
 
 

 

CATRE:                FONDUL PROPRIETATEA S.A.  

                   Bucuresti, str.Buzesti nr.78-80, et 7, sector 1 

  

Ref:     Adunarea generala  extraordinara a actionarilor S.N.Nuclearelectrica S.A. din 30.03.2020 

 

 

Referitor la adresa nr.102/19.03.2020 inregistrata la SNN sub nr. 4045/19.03.20 prin care ne 
solicitati lamuriri cu privire la punctele 2, 3 si 4 de pe ordinea de zi a AGEA din 30 martie 2020 
va aducem la cunostinta urmatoarele:  
 

I. Cu privire la punctele 2 si 3 de pe ordinea de zi a AGEA din data de 30.03.2020 

 

In Planul de Administrare pentru perioada 2019-2022, aprobat de Adunarea Generala a 
Actionarilor in 2019, prezentat pe site-ul SNN https://www.nuclearelectrica.ro/wp-
content/uploads/2019/03/AGOA-Punctele-2-si-5-Sumar-Plan-management-
06.03.2017.pdf se mentioneaza faptul ca SNN dispune de active imobilizate care nu sunt necesare 
in activitatea de baza, de productie de energie electrica, evaluate in situatiile financiare la o valoare 
justa de aproximativ 28 de milioane de lei. Aceste active necesita cheltuieli de administrare si 
intretinere , afectand marginal ratele de profitabilitate ale companiei. In conformitate cu 
obiectivele mentionate in scrisoarea de asteptari conducerea SNN va demara un proces de analiza 
privind utilizarea optima a imobilizarilor corporale aflate in aceasta categorie. 
Activul Camin de Nefamilisti , propus spre vanzare prin lictatie se inscrie in categoria activelor 
imobilizate care nu sunt necesare activitatii de productie de energie electrica. Istoricul si 
prezentarea activului se regaseste sub forma de informatie publica inca din anul 2019 dupa cum se 
poate observa analizand portalul de internet www.nuclearelctrica.ro sau accesand linkul 
: https://www.nuclearelectrica.ro/wp-content/uploads/2019/03/SNN_RO_Punctul-7-combinat-
nota-si-anexa.pdf       
 
 
In ceea ce priveste aprobarea vanzarii activului Bloc locuinte imobil LOT 2 +LOT 1 (Camin de 
nefamilisti), in Nota AGA nr. 3662/11.03.2020 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica 
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prin strigare a activului  “Camin de nefamilisti”, la punctul II  sunt prezentate argumentele in 
favoarea vanzarii, respectiv: 
- Spatiile de cazare din Caminul de nefamilisti nu sunt utilizate de peste 10 ani; 
- Activul nu mai contribuie la activitatea de baza a centralei; 
- Pastrarea acestui activ presupune costuri suplimentare pentru companie, cuantificate la 
aprox.251.735 lei anual.  
Precizam ca activul a fost declarat disponibil prin Decizia CA 142/13.08.2018 iar vanzarea 
imobilului prin licitatie publica cu strigare a fost aprobata initial prin Hotararea AGA 
nr.5/23.04.2019.  
La licitatia organizata ca urmare a Hotararii AGA nr. 5/23.04.2019 nu s-a prezentat niciun ofertant. 
Ca urmare, potrivit “Metodologiei de lucru pentru organizarea si desfasurarea vanzarii prin 
licitatie deschisa cu strigare a activelor apartinand operatorilor economici, precum si filialelor 
acestora, la care Statul roman prin Ministerul Economiei, Departamentul pentru Energie este 
actionar unic sau majoritar” aprobata prin Ordinul nr.115/14.02.2014 al Ministrului Delegat 
pentru Energie, in cazul in care nu se prezinta niciun ofertant, se reia procedura de vanzare. 
 
Valoarea la care se intentioneaza sa fie scos la licitatie imobilul este precizata detaliat in Nota 
publicata pe site-ul SNN, in sectiunea AGA 30.03.2020,  respectiv: pretul de pornire este 
4.202.608 lei fara TVA, pret avizat prin Decizia CA nr. 46/11.03.2020.  
Regulile cu privire la destinatia sumei rezultate in urma vanzarii activului sunt prevazute de art. 
26 alin. (2), (3) si (4) din  OUG 88/1997: ”   
   (2) Sumele rezultate din vânzarea activelor potrivit art. 24 vor fi utilizate, în următoarea ordine, 
pentru:   
   a) plata datoriilor către bugetul de stat şi bugetele locale, inclusiv a datoriilor provenind din 
plăţile efectuate de Ministerul Finanţelor în contul garanţiilor executate pentru credite interne şi 
externe, precum şi din credite externe contractate direct de stat din care s-au făcut 
subîmprumuturi;   
   b) plata datoriilor către bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale;   
   c) plata altor datorii;   
   d) efectuarea de investiţii;   
   e) finanţarea activităţilor cuprinse în obiectul de activitate;   
   f) efectuarea cheltuielilor legate de îndeplinirea obligaţiilor legale de conformare la cerinţele 
de protecţie a mediului, după caz;   
   g) alte destinaţii.   
   (3) Vânzarea activelor şi utilizarea sumelor rezultate din această vânzare se vor efectua cu 
respectarea drepturilor contractuale ale creditorilor a căror creanţă este garantată cu ipotecă, 
gaj sau privilegiu asupra activului supus vânzării.   
   (4) Sumele prevăzute la alin. (2) nu pot fi utilizate pentru plata drepturilor salariale ale 
personalului societăţilor comerciale, cu excepţia cazurilor prevăzute în convenţiile internaţionale 
la care România este parte. “  
 

II. Cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi a AGEA din data de 30.03.2020 
 

Având in vedere solicitarea dvs. de la punctul 4 din adresa nr. 102/19.03.2020, respectiv de a 
prezenta motivația economica si juridica a deciziei de derulare a declanșării procedurilor de 
cumpărare a activelor aferente Sucursalei Feldioara aparținând Companiei Naționale a Uraniului 
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SA, prin negociere directă cu Compania, in conformitate cu prevederile art. 241 din OUG nr. 
88/1997 privind privatizarea societăților, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și 
completările ulterioare, menționam ca ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a 
Acționarilor din data de 30.03.2020 a fost completata cu acest punct urmare a solicitării formulate 
de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, in numele statului roman ca acționar 
care deține 82.49% din capitalul social al SN Nuclearelectrica SA (SNN) prin adresa nr. 
2560/VDP/12.03.2020, document care a fost publicat pe pagina de internet a societății. 
 
Totodată, menționam ca în ședința Consiliului de Administrație SNN din data de 18.09.2019, prin 
Decizia 141, a fost aprobata transmiterea, de către SNN, in calitate de potențial cumpărător, către 
Ministerul Energiei, in calitate de potențial vânzător, a unei oferte neangajante privind cumpărarea 
– cu respectarea cadrului legal aplicabil – activelor de la CNU – Sucursala Feldioara, necesare 
derulării activității de procesare a octoxidului de uraniu pentru obținerea pulberii sinterizabile de 
dioxid de uraniu. In ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SNN din data de 
25.10.2019, acționarii au fost Informați cu privire la formularea si transmiterea către Ministerul 
Energiei (reprezentantul acționarului unic al Companiei Naţionale a Uraniului S.A., Statul Roman) 
a unei oferte neangajante in vederea unei potențiale preluări, de către S.N. Nuclearelectrica S.A., 
in calitate de cumpărătoare, a liniei de procesare a octoxidului de uraniu de la Compania Naţională 
a Uraniului S.A. – Sucursala Feldioara (HAGO nr. 10/24.10.2020). 
 
De asemenea, prin HAGEA SNN nr. 7/20.05.2019 a fost aprobata achiziția de servicii de 
consultanta (într-o structura integrata, respectiv consultanta tehnica, pe probleme de mediu, 
financiara si juridica) pentru efectuarea analizei de tip “due diligence” in vederea unei potențiale 
preluări a liniei de procesare de la CNU Sucursala Feldioara. 
 
Procedura de achiziție este in curs de finalizare.  Conform cerințelor din documentația de atribuire, 
consultantul are obligația de a întocmi, printre altele, un Raport Consolidat, care va prezenta 
scenariile de preluare analizate, încadrarea acestor scenarii in cadrul juridic național, impactul 
asupra structurilor organizatorice existente cu prezentarea avantajelor/dezavantajelor fiecărei 
variante in parte (analiza de tip „Strengths – Weaknesses – Opportunities – Threats” (SWOT) 
pentru fiecare scenariu in parte) si determinarea scenariului optim de preluare a liniei de procesare 
CNU Feldioara. 
 
Raportul trebuie sa mai cuprindă si evaluarea impactului proiectului asupra preţului 
combustibilului in forma de pulbere sinterizabila UO2, pentru scenariile propuse. Consultantul va 
identifica factorii de risc asociați fiecărui scenariu (de natura financiara, juridica, de protecția 
mediului etc.). 
 
Cu privire la punctul 5 din adresa nr. 102/19.03.2020, menționam ca valoarea activelor aferente 
Sucursalei Feldioara aparținând Companiei Naționale a Uraniului SA, estimarea valorii la care ar 
putea avea loc tranzacția, precum si modalitatea de preluare vor putea fi stabilite urmare a 
finalizării Analizei Due Dilligence mai sus menționată. In cadrul Analizei Due Dilligence, 
Consultantul va întocmi un raport de evaluare a elementelor patrimoniale ce se dorește a fi preluate 
de SNN, raport care va tine cont de “toate informațiile cu impact asupra valorii elementelor 
patrimoniale analizate rezultate din analiza de due diligence tehnica, de mediu si juridica parte a 
acestui contract. Raportul de evaluare va cuprinde atât evaluări pe metoda patrimoniala , evaluări 



din punct de vedere al capacității elementelor patrimoniale de a genera profituri într-o funcționare 
viitoare (evaluări prin flux) cat si evaluări pe baza de multiplicator.” 

 
Cosmin Ghita  
 
Director General 
 
 
 
 
 
 


