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Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara

Eveniment de raportat: Initierea derularii procedurii de selectie si recrutare pentru pozitia
de Director Financiar al SN Nuclearelectrica SA (“SNN”) in conformitate cu prevederile
OUG 109/2011, pentru un mandat de 4 ani

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii asupra
deciziei Consiliului de Administratie al SNN nr. 106/11.06.2020 de a initia derularea procedurii
de selectie si recrutare pentru pozitia de Director Financiar al SNN in conformitate cu
prevederile OUG 109/2011, in baza recomandarii Comitetului pentru Nominalizare si
Remunerare, pentru un mandat de 4 ani.
Comitetul de Nominalizare si Remunerare va derula procedura de selectie in baza prevederilor
OUG nr. 109/2011 asistat de expertul in resurse umane, SC Pluri Consultants Romania SRL care
va presta serviciile conform prevederilor din contractul de servicii nr. 516/23.05.2018, incheiat
cu SNN.
Mentionam ca in baza contractului de prestari servicii nr. 516/23.05.2018, SNN a transmis o
notificare catre SC Pluri Consultants Romania SRL, in data de 03.02.2020, in vederea derularii
procesului de selectie si recrutare in conformitate cu prevederile contractului anterior mentionat.
Ulterior, in data de 25.03.2020, la recomandarea expertului in resurse umne, SNN a decis
amanarea derularii procedurii de recrutare si selectie a Directorului Financiar avand in vedere
instaurarea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, ca urmare a epidemiei/pandemiei SARSCOV-2 si a restrictiilor de circulatie a persoanelor instituite prin actele emise de institutiile
abilitate ale statului si a masurilor pentru prevenirea raspandirii virusului, decizia Consiliului de
Administratie in acest sens fiind comunicata prin raport curent in data de 27.03.2020. La data
respectiva, a fost de asemenea aprobata numirea domnului Paul Ichim in pozitia de Director
Financiar cu un mandat provizoriu de 4 luni, cu posibilitate de prelungire cu 2 luni, in
conformitate cu art. 64^2 alin 1 din OUG 109/2011, incepand cu data de 31.03.2020.
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Procedura de selectie si recrutare pentru pozitia de Director Financiar al SNN in conformitate cu
prevederile OUG 109/2011 va fi initiata in data de 12.06.2020, documentatia aferenta fiind
publicata integral pe site-ul SNN, in sectiunea Relatii cu Investitorii, iar anuntul in doua ziare de
circulatie nationala, conform prevederilor OUG 109/2011 cu modificarile si completarile
ulterioare.
Candidaturile pentru pozitia de Director Financiar al SNN se vor primi pana la data de
13.07.2020
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