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Notă
privind aprobarea de către Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor a „Strategiei de
Investiţii a Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. aferentă perioadei 1 iulie 2020 – 1 iulie
2025”
1. Aspecte generale / competenţă
Prin Ordinul Ministrului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri (MEEMA) nr.
893/16.04.2020 au fost stabilite în sarcina companiilor energetice aflate sub autoritatea MEEMA,
deci inclusiv SNN, o serie de obligaţii, respectiv: (i) de a elabora si adopta o strategie de investitii
pentru urmatorii cinci ani (“Strategia”) pana la data de 15 iunie 2020, (ii) de a discuta si adopta in
AGA Strategia pana la data de 15 iunie 2020. Ordinul prevede ca Strategia sa contina proiecte
investitionale noi care urmeaza a fi derulate in perioada 1 iulie 2020 – 1 iulie 2025, modernizarile
activelor actuale aflate in functiune, precum si termene de realizare asumate, cost estimativ pentru
fiecare investitie si sursele de finantare indicate (surse proprii, finantari nerambursabile sau
imprumuturi).
Totodată, conform prevederilor art. 13 – Atribuţiile Adunării Generale a Actionarilor, alin. (1) lit.
h) din Actul Constitutiv SNN actualizat, Adunarea Generală Ordinară aprobă „strategia şi politicile
de dezvoltare ale Societăţii”. Prin urmare, competenţa de aprobare a Strategiei care face obiectul
prezentei note revine adunării generale ordinare a acţionarilor SNN.
2. Prezentarea succintă a „Strategiei de Investiţii a Societatii Nationale Nuclearelectrica
S.A. aferentă perioadei 1 iulie 2020 – 1 iulie 2025”
Proiectul de Strategie de Investiţii a Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. aferentă perioadei 1
iulie 2020 – 1 iulie 2025 este prezentat în Anexa 1.
Strategia este structurată pe urmatoarele capitole, prezentate succint mai jos:
• Introducere. Context. – este mentionat scopul Strategiei – de a prezenta proiectele majore
investitionale aferente perioadei 01.07.2020 – 01.07.2025 ca urmare a cerintei ordinului
MEEMA nr. 893/2020, in contextul proiectului de Strategie energetică a României 20192030, cu perspectiva anului 2050 şi a Planul Național Integrat în domeniul Energiei și
Schimbărilor Climatice 2021-2030 (PNIESC – aflat etapa de evaluare a incadrarii in
procedura de evaluare de mediu).
• Elementele Planului de Administrare. Programele anuale de investiţii: sunt prezentate
obiectivele generale specifice activităţii de investiţii ale SNN in raport cu scrisoarea de
aşteptări a acţionarului, planul de administrare în vigoare şi indicatorul specific de
performanţă şi consideratii privind dimensionarea programelor anuale de investitii anexa la
BVC;
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•

Principalele repere ale Strategiei de Investiţii 2020 – 2025
(A) Obiective majore investiţionale:
(1) Inspectiile si reparatiile capitale realizate la Unitatea 1 respectiv Unitatea 2 in
timpul opririlor planificate
(2) Producerea Cobaltului 60 la CNE Cernavodă
(3) Extinderea duratei de viata a Unitatii 1 prin retubarea reactorului si
retehnologizarea sistemelor principale (studii).
(4) Depozit Intermediar de Combustibil Ars (DICA)
(5) Modernizare si extindere sistem de protectie fizica
(6) Amenajare Unitate 5
(7) Instalatie de Detritiere D2O
(8) Proiectele de modernizare, integrare si securizare a fluxului informational si
infrastructurii IT (hardware si software) la nivelul SNN - Modernizare Digitală
(B) Obiective majore strategice: (1) Proiectul de Retehnologizare a Unităţii 1 si (2)
Proiectul Unităţile 3 şi 4. Prezentare cu caracter general: valori estimate pentru finalizare
proiecte si pre-conditii de realizare (eg garantii de stat pentru imprumuturi, contracte pentru
diferenta, aprobari prealabile Comisia Europeana etc).

•

Anexa: Costuri estimate 1 iulie 2020 – 1 iulie 2025 (exclusiv pentru obiectivele majore
investiţionale).

3. Propuneri supuse aprobării
In temeiul prevederilor art. 13 alin (1) lit. h) din Actul Constitutiv actualizat al SNN, supunem
aprobării Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor „Strategia de Investiţii a Societăţii Nationale
Nuclearelectrica S.A. aferentă perioadei 1 iulie 2020 – 1 iulie 2025” prezentată in Anexa 1.
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