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AVIZAT, 
Presedintele Consiliului de 

Administratie, 
Iulian-Robert Tudorache 

 
                  

Nota privind aprobarea de către Adunarea Generala Extraordinara a 
Actionarilor a participarii SN Nuclearelectrica SA la constituirea Asociatiei 

producatorilor de Energie Electrica - HENRO   
 

 
I. Introducere 
SN Nuclearelectrica SA (“SNN”) actioneaza ca pilon principal al pietei de energie din Romania, 
asigurand aproximativ 18% din necesarul intern. Piata de energie din Romania se confrunta cu 
provocari in ceea ce priveste asigurarea necesarului intern in perioade de varf, schimbari legislative 
frecvente, aparitia unui actor nou si anume prosumatorii, insuficienta informare si educare a 
consumatorilor privind optiunile de aprovizionare cu energie electrica, necesitatea de modernizare 
atat a producatorilor cat si a transportatorului de energie electrica, necesitatea abordarii unor 
proceduri sustenabile si de implicare a producatorilor in comunitate, necesitatea prezervarii si 
cresterii expertizei in domeniu, atragerea de talent si forta de munca tanara. 
In scopul pregatirii producatorilor de energie pentru provocarile actuale si viitoare precum si in 
scopul intermedierii relatiei dintre producatorii de energie si autoritatile nationale si internationale 
si a facilitarii unei informari publice corecte si constante a consumatorilor, SNN intentioneaza sa 
participe in calitate de membru fondator si contributor la capitalul social al Asociatiei 
Producatorilor de Energie Electrica-HENRO ( “APEE HENRO”). Contributia initiala a SNN la 
patrimoniul APEE HENRO este in cuantum de 250.000 lei.  
APEE HENRO reprezinta un proiect al producatorilor de energie electrica din Romania care va 
avea ca scop principal sustinerea unei pozitii comune a membrilor in ceea ce priveste politicile 
energetice, promovarea dezvoltarii pietei locale, stimularea investitiilor, a competitiei si 
transparentei, transpunerea legislatiei europene in contextul local precum si sustinerea companiilor 
membre in implementarea celor mai recente standarde de responsabilitate sociala, management, 
etica si conduita in afaceri. APEE HENRO isi propune de asemenea sa actioneze ca un punct de 
referinta pentru informarea corecta a consumatorilor cu privire la drepturile acestora, optiunile 
disponibile in ceea ce priveste livrarea de energie electrica, comunicarea cu partenerii sociali pe 
diferite probleme. 
APEE HENRO se va constitui ca organizatie interprofesionala non-profit, in conformitate cu 
Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 
 
La data prezentei, APEE HENRO nu este inscrisa/inregistrata in registrele speciale, constituite, 
potrivit Regulamentului privind organizarea Registrului asociaţiilor şi fundaţiilor, Registrului 
federaţiilor şi Registrului naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial, la instanţele 
judecătoreşti, aflandu-se in faza de identificare a membrilor fondatori si de stabilire a capitalului 
social. 
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II. Activitatile pe care APEE HENRO urmeaza sa le desfasoare: 
In calitatea sa de asociatie non-profit, reprezentativa pentru producatorii de energie din Romania, 
APEE HENRO isi propune urmatoarele tipuri de actiuni: 

• urmarirea procesului legislativ si institutional intern si a normelor nationale si 
internationale aplicabile in domeniul producerii, comercializarii si furnizarii de energie 
electrica si a domeniilor conexe; 
• promovarea si sustinerea schimbului de informatii si experienta intre membrii sai, 
precum și cu terte entitati; 
• initierea de actiuni (seminarii, mese rotunde, conferinte, etc.) pe teme curente aflate in 
discutie in domeniul producerii, comercializarii si furnizarii de energie electrica si 
prezentarea documentatiei si pozitiei relevante a asociatiei destinate informarii si sustinerii 
de catre organele competente a pozitiilor membrilor; 
• asigurarea de servicii, consultanta si indrumare pentru membrii sai in relatiile specifice 
dintre acestia, dintre acestia si terti implicati in acest domeniu, precum si dintre acestia si 
institutiile publice cu abilitati in domeniu; 
• asigurarea constituirii, mentinerii si actualizarii unor baze de date de interes specific in 
domeniu – de exemplu: baze de date continand reglementari, studii, documente de lucru si 
altele neconfidentiale si necomerciale; 
• formularea de opinii ale asociatiei in initierea, elaborarea si modificarea actelor cu 
caracter normativ in domeniul energiei electrice si/sau in domenii conexe; 
• initierea de propuneri de modificare a reglementarilor existente si de adoptare a unora 
noi in domeniul energiei electrice si/sau in domeniile conexe; 
• exprimarea de opinii in probleme legate de promovarea unor investitii in domeniul 
energiei electrice (oportunitate, siguranta, impact, etc.) 
• recomandarea, la solicitarea beneficiarilor, a persoanelor sau colectivelor ce prezinta 
competenta si garantii pentru activitati de expertiza si consultant; 
• comunicarea si cooperarea cu alte organizatii si institutii implicate in domeniul 
producerii, comercializarii si furnizarii de energie electrica  ; 
• afilierea la alte organisme de interes din tara si strainanate si participarea la activitatile 
acestora; 
• realizarea și editarea de cărți, publicații periodice, pliante, afișe, brosuri, programe 
informatice și alte materiale informative in legatura cu scopul Asociatiei; 
• organizarea de cursuri de pregătire, seminarii, conferințe, dezbateri publice in domeniul 
energiei electrice; 
• acordarea de consultanță și consiliere persoanelor interesate în domeniul energiei 
electrice; 
• alte activități prevăzute de lege. 
 

 
III. Având in vedere următoarele aspecte: 

- Faptul ca SNN este un contributor semnificativ la asigurarea necesarului de energie al 
Romaniei si a independentei energetice; 

- Importanta participarii SNN in organizatiile dedicate sectorului energetic in scopul 
exprimarii pozitiei oficiale a companiei in raport cu partenerii de dialog; 
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- Importanta existentei unei platforme de dialog intre producatorii de energie si a unor 
canale independente de promovare a informatiilor despre producatorii de energie din 
Romania; 

- Necesitatea cresterii atractivitatii sectorului energetic din Romania din perspectiva 
locurilor de munca, in scopul atragerii tinerilor catre acest domeniu, 

 
Prevederi incidente: 
 

- Prevederile OG 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

- Ordinul nr. 954/B/C /2000 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea 
Registrului asociaţiilor şi fundaţiilor, Registrului federaţiilor şi Registrului naţional al 
persoanelor juridice fără scop patrimonial, cu completarile si modificarile ulterioare; 

- Prevederile art. 13, alin (4), litera c) din Actul Constitutiv al SNN potrivit caruia 
constituirea sau participarea la constituirea unor societati reglementate de Legea 
societăților nr. 31/1990 sau a unor asociatii sau fundatii reglementate de OG nr. 26/2000 
cu privire la asociaţii şi fundaţii se aproba de catre Adunarea Generala Extraordinara a 
Actionarilor 
 

 
Se propune: 

- Aprobarea participarii SNN la constituirea Asociatiei Producatorilor de Energie Electrica 
HENRO si a contributiei initiale  la patrimoniul  acesteia, in conformitate cu prevederile 
Actului Constitutiv al SNN si cu prevederile prezentei note, in vederea inaintarii spre 
aprobare Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. 

- Mandatarea Directorului General al SNN sa indeplineasca toate formalitatile necesare 
infiintarii asociatiei precum si sa semneze si toate documentele de infiintare necesare 
pentru Asociatia Producatorilor de Energie Electrica HENRO, in numele si pe seama 
societatii.  

  
Director General 
 
Cosmin Ghita 
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