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CAPITOLUL I 
 

PREVEDERI GENERALE 

 
Prezentul regulament de organizare si functionare contine modul de organizare si 

functionare a Societatii Nationale “Nuclearelectrica”- S.A. (denumita in continuare “SNN” sau 

“Societatea”), activitatile principale, atributiile, sarcinile si relatiile dintre structurile 

organizatorice componente, in vederea indeplinirii scopului si obiectului de activitate al 

acesteia. 

 

1. Baza legala a constituirii societatii 

 
SNN are forma juridica de societate pe actiuni, infiintata prin Hotararea Guvernului 

Romaniei nr. 365/02.07.1998, cu sediul in Bucuresti. 

SNN este inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/7403/1998. 

SNN are in componenta o structura executiva, in Bucuresti si doua sucursale : Sucursala 

CNE Cernavoda, in judetul Constanta si Sucursala FCN Pitesti, in judetul Arges. 
Durata Societatii este nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii societatii la 

Oficiul  Registrul Comertului, respectiv 27.07.1998. 

 

2. Scopul si Obiectul de activitate 

 
SNN are ca scop si ca obiect principal de activitate producerea de energie electrica si 

termica prin procedeul nuclear si clasic, fabricarea combustibilului nuclear de tip CANDU si 

dezvoltarea de noi capacitati de productie a energiei electrice, in conditii de securitate nucleara, 

sanatate si securitate in munca, radioprotectie si protectia populatiei si a mediului inconjurator, 

precum si vanzarea de energie electrica si termica, prin efectuarea, cu respectarea legislatiei in 

vigoare, de acte de comert corespunzatoare obiectului de activitate aprobat prin Actul 

Constitutiv, concomitent cu implementarea si aplicarea politicilor, principiilor si codurilor 

guvernantei corporatiste. 

Modificarea obiectului de activitate al SNN se va face prin decizie a Consiliului de 

Administratie, cu exceptia modificarii domeniului principal de activitate si/sau a activitatii 

principale a societatii, care se vor face numai prin hotarare a Adunarii Generale Extraordinare 

a Actionarilor, in conditiile si cu respectarea legislatiei in vigoare. 

 

3. Capitalul social 

 
La data aprobarii prezentului Regulament de Organizare si Functionare capitalul social 

al societatii este de 3.015.138.510 lei integral subscris si varsat de actionarii societatii. Capitalul 

social este impartit in 301.513.851 actiuni nominative, emise in forma dematerializata, in 

valoare nominala de cate 10,00 lei fiecare. 

 

Capitalul social este detinut de catre urmatorii actionari, dupa cum urmeaza: 

a) Statul Roman, prin Ministerul Energiei (ministerul de resort sau succesorii acestuia, 

potrivit legii) detine un numar total de 248.736.619 de actiuni, cu o valoare totala 

de 2.487.366.190 lei, ceea ce corespunde unei cote de 82,4959 % din capitalul social 

al societatii; 
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b) S.C. Fondul Proprietatea S.A. detine un numar total de 22.520.279 de actiuni, cu o 

valoare totala de 225.202.790 de lei, ceea ce corespunde unei cote de 7,47 % din 

capitalul social al societatii; 

c) Alti actionari, persoane fizice si juridice, romane si straine, detin un numar total de 

30.256.953 de actiuni, cu o valoare totala de 302.569.530 de lei, reprezentand o cota de 

10,04 % din capitalul social al societatii. 

Datele de identificare ale fiecarui actionar, aportul fiecaruia la capitalul social, numarul 

de actiuni la care are dreptul si cota de participare din totalul capitalului social sunt cuprinse in 

Registrul Actionarilor, tinut in sistem computerizat de catre Depozitarul Central. 

Drepturile si obligatiile aferente capitalului social al SN Nuclearelectrica SA, pentru 

cota de capital social detinuta de statul roman, sunt exercitate, in numele si pe seama statului 

roman, de catre ministerul de resort, sub autoritatea caruia este plasata Societatea. 

Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotararii Adunarii Generale 

Extraordinare a Actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege. 

Capitalul social se poate majora prin: 

a) noi aporturi in numerar si/sau natura, in conditiile legii; 

b) incorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale si a diferentelor favorabile din 

reevaluarea patrimoniului si a rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de 

emisiune; 

c) compensarea unor creante lichide si exigibile asupra Nuclearelectrica, cu actiuni ale acesteia; 

d) alte surse stabilite de adunarea generala a actionarilor, potrivit legii. 

Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere in 

primul rand actionarilor existenti, proportional cu numarul de actiuni pe care le poseda, 

acordandu-se in acest sens un drept de preferinta la subscrierea actiunilor nou emise. 

Exercitarea dreptului de preferinta se va face in conformitate cu prevederile legislatiei 

aplicabile. 

Capitalul social poate fi redus prin: 

a) micsorarea numarului de actiuni; 

b) reducerea valorii nominale a actiunilor; 

c) dobandirea propriilor actiuni, urmata de anularea lor; 

d) orice alte procedee reglementate prin lege. 

In cazul in care Consiliul de Administratie constata ca, in urma unor pierderi stabilite 

prin situatiile financiare anuale aprobate, activul net al societatii, determinat ca diferenta intre 

totalul activelor si totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai putin din jumatatea capitalului 

social subscris, va convoca de indata Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru a 

decide daca Societatea trebuie sa fie dizolvata. In cazul in care nu se decide dizolvarea, 

societatea este obligata ca pana la finalul exercitiului financiar ulterior celui in care au fost 

constatate pierderile, sa procedeze la reducerea capitalului social cu un cuantum cel putin egal 

cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, daca in acest interval activul net 

al societatii nu a fost reconstituit pana la nivelul unei valori cel putin egale cu jumatate din 

capitalul social. 

Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa doua luni de la data publicarii 

in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii Adunarii Generale Extraordinare a 

Actionarilor, potrivit prevederilor legale. 
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CAPITOLUL II 
 

ORGANIZAREA SOCIETATII 

 

1. Structura organizatorica si functionarea societatii 

 
Structura organizatorica a SNN este aprobata de Directorul General. 

SNN isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 

(republicata, cu modificarile ulterioare), HGR nr. 365/1998, OUG 109/2011 privind 

guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si ale celorlalte acte normative aplicabile. 

 

2. Organismele corporative ale societatii 

 
Organismele de guvernanta corporativa ale SNN sunt: Adunarea Generala a 

Actionarilor si Consiliul de Administratie. 

Societatea este administrata in sistem unitar. 

 

2.1. Adunarea Generala a Actionarilor este organismul de guvernare corporativa al 

societatii, care decide asupra activitatii acesteia si asupra politicii ei economice si de afaceri. 

Adunarile Generale ale Actionarilor pot fi ordinare si extraordinare, functie de aspectele 

ce necesita aprobarea actionarilor. 

Organizarea si desfasurarea AGA, precum si regulile care guverneaza activitatea legala 

si statutara a acesteia sunt stabilite prin proceduri interne in conformitate cu Actul Constitutiv 

al SNN si cu legislatia aplicabila. 

Atributiile principale ale Adunarii Generale a Actionarilor, ordinare si extraordinare 

sunt cele prevazute in Legea nr. 31/1990 (republicata, cu modificarile ulterioare), Actul 

Constitutiv al SNN, Regulamentul de Guvernanta Corporativa al SNN si Regulamentul privind 

organizarea si desfasurarea AGA SNN. 

 

2.2. Consiliul de Administratie este organul executiv al societatii format din 7 

membri. Membrii Consiliului de Administratie sunt desemnati de catre Adunarea Generala 

Ordinara a Actionarilor, la propunerea Consiliului de Administratie in functie sau a 

actionarilor, pentru un mandat de 4 ani, putand fi realesi sau revocati, cu respectarea 

prevederilor legale. In caz de vacantare a unuia sau mai multor posturi de administratori, 

Consiliul de Administratie procedeaza la numirea unor administratori provizorii, pana la 

intrunirea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. 

Structura Consiliului de Administratie respecta prevederile Legii nr. 31/1990 privind 

societatile in ceea ce priveste numarul de membri independenti ai Consiliului. 

Consiliul de Administratie functioneaza si are in principal atributiile prevazute in Legea 

nr. 31/1990 (republicata, cu modificarile ulterioare), OUG 109/2011 si Actul Constitutiv al 

Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A precum si cele prevazute in Regulamentul propriu 

de organizare si functionare. 

 

 

Consiliul de Administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si 

utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege 

pentru Adunarea Generala a Actionarilor. 

 

2.3. Comitetele Consultative 

In conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta 109/2011 privind Guvernanta 

corporativa a intreprinderilor publice, in cadrul Consiliului de Administratie pot fi create 
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comitete consultative, insarcinate cu desfasurarea de investigatii si cu elaborarea de 

recomandari pentru Consiliul de Administratie, in domeniile respective. Numarul concret de 

membri si componenta fiecarui Comitet consultativ sunt stabilite prin decizie a Consiliului de 

Administratie, cu respectarea urmatoarelor conditionari: comitetul consultativ trebuie sa aiba 

in componenta cel putin 2 (doi) membri ai Consiliului de Administratie si cel putin un membru 

al fiecarui Comitet consultativ trebuie sa fie administrator neexecutiv independent. 

In cadrul Consiliului de Administratie al SNN se constituie urmatoarele comitete cu 

rol consultativ: 
- Comitetul Consultativ pentru Nominalizare si Remunerare 
- Comitetul Consultativ pentru Audit 
- Comitetul Consultativ pentru Securitate Nucleara 
- Comitetul Consultativ pentru Strategie, Dezvoltare si Proiecte Mari de Investitii. 

Comitetul Consultativ pentru Nominalizare si Remunerare desfasoara investigatii si 

elaboreaza recomandari pentru CA in ceea ce priveste remunerarea administratorilor, 

directorilor si personalului sau nominalizarea de candidati pentru diferitele posturi de 

conducere. 

Comitetul Consultativ pentru Audit are rolul de a asista CA in realizarea atributiilor 

acestuia pe linia de audit intern si o functie consultativa in ceea ce priveste strategia si politica 

Societatii privind sistemul de control intern, auditul intern si auditul extern, precum si controlul 

modului in care riscurile semnificative sunt administrate. 

Comitetul Consultativ pentru Securitate Nucleara asigura asistenta si/sau evaluare 

independenta in domeniul securitatii nucleare si a protectiei mediului inconjurator pentru 

presedintele si membrii Consiliului de Administratie al SNN-SA. 

Comitetul Consultativ pentru Strategie, Dezvoltare si Proiecte Mari de Investitii 

elaboreaza recomandari cu privire la strategia de dezvoltare a Societatii si Proiectele Mari de 

Investitii. 

Modul de functionare si principalele responsabilitati ale Comitetelor Consultative sunt 

prevazute in Regulamentul de Organizare si Functionare pentru Comitetele Consultative 

organizate in cadrul Consiliului de Administratie al SNN aprobat prin Decizia CA nr. 

16/14.02.2014. 

Comitetul de Nominalizare si Remunerare formuleaza propuneri pentru functia de 

membru al Consiliului de Administratie, Director General si Directori, elaboreaza si propune 

Consiliului de Administratie procedura de selectie a membrilor Consiliului de Administratie, a 

Directorului General, a Directorilor, precum si pentru alte functii de conducere, formuleaza 

propuneri privind remunerarea Directorului  General,  Directorilor  si  a  altor  functii  de 

conducere. 

Comitetul Consultativ de Audit indeplineste atributiile prevazute in sarcina acestui 

comitet de legislatia care reglementeaza auditul statutar al situatiilor financiare. 

Consiliul de Administratie va decide cu privire la atributiile suplimentare ale 

Comitetului pentru Nominalizare si Remunerare si ale Comitetului Consultativ pentru Audit, 

precum si cu privire la atributiile celorlalte Comitete consultative pe care le infiinteaza. 

La propunerea presedintilor sau membrilor Comitetelor consultative, Consiliul de 

Administratie poate aproba cooptarea unor experti externi independenti permanenti, persoane 

fizice sau juridice, specialisti in domeniile de activitate ale Comitetelor consultative si care sa 

ii asiste pe membrii acestora in activitatea lor, stabilind totodata si remuneratia acestor experti. 

 

 

2.4. Conducerea executiva.  
Consiliul de Administratie deleaga conducerea societatii unuia sau mai multor 

Directori, numind pe unul dintre eiDirector General. 

Directorul General poate fi numit dintre administratori, care devine astfel administrator 

executiv sau din afara Consiliului de Administratie. În cadrul Consiliului de Administratie doar 

un singur administrator poate fi administrator executiv. 
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Directorul General/Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente 

conducerii societatii, in limitele obiectului de activitate al Societatii si cu respectarea 

competentelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv Consiliului de Administratie 

si Adunarii Generale a Actionarilor. 

Directorul General reprezinta Societatea in relatiile cu tertii si in justitie. Consiliul de 

Administratie reprezinta Societatea in relatia cu Directorii. 

Directorul General conduce si coordoneaza intreaga activitate a societatii.  

Directorul General, Directorul Financiar si Directorii Generali Adjuncti numiti de 

Consiliul de Administratie vor avea atributiile stabilite prin contractele de mandat aprobate 

prin decizie a Consiliului de Administratie.  

Directorul General si, dupa caz, Directorul Financiar si Directorii Generali Adjuncti 

numiti cu contract de mandat de Consiliul de Administratie au obligatia de a-si exercita 

mandatul cu prudenta si diligenta unui bun administrator, cu loialitate, in interesul societatii 

si nu au voie sa divulge informatii confidentiale si secrete de afaceri ale societatii, atat pe durata 

exercitarii mandatului, cat si pentru o perioada de 5 ani dupa incetarea acestuia. 

Consiliul de Administratie poate, prin decizie, sa delege una sau mai multe dintre 

atributiile sale (dintre cele care pot fi delegate) Directorului General, Directorului Financir 

si/sau Directorilor generali adjuncti. 

Orice administrator poate solicita Directorului General si/sau Directorului 

Financiar/Directorilor Generali Adjuncti informatii cu privire la conducerea operativa a 

societatii. Directorul General, Directorul Financiar si Directorii Generali Adjuncti au obligatia 

de a informa Consiliul de Administratie in mod regulat si cuprinzator asupra operatiunilor 

intreprinse si asupra celor avute in vedere. 

Societatea are in cadrul structurii organizatorice un Director General Ajunct - CNO  și 

„Directori de Directie” care nu sunt numiti de Consiliul de Administratie in baza prevederilor 

art. 143 din Legea nr. 31/1990 si care nu au incheiat cu Societatea un contract de mandat ci 

contracte individuale de munca, avand atributii exclusiv legate de performanta, securitatea 

nucleara si eficienta Unitatilor din exploatarea Sucursalei CNE Cernavoda, respectiv 

coordonarea si conducerea unei Directii. 

Directorii de Directie executa operatiunile societatii si sunt raspunzatori fata de aceasta 

pentru indeplinirea indatoririlor lor. Atributiile, drepturile si competentele Directorilor de 

Directie sunt cele stabilite prin contractele individuale de munca si Regulamentul de 

Organizare si Functionare al societatii. 

La nivelul sediului central al societatii, sub coordonarea directorilor de Directie, 

conducerea activitatii curente este exercitata de sefii de departament/inginer sef si sefii de 

compartiment, serviciu sau birou. 

La nivelul sucursalelor, conducerea este exercitata de directorul de sucursala, avand in 

subordine: director de operare, director de directie, sefi de departament/inginer sef si sefi de 

compartiment, serviciu, birou, sectie, atelier, laborator. 

Conducerea unor proiecte si programe la nivel de societate, directie sau sucursala, 

functie de importanta acestora, este exercitata de directori/sefi sau coordonatorii de 

proiecte/programe. 

Pentru evitarea unui conflict de interese, personalul care ocupa functiile de conducere: 

Director/Sef Departament/Sef Sectie/Serviciu/Birou/Atelier/Laborator sau Dispecer Sef 

Tura/Operator principal Camera de Comanda (autorizat CNCAN), Contabil Sef si personalul 

care ocupa functia de Director de proiect/program nu pot face parte din structurile de conducere 

ale organizatiilor sindicale. 

Atributiile conducerii executive a societatii sunt urmatoarele: 

 

 

 

2.4.1. Directorul General 
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Directorul General are, in principal, urmatoarele atributii: 

 

a) conduce si coordoneaza intreaga activitate a Societatii; 

b) aduce la indeplinire hotararile Adunarii Generale a Actionarilor si deciziile Consiliului de 

Administratie, adoptate in conformitate cu competentele rezervate acestora; 

c) aplica strategia si politicile de dezvoltare a societatii; 

d) selecteaza, angajeaza, promoveaza si concediaza salariatii Societatii; 

e) numeste, suspenda sau revoca persoanele din conducerea subunitatilor, stabilindu-le acestora 

si remuneratia; 

f) negociaza si incheie, in conditiile legii, contractele individuale de munca; 

g) incheie acte juridice, in numele si pe seama Societatii, prin care sa dobandeasca, sa 

instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul 

Societatii, a caror incheiere nu intra in sfera de competenta de aprobare a Adunarii Generale a 

Actionarilor sau, dupa caz, a Consiliului de Administratie; 

h) incheie orice acte care creeaza o obligatie a societatii fata de terte persoane, a caror incheiere 

nu intra in sfera de competenta de aprobare a Adunarii Generale a Actionarilor sau, dupa caz, 

a Consiliului de Administratie, conform limitelor de competenta din Anexa la Actul 

Constitutiv; 

i) aproba proiectele de investitii conform limitelor de competenta din Anexa la Actul 

Constitutiv; 

j) elaboreaza si supune spre avizare Consiliului de Administratie situatiile financiare precum si 

propunerea cu privire la distribuirea profitului rezultat din bilantul exercitiului financiar, pe 

care intentioneaza sa o prezinte Adunarii Generale a Actionarilor; 

k) elaboreaza si supune spre avizare Consiliului de Administratie proiectul de buget al 

societatii, care urmeaza sa fie supus aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor; 

l) supune avizarii Consiliului de Administratie materialele care urmeaza sa fie supuse aprobarii 

Adunarii Generale a Actionarilor; 

m) elaboreaza impreuna cu ceilalti Directori si supune spre avizare/aprobare Consiliului de 

Administratie programele de activitate (productie, cercetare – dezvoltare, inginerie 

tehnologica, investitii etc.); 

n) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului Societatii, pe compartimente; 

o) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor legale si prevederilor Actului 

Constitutiv; 

p) imputerniceste Directorii sau orice alta persoana sa exercite orice atributie din sfera sa de 

competenta; 

q) aproba delegarile de competenta pentru Directori si pentru persoanele din conducerea 

subunitatilor, in vederea executarii operatiunilor societatii; 

r) aproba competentele si atributiile subunitatilor din componenta Societatii; 

s) aproba structura organizatorica a Societatii si numarul de posturi, normativul de constituire 

a compartimentelor functionale si de productie, precum si Regulamentul de Organizare si 

Functionare a Societatii si Regulamentul Intern; 

t) stabileste si aproba politici pentru protectia mediului inconjurator si securitatea muncii, 

potrivit prevederilor legale; 

u) aproba documentele cu caracter de norme si regulamentele care reglementeaza activitatile 

societatii; 

v) stabileste tactica si strategia de marketing; 

w) indeplineste orice alta atributie prevazuta de acte normative, Actul Constitutiv al Societatii, 

deciziile Consiliului de Administratie si hotararile Adunarii Generale a Actionarilor; 

z) rezolva orice alta problema pe care Consiliul de Administratie a stabilit-o in sarcina sa. 
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2.4.2. Directorii Generali Adjuncti  
 

 Directorii Generali Adjuncti sunt subordonati Directorului General si Consiliului de 

Administratie, atributiile acestora fiind delegate prin contractele de mandat de catre Consiliul de 

Administratie si/sau stabilite prin Decizia Directorului General, in cazul in care Consiliul de 

Administratie decide astfel. In cadrul SNN, conform organigramei, isi defasoara activitatea doi 

Directori Generali Adjuncti, avand urmatoarele atributii: 

 I. Atributii comune celor doi Directori Generali Adjuncti : 

a) Aduc la indeplinire hotararile Adunarii Generale a Actionarilor, deciziile Consiliului de 

Administratie, deciziile Directorului General, adoptate in conformitate cu competentele 

rezervate acestora, in limitele mandatului sau si impreuna cu Directorul General si ceilalti 

Directori numiti cu contract de mandat, dupa caz; 

b) Poate reprezenta Societatea in baza delegărilor de competență acordate de Directorul 

General și/sau împreuna cu Directorul General, după cum stabilește acesta din urmă ; 

c) Identifica si propune solutii de imbunatatire a activitatii desfasurate de structurile 

organizatorice din subordinea sa; 

d) Asigura indrumare si consiliere Directorului general cu privire la aspectele care vizeaza 

activitatea structurilor organizatorice aflate in subordonare; 

e) Identifica si propune solutii de imbunatatire a activitatii desfasurate de structurile 

organizatorice din subordinea sa; 

f) Indeplineste orice alte activități stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare 

și/sau decizie a Directorului General, după caz; 

g) Rezolva orice alta problema pe care Consiliul de Administratie/Directorul General a 

stabilit-o in sarcina sa. 

h) Avizeaza documentele elaborate de structurile organizatorice din subordinea sa, pe baza 

Deciziei Directorului General care va stabili, in concret, documentele care necesita avizul 

prealabil al Directorului General Adjunct; 

 

II. Directorul General Adjunct responsabil cu coordonarea activitatii Directiei Juridice si 

Afaceri Corporatiste, a Departamentului Resurse Umane si a Departamentului Achizitii asigura 

indeplinirea atributiilor prevazute de Regulamentul de Organizare si Functionare pentru aceste 

structuri organizatorice, avand, in principal, urmatoarele atributii: 
 

a) Coordoneaza procesul de elaborare a politicilor de resurse umane, a strategiei de achizitii 

a SNN, a procedurilor interne specifice activitatii structurilor organizatorice aflate în 

coordonarea sa și coordonează punerea lor in aplicare; 

b) Asigura reprezentarea Societatii la evenimente la care participa compania, pe baza 

solicitarii Directorului General; 

c) Coordonează si asigura buna desfasurare a procedurilor de achiziții de produse, servicii 

sau lucrări necesare SNN Sediul Central și sucursalelor CNE Cernavodă și FCN Pitești, 

conform procedurilor interne stabilite;  

d) Coordonează elaborarea, negocierea, avizarea și susținerea la semnare a contractelor de 

achiziții destinate SNN Sediul Central și sucursalelor; 

e) Coordonează elaborarea politicii de personal, aplicarea legislației în domeniul muncii și 

fundamentarea și urmărirea realizării indicatorilor de forță de muncă la nivel de societate, 

precum și coordonarea și organizarea activităților de negociere a Contractului Colectiv de 

Munca (CCM) la nivelul societății; 

f) Avizează materialele care sunt supuse avizarii sau aprobării Consiliului de Administratie 

sau Adunării Generale a Acționarilor, după caz și în măsura în care au relevanță din punct 

de vedere al activităților aflate in coordonarea sa; 

g) Avizeaza propunerile de modificare a Contractului Colectiv de Munca elaborate de 

Departamentul de Resurse Umane; 
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h) Avizeaza programul anual al achizitiilor sectoriale integrat la nivel de Societate elaborat 

de Departamentul Achizitii; 

i) Avizeaza Strategia de comunicare a Societatii; 

j) Coordoneaza elaborarea si supune spre avizare Directorului General in vederea aprobarii 

Consiliului de Administratie programul anual de activitate a Departamentului de 

Comunicare si Relatii cu Investitorii; 

k) Avizeaza rapoartele anuale, trimestriale, semestriale privind realizarea achizitiilor la 

nivelul Societatii. 

 

III. Directorul General Adjunct responsabil cu coordonarea activitatii Directiei Tranzactii 

Energie Electrica si a Directiei Dezvoltare Investitii asigură coordonarea celor doua structuri 

organizatorice in scopul (i) elaborarii strategiei si politicilor de actiune ale societatii pe piata de 

energie electrica si servicii de sistem, precum si a implementarii acestora dupa aprobarea 

Consiliului de Administratie; (ii) definirii cadrului strategic pentru dezvoltarea proiectelor de 

investitii ale companiei si implemnarea acestui cadru; (iii) definirii si implementarii unui program 

de asigurare la nivelul societatii. 

  

Ca principale atributii enumeram :  

a) Coordoneaza procesul de elaborare a strategiei si planurilor de vanzare a energiei electrice 

pentru diferite orizonturi de timp si pe diferitele sectoare ale pietei de energie, in corelare 

cu programele de productie ale Sucursalei CNE Cernavoda, a procedurilor interne 

specifice activitatii structurilor organizatorice aflate în coordonarea sa și coordonează 

punerea lor in aplicare; 

b) Coordoneaza promovarea principalelor proiecte de dezvoltare si investitii ale societatii; 

c) Coordoneaza promovarea si coordonarea activitatilor specifice implementarii Proiectului 

Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda; 

d) Coordoneaza procesul de elaborare a definirii si implementarii unui program de asigurare 

la nivelul societatii si implementarea acestuia; 

e) Asigura reprezentarea Societatii la evenimente la care participa compania, pe baza 

solicitarii Directorului general; 

f) Avizează materialele care sunt supuse avizarii sau aprobării Consiliului de Administratie 

sau Adunării Generale a Acționarilor, după caz și în măsura în care au relevanță din punct 

de vedere al activităților aflate in coordonarea sa; 

 

  

2.4.3. Directorul General Adjunct (CNO), Directorul 

Financiar din Sediul Central, Directorul Sucursalei CNE 

Cernavoda si Directorul Sucursalei FCN Pitesti 

 
Directorul General Adjunct (CNO) este responsabil pentru toate aspectele care vizeaza 

performanta, securitatea nucleara si eficienta Unitatilor din exploatarea Sucursalei CNE 

Cernavoda. 

Directorul Financiar conduce, organizeaza şi coordoneaza activitatea economica a 

societatii (functiunile: financiar-contabila, control financiar preventiv, raportare si bugetare, 

administrativ-patrimoniu si IT Sediul Central) organizate in Directia Financiara. 

Directorul Sucursalei CNE Cernavoda este responsabil pentru conducerea, 

organizarea, si gestionarea activitatilor curente care privesc functionarea si intretinerea 

Centralei Nuclearoelectrice Cernavoda prin Sucursala CNE Cernavoda, precum si 

administrarea patrimoniului SNN aferent CNE Cernavoda, in conditii de securitate nucleara, 

fara afectarea populatiei, personalului propriu si mediului inconjurator, cu respectarea 

cerintelor din autorizatiile aplicabile. De asemenea, coordoneaza implementarea politicii de 

securitate nucleara a societatii la CNE Cernavoda. 
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Directorul Sucursalei CNE Cernavoda, prin delegare de competenta, reprezinta SNN 

SA, ca titular de autorizatii, in relatia cu autoritatile nationale (si internationale) care au 

competente de reglementare, autorizare si control in domeniul energeticii nucleare, cu toate 

drepturile si obligatiile ce decurg din aceasta, in scopul obtinerii si mentinerii autorizatiilor de 

functionare a CNE Cernavoda necesare, precum si pentru garantarea respectarii prevederilor 

acestora prin masuri de ordin tehnic, organizatoric si managerial. 

Directorul Sucursalei FCN Pitesti organizeaza si conduce toate activitatile tehnice, 

economice si de alta natura ale sucursalei. 

 

 

2.4.4. Directorul de directie din Sediul Central 

si directorul de operare/directie din 

sucursale 

 

Directorul de directie din sediul central si Directorul de operare/directie din sucursale 

raspunde de functionarea directiei din subordine, se preocupa pentru optimizarea functionarii 

acesteia, organizeaza, planifica, coordoneaza si controleaza activitatea din cadrul directiei 

pe care o conduce in vederea indeplinirii misiunii si obiectivelor acesteia si raspunde direct 

de aplicarea programelor, precum si de realizarea sarcinilor si a activitatilor din obiectul de 

activitate al directiei. 

Indeplineste orice atributie sau responsabilitate delegata de catre Directorul General, 

Directorul General Adjunct sau Directorul de Sucursala. 

 

 

2.4.5. Expertul din subordinea Directorului General/Directorului 

general adjunct 
 

a) Acorda asistenta Directorului General/Directorului general adjunct, la cerere, in 

procesul de evaluare in scop decizional a oricaror materiale (propuneri, note, fundamentari etc); 

b) Avizeaza, conform solicitarilor si instructiunilor Directorului 

General/Directorului general adjunct, propuneri/ note/recomandari si alte materiale inaintate 

de directiile si departamentele SNN, inaintea aprobarii acestora de catre Directorul 

General/Directorului general adjunct; 

c) Participa la intalniri de lucru/sedinte, interne si externe, conform solicitarilor si 

instructiunilor Directorului General/Directorului general adjunct; 

d) Asigura consiliere pentru aspecte legate de obligatiile Societatii in calitate de 

Societate admisa la tranzactionare BVB, conform solicitarilor si instructiunilor Directorului 

General/Directorului general adjunct; 

e) Respecta procedurile si instructiunile in vigoare aplicabile in SNN Sediul Central; 

f) Indeplineste orice alte sarcini corespunzator pregatirii profesionale, in cadrul 

atributiilor, la cererea Directorului General/Directorului general adjunct sau stabilite prin fisa 

postului; 

g) Acorda asistenta altor departamente/directii din cadrul SNN asupra unor aspecte 

ce necesita expertiza specifica, in baza solicitarii acestora si cu acordul Directorului General. 

 

 

2.4.6. Seful de departament /Inginerul Sef 

 
Raspunde de functionarea departamentului din subordine, de aplicarea programelor pe 

care le coordoneaza, precum si de rezolvarea sarcinilor si a activitatilor din domeniul de 

activitate al departamentului. 
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Indeplineste orice atributie sau responsabilitate delegata de catre Directorul General, 

Directorul general adjunct, Directorul de sucursala, Directorul de operare sau Directorul de 

directie, dupa caz. 

 

 

2.4.7. Seful de Compartiment 

Serviciu/Sectie/Birou/Atelier/Laborator/Dispecer sef tura 

 
Seful de compartiment are urmatoarele atributii de ordin general: 

- asigura efectuarea lucrarilor si desfasurarea normala a activitatilor din subordine, luand 

toate masurile necesare pentru prevenirea avariilor/incidentelor si respectarea normelor/ 

reglementarilor legale de radioprotectie, de protectia muncii, protectie fizica si control 

documente; 

- elaboreaza planuri si programe de activitate pentru indeplinirea obiectivelor 

compartimentului; 

- intocmeste programul de activitate detaliat, corespunzator atributiilor si prioritatilor pe care 

le are compartimentul si urmareste indeplinirea acestuia; 

- repartizeaza lucrarile din cadrul compartimentului pe fise de post pentru fiecare salariat in 

parte, identificand si stabilind interfetele cu celelalte compartimente, standardele si 

cerintele legale aplicabile tuturor lucrarilor, activitatilor, precum si relatiilor de munca; 

- coordoneaza, controleaza, monitorizeaza, indruma si corecteaza activitatile salariatilor din 

subordine pentru realizarea corecta si in termen a lucrarilor, cu mentinerea sistemelor si 

instalatiilor in conditii de securitate nucleara, a conduitei si disciplinei in munca, precum si 

cu respectarea tuturor reglementarilor legale aplicabile pe linie profesionala si a relatiilor 

de munca; 

- intocmeste fisele anuale de apreciere si evaluare a personalului din subordine; 

- propune masuri corective pentru imbunatatirea activitatii compartimentului si/sau a 

personalului din subordine si pentru respectarea Regulamentului de Organizare si 

Functionare, Regulamentului Intern, Fisei Postului si a reglementarilor legale aplicabile; 

- face propuneri pentru elaborarea “Programului Anual de Dezvoltare a Sistemului de Control 

Intern Managerial”; 

- nu are dreptul de a participa la actiuni protestatare/revendicative sau la greve si actioneaza, 

prin cooperare permanenta cu liderii sindicatelor, in promovarea de obiective economice si 

sociale, prevenind si aplanand aparitia conflictelor de munca.  

In cadrul Sucursalei CNE Cernavoda, departamentele de exploatare ale Unitatilor 1 si 2 au 

in structura lor ture operative, conduse de catre un Dispecer Sef Tura, care are 

atributii administrative similare cu cele ale Sefului de compartiment. 

 

 

2.4.8. Directorul/seful/coordonatorul de proiect/program 

 
Directorul de proiect/program, precum si Seful/coordonatorul de proiect/program 

special raspund de conducerea proiectelor/ programelor societatii, avand in vedere incadrarea 

in graficul si bugetul proiectului, cu respectarea parametrilor tehnici si de calitate din proiect, 

precum si utilizarea judicioasa a fortei de munca care s-a pus la dispozitia 

proiectului/programului. 

Prin decizia de numire se stabileste subordonarea acestora, care poate fi direct la 

directorul general, directorii generali adjuncti sau la directorul de sucursala, functie de importanta 

proiectului/ programului si marimea bugetului alocat. Directorul de proiect/program poate avea 

in subordine, dupa caz, sefi si/sau coordonatori de proiecte pe specialitati, intr-o schema de 

organizare de tip matricial. Criteriile pentru stabilirea importantei, precum si criteriile prin care 
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se departajeaza nivelul de ierarhizare al proiectului, din care rezulta functia de director, sef sau 

coordonator de proiect/program se stabilesc prin decizie a Directorul General. 

Directorul/seful/coordonatorul de proiect/program indeplineste orice atributie sau 

responsabilitate delegata de catre Directorul General, Directorul General Adjunct sau Directorul 

de Sucursala, dupa caz. 

 

 

 

CAPITOLUL III 
 

 

MISIUNEA SI ATRIBUTIILE STRUCTURILOR ORGANIZATORICE 

ALE SNN – SA 

 
 

A. COORDONAREA FUNCTIONALA SI MANAGEMENTUL PERFORMANTEI 

 

Pentru conformarea cu prevederile OG nr. 119/1999 privind controlul intern/ 

managerial si controlul financiar preventiv si cu prevederile Ordinului 400/2015 pentru 

aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor publice, dar si cu cerintele de 

guvernanta corporatista, precum si in scopul dezvoltarii unui proces de oversight corporativ, 

conform deciziei nr. 4067/30.03.2016 a Directorului General al SNN, obiectivele fundamentale 

ale companiei se stabilesc sub coordonarea functionala centralizata a procesului de elaborare a 

obiectivelor, pe categorii, de catre urmatoarele directii: 
 

 

Coordonatori Functionali Categorii Obiective Fundamentale 

Directia Tehnica si Retehnologizare Siguranta si securitate, Productie 

Directia Financiara Economice 

Directia Juridica si Afaceri Corporatiste Juridice, Comunicare interna si 
externa 

Departamentul Control Financiar si 
Managerial  

Departamentul Dezvoltare si Evaluare 
Sisteme de Management  
 

Sisteme de control intern managerial  
 

Sisteme de management 

 

 

Pe fiecare categorie de obiective fundamentale, in derularea procesului de elaborare a 

obiectivelor anuale, coordonatorii functionali exercita urmatoarele roluri: 

- origineaza obiectivele fundamentale prin derivarea celor strategice; 

- valideaza obiectivele specifice aferente obiectivelor fundamentale pe care le 

supervizeaza, indicatorii cheie de performanta, planifica realizarea obiectivelor cu activitatile, 

resursele si mijloacele disponibile/necesare si stabilesc ranguri de prioritate pentru obiectivele 

specifice; 

- pe baza obiectivelor specifice validate, urmaresc elaborarea si comunicarea la 

Departamentul Resurse Umane, a fiselor de obiective individuale, indicatori de performanta si 
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tinte pentru salariatii din subordine, stabilind si ponderile acestora, in functie de rangurile de 

prioritate stabilite si imprumutate de la obiectivele specifice; 

- supervizeaza identificarea riscurilor privind realizarea obiectivelor, analiza, evaluarea 

si masurile de diminuare a riscurilor; 

- monitorizeaza si evalueaza periodic indicatorii de performanta; 

 

 

- raporteaza trimestrial rezultatele monitorizarilor, evaluarea performantelor, 

constatarea abaterilor si propunerile de masuri corective, catre Departamentul Control Financiar 

si Managerial, in vederea elaborarii informarilor consolidat la nivel de societate, catre Comisia 

de Monitorizare a Sistemului de Control Intern Managerial. 

 

 

B. COORDONAREA FUNCTIONALA SI MANAGEMENTUL RISCURILOR 

Echipa de Gestionare a Riscurilor 

Echipa de Gestionare a Riscului este structura consultativa în subordinea Directorului 

General al SNN unde sunt centralizate, analizate și dezbătute aspecte privind administrarea 

riscurilor și riscurile identificate și semnalate de responsabilii cu riscurile, și care recomandă 

măsuri de tratare a riscurilor. 

Presedintele Echipei de Gestionare a Riscurilor este seful Serviciului Management 

Risc, iar in lipsa acestuia seful Departamentului Control Financiar si Managerial. 

Echipa de Gestionare a Riscurilor este compusa din minim 3 membri, inclusiv 

presedintele, coordonatorii functionali de la nivel central si coordonatorii de risc din 

sucursale. Nominalizarile titularilor si inlocuitorilor se vor face prin act de decizie interna a 

Directorului General al SNN. 

 

Responsabilitati 

 

Responsabilitățile Echipei de Gestionare a Riscurilor sunt enumerate mai jos: 

1. Asigură informarea trimestriala a Directorului General asupra problemelor și 

evoluțiilor semnificative ale riscurilor identificate, care ar putea influența, după caz, 

activitatea, rezultatele și/sau profilul de risc al SNN. 

2. Informeaza anual Comisia de monitorizare privind desfasurarea procesului de 

gestionare a riscurilor. Comisia de monitorizare analizează şi prioritizează riscurile 

semnificative, care pot afecta atingerea obiectivelor generale ale funcţionării SNN, prin 

stabilirea limitelor de toleranţă la risc, anual, aprobate de către conducerea entităţii, care 

sunt obligatorii şi se transmit tuturor compartimentelor pentru aplicare. Totodata, CM 

SCIM analizează, în vederea avizarii, informarea privind desfăşurarea procesului de 

gestionare a riscurilor, elaborată de Echipa de gestionare a riscurilor, pe baza raportărilor 

anuale, de la nivelul compartimentelor. 

3. Supraveghează procesul de administrare a riscurilor prin exercitarea urmatoarelor 

atributii: 

a. Analizează, dezbate și avizează riscurile continute de Registrul riscurilor la 

nivelul organizatiei, inclusiv măsurile de tratare, gestionare si control și 

termenele de realizare, și propune (dacă este cazul) Directorului General soluții/ 

acțiuni, modificări de acțiuni, responsabili și/sau termene de realizare; 

b. Solicită includerea pe agenda de discuție/ dezbateri a sedintei Echipei aspecte 

referitoare la riscuri a căror adresare/ discuție o consideră necesară, convocând 

la ședințele Echipei persoanele relevante pentru o informare adecvată sau 

responsabile pentru administrarea ariei relevante sau a riscurilor identificate; 
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c. Se asigură că riscurile identificate, care necesită acțiuni, sunt discutate și adresate 

la nivelul adecvat de competență si autoritate pentru ca riscurile identificate să 

fie tratate în mod adecvat pentru a reduce expunerea față de acestea (măsurile 

de tratare, gestionare si control sunt implementate cu celeritate în mod adecvat 

și monitorizate pentru implementare, conform deciziilor interne); 

d. Supervizeaza ierarhizarile si agregarile riscurilor, identificarea factorilor de risc 

determinanti (risk drivers), a corelatiilor cu celelalte riscuri, analiza evolutiei 

riscurilor, intocmirea matricii de migrare a lor; 

e. Stabileste structura si continutul informarii anuale privind desfăşurarea 

procesului de gestionare a riscurilor, elaborată pe baza raportărilor de la nivelul 

compartimentelor, in vederea supunerii spre avizare Comisiei de monitorizare 

a implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern / managerial; 

f. Analizează și avizează Rapoartele trimestriale cu privire la riscuri, pe care îl va 

transmite spre aprobare Directorului General al SNN SA. Membrii Echipei pot 

solicita modificarea/ refacerea Raportului pentru a conține informațiile 

relevante care descriu riscurile identificate și acțiunile de tratare, gestionare si 

control aferente; 

g. Solicită modificări ale cadrului de administrare a riscurilor pentru o mai bună 

cuprindere, acuratețe și corectitudine a administrării riscurilor; 

h. Analizează, dezbate și avizează reglementarile interne referitoare la 

administrarea riscurilor, și solicită modificarea acestora pentru a cuprinde 

recomandările sale sau recomandă Directorului General aprobarea lor; 

i. Supervizeaza transferul riscurilor catre asiguratori, consortii de asiguratori, 

reasiguratori, derularea si urmarirea contractelor de asigurare, a platii primelor de 

asigurare, a valabilitatii politelor, precum si urmarirea incasarii despagubirilor; 

j. Supervizeaza centralizarea, consolidarea si evaluarea informatiilor referitoare 

la situaţiile care pot conduce la discontinuităţi în activitate; 

k. Emite, la solicitarea Directorului General, opinii și recomandări în privința 

proiectelor speciale și/sau a direcțiilor strategice care implică aspecte ce țin de 

administrarea riscurilor; 

l. Semneaza procesul verbal de ședință care va reflecta în mod fidel și corect 

aspectele dezbătute. 

Organizarea si functionarea Echipei de Gestionare a Riscurilor se va stabili prin 

Regulament propriu. 

 

Alocarea responsabilitatilor de gestiune, supervizare si validare a riscurilor 
 

Responsabilii de risc de la nivelul fiecarui compartiment vor fi nominalizati de fiecare 

sef de compartiment cu aprobarea directorului caruia ii raporteaza pe linie ierarhica. 

Responsabilii de risc au urmatoarele atributii suplimentar fata de sarcinile functiei de 

baza pe care o detin in organigrama, astfel: 

 Identifica, analizeaza, evalueaza si trateaza riscurile de la nivelul compartimentelor in 

care lucreaza; 

 Elaboreaza, completeaza si actualizeaza registrele de risc la nivelul compartimentelor; 

 Comunica tuturor colegilor din compartiment masurile de diminuare a riscurilor, 

alertele si avertismentele emise pe linie ierarhica si / sau functionala; 

 Participa la realizarea planurilor de urgenta, contingenta, recuperare; 

 Raporteaza coordonatorilor de risc si celor functionali, in mod operativ riscurile noi 

identificate sau accentuarea unor riscuri identificate anterior, impreuna cu fisele de risc 

intocmite sau revizuite. 

 

Coordonatorii functionali si coordonatorii de risc din sucursale au responsabilitatea de a 
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superviza si supraveghea activitatea responsabililor de risc de la nivelul compartimentelor fata 

de care au interfete functionale. 

 

Directorul General poate decide constituirea de echipe de gestiune a riscurilor la nivel de 

sucursale, care vor trebui sa raporteze periodic Echipei de Gestionare a Riscurilor din sediul 

central.  

Coordonatorii de risc din sucursale supervizeaza si supravegheaza activitatea 

responsabililor de risc din sucursale, prezideaza sedintele echipelor de risc din sucursale si 

asigura convocarea acestora si consolidarea registrelor de risc la nivel de sucursale. 

Coordonatorii functionali din sediul central supervizeaza si valideaza propunerile 

responsabililor de risc din sediul central, respectiv din sucursale si ale coordonatorilor de risc 

din sucursale, cu privire la definirea riscurilor, evaluarea si masurile de diminuare a riscurilor, 

pe cele 4 linii de coordonare functionala, astfel: 
 

 

Coordonatori Functionali Categorii / Arii Riscuri 

Directia Tehnica si Retehnologizare Siguranta si securitate, Productie, din 

toate cele 3 arii de risc. 

Directia Financiara Economice, Financiare, 

Administrative, Aprovizionare, din 

toate cele 3 arii de risc. 

Directia Juridica si Afaceri Corporatiste Comunicare interna si externa, 

Juridice, Sociale din aria riscurilor de 

intreprindere. 

Serviciul Managementul Riscurilor 
 

Sisteme de management, Strategice, 

De Piata, din toate cele 3 arii de risc. 

 

Aceste atributii trebuie sa fie reflectate si in fisele de post. 

 

C. COMISIA DE MONITORIZARE A IMPLEMENTARII SI DEZVOLTARII 

SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL (CM-SCIM) 

 

Pentru conformarea cu prevederile O.G. nr. 119/1999 privind controlul 

intern/managerial si controlul financiar preventiv si cu prevederile Ordinului 600/2018 pentru 

aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice, la nivelul SNN, in 

vederea monitorizării, coordonării şi îndrumării metodologice a implementării şi dezvoltării 

sistemului de control intern managerial, se constituie structura cu atribuţii în acest sens, 

denumită Comisia de Monitorizare (CM-SCIM). 

Desemnarea membrilor Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare 

metodologica a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial (CM-

SCIM) se face prin decizia Directorului General al SNN SA. 

Organizarea, modul de lucru si functionarea Comisiei de monitorizare, coordonare şi 

îndrumare metodologica a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial 

(CM-SCIM) se reglementeaza prin Regulament propriu/procedura specifica. 

Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologica a implementării şi 

dezvoltării sistemului de control intern managerial (CM-SCIM) are in principal urmatoarele 

atributii: 

 Coordonează procesul de actualizare a obiectivelor generale și specifice, a activităților 

procedurale, a procesului de gestionare a riscurilor, a sistemului de monitorizare a 

performanțelor, a situației procedurilor și a sistemului de monitorizare și de raportare, 
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respectiv informare către directorul general; 

 În vederea consolidării unui sistem de control intern managerial, analizeaza si avizeaza 

Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, care se actualizează 

anual, urmareste modul de realizare a acestuia si informeaza conducerea referitor la 

dezvoltarea sistemului de control intern managerial; 

 Analizeaza si avizeaza informarile privind desfășurarea procesului de monitorizare a 

performanțelor;  

 Analizeaza si avizeaza situatia centralizatoare privind stadiul implementării şi dezvoltării 

sistemului de control intern managerial la nivelul SNN rezultat din evaluarile efectuate la 

nivelul tuturor compartimentelor cu privire la implementarea şi dezvoltarea sistemului de 

control intern managerial; apreciaza gradul de conformitate a sistemului propriu de 

control intern managerial cu standardele de control intern managerial, în raport cu 

numărul de standarde implementate; avizeaza Situaţia sintetica a rezultatelor 

autoevaluării; 

 Avizeaza raportul asupra sistemului de control intern managerial, ca bază pentru un plan 

de acţiune care să conţină zonele vulnerabile identificate, instrumentele de control necesar 

a fi implementate, măsuri şi direcţii de acţiune pentru creşterea capacităţii controlului 

intern managerial în realizarea obiectivelor societatii; 

 In baza informatiilor primite de la structura delegata cu conducerea registrului de riscuri 

al entitatii, analizeaza si avizeaza, in vederea aprobarii de catre directorul general : 

propunerile privind profilul de risc si limita de toleranta la risc, Raportul trimestrial 

privind administrarea riscurilor si Planul de actiuni/ masuri pentru tratarea riscurilor 
ierarhizate/ prioritizate in functie de cotatiile/ estimarile de risc; 

 In baza informarilor periodice primite de structurile delegate cu avizarea procedurilor 

documentate elaborate/actualizate, monitorizeaza procesul de procedurare a activitatilor 

derulate în cadrul entității;  

 Alte responsabilitati: 

- avizeaza documentele privind instituirea funcţiei de autoevaluare a controlului intern  

managerial, planurile elaborate in acest scop, pentru a stabili gradul de conformitate 

a acestuia cu standardele de control intern/managerial. 

- analizeaza si stabileste limitele de credit pentru tranzactiile efectuate de companie pe 

piata PC-OTC, in baza propunerilor inaintate de catre Directia Tranzactii si a 

rapoartelor de credit efectuate de Serviciul Managementul Riscului, in limita de 

competenta stabilita prin procedura interna sau decizia conducerii societatii. 

- stabileste masurile necesare pentru elaborarea si/sau dezvoltarea si/sau 

perfectionarea sistemului de control intern managerial, inclusiv a procedurilor 

formalizate pe activitati; 

- analizează, în vederea aprobării, informarea privind monitorizarea performanţelor la 

nivelul societatii, pe baza raportărilor privind monitorizarea performanţelor de la 

nivelul compartimentelor; evalueaza performantele in atingerea obiectivelor, 

analizeaza abaterile si propunerile de masuri corective ce se impun; 

- analizeaza şi determina periodic gradul de adaptabilitate a structurii 

organizatorice la modificările intervenite în interiorul şi/sau exteriorul societatii, 

pentru a asigura o permanentă relevanţă şi eficienţă a controlului intern; 

- avizeaza planuri şi programe, elaborate in scopul asigurarii conformitatii sistemului 

de control intern cu standardele de control intern managerial. 

 

D. Directorul General are in subordinea sa urmatoarele entitati organizatorice: 

 

1. Directia Tehnica si Retehnologizare 

2. Departamentul Dezvoltare si Evaluare Sisteme de Management 

3. Departamentul Control Financiar si Managerial 
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4. Directia Financiara 

5. Directia Audit si Managementul Riscului 

6. Secretariat General 

7. Serviciul Securitate, Protectia Informatiilor Clasificate 

8. Sucursala CNE Cernavoda 

9. Sucursala FCN Pitesti 

 

 

E.1. DIRECTIA JURIDICA SI AFACERI CORPORATISTE 
 

Directia Juridica si Afaceri Corporatiste este structura functionala din cadrul SNN, 

aflata in subordinea Directorului General Adjunct , care asigura respectarea legalitatii in 

activitatea desfasurata de Societate, protejand interesele patrimoniale si nepatrimoniale ale 

acesteia. Directia Juridica si Afaceri Corporatiste este formata din urmatoarele departamente: 

 

1. Departamentul Avizare Legalitate Documente 

2. Departamentul Contencios 

3. Departamentul Comunicare si Relatii cu Investitorii 

 

Directia Juridica si Afaceri Corporatiste, prin Departamentul Avizare Legalitate 

Documente si Departamentul Contencios acorda asistenta/consultanta juridica celorlalte 

structuri functionale din cadrul SNN si asigura reprezentarea SNN in fata instantelor 

judecatoresti si a altor organe de jurisdictie, in raporturile cu alte persoane fizice sau juridice 

si/sau autoritati publice. Directia Juridica si Afaceri Corporatiste exercita activitatea juridica in 

conformitate cu dispozitiile Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de 

consilier juridic si a Statutului profesiei de consilier juridic. 

Directia Juridica si Afaceri Corporatiste, prin Departamentul Comunicare si Relatii cu 

Investitorii are ca obiect de activitate elaborarea si implementarea strategiei de comunicare 

interna si externa a companiei, mentinerea si dezvoltarea relatiei cu investitorii si/sau actionarii 

SNN, promovarea si implementarea activitatii de cooperare si colaborare interna si 

internationala, dezvoltarea si implementarea normelor de guvernanta corporativa, informarea 

actionarilor si/sau investitorilor. Departamentul Comunicare si Relatii cu Investitorii asigura, 

de asemenea, coordonarea si derularea activitatilor de participare, de reprezentare si de protocol 

ale Directorului General, precum si derularea activitatilor privind deplasarile externe ale 

angajatilor SNN. 

 

Obiectivele Directiei Juridice si Afaceri Corporatiste sunt: 

1. Asigurarea legalitatii actelor emise de Societate sau la care Societatea este parte, prin 

verificarea conformitatii acestora cu legislatia aplicabila; 

2. Protejarea drepturilor Societatii si prevenirea situatiilor litigioase, prin reprezentarea 

intereselor Societatii in fata instantelor judecatoresti/arbitrale a organelor de cercetare 

penala si a parchetelor de pe langa instantele judecatoresti sau in procedura medierii; 

3. Elaborarea strategiei de comunicare interna si externa a companiei. 

 

Relatii functionale: 

1. De subordonare fata de Directorul General Adjunct; 

2. De coordonare a departamentelor din subordine; 

3. De colaborare cu celelalte structuri organizatorice din cadrul Societatii. 

 

De asemenea, la derularea procesului de elaborare a obiectivelor anuale, asigura coordonarea 

functionala a obiectivelor si riscurilor din categoria “Comunicare interna si externa”, in 

conformitate cu prevederile cap. III, lit.A. Coordonarea Functionala in SNN SA. 



MA/A2916 18  

 

 

1. DEPARTAMENTUL AVIZARE LEGALITATE  DOCUMENTE 
 

Departamentul Avizare Legalitate Documente este condus de un Sef  Departament si are 

urmatoarele atributii: 

a) Asigura consilierea si asistenta juridica celorlalte structuri organizatorice ale Societatii 

din Sediul Central; 

b) Asigura consilierea si asistenta juridica Sucursalelor, la solicitarea Directorului 

Directiei si/sau Directorului General; 

c) Avizeaza pentru legalitate documentele intocmite de catre structurile organizatorice ale 

Societatii, la solicitarea directiilor/ departamentelor/ serviciilor/ birourilor din cadrul 

SNN Sediul Central; 

d) Emite puncte de vedere si/sau opinii legale cu privire la diverse probleme/documente 

la solicitarea directiilor/departamentelor/serviciilor/birourilor din cadrul SNN Sediul 

Central; 

e) Avizeaza, sub aspectul legalitatii, strategiile de contractare in materia achizitiilor 

publice, deciziile Directorului general referitoare la achizitii publice, contractele de 

achizitii publice care sunt in competenta Directorului General si actele aditionale 

la aceste contracte; 

f) Emite puncte de vedere si/sau opinii legale cu privire la documente/probleme 

referitoare la procedurile de achizitii publice organizate de SNN, la solicitarea 

membrilor Comisiilor de Evaluare si/sau la solicitarea Directorului General; 

g) Avizeaza, sub aspectul legalitatii, contractele de vanzare energie pe pietele reglementate, 

actele aditionale, notificarile catre debitori; 

h) Avizeaza, sub aspectul legalitatii, toate contractele incheiate de SNN care sunt in 

competenta Directorului General, inclusiv conventiile/ protocoalele; 

i) Participa si colaboreaza la intocmirea si negocierea clauzelor din contractele cu 

profesionistii in care legea romana este aplicabila, la solicitarea directiilor/ 

departamentelor/ serviciilor/ birourilor din cadrul SNN Sediul Central; 

j) Asigura secretariatul tehnic in cadrul sedintelor Adunarii Generale a Actionarilor SNN, la 

solicitarea Directorului Directiei; 

k) Verifică, sub aspectul legalitatii, convocatorul pentru Adunarea Generala a Actionarilor, 

precum si alte documente aferente Adunarii Generale a Actionarilor SNN (procuri, 

buletine de vot prin corespondenta, proiecte hotarari, procese verbale, hotarari ale 

adunarii generale, raspunsuri la intrebarile adresate de actionari, completare la 

convocator etc.); 

l) Redacteaza contractele de mandat si actele aditionale necesare pentru Directorul 

General, Directorul Financiar si orice alt director cu care SNN incheie contract de 

mandat; 

m) Redacteaza contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie SNN; 

n) Analizeaza proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice in legatura cu 

activitatea SNN si emite puncte de vedere cu privire la aceste proiecte; 

o) Avizeaza, sub aspectul legalitatii, deciziile Directorului General; 

p) Emite puncte de vedere/opinii legale cu privire la anumite probleme/documente la 

solicitarea Consiliului de Administratie; 

q) Indeplineste orice alte atributii cu caracter specific domeniului de activitate juridic, 

prevazute de reglementarile in vigoare sau dispuse de Directorul Directiei, Directorul 

General Adjunct sau Directorul General. 

 

In cadrul Departamentului Avizare Legalitate Documente sunt constituite urmatoarele 

registre: 
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a) registrul general de evidenta privind avize contracte si acte aditionale; 

b) registrul general de evidenta privind avize decizii, note justificative, rapoarte, 

contestatii; 

c) registrul general de evidenta a opiniilor legale/punctelor de vedere emise. 

 

 

2. DEPARTAMENTUL CONTENCIOS 
 

Departamentul Contencios este condus de un Sef Departament si are urmatoarele 

atributii: 

a) Asigura reprezentarea intereselor SNN in fata instantelor judecatoresti, arbitrale, a 

organelor de cercetare penala si a parchetelor de pe langa instantele judecatoresti, pe baza 

si in limitele imputernicirii date, intocmind actele procedurale necesare; 

b) Asigura, in situatiile in care se solicita, activitati de acordare de asistenta si/sau 

consultanta juridica de specializatate, precum si/sau, dupa caz, de emitere de opinii legale 

pe probleme punctuale, inclusiv cu privire la pozitia procesuala a SNN in cadrul unei 

situatii contencioase, sau potential contencioase; 

c) Asigura, la solicitarea sefului departamentului contencios sau a directorului DJAC, 

consilierea si asistenta juridica celorlalte structuri organizatorice ale SNN S.A.; 

d) Solicita celorlalte structuri organizatorice din cadrul Societatii, inclusiv Sucursalelor, 

transmiterea de puncte de vedere, in scris, cu privire la cauza ce face obiectul dosarului 

de instanta sau cu privire la anumite aspecte ale acesteia, precum si intreaga 

documentatie care a stat la baza emiterii actelor contestate si/sau la baza documentelor 

avute in vedere in cadrul cauzei, in vederea instrumentarii cauzelor/litigiilor si 

formularii apararii Societatii; 

e) Avizeaza, sub aspectul legalitatii, punctul de vedere transmis de SNN, in calitate de 

autoritate contractanta, Consiliului National de Soluţionare a Contestatiilor, in situaţia in 

care sunt formulate contestatii, in conformitate cu reglementarile din materia achizitiilor 

publice; 

f) Completeaza/modifica sau valideaza plangerea formulata de catre presedintele comisiei 

de evaluare impotriva  deciziei CNSC nefavorabile SNN. In cazul unei decizii CNSC 

favorabile SNN, dar in care operatorul economic formuleaza plangere, va 

completa/modifica sau valida propunerea de intampinare pregatita de presedintele 

comisiei de evaluare;  

g) Ofera suport consilierilor juridici din sucursale in ceea ce priveste apararea intereselor 

SNN, inclusiv interesele celor doua sucursale, la solicitarea Directorului 

general/Directorului general adjunct/Directorului Directiei;  

h) Analizeaza si propune dosarele care trebuie coordonate de Departamentul Contencios din 

SNN Sediul executiv, reprezentarea in instanta fiind asigurata de consilierii juridici 

angajati la sucursale;  

i) Informeaza  DCRI despre stadiul procesual al dosarului in cauza pentru a putea fi raportat 

catre BVB si ASF; 

j) Indeplineste orice alte atributii cu caracter specific domeniului de activitate juridic, 

prevazute de reglementarile in vigoare sau dispuse de Directorul Directiei, Directorul 

General Adjunct sau Directorul General; 

 

Asigurarea functiei suport administrative departamentelor din cadrul Directiei 

Juridice si Afaceri Corporatiste 

a) Intocmeste in vederea raportarilor, situatiile litigiilor, note cu privire la stadiul 

litigiilor solicitate de CA, auditori, organe de control, minister, etc; 

b) Inregistreaza in registrele interne documentele intocmite in dosare, opiniile 

formulate contractelor, actelor aditionale, contractelor subsecvente, deciziilor, 

strategiilor de contractare, adreselor interne si externe, notelor, punctelor de vedere, 
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semnate si avizate de consilierii juridici; 

c) Desfasoara activitati de interfata cu caracter administrativ in relatia SNN cu diferite 

cabinete de avocatura, verifica facturile si documente justificative in vederea 

actualizariii tabelelor de evidenta a platilor si autorizeaza plata; 

d) Intocmeste informari legislative saptamanale si lunare de interfata cu expertii si 

expertii parte, respectiv intocmirea referatelor pentru plata ororariilor, transmiterea 

de documente necesare in vederea efectuarii expertizelor ; 

e) Colaboreaza cu toate structurile organizatorice din SNN in vederea legalizarii 

hotararilor judecatoresti (referate de taxe de timbru, deplasari la registratura 

instantelor, depunerea actelor si a imputernicirilor aferente si ridicarea titlurilor 

executorii); 

f) Verifica portalul instantelor judecatoresti pentru aflarea masurilor luate si a solutiilor 

in litigiile societatii si tinerea unei evidente a termenelor acordate in fiecare cauza si 

a dispozitiilor instantei; 

g) Deruleaza formalitatile in legatura cu procurarile de bunuri si/sau servicii necesare 

activitatii curente a consilierilor juridici din Departmentul contencios si 

Departamentul Avizare Legalitate Documente (intocmeste referatele de necesare, 

completeaza, verifica si deruleaza intreaga documentatie aferente achizitiei si 

facturilor). 

h) Scaneaza si completeaza dosarele de instanta cu actele formulate si depuse de catre 

consilierii juridici  in instanta si cele primite de la parti; 

i) Colaboreaza cu toate structurile organizatorice din SNN in vederea colectarii 

informatiilor necesare a fi puse la dispozitia instantelor;  

j) Solicita celorlalte structuri organizatorice din cadrul Societatii, inclusiv 

Sucursalelor, transmiterea de puncte de vedere, in scris, cu privire la cauzele ce fac 

obiectul dosarelor de instanta sau cu privire la anumite aspecte ale problemelor 

asupra carora se solicita opinii legale. 

k) Desfasoara activitatea de ordonare, verificare, clasare si arhivare a documentelor 

aferente activitatii juridice din cadrul departamentului Contencios si 

Departamentului Avizare legalitate Documente, fiind desemnata prin decizie in acest 

sens. 

l) Asigurar activitatii de traduceri si retroversiuni de documente  

m) Monitorizeaza Buletinul Procedurilor de Insolventa si transmite informatii cu privire 

la dosarele in care Societatea este implicata; 

n) Asigura evidenta abonamentelor la publicatiile juridice, precum si accesul la 

programe legislative; 

o) Intocmeste documentele interne necesare (referate, note, etc.) pentru achitarea 

taxelor de timbru, taxe legalizari hotarari judecatoresti etc., la solicitarea 

Departamentului Contencios; 

p) La solicitarea Departamentului Contencios, asigura transmiterea hotararilor 

judecatoresti definitive si irevocabile privind executarea unor obligatii de plata 

stabilite in sarcina Societatii, catre Directia Financiara; 

q) Organizeaza modul de evidentiere a documentelor primite in Departamentul Avizare 

Legalitate Documente si Departamentul Contencios, incluzand primirea, 

inregistrarea, identificarea, multiplicarea, distribuirea, expedierea si arhivarea 

documentelor; 

r) Asigura inregistrarea si corecta evidentiere a activitatii in registrele Departamentului 

Avizare Legalitate Documente si ale Departamentului Contencios: 

 

 

 

Asigura inregistrarea si corecta evidentiere a activitatii in registrele Departamentului 

Avizare Legalitate Documente si ale Departamentului Contencios:  
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In cadrul Departamentului Contencios sunt constituite urmatoarele registre: 

a) Tabelul electronic cu litigiile in care SNN este parte; 

b) Registrul general de evidenta a opiniilor legale 

 

 

 

3. DEPARTAMENTUL COMUNICARE SI RELATII CU INVESTITORII 

 

Departamentul Comunicare si Relatii cu Investitorii este condus de un Sef Departament si 

are urmatoarele atributii: 

 

A. Comunicare externa: 

- Utilizarea tuturor tehnicilor si tacticilor de comunicare externa pentru asigurarea 

indeplinirii obiectivelor SMART asumate prin Strategia de Comunicare; 

- Analiza perceptiei diferitelor categorii si segmente de populatie pe baza de sondaje de 

opinie, evaluarea cantitativa si calitativa a mesajelor segmentelor de interrelationare in 

mass media, evaluarea cantitativa si calitativa a productiilor massmedia; 

- Analiza cantitativa si calitativa a indicatorilor si subindicatorilor de imagine a 

companiei integrat analizei cantitative si calitative a productiilor massmedia; 

- Integrarea rezultatelor analizelor pe tipuri de imagine; 

- Analiza factorilor de influenta politici, sociali, demografici asupra categoriilor si 

segmentelor de public; 

- Cresterea si protejarea imaginii si reputatiei companiei; 

- Cresterea nivelului de acceptanta al categoriilor si segmentelor de public; 

- Pozitionarea companiei in piata energetica si de capital ca fiind un actor de incredere 

cu potential de crestere; 

- Dezvoltarea relatiilor cu institutii, organisme interne si internationale pentru cresterea 

gradului de sustinere a companiei; 

- Dezvoltarea relatiilor cu massmedia pentru preluarea exacta si la timp a comunicatelor 

companiei, protejarea proactiva impotriva campaniilor anti, utilizarea massmedia ca 

mijloc eficient de comunicare catre publicul larg si alte segmente relevante de public; 

- Gestioneaza si actualizeaza, din punct de vedere editorial si grafic, paginile de Internet 

si Intranet ale Societatii, pe baza informatiilor si/sau la solicitarea structurilor 

organizatorice de specialitate din cadrul Societatii, dupa caz; 

- Realizarea de machete de presa, advertoriale, articole, interviuri, materiale vizuale de 

promovare a imaginii companiei si difuzarea acestora prin intermediul mass-media; 

- Asigurarea de training in comunicare; 

- Asigurarea functiei de audit in comunicare la sucursale. 

 

B. Comunicare interna 

- Utilizarea tuturor tehnicilor si tacticilor de comunicare interna pentru a asigura un flux 

de comunicare coerent si facil, lucrul in echipa, feedback, formarea de grupuri de lucru 

interdepartamentale si Sediul Central - Sucursale, cresterea nivelului de satisfactie si 

motivare; 

- Analiza nivelului de satisfactie al angajatilor in ceea ce priveste comunicarea, alinierea 

la obiectivele strategice ale organizatiei si culturii organizationale prin sondaje de 

opinie si intalniri de lucru; 

- Evaluarea nivelului de integrare in cadrul organizatiei si nivelul aferent de satisfactie 

aferent sarcinilor si responsabilitatilor; 

- Analiza eficientei fluxului de comunicare; 

- Dezvoltarea comunicarii pe verticala si orizontala, cu accent pe comunicarea 

interpersonala si oferirea de feedback; 
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- Dezvoltarea comunicarii interdepartamentale prin procedeul de conducere a ideilor axat 

pe criteriul importantei impactului; 

- Cresterea nivelului de satisfactie in munca prin cresterea nivelului de descentralizare si 

responsabilizare; 

- Asigurarea accesului la informatii care deriva din planul de business al companiei prin 

mijloacele de comunicare interne (website, intranet, e-mail); 

- Asigurarea de suport in dezvoltarea comunicarii; 

- Asigurarea functiei de audit in comunicare in sucursale. 

 

C. Comunicarea cu actionarii/investitorii/analistii 
- Realizarea comunicarii cu investitorii: intalniri cu actionarii si investitorii, organizarea 

de conferinte si briefing-uri de presa, intalniri private cu actionarii, videoconferinte, 

gestionarea sectiunii special dedicate relatiei cu investitorii de pe site-ul companiei, 

facilitarea accesului si orice informatii relevante asupra activitatilor companiei si 

rapoartelor elaborate de aceasta, comunicarea politicilor de guvernanta corporativa ale 

companiei, comunicarea informatiilor cu impact atat asupra companiei, cat si asupra 

actionarilor si investitorilor; 

- Trimiterea rapoartelor prevazute in legislatia in vigoare catre organismele competente 

(BVB, ASF, Monitorul Oficial), publicarea in presa a informatiilor destinate 

investitorilor, organizarea AGEA si AGOA SNN; 

- Asigura publicarea in Monitorul Oficial a convocatoarelor Adunarilor Generale ale 

Actionarilor Societatii si completarilor la acestea; 

- Arhivarea si organizarea documentelor cu privire la organizarea Adunarilor Generale 

ale Actionarilor; 

- Analiza comentariilor analistilor si investitorilor referitoare la piata de capital in 

general si SNN, in special; 

- Analiza produselor media dedicate pietei de capital cu impact asupra evolutiei 

actiunilor SNN si a pozitionarii SNN pe piata de capital; 

- Analiza economico-financiara comparativa si analiza modului de raportare a 

emitentilor, companii cu capital de stat, pentru o pozitionare cat mai avantajoasa a SNN; 

- Dezvoltarea relatiilor si comunicarii cu investitorii/analistii/actionarii prin raportarea 

conform legislatiei pietei de capital, realizata corespunzator statutului optim de 

pozitionare a companiei, informari la cerere si comunicare controlata unidirectionala 

catre acestia realizata de 3 ori pe an; 

- Utilizarea feedback-ului obtinut din piata pentru imbunatatirea constanta a relatiilor cu 

investitorii/analistii/actionarii; 

- Adaptarea produselor de comunicare pe principiul “nevoii de a stii” a 

investitorilor/analistilor/actionarilor, cu structurarea adecvata a continutului si 

transmiterii mesajului; 

- Reactia proactiva in informare si comunicare pentru a le permite acestora formularea 

de opinii pertinente direct de la sursa despre trend-ul de dezvoltare si pozitionare in 

piata; 

- Reactie prompta la zvonuri lansate in piata si contracararea acestora prin informatie cu 

grad inalt de acuratete, comunicata direct investitorilor/actionarilor/ analistilor, nu prin 

intermediar; 

- Realizarea identitatii de brand in toate tipurile de raportare, conform legislatiei pietei 

de capital. 

 

 

D. Mentinerea relatiilor de colaborare in domeniul nuclear 
- Mentinerea si dezvoltarea relatiilor de cooperare si colaborare privind domeniul nuclear 

cu partenerii externi selectati strategic de conducerea SNN; 
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- Coordonarea participarii specialistilor SNN la diverse manifestari externe si interne cu 

caracter international, inclusiv organizarea actiunilor implicand delegatii din 

strainatate, in cooperare cu directiile si serviciile de specialitate din cadrul SNN si 

sucursalele subordonate; 

- Organizarea deplasarilor externe (obtinerea avizelor si aprobarilor pentru deplasarile 

externe in interes de serviciu pentru personalul Societatii si gestionarea rapoartelor de 

deplasare, relatia cu firmele de turism privind deplasarile externe, obtinerea 

pasapoartelor de serviciu, asigurarea biletelor de avion/tren etc.); 

- Organizarea bazei de date privind deplasarile externe; 

- Raportarea, la solicitarea Ministerului Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii, a 

datelor privind vizitele in strainatate si vizitele delegatiilor straine in SNN (date 

statistice, note de discutii, rapoarte de deplasare etc.); 

- Procesarea solicitarilor de sponsorizare; 

- Procesarea solicitarilor de sponsorizare primite la societate, realizarea si implementarea 

politicii SNN in domeniul acordarii de sponsorizari, intocmirea notelor pentru Consiliul 

de Administratie, intocmirea si derularea contractelor de sponsorizare; 

- Realizarea si publicarea raportului anual privind situatia sponsorizarilor acordate de 

SNN in anul precedent, conform solicitarii DE si hotararii AGA nr 8/06.10.2014; 

- Asigurarea obtinerii acreditarilor pentru accesul pe amplasamentul CNE Cernavoda si 

FCN Pitesti; 

- Asigurarea obtinerii acreditarii sau aprobarilor pentru vizitatorii externi privind accesul 

in unitatile SNN SA cu respectarea dispozitiilor in vigoare; 

 

 

E. Elaborarea necesarului de cheltuieli pentru activitatile aferente 
- Elaborarea necesarului de cheltuieli pentru activitatile de reprezentare ale Societatii, 

inclusiv de informare a publicului si mass-media, deplasarile externe in interes de 

serviciu, initierea si administrarea activitatilor de protocol cu partenerii straini si 

urmarirea incadrarii in sumele alocate in acest scop prin BVC-ul SNN SA, respectiv 

BVC-SNN Sediul Central, inclusiv propuneri de masuri corective; 

 

F. Asigura traducerea documentelor aferente activitatilor de raportare 

G. Indeplineste orice alte atributii cu caracter specific domeniului de activitate, prevazute 

de reglementarile in vigoare sau dispuse de Directorul Directiei sau Directorul General. 
 

Functiile, modul de organizare, sistemul de lucru si atributiile sunt prezentate in 

proceduri si instructiuni specifice, precum si in fisele de post, intocmite in conformitate cu 

prevederile documentelor Sistemului de Management. 

 

 

E.2. DEPARTAMENTUL ACHIZITII 
 

Departamentul Achizitii este structura functionala din cadrul SNN, aflata in subordinea Directorului 

General Adjunct, avand ca principale atributii: 

(i) initierea, derularea si finalizarea procedurilor de achizitii de produse, servicii sau lucrari 

necesare pentru SNN Sediul Central si respectiv pentru sucursalele CNE Cernavoda si FCN 

Pitesti; 

(ii) elaborarea si p r o m o v a r e a  la semnat a contractelor de achizitii rezultate in urma 

procedurilor derulate conform pct. (i) de mai sus. 
 

 

Fac exceptie de la cele de mai sus, achizitiile si contractele aferente destinate 
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sucursalelor pentru care s-a delegat competenta catre sucursale, printr-o Decizie a Directorului 

General. 

 

Departamentul Achizitii (DA) – este structurat in 3 servicii, astfel:  

- Serviciul Planificare si Licitatii Electronice (SPLE)  

- Serviciul Achizitii Produse (SAP)  

- Serviciul Achizitii Servicii si Lucrari (SASL) 

 

ATRIBUTII, SARCINI 
 

- exercitarea atributiilor de entitate contractanta privind aplicarea procedurilor de 

atribuire a contractelor de achizitie de produse, servicii si lucrari, inclusiv asigurarea 

interfetei cu organismele interne si externe cu functie de verificare/ monitorizare a 

activitatii de achizitii, conform prevederilor legislatiei in vigoare; 

- stabilirea procedurilor de achizitii pentru SNN SA; 

- stabilirea activitatilor de interfata cu sucursalele in domeniul achizitiilor; 

- realizarea achizitiilor de produse, servicii si lucrari necesare desfasurarii activitatilor 

SN Nuclearelectrica SA; 

- raspunde de relatia cu CNSC si formuleaza, în colaborare cu personalul din cadrul 

Directiei Juridice si Afaceri Corporatiste si, dupa caz, cu alte compartimente/structuri 

cu competente in legatura cu obiectul contestatiei, din Sediul Central si/sau din 

sucursale, punctul de vedere al SNN fata de contestatiile formulate de operatorii 

economici participanti la procedurile de achizitii; 

- elaboreaza raportarile cu privire la contractele ce intra sub incidenta art. 52 din OUG 

nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice,in vederea 

aprobarii CA sau, dupa caz, informarii AGA; 

- elaboreaza raportarile cu privire la contractele/tranzactiile ce intra sub incidenta art 225 

din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital in vederea raportarii catre BVB/ASF; 

-  

 

a. in domeniul planificarii si al licitatiilor electronice: 
 

- raspunde de elaborarea programului anual al achizitiilor sectoriale (PAAS) integrat 

si unic la nivel de societate, prin cumularea tuturor solicitarilor primite de la sucursale 

si respectiv de la compartimentele din cadrul Sediului Central; 

- raspunde de revizuirea periodica a PAAS integrat al SNN SA; 

- transmite catre sucursale si compartimentele din SNN Sediul Central o copie a PAAS, 

revizia in vigoare; 

- asigura publicarea in SEAP a extraselor din PAAS in conformitate cu prevederile art. 13 

alin. (6) din HG nr. 394/2016;  

- tine evidenta tuturor contractelor, comenzilor sau, dupa caz, a altor tipuri de 

angajamente comerciale incheiate de SNN SA, prin inregistrarea in Registrul Unic de 

Evidenta a Contractelor (RUEC); 

- intocmeste evidenta centralizata a garantiilor de buna executie pentru toate contractele 

de achizitii;  

- realizeaza publicarea in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP) a tuturor 

anunturilor de participare, anunturilor de participare simplificate, anunturilor de 

atribuire, eratelor, clarificarilor, anularilor si suspendarilor de proceduri, pentru 

procedurile de achizitie derulate la nivelul DA, cu respectarea prevederilor legale in 

vigoare; 

- efectueaza consultarea catalogului electronic pus la dispozitie de SEAP si realizeaza 

achizitii directe on-line, din catalogul SEAP, pentru SNN Sediul Central; 
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- asigura desfasurarea licitatiilor electronice prin intermediul SEAP ; 

- asigura suportul logistic in relatia cu Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 

(CNSC); 

- notifica ANAP cu privire la initierea procedurilor de Negociere fara invitatie prealabila 

la o procedura concurentiala de ofertare, potrivit prevederilor legale; 

- asigura publicarea in SEAP a documentelor constatatoare emise in conformitate cu 

prevederile art. 161 din HG nr. 394/2016; 

- raspunde de intocmirea raportarilor cu privire la contractele ce intra sub incidenta art. 52 

din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, in 

vederea aprobarii CA sau, dupa caz, informarii AGA - pentru achizitiile derulate de 

catre DA; 

- raspunde de intocmirea raportarilor cu privire la contractele/tranzactiile ce intra sub 

incidenta art. 225 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital in vederea raportarii 

catre BVB/ASF - pentru achizitiile derulate de catre DA; 

- raspunde de evidenta tuturor documentelor intrate/iesite din department.  

- Completarea si actualizarea formularului de integritate, de la publicarea in SEAP a 

documentatiei de atribuire, pe tot parcursul derularii procedurii si pana la publicarea 

anuntului de atribuire a contractelor de achizitie publica, in conformitate cu prevederile 

Anexei la Legea nr. 184/2016;  

- Efectuarea modificarilor corespunzatoare cu privire la component comisiei de evaluare, 

in termen de maximum 2 zile de la desemnarea comisiei de evaluare sau de la 

intervenirea unor modificari cu privire la acestea, dar nu mai tarziu de momentul 

deschiderii ofertelor;  

- Completarea sectiunii a II-a a formularului de integritate in termen de 5 zile de la 

deschiderea ofertelor in cadrul procedurii de achizitie sectoriala;  

- Efectuarea modificarilor necesare, dupa caz, in sectiunile I si II ale formularului de 

integritate si completarea sectiunii a III-a a formularului, in situatia in care, in urma 

primirii unui avertisment de integritate sunt dispuse masuri de inlaturare a potentialului 

conflict de interese. Persoanele responsabile opereaza modificarile in termen de 3 zile 

de la dispunerea acestor masuri;  

- In situatia in care datele si informatiile mentionate in avertismentul de integritate nu 

sunt actuale, comunica inspectorului de integritate, in termen de 3 zile de la publicarea 

avertismentului in SEAP, documente justificative din care rezulta acest aspect.  

 

b. in domeniul achizitiilor de produse, servicii si lucrari: 
 

- verificarea Documentelor de Initiere a Achizitiei (DIA), constand in caiete de sarcini, 

referate de necessitate, note de estimare a valorii etc, primite de la compartimentele 

intiatoare ale achizitiei, din sucursale respectiv din sediul central, din perspectiva 

respectarii prevederilor legale in vigoare in domeniul achizitiilor; 

-  elaborarea Strategiei de Contractare si respectiv Documentatiei de Atribuire, pe baza 

documentelor si informatiilor primite de la compartimentele intiatoare ale achizitiei;  

- intocmirea deciziilor de numire a comisiilor de evaluare, conform procedurilor interne si a 

legislatiei in vigoare;  

- colaboreaza cu SPLE in vederea indeplinirii obligatiilor referitoare la publicitatea 

procesului de achizitie, asa cum sunt acestea prevazute de legislatie si/sau de procedurile 

interne ale SNN SA;  

-  initiaza, deruleaza si finalizeaza procedurile de atribuire pentru achizitiile de produse, 

servicii si lucrari, asigura pe tot procesul respectarea legislatiei in domeniul achizitiilor;  

-  efectuarea achizitiilor directe off line de produse, servicii sau lucrari;  

- elaborarea si promovarea la semnat a contractelor de achizitii rezultate in urma 

procedurilor derulate;  
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- pregatirea propunerilor de raspuns la Notificarile prealabile/propunerile de puncte de 

vedere cu privire la Contestatiile depuse;  

-  urmarirea depunerii garantiilor de buna executie, acolo unde este cazul;  

-  colaboreaza cu compartimentele tehnice, AQ, mediu, etc in cadrul procesului de achizitii 

si de perfectare contracte;  

-  asigurarea întocmirii, pastrarii si arhivarii dosarelor achizitiilor publice/sectoriale, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare;  

-  pastrarea confidentialitatii în legatura cu informatiile sau documentele parte a procesului 

de achizitie si de derulare a contractelor;  

- elaborarea si transmiterea catre autoritati a documentatiei cerute de legislatia in domeniu 

pentru a obtine autorizatii, licente, certificate si orice alte documente necesare efectuarii 

operatiunilor de import-export la nivel de societate;  

-  efectuarea de analize periodice impreuna cu reprezentantii din sucursale in vederea 

identificarii si corectarii eventualelor neconformitati/deficiente ale procesului de achizitii, 

inclusiv in ceea ce priveste derularea contractelor;  

-  asigura suport in derularea contractelor, elaboreaza/verifica si inainteaza la semnare actele 

aditionale la contracte/acorduri cadru si respective contractile subsecvente acordurilor 

cadru;  

-  urmareste valabilitatea garantiilor de buna executie;  

-  desfasoara o serie de activitati adiacente procesului de achizitie, cum ar fi : (i) asigurarea 

interfetei SNN (in calitate de entitate contractanta), cu autoritatile de reglementare si 

control in domeniul achizitiilor: ANAP, CNSC, SEAP, CTE pentru societatea 

informationala, auditoria externi; (ii) activitati in legatura cu obtinerea autorizatiilor 

necesare efectuarii importurilor/exporturilor de echipamente/material/piese de schimb, de 

la autoritatile de reglementare din domeniu (CNCAN, ANCEX etc., precum si in legatura 

cu raportarea lunara (INTRASTAT) a introducerii de bunuri comunitare, catre Institutul 

National de Statistica (INS).  

 

DA desfasoara si o serie de activitati adiacente procesului de achizitie, respectiv: 

asigurarea interfetei SNN SA – in calitate de autoritate contractanta - cu autoritatile de 

reglementare si control in domeniu: ANAP, CNSC, ANCEX, CNCAN, ME, SEAP, Directia 

generala a vamilor, etc. In atributiile DA intra si activitati in legatura cu obtinerea 

autorizatiilor necesare efectuarii importurilor/ exporturilor de echipamente/ materiale/ 

piese de schimb, de la autoritatile de reglementare din domeniu (CNCAN, ANCEX, etc), 

precum si in legatura cu Raportarea lunara (INTRASTAT) a introducerii de bunuri 

comunitare, catre Institutul National de Statistica (INS). 

 

Functiile, modul de organizare, sistemul de lucru si atributiile sunt prezentate in 

proceduri si instructiuni specifice, precum si in fisele de post, intocmite in conformitate cu 

prevederile documentelor Sistemului de Management. 

 

 

E.3. DEPARTAMENTUL RESURSE UMANE 

 
Departamentul Resurse Umane (DRU) este structura functionala din cadrul SNN, 

aflata in subordinea Directorului General Adjunct si are ca misiune aplicarea legislatiei in 

domeniul muncii precum si oferirea de suport Comisiei de Negociere pentru organizarea 

activitatilor de negociere a Contractului Colectiv de Munca (CCM) la nivelul societatii. 

DRU desfasoara activitatile de resurse umane la Sediul Central. 

ATRIBUTII, SARCINI 
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- elaborarea politicii de personal la nivel de societate; 

- aplicarea legislatiei salarizarii si a muncii la Sediul Central; 

- avansarea si promovarea personalului la Sediul Central; 

- proiectarea structurii organizatorice la Sediul Central si avizarea propunerilor 

sucursalelor SNN-SA, in vederea supunerii spre aprobare Directorului General; 

- elaborarea programelor de reorganizare, modernizare manageriala, restructurare pentru 

programele ce vizeaza intreaga societate; 

- intocmirea darilor de seama statistice si a altor raportari privind indicatorii de munca si 

salarii; 

- intocmirea deciziilor din sfera de activitate a departamentului si gestionarea (inregistrarea 

si pastrarea) tuturor deciziilor emise de catre Directorul General; 

- asigurarea managementului resurselor umane la Sediul Central si din competenta de numire a 

Directorului General (recrutare, selectie, avansare, promovare, perfectionare, pregatire 

profesionala, incheieri, modificari si incetari de CIM, gestiune si evidenta personal, 

apreciere si evaluare, motivare si stimulare, etc); 

- gestionarea activitatii de pregatire si perfectionare a personalului din Sediul Central, in 

conformitate cu procedurile existente; 

- ofera suport Comisiei de Negociere pentru organizarea activitatilor de negociere si derulare a 

Contractului Colectiv de Munca la nivel de societate; 

- elaborarea proiectului şi actualizarea permanenta a Regulamentului Intern, a  

Regulamentului de  Organizare  si Functionare al SNN SA, a Codului de Conduita a 

Salariatului din Domeniul Nuclear; 

- Centralizarea fiselelor de obiective individuale cu indicatori de performanta si tinte, 

comunicate de coordonatorii functionali in conformitate cu prevederile cap. III, lit.A. 

Coordonarea Functionala in SNN SA; 

- reprezentarea societatii in relatiile cu organele centrale si ministere in probleme ce vizeaza 

domeniul resurselor umane; 

- participara la activitatile legate de aplicarea legislatiei muncii, a CCM – SNN SA si a 

ordinelor Ministerelor (Comisia Paritara Administratie Sindicate, Comisia de Negociere, 

schimburi de experienta interna si in afara societatii); 

- acordarea de consultanta, la cererea sucursalelor, privind modul de implementare a 

prevederilor legale din domeniu de activitate; 

- desfasurarea activitatilor impuse de legislatia in domeniul sanatatii si a securitatii in munca 

pentru sediul central. 

Functiile, modul de organizare, sistemul de lucru si atributiile sunt prezentate in 

proceduri si instructiuni specifice, precum si in fisele de post, intocmite in conformitate cu 

prevederile documentelor Sistemului de Management. 

 

 

 

 

 

E.4. DIRECTIA TRANZACTII ENERGIE ELECTRICA 
 

Directia Tranzactii Energie Electrica (DTEE) este directia specializata a SNN SA aflata in 

subordinea Directorului General și coordonarea Directorului General Adjunct si are ca misiune 

elaborarea strategiei si politicilor de actiune ale societatii pe piata de energie electrica si servicii 

de sistem, precum si implementarea acestora – dupa aprobarea de catre conducerea Societatii -  

in vederea valorificarii productiei de energie electrica realizata la CNE Cernavoda, in conditii 

de eficienta economica ridicata, pentru maximizarea cifrei de afaceri si a profitului Societatii.  

Directia Tranzactii Energie Electrica: 

- asigura, in numele Societatii, interfata cu organismele care coordoneaza si monitorizeaza 
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piata de energie electrica;  

- emite puncte de vedere si/sau opinii specifice activitatii de tranzactionare a energiei electrice 

pentru reglementari supuse dezbaterii publice 

 

DTEE, prin Departamentul Contracte si Reglementari asigura desfasurarea ansamblului 

activitati de coordonare, urmarire si derulare a contractelor aferente incheierii tranzactiilor de 

energie electrica in conformitate cu legislatia primara si secundara privind functionarea pietei 

de energie electrica din Romania.  

DTEE, prin Departamentul Trading si Raportari asigura activitatea de tranzactionare a  energiei 

electrice pe diferitele sectoare ale pietei de energie si se desfasoara cu respectarea conditiilor 

asociate prevazute in licentele acordate Societatii  de catre Autoritatea Nationala de 

Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) si a reglementarilor Autoritatii de Supraveghere 

Fianaciara (ASF) si legislatiei nationale si europene in vigoare.  

DTEE, prin coordonatorul de proiecte, identifica si creeaza noi actiuni si activitati menite sa 

diversifice ansamblul modalitatilor de tranzactionare a energiei electrice si produselor conexe. 

 

Directorul DTEE asigura coordonarea activitatii desfasurate in cadrul Directiei Tranzactii 

Energie Electrica. 

 

 

Directia Tranzactii Energie electrica este structurata in 2 departamente, 2 servicii si un 

coordonator proiect (in directa subordonare a directorului de directie): 

1. Departamentul Trading si Raportari 

1.1. Serviciul Notificari si Raportari 

2. Departamentul Contracte si Reglementari 

2.1.  Serviciul Derulare Contracte 

3. Coordonator proiect 

 

1. DEPARTAMENTUL TRADING SI RAPORTARI 

a. efectueza analize si evaluari privind aplicarea prevederilor Regulamentului de calcul și 

decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea și a Regulamentului de 

funcționare și de decontare a pieței de echilibrare impuse de reglementarile europene 

b. elaboreaza optimizarea portofoliului de energie electrică pentru asigurarea unui preț 

competitiv, prin efectuarea de analize de piață, alocarea de resurse si participarea la procesul 

de luare a deciziilor privind adaptarea in timp real la specificitatea pietei de energie electrica 

pe plan intern si regional; 

c. diversificarea activitatii de tranzacţionare a produselor conexe energiei electrice (certificate 

verzi si certificatelor de carbon), complementare administrarii portofoliului de clienti. 

 

1.1. SERVICIUL NOTIFICARI SI RAPORTARI 

 

Serviciul Notificari si Raportari (SNR) are ca misiune emiterea, implementarea si evaluarea 

strategiei de ofertare a SNN pe piata de energie electrica si servicii de sistem.  

 

Pentru indeplinirea misiunii sale, SNR are urmatoarele sarcini si atributii: 

 

a. elaborarea planurilor de vanzare a energiei electrice produse de Societate pentru diferite 

orizonturi de timp si pe diferitele sectoare ale pietei de energie, in corelare cu programele de 

productie ale  CNE Cernavoda;  

b. colaborarea cu Directia Audit si Managementul Riscului pentru stabilirea si implementarea 

de masuri destinate gestionarii riscului comercial la tranzactiile cu energie electrica (criterii 

de acceptare clienti, prevedere de clauze contractuale specifice, optimizarea structurii PRE –

Partii Responsabile cu Echilibrarea etc.); 
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c. intocmirea ofertelor de vanzare/cumparare de energie electrica ce se inainteaza pentru 

tranzactionare prin diferite forme de licitatie pe pietele centralizate organizate de operatorul 

pietei de energie si efectuarea tranzactiilor in platformele electronice ale OPCOM si, in 

colaborare cu SDC, reprezentarea Societatii la aceste licitatii;  

d. efectuarea tranzactiilor cu energie pe Piata pentru Ziua Urmatoare si pe Piata Intra-zilnica, 

pentru cumparare si/sau vanzare de energie, in vederea echilibrarii intre cantitatea de energie 

care trebuie vanduta, conform obligatiilor contractuale si cantitatea de energie prognozata a 

fi produsa sau achizitionata;  

e. inaintarea ofertelor si participarea la Piata de Echilibrare, corespunzator cu functionarea celor 

2 unitati dispecerizabile de la CNE Cernavoda si conform regulilor stabilite de ANRE si de 

Operatorul Pietei de Echilibrare/ Operatorul de Transport si Sistem, intocmirea sau  

verificarea facturilor aferente acestei piete; 

f. administrarea Partii Responsabile cu Echilibrarea - PRE a SNN (sau a participarii SNN in 

alta PRE) corespunzator productiei de energie de la CNE Cernavoda si contractelor de 

vanzare–cumparare energie gestionate de SNN, urmarirea minimizarii dezechilibrelor si 

intocmirea sau  verificarea facturilor aferente dezechilibrelor PRE;  

g. coordonarea si gestionarea activitatilor aferente incheierii conventiilor / acordurilor / 

contractelor asociate contractelor de tranzactionare a energiei electrice, pentru transport, 

pentru eventuale servicii de sistem, pentru achizitia de certificate verzi etc.;  

h. colaborarea cu Directia Juridica si Afaceri Corporatiste pentru evaluarea si monitorizarea 

tranzactiilor specifice initierii actiunilor in instanta; 

i. activitatea de urmarire a  evolutiei pietelor de energie din Romania si din tarile invecinate in 

scopul evaluarii cererii de cumparare, a evolutiei preturilor etc. pentru intocmirea ofertelor 

de vanzare/cumparare ale SNN, pentru identificarea unor posibili parteneri contractuali in 

vederea vanzarii sau achizitiei de energie electrica, pentru o gestiune imbunatatita a 

dezechilibrelor si riscurilor comerciale;  

j. participarea la analiza propunerilor si intocmirea punctelor de vedere privind reglementarile 

pentru piata de energie, initiate de diferitele autoritati/institutii cu atributii in domeniu 

(ministere, ANRE, Operatorul Comercial sau alti operatori de pe piata de energie), in vederea 

imbunatatirii organizarii si functionarii pietei de energie electrica in Romania, colaborarea, 

dupa caz, cu celelalte departamente din SNN-Executiv si cu sucursalele societatii, pentru 

emiterea unui punct de vedere comun; 

k. intocmirea situatiilor si raportarilor specifice catre conducerea Societatii si catre autoritati ale 

statului privind datele referitoare la productia de energie electrica, la contractarea acesteia, la 

sumele facturate si incasate sau platite, aferente tranzactiilor cu energie electrica pe piata de 

energie; 

l. asigurarea informatiilor necesare pentru Departamentul Raportari Financiare si Buget in 

vederea intocmirii de catre acestea a rapoartelor si comunicarilor SNN catre organizatii si 

persoane din exterior; 

m. reprezentarea Societatii, pentru domeniul specific de activitate, in relatia cu Operatorul 

Comercial al pietei de energie, cu Operatorul Pietei de Echilibrare, cu operatorii de masurare 

energie etc., cu autoritatile/ organizatiile care monitorizeaza piata de energie electrica si 

realizeza managementul energetic la nivelul sistemului electroenergetic national, precum si 

in diverse alte organisme consultative sau in actiuni privind functionarea coordonata a 

producatorilor, respectiv a participantilor la piata de energie electrica; 

n. participarea la analiza propunerilor si intocmirea punctelor de vedere privind reglementarile 

pentru piata de energie, initiate de diferitele autoritati/institutii cu atributii in domeniu 

(ministere, ANRE, Operatorul Comercial sau alti operatori de pe piata de energie), in vederea 

imbunatatirii organizarii si functionarii pietei de energie electrica in Romania, colaborarea, 

dupa caz, cu celelalte departamente din SNN-Executiv si cu sucursalele societatii, pentru 

emiterea unui punct de vedere comun; 

o. participarea la actiuni de cooperare, forumuri de dezbateri, schimburi de experienta etc. in 

tara si strainatate, privind dezvoltarea pietei de energie si cerintele puse producatorilor 
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nucleari in legatura cu aceasta dezvoltare; 

p. indeplinirea oricaror alte atributii cu caracter specific domeniului de activitate, 

     prevazute de reglementarile in vigoare sau dispuse de managementul societatii. 

 

2. DEPARTAMENTUL CONTRACTE SI REGLEMENTARI 

a. elaborarea de note, rapoarte si informari privind pietele de energie electrica si 

implementarea unor soluții adecvate de monitorizare, pentru: 

- susținerea intregului volum de date si mentinerea acestuia in cadrul legislativ in vigoare  

- crearea unor relații durabile cu partenerii contractuali (monitorizare intarzieri la plata, 

rezilieri, cote din vanzari totale, etc.)  

- a oferi imaginea de ansamblu a performanţei şi eficienţei ansamblului de activitati 

desfasurate in activitatea de contractare; 

b. intocmirea de proceduri / instructiuni interne, stabilind interfetele cu sucursalele si cu 

celelalte compartimente din SNN; 

c. gestionarea comunicarilor DTEE cu autoritatile. 

 

2.1  SERVICIUL DERULARE CONTRACTE 

 

Serviciul Derulare Contracte (SDC) are ca misiune emiterea, gestionarea si monitorizarea 

contractelor incheiate ca urmare a implementarii strategiei de ofertare pe piata de energie 

electrica. 

 

Pentru indeplinirea misiunii sale, SDC are urmatoarele sarcini si atributii: 

 

a. colaborarea cu SNR si Directia Audit si Managementul Riscului pentru stabilirea si 

implementarea de masuri destinate gestionarii riscului comercial la tranzactiile cu energie 

electrica (criterii de acceptare clienti, prevedere de clauze contractuale specifice, 

optimizarea structurii PRE – Partii Responsabile cu Echilibrarea etc.); 

b. coordonarea si gestionarea activitatilor aferente initierii, incheierii tuturor contractelor de 

vanzare a energiei electrice produse de Societate pe piata de energie (contracte 

reglementate, contracte atribuite prin licitatii pe pietele centralizate, dupa caz) precum si a 

contractelor de cumparare energie electrica de catre SNN; 

c. derularea contractelor incheiate, emiterea de facturi pentru energia electrica produsa si 

vanduta si pentru serviciile prestate si urmarirea colectarii veniturilor conform 

contractelor/tranzactiilor si reglementarilor aplicabile, inclusiv determinarea volumului 

penalitatilor contractuale in cazul neindeplinirii de catre partener a obligatiilor din contract; 

urmarirea achitarii, conform contractelor, a facturilor primite pentru energia cumparata sau 

pentru serviciile prestate pentru Societate de alti participanti la piata de energie;  

d. colaborarea cu Directia Juridica si Afaceri Corporatiste pentru initierea actiunilor in 

instanta si asistenta pentru reprezentarea societatii in fata instantelor de judecata pentru 

rezolvarea diferendelor contractuale care nu s-au rezolvat pe cale amiabila sau prin 

arbitrajul unei terte parti acceptate de partenerii contractuali; 

e.  monitorizarea si prelungirea termenului de valabilitate a licentelor ANRE, precum si a 

Conventiilor incheiate cu administratorii pietelor in care se desfasoara tranzactii cu energie 

electrica, sau tranzactii asociate, de catre SNN, precum si urmarirea respectarii cerintelor 

din licente si prevederilor din conventii;  

f. participarea la analiza propunerilor si intocmirea punctelor de vedere privind reglementarile 

pentru piata de energie, initiate de diferitele autoritati/institutii cu atributii in domeniu 

(ministere, ANRE, Operatorul Comercial sau alti operatori de pe piata de energie), in 

vederea imbunatatirii organizarii si functionarii pietei de energie electrica in Romania, 

colaborarea, dupa caz, cu celelalte departamente din SNN-Executiv si cu sucursalele 

societatii, pentru emiterea unui punct de vedere comun; 

g. acordarea sprijinului de specialitate sucursalelor societatii in activitatea acestora de 
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contractare a energiei electrice pe care o achizitioneaza din retelele electrice in calitate de 

consumatori si de derulare a contractelor respective;  

h. asigurarea informatiilor necesare pentru Departamentul Comunicare si Relatii cu 

Investitorii in vederea intocmirii de catre acestea a rapoartelor si comunicarilor SNN catre 

organizatii si persoane din exterior; 

i. participarea la analiza si avizarea documentatiilor tehnico-economice care privesc 

probleme cu implicatii asupra producerii de energie electrica sau termica la CNE 

Cernavoda si posibilitatilor de valorificare a acesteia pe piata; 

j. participarea la actiuni de cooperare, forumuri de dezbateri, schimburi de experienta etc. in 

tara si strainatate, privind dezvoltarea pietei de energie si cerintele puse producatorilor 

nucleari in legatura cu aceasta dezvoltare; 

k. indeplinirea oricaror alte atributii cu caracter specific domeniului de activitate, 

      prevazute de reglementarile in vigoare sau dispuse de managementul societatii. 

 

 

3. COORDONATOR DE PROIECT 

 

Coordonatorul de proiect are ca misiune identificarea oportunitatilor de implementare a 

diferitelor proiecte la nivelul directiei ce vor avea ca rezultat imbunatatirea obiectului de 

activitate propriu directiei. 

Pentru indeplinirea misiunii sale, coordonatorul de proiect are urmatoarele sarcini si 

atributii: 

- dezvoltarea strategiei pentru eventuala accesare a altor piete de energie electrica 

- imbunatatirea procedurilor interne de accesare a pietelor de energie electrica pe care SNN 

deja activeaza 

- suport informational si logistic pentru dezvoltarea activitatii de furnizare si distributie de 

energie electrica (inclusiv, dar fara a se limita la intocmirea draft-urilor de contracte de 

distributie si furnizare energie electrica aplicabile SNN) 

- evaluarea alinierii procedurilor interne cu reglementarile legislatiei in vigoare in ceea ce 

priveste tranzactionarea de energie electrica pe pietele specifice 

- Propunerea de actiuni pentru dezvoltarea si imbunatatirea proiectelor din cadrul directiei 

- Initierea si implementarea metodologiilor si politicilor necesare in dezvoltarea de proiecte 

la nivelul directiei 

 

 

Functiile, modul de organizare, sistemul de lucru si atributiile sunt prezentate in proceduri 

si instructiuni specifice, precum si in fisele de post, intocmite in conformitate cu prevederile 

documentelor Sistemului de Management. 

 

 

E.5. DIRECTIA DEZVOLTARE INVESTITII 

 
Directia Dezvoltare Investitii, este directia specializata a SNN SA, in subordinea 

Directorului General Adjunct, care are drept scop (1) promovarea principalelor proiecte de 

dezvoltare si investitii ale societatii, (2) promovarea si coordonarea activitatilor specifice 

implementarii Proiectului Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda si (3) definirea si implementarea unui 

program de asigurare la nivelul societatii. 

 

Directia Dezvoltare Investitii este structurata in 2 departamente: 

1. Departamentul Implementare Proiect U3 &U4 

2. Departamentul Managementul Proiectelor 
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1. DEPARTAMENTUL IMPLEMENTARE PROIECT U3&U4 

 
ATRIBUTII, SARCINI   

- coordonarea activitatilor necesare implementarii Proiectului U3-U4 (unitate de management 

de proiect reprezentand interesele SNN in calitate de actionar al societatii de proiect: urmarire 

activitati majore din faza de pre-project (autorizari in cooperare cu compartimentele de 

specialitate, selectie si contractare EPC, finantare, fezabilitate si indicatori principali ai 

proiectului, asigurare interfata si urmarire activitati pe amplasamentul CNE Cernavoda etc); 

- gestionarea interfetelor societatii cu organismele si agentiile guvernamentale si internationale 

(CE, AIEA, OECD, Espoo etc.) care au responsabilitati in elaborarea si implementarea 

politicilor si strategiilor nationale / internationale relevante pentru Proiectul U3-U4; 

- coordonarea activitatilor ce deriva din calitatea SNN de actionar unic al EnergoNuclear S.A., 

precum si din calitatea SNN de actionar minoritar al societatii de proiect;  

- promovarea la nivelul societatii a unor proiecte de investitii/initiative care sa permita 

indeplinirea obiectivelor strategice ale societatii; 

- intocmire documentatii specifice indeplinirii conditiilor precedente pentru inmatricularea 

societatii de proiect, coordonare activitati guvernanta corporativa si obtinere aprobari de la 

organele decizionale ale SNN in legatura cu aspectele decizionale la nivelul societatii de 

proiect care necesita votul SNN. 

 
2. DEPARTAMENTUL MANAGEMENTUL PROIECTELOR 

 

Departamentul Managementul Proiectelor (DMP), are ca misiune: (1) definirea 

cadrului strategic pentru dezvoltarea si consolidarea societatii, promovarea si asigurarea 

suportului de specialitate pentru principalele proiecte de dezvoltare ale societatii si (2) definirea 

si implementarea unui program de asigurare la nivelul societatii. 

 

ATRIBUTII, SARCINI 
 

- elaborarea strategiei de dezvoltare si consolidare a societatii, definirea obiectivelor pe care 

societatea si le propune sa le atinga intr-o perioada de timp determinata si modalitatile 

principale de actiune preconizate pentru atingerea obiectivelor; 

- intocmirea documentatiilor specifice si asigurarea secretariatului Comitetului Consultativ 

pentru Strategie, Dezvoltare si Proiecte Mari de Investitii; 

- gestionarea interfetelor societatii cu organismele si agentiile guvernamentale care au 

responsabilitati in elaborarea si implementarea politicilor si a strategiilor nationale 

relevante pentru activitatea societatii; 

- monitorizarea derularii programelor de investitii asigurand interfata cu directiile de 

specialitate din cadrul societatii, respectiv Ministerul Energiei; 

- intocmirea de situatii si raportari specifice activitatilor de investitii; 

- elaborarea si actualizarea procedurilor de interfata cu departamentele din cadrul 

sucursalelor cu atributii in domeniul investitiilor; 

- coordonarea activitatilor ce deriva din calitatea de actionar a societatii in S.C. 

EnergoNuclear S.A., precum si in alte companii de proiect in care SNN este implicata; 

- elaborarea de proceduri in domeniul managementului riscurilor aferente proiectelor; 

- elaborarea si actualizarea unui manual de asigurari, ca parte componenta (finantarea 

riscului) a programului integrat de management al riscurilor la nivelul societatii; 

- promovarea si desfasurarea activitatilor legate de incheierea si derularea politelor de 

asigurare aferente activitatilor, personalului si conducerii societatii, in colaborare cu 

departamentele de specialitate din SNN Sediul Central sau din sucursalele societatii; 
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- asigurarea interfetei de comunicare cu firmele de asigurare si brokeraj implicate in 

contractele de asigurare, atat in situatii curente, cat si in situatii de pagube si recuperare a 

acestora; 

- elaborarea documentatiei de notificare a CNCAN cu privire la reinnoirea, derularea, 

modificarile, rezultatele auditarilor sau altor controale efectuate in legatura cu polita de 

asigurare de raspundere civila pentru daune nucleare; 

- asigura transmiterea raportarilor (mediu, securitate nucleară, financiare) către institutiile 

finantatoare, in conformitate cu obligaţiile asumate de SNN prin conventiile de credit 

extern. 

 

Functiile, modul de organizare, sistemul de lucru si atributiile sunt prezentate in 

proceduri si instructiuni specifice, precum si in fisele de post, intocmite in conformitate cu 

prevederile documentelor Sistemului de Management. 

 

 

E.6. DIRECTIA TEHNICA SI RETEHNOLOGIZARE 

 
Directia Tehnica si Retehnologizare este structura functionala din cadrul SNN, aflata in 

subordinea Directorului General, care asigura elaborarea politicilor SNN in domeniul 

securitatii nucleare si protectiei mediului, precum si efectuarea activitatilor de supraveghere 

in sucursale, pe domeniile de competenta. 

 

De asemenea, la derularea procesului de elaborare a obiectivelor anuale, asigura 

coordonarea functionala a obiectivelor si riscurilor din categoria “Siguranta si Securitate, 

Productie”, in conformitate cu prevederile cap. III, lit.A. Coordonarea Functionala in SNN SA. 

Directia Tehnica si Retehnologizare este formata din urmatoarele compartimente: 

1. Departamentul Securitate Nucleara 

2. Serviciul Suport Tehnic 

3. Biroul Infrastructura Critica 

4. Serviciul Interfata Externa Retehnologizare 

 

1. DEPARTAMENTUL SECURITATE NUCLEARA 
 

Departamentul Securitate Nucleara (DSN) reprezinta instrumentul prin care Directorul 

General se asigura ca responsabilitatile de securitate nucleara si protectia mediului sunt 

indeplinite la nivelul societatii. 

 

 

DSN are urmatoarele atributii: 

 

- elaborarea politicilor SNN SA in domeniul securitatii nucleare si protectiei mediului; 

- asigurarea suportului necesar Directorului General, in relatia cu autoritatile de 

reglementare din domeniul securitatii nucleare, protectiei mediului si controlului de 

garantii nucleare, in colaborare cu CNE Cernavoda sau Fabrica de Combustibil 

Nuclear, dupa caz; 

- asigurarea organizarii si functionarii Comitetului Consultativ pentru Securitate 

Nucleara al SNN S.A.; 

- asigurarea organizarii si functionarii Comitetului de Oversight al SNN SA; 

- coordonarea activitatilor Echipei de Oversight Intern a SNN SA; 

- asigura suport pe linie de securitate nucleara si protectia mediului pentru proiectele noi 

de investii, departamentului coordonator. 
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- urmarirea proceselor de evaluare a culturii de securitate nucleara in sucursalele SNN; 

- participarea la audit-uri in colaborare cu compartimentele SNN SA in domeniul 

securitatii nucleare, protectiei mediului si controlului de garantii; 

- participarea, in cadrul comisiilor de atribuire, la organizarea si desfasurarea 

procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie ; 

- coordonarea activitatii de elaborare a propunerilor SNN SA sau ale altor autoritati 

competente, privind initierea sau modificarea unor acte legislative si/sau reglementari 

din domeniile de competenta ale DSN, in colaborare cu directiile si sucursalele 

implicate; 

- participarea la activitatile de cooperare tehnica in care Societatea este implicata la nivel 

national, regional si international; 

 

- elaborarea de rapoarte/minute si informari privind securitatea nucleara, protectia 

mediului, securitatea radiologica, gospodarirea deseurilor radioactive, a 

combustibilului ars si a controlului de garantii; 

- supravegherea securitatii nucleare, a protectiei mediului, a securitatii radiologice, a 

gospodaririi deseurilor radioactive, a combustibilului nuclear ars, inclusiv a 

conformitatii cerintelor si conditiilor impuse prin autorizatiile emise de autoritatile de 

reglementare din domeniul nuclear, protectiei mediului sau apelor; 

- urmarirea activitatilor si problemelor de gestiune a materialelor nucleare (control de 

garantii) in sucursalele SNN SA; 

- participarea la analiza documentatiilor tehnico-economice din cadrul CTES al SNN- 

SA; prin membrul CTES desemnat, participa la avizarea documentatiilor tehnico- 

economice supuse dezbaterii CTES al SNN-SA; desemnarea ca membru CTES al SNN 

SA se face prin decizia Directorului General al SNN SA; 

- indrumarea si verificarea activitatilor de urmarire a comportarii in timp a constructiilor 

aferente din SNN SA, asigurarea functionarii Comisiei de urmarire a comportarii in 

timp a constructiilor si instalatiilor aferente din sucursalele SNN SA. 

 
2. SERVICIUL SUPORT TEHNIC 

 

Serviciul Suport Tehnic (SST) asigura suportul Directorului General al SNN S.A. prin 

urmarirea si adresarea problemelor de natura tehnica in care societatea este implicata si care au 

legatura cu realizarea proiectelor de investitii, procesul de productie a energiei electrice si a 

fasciculelor de combustibil, a performantelor acestor procese, precum si realizarea de raportari 

legale catre organismele nationale si internationale. 

 

SST are urmatoarele atributii: 

 

- asigurarea suportului tehnic pentru realizarea proiectelor de investitii in care Societatea este 

implicata; 

- asigurarea suportului tehnic necesar Directorului General, in relatia cu partile interesate, 

altele decat cele din domeniul securitatii nucleare, protectiei mediului sau controlului de 

garantii nucleare, in colaborare cu CNE Cernavoda sau Fabrica de Combustibil Nuclear, 

dupa caz; 

- asigurarea expertizei tehnice pentru pregatirea caietelor de sarcini si derularea procedurilor 

de achizitii, dupa caz; 

- derularea contractelor de studii, documentatii suport pentru autorizare, altele decat cele 

prevazute de domeniul nuclear, protectiei mediului sau apelor; 

- asigurarea functionarii Consiliului Tehnico-Economic si Stiintific (CTES), inclusiv prin 

participarea la analiza documentatiilor tehnico-economice din cadrul CTES al SNN-SA; 

prin membrii CTES desemnati, participa la avizarea documentatiilor tehnico-economice 
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supuse dezbaterii CTES al SNN-SA; 

- participarea si derularea de activitati de cooperare tehnica, in care societatea este implicata 

la nivel national, regional si international, pe domeniile specifice serviciului; 

- raportari de productie catre organisme nationale si internationale; 

- urmarirea procesului de fabricare a combustibilului nuclear la FCN Pitesti si a 

performantelor acestuia in exploatare la CNE Cernavoda. 

- Asigurarea suportului tehnic in vederea achizitiei de pulbere de dioxid de uraniu in vederea 

fabricarii fasculelor de combustibil; 

- Participarea la elaborarea strategiei de dezvoltare a societatii. 

 

 

3. BIROUL INFRASTRUCTURA CRITICA are urmatoarele atributii: 
 

- reprezintă punctul de contact al SNN SA în relaţia cu Ministerul Energiei, cu Centrul de 

coordonare a protecţiei infrastructurilor critice din cadrul M.A.I., precum şi alte structuri cu 

care se află în relaţie de interdependenţă, pentru aspectele care ţin de securitatea 

infrastructurilor critice; 

- întocmeşte şi/sau actualizează, analiza de risc şi identifică punctele vulnerabile privind ICN 

din responsabilitate; 

- elaborează scenariile de ameninţări la adresa ICN din responsabilitate şi le înaintează, 

spre avizare, ME; 

- răspunde de actualizarea periodică a documentelor elaborate la nivelul compartimentului 

de specialitate al sucursalelor; 

- asigură monitorizarea permanentă a evoluţiei situaţiei privind riscurile, ameninţările şi 

vulnerabilităţile la adresa ICN din responsabilitate; 

- informează, în dinamică, ME asupra evoluţiei riscurilor, ameninţărilor şi vulnerabilităţilor 

la adresa ICN; 

- propune măsurile cu caracter imediat în situaţia producerii unor riscuri la nivelul ICN din 

responsabilitate; 

- răspunde de evaluarea, testarea şi, după caz, actualizarea şi revizuirea PSO la termenele 

stabilite de legislaţia în vigoare; 

- asigură transmiterea  către  ME,  în  vederea  avizării,  a  PSO  elaborat  la  nivelul 

sucursalelor; 

- urmăreşte permanent, îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de legislaţia aplicabila; 

- orice alte atributii cu caracter specific domeniului de activitate, prevazute de reglementarile 

in vigoare sau dispuse de Directorul Directiei sau Directorul General. 

 

4. SERVICIUL INTERFATA EXTERNA RETEHNOLOGIZARE 

 

Serviciul Interfata Externa – Retehnologizare (SIER) are rolul de coordonare a 

activitatilor de interfata cu organismele de reglementare si guvernamentale, precum si cu 

contractorii ce vor desfasura activitati pentru proiectul de retehnologizare al Unitatii 1. 

 

SIER are urmatoarele atributii: 

- elaborarea de note, rapoarte si informari privind activitatile societatii pentru proiectul 

de retehnologizare; 

- intocmirea de proceduri / instructiuni specifice proiectului de retehnologizare, stabilind 

interfetele cu sucursalele si cu celelalte compartimente din SNN; 

- asigurarea suportului necesar in relatia cu autoritatile nationale si internationale pentru 

obtinerea autorizatiilor, acordurilor si avizelor specifice proiectului de retehnologizare;  

- participarea in cadrul comisiilor de achizitie, la organizarea si desfasurarea 

procedurilor de achizitie in legatura cu proiectul de retehnologizare; 
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- asigurarea derularii contractelor de studii, documentatiilor suport pentru obtinerea 

avizelor, acordurilor si autorizatiilor specifice proiectului de retehnologizare; 

- emiterea de puncte de vedere, la studii de elaborate de societate si/sau de terti pentru 

proiectul de retehnologizare; 

- participarea la activitatile de cooperare tehnica in care societatea este implicata la nivel 

national si international in legatura cu proiectul de retehnologizare; 

- elaborarea referatelor si documetelor necesare inaintarii spre avizare in cadrul 

sedintelor Consiliului Tehnico-Economic si Stiintific al S.N. Nuclearelectrica – S.A.” 

pentru documentatiile specifice proiectului de retehnologizare, precum si participarea 

la analiza documentatiilor tehnico – economice, specifice proiectului de 

retehnologizare, ce urmeaza a fi inaintate CTES-SNN; 

 

Functiile, modul de organizare, sistemul de lucru, atributiile si interfetele dintre aceste 

compartimente sunt prezentate in procedurile de executie, instructiunile specifice si in fisele de 

post, intocmite in conformitate cu prevederile documentelor Sistemului de Management. 

 

 

E.7. DEPARTAMENTUL DEZVOLTARE SI EVALUARE 

SISTEME DE MANAGEMENT 
 

In conformitate cu Legea 111/1996 (cu toate modificarile si completarile ulterioare) si cu 

Normele de Management al Calitatii emise de CNCAN (NMC), Departamentul Dezvoltare si 

Evaluare Sisteme de Management (DDESM) are urmatoarele obiective: proiectarea, dezvoltarea, 

mentinerea si imbunatatirea sistemului de management la nivelul SNN SA Sediul Central; 

conducerea si coordonarea sistemelor de management ale Sucursalelor; evaluarea independenta 

in numele conducerii a proceselor si activitatilor descrise in Sistemului de Management al SNN 

SA pentru aprecierea gradului de conformitate al acestuia cu cerintele aplicabile; 

stabilirea/urmarirea implementarii actiunilor corective/preventive/de imbunatatire necesare 

pentru mentinerea eficacitatii sistemelor de management si asigurarea interfetelor, la nivelul 

societatii, cu autoritatile de reglementare din domeniu.  

Conform cerintelor CNCAN, Seful Departamentului este reprezentantul conducerii ce are 

sarcina proiectarii, dezvoltarii, documentarii, monitorizarii implementarii, intretinerii si 

imbunatatirii sistemului de management al calitatii. 

Conform cerintei CNCAN, activitatea de audit a sistemului de management se desfasoara 

cu respectarea cerintei de independenta fata de functiile de executie si control. In vederea 

asigurarii independentei functiei de audit intern a Sistemului de Management, DDESM este 

subordonata Directorului General. 

 

 PRINCIPALELE ATRIBUTII, SARCINI 

 

1. Mentinerea autorizatiilor CNCAN pentru Sistemul de Management, baza a obtinerii 

autorizatiilor de functionare conform Legii 111/1996, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare  

- intocmirea periodica a documentatiei suport pentru reinnoirea autorizatiei Sistemului de 

Management SNN Sediul Central in conformitate cu cerintele legale 

- monitorizarea si urmarirea respectarii conditiilor si conditionarilor stabilite in autorizatie  

- urmarirea mentinerii autorizatiilor CNCAN pentru sistemele de management implementate in 

CNE Cernavoda si FCN Pitesti, prin mentinerea interfetei cu functiile responsabile desemnate 

in cadrul Sucursalelor; 

- asigurarea interfetei cu organismul de reglementare, in timpul planificarii si efectuarii 

auditului de reautorizare  
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- urmarirea, verificarea, confirmarea si raportarea implementarii dispozitiilor CNCAN 

 

2. Proiectarea, dezvoltarea, mentinerea si monitorizarea implementarii cerintelor 

Sistemului de Management  

- dezvoltarea si imbunatatirea continua a sistemului de management prin integrarea in 

documentele sistemului a cerintelor legislatiei in vigoare privind sistemele de management 

aplicabile domeniului nuclear, cerintelor “partilor interesate” precum si a celor mai bune 

practici identificate (WANO, INPO, AIEA etc), in vederea asigurarii indeplinirii obiectivelor 

strategice ale societatii, cu focalizare pe indeplinirea cerintelor de securitate nucleara; 

- elaborarea si actualizarea Manualului de Management al SNN SA si procedurilor de sistem 

asociate si asigurarea aprobarii de conducerea SNN SA si acceptarii de CNCAN; 

- avizarea tuturor procedurilor/instructiunilor elaborate in Sediul Central, din punct de 

vedere al cerintelor de asigurarea calitatii (respectarea cerintelor de control documente 

si control intregistrati, verificarea ca este asigurata separarea atributiilor de elaborare de 

atributiile de verificare, asigurarea integrarii si corelarii cu celelalte documente ale 

Sistemului de Management din SNN SA si coerenta descrierii in vederea asigurarii 

intelegerii de catre utilizatori) 

- avizarea procedurilor Sucursalelor care descriu activitati integrate intre Sediul Central si 

Sucursale, pentru asigurarea corelarii fluxurilor de procese intre sedii 

- analiza Manualelor de Management ale Sucursalelor si supunerea acestora acceptarii 

Directorului General; 

- coordonarea dezvoltarii si implementarii proceselor din cadrul Sistemului de Management al 

SNN Sediul Central: 

 elaborarea si actualizarea Fiselor de proces pentru care responsabilitatea coordonarii 

revine DDESM precum si procedurilor care descriu activitatile proceselor;  

 avizarea tuturor Fiselor de Proces emise de compartimentele SNN Sediul Central; 

- asigurarea stabilirii de reguli specifice de control documente si inregistrari precum si a 

evaluarii prin audit si inspectii a respectarii acestora in cadrul SNN, conform cerintelor 

procedurilor specifice si prevederilor legale aplicabile; asigurarea inventarierii documentelor, 

activitatilor procedurabile si neprocedurabile.  

 

3. Evaluarea independenta prin audit/inspectii a Sistemului de Management din SNN SA 

- mentinerea  competentelor, obtinerea certificarilor interne si a certificarilor externe (atestate 

CNCAN) pentru personalul care efectueaza audituri ale Sistemelor de Management 

- planificarea, organizarea si realizarea auditurilor planificate  ale sistemelor de management in 

SNN SA in vederea determinarii gradului de conformitate al acestuia cu cerintele, 

identificarea deficientelor, analizarea cauzelor (inclusiv a cauzelor de profunzime) si 

urmarirea implementarii la timp a corectiilor/actiunilor corective/preventive/de imbunatatire 

stabilite; 

 elaborarea planului de audit anual al Sistemului de Management, transmiterea la CNCAN 

pentru aprobare (impreuna cu planurile de audit stabilite de Sucursale) si monitorizarea 

implementarii planurilor de audit aprobate 

 efectuarea auditurilor conform planificarii 

 emiterea rapoartelor de audit, inclusiv la CNCAN 

- efectuarea si raportarea auditurilor neplanificate si a inspectiilor de asigurarea calitatii 

solicitate de conducere, in cadrul Sediului Central si la Sucursale;  

- escaladarea la conducerea SNN a oricarei neconformitati cu impact semnificativ negativ 

asupra securitatii nucleare, protectiei personalului, protectiei mediului, indeplinirii 

obiectivelor stategice sau functionarii sistemului de management 

- informarea periodica a conducerii cu privire la stadiul actiunilor stabilite in audituri 

- analiza rapoartelor de audit ale Sucursalelor; 
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- participarea la actiunile de audit (interne sau la furnizorii principali) organizate de Sucursale 

(dupa caz); 

 

4. Analiza periodica a Sistemului de Management 

- organizarea analizei oficiale anuale a Sistemului de Management de catre conducere 

- raportarea anuala integrata catre conducerea SNN si CNCAN a gradului de eficacitate si 

eficienta a Sistemului de Management prin elaborarea Raportului anual de evaluare a 

Sistemului de Management SNN SA, ca baza pentru un plan de actiune care sa contina zonele 

vulnerabile identificate, actiunile necesar a fi implementate, masuri si directii de actiune pentru 

cresterea capacitatii sistemului de management in realizarea obiectivelor societatii; 

- asigurarea functiei de Coordonator de Autoevaluare SNN Sediul Central (conform cerintelor 

Normelor CNCAN), colectarea rapoartelor de autoevaluare de la compartimentele SNN 

Sediul Central si consolidarea Raportului anual de autoevaluare. 

- monitorizarea si raportarea stadiului implementarii actiunilor stabilite in rapoartele de audit 

proprii, in procesele verbale ale CNCAN, in rapoartele de autoevaluare, in Rapoartele de 

Actiuni Corective/Preventive, in minutele sedintelor de coordonare ale Sistemelor de 

Management Sediul Central-Sucursale, in Raportul anual de evaluare al Sistemului de 

Management si altele, dupa caz; 

 

5. Alte atributii 
- activitati de coordonare a sistemelor de management din Sucursale; organizarea si conducerea 

sedintelor de coordonare sisteme de management;  

- participarea la auditurile comune la furnizori, organizate de Sucursale; 

- mentinerea Registrului Autorizatiilor SNN SA; 

- participarea la evaluarile Echipei de Oversight Intern (EOI), ca membru al echipei; 

- participarea la sedintele Comitetului de Protectia Mediului;  

- participarea la actiunile de benchmarking pe tematici legate de activitatile desfasurate;  

- elaborarea informarilor, notelor, rapoartelor in domeniul Sistemului de Management solicitate 

de conducere sau alte departamente, conform procedurilor aprobate; 

- asigurarea instruirii personalului din cadrul SNN SA – Sediul Central referitor la  cerintele 

Sistemelor de Management  

- asigurarea indrumarii si coordonarii in aplicarea prevederilor legislatiei privind sistemele de 

management aplicabile domeniului nuclear 

- centralizarea si concilierea punctelor de vedere ale compartimentelor din Sediul Central si din 

Sucursale cu privire la proiectele reglementarilor CNCAN in domeniul sistemelor de 

management in vederea formularii si aprobarii observatiilor din partea intregii companii; 

- asigurarea interfetei cu autoritatile de reglementare din tara si organismele de profil din 

strainatate, in probleme privind sistemul de management, la nivelul SNN SA. 
 

 

E.8. DEPARTAMENTUL CONTROL FINANCIAR SI MANAGERIAL 
 

Departamentul Control Financiar si Managerial (DCFM) se subordoneaza nemijlocit 

Directorului General al SN Nuclearelectrica SA si este condus de un Sef Departament.  

 

Departamentul Control Financiar si Managerial efectueaza control financiar de gestiune 

in SNN (Sediul Central, Scursala CNE, Sucursala FCN), in baza OUG nr. 94/2011 privind 

organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare aprobata prin Legea nr. 107/2012 

si HG nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si 

exercitare a controlului financiar de gestiune.  

 

Departamentul Control Financiar si Managerial asigura Secretariatul Tehnic al Comisiei 
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de Monitorizare (CM-SCIM) si indrumarea metodologica a implementarii standardelor de 

control intern managerial cuprinse in OSGG 600/218 - Codul controlului intern managerial al 

entităţilor publice.  

 

• Control financiar de gestiune 

 

Activitatea de control financiar de gestiune se desfăşoară în baza unor programe de 

activitate anuale, si semestriale/trimestriale, întocmite de Sef Departament Control Financiar 

si Managerial, aprobate de conducerea SN Nuclearelectrica SA şi are, în principal, următoarele 

obiective: 

    a) asigurarea integrităţii patrimoniului operatorului economic, precum şi a bunurilor din 

domeniul public şi privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale aflate în administrarea, 

în concesiunea sau în închirierea acestora; 

    b) respectarea prevederilor legale şi a reglementărilor interne, incidente activităţii economico-

financiare a operatorului economic; 

    c) creşterea eficienţei în utilizarea resurselor alocate. 

 

Personalul desemnat să exercite controlul financiar de gestiune are, în principal, 

următoarele atribuţii: 

- verifică respectarea prevederilor legale şi a reglementarilor interne cu privire la existenţa, 

integritatea, păstrarea şi utilizarea mijloacelor şi resurselor, deţinute cu orice titlu, şi 

modul de reflectare a acestora în evidenţa contabilă; 

- verifică respectarea prevederilor legale în fundamentarea proiectului bugetului de 

venituri şi cheltuieli al operatorului economic şi a proiectelor bugetelor de venituri şi 

cheltuieli ale subunităţilor din structura acestuia; 

- verifică respectarea prevederilor legale în execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al 

SNN şi al subunităţilor din structura acesteia, urmărind: 

i. realizarea veniturilor şi încadrarea în nivelul cheltuielilor aprobate; 

ii. gradul de realizare a veniturilor, de efectuare a cheltuielilor şi de obţinere a 

rezultatului; 

iii. realizarea indicatorilor economico-financiari specifici activităţii,  la  nivelul 

societatii şi al subunităţilor acestuia; 

iv. realizarea programului de investiţii şi încadrarea în sursele aprobate; 

v. respectarea programelor de reducere a arieratelor şi a stocurilor; 

vi. respectarea prevederilor legale şi/sau a reglementărilor interne în efectuarea 

achiziţiilor; 

vii. utilizarea conform destinaţiilor legale a sumelor acordate de la bugetul general 

consolidat; 

- verifică respectarea prevederilor legale şi a reglementărilor interne cu privire la modul 

de efectuare a inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor şi 

capitalurilor proprii; 

- verifică respectarea prevederilor legale şi a reglementărilor interne cu privire la 

încasările şi plăţile în lei şi valută, de orice natură, în numerar sau prin virament; 

- verifică respectarea prevederilor legale cu privire la înregistrarea în evidenţa contabilă 

a operaţiunilor economico-financiare; 

- verifică respectarea prevederilor legale şi a reglementărilor interne cu privire la 

întocmirea, circulaţia, păstrarea şi arhivarea documentelor primare, contabile şi a celor 

tehnico-operative; 

- elaborează analize economico-financiare pentru conducerea societatii în scopul 

fundamentării deciziilor de management şi a îmbunătăţirii performanţelor; 

- efectueaza verificari tematice si inopinate din dispozitia directorului general; 

- analizeaza circumstanţele şi modul de gestionare a situaţiilor de abatere de la politicile 
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şi procedurile existente, în vederea desprinderii unor concluzii de bună practică pentru 

viitor, ce urmează a fi formalizate;  

- face propuneri pentru revizuirea politicilor si procedurilor interne din aria de competenta; 

- efectueaza verificari si monitorizari ale controalelor de supraveghere a activităţilor, 

operaţiunilor şi tranzacţiilor, în scopul realizării eficace a acestora si pentru a se asigura 

că procedurile sunt respectate de către salariaţi în mod efectiv şi continuu. Controalele 

de supraveghere implică revizuiri ale activităţii realizate de salariaţi, rapoarte despre 

excepţii, testări prin sondaje sau orice alte modalităţi care confirmă respectarea 

procedurilor; 

- efectueaza control preventiv pentru fundamentarea bugetelor de venituri şi cheltuieli şi 

a anexelor la acestea; 

- efectueaza controlul periodic al bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorului 

economic şi ale subunităţilor din structura acestuia, precum şi pe principalele activităţi, 

prin compararea permanentă a rezultatelor obţinute cu previziunile bugetare; 

- persoana desemnată de directorul general, cu atribuţii de control financiar de 

gestiune, la solicitare, participă la şedinţele Consiliului de Administraţie, atunci când se 

dezbat probleme financiare, contabile şi de control financiar de gestiune. 

 

 

• Control intern managerial: 
 

- Asigura indeplinirea obligatiilor legale de raportare in conformitate cu OSGG 600/2018 – 

pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice; 

- Asigura elaborarea Situatiei sintetice a rezultatelor autoevaluarii prin centralizarea 

informatiilor din chestionarele de autoevaluare, intocmite de conducatorii de 

compartimente; 

- Efectueaza analize pentru aprecierea gradului de conformitate a sistemului propriu de 

control intern managerial cu standardele de control intern managerial, in raport cu numarul 

de standarde implementate si le supune avizarii Comisiei de Monitorizare a Sistemului de 

Control Intern Managerial; 

- Elaboreaza anual, prin asumarea responsabilitatii manageriale de catre conducere, raportul 

asupra propriului sistem de control intern managerial, ca baza pentru un plan de actiune 

care sa contina zonele vulnerabile identificate, instrumentele de control necesar a fi 

implementate, masuri si directii de actiune pentru cresterea capacitatii controlului intern 

managerial in realizarea obiectivelor societatii; 

- Origineaza instituirea funcţiei de autoevaluare a controlului intern managerial, pentru a 

stabili gradul de conformitate a acestuia cu standardele de control intern managerial, in 

vederea completarii de către fiecare compartiment din organigrama entităţii publice, pe 

baza principiului adevărului, a "Chestionarului de autoevaluare a stadiului de 

implementare a standardelor de control intern managerial"; 

- Asigura intocmirea documentatiei aferenta Secretariatului Tehnic al Comisiei de 

Monitorizare (CM-SCIM) in conformitate cu prevederile procedurii CM-00-01; 

- Asigura intocmirea, pe baza rapoartelor anuale/periodice de monitorizare a performanţelor, 

primite de la compartimente, unei informari privind monitorizarea performanţelor la 

nivelul entităţii în vederea analizării şi avizarii în Comisia de monitorizare (CM-SCIM); 

- Asigura elaborarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial in 

baza propunerilor compartimentelor si subunitatilor din cadrul SN Nuclearelectrica S.A. 

in vederea avizarii în Comisia de monitorizare (CM-SCIM); 

- Ia masurile necesare pentru monitorizarea indeplinirii programului de dezvoltare a 

sistemului de control intern managerial; 

- Contribuie la elaborarea si/sau dezvoltarea si/sau perfectionarea sistemului de control 

intern / managerial, inclusiv a procedurilor formalizate pe activitati;  

- Asigura indrumarea metodologica a implementarii standardelor de control intern 
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managerial cuprinse in OSGG 600/2018 - Codul controlului intern managerial al entităţilor 

publice. 

 

Functiile, modul de organizare, sistemul de lucru si atributiile sunt prezentate in 

proceduri si instructiuni specifice, precum si in fisele de post, intocmite in conformitate cu 

prevederile documentelor Sistemului de Management 

 

 

 

E.9. DIRECTIA FINANCIARA 

 
Directia Financiara (DF) are misiunea de desfasurare a activitatilor de raportare si 

bugetare, financiar-contabile, de control financiar preventiv, a activitatilor din domeniul IT, 

precum si a activitatilor administrative la sediul central. 

De asemenea, la derularea procesului de elaborare a obiectivelor anuale, asigura si 

coordonarea functionala a obiectivelor si riscurilor din categoria „Economice”, in conformitate 

cu prevederile cap. III, lit.A. Coordonarea Functionala in SNN SA. 

Totodata participa la originarea si asigurarea derularii actiunilor de testare a organizatiei 

la stress economic (impreuna cu SMR) 

 

Pentru indeplinirea misiunii sale, DF este organizata dupa urmatoarea structura: 

- Departament Raportari Financiare si Buget 

- Departamentul Financiar Contabilitate 

- Serviciul Administrativ 

- Serviciul IT 

 

 

1. DEPARTAMENTUL RAPORTARI FINANCIARE SI BUGET 

 

Departamentul Raportari Financiare  si  Buget  se  afla  in  directa  subordonare  a 

directorului financiar al SNN si are urmatoarele atributii si sarcini : 

- intocmirea raportarilor privind situatia financiara a societatii, in conformitate cu IFRS; 

- intocmire, actualizare, monitorizare bugete in conformitate cu prevederile legale; 

- intocmire raportari periodice in conformitate cu prevederile legale, inclusiv cele solicitate 

de cerintele pietei de capital si guvernanta corporativa; 

- intocmirea raportarilor privind executia bugetara anuala; 

- planificare financiara, monitorizarea planului de administrare si planului de management, 

intocmire raportari specifice; 

- elaborarea rapoartelor si comunicarea acestora catre persoanele/entitatile care le-au solicitat 

sau a caror informare este prevazuta prin reglementari legale, norme interne etc; 

 

 

2. DEPARTAMENTUL FINANCIAR CONTABILITATE 

 

Departamentul Financiar Contabilitate (DFC) se afla in directa subordonare a 

directorului financiar al SNN si este structurat in doua servicii distincte: financiar si 

contabilitate. DFC organizeaza si conduce activitatea financiar-contabila la nivelul Sediului 

Central si gestioneaza patrimoniul acestuia. Pentru indeplinirea misiunii sale, DFC colaboreaza 

cu compartimentele similare din sucursale, precum si cu structurile organizatorice din cadrul 

sediului central, avand urmatoarele atributii si sarcini: 
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- asigurarea înregistrării cronologice, sistematice, a prelucrării, publicării si păstrării 

informaţiilor cu privire la poziţia financiara, performanta financiara si fluxurile de 

trezorerie ale societăţii; 

- indrumarea metodologica a activităţilor de evidenta, contabilizare si gestionare a 

valorilor patrimoniale pe ansamblul SNN SA; 

- analizarea si validarea propunerilor de bugete de venituri si cheltuieli (BVC) transmise 

de catre sucursale, elaborarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli la nivelul 

Sediului Central si elaborarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli anual al 

SNN SA. Dupa aprobarea BVC al SNN procedeaza la defalcarea acestuia pe sucursale 

si pe trimestre; 
- urmarirea executiei trimestriale si anuale a BVC la nivelul SNN SA, precum si 

urmărirea execuţiei lunare a BVC la Sediul Central; 

- in cazuri bine justificate, pe baza propunerilor primite, procedeaza la elaborarea 

proiectului rectificat de BVC la nivelul SNN; 
- intocmirea balanţei de verificare la nivelul Sediului Central; 

- analizarea si validarea balanţelor de verificare a conturilor prezentate de sucursale; 

- elaborarea balanţei de verificare anuala centralizata SNN SA, a situaţiilor financiare 

semestriale si anuale si inaintarea spre aprobare, conform prevederilor legale in 

vigoare; 

- urmărirea modului de realizare a indicatorilor inscrisi in situatiile de raportare 

prezentate conform prevederilor legale; 

- organizarea evidentei si intocmirii raportărilor privind impozitele si taxele la bugetul 

statului, bugetul asigurărilor sociale si fondurile speciale; 

- intocmirea tuturor situaţiilor specifice domeniului de activitate in vederea realizării 

auditului financiar al societăţii; 

- exercitarea controlului financiar preventiv asupra operaţiunilor de angajare si de plata 

in raporturile economice ale societatii; 

- coordonarea activitatii de monitorizare lunara a indeplinirii criteriilor, obiectivelor si 

indicatorilor de performanta, conform legislatiei aplicabile in vigoare, in vederea 

utilizarii integrale a fondului de salarii planificat lunar; 

- efectuarea inventarierii anuale a elementelor de activ si pasiv deţinute de Sediul Central 

si valorificarea rezultatelor acesteia; 

- elaborarea de propuneri privind majorarea si/sau diminuarea de capital social al 

societăţii; 
- reevaluarea activelor imobilizate, in condiţiile prevăzute de reglementările legale; 

- elaborarea politicilor contabile ale societăţii; 

- reprezentarea, pe baza de mandat sau delegare fata de autorităţile publice (ministere, 

banci, inspectorate, organe de control etc.) in domeniile proprii de activitate; 

- efectuarea decontărilor cu partenerii SNN SA (interni sau externi) si a decontărilor 

intre sediul central si sucursale; 

- utilizarea si evidenta surselor de finanţare din fonduri proprii sau bugetare; 

- evidenta creditelor interne si externe angajate de societate (tragerile din credite, 

rambursarea ratelor, platile privind dobânzile si comisioanele), precum si intocmirea 

raportarilor catre organele abilitate a situatiei acestora; 
- elaborarea si actualizarea procedurilor din domeniul financiar-contabil; 
- orice alte atributii cu caracter specific domeniului de activitate, prevazute de 

reglementarile in vigoare sau dispuse de Directorul Directiei sau Directorul General. 

 

3. SERVICIUL ADMINISTRATIV 
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- asigurarea functionarii Sediului Central al societatii si a celorlalte activitati colaterale 

(transport, intretinere si reparatii, s.a.), precum si gestionarea bunurilor materiale de 

natura mijloacelor circulante ale societatii; 

- organizarea si gestionarea activitatii de paza si control acces in SNN – Sediul Central, 

echiparea si dotarea personalului de paza din subordine cu mijloace de protectie, 

instruirea, planificarea activitatii si control permanent al personalului de paza si control 

acces, respectarea tuturor cerintelor si obligatiilor specifice, prevazute in actele 

normative  aplicabile activitatii de paza a bunurilor si valorilor si controlul accesului; 

- planifica actvitatea de prevenire si stingere a incendiilor in cadrul SNN Sediul Central, 

organizeaza activitatea de aparare impotriva incendiilor, monitorizeza activitatea de 

prevenire si stingere a incendiilor, acorda asistenta tehnica de specialitate in situatii 

critice, elaboreaza documentele specifice PSI; 

- controleaza modul de respectare a masurilor de prevenire si stingere a incendiilor, 

instruieste salariatii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor; 

- orice alte atributii cu caracter specific domeniului de activitate, prevazute de 

reglementarile in vigoare sau dispuse de Directorul Directiei sau Directorul General. 

 

- BIROUL ARHIVA 

- asigura interfata cu Arhivele Nationale; 

- organizeaza Depozitul de arhiva si asigura functionarea acestuia conform prevederilor Legii 

Arhivelor Nationale nr.16 /1996; 

- asigura interfata cu toate structurile organizatorice creatoare de documente in vederea 

constituirii, evidentei, inventarierii, pastrarii, administrarii si arhivarii documentelor in cadrul 

institutiei; 

- organizarea şi administrarea procesului de creare, revizuire, organizare, stocare, utilizare, 

identificare şi arhivare a documentelor interne şi a celor provenite din exteriorul organizaţiei, 

oferind control asupra ciclului complet de viaţă al acestora şi accesibilitate conducerii şi 

angajaţilor entităţii, precum şi terţilor abilitaţi, prin definirea unor reguli clare cu privire la 

înregistrarea, expedierea, redactarea, clasificarea, îndosarierea, protejarea şi păstrarea 

documentelor. Asigura si ia măsuri de securitate pentru protejarea documentelor împotriva 

distrugerii, furtului, pierderii, incendiului etc. 

- actualizarea sistemului de păstrare/arhivare a documentelor, potrivit unor reguli şi proceduri 

stabilite, în vederea asigurării conservării lor în bune condiţii şi pentru a fi accesibile 

personalului competent în a le utiliza. 

 
4. SERVICIUL IT 

 

- elaborarea directiilor strategice privind constituirea, mentinerea si dezvoltarea unui 

sistem informatic si de comunicatii unitar; 

- elaborarea politicilor de implementare, exploatare a sistemelor informatice, de lucru in 

retea si de comunicatii IT; 

- planificarea, organizarea si supervizarea activitatii de dezvoltare a aplicatiilor 

informatice; 

- colaborarea, prin furnizarea specificatiilor tehnice, la pregatirea caietelor de sarcini 

pentru achizitionarea tehnicii de calcul, serviciilor si produselor specifice activitatii IT; 

- gestionarea relatiilor cu furnizorii de produse si servicii destinate sistemului informatic; 

- elaborarea normelor metodologice, tehnice, a instructiunilor si precizarilor privind 

adaptarea si aplicarea in SNN a legislatiei care reglementeaza activitatea specifica 

tehnologiei informatiei, asigurand cadrul organizatoric pentru implementarea si 
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exploatarea aplicatiilor informatice; 

- asigurarea implementarii tehnologiilor informatice si de comunicatii, conform 

politicilor si strategiilor aprobate; 

- instalarea, configurarea si intretinerea echipamentelor informatice ale SNN Sediul 

Central, atat din punct de vedere software, cat si din punct de vedere hardware, in 

limitele competentelor stabilite; 

- exploatarea in parametrii corespunzatori a echipamentelor de calcul, retelelor locale de 

calculatoare, retelelor telefonice si aplicatiilor informatice aflate in exploatare; 

- avizarea documentatiilor tehnice intocmite de partenerii externi, in vederea 

implementarii de noi aplicatii informatice sau actualizarii aplicatiilor informatice 

existente in cadrul SNN Sediul Central; 

- derularea proiectelor specifice activitatii de informatica, cat si a celor cu componente 

din domeniul IT; 

- intocmirea planurilor de Securitate cibernetica si derularea testelor de stress aferente; 

- orice alte atributii cu caracter specific domeniului de activitate, prevazute de 

reglementarile in vigoare sau dispuse de Directorul Directiei sau Directorul General. 

 

Functiile, modul de organizare, sistemul de lucru, atributiile si interfetele dintre aceste 

compartimente sunt prezentate in procedurile de executie, instructiunile specifice si in fisele de 

post, intocmite in conformitate cu prevederile documentelor Sistemului de Management. 

 

 

E.10. DIRECTIA AUDIT SI MANAGEMENTUL RISCULUI 

 
Directia este condusa de un Director si este structura organizatorica din cadrul SNN, aflata in 

subordinea directa a Directorului General, care are urmatoarele atributii principale: 

 desfasoara activitati de audit intern prin intermediul Departamentului de Audit Intern 

pentru a evalua daca sistemele de management si control intern ale societatii sunt 

conforme cu normele de legalitate, eficienta, eficacitate, regularitate si/sau economicitate, 

in functie de situatie; aceasta activitate se desfasoara cu respectarea principiului 

independentei functiunii de audit intern in cadrul companiei; 

 asigura organizarea si efectuarea de misiuni si/sau activitati specifice de antifrauda; 

 asigura coordonarea si monitorizarea procesului de management al riscului si 

organizeaza, coordoneaza si indruma metodologic procesul de administrare a riscurilor 

care ar putea afecta realizarea obiectivelor de afaceri ale organizatiei si monitorizeaza 

realizarea / implementarea actiunilor care plaseaza si mentin riscurile in limite 

acceptabile, prin intermediul Serviciului Managementul Riscului. 

In vederea asigurarii independentei functiunii de audit intern, Directia Audit si Managementul 

Riscului (DAMR) este subordonata din punct de vedere administrativ Directorului General, iar 

din punct de vedere operational Consiliului de Administratie sau Comitetului de Audit.  

Directia este este alcatuita din urmatoarele compartimente: 

- Departamentul Audit Intern; 

- Biroul Antifrauda; 

- Serviciul Managementul Riscului 

 

1. DEPARTAMENTUL AUDIT INTERN 

 

Departamentul Audit Intern (DAI) este subordonat din punct de vedere administrativ 
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Directorului General si din punct de vedere operational Consiliului de Administratie sau 

Comitetului de Audit. Acesta desfasoara o activitate funcţional independenta si obiectiva, de 

asigurare si consiliere, conceputa sa adauge valoare si sa imbunatateasca activitatile societatii. 

 

ATRIBUTII, SARCINI 
 

Regulamentul de Organizare si Functionare reglementeaza atributiile, sarcinile, 

responsabilitatile la nivelul Departamentului Audit Intern, pe baza carora se stabilesc fisele 

posturilor angajatilor din cadrul departamentului. 

 

- respectarea prevederilor din documentatia Sistemului de Management (politici, manual, 

proceduri, instructiuni, etc.) aplicabile in SNN Sediul Central; 

- elaborarea/actualizarea procedurilor specifice societatii in domeniul auditului intern si 

a normelor metodologice privind organizarea si exercitarea auditului intern in cadrul 

societatii, in conditiile legii; 

- desfasurarea activitatii de audit intern pentru a evalua daca sistemele de management si 

control intern ale societatii sunt conforme cu normele de legalitate, eficienta, 

eficacitate, regularitate si/sau economicitate, in functie de situatie; 

- participarea la elaborarea proiectului planului strategic si a proiectului planului anual 

de audit intern; 

- identificarea/evaluarea riscurilor specifice activitatii DAI; 

- contributia la completarea/actualizarea Registrului de risc la nivelul DAI; 

- realizarea activitatii de audit intern, la nivelul societatii, inclusiv al sucursalelor, 

implementand planul strategic si planul anual de audit intern, in baza atributiilor 

stabilite prin legea si normele aplicabile; 

- auditarea o data la 3 ani cel putin a domeniilor mentionate in art. 15 din Legea 672/2002 

republicata, fara a se limita la acestea; 

- la cererea Consiliului de Administratie al societatii si/sau a Directorului General, 

desfasurarea de audituri ad-hoc (misiuni de audit intern cu caracter exceptional) 

necuprinse in planul anual, cu modificarea corespunzatoare a acestuia, daca este cazul; 

- in cazul identificarii unor iregularitati sau eventuale prejudicii, raporteaza imediat 

Sefului Departamentului Audit Intern; 

- participarea la elaborarea Raportului anual de activitate; 

- respectarea prevederilor Cartei Auditului Intern si ale Codului privind conduita etica a 

auditorului intern; 

- oferirea de consiliere managementului, cu acordul Directorului General, in vederea 

imbunatatirii sistemului de management si control intern din cadrul SNN; 

- gestionarea si arhivarea tuturor documentelor aferente activitatilor Departamentului 

Audit Intern. 

 

 

2. BIROUL ANTIFRAUDA 

 

Biroul Antifrauda faciliteaza dezvoltarea activitatilor de control care ajuta la detectarea si 

prevenirea fraudelor impotriva SNN, precum si a Sucursalelor sale. Intentia SNN este aceea de a 

promova o conduita organizational consecventa prin furnizarea de instructiuni si atribuirea de 

responsabilitati pentru dezvoltarea activitatilor de control si realizarea de investigatii, avand in 

vedere ca in cadrul SNN nu se accepta infractiunile comise de personal si conduita 

necorespunzatoare. 

 

ATRIBUTII, SARCINI: 
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Dintre activitatile principale pe care le desfasoara Biroul Antifrauda, se numara: 

 Identificarea si analiza riscurilor de frauda; 

 Training antifrauda; 

 Activitati specifice de control si raportare antifrauda; 
 
 
 

3. SERVICIUL MANAGEMENTUL RISCULUI 

 

Serviciul Managementul Riscului este condus de un Sef Serviciu si are ca misiune 

administrarea universului de riscuri care ar putea afecta realizarea obiectivelor si monitorizarea 

realizarii/ implementarii actiunilor care plaseaza si mentin riscurile in limite acceptabile. 

Serviciul Managementul Riscului are responsabilitatea instituirii şi punerii în aplicare a 

unui proces de management al riscurilor care să contribuie la realizarea obiectivelor generale ale 

societatii, pe baza strategiei în privinţa riscurilor şi asigurarea documentarii complete şi 

adecvate a strategiei, precum şi accesibilitatii documentaţiei în întreaga organizaţie. 

Rolurile si responsabilitatile referitoare la administrarea riscurilor (e.g. identificarea, 

monitorizarea riscurilor) sunt realizate/ indeplinite de Serviciul Managementul Riscului 

impreuna cu responsabilii cu riscul si personalul SNN, in conformitate cu strategia de 

administrare riscuri, procedurile interne SNN si/sau cu rolurile si responsabilitatile din fisa 

postului si/sau cu actele de decizie interna ale organizatiei. 

 

ATRIBUTII, SARCINI: 

- Coordonarea metodologica a implementarii, dezvoltarii si administrarii unui proces integrat 

de management al riscurilor la nivel de intreprindere aplicat de intregul personal al 

organizatiei, destinat să identifice evenimentele potentiale care pot afecta organizatia, sa 

administreze riscurile in conformitate cu apetitul/toleranta la risc a organizatiei si sa 

furnizeze o asigurare rezonabila privind realizarea obiectivelor organizatiei, prin elaborarea 

de proceduri si protocoale de risc, precum si prin verificarea si supravegherea/ supervizarea 

aplicarii acestora cu privire la: 

- proiectarea si dezvoltarea cadrului intern/ arhitecturii privind managementul 

riscului; 

- identificarea, atat impreuna cu compartimentele proprietar de obiective, cat si 

independent (dupa caz), a evenimentelor, circumstantelor si riscurilor care pot 

afecta realizarea obiectivelor specifice ale fiecarui compartiment si, in 

consecinta a celor generale si strategice ale organizatiei, a ameninţărilor / 

vulnerabilităţilor prezente în cadrul activităţilor curente ale organizatiei, inclusiv 

a celor care ar putea conduce la săvârşirea unor fapte de corupţie şi fraude; 

- analiza si evaluarea riscurilor, din perspectiva probabilităţii de apariţie şi a 

impactului potential asupra obiectivelor; 

- participarea, si asistarea compartimentelor organizatiei, la stabilirea masurilor de 

tratare, gestionare si control a riscurilor (i.e. acceptare, reducere, evitare, sau 

transfer), cu scopul ca riscurile sa fie reduse/ să se încadreze/ sa fie 

aliniate/corelate si sa se mentina în limitele apetitului/tolerantei la risc al 

organizatiei; 

- identificarea, capturarea si circularea informatiei referitoare la riscuri de o 

maniera care sa faciliteze indeplinirea rolurilor si responsabilitatilor angajatilor 

organizatiei; 

- verificarea si supravegherea monitorizarii implementării masurilor de tratare, 

gestionare si control a riscurilor si analizarea eficacităţii acestora in vederea 

reevaluarii riscurilor. 
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- Stabilirea categoriilor si tipurilor de riscuri (exp: risc financiar, risc operational, risc de 

piata, risc reputational, risc strategic, risc de reglementare, etc); 

- Coordonarea incadrarii in categorii de risc si stabilirea regulilor care vor sta la baza 

gestionarii acestora; 

- Revizuirea şi raportarea periodica a situaţiei riscurilor; 

- Pregatirea informarii anuale a Echipei de gestiune a riscurilor adresata Comisiei de 

monitorizare privind desfasurarea procesului de gestionare a riscurilor, pe baza raportarilor 

anuale, de la nivelul compartimentelor; 

- Administrarea Registrului de risc consolidat la nivelul societatii si extinderea procesului de 

responsabilizare, la nivelul tuturor persoanelor implicate in managementul riscului; 

- Sintetizarea informaţiilor/datelor şi deciziilor luate în acest proces prin intermediul 

Registrului riscurilor, document care atestă că în organizaţie s-a introdus un sistem de 

management al riscurilor şi că acesta funcţionează; 

- Colaborarea cu celelalte compartimente ale directiei urmarind ca procedurile interne 

revizuite si/ sau elaborate să asigure o separare a funcţiilor de iniţiere şi verificare, astfel 

încât atribuţiile şi responsabilităţile de aprobare, efectuare şi control ale operaţiunilor să fie 

încredinţate unor persoane diferite, inclusiv a segregarilor stabilite ca masuri de diminuare 

a riscurilor, in scopul reducerii riscurilor de manifestare a conflictului de interese, eroare, 

fraudă, încălcare a legislaţiei, precum şi a riscului de nedetectare a deficientelor de acest 

fel; 

- Colaborarea cu celelalte compartimente cu privire la monitorizarea implementării măsurilor 

de control si audit, precum şi a eficacităţii acestora in vederea reclasificarii riscurilor; 

- Participarea la definirea, colectarea, prelucrarea si analiza indicatorilor de risc si 

coordonarea optimizarii acestora; 

- Elaborarea/ revizuirea/ actualizarea (cel putin anual) a strategiei, profilului, apetitului / 

tolerantei la risc si a politicilor de management integrat al riscurilor; 

- Asigurarea, in colaborare cu structurile specializate ale organizatiei, ca strategia, politicile, 

procesele, instrumentele si resursele alocate in zona de management riscuri sunt respectate 

si corect implementate; 

- Coordonarea si urmarirea aplicarii strategiei si politicilor de gestionare a riscurilor; 

- Supervizarea tehnicilor si instrumentelor de evaluare a riscurilor operationale; 

- Coordonarea si supravegherea activitatilor de evaluare a riscului, de cuantificare si agregare 

a riscului, de monitorizare si raportare a riscului; 

- Identificarea, testarea si propunerea de modele si/sau alte instrumente calitative si 

cantitative de management al riscurilor operationale raportate la domeniul de activitate al 

organizatiei; 

- Supervizarea analizelor de risc si a masurilor de tratare/ contracarare, gestionare si control 

a riscurilor; 

- Asigurarea efectuarii unor analize de risc tematice si intocmirea de rapoarte de risc 

specific; 

- Supervizarea criteriilor pentru identificarea si masurarea riscurilor conform modelelor de 

evaluare elaborate in cadrul structurilor specializate ale societatii; 

- Analizarea universului de riscuri, efectuarea de ierarhizari si agregari ale riscurilor, 

identificarea factorilor de risc determinanti (risk drivers), a corelatiilor cu celelalte riscuri, 

analiza evolutiei riscurilor, intocmirea matricii de migrare a lor şi propunerea prioritizarii 

tratarii riscurilor în funcţie de apetitul/toleranta la risc al organizatiei, cu validarea 

coordonatorilor functionali ai activitatilor afectate de respectivele riscuri; 

- Avizarea specificatiilor de risc elaborate in vederea achizitiei serviciilor de asigurare pentru 

transferul riscurilor catre asiguratori, consortii de asiguratori, reasiguratori; 

- Asigurarea secretariatului sedintelor Echipei de Gestionare a Riscurilor; 

- Indeplinirea oricaror alte atributii cu caracter specific domeniului de activitate, prevazute 

de reglementarile in vigoare sau dispuse de conducerea ierarhica. 
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Functiile, modul de organizare, sistemul de lucru si atributiile sunt prezentate in 

normele metodologice elaborate de DAI, in procedurile specifice, precum si in fisele de post, 

intocmite in conformitate cu prevederile Sistemului de Management, aprobat de CNCAN. 

 

E.11. SECRETARIATUL GENERAL 

 
Secretariatul General este subordonat Directorului General al societatii si are ca obiect de activitate 

asigurarea interfetei conducatorului societatii cu personalul angajat/celelalte structuri 

organizatorice si cu persoanele/entitatile organizatorice din afara institutiei. 

Secretariatul General asigura, de asemenea, degrevarea Directorului General de unele sarcini 

auxiliare, creandu-i-se astfel conditiile necesare realizarii atributiilor sale. 

Activitatea Secretariatului General se desfasoara in baza principiilor de cooperare, echidistanta, 

disponibilitate, profesionalism si confidentialitate. 

 

 

ATRIBUTII, SARCINI 

 

- derularea operatiunilor necesare privind registratura generala; 

- cooperarea cu celelalte structuri organizatorice aflate in subordinea/coordonarea 

conducatorului societatii pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin, precum si aducerea la 

indeplinire a sarcinilor dispuse de catre Directorul General.  

- organizeaza sistemul informational:  primirea, prelucrarea si transmiterea informatiilor; 

- organizeaza si urmareste agenda de lucru a Directorului General si faciliteaza intalnirile si 

contactele cu personalul propriu sau din exterior; 

- asigura existenta unei baze de date la nivelul Directorului General privind documentele 

intrate si iesite la nivelul SNN – Sediul Central; 

- asigura derularea operatiunilor necesare privind primirea, evidenta, repartizarea,  

multiplicarea, selectionarea documentelor adresate Directorului General sau expediate de 

catre acesta altor structuri interne; 

- asigura planificarea salilor de sedinta la sediul societatii; 

- tine evidenta contactelor partenerilor comerciali interni si externi; 

- ofera suport Secretariatului Consiliului de Administratie si/sau Adunarii Generale a 

Actionarilor, la solicitarea acestora si cu acordul Directorului General; 

- asigură înregistrarea corespondenţei recepţionate prin intermediul tuturor canalelor de 

corespondenţă (poştă, personal, e-mail, fax); 

- prezintă Directorului General documentele zilnice, cuprinse în “mapa cu corespondenţă”, 

adresate Societatii, după procedura înregistrării la Registratura, cu excepţia documentelor 

clasificate; 

- asigură distribuirea documentelor repartizate pe direcţii/ departamente/ servicii/ birouri; 

- executa orice alte sarcini in sfera de competenta, stabilite de catre Directorul General. 

 

Functiile, modul de organizare, sistemul de lucru si atributiile sunt prezentate in proceduri si 

instructiuni specifice, precum si in fisele de post, intocmite in conformitate cu prevederile 

documentelor Sistemului de Management. 

 

 

E.12. SERVICIUL SECURITATE, PROTECTIA INFORMATIILOR 

CLASIFICATE 

 

 
Structura de securitate 
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Organizată la nivel SNN SA (SNN Sediul Central si sucursale), are următoarele atributii 

generale: 

a) protejarea informatiilor clasificate impotriva actiunilor de spionaj, compromitere sau 

acces neautorizat, alterarii sau modificarii continutului acestora, precum si impotriva 

sabotajelor ori distrugerilor neautorizate; 
b) realizarea securitatii sistemelor informatice si de transmitere a informatiilor clasificate. 
c) sa previna accesul neautorizat la informatiile clasificate; 
d) sa identifice imprejurarile, precum si persoanele care, prin actiunile lor, pot pune in pericol 

securitatea informatiilor clasificate; 

e) sa garanteze ca informatiile clasificate sunt distribuite exclusiv persoanelor indreptatite, 

potrivit legii, sa le cunoasca; 

f) sa asigure protectia fizica a informatiilor, precum si a personalului necesar protectiei 

informatiilor clasificate. 

Protectia informatiilor clasificate vizeaza: 

a) securitatea personalului; 

b) securitatea fizică; 

c) securitatea documentelor; 

d) securitatea industrială; 

e) securitatea   informaţiilor   clasificate   în   cadrul   sistemelor   informatice şi   de 

comunicaţii (INFOSEC). 

 

Activităti generale 
- coordoneaza activitatea de protectie a informatiilor clasificate, in toate componentele 

acesteia, atat la Sediul Central, cat si la sucursale; 

- efectueaza, cu aprobarea Directorului General al SNN SA, controale privind modul de 

aplicare a masurilor legale de protectie a informatiilor clasificate, atât la Sediul Central, cât 

si la sucursale; 

- asigura relationarea cu Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat din 

cadrul Guvernului României (ORNISS) si Oficiul pentru Supravegherea Secretelor de Stat 

(OSSS) din cadrul SRI, institutii abilitate sa coordoneze activitatea si sa controleze 

masurile privitoare la protectia informatiilor clasificate, potrivit legii; 

- organizeaza activitati de pregatire specifica a persoanelor care au acces la informatii 

clasificate; 

- avizează acreditările pentru accesul persoanelor de cetăţenie română şi/sau străine în 

sectoarele şi locurile care prezintă importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor 

secrete de stat şi de serviciu/activităţilor cu caracter special ale SNN SA şi Sucursalelor 

sale 

- asigura intocmirea planurilor de Securitate fizica si derularea testelor de stress aferente 

- asigura condiţiile necesare cunoaşterii şi respectării de către angajaţi a reglementărilor legale 

privind accesul la documentele clasificate şi modul de gestionare a acestora. 

- Asigura coordonarea procesului privind strategia de integritate la nivelul SNN S.A.  conform 

legislatiei in vigoare. 

- elaboreaza si supune aprobarii conducerii unitatii normele interne privind protectia 

informatiilor clasificate, potrivit legii; 

- intocmeste programul de prevenire a scurgerii de informatii clasificate si il supune avizarii 

institutiilor abilitate, iar dupa aprobare, actioneaza pentru aplicarea acestuia; 

- coordoneaza activitatea de protectie a informatiilor clasificate, in toate componentele 

acesteia; 

- asigura relationarea cu institutia abilitata sa coordoneze activitatea si sa controleze masurile 

privitoare la protectia informatiilor clasificate, potrivit legii; 

- monitorizeaza activitatea de aplicare a normelor de protectie a informatiilor clasificate si 
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modul de respectare a acestora; 

- consiliaza conducerea unitatii in legatura cu toate aspectele privind securitatea informatiilor 

clasificate; 

- informeaza conducerea unitatii despre vulnerabilitatile si riscurile existente in sistemul de 

protectie a informatiilor clasificate si propune masuri pentru inlaturarea acestora; 

- acorda sprijin reprezentantilor autorizati ai institutiilor abilitate, potrivit competentelor 

legale, pe linia verificarii persoanelor pentru care se solicita accesul la informatii clasificate; 

- organizeaza activitati de pregatire specifica a persoanelor care au acces la informatii 

clasificate; 

- asigura pastrarea si organizeaza evidenta certificatelor de securitate si autorizatiilor de acces 

la informatii clasificate; 

- actualizeaza permanent evidenta certificatelor de securitate si a autorizatiilor de acces; 

- intocmeste si actualizeaza listele informatiilor clasificate elaborate sau pastrate de unitate, pe 

clase si niveluri de secretizare; 

- prezinta conducatorului unitatii propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor si 

locurilor de importanta deosebita pentru protectia informatiilor clasificate din sfera de 

responsabilitate si, dupa caz, solicita sprijinul institutiilor abilitate; 

- efectueaza, cu aprobarea conducerii unitatii, controale privind modul de aplicare a masurilor 

legale de protectie a informatiilor clasificate; 

- exercita alte atributii in domeniul protectiei informatiilor clasificate, potrivit legii. 

 

Compartimentul documente clasificate (CDC) – (coordonat de structura de 

securitate) 

 

- raspunde de activitatea curenta de  gestionare  a  documentelor  clasificate  si  oficiale 

desfasurata in cadrul Compartimentului Documente Clasificate; 

- aplica regulile generale privind evidenta, intocmirea, pastrarea, procesarea, multiplicarea, 

manipularea, transportul, transmiterea si distrugerea informatiilor secrete de stat; 

 

 

- pastreaza si asigura confidentialitatea, integritatea si disponibilitatea informatiilor 

clasificate si a documentelor oficiale si a celorlalte informatii al caror proprietar este SNN 

SA si la care are acces; 

- semnaleaza sefului Structurii de securitate incidentele de securitate referitoare la protectia 

informatiilor clasificate; 

 

Compartimentul INFOSEC – AOSIC (Autoritatea Operatională a Sistemului 

Informatic si de Comunicatii) – (coordonat de structura de securitate) 

 

- răspunde de implementarea şi menţinerea măsurilor de securitate, precum şi de exploatarea 

operaţională a Sistemului Informatic si de Comunicatii (SIC); 

- asigurarea relaţionării cu agenţiile din cadrul Oficiului Registrului National al Informatiilor 

Secrete de Stat abilitate să coordoneze activitatea în domeniul INFOSEC şi asigurarea 

controlului măsurilor referitoare la protecţia informaţiilor clasificate vehiculate în SIC; 

- monitorizarea internă privind aplicarea normelor de protecţie a informaţiilor clasificate 

vehiculate în SIC şi a modului de respectare a acestora; 

 

Compartimentul pentru mobilizarea economiei si pregătirea teritoriului pentru 

apărare (CMPTA) 
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- asigură forţa de muncă necesară, pentru realizarea integrală a sarcinilor cuprinse în planul 

de mobilizare şi pentru satisfacerea nevoilor de apărare pe timpul stării de urgenţă, al stării 

de asediu, la mobilizare şi pe timpul stării de război şi totodată să disponibilizeze personalul 

cu obligaţii militare stabilit din timp de pace pentru completarea unităţilor militare, în 

situaţiile prevăzute de lege; 

- întocmeşte documentele de mobilizare la locul de muncă (cererea de mobilizare la locul de 

muncă, formularul de actualizare a cererii de mobilizare la locul de muncă, cererea de 

anulare a mobilizării la locul de muncă) şi le înaintează spre avizare/aprobare centrelor 

militare județene/de sector și Oficiilor județene pentru mobilizarea economiei și pregătirea 

teritoriului pentru apărare din cadrul prefecturilor pe raza cărora angajatul are domiciliul; 

- asigurarea cu efective de jandarmi a sediilor, clădirilor etc. pe timp de război/mobilizare. 

 

Functiile, modul de organizare, sistemul de lucru si atributiile sunt prezentate in 

proceduri si instructiuni specifice, precum si in fisele de post, intocmite in conformitate cu 

prevederile documentelor Sistemului de Management. 

 

 

E.13. SUCURSALA CNE CERNAVODA 

 
Sucursala CNE Cernavoda are ca misiune producerea de energie electrica si termica la 

Unitatile 1 si 2 de la CNE Cernavoda in conditii de securitate nucleara si eficienta economica, 

asigurand securitatea personalului si a instalatiilor proprii, a publicului si a mediului ambiant. 

Misiunea sus-mentionata se realizeaza prin operarea centralei in limitele impuse de 

documentele de autorizare, prin controlul asupra configuratiei centralei, conditiei materiale la 

nivelul standardelor internationale, sistemului de lucru implementat, prin  valorificarea 

experientei de exploatare, dezvoltarea continua a resurselor umane, realizarea de schimburi de 

informatii in cadrul industriei nucleare si a comunitatii internationale. 

Totodata, are misiunea si responsabilitatea de a gestiona si  administra  intreg 

patrimoniul SNN SA din Cernavoda. 

Sucursala CNE Cernavoda este subordonata Directorului General. 

 

ATRIBUTII, SARCINI 
 

- elaborarea si implementarea programelor de formare a culturii de securitate nucleara la 

nivelul CNE Cernavoda, stabilirea si actualizarea periodica, in colaborare cu Conducerea 

Societatii, CNCAN si alte institutii specializate nationale si internationale, a unui set de 

indicatori de performanta; 

- obtinerea si mentinerea autorizatiilor si avizelor pentru instalatiile nucleare, pe domeniile 

de activitate aferente CNE Cernavoda, aflate in faza de punere in functiune, exploatare si 

dezafectare, de la autoritatile nationale cu competente de reglementare, autorizare si control 

in domeniul energeticii in general si al energeticii nucleare in special ; 

- monitorizarea si evaluarea independenta a implementarii cerintelor de management integrat 

stabilite prin Manualul Managementului Integrat al CNE Cernavoda; 

- coordonarea interfetei cu autoritatile de reglementare pe probleme de inspectii de asigurarea 

calitatii si de controlul calitatii mediului; 

- originarea si asigurarea derularii actiunilor de testare a organizatiei la stress tehnologic, 

industrial, nuclear, radiologic; 

- intocmirea planurilor de Securitate fizica si derularea testelor de stress aferente; 

- intocmirea planurilor de Securitate cibernetica si derularea testelor de stress aferente; 
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- asigurarea bunei desfăşurari a proceselor şi exercitarii formelor de control intern adecvate, 

care garantează că datele şi informaţiile aferente utilizate pentru întocmirea situaţiilor 

contabile anuale şi a rapoartelor financiare sunt corecte, complete şi furnizate la timp. 

- organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a raportarilor privind 

situaţia patrimoniului, precum şi a execuţiei bugetare, în vederea asigurării exactităţii tuturor 

informaţiilor contabile; 

- asigurarea calitatii informaţiilor şi datelor contabile utilizate la realizarea situaţiilor 

contabile, care reflectă în mod real activele şi pasivele  sucursalei ; 

- elaborarea de rapoarte anuale de performanţă, pentru intocmirea situaţiilor financiare anuale, 

în care sa se prezinte pentru fiecare program obiectivele, rezultatele preconizate şi cele 

obţinute, indicatorii şi costurile associate; 

- elaborarea de proceduri şi controale contabile documentate în mod corespunzător, vizând 

corecta aplicare a actelor normative din domeniul financiar-contabil şi al controlului intern; 

- pentru salariatii cu atributiuni de control financiar de gestiune, care au dubla subordonare, 

la Directorul Sucursalei-din punct de vedere administrativ, si la Seful Departamentului 

Control Financiar si Managerial-din punct de vedere functional, asigura : 

  - alocarea de resurse pentru desfasurarea activitatii; 

 - acordarea drepturilor de natura salariala si a altor drepturi, inclusiv aprobarea 

concediilor de odihna, precum si modificarea acestor drepturi se va face de catre Sucursala, 

cu avizul prealabil al Sefului DCFM 

- evaluarea furnizorilor de produse si servicii in vederea acceptarii ca furnizori de produse si 

servicii calificati pentru CNE Cernavoda; 

- elaborarea de audituri, inspectii, expertize, receptii in domeniul calitatii 

produselor/serviciilor, exploatarii instalatiilor nucleare proprii sau pentru terti; 

- implementarea politicii societatii pentru punerea in functiune, exploatarea si dezafectarea 

obiectivelor nucleare energetice, in conditii de securitate nucleara, protectie a mediului si a 

populatiei. 

- stabilirea programelor anuale de productie energie electrica si termica, precum si a 

reviziilor planificate, asigurarea resurselor necesare realizarii acestora; 

 

 

- stabilirea politicii si programelor de dezvoltare resurse umane, protectie fizica si informatii 

clasificate, dezvoltarea retelei de IT pentru CNE Cernavoda si a relatiilor publice, in baza 

strategiei societatii; 

- managementul integrat al resurselor umane din subordine cu privire la recrutare, selectare, 

programe de angajare, promovare si motivare, sanctionare si incetare relatii de munca, 

asigurarea evidentei si gestionarea dosarelor de personal ale salariatilor; 

- pregatirea si perfectionarea personalului pentru CNE Cernavoda prin reteaua proprie si prin 

unitati externe, realizarea de activitati de invatamant; 

- realizarea sistemului informatic din cadrul CNE Cernavoda; 

- asigurarea pazei si protectiei fizice a obiectivelor si instalatiilor nucleare din subordine; 

- asigurarea administrarii unitare a informatiilor si documentelor clasificate la CNE 

Cernavoda, conform cu prevederile legislatiei in vigoare; 

- elaborarea si aprobarea documentatiilor de referinta, a instructiunilor de serviciu, a altor 

regulamente si acte normative care reglementeaza desfasurarea activitatii proprii, in conditii 

de securitate nucleara; 

- asigurarea activitatii de relatii publice la CNE Cernavoda; 

- intocmirea, analizarea si avizarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru activitatile CNE 

Cernavoda, atat de productie, cat si de investitii; 

- avizarea organigramei si aprobarea statului de functii pentru CNE Cernavoda; 

- stabilirea politicii si derularea programelor pentru realizarea obiectivelor in domeniul 
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securitatii populatiei si a mediului, personalului de exploatare, productivitatii muncii, 

controlul calitatii si costurilor de productie, in baza strategiilor aprobate de conducerea 

societatii; 

- asigurarea exploatarii si intretinerii centralei in conformitate cu practicile de lucru din 

centrale similare, respectand termenii autorizatiei de functionare si politicile si principiile 

de exploatare; 

- asigurarea disponibilitatii unui numar minim suficient de personal autorizat pentru 

exploatarea centralei in conditii de siguranta si fiabilitate; 

- asigurarea controlului costurilor in limita bugetului de venituri si cheltuieli al sucursalei, 

aprobat de conducerea societatii; 

- angajarea de cheltuieli si efectuarea de plati, in limita delegarilor date de Directorul 

General, facturarea si incasarea prestarilor de serviciu si calcularea TVA-ului acestora; 

- exercitarea calitatii de autoritate contractanta a SNN SA in limitele de competenta acordate 

si asigurarea evidentei contractelor comerciale de achizitii incheiate pentru sucursala si a 

platilor aferente acestora; 

- intocmirea balantei de verificare pentru activitatea sucursalei; 

- centralizarea si defalcarea cheltuielilor nedeductibile fiscal; 

- efectuarea de operatiuni bancare, inclusiv pentru plata drepturilor de personal, in numele 

societatii; 

- asigurarea controlului activitatilor din centrala in asa fel incat acestea sa se desfasoare in 

conformitate cu cerintele de asigurare a calitatii, asa cum specifica Manualul de 

Management al Calitatii, Documentele de Referinta ale Centralei, Instructiunile Centralei 

si Procedurile Compartimentelor; 

- realizarea activitatilor generale de productie legate de exploatare, intretinere, control 

chimic, manipulare combustibil; 

- realizarea activitatilor tehnice generale legate de partea mecanica, electrica, instrumentatie 

si control, ca si alte probleme generice, inclusiv ingineria si serviciile tehnice suport 

necesare; 

- realizarea de activitati privind implementarea experientei de exploatare, atat interne, cat si 

externe; 

- realizarea de activitati generale legate de radioprotectie, securitatea muncii si protectia la 

incendii; 

- realizarea suportului administrativ al centralei, inclusiv controlul materialelor, functiile de 

procurare, conducerea si controlul tuturor activitatilor administrative; 

- realizarea activitatii de planificare a productiei de energie electrica, inclusiv planificarea 

zilnica si cea din timpul opririlor planificate, conform programelor stabilite de conducerea 

societatii; 

- implementarea actiunilor corective si a masurilor dispuse de conducerea societatii sau 

rezultate in urma controalelor efectuate in sucursala. 

- asigurarea livrarii energiei termice produse prin procedeul nuclear si clasic; 

- asigurarea realizarii lucrarilor de investitii (obiective noi, reabilitari sau retehnologizari, 

program social) cuprinse in programele aprobate si bugetele anuale; 

- constituirea si conservarea stocului de apa grea si de combustibil nuclear si clasic pentru 

producerea energiei electrice si termice; 

- elaborarea sau coordonarea elaborarii de analize de risc, analize de securitate nucleara, 

rapoarte de expertiza, memorii tehnice in vederea obtinerii de autorizatii in domeniul 

nuclear; 

- initierea procesului de achizitie pentru echipamente, materiale consumabile si piese de 

schimb in domeniul nuclear si clasic, in conformitate cu planul anual de asigurare a 

produselor, serviciilor si lucrarilor; 

- derularea contractelor de achizitii produse, servicii si lucrari si aprobarea autorizatiilor 

pentru plata acestora; 
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- executarea de lucrari de revizii, reparatii si modernizari la agregate si instalatii nucleare; 

- asigurarea functionarii serviciilor de sub autoritatea Conducerii Sediului Central aflate sub 

coordonarea Conducerii Sucursalei, precum si gestionarea si administrarea documentelor 

de personal pentru salariatii acestor servicii, asigurand plata tuturor drepturilor salariale si 

de alta natura pentru personalul respectiv; 

- managementul deseurilor radioactive si periculoase produse de instalatiile proprii, in 

conformitate cu politica aprobata; 

- elaborarea sau coordonarea elaborarii de studii si proiecte in domeniul dezafectarii 

obiectivelor si instalatiilor nucleare; 

- initierea procesului de desfacere la intern si reciclarea materialelor rezultate din stocuri, 

reparatii, demolari, casari si din productia secundara, conform aprobarilor legale; 

- administrarea si gestionarea tuturor bunurilor din Cernavoda aflate in proprietatea 

societatii, conform politicii aprobate de aceasta; 

- realizarea de activitati social-culturale, sportive si de agrement; 

- administrarea de spatii de locuit sau de cazare destinate personalului propriu si/sau pentru 

terti; 

- depozitarea de marfuri si bunuri, productie si distributie de utilitati; 

- prestarea de servicii ca: alimentatie publica, reparatii, cazare etc.; 

- gestionarea bunurilor proprii ale societatii, date spre administrare; 

- prestarea de servicii de transporturi auto interne si internationale, atat de marfuri, cat si de 

persoane; 

- efectuarea de transporturi navale in folos propriu sau pentru terti; 

- prestarea de activitati conexe legate de valorificarea patrimoniului (turism, agrement, 

piscicultura); 

- valorificarea bunurilor proprietate SNN care nu mai sunt utilizate nici in procesul de 

operare a Unitatilor 1 si 2 si nici la realizarea Unitatilor 3 si 4. 

 

In vederea indeplinirii misiunii si a obiectivelor permanente, Sucursala CNE Cernavoda 

este organizata pe directii, departamente si compartimente, conform cu organigrama aprobata 

de conducerea societatii. 

 

 

Functiile, modul de organizare, sistemul de lucru, atributiile si interfetele dintre directii, 

departamente si compartimente sunt prezentate in procedurile de executie si instructiunile 

specifice, precum si in fisele de post ale personalului din Sucursala CNE Cernavoda, intocmite 

in conformitate cu prevederile documentelor Sistemului de Management. 

 

 

E.14. SUCURSALA FABRICA DE COMBUSTIBIL NUCLEAR PITESTI 

 
Sucursala Fabrica de Combustibul Nuclear (FCN) Pitesti are ca misiune producerea de 

combustibil nuclear de tip CANDU necesar functionarii si producerii de energie electrica si 

termica in unitatile de la Sucursala CNE Cernavoda. 

Misiunea sus-mentionata se realizeaza cu respectarea cerintelor din autorizatiile de 

functionare specifice, precum si implementarea politicilor de securitate nucleara ale societatii 

in domeniul sau de activitate. Sucursala FCN Pitesti este subordonata Directorului General. 

 

ATRIBUTII, SARCINI 
 

- fabricarea, stocarea temporara si transportul de combustibil nuclear la CNE Cernavoda; 

- transportul si stocarea temporara a pulberii de uraniu; 

- dezvoltarea tehnologica, proiecte echipamente, asistenta tehnica, inginerie pentru 
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programul de combustibil nuclear si pentru programe de cercetare-dezvoltare asistate de 

alte organisme, memorii tehnice in vederea obtinerii de autorizatii in domeniul nuclear; 

- obtinerea si mentinerea autorizatiilor si avizelor pentru functionarea normala a obiectivului, 

de la autoritatile nationale cu competenta de reglementare, autorizare si control ; 

- executarea de lucrari de investitii proprii de profil, reparatii si retehnologizari, reparatii si 

modernizari la instalatii si echipamente, activitati de protectie a mediului inconjurator; 

- gestionarea deseurilor radioactive produse de instalatii proprii, in conformitate cu politica 

aprobata de conducerea  societatii; 

- elaborarea si implementarea programelor de formare a culturii de securitate nucleara la 

nivelul FCN Pitesti, stabilirea si actualizarea periodica in colaborare cu conducerea 

Societatii, CNCAN, Ministerul de resort si alte institutii specializate nationale si 

internationale, a metodelor si mijloacelor necesare implementarii acestei strategii, precum 

si a unui set de indicatori de performanta ; 

- originarea si asigurarea derularii actiunilor de testare a organizatiei la stress tehnologic, 

industrial, nuclear, radiologic; 

- intocmirea planurilor de Securitate fizica si derularea testelor de stress aferente; 

- intocmirea planurilor de Securitate cibernetica si derularea testelor de stress aferente; 

- asigurarea bunei desfăşurari a proceselor şi exercitarii formelor de control intern adecvate, 

care garantează că datele şi informaţiile aferente utilizate pentru întocmirea situaţiilor 

contabile anuale şi a rapoartelor financiare sunt corecte, complete şi furnizate la timp. 

- organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a raportarilor privind 

situaţia patrimoniului, precum şi a execuţiei bugetare, în vederea asigurării exactităţii tuturor 

informaţiilor contabile; 

- asigurarea calitatii informaţiilor şi datelor contabile utilizate la realizarea situaţiilor 

contabile, care reflectă în mod real activele şi pasivele  sucursalei ; 

- elaborarea de rapoarte anuale de performanţă, pentru intocmirea situaţiilor financiare anuale, 

în care sa se prezinte pentru fiecare program obiectivele, rezultatele preconizate şi cele 

obţinute, indicatorii şi costurile associate; 

- elaborarea de proceduri şi controale contabile documentate în mod corespunzător, vizând 

corecta aplicare a actelor normative din domeniul financiar-contabil şi al controlului intern; 

- pentru salariatii cu atributiuni de control financiar de gestiune, care au dubla subordonare, 

la Directorul Sucursalei-din punct de vedere administrativ, si la Seful Departamentului 

Control Financiar si Managerial-din punct de vedere functional, asigura : 

   - alocarea de resurse pentru desfasurarea activitatii  

           - acordarea drepturilor de natura salariala si a altor drepturi, inclusiv aprobarea 

concediilor de odihna, precum si modificarea acestor drepturi se va face de catre 

Sucursala, cu avizul prealabil al Sefului DCFM 

- efectuarea de audit, inspectii, expertize, receptii in domeniul calitatii produselor/ serviciilor, 

exploatarii instalatiilor, cercetarii, proiectarii, prestatii si servicii stiintifice si tehnice; 

- coordonarea interfetei cu autoritatile de reglementare pe probleme de inspectii de asigurarea 

calitatii, controlul calitatii mediului, garantii nucleare; 

- asigurarea disponibilitatii resurselor umane necesare, instruirea si calificarea lor pentru 

indeplinirea sarcinilor de serviciu intr-o maniera sigura si eficienta; 

- asigurarea administrarii unitare a informatiilor si documentelor clasificate la FCN Pitesti, 

conform cu prevederile legislatiei in vigoare; 

- managementul resurselor umane (recrutare, selectare, angajare, avansare, promovare, 

sanctionare si incetare contract individual de munca); 

- pregatirea si perfectionarea personalului; 

- pastrarea si completarea registrelor generale de evidenta a salariatilor si eliberarea fiselor 

de personal ale salariatilor din sucursala; 
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- mentinerea controlului financiar prin conducerea si controlarea costurilor in limitele 

bugetului de venituri si cheltuieli al sucursalei, aprobat de conducerea societatii; 

- intocmirea balantei de verificare pentru activitatea sucursalei; 

- centralizarea si defalcarea cheltuielilor nedeductibile fiscale; 

- efectuarea de operatiuni bancare cu instrumente de plata la intern si extern; 

- realizarea suportului administrativ al sucursalei, inclusiv controlul materialelor si functiile 

de procurare, relatiile cu publicul; 

- asigurarea pazei si protectiei fizice a obiectivelor nucleare din sucursala; 

- valorificarea la intern si extern si reciclarea materialelor rezultate din stocuri, reparatii, 

demolari, casari, precum si deseuri de zircaloy rezultate din productia curenta, conform 

aprobarilor legale si ale conducerii societatii; 

- comercializarea de produse si servicii in conformitate cu prevederile legale; 

- operatiuni de import in toate domeniile permise de lege, in confomritate cu regulamentele, 

atributiile stabilite de societate si aprobarile obtinute de la conducerea societatii; 

- elaborarea de analize de risc, de securitate nucleara, studii si analize de impact asupra 

mediului, rapoarte de expertiza, memorii tehnice; 

- aprovizionarea cu echipamente, materiale consumabile si piese de schimb, in conformitate 

cu politica si atributiile aprobate de conducerea societatii; 

- asigurarea de transporturi auto interne; 

- realizarea de activitati social-culturale, medical-farmaceutice, sportive, etc.; 

- realizarea de activitati generale legate de radioprotectie, securitatea muncii si protectia la 

incendii; 

- avizarea organigramei si statului de functii pentru sucursala in vederea aprobarii de catre 

directorul general; 

- implementarea actiunilor corective si a masurilor dispuse de conducerea societatii sau 

rezultate in urma controalelor efectuate in sucursala; 

- intocmirea BVC, pentru activitatea de productie si cea de investitie aferent sucursalei. 

 

In vederea indeplinirii misiunii si a obiectivelor permanente, Sucursala Fabrica de 

Combustibil Nuclear Pitesti este organizata pe directii si servicii/compartimente, conform cu 

organigrama aprobata de conducerea societatii. 

 

 

Functiile, modul de organizare, sistemul de lucru, atributiile si interfetele dintre directii 

si compartimente sunt prezentate in procedurile de executie si instructiunile specifice, precum 

si in fisele de post ale personalului din Sucursala FCN Pitesti, intocmite in conformitate cu 

prevederile documentelor Sistemului de Management. 

 

 

CAPITOLUL IV 
 

RESPONSABILITATI GENERALE ALE 

STRUCTURILOR ORGANIZATORICE DIN 

CADRUL SOCIETATII 

 

Pentru buna desfasurare a activitatii societatii, in conditii de securitate nucleara si 

eficienta, in indeplinirea atributiilor si sarcinilor, structurile organizatorice aprobate prin 

organigrama societatii si conducerile acestora, precum si salariatii societatii, au urmatoarele 

responsabilitati generale: 

 

- aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a sarcinilor dispuse de Adunarea Generala a 

Actionarilor, Consiliul de Administratie, Directorul General, D i rec to ru l  

F inan c ia r , Directorii Generali Adjuncti si directorii din sucursale; 
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- cunoasterea si respectarea in domeniile proprii de activitate a legislatiei in vigoare (legi, 

ordonante, hotarari de guvern, ordine ale Ministrului Energiei, norme metodologice date in 

aplicarea unor acte normative, etc.); 

- cunoasterea si respectarea regulamentelor, politicilor, procedurilor si instructiunilor 

aprobate de conducerea societatii; 

- indeplinirea functiei incredintate, cu obiectivitate si impartialitate, cu respectarea legislatiei 

in vigoare, a normelor, normativelor, instructiunilor si deciziilor interne, precum si a 

hotararilor Consiliului de Administratie; 

- realizarea sarcinilor de serviciu la termen si in conditii de calitate; 

- prezentarea corecta a realitatii in documentele proprii si corectitudinea calculelor efectuate; 

- organizarea evidentei pastrarii si circulatiei actelor normative, documentelor oficiale 

proprii, inclusiv a documentelor ce contin informatii clasificate; 

- identificarea in domeniile de activitate proprii a aspectelor negative si rezolvarea lor in 

limita competentelor acordate sau intocmirea de propuneri pentru reglare; 

- respectarea prevederilor programului de management, asa cum este descris in documentele 

sistemelor de management la nivelul SNN Sediul Central si al Sucursalelor; 

- asigurarea bunei gospodariri in administrarea patrimoniului; 

- asigurarea administrarii, protectiei si securitatii informatiilor si documentelor (prelucrate 

manual sau prin sisteme de prelucrare automata a datelor), respectiv a telecomunicatiilor, 

in domeniile proprii de activitate, in conformitate cu legislatia si regulamentele societatii; 

- asigurarea administrarii si functionarii eficiente a infrastructurii hardware, software si de 

telecomunicatii, inclusiv a bazelor de date proprii din dotare; 

- asigurarea unui cadru de lucru adecvat pentru buna colaborare in realizarea sarcinilor; 

- cultivarea si educarea salariatilor, in vederea crearii si mentinerii unei culturi 

organizationale specifice domeniului nuclear; 

- monitorizarea factorilor externi si interni structurii organizatorice a societatii in vederea 

adaptarii strategiilor si politicilor curente; 

- transpunerea obiectivelor specifice anuale, derivate din obiectivele fundamentale, precum si 

a rezultatelor asteptate, astfel încât acestea să fie concordante cu misiunea societatii şi să se 

refere la realizarea unor servicii/produse de bună calitate, în condiţii de eficienţă, eficacitate 

şi economicitate. Obiectivele specifice trebuie astfel definite încât să răspundă pachetului de 

cerinţe "S.M.A.R.T.".  

- monitorizarea periodica a performanţelor pentru fiecare obiectiv şi activitate, prin 

intermediul unor indicatori cantitativi şi calitativi relevanţi, inclusiv cu privire la 

economicitate, eficienţă şi eficacitate, care trebuie să fie: măsurabili; specifici; accesibili; 

relevanţi, stabiliţi pentru o anumită durată în timp, iar pentru fiecare obiectiv specific există 

cel puţin un indicator de performanţă cu ajutorul căruia se raportează realizările. 

- evaluarea performanţelor, stabilirea eventualelor abateri de la obiective şi propunerea 

măsurilor corective ce se impun, prin intermediul tablourilor de bord pe categorii de 

obiective. 

- raportarea rezultatelor: monitorizarea performantelor, constatarea abaterilor si propunerile 

de masuri corective se transmit trimestrial la Departamentul Control Financiar si Managerial 

si constituie baza pentru elaborarea tabloului de bord consolidat la nivel de societate. 

- sprijinirea, promovarea si incurajarea valorilor etice, integritatii personale şi profesionale a 

salariaţilor, evitarea conflictelor de interese, prevenirea şi raportarea fraudelor, actelor de 

corupţie şi semnalarea neregularităţilor. 

- la intocmirea fişelor posturilor, sarcinile trebuie să fie clar formulate şi strâns relaţionate cu 

obiectivele postului, astfel încât să se realizeze o deplină concordanţă între conţinutul 

sarcinilor şi conţinutul obiectivelor postului; fişele posturilor trebuie sa reflecte corect si 

complet responsabilitatile salariatilor; 

- evaluarea anuala a performanţelor profesionale individuale ale angajaţilor în scopul 

confirmării cunoştinţelor profesionale, aptitudinilor şi abilităţilor necesare îndeplinirii 

sarcinilor şi responsabilităţilor încredinţate, precum si condiţiile pentru îmbunătăţirea 
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pregătirii profesionale a angajaţilor. 

- elaborarea sistemului de competenţe, responsabilităţi, sarcini, linii de raportare pentru 

fiecare componentă structurala, precum si stabilirii, în scris, a limitelor competenţelor şi 

responsabilităţilor delegate 

- analizarea şi determinarea periodica a gradul de adaptabilitate a structurii organizatorice la 

modificările intervenite în interiorul şi/sau exteriorul entităţii, pentru a asigura o permanentă 

relevanţă şi eficienţă a controlului intern. 

- identificarea şi definirea riscurilor asociate obiectivelor de performanta, a ameninţărilor / 

vulnerabilităţilor prezente în cadrul activităţilor curente ale entităţii care ar putea conduce la 

săvârşirea unor fapte de corupţie şi fraude; 

- evaluarea riscurilor, prin măsurarea probabilităţii de apariţie şi a impactului asupra 

obiectivelor în cazul în care acestea se materializează; 

- stabilirea celor mai adecvate modalităţi de tratare a riscurilor (inclusiv transferul acestora 

prin intermediul asigurarilor), astfel încât acestea să se încadreze în limitele toleranţei la risc 

stabilite, şi delegarea responsabilităţii de gestionare a riscurilor către cele mai potrivite 

niveluri decizionale; 

- revizuirea şi raportarea periodica a situaţiei riscurilor conform procedurilor specifice in 

vigoare; 

- documentarea riguroasa a activităţilor şi acţiunilor iniţiate şi puse în aplicare în cadrul 

procesului de gestionare a riscurilor; 

- sintetizarea informaţiilor/datelor şi deciziilor luate în acest proces prin intermediul 

Registrului riscurilor, document care atestă că în organizaţie s-a introdus un sistem de 

management al riscurilor şi că acesta funcţionează; 

- urmarirea ca procedurile concepute şi aplicate să asigure o separare a funcţiilor de iniţiere şi 

verificare, astfel încât atribuţiile şi responsabilităţile de aprobare, efectuare şi control al 

operaţiunilor să fie încredinţate unor persoane diferite, inclusiv a segregarilor stabilite ca 

masuri de diminuare a riscurilor. În acest mod se reduc considerabil riscul de eroare, fraudă, 

încălcare a legislaţiei, precum şi riscul de nedetectare a acestor probleme. In cazul 

activitatilor realizate de un număr prea mic de salariaţi, unde se limitează posibilitatea de 

aplicare a separării atribuţiilor şi responsabilităţilor, trebuie conştientizat riscul cumulării 

atribuţiilor şi responsabilităţilor şi să se compenseze această limitare prin alte măsuri de 

control. 

- identificarea si inventarierea principalelor ameninţări cu privire la continuitatea derulării 

proceselor şi activităţilor şi asigurarea măsurilor corespunzătoare pentru ca activitatea 

societatii să poată continua în orice moment, în toate împrejurările şi în toate planurile, 

indiferent care ar fi natura unei perturbări majore. 

- participarea la asigurarea managementului de criza si la elaborarea planurilor de contingenta, 

operare in situatii de urgenta, de recuperare, de reactie la dezastre, de actiune in cazul 

accidentelor severe, etc. 

- elaborarea procedurilor scrise pentru activităţile coordonate. Asigurarea că pentru toate 

procesele majore, activităţile, acţiunile şi/sau evenimentele semnificative există o 

documentaţie adecvată şi că operaţiunile sunt consemnate în documente. 

- analizarea periodica a circumstanţelor şi modului de gestionare a situaţiilor de abatere de la 

politicile şi procedurile existente, în vederea desprinderii unor concluzii de bună practică 

pentru viitor, ce urmează a fi formalizate. 

- initierea, aplicarea si dezvoltarea controalelor ierarhice operativ-curente adecvate 

activităţilor, operaţiunilor şi tranzacţiilor derulate, în scopul realizării eficace a acestora si 

pentru a se asigura că procedurile sunt respectate de către salariaţi în mod efectiv şi continuu. 

Controalele ierarhice implică revizuiri ale activităţii realizate de salariaţi, rapoarte despre 

excepţii, testări sau orice alte modalităţi care confirmă respectarea procedurilor. 

- verificarea si aprobarea de catre conducătorii compartimentelor a activităţilor salariaţilor, a 

acordarii instrucţiunilor necesare pentru asigurarea minimizarii erorilor şi pierderilor, 

eliminarii neregulilor şi fraudei, respectarii legislaţiei şi corectei înţelegeri şi aplicari a 
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instrucţiunilor. 

- intocmirea chestionarelor de autoevaluare a sistemului de control intern managerial pe 

principiul adevarului, in conformitate cu prevederile OSGG 400/2015, cu modificarile 

ulterioare; 

- organizarea şi administrarea procesului de creare, revizuire, organizare, stocare, utilizare, 

identificare şi arhivare a documentelor interne şi a celor provenite din exteriorul organizaţiei, 

oferind control asupra ciclului complet de viaţă al acestora şi accesibilitate conducerii şi 

angajaţilor entităţii, precum şi terţilor abilitaţi, prin definirea unor reguli clare cu privire la 

înregistrarea, expedierea, redactarea, clasificarea, îndosarierea, protejarea şi păstrarea 

documentelor. La nivelul fiecărui compartiment se ţine, în mod obligatoriu, o evidenţă a 

documentelor primite şi expediate.  

- luarea masurilor de securitate pentru protejarea documentelor împotriva distrugerii, furtului, 

pierderii, incendiului etc.  

 

Salariatii din cadrul societatii au obligatia, in exercitarea atributiilor de serviciu, 

conform prevederilor/ instructiunilor fisei postului, intocmite in conformitate cu prevederile 

documentelor Sistemului de Management, sa respecte si sa se supuna prevederilor 

“Regulamentului Intern”, aprobat de catre conducerea societatii. 

 

 

CAPITOLUL V 
 

DISPOZITII FINALE 

 

Prezentul Regulament se completeaza si cu alte prevederi ale legislatiei in vigoare din 

domeniul organizarii si functionarii societatilor comerciale si se respecta de catre tot personalul 

Societatii Nationale Nuclearelectrica SA la toate nivelurile ierarhice. 

Prezentul Regulament de Organizare si Functionare al Societatii Nationale 

Nuclearelectrica  SA,  aprobat  de  Directorul  General,  intra  in  vigoare  incepand  cu  luna 

OCTOMBRIE 2018. 


