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NOTA
privind informarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN cu privire la
Analiza de tip Due Diligence (tehnic, mediu, financiar, juridic) in vederea unei potentiale
preluari a liniei de procesare de la CNU Sucursala Feldioara

Prioritatea pentru SNN este asigurarea in permanenta a tuturor cerintelor de securitate nucleara
atat in ceea ce priveste productia de fascicule de combustibil, cat si in ceea ce priveste
productia de energie. Pe de alta parte, fiind unul dintre putinele state care opereaza unitati
nucleare si detine capacitati integrate in acest sens, SNN are de asemenea in vedere
mentinerea ciclului integrat al combustibilului.
In acest sens, in data de 25.04.2018, prin Hotararea nr. 5 a Adunarii Generale Ordinare a
Actionarilor SNN a fost aprobata Strategia de diversificare a surselor de aprovizionare cu
materie prima necesara producerii combustibilului nuclear, inclusiv initierea demersurilor
necesare pentru demararea unei proceduri de evaluare a solutiei optime privind dezvoltarea de
capacitati proprii de procesare a U3O8 in UO2, in principal prin explorarea oportunitatii de
preluare a unor active ale Feldioara, sucursala detinuta si operata in prezent de Compania
Nationala a Uraniului (“CNU”).
In considerarea Hotararii Adunarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor anterior
mentionata, SNN a analizat optiunile de procesare U3O8, identificand doua scenarii posibile:
1) Instalare linie de procesare pulbere U3O8 la FCN Pitesti;
2) Preluare linie de procesare pulbere de U3O8 de la CNU Sucursala Feldioara.
CA al SNN a fost informat asupra concluziilor analizei comparative si a oportunitatii unei
analize de tip Ddue Ddiligence, fiind emisa decizia CA nr. 113/ 28.06.2018.
Astfel au fost intocmite urmatoarele:
- Nota SNN nr. 9104/ 17.07.2018, privind avizarea de catre CA in vederea inaintarii spre
aprobarea AGEA a (i) informarii cu privire la analiza comparativa si (ii) aprobarea
mandatarii CA sa realizeze o analiza de tip Ddue Ddiligence (tehnic, mediu, financiar,
juridic) in vederea unei potentiale preluari a liniei de procesare de la CNU Sucursala
Feldioara;
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Nota SNN nr. 9105/ 17.07.2018, privind (i) informarea AGEA cu privire la analiza
comparativa si (ii) aprobarea de catre AGEA a mandatarii CA pentru realizarea unei
analize de tip Ddue Ddiligence (tehnic, mediu, financiar, juridic) in vederea unei
potentiale preluari a liniei de procesare de la CNU Sucursala Feldioara.

In baza Strategiei, a celor doua Note de mai sus si in temeiul prevederilor din Actul Constitutiv
al SNN, a fost emisa Decizia CA nr. 134 din data de 17.07.2018, prin care erau avizate
actiunile propuse prin Nota mentionata mai sus, iar prin Hotararea AGEA nr. 9/ 22.08.2018, la
punctul 8, au fost aprobate aceste actiuni de catre actionarii societatii.
Ulterior, prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN nr. 7/20.05.2019
a fost aprobata achizitia de servicii de consultanta (intr-o structura integrata, respectiv
consultanta tehnica, pe probleme de mediu, financiara si juridica) pentru efectuarea analizei de
tip DueDilligence” in vederea unei potentiale preluari a liniei de procesare de la CNU
Sucursala Feldioara.
Conform Deciziei Directorului General al S.N. Nuclearelectrica S.A. nr. 240 din 30.09.2019,
s-a înființat Echipa de derulare a Proiectului – Realizarea unei analize de tip “due diligence” in
vederea unei potențiale preluări a liniei de procesare de la CNU Sucursala Feldioara. Echipa a
elaborat si a transmis spre aprobare conducerii SNN documentația necesara pentru demararea
procedurii de achiziție privind contractarea serviciilor de consultanta pentru realizarea analizei
de tip due diligence.
Procedura de achiziție s-a organizat in conformitate cu legislatia in vigoare in domeniul
achizitiilor sectoriale, procedura de atribuire aplicata fiind Procedura simplificata.
La termenul limita de depunere a ofertelor - 27.02.2020, au fost depuse oferte de catre
următorii operatori economici:
1.
Asocierea Musat si Asociatii SPARL-Crest Energy SRL- Regia Autonoma Tehnologii
pentru Energie Nucleara (RATEN) prin sucursala Centru de Inginerie Tehnologica Obiective
Nucleare (CITON)- KPMG Advisory SRL, oferta din data de 27.02.2020 inregistrata la SNN
cu nr. 2971/27.03.2020
2.
Asocierea Ernst &Young SRL – Radu si Asociatii SPRL, oferta din data de 27.02.2020
inregistrata la SNN cu nr. 2970/27.03.2020.
In urma evaluarii ofertelor si a raspunsurilor la solicitarile de clarificari, dupa aplicarea
criteriului de atribuire şi verificarea documentelor-suport aferente probării informaţiilor
prezentate în DUAE, membrii comisiei de evaluare au desemnat la data de 30.03.2020, oferta
prezentata de Asocierea Ernst &Young SRL – Radu si Asociatii SPRL, ca oferta castigatoare
pentru această procedură de atribuire.
Contractul a fost incheiat cu ofertantul declarat castigator, dupa expirarea termenului de
asteptare (pentru posibile contestatii), respectiv la data de 21.04.2020.
Dupa semnarea contractului au fost demarate intalniri (teleconferinte) cu echipa ofertantului
castigator (Consultantului) pentru stabilirea modului de derulare a activitatilor si a formei
Acordului de Confidentialitate pentru punerea la dispozitie a documentelor apartinand CNU.
Forma Acordului de Confidentialitate a fost agreata si semnata, urmand a fi puse la dispozitia
Consultantului documentele necesare realizarii analizei de tip Due Diligence.
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Astfel, Consultantul selectat va avea sarcina sa realizeze cate un raport separat pentru fiecare
subiect analizat (tehnic, mediu, financiar si juridic), precum si un raport consolidat ce va
cuprinde toate aspectele analizate in rapoartele anterior mentionate, inclusiv identificarea unor
scenarii posibile a fi implementate, cu recomandarea scenariului optim.
In ceea ce priveste derularea proiectului se are in vedere realizarea cel putin a unei vizite, pe
amplasamentul de la Feldioara. Desi derularea proiectului se realizeaza intr-o perioada cu
multe restrictii datorate Starii de Urgenta instaurata in conditiile aparitiei pandemiei la nivel
mondial in urma evolutiei COVID – 19, fapt ce ar putea ingreuna desfasurarea activitatilor
necesare realizarii in bune conditii a analizei de tip Due Diligence, masurile de siguranta si de
preventive luate la nivelul SNN vor asigura indeplinirea sarcinilor aferente contractului fara
riscuri pentru personalul SNN sau al Consultantului.
Totodata, in data de 30.03.2020, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SNN a
aprobat prin Hotararea nr. 4 declansarea procedurilor de cumparare a activelor aferente CNU Sucursala Feldioara, prin negociere directa cu CNU, in conformitate cu prevederile art. 24
indice 1 din OUG nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor, aprobata prin Legea nr.
44/1998, cu modificarile si completarile ulterioare.
Dupa finalizarea Analizei de tip Due Diligence (tehnic, mediu, financiar, juridic) in vederea
unei potentiale preluari a liniei de procesare de la CNU Sucursala Feldioara si parcurgerea
tuturor etapelor aferente intregului proiect, SNN va prezenta concluziile actionarilor in vederea
luarii unei decizii cu privire la acest proiect.
Director General
Cosmin Ghita
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