 decembrie 

2016 

Valoare bruta   

Sold initial 298.328.430 298.328.430 

Cresteri - - 

Cedari, transferuri si alte reduceri 41.860.640 - 

Sold la la 31 decembrie  256.467.790 298.328.430 

   

Ajustari de valoare, amortizari si ajustari pentru depreciere   

Sold initial - - 

Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar - - 

Reduceri sau reluari - - 

Sold la la 31 decembrie - - 

   

Valoarea contabila neta la 31 decembrie 256.467.790 298.328.430                  

   

 

 

 

 

In anul 2017, valoarea participatiilor detinute de SAPE  in societatile asociate a scazut cu suma de 

41.860.640 lei in urma Deciziei finale emisa de ICC Paris in Dosarul 20512 /MHM. 

 

In februarie 2017, Secretariatul ICC Paris a transmis partilor (SAPE,  ENEL Investment Holding B.V. si 

ENEL S.p.A) Decizia Finala Arbitrala in Dosarul cu nr. 20512/MHM, inregistrata la SAPE cu nr. 

244/14.02.2017. Prin aceasta decizie, pretul pe Actiunea corespunzatoare Optiunii Put in ENEL Energie 

(502.328 actiuni) si ENEL Distributie (3.683.736 actiuni) este stabilit la pretul total de 401.209.541,29 Euro, 

suma incasata in data de 10.04.2017.  

 

In baza Actului incheiat in 10.04.2017 pentru punerea in aplicare a ordinelor continute in Sentinta Finala din 

data de 03 Februarie 2017 in dosarul ICC Paris nr. 20512/MHM, SAPE ramane cu participatie de 10% in 

capitalul social al Enel Distributie si cu 10% in capitalul social al Enel Energie. 

 

In anul 2016, valoarea participatiilor detinute de SAPE a fost la nivelul sumei de 298.328.430 lei, 

mentionand faptul ca Enel Distributie Banat in 2015 a inregistrat in evidenta contabila o diferenta intre cota 

de participare detinuta de Societate, de la 24,8692% (cota existenta in evidenta contabila a Societatii la 31 

decembrie 2016) la 24,8683%. Diferenta rezulta din reducerea capitalului social la Enel Distributie Banat cu 

suma de 4.780 lei, urmare a restituirii in natura a imobilului situat in localitatea Pecica, judetul Arad si 

inscris in cartea funciara nr.7280 a localitatii Rovine cu numar topografic 134, catre mostenitorii legali ai 

fostilor proprietari si radierea sediului secundar al Enel Distributie Banat situat in Pecica, strada Rovine, 

numarul 173, judetul Arad, conform HAGEA nr.10 din 15.12.2011. 

   

 



SAPE SA 

 

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE ANUALE  

31 DECEMBRIE 2017 

 

12 

 

1 ACTIVE IMOBILIZATE (CONTINUARE) 

 

c) Imobilizari financiare (continuare) 

 

Avand in vedere ca articolul 1 din HAGEA nr. 10 din 15.12.2011 a facut obiectul unui litigiu initiat de 

actionarul Fondul Proprietatea, pe parcursul derularii acestuia inregistrarea reducerii de capital atat la 

Registrul Comertului cat si in situatiile contabile ale Societatii a fost amanata. 

 

Dupa finalizarea irevocabila a litigiului, prin respingerea actiunii formulata de Fondul Proprietatea, 

formalitatile de inregistrare au fost continuate si finalizate la Registrul Comertului si in Registrul 

Actionarilor. Desi Certificatul de inregistrare de mentiuni pus la dispozitie de Enel Distributie Banat este din 

data de 03 aprilie 2015, SAPE nu poate inregistra aceasta diminuare a participatiilor detinute nici la 31 

decembrie 2017, avand in vedere ca in Raportele ONRC generate, SAPE nu apare ca actionar al Enel 

Distributie Banat neexistand la acest moment concordanta intre Actul Constitutiv, Registrul Actionarilor si 

Registrul Comertului. Enel Distributie Banat a fost notificat de SAPE pentru a solutiona aceasta 

neconcordanta. Pana la data prezentelor situatii financiare, situatia a ramas neschimbata. 
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1 ACTIVE IMOBILIZATE (CONTINUARE) 

 

c) Imobilizari financiare (continuare) 

 

SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A PARTICIPATIILOR IN ENERGIE SA  a preluat participatiile minoritare detinute de Electrica SA la filialele de 

furnizare si distributie a energiei electrice, privatizate, iar la 31 decembrie 2017 si  31 decembrie 2016 acestea se prezinta dupa cum urmeaza: 

 

Nr. 

Crt. 

Societate CUI 

Nr. Actiuni 

la 31.12.2016 

Nr.  

Actiuni la  

31.12.2017 

Valoare 

contabila la    

31.12.2016 

Valoare 

contabila la 

31.12.2017 

% din 

capitalul.social 

 la 31.12.2017 

1 ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA 14507322 6.397.388  2.713.652 63.973.880  27.136.520 10,00% 

2 ENEL ENERGIE MUNTENIA 24387371 872.371  370.043 8.723.710  3.700.430 10,00% 

3 ENEL DISTRIBUTIE BANAT 14490379 9.503.980  9.503.980 95.039.800  95.039.800 24,86920% 

4 ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA 14500308 6.980.024  6.980.024 69.800.240  69.800.240 24,90326% 

5 ENEL ENERGIE 22000460 5.179.580  5.179.580 51.795.800  51.795.800 36,99700% 

6 ELECTRICA SOLUZIONA 14832595 49.000  49.000 49.000  49.000 49,00000% 

7 BURSA ROMANA DE MARFURI 1562694 46  46 46.000  46.000 0,57500% 

8 HIDRO TARNITA 32425590 89.000  89.000 8.900.000 8.900.000 99,35800% 

Total     29.071.389 

 

24.885.325 

 

298.328.430 256.467.790   

Din analiza situatiilor financiare incheiate la 31 decembrie 2017 si prezentate Societatii de catre fiecare din entitatile in care sunt detinute participatii, este 

de mentionat ca Enel Distributie Banat, Enel Distributie Dobrogea, Enel Distributie Muntenia au incheiat anul cu profit si o parte din aceste societati vor 

repartiza dividende actionarilor, iar Enel Energie si Enel Energie Muntenia au incheiat anul 2017 cu pierdere pe care o vor acoperi din rezultatul reportat, 

asa cum este mentionat in Raportul administratorilor. Pentru toate societatile mentionate mai sus, rapoartele de audit intocmite de catre auditorii externi 

sunt fara rezerve. 
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1 ACTIVE IMOBILIZATE (CONTINUARE) 

 

c) Imobilizari financiare (continuare) 

 

Pana la aceasta data, s-au primit de catre SAPE si situatiile financiare incheiate la 31 decembrie 2017 de la 

Bursa Romana de Marfuri care a obtinut profit in anul 2017, urmand sa repartizeze dividende actionarilor. Nu 

s-au primit situatiile financiare de la celelalte societati. 

 

Nu au fost constituite provizioane pentru ajustare de valoare a actiunilor detinute de Societate in aceste 

societati, neexistand la acest moment elemente care sa conduca la o depreciere de valoare, participarea 

Societatii in capitalurile proprii ale fiecarei entitati fiind superioara costului participatiei. 

 

Nu s-au primit situatiile financiare de la Hidro Tarnita si pana in prezent nu s-a emis raportul auditorului 

extern. Pe baza informatiilor continute in balanta de verificare emisa la aceasta data, se impune inregistrarea 

unei deprecieri in suma de 200.664 lei, nivelul capitalurilor proprii fiind inferior costului participatiei, fara a 

stii daca se vor efectua ajustari propuse de auditorul extern. 

 

Din analiza situatiilor financiare incheiate la 31 decembrie 2016 si prezentate Societatii de catre fiecare din 

entitatile in care sunt detinute participatii, este de mentionat ca Enel Distributie Banat, Enel Distributie 

Dobrogea, Enel Distributie Muntenia, Enel Energie si Enel Energie Muntenia au incheiat anul 2016 cu profit 

si o parte din aceste societati vor repartiza dividende din profitul realizat. Rapoartele de audit intocmite de 

catre auditori independenti sunt fara rezerve. 

 

Pana la momentul emiterii situatiilor financiare aferente exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2016 

nu s-au primit situatiile financiare de la celelalte societati. Nu au fost constituite provizioane pentru ajustare 

de valoare a actiunilor detinute de Societate in aceste societati, neexistand momentul emiterii situatiilor 

financiare elemente care sa conduca la o depreciere de valoare, participarea Societatii in capitalurile proprii 

ale fiecarei entitati fiind superioara costului participatiei, iar in cadrul Hidro Tarnita participarea Societatii in 

capitalurile proprii fiind la nivelul costului participatiei. 
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2 PROVIZIOANE 

 

Denumirea 

provizionului 

Sold la 1 

ianuarie 2017 

Transferuri Sold la 31 

decembrie 2017  in cont din cont 

 (lei) (lei) (lei) (lei) 

0 1 2 3 4=1+2-3 

Provizioane pentru litigii, amenzi si 

penalitati, despagubiri, daune si alte 

datorii incerte 

Alte provizioane                                                         

- 

 

141.000 

 

24.256.926 

 

150.000 

  

  - 

 

141.000 

24.256.926 

 

150.000 

Total 141.000 24.406.926 141.000 24.406.926 

 

Denumirea 

provizionului 

Sold la1 

ianuarie 2016 

Transferuri Sold la 31 

decembrie 2016  in cont din cont 

 (lei) (lei) (lei) (lei) 

0 1 2 3 4=1+2-3 

Provizioane pentru litigii, amenzi 

si penalitati, despagubiri, daune 

si alte datorii incerte 

Alte provizioane                                            

 

9.548.819 

 

150.000 

 

- 

 

141.000    

 

9.548.819 

 

150.000 

 

- 

 

141.000 

Total 9.698.819 141.000 9.698.819 141.000 

 

In anul 2017, Societatea constituie provizion pentru litigii in suma de 24.256.926 lei, reprezentand taxa de 

timbru in dosarul cu nr. 46365/3/2016 cu Electrica, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti. Taxa de timbru 

stabilita in acest dosar este de 36.385.388.81 lei, esalonata la plata  in 24 de luni, scadenta la 15 ale fiecarei 

lunii, incepand cu 15.05.2017 si in cuantum lunar de 1.516.057,87 lei. Provizionul constituit este pentru anul 

2018 si partial pentru anul 2019. 

 

In anul 2016, provizionul pentru litigii mentinut din 2015 in suma de 9.548.819 lei a fost reluat la venituri 

pentru suma de 2.690.737,73 lei urmare a Sentintei definitive cu Enel din Dosarul ICC Paris nr.19431/MHM. 

Suma de plata in acest dosar a reprezentat onorarii, cheltuieli ale arbitrilor si cheltuieli administrative ICC. 

Diferenta de 6.858.081,27 lei din provizionul pentru litigii a fost anulata prin reluare la venituri.  

 

Societatea nu acorda beneficii in natura salariatilor sai si nici prime jubiliare. Societatea nu constituie pentru 

anul 2017 provizion pentru plata de beneficii la iesirea la pensie a salariatilor proprii dat fiind numarul mic de 

salariati care indeplinesc conditiile mentionate in Contractul Colectiv de Munca. In schimb, Societatea a 

inregistrat la 31 decembrie 2017 un provizion pentru participarea salariatilor la profit  în sumă de 150.000 lei, 

conform prevederilor OG nr. 64/2001, privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile 

naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat precum și la regiile autonome  ,,..ca 

urmare a serviciilor angajaților lor în relație cu acestea pot acorda aceste drepturi in limita a 10% din 

profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului 

economic, în exercițiul financiar de referință."  
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3 REPARTIZAREA PROFITULUI 

 

Repartizarea profitului obtinut in exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017 si 31 decembrie 2016, 

este dupa cum urmeaza: 

 

  31 decembrie 2016 31 decembrie 2017 

    

Repartizari ale profitului, din care: 

Profit contabil aferent exercitiului curent 

 130.350.248 

39.648.300 

1.847.085.791 

1.809.419.906 

- rezerva legala  1.982.415 79.491.358 

- alte rezerve  39.597.951 - 

- acoperirea pierderii reportata  11.356.047 - 

- dividende  39.747.950 37.665.885 

- profit nerepartizat  37.665.885 1.729.928.548 

 

 

In anul 2017, Societatea a inregistrat un profit contabil de 1.809.419.906 lei (2016: 39.648.300 lei), care va fi 

repartizat  in conformitate cu OG. 64/2001 cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

Din valoarea profitului obtinut s-a efectuat repartizarea catre rezerva legala, la nivelul de 5% din profitul 

contabil, a sumei de 79.491.358 lei intregind in totalitate rezerva legala de constituit de 86.247.560 lei (20% 

din capitalul social), diferenta ramasa din profit urmand a se repartiza in conformitate cu decizia actionarilor 

ce se va lua in cadrul AGA de aprobare a situatiilor financiare. 

 

In anul 2017 s-au repartizat si platit dividende in suma de 37.665.885 lei conform deciziei actionarilor ca 

urmare a aprobarii situatiilor financiare aferente exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2016.  
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4 SITUATIA CREANTELOR SI A DATORIILOR 

 

Creante 

 Sold la  Sold la 

31 decembrie 2017 

Termen de lichiditate 

 31 decembrie 2016      sub 1 an peste 1 an 

  (lei) (lei) (lei) (lei) 

   1=2+3 2 3 

I. Creante din active imobilizate      

Furnizori-debitori      - 1.380 1.380  

Sume de recuperat de la CASMB  64.240 67.231 67.231  

Taxa pe valoarea adaugata    559.873 831.283 831.283  

Alte creante de personal  10.440 10.440 10.440  

Debitori diversi  - 251 251 - 

Impozit pe profit de recuperat  2.584.467 2.584.467 2.584.467 - 

II. Creante din active circulante, 

total  
 

 

3.219.020 

 

3.495.052 

 

3.495.052 
- 

III. Provizioane pentru 

deprecierea creantelor  
 

 
- - - 

IV. Cheltuieli inregistrate in 

avans  
 

29.182 
24.266.415 18.202.184 6.064.231 

TOTAL CREANTE  3.248.202 27.761.467 21.697.236 6.064.231 

 

 

Din totalul creantelor aflate in sold la 31 decembrie 2017, ponderea o reprezinta valoarea impozitului pe 

profit de recuperat in suma de 2.584.467 lei, care provine din soldul la 31 decembrie 2015, alaturi de TVA de 

recuperat in suma de 830.677 lei (din care 554.155 lei sold la 31 decembrie 2016), iar suma de 606 lei este 

TVA neexigibila, avand in vedere faptul ca SAPE nu inregistreaza tranzactii care sa fie generatoare de TVA 

colectat. 

 

Cheltuielile inregistrate in avans in suma de 24.266.415 lei reprezinta taxa de timbru de 24.256.926 lei, in 

dosarul nr. 46365/3/2016 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, taxa esalonata la plata pe o perioada de 24 

luni si suma de 9.489 lei care reprezinta abonamente, publicatii si mentenanta. 
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4 SITUATIA CREANTELOR SI A DATORIILOR (continuare) 

 

Datorii  

Sold la 

31 decembrie 

2016 

Sold la 

31 decembrie 

2017 

Termen de exigibilitate 

 

  

   sub 1 an   1 - 5 ani 

peste  

    5 

ani 

   (lei) (lei) (lei) (lei) 

I. Datorii financiare       

II.Alte datorii – total, dincare:  
 

    

– furnizori  96.654 56.243 56.243 - - 

– datorii fata de bugetul asigurarilor 

sociale 
 

 

119.715 
88.215 88.215 - - 

– datorii fata de bugetul de stat   42.289 31.715 31.715 - - 

– retineri din salarii datorate tertilor  15.671 1.479 1.479 - - 

– datorii fata de salariati  

- sume in curs de clarificare 

- creditori 

 

101.138 

10.425 

- 

112.003 

10.425  

24.256.926 

112.003 

10.425 

18.192.695 

- 

- 

6.064.231 

- 

- 

- 

       

TOTAL DATORII  385.892 24.557.006 18.492.775 6.064.231 - 

 

Furnizorii in sold la 31 decembrie 2017 sunt in suma de 56.243 lei (2016: 96.654 lei), din care suma de 3.796 

lei reprezinta furnizori - facturi nesosite aferente serviciilor prestate in anul 2017 (2016: 35.814 lei). Lista 

facturilor nesosite la 31 decembrie 2017 si 31decembrie 2016 este redata mai jos: 

Furnizori facturi nesosite (2017) baza tva neexigibil total 

 (lei) (lei) (lei) 

ADAN PROFESIONAL SRL (servicii curatenie) 3.190,00 606,10 3.796,10 

Furnizori facturi nesosite (2016) baza tva neexigibil total 

 (lei) (lei) (lei) 

Cunescu, Balaciu & Asociatii  (servicii juridice) 22.712 4.315 27.027 

Star Storage SA 2.744 521 3.265 

Telekom (servicii telefonie) 4.640 882 5.522 

Total 30.096 5.718 35.814 

 

Suma de 24.256.926 lei din contul de Creditori reprezinta taxa de timbru esalonata la plata pe o perioada de 

24 luni. 
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5 PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE 

 

A Bazele intocmirii situatiilor financiare 

 

(1) Informatii generale 

La intocmirea si prezentarea situatiilor financiare individuale anuale s-au aplicat reglementarile contabile in 

vigoare, Legea 82/1991 republicata, OMFP 1802/2014 cu modificarile si completarile  ulterioare, Legea 

31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, Politicile contabile ale Societatii, Codul Fiscal, OMFP 

470/11.01.2018. 

 

Situatiile financiare se refera doar la SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A PARTICIPATIILOR IN 

ENERGIE S.A. 

 

(2) Utilizarea estimarilor 

Intocmirea situatiilor financiare cere conducerii Societatii sa faca estimari si ipoteze care afecteaza valorile 

raportate ale activelor si pasivelor, prezentarea activelor si datoriilor contingente la data intocmirii situatiilor 

financiare si veniturile si cheltuielile raportate pentru respectiva perioada. Cu toate ca aceste estimari sunt 

facute de catre conducerea Societatii pe baza celor mai bune informatii disponibile la data situatiilor 

financiare, rezultatele realizate pot fi diferite de aceste estimari. 

 

(3) Continuitatea activitatii 

Prezentele situatii financiare au fost intocmite in baza principiului continuitatii activitatii care presupune ca 

Societatea isi va continua activitatea si in viitorul previzibil. Pentru a evalua aplicabilitatea acestei prezumtii 

conducerea analizeaza previziunile referitoare la intrarile viitoare de numerar. 

 

Pe baza acestor analize, conducerea considera ca Societatea va putea sa-si continue activitatea in viitorul 

previzibil si prin urmare aplicarea principiului continuitatii activitatii in intocmirea situatiilor financiare este 

justificata. 

 

(4) Moneda de prezentare a situatiilor financiare 

Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala. Elementele incluse in aceste situatiile 

financiare sunt prezentate in lei romanesti. 
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5 PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (continuare) 

 

B Conversia tranzactiilor in moneda straina 

 

Situatiile financiare individuale la 31 decembrie 2017 si 31 decembrie 2016 sunt intocmite si exprimate in 

lei. 

 

Ratele de schimb utilizate pentru conversia soldurilor exprimate in valuta la 31 decembrie 2017 si 31 

decembrie 2016,  au fost : 

 

 31 decembrie 2017 31 decembrie 2016 

   

USD 3,8915 4,3033 

EUR 4,6597 4,5411 

 

Tranzactiile Societatii in moneda straina sunt inregistrate la cursurile de schimb comunicate de Banca 

Nationala a Romaniei („BNR”) pentru data tranzactiilor.  La finele fiecarei luni, soldurile in moneda straina 

sunt convertite in lei la cursurile de schimb comunicate de BNR pentru ultima zi bancara a lunii. Castigurile 

si pierderile rezultate din decontarea tranzactiilor intr-o moneda straina si din conversia activelor si datoriilor 

monetare exprimate in moneda straina sunt recunoscute in contul de profit si pierdere, in cadrul rezultatului 

financiar.  

 

C Imobilizari necorporale 

 

Imobilizarile necorporale sunt reprezentate de licentele microsoft office home& business si de licentele 

pentru programele  informatice (V7 Conta si Salarii). 

 

Amortizarea se calculeaza la valoarea de intrare, folosind metoda liniara de-a lungul duratei utile de viata 

estimata de 3-4,5 ani. 

 

D Imobilizari corporale 

 

(1) Cost/evaluare 

Imobilizarile corporale sunt evaluate la cost.  

 

(2) Amortizare 

Amortizarea se calculeaza la valoarea de intrare, folosind metoda liniara de-a lungul duratei utile de viata 

estimata a activelor, dupa cum urmeaza: 

Activ 

  

Ani 

 

 

Autoturisme   5 
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5 PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (continuare) 

 

E Deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale 

 

La incheierea exercitiului financiar, valoarea elementelor de imobilizari corporale si necorporale este pusa de 

acord cu rezultatele inventarierii, cand valoarea contabila neta se compara cu valoarea stabilita pe baza 

inventarierii. Diferentele constatate in minus se inregistreaza in contabilitate pe seama unei amortizari 

suplimentare, in cazul activelor amortizabile pentru care deprecierea este ireversibila sau se efectueaza o 

ajustare pentru depreciere sau pierdere de valoare, atunci cand deprecierea este reversibila. Valoarea de 

inventar se stabileste in functie de utilitatea bunului, starea acestuia si pretul pietei. 

 

F Imobilizari financiare 

 

Imobilizarile financiare recunoscute ca activ se evalueaza la costul de achizitie sau valoarea determinata prin 

contractul de dobandire a acestora. 

 

Imobilizarile financiare se prezinta in bilant la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru 

pierdere de valoare. 

 

G Investitii financiare pe termen scurt 

 

Investitiile pe termen scurt sunt active foarte lichide care urmeaza a fi valorificate in mai putin de un an, 

detinute de Societate in scopul cresterii valorii patrimoniului prin majorarea valorii acestora  si/sau obtinerea 

unor castiguri din revanzare. In categoria investitiilor pe termen scurt intra depozitele bancare pe termen scurt 

si titlurile de stat. 

 

Evaluarea investitiilor pe termen scurt se face la costul de achizitie sau valoarea stabilita conform 

contractelor. 

 

H Numerar si echivalente de numerar 

 

Numerarul si echivalente de numerar sunt evidentiate in bilant la cost. Pentru situatia fluxului de numerar, 

numerarul si echivalentele acestuia cuprind numerarul  din  conturi la banci. 

 

Operatiunile privind disponibilitatile aflate in banci si miscarea acestora, se urmaresc distinct, in lei si in 

valuta. 

 

I Datorii comerciale 

 

Datoriile comerciale sunt  inregistrate pe baza documentelor justificative si recunoscute  la valoarea sumelor 

care urmeaza a fi platite pentru bunurile sau serviciile primite. 
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5 PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (continuare) 

 

J Provizioane 

 

Provizioanele sunt recunoscute atunci cand Societatea are o obligatie curenta (legala sau implicita) generata 

de un eveniment anterior, este probabil ca o iesire de resurse sa fie necesara pentru a onora obligatia, iar 

datoria poate fi estimata in mod credibil. 

 

Provizioanele sunt revizuite la data fiecarui bilant si ajustate pentru a reflecta cea mai buna estimare curenta a 

Conducerii in aceasta privinta. In cazul in care pentru stingerea unei obligatii nu mai este probabila o iesire 

de resurse, provizionul este anulat prin reluare la venituri. 

 

K Pensii si beneficii ulterioare angajarii  

 

In cadrul activitatii curente pe care o desfasoara, Societatea efectueaza plati catre Statul roman in beneficiul 

angajatilor sai. Toti salariatii Societatii sunt inclusi in planul de pensii al Statului Roman. Societatea nu 

opereaza nici o alta schema de pensii sau plan de beneficii post-pensionare si, in consecinta, nu are nicio 

obligatie in ce priveste pensiile.  

 

L Capital social 

 

La 31 decembrie 2017, capitalul social al Societatii este  in valoare de 431.237.800 lei fiind constituit din 

43.123.780 actiuni cu valoare nominala de 10 lei pe actiune.  

 

M Dividende 

 

Dividendele de plata cuvenite actionarului sunt recunoscute ca datorie in perioada in care este aprobata 

repartizarea profitului. 

 

N Recunoasterea veniturilor 

 

Veniturile din exploatare sunt recunoscute la valoarea integrala in perioada la care se refera, pe masura 

inregistrarii acestora. Societatea inregistreaza ca si venituri din exploatare, veniturile din recuperari creante, 

din penalitati contractuale si din datorii prescrise. 

 

Veniturile financiare cuprind: veniturile din imobilizari financiare, venituri din investitii financiare cedate, 

venituri din diferente de curs valutar, venituri din dobanzi, venituri obtinute din sconturi acordate si alte 

venituri financiare. Acestea sunt recunoscute in perioada la care se refera  pe masura inregistrarii acestora. 
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5 PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (continuare) 

 

N Recunoasterea veniturilor (continuare) 

 

Societatea incaseaza dividende la valoarea de 100% de la persoane juridice romane sau straine daca la 

momentul inregistrarii acestora detine minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice pe o perioada 

neintrerupta mai mare de 1 an. In alte situatii, valoarea dividendelor cuvenite Societatii este ajustata cu 

impozitul aferent.  

 

Veniturile din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare sunt recunoscute in perioada 

la care se impune reluarea provizionuli initial recunoscut. 

 

O Cheltuieli 

 

Cheltuielile efectuate de Societate sunt cheltuieli de exploatare si cheltuieli financiare . 

 

Cheltuielile de exploatare includ: cheltuielile cu salariile, cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor, cheltuieli 

privind prestatiile externe, cheltuieli cu impozite si taxe si alte cheltuieli de exploatare. Inregistrarea in 

contabilitate a tuturor acestor cheltuieli se face in baza documentelor justificative si sunt recunoscute in 

perioada la care se refera. 

 

Cheltuielile financiare includ: cheltuielile privind investitiile financiare cedate, diferentele nefavorabile de 

curs valutar, cheltuielile cu dobanzile aferente exercitiului financiar in curs si alte cheltuieli financiare, fiind 

recunoscute in perioada la care se refera. 

 

P Impozite si taxe 

 

Datoriile legate de impozite si taxe sunt inregistrate in perioada la care se refera si sunt platite la termenele 

legale. 

 

Q Contingente 

 

O datorie contingenta este: 

- fie o obligatie potentiala, aparuta ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei bilantului si a 

carei existenta va fi confirmata numai de aparitia sau neaparitia unuia sau mai multor evenimente 

viitoare incerte, care nu pot fi in totalitate sub controlul Societatii; 

- fie o obligatie curenta aparuta ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei bilantului, dar 

care nu este recunoscuta, deoarece ori nu este sigur ca vor fi necesare iesiri de resurse pentru 

stingerea acestei obligatii, ori valoarea ei nu poate fi evaluata suficient de credibil. 
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6 PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE 

 

a) existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor 

cerute in Subsectiunea 8.2;   

Da. -   Nu. X   

nu este cazul 

b) capital social subscris/patrimoniul entitatii in lei 

431.237.800 

c) numarul si valoarea totala a 

fiecarui tip de actiuni emise  
Numar: 43.123.780 Valoare actiuni - 1: 10 Valoare actiuni - 2: 0 

* au fost integral varsate DA 

* numarul actiunilor pentru care s-a 

cerut, fara rezultat, efectuarea 

varsamintelor; 

nu este cazul 

d) actiuni rascumparabile:  

  

* data cea mai apropiata si data limita de 

rascumparare; 
nu este cazul 

* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al 

rascumpararii;  
nu este cazul 

* valoarea eventualei prime de rascumparare; nu este cazul 

e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:  

  

* tipul de actiuni;  nu este cazul 

* numar de actiuni emise; nu este cazul 

* valoarea nominala totala si valoarea incasata la 

distribuire; 
nu este cazul 

* drepturi legate de distributie:  nu este cazul 

  

* numarul, descrierea si valoarea actiunilor 

corespunzatoare;  
nu este cazul 

* perioada de exercitare a drepturilor;   nu este cazul 

* pretul platit pentru actiunile distribuite;  nu este cazul 

f) obligatiuni emise: 

  

* tipul obligatiunilor emise; nu este cazul 

* valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni; nu este cazul 

* obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau 

imputernicita de aceasta: 
nu este cazul 

  
* valoarea nominala; nu este cazul 

* valoarea inregistrata in momentul platii. nu este cazul 

g) certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile 

* explicatie; nu este cazul 

 

La finalul anului 2017 capitalul social subscris si varsat al Societatii este  de 431.237.800 lei, impartit intr-un 

numar de 43.123.780 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 10 lei/actiune.   

 

Cu ocazia protocolului de infiintare (2014), Societatea a preluat de la Electrica SA alte rezerve in suma de 

40.713.077 lei, iar in urma repartizarii din profit la rezerve legale pentru anii (2015, 2016 si 2017) si la 

rezerve constituite ca sursa proprie de finantare, suma totala la rezerve este de 131.558.588 lei. 
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7 INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE SI DE 

CONDUCERE  

 

a) Indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie si de conducere  

Valoarea indemnizatiilor este in suma de 795.782 lei (2016: 528.739 lei). 

 

b) Obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membrii ai organelor de 

administratie si de conducere  

Societatea nu are nici o obligatie cu privire la plata pensiilor catre aceste categorii de personal de 

conducere. 

 

c) Valoarea avansurilor/ creditelor acordate membrilor organelor de administratie si de conducere in 

timpul exercitiului financiar 

Societatea nu a acordat avansuri/credite catre oricare dintre categoriile de personal de conducere. 

 

d) Salariati 

 2017 2016 

numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie 24 24 

                                                             … TESA 24 24 

salarii platite sau de platit aferente exercitiului (lei) 1.882.215 1.937.472 

 

Societatea nu a acordat avansuri de trezorerie Directorului General, in conformitate cu prevederile 

contractului de mandat si decontabile pe baza documentelor justificative. 

 

Cheltuielile salariale ale Societatii in anul 2017 2016 

Cheltuieli cu salariile personalului 2.189.196 1.993.888 

Cheltuieli cu tichetele de masa 58.877 50.007 

Contributia unitatii la asigurarile sociale 477.611 411.661 

Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj 18.180 17.491 

Contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate 196.316 171.649 

Alte cheltuieli salariale 63.358 103.872 

Total 3.003.538 2.748.568 

 

Salarii platite sau de platit aferente exercitiului financiar   

total, din care pentru: 2.984.978 2.522.627 

- director general 315.698 270.087 

- personal TESA 2.189.196 1.993.888 

- AGA/CA 480.084 258.652 
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7 INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE SI DE 

CONDUCERE  

 

e) Evenimente, litigii care privesc salariatii Societatii in timpul exercitiului financiar 

 

Prin Hotararea civila nr. 866/2017, pronuntata in data de 15 Februarie 2017 de catre Curtea de Apel 

Bucuresti, in dosarul 2029/3/2016, avand ca intimat pe Lipan Valeriu, fost salariat al SAPE SA, este respins 

apelul facut de SAPE ca nefondat si obligarea acesteia la plata cheltuielilor de judecata in suma de 1.500 lei, 

reprezentand onorariu avocat apel  si a celorlalte drepturi de care ar fi beneficiat Lipan Valeriu, in calitate de 

salariat SAPE, inafara drepturilor salariale cuvenite si achitate deja acestuia, in baza evenimentelor petrecute 

in 2016, astfel : 

- In martie 2016, Societatea este reclamata in instanta si contestata Decizia de incetare a Contractului 

individual de munca a salariatului Lipan Valeriu, solicitand paratei plata despagubirilor egale cu 

drepturile salariale recalculate de la incetarea raporturilor de munca pana la momentul platii 

efective, inclusiv cheltuielile de judecata. Actiunea a fost inregistrata pe rolul Tribunalului 

Bucuresti, dosar 2029/3/2016 ; 

- La data de 08 iunie 2016, Tribunalul Bucuresti emite Hotararea judecatoreasca nr.5891 prin care se 

stabileste obligarea Societatii la plata unei despagubiri egale cu drepturilor salariale cuvenite pentru 

Lipan Valeriu de la momentul incetarii raporturilor de munca si pana momentul platii efective 

(08.12.2015-17.08.2016) si plata cheltuielilor de judecata aferente. In august 2016, Societatea a 

achitat sumele cuvenite si salariatul a fost reangajat. Societatea face apel si contesta hotararea 

judecatoreasca. 

 

Astfel, in luna martie 2017, SAPE SA da curs Notificarii cu nr.777/01.03.2017, emisa de Cabinetul de 

Avocat ,, Marius-Catalin Predut’’ si inregistreaza in evidentele contabile suma de 21.766 lei, fiind valoarea 

bruta a altor drepturi ce i s-ar fi cuvenit lui Lipan Valeriu in calitate de salariat SAPE, conform Hotararii 

civile nr. 866/2017. 

 

In data de 19 Octombrie 2017 este inregistrat in SAPE SA Titlul executoriu emis de Biroul Executorului 

Judecatoresc Mihai Alexandru Daniel, pentru executarea silita si virarea de catre SAPE SA in calitatea sa de 

tert poprit a sumei de 218.285,11 lei de la salariata SAPE, Iurcu Gabriela,  prin infiintarea unei popriri lunare 

si virarea acesteia. Incepand cu data de 07.11.2017, SAPE SA retine si vireaza in contul executorului 

judecatoresc suma poprita lunar salariatei sale. 
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8 ALTE INFORMATII 

 

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare 

 

SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A PARTICIPATIILOR IN ENERGIE SA, societate administrata in 

anul 2017 in sistem unitar, cu sediul in Bucuresti, B-dul Lacul Tei, nr. 1-3, sector 2 este persoana juridica 

romana, functioneaza sub regimul juridic de societate  pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate 

cu legislatia romana aplicabila in vigoare, coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. 

 

SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A PARTICIPATIILOR IN ENERGIE S.A., inregistrata la Oficiul 

National al Registrului Comertului la data de 07.05.2014, a fost constituita prin divizarea partiala a Electrica 

SA, in conformitate cu proiectul de divizare din 19.12.2013, in conformitate cu prevederile Hotararii 

Guvernului nr. 85/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, hotarare publicata in Monitorul Oficial al 

Romaniei nr. 147/19.03.2013.  

 

Obiectul principal de activitate al Societatii il constituie - Activitati de consultanta pentru afaceri si 

management, cod CAEN 7022. 

 

SAPE S.A. are un capital social in valoare de 431.237.800 lei, impartit pe actiuni nominative, cu o valoare 

nominala de 10 lei fiecare. 

 

In exercitiul financiar 2017, Societatea a avut un numar mediu de 24 angajati (2016: 24 angajati). 

 

b) Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte societati in care se 

detin participatii 

 

Informatiile privind filialele, societatile asociate si societati sub control comun sunt prezentate in Nota 1 (c). 

 

c) Venituri activitatea de baza 

 

In anul 2017, Societatea a inregistrat total venituri in suma de 1.905.016.012 lei, din care: 

 

- venituri din sume incasate de Societate  in dosarul ICC Paris nr. 20512/MHM cu Enel Investment 

Holding B.V. si Enel S.p.A, in suma de 401.209.541,29 Euro, reprezentand imobilizari financiare 

cedate ( 1.815.112.086 lei); 

- venituri din despagubiri incasate de Societate in dosarul ICC Paris nr. 21256 /MHM cu EON 

Romania, in suma de 4.759.292 lei; 

- venituri din dividende incasate de la societatile asociate, in suma de 16.647.313 lei; 

- venituri incasate ca diferente de curs valutar, in suma de 67.131.561 lei; 

- venituri din dobanzi incasate, in suma de 1.357.749 lei; 

- venituri din  provizioane  reluate, in suma de 141.000 lei. 
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8 ALTE INFORMATII (continuare) 

 

c) Venituri  activitatea  de baza (continuare) 

 

Veniturile activitatii de exploatare de 4.767.303 lei, obtinute de Societate in 2017 reprezinta in mare parte 

suma restituita in Dosarul ICC Paris nr. 21256/ MHM vs. EON Romania de 4.759.292 lei, reprezentand 

despagubiri conform Deciziei finale a Arbitrului Unic si dobanda cumulata pana la data platii acestora. 

 

d) Active contingente 

 

In mai 2017, avand in vedere caSAPE SA a inaintat in instanta dosarul nr. 46365/3/2016 impotriva Electrica 

SA, s-a inregistrat in evidentele contabile in afara bilantului, in contul 807 – Active contingente, 

contravaloarea pretentiilor de recuperat estimate la suma de 3.634.933.887 lei. 

 

e) Evenimente ulterioare datei bilantului  

1) Prin Hotararea nr.1 din 10.01.2018, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SAPE, in temeiul 

prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 55/2015 privind stabilirea unor masuri de reorganizare 

la nivelul administratiei publice centrale si in temeiul mandatului acordat reprezentantului Ministerului 

Energiei in Adunarea Generala a Actionarilor, aproba revocarea membrilor Consiliului de Administratie al 

SAPE si desemneaza primii membri ai Consiliului de Supraveghere al SAPE, pe o perioada de 2 ani, SAPE 

SA trecand ca forma de administrare din sistem unitar in sistem dualist. 

2) Prin Hotararea nr. 1 din 10.01.2018, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SAPE, aproba 

modificarea Actului Constitutiv al societatii si efectuarea formalitatilor necesare pentru inregistrarea la 

Oficiul Registrului Comertului a actului modificator. 

3) Consiliul de Supraveghere al SAPE prin Hotararea nr. 1 din 16.01.2018, numeste primii membri ai 

Directoratului SAPE, pe o perioada de 2 ani. 

4) Alte informatii considerate evenimente ulterioare in cazul litigiilor nationale in care Societatea este parte 

in anul 2017 si asupra carora au mai fost date rezolutii in 2018, sunt prezentate mai jos: 
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Nr. 

crt. 

Contestator/ 

Reclamant 

Intimat/Pârât Obiect Instanta de judecata Observatii 

1. SAPE S.A. E.ON Energie 

Romania 

Anulare pct. 2 HAGA nr.5/28.05.2015 
(repartizare profit 2014 in contul 117 – 

rezultat reportat) pentru abuz majoritate 

și solicitare daune - interese în cuantum 

de 1.297.757,524 lei – dosar nr. 

659/1371/2015 

Tribunalul Comercial Targu Mures  

 

06.11.2017 

Tip solutie: Respinge cererea 

Solutia pe scurt: Admite excepţia lipsei calităţii procesual active 

invocate de către pârâta E.ON Energie România S.A.. Respinge 

acţiunea promovată de reclamanta Societatea de Administrare a 

Participaţiilor în Energie S.A. (cu sediul) reprezentată legal prin 

director general Adrian Moldoveanu, în contradictoriu cu pârâta 

E.ON Energie România S.A. (cu sediul) reprezentată legal prin 

director general Dan Morari, ca fiind promovată de o persoană fără 

calitate procesual activă. Constată ca fiind rămasă fără obiect cereea 

de intervenţie în interes propriu formulată de către intervenienta 

E.ON România S.R.L. (cu sediul) prin reprezentant legal. Obligă 

reclamanta Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie 

S.A. să plătească în favoarea pârâta E.ON Energie România S.A. 

suma de 98.384,11 lei cu tilu de cheltuieli de judecată. Cu drept de 

apel în 30 zile de la comunicare. Cererea pentru exercitarea 

dreptului de apel se înregistrează la Tribunalul Specializat Mureş. 

Pronunţată în şedinţa publică din 6 noiembrie 2017.  

Document: Hotarâre cameră consiliu 324/2017  06.11.2017 

 

In derulare la 

momentul 

01.03.2018  

 

Cererea de apel a 

fost trimisă cu 

posta în data de 

01.03.2018 

 

 

2. SAPE S.A. E.ON Distribuție 

Romania 

Anulare pct.6 și pct.9 Hotarare AGA 

nr.4/26.05.2015 (repartizare profit 2014 

in contul 117 – rezultat reportat) pentru 

abuz majoritate și solicitare daune - 

interese în cuantum de 4.957.335,26 lei – 
dosar nr. 660/1371/2015 
 

Tribunalul Comercial Targu Mures  
 

01.11.2017 

Tip solutie: Respinge cererea 

Solutia pe scurt: Admite excepţia lipsei calităţii procesuale active a 

reclamantei SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A 

PARTICIPAŢIILOR ÎN ENERGIE S.A., excepţie invocată de 

pârâta societatea DELGAZ GRID S.A. şi intervenienta principală 

societatea E.ON ROMÂNIA S.R.L. şi, pe cale de consecinţă, 

Respinge cererea de chemare în judecată promovată de reclamanta 

In derulare la 

momentul 

01.03.2018 
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SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A PARTICIPAŢIILOR ÎN 

ENERGIE S.A., cu sediul în Bucureşti, Bulevardul Lacul Tei nr.1-

3, clădirea ISPE, etaj 11, camera 1101-1102, sector 2, înmatriculată 

în registrul comerţului sub nr.J40/5394/2014, având CUÎ RO 

33134190 în contradictoriu cu pârâta societatea DELGAZ GRID 

S.A., cu sediul procesual ales în Bucureşti, strada Gheorghe 

Moceanu nr.9, sector 1, înmatriculată în registrul comerţului sub 

nr.J26/326/2000, având CUÎ RO 10976687, şi intervenienta 

principală societatea E.ON ROMÂNIA S.R.L., cu sediul procesual 

ales în Bucureşti, strada Gheorghe Moceanu nr.9, sector 1, 

înmatriculată în registrul comerţului sub nr.J26/377/2007, având 

CUÎ RO 21236676, având ca obiect anularea punctelor 6 şi 9 din 

Hotărârea adunării generale a acţionarilor nr.4/26.05.2015 a 

societăţii E.ON DISTRIBUŢIE ROMÂNIA S.A. Obligă pe 

reclamanta SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A 

PARTICIPAŢIILOR ÎN ENERGIE S.A. să plătească pârâtei 

societatea DELGAZ GRID S.A. suma de 72.058,66 lei cu titlu de 

cheltuieli de judecată. Constată că cererea de intervenţie principală 

promovată de societatea E.ON ROMÂNIA S.R.L., cu sediul 

procesual ales în Bucureşti, strada Gheorghe Moceanu nr.9, sector 

1, înmatriculată în registrul comerţului sub nr.J26/377/2007, având 

CUÎ RO 21236676, a rămas fără obiect. Cu drept de apel în 30 de 

zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 

01.11.2017.  

Document: Hotarâre cameră consiliu  307/2017  01.11.2017 

 
3. SAPE S.A.  ENEL Energie 

Muntenia S.A. 

Anulare art. 3, 4 și 5  Hotarare AGA 

nr. 3/25.04.2016 (repartizare profit 2015 

in contul 117 – rezultat reportat) – dosar 

nr. 34222/3/2016 

Tribunalul Bucuresti  

 

28.02.2017 

Tip solutie: Respinge cererea 

Solutia pe scurt: Respinge acţiunea ca neîntemeiată. Cu apel în 

termen de 30 de zile de la comunicare 

Document: Hotarâre  690/2017  28.02.2017 

 

 

In derulare la 

momentul 

01.03.2018  

 

Se așteaptă 

comunicarea 

hotărârii pentru a 

propune spre 

aprobarea 
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conducerii SAPE, 

formularea si 

depunerea cererii 

de apel privind 

acest litigiu. 

 
4. SAPE S.A. Enel Distribuție 

Muntenia S.A. 

Anulare art. 3, 4 și 5  Hotarare AGA 

nr. 3/25.04.2016 (repartizare profit 2015 

in contul 117 – rezultat reportat) pentru 

abuz majoritate – dosar nr. 

40877/3/2016 

Tribunalul București  

 

20.03.2017 

Tip solutie: Respinge cererea 

Solutia pe scurt: Respinge cererea de chemare în judecată ca 

neîntemeiată. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la 

comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Bucureşti, 

Secţia a VI-a Civilă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 20.03.2017.  

Document: Hotarâre  944/2017 20.03.2017 

 

In derulare la 

momentul 

01.03.2018 . 

 

Cererea de apel a 

fost depusă în data 

de 08.02.2018. 

5. 

 

SAPE SA SCA PRICCOP & 

BANU  

BEJ NICOLESCU 

GHEOERGHE 

ALIN 

Contestatie la executare, intoarcere 

executare – dosar nr. 20968/300/2016 

Judecatoria Sector 2  

 

27.10.2016 

Tip solutie: 244 c.pr.civ 

Solutia pe scurt: In temeiul art. 413 alin.1 pct.1) Cod procedura 

civila suspenda cauza inregistrata pe rolul Judecatoriei Sectorului 2 

Bucuresti sub nr. 20968/300/2016, avand ca obiect “contestatie la 

executare” pana la solutionarea definitiva a cauzei civile ce face 

obiectul dosarului nr.18529/300/2016 aflat pe rolul Judecatoriei 

Sectorului 2 Bucuresti. Cu drept de recurs pe toata durata 

suspendarii. Pronuntata in sedinta publica, azi, 27.10.2016.  

Document: Încheiere - Suspendare 27.10.2016 

 

In derulare la 

momentul 

01.03.2018 . 

 

Se așteaptă 

comunicarea 

hotărârii din 

dosarul 

18529/300/2016. 

 

  



SAPE SA 

 

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE ANUALE  

31 DECEMBRIE 2017 

 

32 

 

6.  SAPE S.A.  Electrica SA, 

administratorii și 

directorii Electrica 

SA din perioada 

19.07.2004 – 

07.05.2014, M. 

Energiei, M. 

Economiei 

Actiune în daune delictuale – dosar 

46365/3/2016 

Tribunalul Bucuresti 

 

 

26.04.2018 

Complet: C5-Fond 

Tip solutie:  

Solutia pe scurt:  

Document:      

 

01.03.2018 

Complet: C5-Fond 

Tip solutie: Amână cauza 

Solutia pe scurt: Pentru lipsă de procedură acordă termen la 

data de 26.04.2018, ora 12:00. Pronunţată în şedinţa publică 

azi, 01.03.2018. 

Document: Încheiere de şedinţă    01.03.2018 

 

18.01.2018 

Complet: C5-Fond 

Tip solutie: Amână cauza 

Solutia pe scurt: Pentru lipsă de procedură acordă termen la 

data de 01.03.2018, ora 09:30. Pronunţată în şedinţa publică 

azi, 18.01.2018. 

Document: Încheiere de şedinţă - 18.01.2018 

 

In derulare la 

momentul 

01.03.2018 

7. SAPE SA  Enel Energie 

Muntenia SA 

Anulare art. 3, 4 și 5  Hotarare AGA 

nr. 3/28.04.2017 (repartizare profit 

2016 in contul 117 – rezultat 

reportat)   

dosar nr. 29076/3/2017 

Tribunalul Bucuresti 

Data inregistrarii 25.07.2017 

 

13.12.2017 

Tip solutie: Respinge cererea 

Solutia pe scurt: Respinge cererea ca neîntemeiată. Cu drept 

de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Apelul se 

depune la Tribunalul Bucureşti, Secţia a VI-a Civilă. 

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 13.12.2017 

Document: Hotarâre  4583/2017 - 13.12.2017 

In derulare la 

momentul 

01.03.2018. 

 

 Se așteaptă 

comunicarea 

hotărârii pentru a 

propune spre 

aprobarea 

conducerii SAPE, 
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06.12.2017 

Tip solutie: Amână pronunţarea 

Solutia pe scurt: Amână pronun?area la 

13.12.2017.Pronunţată în şedinţă publică, azi, 06.12.2017. 

Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării - 

06.12.2017 

 

formularea si 

depunerea cererii 

de apel privind 

acest litigiu. 

8. 

 

SAPE SA Enel Energie SA Anulare art. 3, 4 și 5  Hotarare AGA 

nr. 3/28.04.2017 (repartizare profit 

2016 in contul 117 – rezultat 

reportat)  

dosar nr. 29079/3/2017 

Tribunalul Bucuresti 

Data inregistrarii 25.07.2017 

 

 24.11.2017 

Tip solutie: Respinge cererea 

Solutia pe scurt: Admite excepţia nulităţii întâmpinării 

depuse, prin prisma lipsei dovezii calităţii de reprezentant 

legal şi convenţional a pârâtei. Respinge ca neîntemeiată 

cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta 

SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A 

PARTICIPAŢIILOR ÎN ENERGIE S.A. (SAPE SA), în 

contradictoriu cu pârâta ENEL ENERGIE S.A. Respinge 

solicitarea de acordare a cheltuielilor de judecată, formulată 

de către reclamantă. Cu drept de a formula apel, în termen de 

30 de zile de la momentul comunicării prezentei hotărâri, 

cererea urmând a fi depusă la sediul Tribunalului Bucureşti, 

secţia a VI-a civilă. Pronunţată astăzi, 24.11.2017şi pusă la 

dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.  

Document: Hotarâre  4383/2017  24.11.2017 

 

In derulare la 

momentul 

01.03.2018 . 

 

Cererea de apel a 

fost depusă în data 

de 08.02.2018. 

 

9. SAPE SA Ion Adrian 

Moldoveanu 

Acţiune în răspundere patrimonială 

– dosar nr.  27734/3/2017 

Tribunalul Bucuresti 

Data inregistrarii 13.07.2017 

 

 18.10.2017 

Tip solutie: Respinge cererea 

Solutia pe scurt: Respinge acţiunea ca neîntemeiată. Obligă 

reclamanta să plătească pârâtului suma de 1500 lei cu titlu de 

In derulare la 

momentul 

01.03.2018 
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cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 10 zile 

de la comunicare care se depune la Tribunalul Bucureşti. 

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 18.10.2017.  

Document: Hotarâre 7323/2017 - 18.10.2017 

 

Curtea de Apel Bucuresti 

Data inregistrarii 10.01.2018 

 

10. ENEL 

INVESTME

NT 

HOLDING 

BV 

SAPE S.A. 

Guvernul României 

Departamentul 

pentru Energie 

Anulare act administrativ 

HG 1163/2012 pentru aprobarea 

elementelor principale ale 

contractului de vânzare-cumpărare 

de acţiuni, a numărului acţiunilor şi a 

preţului unitar al acţiunii în cadrul 

procesului de exercitare, de către 

Societatea Comercială de Distribuţie 

şi Furnizare a Energiei Electrice 

"Electrica" - S.A. Bucureşti, a 

opţiunii de vânzare de acţiuni 

conform prevederilor contractului de 

privatizare privind achiziţionarea şi 

subscrierea de acţiuni la Societatea 

Comercială Filiala de Distribuţie şi 

Furnizare a Energiei Electrice 

"Electrica Muntenia Sud" - S.A. – 

dosar nr. 6033/2/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complet de judecată: Completul nr.4-NCPC 

Numărul documentului de soluționare: 2760/2016 

Data documentului de soluționare: 21.10.2016 

Tipul documentului de soluționare: Hotarâre 

Soluție: Admitere recurs - Admitere recurs - cu casare - 

Dispune rejudecarea 

Detalii soluţie: Decizia nr. 2760/21.10.2016. Admite recursul 

declarat de reclamanta ENEL Investment Holding BV 

împotriva sentinţei civile nr. 1078 din 1 aprilie 2014, 

pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a 

contencios administrativ şi fiscal. Casează sentinţa atacată şi 

trimite cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe. Definitivă. 

Pronunţată, în şedinţă publică, astăzi 21 octombrie 2016. 

 

Curtea de Apel Bucuresti 

 

09.05.2017 

Complet: S8 Completul 9 fond 

Tip solutie: Respinge cererea 

Solutia pe scurt: Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale 

pasive a pârâtei Societatea de Administrare a Participaţiilor 

în Energie S.A., ca neîntemeiată. Respinge excepţia lipsei de 

interes, ca neîntemeiată. Respinge cererea de chemare în 

judecată, ca neîntemeiată. Admite cererea de interven?ie 

voluntară accesorie formulată în interesul pârâţilor de 

intervenientul Ministerul Energiei. Cu recurs în termen de 15 

zile de la comunicare, cererea de recurs urmând a fi depusă 

In derulare la 

momentul 

01.03.2018. 

 

Se așteaptă o 

eventuală 

formulare a 

recursului de 

către reclamant. 
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la Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a contencios 

administrativ şi fiscal. Pronunţată în şedinţă publică azi, 

09.05.2017.  

Document: Hotarâre  1670/2017  09.05.2017 

 

11. SAPE S.A. Curtea de Conturi a 

Romaniei 

Anularea Deciziei Curtii de Conturi 

nr. X/40147/2013 – dosar nr. 

5699/2/2013*. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inalta Curte de Casatie si Justitie 

 

28.02.2017  

Complet de judecată: Completul nr.2-NCPC-CF 

Numărul documentului de soluționare: - 

Data documentului de soluționare: 28.02.2017 

Tipul documentului de soluționare: Încheiere de şedinţă 

Soluție: Termen intermediar 

Detalii soluţie: Dispune comunicarea raportului asupra 

admisibilităţii în principiu a recursului către părţi cu 

menţiunea ca acestea să formuleze în scris un punct de 

vedere asupra raportului, în termen de 10 zile de la 

comunicare. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 28 

februarie 2017. 

 

09.05.2017  

Complet de judecată: Completul nr.2-NCPC-CF 

Numărul documentului de soluționare: - 

Data documentului de soluționare: 09.05.2017 

Tipul documentului de soluționare: Încheiere admitere in 

principiu 

Soluție: Filtru - Admite în principiu cererea de recurs 

Detalii soluţie: Admite în principiu recursul. Fixează termen 

de judecată pe fond a recursului la data de 25 octombrie 

2017. Cu citarea părţilor. 

 

25.10.2017  

Complet de judecată: Completul nr.2-NCPC 

Numărul documentului de soluționare: 3211/2017 

Data documentului de soluționare: 25.10.2017 

In derulare la 

momentul 

01.03.2018.  

 

Inalta Curte de 

Casatie si Justitie 

trimite cauza spre 

rejudecare la 

aceeaşi instanţă. 
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Tipul documentului de soluționare: Hotarâre 

Soluție: Admitere recurs - Admitere recurs - Trimitere cu 

rejudecare 

Detalii soluţie: D E C I Z I A nr. 3211 Admite recursul 

declarat de reclamanta Societatea de Administrare a 

Participanţilor în Energie S.A. împotriva Sentinţei civile nr. 

1680 din 12 iunie 2015 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a 

VIII-a contencios administrativ şi fiscal. Casează sentinţa 

recurată. Trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă. 

Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 25 octombrie 

2017. 

 

Curtea de Apel București 

 

02.02.2018 

Tip solutie: Încheiere 

Solutia pe scurt: Înaintează dosarul la C.18 Fond pentru 

soluţionarea cererii de abţinere. Pronunţată în şedinţă 

publică, azi 02.02.2018. 

Document: Încheiere de şedinţă    02.02.2018 

 

05.02.2018 

Tip solutie: Încheiere 

Solutia pe scurt: Admite cererea de abţinere formulata de dl 

judecător Bîcu Vasile . Dispune înaintarea dosarului la 

Serviciul Registratură, in vederea repartizării aleatorii. Fără 

cale de atac. Pronunţata in şedinţa publica azi, 05.02.2018.  

Document: Încheiere – abţinere    05.02.2018 
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8 ALTE INFORMATII (continuare) 

 

f) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor  

 

In 2016 a avut loc numirea societatii Grant Thornton Audit SRL in calitatea de auditor independent al 

Societatii pentru emiterea unui raport de audit asupra situatiilor financiare aferente exercitiilor financiare 

incheiate la 31 decembrie 2016 si 31 decembrie 2017. 

 

g) Orice detaliere a elementelor din situatiile financiare anuale, semnificative si relevante 

 

 2017  2016 

Onorarii acordate executorilor judecatoresti si 

cabinetelor de avocatura, din care: 1.924.434 

 

4.740.763 

BEJ JALBA NICOLETA 252  625 

BIN ALEXANDRU NICULINA 130  250 

BRIAULT  REPORTING SERV -  27.639 

ICC PARIS 989.481  1.464.042 

CUNESCU, BALACIU&ASOCIATII 173.795  85.452 

ZAMFIRESCU RACOTI SI PARTENERII 759.275  469.558 

LIPAN VALERIU-ch. judecata 1.500  - 

Chirie 281.551  311.225 

Alte cheltuieli 254.373  301.808 

Total cheltuieli privind prestatii externe 2.460.358  5.353.796 

 

Suma de 989.481 lei a fost platita de Societate in perioada iulie-septembrie 2017 si reprezinta costuri 

arbitrale catre ICC Paris in dosarul nr.21889/MHM, impotriva Enel Investment Holding BV, Enel SpA, E-

Distributie Muntenia SA si Enel Energie Muntenia SA, reprezentand daune interese compensatorii, egale cu 

valoarea dividendelor care ar fi trebuit distribuite SAPE SA pentru anul 2012. 

 

Suma de 759.275 lei reprezinta asistenta juridica si onorariu de succes platit de Societare Cabinetului de 

avocatura ,,Zamfirescu Racoti & Partners”, dupa primirea Deciziei finale in dosarul ICC Paris nr. 

20512/MHM, prin care este stabilit pretul Optiunii de Vanzare aferent transferului de actiuni de la societate 

catre Enel Investment Holding BV. 

 

h) Investitii financiare pe termen scurt 

 

Societatea are investitii financiare pe termen scurt in suma de 1.575.823.414 lei (2016: 200.279.837 lei), ce 

constau in  depozite pe termen scurt  intre 1 luna – 1 an constituite la diverse banci din Romania. 

 
i) Modificari ale politicilor contabile  si de clasificare 

 

Nu au existat modificari ale politicilor contabile. 
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9 INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI 

 

a) Lichiditatea generala/ curenta =Active circulante/Datorii curente este de 111,44  la 31 decembrie 

2017 (2016: 668), ceea ce inseamna ca societatea isi poate onora foarte bine obligatiile pe termen scurt, 

neexistand riscul incapacitatii de plata. 

                                                                                                                                                                          

LG=AC/DC            2.060.902.108/18.492.775 = 111,44  

258.068.675/385.892 = 668 

 

b) Lichiditate imediata = Disponibilitati banesti/Datorii curente este de 26 (2016: 20,33) si este 

indicatorul care masoara capacitatea societatii la un moment dat de a-si acoperi datoriile pe termen scurt 

cu ajutorul disponibilitatilor banesti proprii pe care le are la dispozitie. 

                                                                                                 

Testul acid=DB/DC            480.833.663/18.492.775 = 26  

7.843.313/385.892 = 20,33 

 

c) Solvabilitate patrimoniala = Capitaluri proprii/Active totale*100 este de 97,91% (2016: 99,90) si 

reflecta capacitatea societatii de a-si onora toate scadentele, atat pe termen scurt cat si pe termen mediu 

si lung. 

                                                                                                      

SP=CPR/AT*100   2.292.724.936/2.341.688.868*100= 97,91% 

(555.970.915/556.497.807*100=99,90%)  

 

d) Rata solvabilitatii generale = Active totale/Datorii totale*100 este de 9.535,73% (2016: 1422%), 

potrivit acestui rezultat Societatea acoperind datoriile totale pe seama activelor totale, limita de 

siguranta financiara fiind intre 150% -300%. 

                                                                                                     

Rsg=AT/DT *100  2.341.688.868/24.557.006 * 100 = 9.535,73 

    556.497.807/385.892*100 = 1442% 

e) Rentabilitatea financiara = Profit net/ Capital propriu*100 este de 78,92% (2016: 7,13%) acest 

indicator arata eficienta cu care este utilizat capitalul propriu in obtinerea profitului; cresterea acestui 

indicator arata ritmul de crestere al profitului fata de ritmul de crestere al capitalului propriu.           

                                                                                                     

Rf=PN/CPR*100  1.809.419.906/2.292.724.936 *100 = 78,92% 

     39.648.300/555.970.915*100 = 7,13%    

 

f) Rata autonomiei financiare = Capital propriu/Capital permanent*100 este de 98,69% (2016: 

100%) indicator care ne arata ponderea capitalului propriu  in totalul pasivului bilantier, situatia 

societatii fiind una buna, fara a necesita angajarea de capital imprumutat. 

                                         

Raf=CPR/PB*100   2.292.724.936/2.323.196.093 * 100 = 98,69% 

   555.970.915/555.970.915*100=100% 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Acesti indicatori au fost calculati pentru a obtine o imagine fidela a situatiei societatii, a pozitiei financiare 

fara a ne rezuma numai la un singur indicator de analiza care ar conduce la o interpretare eronata a situatiei 

financiare. 
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10 CONTINGENTE  

 

Situatia litigiilor este prezentata mai jos: 

 

10.1 Litigii internationale 

 

Situație Dosar ICC Paris nr. 21889/MHM,  inițiat de SAPE S.A., în calitate de Reclamantă vs. Enel S.p.A., EIH, EDM și EEM în calitate de Pârâte  

Etape LITIGIU PRETENȚII SOLICITATE/ 

VALOARE LITIGIU 

COSTURI 

ARBITRALE 

ACHITATE DE 

CĂTRE SAPE S.A. 

SOLUȚIE 

I.   

DOSAR ICC nr. 21889/MHM din 

21.04.2016 

 

Cerere de arbitrare Inițială, 

înregistrată la SAPE S.A. cu nr. 

1073  din 20 aprilie 2016   

 

Părți: 

SAPE S.A. în calitate de Reclamant vs.  

Enel Investment Holding BV (Olanda) și  

Enel Spa (Italia)  

E- Distribuție Muntenia S.A.  

Enel Energie Muntenia S.A. 

 

în calitate de Pârâte  

 

Obiect: daune – interese compensatorii 

cu privire la valoarea dividendelor pentru 

exercițiul financiar 2012 (an în care a 

fost exercitată Opțiunea de Vânzare de 

către Electrica S.A.). 

 

- daune-interese compensatorii egale cu 

valoarea dividendelor care ar fi trebuit să 

fie distribuite Reclamantului pentru anul 

2012, potrivit prevederilor Clauzei 12.7 

și 12.2.1 din Contractul de Privatizare, 

aproximativ suma de 45.341.587 RON; 

- dobânzi penalizatoare prevăzute de art. 

24.6 din Contractul de Privatizare, 

începând cu data de 23 aprilie 2013 (data 

aprobării declarațiilor financiare 

referitoare la anul 2012) până în 

momentul plății efective a sumelor 

datorate cu titlu de daune-interese 

compensatorii. Valoarea totală a 

dobânzilor a fost calculată la o sumă  

aproximativă de 9.466.417 RON. 

- obligarea Pârâților la plata în solidar a 

tuturor cheltuielilor efectuate de 

Reclamant cu ocazia prezentei proceduri 

de arbitraj. 

 

Nota 1: SAPE a solicitat despăgubiri prin 

raportare la cota de 13,5749% din capitalul social 

 

 

3.000 USD – taxă 

depunere Cerere de 

Arbitrare, achitată în 

aprilie 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107.000 USD-  avans 

provizoriu costuri 

arbitrale, achitat în 

mai 2016 

Litigiu inițiat în aprilie 2016 de către SAPE. 

 

• Constituire Tribunal Arbitral 

 

SAPE, prin avocații reprezentativi a propus 

pentru funcția  co-arbitru, pe dl. Nikolaus 

Pitkowitz. 

 

La data de 1 septembrie 2016, SAPE S.A. a 

transmis Cererea de Arbitrare 

Modificatoare, prin care a actualizat 

cuantumul pretențiilor solicitate și a introdus 

în cauză EDM și EEM. 

 

La data de 25 noiembrie 2016, Enel a 

transmis Răspunsul la Cererea de 

Arbitrare Modificatoare. 

 

Enel a făcut o a doua propunere de arbitru, la 

data de 24.12.2016, în persoana dlui Pascal 

Hollander.  
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deținută de SAPE în cele două societăți, 

corespunzătoare participației aferente Opțiunii de 

Vânzare exercitate de către Electrica SA în anul 

2012. La momentul demarării arbitrajului, SAPE 

deținea un procent de 23,5749% din capitalul 

social în EDM și EEM.  

Notă 2: În ceea ce privește cuantumul 

prejudiciilor din cererea de arbitrare inițială, 

valoarea acestora reprezintă echivalentul a 40% 

din suma acumulată în contul de rezultat reportat, 

respectiv contul 117, pentru perioada 2008 – 2012, 

în cadrul celor două societăți EEM și EDM. 

Motivul pentru care s-a optat pentru cuantumul de 

40% a avut la bază politica grupului Enel aplicată 

inclusiv pentru anul 2012, ce prevedea distribuirea 

profitului în proporție de 40% sub formă de 

dividende, în cadrul societăților din grup. 

 

Secretariatul ICC Paris a invitat pe dl. Pascal 

Hollander să semneze declarația de 

acceptabilitate ca arbitru și să o transmită 

Secretariatului ICC Paris. 

În data de 05 ianuarie 2017, arbitrul 

nominalizat de Enel a transmis această 

declarație. 

 

În data de 10.01.2017 avocații reprezentativi 

SAPE au contestat numirea dlui Hollander, 

cerând informații suplimentare  despre o 

colaborare anterioară cu Clifford Chance. 

 

În data de 17 ianuarie 2017, Secretariatul 

ICC Paris a transmis Părților răspunsul dlui 

Hollande cu privire la colaborarea sa și a 

partenerilor săi cu Clifford Chance. 

 

Pe data de 24 ianuarie 2017 Secretariatul 

ICC Paris a acordat Părților posibilitatea 

contestării activității dlui. Hollander până la 

data de 26 ianuarie 2017. 

 

În data de 20 ianuarie 2017, SAPE S.A., prin 

avocații reprezentativi, a confirmat numirea 

dlui. Hollander pentru funcția de co-

arbitru. 

 

În data de 26 ianuarie 2017, avocații 

reprezentativi SAPE S.A. au comunicat 

Secretariatului ICC Paris, acordul SAPE S.A. 

cu privire la procedura de propunere a 

Președintelui Tribunalului Arbitral. 

 

 

II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cererea de Arbitrare Modificatoare 

înregistrată la SAPE cu nr. 2071 din data 

de 29.08.2016 și depusă la ICC în data 

de 1 septembrie 2016 

 

Prin Cererea de Arbitrare Modificatoare, 

SAPE a introdus ca Pârâte pe lângă 

Cumpărători și cele două societăți 

respectiv E-Distribție Muntenia (EDM) 

și Enel Energie Muntenia (EEM). 

 

Părți: 

SAPE S.A. în calitate de Reclamant vs.  

Enel Investment Holding BV (Olanda),  

Enel Spa (Italia),  

E-Distribuție Muntenia S.A. (România) 

și  

- Pretențiile SAPE S.A. au fost completate după 

cum urmează: 

 

• Pentru perioada 2008-2012, s-a solicitat suma 

de 228.643.377,52 Lei, prin raportare la cota 

de 23,5749% din capitalul social deținută de 

SAPE în cele două societăți, reprezentând 

daune interese compensatorii egale cu 

valoarea dividendelor care ar fi trebuit să fie 

distribuite SAPE și în cuantum de 100% din 

profitul nerepartizat. 

 

• Pentru perioada 2013-2015*, suma pretențiilor 

urmează a fi calculată ulterior emiterii 

Deciziei arbitrale din Dosarul ICC Paris nr. 

20512, în funcție de data la care Tribunalul 

Arbitral va recunoaște exercitarea opțiunii de 

3.000 USD – taxă 

introducere în cauză 

EDM și EEM, 

achitată în luna 

august 2016 

 

 

 

 

 

 

37.000 USD, 

reprezentând ajustare 

avans provizoriu cu 

privire la costurile 

arbitrale, achitați în 

luna septembrie 2016 
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Enel Energie Muntenia S.A. (România)  

în calitate de Pârâte.  

 

 

Obiect: daune – interese compensatorii 

cu privire la valoarea dividendelor pentru 

perioada 2008 -2015, cu posibilitatea 

extinderii până la o dată determinată de 

tribunalul arbitral (Exit conform Deciziei 

Arbitrale 20512/MHM), în cuantum de 

100% din valoarea profitului net aferent 

perioadei de mai sus și în procent variat, 

proporțional cu cota de participare a 

SAPE S.A. la capitalul social, în funcție 

de momentul în care urmează sa fie 

determinat Exit-ul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vânzare- cumpărare între SAPE S.A. și EIH, 

luându-se în considerare următoarele 

scenarii: 

Scenariul A 

- în situația recunoașterii opțiunii de vânzare 

- cumpărare între SAPE S.A. și EIH la 

momentul notificării, respectiv noiembrie 

2012, pentru perioada 2013-2015, se vor 

solicita sume prin raportare la cota de 

participare de 10% din capitalul social 

deținută de SAPE în cele două societăți, 

reprezentând daune interese compensatorii 

egale cu valoarea dividendelor care ar fi 

trebuit să fie distribuite SAPE și în cuantum 

de 100% din profitul nerepartizat. 

 

Scenariul B 

- în situația recunoașterii opțiunii de vânzare 

- cumpărare între SAPE S.A. și EIH la 

momentul finalizării dosarului arbiral 20512, 

pentru perioada 2013-2015, se vor solicita 

sume prin raportare la cota de participare de 

23,5749% din capitalul social deținută de 

SAPE în cele două societăți, reprezentând 

daune interese compensatorii egale cu 

valoarea dividendelor care ar fi trebuit să fie 

distribuite SAPE și în cuantum de 100% din 

profitul nerepartizat. 

 

Notă 1: Întinderea în timp a pretențiilor SAPE 

(2015), poate suferi modificări în funcție de data 

la care Tribunalul Arbitral va recunoaște 

exercitarea opțiunii de vânzare- cumpărare între 

SAPE S.A. și EIH în Dosarul arbitral 20512.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prin scrisoarea din 27 ianuarie 2017 

Secretariatul IC Paris a informat părțile că 

domnii Nikolaus Pitkowitz (SAPE) și Pascal 

Hollander(Enel) au fost numiți în calitatea de 

co-arbitri, urmând ca în 30 de zile aceștia să 

aplice procedura pentru numire Prețedintele 

Tribunalului Arbitral.  

 

Prin scrisoarea din data de 28.02.2017 

Secretariatul ICC Paris a extins termenul 

pentru numirea Tribunalului Arbitral, cu încă 

o săptamană, cu acordul părților.  

 

Prin emailul din data de 07.03.2017 

Secretariatul ICC Paris a informat părțile ca 

persoana propusă pentru funcția de 

Președinte al Tribunalului Arbitral este dl. 

Bernhard Berger.  

 

În data de 15 martie 2017 a fost receptionat 

emailul Secretariatului ICC Paris prin care a 

transmis părților din dosar declarația de 

acceptabilitate a dlui Berhnard Berger, 

pentru funcția de Președinte al Tribunalului 

Arbitral. Părțile au fost invitate să transmită 

comentariile lor pana la data de 22 martie 

2017. 

 

În data de 21 martie 2017 Avocații 

Reprezentativi SAPE au transmis o solicitare 

de informatii suplimentare, cu privire la 

activitatea dlui Berger în alt caz, în care a 

reprezenat o a altă enitate a staului. 
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III. 

 

 

 

 

 

 

 

Cererea Precizatoare cu privire la 

Pretențiile SAPE S.A., depusă la data 

de 23.05.2017, ulterior emiterii 

Deciziei Arbitrale din Dosarul ICC 

20512/MHM și a exercitării Opțiunii 

de Vânzare, la data de 10.04.2017. 

 

 

 

 

Părți: 

SAPE S.A. în calitate de Reclamant vs.  

Enel Investment Holding BV (Olanda),  

Enel Spa (Italia),  

E-Distribuție Muntenia S.A. (România) 

și  

Enel Energie Muntenia S.A. (România)  

în calitate de Pârâte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pretențiile SAPE S.A. au fost ajustate în 

conformitate cu Decizia Arbitrală din Dosarul 

20512/MHM, astfel: 

 

➢ În principal 

Obligarea în solidar a Pârâților la plata și  

repartizarea profitului distribuibil, disponibil la 

sfârșitul anului 2012 și suplimentar a profitului 

distribuibil  pentru anii financiari 2013, 2014, 

2015, 2016 și până la momentul operarii Put – 

Option (10.04.2017), corespunzător unei cote de 

23,5749% din capitalul social și în cuantum de 

100% din profitul net, respectiv: 

- EEM : 72.111.397 Lei; 

- EDM: 446.177.042 Lei. 

 

➢ În subsidiar  

Obligarea în solidar a Pârâților în cazul în care 

obligarea în natură a devenit imposibilă, la 

îndeplinirea  obligațiilor prin echivalentul, 

constând în daune interese compensatorii egale cu 

valoarea dividendelor care ar fi trebuit să fie 

distribuite SAPE, la sfârșitul anului 2012 și 

suplimentar a profitului distribuibil  pentru anii 

financiari 2013, 2014, 2015, 2016 și până la 

momentul operarii Put – Option (10.04.2017), 

corespunzător unei cote de 23,5749%, respectiv: 

- EEM : 72.111.397 Lei; 

- EDM: 446.177.042 Lei. 

 

 

 

 

 

 

 

190.000 USD – 

reprezentând ajustare 

cheltuieli 

administrative, 

achitați în luna iulie 

2017 

 
 

În data de 23 martie 2017, Secretariatul ICC 

Paris a transmis părților o informare cu 

privire la activitatea dlui Berger.  

 

Părțile au fost invitate să depună 

comentariile lor până la data de 30.03.2017. 

 

Prin emailul din data de 28.03.2017, CBA a 

informat SAPE ca în procesul de confirmare 

a Președintelui, au apărut discuții 

(neașteptate) cu privire la confirmarea 

domnului Berger, acceptat de cei doi co 

arbitrii și implicit de părți. Ca urmare a 

acestor discutii, domnul Berger a decis 

pentru evitarea oricarei umbre asupra 

imparțialității sale, să se retragă din procesul 

de confirmare. În acest sens, avocații au 

recomandat reluarea procesului de numire al 

Președintelui Tribunalului Arbitral. 

 

Prin emailul din data de 05 aprilie 2017 

Secretariatul ICC Paris a anunțat părțile din 

acest dosar ca dl. Berger și-a retras declarația 

de acceptabilitate și că părțile sunt invitate sa 

facă alte nominalizari pentru aceasta funcție, 

până la data de 17 aprilie 2017.  

Prin emailul din data de 11.04.2017, 

Secretariatul ICC Paris a solicitat părților 

extindere de termen pentru nominalizarea 

unui nou co-arbitru, până la data de 18 aprilie 

2017, având în vedere faptul ca data de 17 

aprilie este zi libera oficiala, în multe țări din 

UE. Părțile au fost de acord și la aceeași dată 

s-a stabilit ca termenul pentru nominalizarea 

co-arbitrului să fie 18 aprilie 2017. 
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➢ Dobânzi penalizatoare prevăzute de art. 24.6 

din Contractul de Privatizare. 

 

Prin emailul din data de 19 aprilie 2017 

Secretariatul a informat Părțile că cei doi co-

arbitri desemnați au solicitat o extindere de 

termen pentru nominalizarea co-arbitrului, 

până la data de 21 aprilie 2017. Părțile au 

fost de acord cu această extindere. 

 

În data de 21 aprilie 2017, Secretariatul ICC 

Paris a transmis dnei. INKA HANEFELD o 

informare că a fost nominalizată pentru 

funcția de Președinte TA, precum și o 

invitație să semneze declarația de 

acceptabilitate până la data de 28.04.2017. 

Avocații reprezentativi SAPE, prin e-mailul 

din data de 06 iulie 2017 a informat 

Secretariatul ICC Paris, că SAPE, în calitate 

de Reclamant a achitat suma de 190.000 

USD, reprezentând cheltuieli administrative 

și a transmis SWIFT plată. 

 

CBA prin e-mailul înregistrat cu nr. 1313 din 

10.07.2017 a informat SAPE că Secretariatul 

ICC a luat act de plata efectuată și a 

reactualizat Tabelul Financiar.  Prin aceeași 

corespondență CBA a invitat echipa SAPE la 

o întalnire, în data de 14.07.2017, cu privire 

la strategia de urmat în acest Dosar. 

 

Tribunalul Arbitral, prin emailul  din data de 

21 iulie 2017, a circulat către toate părțile din 

dosar următoarele documente: 

- Versiunea finală a Termenilor de 

Referință; 

- Versiunea finală a Ordinului 

Procedural nr. 1; 
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- Versiunea finală a Calendarului 

Procedural, ca anexa nr. 1 la 

Ordinul Procedural nr. 1; 

- Sumarul CMC ca anexa nr 2. La 

Ordinul Procedural nr. 1. 

 

În data de 22.01.2018, CBA au transmis 

către SAPE S.A. spre analiză serviciile de 

transcript propuse de Enel, respectiv 

serviciile prestate de EIRL Yvonne Vanvi 

din Paris. 

 

În data de 29.01.2018, CBA a fost informat 

asupra faptului ca, SAPE nu are obiectiuni cu 

privire la nominalizarea EIRL Yvonne Vanvi 

din Paris pt asigurarea serviciilor de 

stenodactilografiere. 

 

În data de 02.02.2018 avocații reprezentativi 

Enel au depus documentul Statement of  

Defence, înregistrat la SAPE S.A. cu nr. 

281/05.02.2018, cu următoarele anexe: 

- Declarația de martor G. Stassis; 

- Declarația de martor R.Deambrogio; 

- Raport Expert Delloite. 

 

În data de 16 februarie 2018, avocații 

reprezentativi SAPE au: 

-  transmis către Tribunalul Arbitral și 

părțile din acest dosar, prima solicitare de 

documente (Document Production) conform 

Ordinului procedural nr. 01; 

- au informat Tribunalul Arbitral de faptul 

că dl Viorel Cârstea nu mai face parte din 

echipa SAPE S.A.. 
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10.2 Litigii nationale 

 

A. Litigiile nationale in care SAPE S.A. a fost introdusa ca parte, in calitate de succesor al Electrica S.A.   

Nr. 

crt. 

Contestator/R

eclamant 

Intimat/Pârât Obiect  Instanta de judecata 

1. SAPE S.A. Curtea de Conturi 

a Romaniei 

Anularea Deciziei Curtii de Conturi nr. 

X/40147/2013 – dosar nr. 

5699/2/2013*. 

 

 

 

 

Inalta Curte de Casatie si Justitie  

 

Soluție: Admitere recurs - Admitere recurs - Trimitere cu rejudecare 

Detalii soluţie: D E C I Z I A nr. 3211 Admite recursul declarat de reclamanta Societatea de 

Administrare a Participanţilor în Energie S.A. împotriva Sentinţei civile nr. 1680 din 12 

iunie 2015 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal. 

Casează sentinţa recurată. Trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă. Definitivă. 

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 25 octombrie 2017. 

2. ENEL 

INVESTMEN

T HOLDING 

BV 

SAPE S.A. 

Guvernul 

României 

Departamentul 

pentru Energie 

Anulare act administrativ 

HG 1163/2012 pentru aprobarea 

elementelor principale ale contractului 

de vânzare-cumpărare de acţiuni, a 

numărului acţiunilor şi a preţului unitar 

al acţiunii în cadrul procesului de 

exercitare, de către Societatea 

Comercială de Distribuţie şi Furnizare a 

Energiei Electrice "Electrica" - S.A. 

Bucureşti, a opţiunii de vânzare de 

acţiuni conform prevederilor 

contractului de privatizare privind 

achiziţionarea şi subscrierea de acţiuni la 

Societatea Comercială Filiala de 

Distribuţie şi Furnizare a Energiei 

Electrice "Electrica Muntenia Sud" - 

S.A. – dosar nr. 6033/2/2013*. 

 

Curtea de Apel Bucuresti 

Data inregistrarii 10.02.2017 

 

09.05.2017 

Complet: S8 Completul 9 fond 

Tip solutie: Respinge cererea 

Solutia pe scurt: Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei Societatea de 

Administrare a Participaţiilor în Energie S.A., ca neîntemeiată. Respinge excepţia lipsei de 

interes, ca neîntemeiată. Respinge cererea de chemare în judecată, ca neîntemeiată. Admite 

cererea de interven?ie voluntară accesorie formulată în interesul pârâţilor de intervenientul 

Ministerul Energiei. Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, cererea de recurs 

urmând a fi depusă la Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a contencios administrativ 

şi fiscal. Pronunţată în şedinţă publică azi, 09.05.2017.  

Document: Hotarâre  1670/2017  09.05.2017 
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B. Litigiile nationale demarate de SAPE S.A. 

Nr. 

crt. 

Reclamant Parat Obiect  Instanta de judecata 

1. SAPE S.A. E.ON Energie 

Romania 

Anulare pct. 2 HAGA nr.5/28.05.2015 

(repartizare profit 2014 in contul 117 – 

rezultat reportat) pentru abuz 

majoritate și solicitare daune - interese 

în cuantum de 1.297.757,524 lei – 

dosar nr. 659/1371/2015 

Tribunalul Comercial Mures  

Data inregistrarii 22.07.2015 

 

06.11.2017 

Tip solutie: Respinge cererea 

Solutia pe scurt: Admite excepţia lipsei calităţii procesual active invocate de către pârâta 

E.ON Energie România S.A.. Respinge acţiunea promovată de reclamanta Societatea de 

Administrare a Participaţiilor în Energie S.A.( cu sediul) reprezentată legal prin director 

general Adrian Moldoveanu, în contradictoriu cu pârâta E.ON Energie România S.A. (cu 

sediul) reprezentată legal prin director general Dan Morari, ca fiind promovată de o 

persoană fără calitate procesual activă. Constată ca fiind rămasă fără obiect cereea de 

intervenţie în interes propriu formulată de către intervenienta E.ON România S.R.L. (cu 

sediul) prin reprezentant legal. Obligă reclamanta Societatea de Administrare a 

Participaţiilor în Energie S.A. să plătească în favoarea pârâta E.ON Energie România 

S.A. suma de 98.384,11 lei cu tilu de cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în 30 zile de 

la comunicare. Cererea pentru exercitarea dreptului de apel se înregistrează la Tribunalul 

Specializat Mureş. Pronunţată în şedinţa publică din 6 noiembrie 2017.  

Document: Hotarâre cameră consiliu  324/2017  06.11.2017 

 

2. SAPE S.A. E.ON Distribuție 

Romania 

Anulare pct.6 și pct.9 Hotarare AGA 

nr.4/26.05.2015 (repartizare profit 

2014 in contul 117 – rezultat reportat) 

pentru abuz majoritate și solicitare 

daune - interese în cuantum de 

4.957.335,26 lei – dosar nr. 

660/1371/2015 

Tribunalul Comercial Mures  

Data inregistrarii 22.07.2015 

 

01.11.2017 

Tip solutie: Respinge cererea 

Solutia pe scurt: Admite excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei 

SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A PARTICIPAŢIILOR ÎN ENERGIE S.A., 

excepţie invocată de pârâta societatea DELGAZ GRID S.A. şi intervenienta principală 

societatea E.ON ROMÂNIA S.R.L. şi, pe cale de consecinţă, Respinge cererea de 

chemare în judecată promovată de reclamanta SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A 

PARTICIPAŢIILOR ÎN ENERGIE S.A., cu sediul în Bucureşti, Bulevardul Lacul Tei 
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Nr. 

crt. 

Reclamant Parat Obiect  Instanta de judecata 

nr.1-3, clădirea ISPE, etaj 11, camera 1101-1102, sector 2, înmatriculată în registrul 

comerţului sub nr.J40/5394/2014, având CUÎ RO 33134190 în contradictoriu cu pârâta 

societatea DELGAZ GRID S.A., cu sediul procesual ales în Bucureşti, strada Gheorghe 

Moceanu nr.9, sector 1, înmatriculată în registrul comerţului sub nr.J26/326/2000, având 

CUÎ RO 10976687, şi intervenienta principală societatea E.ON ROMÂNIA S.R.L., cu 

sediul procesual ales în Bucureşti, strada Gheorghe Moceanu nr.9, sector 1, înmatriculată 

în registrul comerţului sub nr.J26/377/2007, având CUÎ RO 21236676, având ca obiect 

anularea punctelor 6 şi 9 din Hotărârea adunării generale a acţionarilor nr.4/26.05.2015 a 

societăţii E.ON DISTRIBUŢIE ROMÂNIA S.A. Obligă pe reclamanta SOCIETATEA 

DE ADMINISTRARE A PARTICIPAŢIILOR ÎN ENERGIE S.A. să plătească pârâtei 

societatea DELGAZ GRID S.A. suma de 72.058,66 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. 

Constată că cererea de intervenţie principală promovată de societatea E.ON ROMÂNIA 

S.R.L., cu sediul procesual ales în Bucureşti, strada Gheorghe Moceanu nr.9, sector 1, 

înmatriculată în registrul comerţului sub nr.J26/377/2007, având CUÎ RO 21236676, a 

rămas fără obiect. Cu drept de apel în 30 de zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă 

publică azi, 01.11.2017.  

Document: Hotarâre cameră consiliu  307/2017  01.11.2017 

 

Curtea de Apel Targu Mures 

Data inregistrarii 13.12.2017 

3. SAPE S.A.  ENEL Energie 

Muntenia S.A. 

Anulare articolele de la 1 la 6 din 

Hotărâre AGA nr. 3/25.04.2016 

(repartizare profit 2015 în contul 117 – 

rezultat reportat) – dosar nr. 

34222/3/2016 

Tribunalul Bucuresti  

Data inregistrarii 15.09.2016 

 

28.02.2017 

Complet: C17-Fond 

Tip solutie: Respinge cererea 

Solutia pe scurt: Respinge acţiunea ca neîntemeiată.Cu apel în termen de 30 de zile de la 

comunicare 

Document: Hotarâre  690/2017  28.02.2017 

Curtea de Apel Bucuresti 

Se așteaptă comunicarea hotărârii pentru a propune spre aprobarea conducerii SAPE, 

formularea si depunerea cererii de apel. 
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Nr. 

crt. 

Reclamant Parat Obiect  Instanta de judecata 

4. SAPE S.A. Enel Distribuție 

Muntenia S.A. 

Anulare articolele de la 1 la 6 din  

Hotărâre AGA nr. 3/25.04.2016 

(repartizare profit 2015 în contul 117 – 

rezultat reportat) pentru abuz 

majoritate – dosar nr. 40877/3/2016 

Tribunalul București  

Data inregistrarii 07.11.2016 

 

20.03.2017 

Complet: C21-Fond CC 

Tip solutie: Respinge cererea 

Solutia pe scurt: Respinge cererea de chemare în judecată ca neîntemeiată. Cu drept de 

apel în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul 

Bucureşti, Secţia a VI-a Civilă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 20.03.2017.  

Document: Hotarâre  944/2017  20.03.2017 

 

Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    28.02.2017 

 

Curtea de Apel Bucuresti 

Cererea de apel a fost depusă în data de 08.02.2018 

 

5. 

 

SAPE SA SCA PRICCOP & 

BANU  

BEJ NICOLESCU 

GHEOERGHE 

ALIN 

Contestatie la executare, intoarcere 

executare – dosar nr. 20968/300/2016 

Litigiu suspendat pana la solutionarea cauzei civile ce face obiectul dosarului 

18529/300/2016. Se așteaptă comunicarea hotărârii din dosarul 18529/300/2016. 

 

Judecatoria Sector 2  

Data inregistrarii 19.07.2016 

 

6. SAPE S.A. SCA PRICCOP & 

BANU  

 

Contestatie la executare – dosar nr. 

18529/300/2016 

Contestatia impotriva executarii silite 

din dosarul nr. 744/2016 a fost 

conexata la dosarul 18529/300/2016 

Tribunalul Bucuresti 

Data inregistrarii 28.07.2017 

 

28.11.2017 

Complet: Apel 8 

Tip solutie: Nefondat 

Solutia pe scurt: Respinge apelul ca nefondat. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, 

azi, 28.11.2017.  

Document: Hotarâre  4005/2017  28.11.2017 
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Nr. 

crt. 

Reclamant Parat Obiect  Instanta de judecata 

7.  SAPE S.A.  Electrica, 

Administratori, ME, 

MC 

Actiune în daune delictuale – dosar 

46365/3/2016.  

Tribunalul Bucuresti  

Data inregistrarii 20.12.2016 

 

08.06.2017 

Complet: C5-Fond CC 

Tip solutie: Încheiere 

Solutia pe scurt: Constatând complinite lipsurile cererii de chemare în judecată dispune 

continuarea procedurii prealabile. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 08.06.2017. 

Document: Încheiere de şedinţă    08.06.2017 

 

21.04.2017 

Complet: C5-Fond CC 

Tip solutie: Încheiere 

Solutia pe scurt: Admite în parte cererea de acordare a facilităţilor la plata taxei judiciare 

de timbru. Eşalonează plata taxei judiciare în valoare totală de 36.385.388,81 lei, în 24 

rate lunare, scadente la data de 15 ale fiecărei luni, începând cu 15.05.2017, cuantumul 

ratei lunare fiind de 1.516.057,87 lei. Cu drept de reexaminare în 5 zile de la comunicare. 

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 21.04.2017.  

Document: Încheiere de şedinţă    21.04.2017 

 

13.04.2017 

Complet: C5-Fond CC 

Tip solutie: Amână cauza 

Solutia pe scurt: Termen pentru soluţionarea cererii de acordare facilită?i la plata taxei de 

timbru la data de 21.04.2017. Termen pentru verificarea îndeplinirii obligaţiilor conform 

art. 200 C.proc.civ. acordă termen la data de 08.06.2017. Pronunţată în şedinţa publică 

azi, 13.04.2017. 

Document: Încheiere de şedinţă    13.04.2017 
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8. SAPE SA  Enel Energie 

Muntenia SA 

Anulare articolelor 3, 4, 5 și 6 din 

Hotarare AGA nr. 1/28.04.2017 

(repartizare profit 2016 in contul 117 – 

rezultat reportat) – dosar nr. 

29076/3/2017. 

Tribunalul Bucuresti 

Data inregistrarii 25.07.2017 

 

13.12.2017 

Complet: C7-Fond CC 

Tip solutie: Respinge cererea 

Solutia pe scurt: Respinge cererea ca neîntemeiată. Cu drept de apel în termen de 30 zile 

de la comunicare. Apelul se depune la Tribunalul Bucureşti, Secţia a VI-a Civilă. 

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 13.12.2017 

Document: Hotarâre  4583/2017  13.12.2017 

9. 

 

SAPE SA Enel Energie SA Anulare articolelor 3, 4, 5 și 6 din  

Hotarare AGA nr. 1/28.04.2017 

(repartizare profit 2016 in contul 117 – 

rezultat reportat) – dosar nr. 

29079/3/2017. 

Tribunalul Bucuresti 

Data inregistrarii 25.07.2017 

24.11.2017 

Complet: C13-Fond CC 

Tip solutie: Respinge cererea 

Solutia pe scurt: Admite excepţia nulităţii întâmpinării depuse, prin prisma lipsei dovezii 

calităţii de reprezentant legal şi convenţional a pârâtei. Respinge ca neîntemeiată cererea 

de chemare în judecată formulată de reclamanta SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A 

PARTICIPAŢIILOR ÎN ENERGIE S.A. ( SAPE SA), în contradictoriu cu pârâta ENEL 

ENERGIE S.A. Respinge solicitarea de acordare a cheltuielilor de judecată, formulată de 

către reclamantă. Cu drept de a formula apel, în termen de 30 de zile de la momentul 

comunicării prezentei hotărâri, cererea urmând a fi depusă la sediul Tribunalului 

Bucureşti, secţia a VI-a civilă. Pronunţată astăzi, 24.11.2017şi pusă la dispoziţia părţilor 

prin mijlocirea grefei instanţei.  

Document: Hotarâre  4383/2017  24.11.2017 

10.11.2017 

Complet: C13-Fond CC 

Tip solutie: Amână pronunţarea 

Solutia pe scurt: Amână pronunţarea pentru termenul din data de 24 noiembrie 2017. 

Soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată astăzi, 

10.11.2017, în şedinţă publică.  

Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    10.11.2017 
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10. SAPE SA Ion Adrian 

Moldoveanu 

acţiune în răspundere patrimonială –  

dosar nr.  27734/3/2017 

Tribunalul Bucuresti 

Data inregistrarii 13.07.2017 

 

18.10.2017 

Tip solutie: Respinge cererea 

Solutia pe scurt: Respinge acţiunea ca neîntemeiată. Obligă reclamanta să plătească 

pârâtului suma de 1500 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 

10 zile de la comunicare care se depune la Tribunalul Bucureşti. Pronunţată în şedinţă 

publică, azi, 18.10.2017.  

Document: Hotarâre  7323/2017  18.10.2017 

 

Curtea de Apel Bucuresti 

Data inregistrarii 10.01.2018 

 

 

C. Litigii nationale în care SAPE S.A. are calitatea de pârâtă 

Nr. 

crt. 

Contestator 

/Reclamant 

Intimat/Pârât Obiect  Instanta de judecata 

1. SCA PRICOP 

& BANU 

SAPE S.A. Anularea Deciziei Directorului General 

al Societății de Administrare a 

Participațiilor în Energie S.A. nr. 

38/18.08.2015 și, pe cale de consecință, 

a Comunicării nr. 1493/19.08.2015 si 

despagubiri in cuantum de 31.250 euro  

– dosar 31877/3/2015 ulterior  

23747/300/2016  

Curtea de Apel Bucuresti 

Data inregistrarii 11.01.2017 

 

27.01.2017 

Complet: S8 Camera de consiliu Complet 25 fond 

Tip solutie: Soluţionarea conflictului de competenţă 

Solutia pe scurt: Stabileşte competenţa de soluţionare în favoarea Tribunalului Bucureşti-

Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi 

27.01.2017. 

Document: Hotarâre  190/2017  27.01.2017 

 

Tribunalul Bucuresti 

Data inregistrarii 13.03.2017 
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12.07.2017 

Complet: C12 Fond-CA 

Tip solutie: Respinge cererea 

Solutia pe scurt: Respinge exceptiile netimbrarii si lipsei de interes, ca neintemeiate. 

Respinge actiunea astfel cum a fost precizata, ca neintemeiata. Cu drept de recurs in 15 

zile de la comunicare. Recursul se depune la Tribunalul Bucuresti. Pronuntata in sedinta 

publica, astazi, 12.07.2017.  

Document: Hotarâre  4489/2017  12.07.2017 

 

26.04.2017 

Complet: C12 Fond-CA 

Tip solutie: Amână cauza 

Solutia pe scurt: În baza art. 41 C.pr.civ., instanţa formulează cerere de abţinere. 

Document: Încheiere de şedinţă    26.04.2017 
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