
  
ACT ADITIONAL NR. .......LA  

 CONTRACTUL  DE  MANDAT NR. .......... 
 
Intre 
Societatea Naţională Nuclearelectrica S.A. („SNN”), societate natională administrată în sistem 
unitar, cu sediul social în Bucuresti, str. Polona nr. 65, sectorul 1, având CUI 10874881, CIF 
RO10874881, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub 
nr. J40/7403/1998, reprezentată de Alexandru Sandulescu, presedinte al Consiliului de 
Administratie, desemnat de Consiliul de Administratie prin hotararea nr. 7/26.04.2013, în calitate 
de mandant, numita in continuare („Societatea” sau „SNN”), 
 
si 
 
Doamna/Domnul ...................., cetatean roman, domiciliata în...............................,  identificat cu 
........................, eliberata de ............................la data de ..........................cu valabilitate pana la data 
de.........................., avand............................., in calitate de administrator sau mandatar 
(„Administrator/Mandatar”),  
 
 
Avand in vedere urmatoarele: 
 
 

1. Faptul ca prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. …………….. a 
Societatii a fost aprobat Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii, aferent exercitiului 
financiar 2017; 
 

2. Art. 4 si art. 9 din Contractul cadru de administratie incheiat intre administrator si Societate 
prevad faptul ca obiectivele si criteriile de performanta stabilite vor fi revizuite anual, in 
termen de 30 de zile de la data aprobarii bugetului de venituri si cheltuieli si in conformitate 
cu acesta; 
 

3. Faptul ca prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. …………….. a 
Societatii au fost aprobate: 
i) actualizarea anexelor 1 si 1.1. la contractele de administratie, incheiate intre 

administratori si societate, cuprizand actualizarea nivelului indicatorilor si 
criteriilor de performanta pe anul 2017, precum si defalcarea lor trimestriala pentru 
anul 2017; 

ii) completarea anexei 1.1. la contractele de administratie incheiate intre 
administratori si societate, cuprinzand defalcarea trimestriala a nivelului 
indicatorilor si criteriilor de performanta aferenti anului 2017, cu indicatorii si 
criteriile de performanta aferenti lunii aprilie 2017 si evidentierea nivelului 
indicatorilor si criteriilor de performanta aferent lunii aprilie 2017 in cadrul 
perioadei cumulate ianuarie-aprilie 2017; 

iii) incheierea unor acte aditionale la contractele de administratie incheiate intre 
administratori si societate, avand ca obiect reglementarea unor aspecte detaliate in 
legatura cu incetarea, la termen, a mandatului administratorilor la data de 
25.04.2017. 

 
4. Articolul 34 din contractul de administratie, potrivit caruia contractul de administratie 

poate fi modificat numai prin acordul scris partilor, exprimat printr-un act aditional. 



 
Partile convin urmatoarele: 
 

Art. 1. Anexa nr. 1 si Anexa nr. 1.1 la contractul de administratie se inlocuiesc cu formele 
actualizate ale acestora, atasate prezentului act aditional iar Anexa 1.1. se completeaza cu nivelul 
tinta al indicatorilor si criteriilor de performanta pentru perioada ianuarie-aprilie 2017. 

 
Art. 2. Se completeaza art. 7.21. din contractul de administratie cu urmatorul alineat: 

“Plata primei subcomponente a remuneratiei variabile, aferente lunii aprilie 2017, cu regularizarea 
aferenta perioadei ianuarie-aprilie 2017 a primei subcomponente a remuneratiei variabile se va 
efectua fara obligatia administratorului de a intocmi, prezenta si de a avea aprobat un Raport al 
Consiliului de administratie, aferent lunii aprilie 2017, in termen de 30 zile de la data la care sunt 
disponibile datele financiare si non-financiare aferente lunii aprilie 2017, calculul indicatorilor 
urmand sa fie verificat si certificat de catre auditorul financiar al societatii, pe baza unui raport de 
proceduri specifice”. 
 
     Art. 3. Se completeaza art. 18 din contractul de administratie astfel: 

“Remuneratia corespunzatoare celei de-a doua subcomponente variabile (subcomponenta variabila 
II) pentru anul 2017, aferenta perioadei ianuarie – aprilie 2017, pentru administratorii neexecutivi 
ale caror mandate inceteaza la 25 aprilie 2017, va fi calculata si determinata, dupa cum urmeaza: 

a.    O prima subcomponenta se va determina prin aplicarea unui procent de 0,4% din 
depasirea profitului net realizat pe primele trei luni ale anului 2017 fata de profitul 
net bugetat pe primele trei luni ale anului 2017 dupa finalizarea situatiilor financiare 
trimestriale pentru trimestrul I al anului 2017, pe baza profitului net raportat pentru 
trimestrul I al anului 2017, prin compararea cu profitul net bugetat pe primele 3 luni 
ale anului 2017 (conform anexelor la buget) si se va plati in termen de cel mult 30 
zile de la data publicarii situatiilor financiare trimestriale pentru trimestrul I al 
anului 2017. In acest caz, aceasta prima subcomponenta a celei de-a doua 
subcomponente variabile, aferenta numai primelor trei luni ale anului 2017 
(perioada ianuarie – martie 2017) va fi limitata la, cel mult, remuneratia fixa 
aferenta primelor trei luni din anul 2017. 

b.   O a doua subcomponenta, aferenta lunii aprilie 2017, care se va determina prin 
aplicarea principiului calculatiei “pro-rata”, se va determina prin aplicarea unei cote 
de 4/6 din suma determinata prin aplicarea unui procent de 0,4% din depasirea 
profitului net realizat pe primele sase luni ale anului 2017 fata de profitul net bugetat 
pe primele sase luni ale anului 2017, din care se va deduce prima subcomponenta a 
celei de-a doua subcomponente variabile II (cea determinata conform pct. a) de mai 
sus si aferenta trimestrului I 2017). Aceasta a doua subcomponenta a celei de-a doua 
subcomponente variabile II se va determina dupa finalizarea situatiilor financiare 
semestriale pentru semestrul I al anului 2017, pe baza profitului net raportat pentru 
semestrul I al anului 2017 prin compararea cu profitul net bugetat pe primele 6 luni 
ale anului 2017 (conform anexelor la buget) si se va plati in termen de 30 zile de la 
data publicarii situatiilor financiare semestriale pentru semestrul I al anului 2017.  
Cele doua subcomponente ale remuneratiei variabile II determinate in functie de 
depasirea profitului net bugetat, nu vor putea depasi in valoare cumulata, cuantumul 
indemnizatiei fixe platite pentru primele 4 luni ale anului 2017. 



 
Celelalte prevederi ale Contractului de administratie nr. .......... raman neschimbate. 
Prezentul act aditional a fost incheiat azi ..............., in 3 (trei) exemplare originale si face parte 
integranta din contractul de administratie mentionat. 
 
    
 
 
Societatea      Administrator  
Prin:         



Anexa 1 la Contractele de Administatie 

Nr. 
Crt. Obiectiv/Indicatori de performanta Masurare UM Pondere 2017 

  Imbunatatirea indicatorilor privind performantele financiare ale Societatii  

1 Cifra de afaceri anuala                                                 Rd.01 formular 20 Bilant Milioane RON 0.20 1,698 

2 Profit din exploatare anual                                Rd.36 Formular 20 Bilant Milioane RON 0.20 75 

3 Plati restante Rd.04 Cod 30 Bilant Mii RON  0.10 - 

4 Productivitatea muncii                                                   Cifra de afaceri/numar 
mediu de personal Mii RON/persoana 0.10 843 

5 Cheltuieli de exploatare la 1000 lei cifra de afaceri   
(Cheltuieli de 

exploatare/cifra de afaceri) 
* 1000 

RON 0.10 968 

Indeplinirea obiectivelor majore investitionale 

6 Realizarea planului valoric anual de investitii (Conform Tabel 28 si Bugetelor anuale)  
Valoarea investitiilor 

realizate/Valoarea 
investitiilor planificate 

% 0.15 Min. 90% 

Mentinerea capacitatii de productie a energiei electrice peste nivelul mediu din industrie 

7 Coeficientul de utilizare a puterii instalate  
Productie realizata 

MWh/Productie teoretica 
maxima MWh 

% 0.10 Min. 80% 

Operarea unitatilor nucleare in conditii de siguranta si securitate nucleara pentru personal, populatie, mediu si activele de productie 

8 
Niciun eveniment de operare care sa depaseasca nivelul 1 pe Scara Internationala a 
Evenimentelor Nucleare, privind degradarea barierelor de aparare in adancime, impact pe 
amplasament sau in exterior 

CNE Cernavoda   0.05 
0 evenimente 
mai mari de nivel 
1 pe scara INES 

 

 



Anexa 1.1. la Contractele de Administratie 

Nr. 
Crt. 

Obiectiv/Indicatori de performanta Masurare UM Pondere TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV 2017 

Perioada 
ianuarie - 

aprilie cumulat 
2017 

  Imbunatatirea indicatorilor privind performantele financiare ale Societatii  

1 Cifra de afaceri anuala                                           
(cumulat de la inceputul anului) Rd.01 formular 20 Bilant Milioane RON 0.20 472 822 1,245 1,698 1,698 602 

2 Profit din exploatare anual                                     
(cumulat de la inceputul anului) Rd.36 Formular 20 Bilant Milioane RON 0.20 45 2 26 75 75 50 

3 Plati restante Rd.04 Cod 30 Bilant Mii RON 0.10 - - - - - - 

4 Productivitatea muncii                                      
(cumulat de la inceputul anului) 

Cifra de afaceri/numar 
mediu de personal 

Mii 
RON/persoana 0.10 234 408 618 843 843 299 

5 Cheltuieli de exploatare la 1000 lei cifra de afaceri  
(cumulat de la inceputul anului) 

(Cheltuieli de 
exploatare/cifra de 

afaceri) * 1000 
RON 0.10 947 1,044 1,000 968 968 980 

Indeplinirea obiectivelor majore investitionale 

6 Realizarea planului valoric anual de investitii cumulat de la inceputul 
anului (Conform Tabel 28 si Bugetelor anuale)  

Valoarea investitiilor 
realizate/Valoarea 

investitiilor planificate 
% 0.15 Min. 5% Min. 18% Min. 50% Min. 90% Min. 90% Min. 7% 

Mentinerea capacitatii de productie a energiei electrice peste nivelul mediu din industrie   

7 

 

Coeficientul de utilizare a puterii instalate  
(cumulat de la inceputul anului)   

Productie realizata 
MWh/Productie teoretica 

maxima MWh 
% 0.10 Min. 80% Min. 80% Min. 80% Min. 80% Min. 80% Min 80% 

Operarea unitatilor nucleare in conditii de siguranta si securitate nucleara pentru personal, populatie, mediu si activele de productie 

8 
Niciun eveniment de operare care sa depaseasca nivelul 1 pe Scara 
Internationala a Evenimentelor Nucleare, privind degradarea barierelor de 
aparare in adancime, impact pe amplasament sau in exterior 

CNE Cernavoda   0.05 

0 
evenimente 
mai mari de 
nivel 1 pe 
scara INES 

0 
evenimente 
mai mari de 
nivel 1 pe 
scara INES 

0 
evenimente 
mai mari de 
nivel 1 pe 
scara INES 

0 evenimente 
mai mari de 
nivel 1 pe 
scara INES 

0 
evenimente 
mai mari de 
nivel 1 pe 
scara INES 

0 evenimente mai 
mari de nivel 1 pe 
scara INES 

 


