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NOTA  

privind aprobarea majorarii cu 1.500.000 RON a cuantumului Contractului de Imprumut actionar, 
convertibil in actiuni, catre filiala EnergoNuclear S.A. 

 
1) Aspecte generale/ Competente de aprobare 

Prin Hotararea AGEA SNN nr. 4/11.07.2017, actionarii SNN au aprobat acordarea, de catre SNN, a unui 
imprumut convertibil in actiuni, in valoare de maxim 4.000.000 lei, filialei Energonuclear S.A. („EN”) in 
vederea finantarii activitatilor de intretinere si conservare a amplasamentului Unitatilor 3 si 4 CNE Cernavoda, 
in conformitate cu Nota prezentata actionarilor la acea data. 
 
Prin Hotararea AGEA SNN nr. 11/20.12.2017, actionarii SNN au aprobat (i) modificarea unor conditii asociate 
Contractului de Imprumut actionar [...], precum si (ii) mandatarea Consiliului de Administratie al SNN de a 
aproba orice alte modificari ulterioare ale conditiilor asociate Contractului de Imprumut actionar, inclusiv al 
volumului (pe categorii de chetuieli) si a structurii acestuia, cu incadrarea in valoarea maxima aprobata de 
4.000.000 RON. 
 
Intrucât aspectele din prezenta Notă vizează o modificare a plafonului maximal aprobat de AGEA SNN, potrivit 
principiului simetriei actelor juridice, competenţa de aprobare revine Adunării Generale Extraordinare a 
Actionarilor SNN. 
 
Totodată, intrucât temeiul majorarării cuantumului Contractului de Imprumut actionar îl reprezintă finanţarea 
activitătilor desfăşurate de EN pe anul 2020, respectiv continuarea activităţii EN, competenta de aprobare a 
AGEA este menţionată în art. II din HG nr. 664/2014 pentru abrogarea unor acte normative referitoare la 
proiectul unităţilor 3 şi 4 de la CNE Cernavodă, “Modalitatea de continuare a activităţii şi durata Societăţii 
"Energo - Nuclear" - S.A., societate înfiinţată în urma derulării procedurii de selectare a investitorilor pentru 
realizarea unităţilor 3 şi 4 de la CNE Cernavodă, se stabilesc, în condiţiile legii, de către Adunarea generală 
a acţionarilor Societăţii Naţionale "Nuclearelectrica" - S.A. şi cu respectarea prevederilor actelor constitutive 
ale acestor două societăţi.” 
 
 

2) Necesarul de finanţare al activitatilor EN pe anul 2020  
Prin Hotarărea nr. 2/19.02.2020, Consiliul de Administraţie al EN a avizat şi înaintat spre aprobare Adunării 
Generale Ordinare a Acţionarilor EN, Nota EN nr. 20053/18.02.2020 privind fundamentarea Bugetului de 
Venituri şi Cheltuieli al EnergoNuclear S.A. pe anul 2020.  
 
 
Potrivit Notei EN nr. 50053/18.02.2020, necesarul pentru finanţarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli EN pe 
anul 2020 este în sumă de 1.954,8 mii lei, din care 500 mii lei sunt disponibili din contractul de imprumut 
acţionar în cuatum de maxim 4.000 mii lei, diferenta de 1.455 mii lei urmand a fi acoperita din alte surse 
puse la dispoziţie de SNN în calitate de acţionar unic.  
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Proiectul de BVC EN 2020 include: 
• Cheltuielile cu bunuri si servicii - 1.218,7 mii lei, din care activităţile de întreţinere şi conservare a 

amplasamentului U3-U4, în sumă de 890,4 mii lei, incluse in proiectul BVC EN 2020 sunt prezentate în 
tabelul de mai jos: 

 
• Cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate - 16,7 mii lei (din care taxa CNCAN 10,55 mii ei); 
• Cheltuielile cu personalul - 718,8 mii lei (din care 102,6 mii lei remuneratii CA);  
• Alte cheltuieli - 0,6 mii lei 
 
 

3) Propuneri supuse aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor  
Avand in vedere cele aratate anterior, supunem aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor SNN 
urmatoarele: 
 

(1) Majorarea cu 1.500.000 RON, respectiv o valoare maximă totală de 5.500.000 RON, a cuantumului  a 
cuantumului Contractului de Imprumut actionar, convertibil in actiuni, catre filiala EnergoNuclear S.A. 

(2) Mandatarea Consiliului de Administratie al SNN de a aproba orice modificari ale conditiilor asociate 
Contractului de Imprumut actionar (termene, structura categoriilor de cheltuieli etc), cu incadrarea in 
valoarea maxima aprobata de 5.500.000 RON. 
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Activitati de conservare si intretinere lei 
Degajarea si igienizarea structurilor din exteriorul si interiorul cladirilor din cadrul 
zonei protejate  

101,000 
Drenarea si evacuarea din structurile cladirilor a apei subterane/precipitatii 183,844 
Intretinerea si exploatarea instalatiilor electrice temporare de joasa tensiune 100,994 
Ignifugarea platformei tehnologice de acces la grinda inelara a Unitatii 4 150.000 
Conservarea pieselor metalice înglobate si alte activitati legate de aceasta 330,910 
Asigurarea energiei electrice necesare activitatilor de intretinere si conservare;  18,653 
Consultanta de inginerie pe parcursul derularii activitatilor de intretinere/conservare 5,000 
TOTAL 890,401 


