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1 ADMINISTRATIA NATIONALA 
A REZERVELOR DE STAT SI 
PROBLEME SPECIALE - 
UNITATEA TERITORIALA 515 
BUCURESTI

17000 kg -  Apa grea pentru completare la 
Unitatea 1 si 2 de la CNE Cernavoda

17000 kg -  Apa grea pentru completare la 
Unitatea 1 si 2 de la CNE Cernavoda

1087/05.12.2016 NIFP n/a n/a 31,313,150.00 LEI n/a 05.12.2016 8 luni n/a

2 AREVA NP SAS Bara si tabla(banda plana) din Zircaloy Bara si tabla(banda plana) din Zircaloy 1102/12.12.2016 LD n/a 170115 5,971,980.00 EURO n/a 05.01.2017 48 luni n/a

3 CAMECO INC Uraniu natural sub forma de pulbere 
sinterizabila de UO2 si Servicii de 
prelucrare materiale nucleare neconforme 
cu continut de Uraniu natural si livrarea 
Uraniului natural sub forma de pulbere 
sinterizabila de UO2 recuperat

Uraniu natural sub forma de pulbere 
sinterizabila de UO2 si Servicii de 
prelucrare materiale nucleare neconforme 
cu continut de Uraniu natural si livrarea 
Uraniului natural sub forma de pulbere 
sinterizabila de UO2 recuperat

1180/23.12.2016 Exceptie de la 
Legea 99/2016

n/a n/a 44,829,600.00 LEI n/a 23.12.2016 5 luni n/a

1 CANDU OWNERS GROUP INC Studii si analiza documentatie in domeniul 
cercetarii si dezvoltarii privind operarea 
centralelor nucleare tip CANDU prin 
participare la programul Cercetare si 
dezvoltare R+& COG 2016 - 2017

Studii si analiza documentatie in domeniul 
cercetarii si dezvoltarii privind operarea 
centralelor nucleare tip CANDU prin 
participare la programul Cercetare si 
dezvoltare R+& COG 2016 - 2017

960/25.10.2016 Exceptie de la 
Legea 99/2016

n/a n/a 1,226,000.00 USD n/a 25.10.2016 12 luni n/a

2 ROSEAL Servicii pentru reparatii etansari Servicii pentru reparatii etansari 1105/12.12.2016 NIFP n/a n/a 529,200.00 LEI n/a 12.12.2016 3 luni n/a

3 COMPANIA NATIONALA 
ADMINISTRATIA CANALELOR 
NAVIGABILE

Servicii de tranzitare apa de racire prin 
bieful I si II CDMN pentru anul 2017

Servicii de tranzitare apa de racire prin 
bieful I si II CDMN pentru anul 2017

1114/13.12.2016 Exceptie de la 
Legea 99/2016

n/a n/a 1,036,263.00 LEI 6,365,878.15 01.01.2017 12 luni 12 luni

4 ADMINISTRATIA NATIONALA 
"APELE ROMANE"

Utilizarea/exploatarea resurselor de apa de 
suprafata si/sau subterane - Utilizare apa 
din Dunare pentru centrala nucleara

Utilizarea/exploatarea resurselor de apa 
de suprafata si/sau subterane - Utilizare 
apa din Dunare pentru centrala nucleara

1133/16.12.2016 Exceptie de la 
Legea 99/2016

n/a n/a 60,206,232.00 LEI n/a 01.01.2017 12 luni 12 luni

5 RATEN – REGIA AUTONOMA 
PENTRU ENERGIE NUCLEARA 
– SUCURSALA INSTITUTUL DE 
CERCETARI NUCLEARE (ICN) 
PITESTI

Servicii de distribuite: apa industriala, 
energie termica, apa potabila si de 
incendiu, , apa epurata, gaze naturale, 
gaze naturale - servicii de distributie, 
energie electrica, energie electrica - servicii 
de distributie medie tensiune si energie 
electrica - servicii de distributie joasa 
tensiune

Servicii de distribuite: apa industriala, 
energie termica, apa potabila si de 
incendiu, , apa epurata, gaze naturale, 
gaze naturale - servicii de distributie, 
energie electrica, energie electrica - 
servicii de distributie medie tensiune si 
energie electrica - servicii de distributie 
joasa tensiune

1191/29.12.2016 NIFP n/a n/a 2,727,025.80 LEI n/a 29.12.2016 12 luni n/a

S.N.NUCLEARELECTRICA S.A.

Valoarea iniţială a contractului  
(lei/eur/usd/cad)

Servicii

Raport de informare aferent trim. IV 2016 privind achizitia de bunuri, servicii si lucrari a caror valoare este mai mare decat 500.000 Euro/achizitie (pentru achizitiile 
de bunuri si lucrari), si respectiv de 100.000 Euro/achizitie (pentru servicii)

Bunuri

Lucrari
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1 UTI GRUP Lucrari prioritate 2 - Etapa1, de completare 
a Sistemului de Protectie Fizica (SPF) al 
CNE Cernavoda pentru mentinerea 
functionarii instalatiilor critice continute in 
vitale in cazul amenintarilor in afara 
bazelor de proiect

Lucrari prioritate 2 - Etapa1, de 
completare a Sistemului de Protectie 
Fizica (SPF) al CNE Cernavoda pentru 
mentinerea functionarii instalatiilor critice 
continute in vitale in cazul amenintarilor 
in afara bazelor de proiect

886/06.10.2016 NIFP n/a n/a 6,436,253.00 EURO n/a 10.10.2016 42 luni n/a

Nota:
*Pe cât posibil, la rubrica "Obiectul contractului", se va preciza în ce a constat contractul de achiziţie, într-o manieră 
cat mai riguroasă (ex: servicii pentru evaluarea performanţei a cinci instalaţii de tipul xyz).
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