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         Aprobat, 

       Presedinte Consiliul de Administratie 

                 Iulian Robert Tudorache 

 

Nota privind aprobarea de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor  

a Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (« SNN ») a : (i) declansarii procedurii de 

selectie a unui membru in Consiliul de Administratie al SNN, conform prevederilor OUG 

nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice , cu modificarile si 

completarile ulterioare ;(ii) mandatarii Consiliului de Administratie al SNN sa deruleze 

procedura de selectie a unui membru al CA SNN ; (iii) Alegerii unui administrator 

provizoriu, pe o perioada de 4 luni (iv) Aprobarii Formei de contract de mandat care 

urmeaza sa fie semnat de societate cu administratorul provizoriu precum si mandatarea 

reprezentantului Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri in cadrul 

Adunarii Generale a Actionarilor de a semna in numele si pe seama societatii contractul 

de mandat cu administratorul provizoriu ; (v) Aprobarii indemnizatiei fixe brute lunare 

pentru administratorul provizoriu al Consiliului de Administratie  

 

 
 
Avand in vedere urmatoarele aspecte:  

 
 

- Prevederile art. 111 alin. 2 lit. b) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 31/1990”) potrivit carora 
„adunarea generala ordinara a actionarilor este competenta sa decida cu privire la 

alegerea si revocarea membrilor consiliului de administratie”; 
 

- Prevederile art. 29 alin. 1 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a 
intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare („OUG nr. 
109/2011”), potrivit carora „Membrii consiliului de administratie sunt desemnati de 

adunarea generala a actionarilor, la propunerea consiliului de administratie in functie 
sau a actionarilor”; 

 

- Prevederile art. 13 alin. (2) lit. c) si f) din Actul Constitutiv al SNN, actualizat la data 

de 20.05.2019, potrivit carora „adunarea generala ordinara a actionarilor alege si 
revoca membrii Consiliului de Administrati si stabileste termenii si conditiile 
contractului de mandat incheiat cu membrii Consiliului de Administratie ”; 

 

- Prevederile art. 29 din OUG nr. 109/2011 privind alegerea de noi membri in Consiliul 

de Administratie prin organizarea unei proceduri de selectie; 
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- Prevederile art. 641 alin. (3) din OUG nr. 109/2011 potrivit carora, in cazul vacantarii 

unuia sau mai multor posturi de administrator actionarii, inclusiv actionarul – stat, prin 

autoritatea publica tutelara, vor convoca adunarea generala a actionarilor pentru 
completarea numarului de membri ai Consiliului de Administratie provizorii, pana la 

finalizarea procedurii de selectie a administratorilor, organizata in conformitate cu 
prevederile art. 29 din OUG nr. 109/2011; 

 

- Prevederile art. 641 alin. (5) din OUG nr. 109/2011 potrivit carora durata mandatului 
administratorului provizoriu este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive 

temeinice, pana la maximum 6 luni; 

 

- Prevederile 641 alin. (6) din OUG nr. 109/2011 potrivit carora remuneratia 

administratorilor provizorii va fi egala cu remuneratia administratorilor prevazuti la art. 
64 alin. (3); 

 

- Potrivit prevederilor art. 64 alin. (3) din OUG nr. 109/2011, nivelul remuneratiilor 

membrilor consiliului de administratie care nu au fost numiti in conditiile prezentei 
ordonante de urgenta se stabileste prin asimilare cu cele prevazute la art. 8, 37 si 38, cu 
incadrarea in prevederile bugetare aprobate la nivelul intreprinderii publice; 

 

- Potrivit prevederilor art. 37 alin. (2) din OUG nr. 109/2011 „Remuneraţia membrilor 

neexecutivi ai consiliului de administraţie sau ai consiliului de supraveghere este 
formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară şi o componentă variabilă. Indemnizaţia fixă 
nu poate depăşi de două ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut 

lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate 
înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificaţiei activităţilor din 

economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii. 
Componenta variabilă se stabileşte pe baza unor indicatori de performanţă financiari 
şi nefinanciari negociaţi şi aprobaţi de adunarea generală a acţionarilor, diferiţi de cei 

aprobaţi pentru administratorii executivi, determinaţi cu respectarea metodologiei 
prevăzute la art. 31 alin. (5) şi care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a 

societăţii şi asigurarea respectării principiilor de bună guvernanţă. Cuantumul 
componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăşi maximum  12 
indemnizaţii fixe lunare.”; 

 
- Recomandarea Comitetului de Nominalizare si Remunerare din data de 13.12.2019, 

inregistrata sub nr. 14959/16.12.2019 si din data de 23.12.2019, inregistrata sub nr. 
15432/23.12.2019.  
 

 
Supunem aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN SA a urmatoarelor 

propuneri:  
 

- Declansarea procedurii de selectie a unui membru in Consiliul de Administratie al 

Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., in conformitate cu prevederile OUG nr. 
109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, avand in vedere incetarea de 

drept a mandatului unuia dintre membrii Consiliului de Administratie; 
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- Mandatarea Consiliului de Administratie al SNN pentru derularea procesului de 

selectie a unui membru al Consiliului de Administratie al SNN; 

 
- Numirea unui administrator provizoriu, pe o perioada de 4 luni incepand de la data 

numirii de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conformitate cu 
prevederile art. 641 alin. (5) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

 
- Forma de contract de mandat care urmeaza sa fie semnat de societate cu 

administratorul provizoriu precum si mandatarea reprezentantului Ministerul 
Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri in cadrul Adunarii Generale a 
Actionarilor de a semna in numele si pe seama societatii contractul de mandat cu 

administratorul provizoriu; 

 

- Indemnizatia fixa bruta lunara pentru administratorul provizoriu al Consiliului de 
Administratie la nivelul de 11.331 lei, egala cu cea a administratorilor in functie si o 
componenta variabila, stabilita pe baza indicatorilor de performanta financiari si 

nefinanciari pe termen scurt aferenti anului 2020 – asa cum acestia au fost negociati 
cu actualii administratori in functie ai societatii si aprobati de Adunarea Generala 

Ordinara a Actionarilor prin Hotararea nr. 3/10.04.2019.. 
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