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Eveniment important de raportat:  

Tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 

 

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii 

in data de 01.09.2020 a unei tranzactii pe PCCB-NC, cu valoare cumulata mai mare de 50.000 de euro cu 

Societatea Electrica Furnizare S.A. Valoarea cumulata a contractelor incheiate cu Societatea Electrica 

Furnizare S.A. de catre SNN in calitate de vanzator de la inceputul anului 2020 depaseste 10% din cifra de 

afaceri neta a companiei, la nivelul situatiilor financiare anuale aferente anului 2019, motiv pentru care, in 

conformitate cu prevederile art. 234 litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, SNN are obligatia de a 

raporta inclusiv valoarea cumulata a acestor tranzactii. 

 

Detalii privind Anexele la contractul incheiat de SNN in calitate de vanzator, referitor la obiectul acestora, 

valoarea totala, creante reciproce, garantii constituite, termene si modalitati de plata, sunt prezentate in 

Anexa 1. 

 

Cu stima, 

 

Director General 

Cosmin GHIȚĂ 
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Anexa 1 la Raport curent cf. art. 82 din Legea nr. 24/2017  

 
         
   

                                                                                                                                       

                                                
    

                

                   

Nr 

crt 

Partile 

actului 

juridic 

Data 

incheierii 

si nr. act 

Natura 

actului 

juridic 

Descriere 

obiect 

Valoarea 

totala 

(TG  inclus) 

Creanţe 

reciproce 

Garanţii 

constituite  

de catre  
Electrica 

Furnizare 

Termene şi modalitati 

de plata 

Observatii 

1. SNN S.A. cu  
Societatea  

Electrica 

Furnizare S.A. 

01.09.2020   

1207 

Contract Vanzare 

energie 

angro 

Perioada: 

01.01.2021

-

31.12.2021 

Valoare 

contract curent:                

19.315.800,00 

lei   

 

Valoarea 

cumulata de la 

inceputul 

anului:    

457.751.522,64 

lei 

Creante la           

01.09.2020 

46.613.641,10 

lei 

 

Datorii la: 

01.09.2020   

8.375,69  

lei 

3.439.800,00 

lei 

 

Plata se va efectua conform 

termenului limită de plată 

înscris pe factură, respectiv 

ultima dintre datele 

următoare: (a) a şaptea zi 

lucrătoare de la data 

transmiterii facturii sau (b) 

cea de-a opta zi lucrătoare 

imediat următoare lunii de 

livrare. 

Factura se emite  cel tarziu 

în prima zi lucrătoare a lunii 

imediat următoare lunii de 

livrare. 

Atribuit prin licitație PCCB-NC. 

Penalități  pentru fiecare zi de 

întârziere, corespunzătoare ca 

procent dobânzii datorate pentru 

neplata la termen a obligaţiilor 

către bugetul de stat, calculate 

începând cu ziua imediat 

următoare termenului de scadență 

și până la data stingerii sumei 

datorate, inclusiv. Valoarea 

scrisorii de garanție emisă de 

S.N.Nuclearelectrica S.A. are 

valoare de 1.931.580,00 lei, 

valabilitate 25.01.2022 


