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Raport curent conform art. 122 alin (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de 

instrumente financiare si operatiuni de piata si art. 234, alin (1), litera g din 

Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de 

piata.  

Data raport: 24.11.2020 

Denumirea entităţii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. 

Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti  

Numărul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00 

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: 10874881 

Număr de ordine în Registrul Comerţului: J40/7403/1998 

Capital social subscris şi vărsat: 3.016.438.940 lei 

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori 

Bucureşti 

 

Catre:  Bursa de Valori Bucuresti 

  Autoritatea de Supraveghere Financiara 

 

 

Eveniment important de raportat: Incetarea de drept a mandatului de administrator al 

domnului Cristian Gentea  

 

 

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

membrii Consiliului de Administratie al SNN au luat act de notificarea domnului Cristian 

Gentea privind incetarea de drept a mandatului sau de membru al Consiliului de Administratie  

incepand cu data de 19.11.2020, notificarea fiind inregistrata la SNN in data de 23.11.2020.  

 

Notificarea domnului Cristian Gentea privind incetarea de drept a contractului de mandat 

deriva din prevederile art. 87 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru 

asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor coroborate cu prevederile art. 13.1 lit. g) 

din contractul  de mandat incheiat cu SNN si anume, contractul inceteaza prin interventia unui 

caz de incompatibilitate sau a unei interdictii prevazute de lege, intrucat domnul Cristian 

Gentea detine incepand cu data de 19.11.2020 functia de primar al Municipiului Pitesti, functie 

care este incompatibila cu exercitarea mandatului de membru in Consiliul de Administratie al 

SNN. 

 

Domnul Cristian Gentea a fost numit in functia de membru in Consiliul de Administratie al 

SNN prin Hotararea AGOA nr. 12/28.09.2018 ca urmare a derularii unei proceduri de selectie 

in conformitate cu prevederile OUG 109/2011, pentru un mandat de 4 ani.   

 

SNN ii multumeste domnului Cristian Gentea pentru implicare, profesionalism si contributia 
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activa la implementarea strategiei de dezvoltare a companiei pe perioada mandatului 

dumnealui.  

 

Cosmin Ghita 

Director General  
 

Laura Constantin 

        Director Directia Juridica 

 

        Valentina Dinu 

        Sef DCRI  


