3. Structura actionariatului
Structura actionariatului la 30 septembrie 2020 si la 31 decembrie 2019 se prezinta dupa cum urmeaza:
Numar actiuni
30 septembrie 2020

% din capitalul social

Numar actiuni
31 decembrie 2019

% din capitalul social

248.736.619

82,4959%

248.736.619

82,4959%

Fondul Proprietatea S.A.

16.896.856

5,6040%

21.268.355

7,0539%

Alti actionari

35.880.376

11,9001%

31.508.877

10,4502%

301.513.851

100%

301.513.851

100%

Actionari

Statul Roman – Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri *)

Total

*)

Incepand cu data de 11.02.2020 actiunile detinute de Statul Roman prin Ministerul Energiei sunt transferate Statului Roman prin Ministerul
Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, ca urmare a punerii in aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 68/06.11.2019.

4. Elemente de evaluare generala
In perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2020, SNN a obtinut un profit net de 477.689 mii lei.
Indicator
[Mii RON]
Productie (GWh)*
Venituri din exploatare, din care:
Venituri din vanzarea energiei electrice**
Cheltuieli din exploatare, mai putin depreciere
si amortizare
EBITDA
Depreciere si amortizare
EBIT
Rezultat financiar net
Cheltuiala cu impozitul pe profit, neta
Profit net
*Energie

Perioada de 9 luni
incheiata la 30
septembrie 2020
(neauditat)
7.684
1.777.182
1.731.673

Perioada de 9 luni
incheiata la 30
septembrie 2019
(neauditat)
7.524
1.810.218
1.771.356

(830.690)

(873.954)

(5,0%)

946.492
(408.763)
537.729
34.904
(94.944)
477.689

936.264
(415.582)
520.682
(4.704)
(100.032)
415.946

1,1%
(1,6%)
3,3%
n/a
(5,1%)
14,8%

Variatie
2,1%
(1,8%)
(2,2%)

electrica produsa si livrata de CNE Cernavoda in Sistemul Energetic National.
venituri din vanzarea energiei termice, nesemnificative in total venituri.

**Inclusiv

Profitul operational (EBITDA) a crescut cu 1,1% fata de aceeasi perioada a anului precedent.
Cresterea este determinata de scaderea cheltuielilor din exploatare, mai putin depreciere si
amortizare cu 5%, compensata partial de scaderea veniturilor din exploatare cu 1,8%, influentate
de scaderea cu 2,2% a veniturilor din vanzarea energiei electrice.
Veniturile din exploatare au scazut cu 1,8%, determinate de scaderea cu 3,2% a pretului mediu
ponderat al energiei electrice vanduta in perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2020 fata de pretul
mediu ponderat din aceeasi perioada a anului 2019, in conditiile vanzarii unei cantitati totale de
energie electrica mai mare cu 1,2%.
Ca urmare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 114/28.12.2018, ce modifica si
completeaza Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, ANRE a emis Ordinul
nr. 216/11.12.2019 de aprobare a Metodologiei de stabilire a preturilor pentru energia electrica
vanduta de producatori pe baza de contracte reglementate si a cantitatilor de energie electrica din

contractele reglementate incheiate de producatori cu furnizorii de ultima instanta. Conform Deciziei
ANRE nr. 2213/23.12.2019, cantitatea atribuita SNN pentru semestrul I 2020 pe contracte
reglementate este de 1.087 GWh, din care 701,4 GWh pentru trimestrul I 2020 si 385,6 GWh
pentru trimestrul II 2020. Pentru semestrul I 2020, ANRE a stabilit pentru SNN un pret reglementat
de 188,47 lei/MWh (fara Tg). Pentru semestrul II 2020, ANRE a emis Ordinul nr. 88/12.06.2020
pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate si a preturilor aplicate de
furnizorii de ultima instanta clientilor finali pentru perioada 1 iulie – 31 decembrie 2020 […].
Conform Deciziei ANRE nr. 1077/29.06.2020, cantitatea atribuita SNN pentru semestrul II 2020 pe
contracte reglementate este de 1.095 GWh, din care 394,9 GWh pentru trimestrul III 2020 si 700,1
GWh pentru trimestrul IV 2020. Pentru semestrul II 2020, ANRE a stabilit pentru SNN un pret
reglementat de 182,63 lei/MWh (fara Tg). Conform Deciziei ANRE nr. 326/2019, cantitatea de
energie electrica atribuita SNN pentru 2019 pe contracte reglementate este de 1.377 GWh (din care
558,54 GWh pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2019), la un pret reglementat de 188,33
RON/MWh (fara Tg).

Cheltuielile din exploatare, mai
putin depreciere si amortizare au
scazut cu 5% in cursul perioadei 1
ianuarie – 30 septembrie 2020, fata de
aceeasi perioada a anului 2019.
Aceasta evolutie este determinata de
scaderea cheltuielilor cu energia
electrica achizitionata, cheltuielilor cu
personalul, altor cheltuieli din
exploatare si cheltuielilor cu reparatii
si mentenanta, compensata partial de
cresterea
cheltuielilor
cu
combustibilul nuclear, cheltuielilor cu

transportul energiei electrice si a
cheltuielilor cu piesele de schimb.
Diferentele nete de curs valutar au
influentat pozitiv rezultatul net, astfel
ca in perioada 1 ianuarie – 30
septembrie 2020 s-au inregistrat
venituri financiare nete, in timp ce in
aceeasi perioada a anului anterior s-au
inregistrat cheltuieli financiare nete.
Principalele valute fata de care exista
expuneri sunt EUR si CAD.

Scaderea
cheltuielii
nete
cu
impozitul pe profit a influentat
pozitiv rezultatul net. Aceasta scadere
a fost determinata de diminuarea cotei
efective de impozitare a profitului de
la 19% pentru perioada 1 ianuarie –
30 septembrie 2019, la 17% pentru
perioada 1 ianuarie – 30 septembrie
2020.

5. Vanzari energie electrica
Vanzari energie electrica (cantitati, preturi si valori) in perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2020
Cantitati in
MWh

%
din total
vanzari

Pret mediu
[lei/MWh cu
Tg inclus]

Venituri din
vanzari
[lei]

Vanzari pe piata reglementata

1.481.558

18,7%

188,21

278.850.722

Vanzari pe piata concurentiala (contracte
bilaterale si vanzari pe PZU si PI), din care:

6.408.101

81,0%

227,15

1.455.617.5
57

- Vanzari pe contracte PCCB - LE, PCCB - NC,
PC - OTC si contracte de furnizare

4.040.768

51,1%

266,81

1.078.120.6
83

- Vanzari pe PZU si PI

2.367.333

29,9%

159,46

377.496.874

25.625

0,3%

124,57

7.915.284

100%

219,53

3.191.983
1.737.660.2
62

Vanzari pe tipuri

PE*)

Dezechilibre pozitive pe
Total vanzari 1 ianuarie – 30 septembrie
2020

145.161 lei din valoarea prezentata reprezinta venituri redistribuite in perioada ianuarie –
august 2020 rezultate din echilibrarea sistemului, in baza aplicarii Ordinului ANRE nr.76/2017 si
Ordinului ANRE nr.31/2018. Valoarea dezechilibrelor pozitive aferenta lunii septembrie 2020 este
estimata.
*) Nota:

Cantitatea de energie electrica vanduta pe piata reglementata, pe baza de contracte, pe piata spot (PZU si PI)
precum si pe PE este de 7.915.284 MWh, cu 2,2% peste programul de vanzari, de 7.742.012 MWh
(dimensionat la prognoza de productie, fara estimarea opririlor neplanificate) si cu 1,2% mai mare fata de
cantitatea de energie electrica vanduta in aceeasi perioada a anului 2019.
Diferenta dintre energia electrica vanduta de Societate si energia electrica produsa si livrata de CNE
Cernavoda (231,4 mii MWh) este reprezentata de energia electrica achizitionata pentru acoperirea integrala a
obligatiilor contractuale, cantitate de energie electrica care a fost achizitionata in proportie de 46% de pe piata
spot, 40% prin contracte la termen, iar restul de pe PE.

Veniturile realizate pe piata de energie electrica aferente livrarilor de energie electrica din
perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2020 sunt de 1.737.660.262 lei (din care 145.161 lei
reprezinta venituri redistribuite rezultate din echilibrarea sistemului), mai mici cu 5,8%
fata de veniturile bugetate pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2020 si respectiv
mai mici cu 2,1% fata de realizarile din aceeasi perioada a anului anterior.
Conform strategiei de vanzari:
in perioada mai – iunie 2020, au fost incheiate 4 contracte de cumparare pe PCCB –
NC si realizate 10 tranzactii pe PC – OTC de cumparare in luna iulie, pentru o
cantitate orara de 95 MWh/h, la un pret mediu de 233,2 lei/MWh, ce au acoperit
partial obligatiile de vanzare asumate prin contracte, al caror pret mediu ponderat in
luna iulie 2020 a fost de 266,77 lei/MWh;
in luna iunie 2020, au fost incheiate 5 contracte de cumparare pe Pietele
Centralizate, pentru o putere constanta de 50 MWh, cu livrare in saptamana 22 – 28
iunie, la un pret mediu de 163,3 lei/MWh, ce au acoperit partial obligatiile de
vanzare asumate prin contracte, al caror pret mediu ponderat in luna iunie 2020 a
fost de 249,16 lei/MWh.
Pretul mediu ponderat de vanzare, pentru cantitatile de energie electrica vandute (fara piata
reglementata si PE), rezultat in perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2020, este de 227,15
lei/MWh (inclusiv Tg). Spre comparatie, pretul mediu ponderat al tuturor tranzactiilor
incheiate pe pietele in care SNN a activat in perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2020
(PCCB – LE, PCCB – LE flex, PCCB – NC, PC – OTC, PZU si PI), calculat in baza
valorilor publicate de OPCOM in rapoartele de piata lunare, este de 228,55 lei/MWh. In
perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2019, pretul mediu ponderat de vanzare, pentru
cantitatile de energie vandute (fara piata reglementata si PE), a fost de 229,95 lei/MWh
(inclusiv Tg).

Ca urmare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului
nr. 114/28.12.2018, ce modifica si completeaza
Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr.
123/2012, ANRE a emis Ordinul nr.
216/11.12.2019 de aprobare a Metodologiei de
stabilire a preturilor pentru energia electrica
vanduta de producatori pe baza de contracte
reglementate si a cantitatilor de energie electrica
din contractele reglementate incheiate de
producatori cu furnizorii de ultima instanta.
Conform Deciziei ANRE nr. 2213/23.12.2019,
cantitatea atribuita SNN pentru semestrul I 2020
pe contracte reglementate este de 1.087 GWh, din
care 701,4 GWh pentru trimestrul I 2020 si 385,6
GWh pentru trimestrul II 2020. Pentru semestrul I
2020, ANRE a stabilit pentru SNN un pret
reglementat de 188,47 lei/MWh (fara Tg). Pentru
semestrul II 2020, ANRE a emis Ordinul nr.
88/12.06.2020 pentru aprobarea Metodologiei de
stabilire a tarifelor reglementate si a preturilor
aplicate de furnizorii de ultima instanta clientilor
finali pentru perioada 1 iulie – 31 decembrie 2020
[…].
Conform
Deciziei
ANRE
nr.
1077/29.06.2020, cantitatea atribuita SNN pentru
semestrul II 2020 pe contracte reglementate este
de 1.095 GWh, din care 394,9 GWh pentru
trimestrul III 2020 si 700,1 GWh pentru trimestrul
IV 2020. Pentru semestrul II 2020, ANRE a

stabilit pentru SNN un pret reglementat de 182,63
lei/MWh (fara Tg).
Cantitatile de energie electrica vandute pe piata
concurentiala a contractelor bilaterale au
reprezentat in perioada 1 ianuarie – 30 septembrie
2020 o cota procentuala de 51,1% din volumul
total al energiei electrice vandute. Pretul mediu de
vanzare pe contractele bilaterale in aceasta
perioada a fost de 266,81 lei/MWh (cu Tg inclus),
inregistrand o crestere de 15,9% fata de pretul
mediu inregistrat in aceeasi perioada a anului
2019, de 230,14 lei/MWh (cu Tg inclus); in
conditiile in care valorile tarifului de transport de
introducere a energiei electrice in retea Tg au fost
urmatoarele: 1,18 lei/MWh pentru perioada 1 iulie
2018 – 31 decembrie 2019 conform Ordin ANRE
nr. 108/20.06.2018 si 1,30 lei/MWh pentru
perioada 1 ianuarie 2020 – 30 septembrie 2020
conform Ordin ANRE nr. 218/11.12.2019.

Pe piata spot (PZU si PI), in perioada 1 ianuarie –
30 septembrie 2020 s-a vandut o cantitate de
energie electrica reprezentand 29,9% din volumul
total de vanzari, fata de o cota procentuala de
11,8% inregistrata in aceeasi perioada a anului
2019. Pretul mediu de vanzare a energiei pe piata
spot (PZU si PI) realizat de SNN in perioada 1

ianuarie – 30 septembrie 2020 a fost de 159,46
lei/MWh (cu Tg inclus), fata de 228,62 lei/MWh
(cu Tg inclus) inregistrat in aceeasi perioada a
anului 2019.
In perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2020, SNN
a derulat 179 contracte de vanzare energie, dupa
cum urmeaza:
-

10 contracte reglementate, din care 5 cu
livrare in prima ora a lunii ianuarie;
86 contracte incheiate pe PCCB - LE;
44 contracte incheiate pe PCCB - NC;
37 tranzactii incheiate pe PC - OTC;
2 contracte de furnizare pentru 2
consumatori finali.

Nu au fost reziliate contracte si nu s-au semnalat
intarzieri semnificative fata de termenele scadente
de plata prevazute in contracte in perioada 1
ianuarie – 30 septembrie 2020. In toate cazurile in
care au fost intarzieri, Societatea a transmis
notificari si a perceput penalitati in conformitate
cu prevederile contractuale.

Activitatea de productie si vanzare
Productia bruta de energie electrica a celor doua unitati
operationale ale CNE Cernavoda a fost de 8.354.013 MWh in
perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2020 (din care 2.389.939
MWh in trimestrul III 2020); din aceasta productie bruta,
consumul propriu tehnologic al Unitatilor in timpul functionarii,
precum si in timpul opririlor asigurat din productie proprie a fost
de 670 mii MWh in perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2020 (din
care 205 mii MWh in trimestrul III 2020).

In trimestrul III 2020 cantitatea de energie electrica produsa si
livrata in SEN a fost de 2.185.269 MWh, in scadere cu 16,1% fata
de nivelul inregistrat in trimestrul III 2019 de 2.605.048 MWh.
Scaderea se datoreaza in principal decalarii opririi planificate a
Unitatii 1 CNE Cernavoda, inceputa in data de 20 iunie 2020, fata
de data de 3 mai 2020, conform planificarii initiale, fapt ce a
condus la un numar de ore de functionare cumulat cu 752 ore mai
mic decat in aceeasi perioada a anului trecut.

Astfel, energia electrica produsa si livrata in Sistemul Energetic
National (“SEN”) a fost de 7.683.903 MWh in perioada 1 ianuarie
– 30 septembrie 2020, fata de aceeasi perioada a anului 2019
(7.523.762 MWh), reprezentand o crestere de 2,1%. Cresterea se
datoreaza in principal operatiunii de modificare a pragurilor de
declansare a sistemelor de protectie la supraputere locala ROPT
(sistemul de protectie reactor la puteri zonale ridicate)
implementata la sfarsitul anului trecut la Unitatea 1 CNE
Cernavoda, ce a condus la cresterea puterii reactorului, ulterior
curatarii generatorilor de abur in 2016.

Programul de productie de energie electrica neta aprobat de
Consiliul de Administratie pentru anul 2020 (revizie iunie 2020)
are in vedere o cantitate de 10.391.265 MWh; din acesta, pentru
perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2020, programul de productie
a avut in vedere o cantitate de 7.639.934 MWh, fiind realizat in
proportie de 100,6%, si pentru trimestrul III 2020, a avut in vedere
o cantitate de 2.179.050 MWh, fiind realizat in proportie de
100,3%.

Factorul de utilizare a puterii instalate, inregistrat de fiecare unitate operationala din cadrul CNE Cernavoda in trimestrul III 2020,
precum si cumulat de la inceperea exploatarii comerciale (Unitatea 1 la 2 decembrie 1996, Unitatea 2 la 1 noiembrie 2007) pana la 30
septembrie 2020, a fost dupa cum urmeaza:
Unitatea CNE
Cernavoda

Unitatea 1
Unitatea 2

Cumulat
Semestrul I
2020
94,86%
98,38%

Iulie
2020

97,39%

August
2020

79,87%
89,83%

Septembrie
2020

97,64%
97,71%

Cumulat Trimestrul
III
2020
82,73%
97,89%

Cumulat de la punerea
in exploatare
comerciala
90,43%
94,35%

Valoarea mai mica a factorului de utilizare a puterii instalate la Unitatea 1 CNE Cernavoda reflecta influenta opririi planificate cu o durata efectiva de
1.053 ore, inregistrata incepand cu data de 20 iunie ora 11:00 si care s-a finalizat in data de 3 august ora 08:00. Extensia neplanificata a opririi planificate
a Unitatii 1 CNE Cernavoda a durat 65,5 ore, momentul resincronizarii fiind in data de 6 august ora 04:04.
In cursul lunii august a fost inregistrata o oprire neplanificata a Unitatii 2 CNE Cernavoda, cu o durata de 46,6 ore, incepand cu data de 29 august ora
08:21.

In cadrul activitatii de tranzactionare a energiei electrice, Societatea are
obligatia sa prezinte scrisori de garantie bancara anumitor parteneri
contractuali, in conformitate cu prevederile stipulate in contractele de
vanzare – cumparare a energiei electrice. In principal, acestea se refera la:
contractul incheiat cu C.N. Transelectrica S.A. pentru transportul energiei
electrice; conventia incheiata cu OPCOM S.A. pentru tranzactionarea
energiei electrice pe PZU (Piata pentru Ziua Urmatoare) si PI (Piata
Intrazilnica); contracte reglementate, incheiate cu furnizorii de ultima
instanta, in baza Deciziilor ANRE nr. 2213/2019 si nr. 1077/2020;
contracte incheiate pe platforma PCCB – NC (Piata Centralizata a
Contractelor Bilaterale de Energie Electrica – modalitatea de
tranzactionare conform careia contractele sunt atribuite prin Negociere
Continua); contracte incheiate pe platforma PCSU (Piata Centralizata
pentru Serviciul Universal), plus garantiile pentru participarea la licitatii;
conventia de participare la PE (Piata de Echilibrare) incheiata cu C.N.
Transelectrica S.A. si contractul incheiat cu Ciga Energy S.A. de prestare
a serviciului de reprezentare ca parte responsabila cu echilibrarea (PRE).
In scopul acestei activitati, in cursul perioadei 1 ianuarie – 30 septembrie
2020:
au fost emise 22 scrisori de garantie bancara, in cuantum de
77.428.571 lei;
au fost lichidate 46 scrisori de garantie bancara in cuantum de
149.780.198 lei (emise in 2018, 2019 si 2020), din care pentru 28
scrisori de garantie bancara existau depozite colaterale constituite in
cuantum de 95.209.494 lei;
a fost majorata valoarea a 9 scrisori de garantie bancara, de la
cuantumul de 21.543.199 lei la 21.552.053 lei.
La 30 septembrie 2020, existau in sold 28 scrisori de garantie bancara in
cuantum de 92.609.325 lei, din care pentru o scrisoare de garantie bancara
exista depozit colateral constituit in cuantum de 1.450.000 lei.
Cantitatile de energie electrica vandute in primele 9 luni ale anului 2020 si
veniturile corespunzatoare, repartizate pe tipuri de contracte de vanzare
sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Vanzari energie electrica (cantitati, preturi si valori) in perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2020
Cantitati in
MWh

%
din total
vanzari

Pret mediu
[lei/MWh cu
Tg inclus]

Venituri din
vanzari
[lei]

Vanzari pe piata reglementata

1.481.558

18,7%

188,21

278.850.722

Vanzari pe piata concurentiala (contracte
bilaterale si vanzari pe PZU si PI), din care:

6.408.101

81,0%

227,15

1.455.617.5
57

- Vanzari pe contracte PCCB - LE, PCCB - NC,
PC - OTC si contracte de furnizare

4.040.768

51,1%

266,81

1.078.120.6
83

- Vanzari pe PZU si PI

2.367.333

29,9%

159,46

377.496.874

25.625

0,3%

124,57

7.915.284

100%

219,53

3.191.983
1.737.660.2
62

Vanzari pe tipuri

PE*)

Dezechilibre pozitive pe
Total vanzari 1 ianuarie – 30 septembrie
2020

Nota: 145.161 lei din valoarea prezentata reprezinta venituri redistribuite in perioada ianuarie –
august 2020 rezultate din echilibrarea sistemului, in baza aplicarii Ordinului ANRE nr.76/2017 si
Ordinului ANRE nr.31/2018. Valoarea dezechilibrelor pozitive aferenta lunii septembrie 2020 este
estimata.
*)

Cantitatea de energie electrica vanduta pe piata reglementata, pe baza de contracte, pe piata spot (PZU si
PI) precum si pe PE este de 7.915.284 MWh, cu 2,2% peste programul de vanzari, de 7.742.012 MWh
(dimensionat la prognoza de productie, fara estimarea opririlor neplanificate) si cu 1,2% mai mare fata de
cantitatea de energie electrica vanduta in aceeasi perioada a anului 2019.
Diferenta dintre energia electrica vanduta de Societate si energia electrica produsa si livrata de CNE
Cernavoda (231,4 mii MWh) este reprezentata de energia electrica achizitionata pentru acoperirea
integrala a obligatiilor contractuale, cantitate de energie electrica care a fost achizitionata in proportie de
46% de pe piata spot, 40% prin contracte la termen, iar restul de pe PE.
Veniturile realizate pe piata de energie electrica aferente livrarilor de energie electrica din perioada 1
ianuarie – 30 septembrie 2020 sunt de 1.737.660.262 lei (din care 145.161 lei reprezinta venituri
redistribuite rezultate din echilibrarea sistemului), mai mici cu 5,8% fata de veniturile bugetate pentru
perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2020 si respectiv mai mici cu 2,1% fata de realizarile din aceeasi
perioada a anului anterior.

Conform strategiei de vanzari:
in perioada mai – iunie 2020, au fost incheiate 4 contracte
de cumparare pe PCCB – NC si realizate 10 tranzactii pe
PC – OTC de cumparare in luna iulie, pentru o cantitate
orara de 95 MWh/h, la un pret mediu de 233,2 lei/MWh,
ce au acoperit partial obligatiile de vanzare asumate prin
contracte, al caror pret mediu ponderat in luna iulie 2020 a
fost de 266,77 lei/MWh;
in luna iunie 2020, au fost incheiate 5 contracte de
cumparare pe Pietele Centralizate, pentru o putere
constanta de 50 MWh, cu livrare in saptamana 22 – 28
iunie, la un pret mediu de 163,3 lei/MWh, ce au acoperit
partial obligatiile de vanzare asumate prin contracte, al
caror pret mediu ponderat in luna iunie 2020 a fost de
249,16 lei/MWh.
Pretul mediu ponderat de vanzare, pentru cantitatile de energie
electrica vandute (fara piata reglementata si PE), rezultat in
perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2020, este de 227,15
lei/MWh (inclusiv Tg). Spre comparatie, pretul mediu ponderat
al tuturor tranzactiilor incheiate pe pietele in care SNN a activat
in perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2020 (PCCB – LE, PCCB
– LE flex, PCCB – NC, PC – OTC, PZU si PI), calculat in baza
valorilor publicate de OPCOM in rapoartele de piata lunare, este
de 228,55 lei/MWh. In perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2019,
pretul mediu ponderat de vanzare, pentru cantitatile de energie
vandute (fara piata reglementata si PE), a fost de 229,95
lei/MWh (inclusiv Tg).
Ca urmare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.
114/28.12.2018, ce modifica si completeaza Legea energiei
electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, ANRE a emis
Ordinul nr. 216/11.12.2019 de aprobare a Metodologiei de
stabilire a preturilor pentru energia electrica vanduta de
producatori pe baza de contracte reglementate si a cantitatilor de
energie electrica din contractele reglementate incheiate de

producatori cu furnizorii de ultima instanta. Conform Deciziei
ANRE nr. 2213/23.12.2019, cantitatea atribuita SNN pentru
semestrul I 2020 pe contracte reglementate este de 1.087 GWh,
din care 701,4 GWh pentru trimestrul I 2020 si 385,6 GWh
pentru trimestrul II 2020. Pentru semestrul I 2020, ANRE a
stabilit pentru SNN un pret reglementat de 188,47 lei/MWh (fara
Tg). Pentru semestrul II 2020, ANRE a emis Ordinul nr.
88/12.06.2020 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a
tarifelor reglementate si a preturilor aplicate de furnizorii de
ultima instanta clientilor finali pentru perioada 1 iulie – 31
decembrie 2020 […]. Conform Deciziei ANRE nr.
1077/29.06.2020, cantitatea atribuita SNN pentru semestrul II
2020 pe contracte reglementate este de 1.095 GWh, din care
394,9 GWh pentru trimestrul III 2020 si 700,1 GWh pentru
trimestrul IV 2020. Pentru semestrul II 2020, ANRE a stabilit
pentru SNN un pret reglementat de 182,63 lei/MWh (fara Tg).
Cantitatile de energie electrica vandute pe piata concurentiala a
contractelor bilaterale au reprezentat in perioada 1 ianuarie – 30
septembrie 2020 o cota procentuala de 51,1% din volumul total
al energiei electrice vandute. Pretul mediu de vanzare pe
contractele bilaterale in aceasta perioada a fost de 266,81
lei/MWh (cu Tg inclus), inregistrand o crestere de 15,9% fata de
pretul mediu inregistrat in aceeasi perioada a anului 2019, de
230,14 lei/MWh (cu Tg inclus); in conditiile in care valorile
tarifului de transport de introducere a energiei electrice in retea
Tg au fost urmatoarele: 1,18 lei/MWh pentru perioada 1 iulie
2018 – 31 decembrie 2019 conform Ordin ANRE nr.
108/20.06.2018 si 1,30 lei/MWh pentru perioada 1 ianuarie 2020
– 30 septembrie 2020 conform Ordin ANRE nr. 218/11.12.2019.
Pe piata spot (PZU si PI), in perioada 1 ianuarie – 30 septembrie
2020 s-a vandut o cantitate de energie electrica reprezentand
29,9% din volumul total de vanzari, fata de o cota procentuala de
11,8% inregistrata in aceeasi perioada a anului 2019. Pretul
mediu de vanzare a energiei pe piata spot (PZU si PI) realizat de

SNN in perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2020 a fost de
159,46 lei/MWh (cu Tg inclus), fata de 228,62 lei/MWh (cu Tg
inclus) inregistrat in aceeasi perioada a anului 2019.
In perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2020, SNN a derulat 179
contracte de vanzare energie, dupa cum urmeaza:
10 contracte reglementate, din care 5 cu livrare in prima
ora a lunii ianuarie;
86 contracte incheiate pe PCCB - LE;
44 contracte incheiate pe PCCB - NC;
37 tranzactii incheiate pe PC - OTC;
2 contracte de furnizare pentru 2 consumatori finali.
Nu au fost reziliate contracte si nu s-au semnalat intarzieri
semnificative fata de termenele scadente de plata prevazute in
contracte in perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2020. In toate
cazurile in care au fost intarzieri, Societatea a transmis notificari
si a perceput penalitati in conformitate cu prevederile
contractuale.
Cantitatile de energie electrica vandute in trimestrul III 2020 si
veniturile corespunzatoare, repartizate pe tipuri de contracte de
vanzare sunt prezentate in tabelul de mai jos:
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Proiecte de investitii
Valoarea totala a programului de investitii al SNN pentru anul 2020 este de
309.544 mii lei (fara componenta alocata platii serviciului datoriei aferent
imprumuturilor pe termen lung), program aprobat prin Hotararea nr.
3/05.03.2020 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN, ca parte a
Bugetului de Venituri si Cheltuieli (“BVC”) al SNN pentru anul 2020.
Situatia comparativa a realizarilor investitionale (valorice si procentuale)
pentru anul 2020 fata de perioada comparativa a anului 2019 este prezentata
in tabelul de mai jos:

An

Valoare
program investitii
[mii RON]

Realizat
(01.01 - 30.09)
[mii RON]

Grad de realizare
(01.01 - 30.09)
(%)

2020

309.544

157.112

50,8%

2019

256.548

178.370

69,5%

Ca si in anii anteriori, Nuclearelectrica S.A. si-a structurat programul de
dezvoltare investitii pe obiective definite in raport cu nevoile sucursalelor de
productie (CNE Cernavoda si FCN Pitesti), astfel incat sa obtina un nivel cat
mai ridicat de utilizare al capacitatii de productie (EAF Energy Availability
Factor) in conditiile respectarii normelor de securitate nucleara si a
mentinerii pe termen lung a nivelului de excelenta in exploatarea centralei.
Totodata programul de dezvoltare urmareste sa raspunda necesitatii de
modernizare/retehnologizare a unor sisteme, din considerente atat de natura
economica (reduceri de consumuri specifice, imbunatatirea unor parametri
caracteristici proceselor deservite, cu impact pozitiv asupra eficientei) cat si
de natura juridica, fiind necesare implementarea unor imbunatatiri asociate
securitatii nucleare, protectiei mediului si securitatii muncii, acestea
reprezentand cerinte imperative, venite din partea autoritatilor de
reglementare din domeniu.

Analiza gradului de realizare a programului de investitii la 30
septembrie 2020
Programul de investitii al SNN pentru anul 2020, anexa la BVC,
a fost dimensionat valoric luand in considerare angajamentele
contractuale in derulare, estimarile cu privire la obiectivele de
investitii ce urmeaza a se realiza in anul urmator, inclusiv sume
alocate unor proiecte de investitii pentru care se anticipeaza
indeplinirea anumitor cerinte aflate in afara controlului SNN (de
exemplu: avize prealabile ale unor autoritati de reglementare,
termene legale privind finalizarea procedurilor de achizitie
publica inclusiv contestatii, obtinerea aprobarilor necesare de la
organele corporatiste SNN etc.), pentru a permite implementarea
acestor proiecte cu incadrarea in valorile bugetare aprobate.
Cele mai mari proiecte de investitii care sunt planificate a se
finaliza in cursul anului 2020 sunt: Modulul 11 DICA;
modernizarea si extinderea Sistemului de protectie fizica –
prioritate 2, etapa 1; retehnologizarea transformatorului de
evacuare putere si livrarea acestuia la CNE Cernavoda si
amenajarea Depozitului Seiru. Pe langa acestea, programul de
investitii cuprinde si inspectiile si reparatiile capitale realizate la
Unitatea 1 CNE Cernavoda in timpul opririi planificate, alte
proiecte de investitii necesare in cadrul Sucursalei CNE
Cernavoda, Sucursalei FCN Pitesti si Sediului Central, precum
si obiective de investitii cu finalizare in urmatorii ani.

Dintre proiectele de investitii prevazute in programul de investitii mentionam:
-

„Oprire planificata a Unitatii 1 CNE Cernavoda (inspectii generale regulate si
reparatii capitale)”: bugetat 111.297 mii lei – gradul valoric de realizare la 30
septembrie 2020 este de 76,3%.

-

„Extinderea duratei de viata a Unitatii 1 prin retubarea reactorului si
retehnologizarea sistemelor principale”: bugetat 49.710 mii lei – gradul valoric de
realizare la 30 septembrie 2020 este de 58,2%.

-

„Depozit intermediar de combustibil ars”: bugetat 10.053 mii lei – gradul valoric de
realizare la 30 septembrie 2020 este de 25,4%. Receptia Modulului 11 a avut loc in data
de 5 iunie 2020. S-a finalizat procesul de contractare a lucrarilor de constructie a
Modulelor 12 – 17, contractul fiind semnat in data de 12 iunie 2020.

-

„Modernizare si extindere Sistem de protectie fizica”: bugetat 8.511 mii lei – gradul
valoric de realizare la 30 septembrie 2020 este de 28,4%.

-

“Amenajarea Depozitului Seiru”: bugetat 2.871 mii lei – gradul valoric de realizare la

-

30 septembrie 2020 este de 129,8%. Bugetarea acestei investitii s-a realizat cu prudenta,
intrucat la momentul intocmirii BVC 2020 existau incertitudini legate de continuarea
acesteia.
“Marirea sigurantei in functionarea sistemului de evacuare a puterii din CNE
Cernavoda, prin retehnologizarea transformatoarelor de evacuare putere si
asigurarea unui trafo de rezerva pentru doua unitati”: bugetat 2.194 mii lei – gradul
valoric de realizare la 30 septembrie 2020 este de 131,8%.

-

-

„Imbunatatirea raspunsului CNE Cernavoada, respectiv a functiilor de securitate
nucleara in cazul evenimentelor din afara bazelor de proiectare ca urmare a
accidentului nuclear survenit la centrala nucleara Fukushima 1, Japonia”: bugetat
1.486 mii lei – gradul valoric de realizare la 30 septembrie 2020 este de 5%.

-

“Modernizarea liniei de fabricatie fascicule”: bugetat 551 mii lei – gradul
valoric de realizare la 30 septembrie 2020 este de 92,7%.

-

„Dotari”, reprezentand achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii: bugetat
71.478 mii lei – gradul valoric de realizare la 30 septembrie 2020 este de 22,7%.

Retehnologizarea Unitatii 1 CNE Cernavoda reprezinta cel mai mare proiect de investitii derulat in
exclusivitate de Nuclearelectrica.
Orice unitate nucleara are o durata de viata limitata, stabilita prin proiect. In cazul unitatilor cu tehnologie
CANDU, durata de viata proiectata este de 210.000 ore de functionare la putere nominala, care la un factor de
capacitate de 80%, se traduce intr-o durata operationala economica de exploatare de circa 30 de ani.
Principalele componente si structuri care limiteaza durata de viata sunt canalele de combustibil, feederii si
anvelopa reactorului nuclear.
Date fiind costurile majore pe care le presupune realizarea unor unitati noi de productie de mari dimensiuni,
utilizand tehnologie nucleara, alternativa retehnologizarii este atractiva pentru proprietarul unei unitati
nucleare. Principalul avantaj al unei asemenea optiuni este acela ca, la finalul retehnologizarii, proprietarul se
va afla in posesia unei unitati nucleare capabile sa functioneze la parametrii de proiect pentru inca un ciclu de
viata (25 – 30 de ani), la costuri situate in jurul a 40% din cele pe care le-ar presupune construirea unui
obiectiv similar nou. Suplimentar, retehnologizarea este mai avantajoasa decat construirea unei capacitati noi
prin faptul ca durata necesara pentru lucrarile efective de retehnologizare este semnificativ mai scurta,
estimata, pe baza informatiilor disponibile in acest moment, intre 24 si 30 de luni.

Misiunea de evaluare Pre – SALTO privind derularea proiectului de Retehnologizare a Unitatii 1 CNE
Cernavoda
Prin Comunicatul de presa publicat in data de 21 februarie 2020, SNN a anuntat ca in luna februarie 2020, a
avut loc la CNE Cernavoda o misiune internationala de evaluare Pre – SALTO (Safety Aspects of Long Term
Operation) a Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (“AIEA”), privind derularea proiectului de
Retehnologizare a Unitatii 1 CNE Cernavoda.

Echipa internationala de evaluare a constatat o utilizare eficienta a programelor aferente derularii primei faze a
proiectului, cu respectarea graficului de timp si o utilizare eficienta a experientei internationale in proiecte de
retehnologizare realizate in cadrul altor unitati CANDU si a recomandat imbunatatirea continua a strategiei de
operare pe termen lung si revizuirea permanenta a procesului corelat cu implementarea unei metodologii
comprehensive in ceea ce priveste structurile si componentele procesului de operare pe termen lung.

Prin Raportul Curent publicat in data de 9 octombrie 2020, SNN a
informat actionarii si investitorii cu privire la parafarea Acordului intre
Guvernul Romaniei si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind
cooperarea in legatura cu proiectele nuclearo – energetice de la
Cernavoda si in sectorul energiei nucleare civile din Romania, in data
de 9 octombrie 2020, la Washington DC. Prin raportare la proiectele
de investitii derulate de SNN, faza de parafare a acestui acord vizeaza
in principal extinderea capacitatii centralei nucleare CNE Cernavoda si
Proiectul de Retehnologizare a Unitatii 1 CNE Cernavoda.
De asemenea, Guvernul Statelor Unite ale Americii si-a exprimat
interesul de a prospecta institutii de finantare care sa sprijine
finantarea globala a proiectelor cu respectarea politicilor, procedurilor
si a independentei decizionale a acestor institutii, aceasta componenta
financiara fiind inclusa in Acordul Interguvernamental. In
conformitate cu legislatia nationala si europeana, Proiectul de Acord
Interguvernamental urmeaza sa fie transmis Comisiei Europene
conform prevederilor Tratatului Euratom.

Proiectul Unitatilor 3 si 4
Prin Hotararea nr. 8/12.06.2020 a Adunarii Generale Extraordinare a
Actionarilor Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.,actionarii SNN au
decis Abrogarea Strategiei de continuare a Proiectului Unitatile 3 si 4 de la
CNE Cernavoda prin organizarea unei proceduri de selectare de investitori
(2014) precum si a Strategiei revizuite de continuare a Proiectului Unitatile 3
si 4 de la CNE Cernavoda prin organizarea unei proceduri de selectare de
investitori (2018) si mandatarea Consiliului de Administratie al SNN sa
initieze procedurile/demersurile/actiunile privind incetarea negocierilor cu
CGN, precum si incetarea efectelor juridice (prin acordul partilor, denuntare
etc) a urmatoarelor documente: “Memorandumul de Intelegere privind
dezvoltarea, construirea, operarea si dezafectarea Unitatilor 3 si 4 de la CNE
Cernavoda (MoU), si respectiv a (ii) Acordului Investitorilor in forma
preliminara.”
De asemenea, actionarii au decis mandatarea Consiliului de Administratie al
SNN de a initia demersurile necesare pentru analiza si cristalizarea optiunilor
strategice privind constructia de noi capacitati de productie de energie
electrica din surse nucleare.

Prin Raportul Curent publicat in data de 9 octombrie 2020, SNN a informat
actionarii si investitorii cu privire la parafarea Acordului intre Guvernul
Romaniei si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea in legatura
cu proiectele nuclearo – energetice de la Cernavoda si in sectorul energiei
nucleare civile din Romania, in data de 9 octombrie 2020, la Washington DC.
Prin raportare la proiectele de investitii derulate de SNN, faza de parafare a
acestui acord vizeaza in principal extinderea capacitatii centralei nucleare CNE
Cernavoda si Proiectul de Retehnologizare a Unitatii 1 CNE Cernavoda.

De asemenea, Guvernul Statelor Unite ale Americii si-a exprimat
interesul de a prospecta institutii de finantare care sa sprijine
finantarea globala a proiectelor cu respectarea politicilor,
procedurilor si a independentei decizionale a acestor institutii,
aceasta componenta financiara fiind inclusa in Acordul
Interguvernamental. In conformitate cu legislatia nationala si
europeana, Proiectul de Acord Interguvernamental urmeaza sa fie
transmis Comisiei Europene conform prevederilor Tratatului
Euratom.

SNN in cifre si indicatori
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Evolutia pretului
actiunii SNN la BVB in
primele 9 luni ale
anului 2020

