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Către:  Alexandru Costache, reporter Știrile TVR 

Referitor la: Solicitare de informații, înregistrată la SAPE SA cu nr. 141/18.01.2021 

 

 

Stimate Domn, 

 

Prin solicitarea dvs. transmisă electronic pe adresa de mail a societății în data de 18 ianuarie 

2021, în temeiul Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, ne-ați 

solicitat o serie de documente privind  activitatea curentă a SAPE S.A. Mai jos, regăsiți răspunsul 

nostru: 

 

Solicitări transmise: 

 

„(...)Întrucât se împlinesc 7 ani de la publicarea în MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 23 

ianuarie 2014 a HOTĂRÂRII de Guvern nr. 35 din 22 ianuarie 2014 pentru aprobarea 

tranzacției convenite la 15 februarie 2013 prin "Memorandumul de înțelegere" încheiat între 

statul român și The Rompetrol Grup (TRG) N.V., precum și a unor măsuri pentru implementarea 

acesteia, vă rugăm să ne prezentați cum a fost implementat efectiv acest memorandum: 

1. TRG a cumpărat de la OPSPI pachetul de 26,6959% de acțiuni deținut la Rompetrol Rafinare 

S.A. Constanța și a achitat efectiv suma de 200 de milioane de dolari, conform memorandumului 

de înțelegere? Când s-a făcut sau se va face acest lucru? Când a fost sau va fi ”finalul 

tranzacției”, potrivit memorandumului? 

2. Care sunt investițiile aprobate până în acest moment în cadrul fondului de investiții în sectorul 

energetic estimat până la 1 miliard de dolari în 7 ani, potrivit memorandumului de înțelegere? 

3. Care sunt investițiile realizate efectiv până în acest moment în cadrul fondului de investiții în 

sectorul energetic estimat până la 1 miliard de dolari în 7 ani, potrivit memorandumului de 

înțelegere? (...)" 

 

Răspuns SAPE SA la solicitările de mai sus: 

 

1. Acest punct este în aria de competență a Ministerului Energiei. 

 

 

2. Începând de la înființarea sa în noiembrie 2018 și până în acest moment, au fost aprobate în 

cadrul fondului de investiții în sectorul energetic următoarele investiții: 
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1) Centrala de Co-Generare (aprobare - AGEA din 13.05.2019) 

 

a) Scop - construcția unei noi centrale electrice de cogenerare pe gaz, capabilă să 

alimenteze întreaga platformă Petromidia cu abur și energie electrică; proiectul este de 

tip brownfield; 

b) Beneficii vizate 

- Noua centrală va fi furnizorul principal de energie electrică și abur către Rafinăria 

Petromidia și va continua să asigure alimentarea cu căldură către orașul Năvodari 

(astăzi acest lucru este realizat de UTM); 

- Beneficiu adus economiei României prin valoare adăugată, crearea locurilor de 

muncă, creșterea competitivității în sectorul petrol & gaze, oferirea unor servicii de 

înaltă calitate pentru Petromidia și orașul Năvodari. 

c) Valoare estimată a investiției: 148 milioane USD 

 

2) Dezvoltarea Rețelei de retail -  84 stații de alimentare (aprobare - AGEA din 13.05.2019) 

 

a) Scop - crearea unui flux de venituri si profituri pentru FIEKR; 

b) Beneficii strategice 

- Aduce beneficii economiei României prin creare de noi locuri de muncă cca 1,300 

angajați, dezvoltă piața românească de vânzări de  combustibil și asigură servicii de 

înaltă calitate pentru consumatorii de carburanți. 

c) Valoare estimată a investiției: 120 milioane USD 

 

3) Construirea unei instalații de deparafinare catalitică pentru Rafinăria Petromidia (aprobare 

- AGEA din 21.02.2020) 

 

a) Scop 

- implementarea unei unități (instalație) de deparafinare catalitică în fluxul tehnologic 

al Rafinăriei Petromidia pentru a obține motorină hidrofinată cu  punct de tulburare de 

(-20) grade C sau mai mic; 

b) Beneficii strategice 

- Investiții în industria de rafinare locală, modernizare tehnologică a celei mai mari 

rafinării din România;  

- Taxe si impozite anuale suplimentare la bugetul de stat  (accize, TVA) de 42 mil USD; 

c) Valoare estimată a investiției: 35 milioane USD 

 

4) Conversia instalației de HDPE (polietilenă de înaltă densitate) în PP (polipropilenă) pentru 

sectorul petrochimic al Rompetrol Rafinare SA (aprobare - AGEA din 21.02.2020) 

 

 

a) Scop 

- modernizarea unei instalații capabile să producă atât polipropilenă (PP), cât și 

polietilenă de înaltă densitate (HDPE), în funcție de condițiile pieței de polietilenă și 

de capacitatea de producție actuală de polipropilenă; 
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b) Beneficii strategice 

- Investițiile realizate în industria petrochimică locală (producător unic de produse PP), 

menținerea a 75 de poziții de angajați, taxe anuale suplimentare la bugetul de stat 

(impozite pe salarii etc.) de 0,5 mil USD;  

c) Valoare estimată a investiției: 8 milioane USD 

 

 

3. Investițiile realizate efectiv până în acest moment în cadrul fondului de investiții în sectorul 

energetic sunt următoarele: 

 

• Dezvoltarea Rețelei de retail: 30 de stații de alimentare 

 

Vă mulțumim pentru interesul acordat SAPE S.A. și Fondului de Investiții în Energie Kazah 

- Român S.A. și ne manifestăm disponibilitatea pentru comunicarea informațiilor publice. 

 

 

 

SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A PARTICIPAȚIILOR ÎN ENERGIE S.A. 

prin DIRECTORAT 

 

nr. 544/2001 


