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Autoritatea de Supraveghere Financiara 
Ref: Raport curent conform art. 82 din Legea 24/2017  
 
 
Eveniment important de raportat:  
Tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 
 
Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii in data 
de 21.12.2017 a unui act juridic, cu valoare cumulata mai mare de 50.000 de euro, cu Societatea Electrica 
Furnizare S.A. 
 
Detalii privind contractul incheiat de SNN, in calitate de vanzator, referitoare la obiectul acestora, valoarea 
totala, creante reciproce, garantii constituite, termene si modalitati de plata, sunt prezentate in Anexa 1. 
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Anexa 1 la Raport curent cf. art. 82 din Legea nr. 24/2017  

 
         
   

 
                                                                                                                                                                                          

Nr
crt 

Partile 
actului 
juridic 

Data 
incheierii 
si nr. act 

Natura 
actului 
juridic 

Descriere 
obiect 

Valoarea totala Creanţe 
reciproce 

Garanţii 
constituite  

de catre 
Societatea 
Electrica 

Furnizare S.A. 
 

Termene şi modalitati 
de plata 

Observatii 

1. SNN cu  
Societatea 
Electrica 
Furnizare 
S.A. 

21.12.2017 
Nr.1298 

Contract Vanzare 
energie 
angro 

Perioada: 

01.01.2018 - 

31.03.2018 

  19.073.469,60 
lei 

Creante la: 
21.12.2017 

 
6.894.864,31 

lei 
 

Datorii la: 
21.12.2017 

 
4.357,65  

lei 

  2.861.020,44            
lei 

Plata se va efectua nu mai 
tarziu de a 10-a zi de la 
inceputul lunii care 
urmeaza lunii de livrare. 
In cazul in care termenul 
limita de plata este o zi 
nelucratoare, atunci 
termenul limita de plata 
se amana pana la 
urmatoarea zi lucratoare. 

Atribuit prin licitatie PCSU. 
Dobanzi penalizatoare pentru fiecare 
zi de intarziere, calculata prin 
aplicarea,  la suma neachitata la 
termen, a unui procent egal cu cel 
aplicat la calculul dobanzii datorate 
pentru neplata la termen a obligatiilor 
catre bugetul de stat.  
Fiecare participant la licitație declarat 
castigator are obligatia sa constituie, 
in favoarea fierarui FUI cu care 
urmeaza sa incheie un contract de 
vanzare-cumparare conform 
prevederilor art. 63 - Ordinul ANRE 
nr. 65/22.07.2014 (forma 
consolidată), garanția financiara de 
buna execuție.  
Valoarea garantiei financiare de buna 
executie se stabilește la 15 % din 
valoarea totală a tranzacției (Vt) 
corespunzatoare respectivului 
contract, stabilita și comunicata de 
OPCSU conform prevederilor de la 
art. 62 alin. (2) și (4). Valoarea 
scrisorii de garantie financiara de 
buna executie emisa de 
S.N.Nuclearelectrica S.A. are valoare 
de 2.861.020,44 lei, valabilitate 
07.04.2018.  


