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 APROBAT,  
Nr 10636/08.09.2020  

 
 

Presedintele Consiliului de Administratie 
 

Teodor Chirica 
 
                  

Nota privind supunerea spre aprobare Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, a 
infiintarii, de catre S.N. Nuclearelectrica S.A., a unei filiale in vederea internalizarii unor 

servicii si realizarea de economii in ceea ce priveste costurile companiei 
  

I. Context 

 
In conformitate cu prevederile art. 13 lit. c) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, 
republicata, cu modificarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr. 1086/2013 pentru aprobarea 
Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern si ale Planului anual de audit 
intern, incepand cu 06.04.2020 s-a efectuat o misiune de consiliere formala, de tip ad-hoc, la solicitarea 
Directorului General al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (“SNN” sau “Societatea”), privind 
analiza si identificarea unor activitati cu potential de internalizare, precum si intocmirea unor planuri 
de afaceri in vederea simularii si realizarii unor previziuni financiare. 
  
Aria de analiza a auditului misiunii de consiliere a constat in analiza si identificarea acelor servicii / 
afaceri, care internalizate ar putea conduce la obtinerea unor reduceri ale costurilor de operare si a unor 
sinergii pentru SNN in perspectiva infiintarii unei entitati afiliate care sa preia desfasurarea acestor 
activitati.   
 
Obiectivele principale ale misiunii de audit public intern au constat in: 
 
a.) Identificarea contractelor incheiate de SNN cu valoare ridicata si cu potential de internalizare. 
b.) Analiza financiara a contractelor identificate urmarindu-se in principal capacitatea acestora de a 
genera profit si lichiditati. 
c.) Intocmirea unor planuri de afaceri pentru serviciile analizate cu potential ridicat de reducere a 
costurilor pentru SNN 
 
In urma analizei efectuate se desprind urmatoarele concluzii:  
 

• Preluarea unor activitati desfasurate de furnizori are o serie de avantaje: dezvoltarea 
cunostintelor si expertizei angajatilor pentru pastrarea acestora in organizatie in vedere 
imbunatatirii capacitatii de a raspunde rapid schimbarilor in mediul de business, cresterea 
calitatii si sigurantei printr-un personal motivat, control mai bun asupra costurilor si reducerea 
dependentei fata de furnizori, protejarea informatiilor si a know-how-ului.  

• SNN a externalizat o serie de procese interne.  O parte din acestea au fost analizate in vederea 
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evaluarii oportunitatii de internalizare: manipularea produselor in depozitele CNE, montarea – 
demontarea si inchirierea schelelor la CNE, serviciile de curatenie si decontaminare pentru U1 
si U2 ale CNE si gospodarirea deseurilor radioactive, precum si mentenanta electrica si 
mecanica la CNE.   

 
In urma analizei, a rezultat ca procesul de gospodarire a deseurilor radioactive, in cazul 
internalizarii sale, va avea o eficienta ridicata si va necesita un minim de resurse umane, usor de 
gestionat, aducand SNN economii considerabile.  Astfel, propunerea este de a internaliza acest 
proces, prin infiintarea unei noi companii in care SNN sa fie actionar majoritar, urmand ca in 
viitor, aceasta companie sa preia treptat si alte servicii analizate prin misiunea de consiliere: 
servicii de curatenie, servicii de manipulare in depozitele CNE, servicii de mentenanta sisteme de 
control si mecanica ventilatie la CNE.  
 
Noua companie va fi de tipul societate cu raspundere limitata, la care SNN va fi asociat unic. In cazul 
in care, in viitor, se va decide admiterea la tranzactionare la Bursa de Valori Bucuresti (platforma Aero), 
se poate schimba forma juridica a societatii prin hotararea asociatului unic. 
 

II. Aspecte legale 
 
Forma juridica 
 
In ceea ce priveste forma juridica a noii companii, au fost analizate forma de societate pe actiuni si 
forma de societate cu raspundere limitata. Ca urmare a analizei, avand in vedere ca, spre deosebire de 
societatea pe actiuni pentru care cadrul legal aplicabil stabileste un numar minim de 2 actionari, in cazul 
societatii cu raspundere limitata, este posibila existenta unui asociat unic, recomandarea este ca noua 
companie infiintata sa aibe forma juridica de societate cu raspundere limitata.  
 
Forma juridica propusa pentru compania nou infiintata este societate cu raspundere limitata la care 
SNN sa fie asociat unic.  
 
Aspecte legate de aplicabilitatea prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa 
a intreprinderilor publice 
 
În sensul OUG nr. 109/2011, respectiv art. 2 pct. 2 lit. c) sunt considerate întreprinderi publice și, pe 
cale de consecință, sunt supuse dispozițiilor speciale ale OUG nr. 109/2011, societățile la care una 
sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la lit. a) şi b)1 dețin o participație majoritară sau 
o participare care le asigură controlul.  
 
OUG nr. 109/2001 prevede expres la art. 25 faptul că organizarea și funcționarea întreprinderilor 
publice societati, prevazute la art. 2 pct. 2 lit. b) si c) sunt reglementate de legea guvernanței corporative 
și, unde aceasta nu dispune, de dispozițiile Legii nr. 31/1990, dar și de dispozițiile Codului Civil.  

                                                 
1 a) regii autonome înființate de stat sau de o unitate administrativ-teritorială; b) companii şi societăți naționale, societăți la care statul sau o unitate 
administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul; 
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Pot avea calitatea de societăți întreprinderi publice, și societățile cu răspundere limitată, incluzând aici 
și societatea cu răspundere limitată cu asociat unic. Din punct de vedere al cadrului legal aplicabil, și 
aceste societăți vor intra, ca și societățile pe acțiuni, sub incidența legii guvernanței corporative și, unde 
aceasta nu dispune, a dispozițiilor Legii nr. 31/1990 dar și a dispozițiilor Codului civil.  
 
De precizat însă că, prin derogare de la prevederile O.U.G. nr. 109/2011 referitoare la procedura de 
desemnare a membrilor organelor de conducere, în cazul acestor societăți (societățile cu răspundere 
limitată), art. 60 alin. 2 din OUG nr. 109/2011 prevede că în cazul societăților înființate conform Legii 
nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care nu sunt organizate ca 
societăți pe acțiuni, numărul administratorilor şi procedura de selecție a acestora, precum şi 
constituirea unor comitete ale administratorilor sunt stabilite de autoritatea publică tutelară prin 
actul constitutiv al societăților respective. Practic, în cazul acestor societăți, procedurile instituite prin 
legea guvernanței corporative pot fi mai simple decât în cazul societăților pe acțiuni. 
 
Cu privire la autoritatea publica tutelară,  art. 2 pct. 3 lit. c)  din OUG nr. 109/2011 menționează ca, 
autoritatea tutelara este instituția care coordonează exercitarea de către una sau mai multe 
întreprinderi publice prevăzute la pct. 2 lit. a) şi/sau lit. b) a calității de acționar sau asociat la o 
societate controlată. 
 
Cu privire la competentele autorității publice tutelare in cazul societăților la care una sau mai multe 
întreprinderi publice prevăzute la lit. a) şi b)  dețin o participație majoritară sau o participare care le 
asigură controlul, art. 3 pct. 3 din OUG nr. 109/2011 prevede că autoritatea publică competentă are 
următoarele competențe: 

a) să vegheze la exercitarea de către întreprinderea publică, în condiții de eficiență economică şi 
strategică, a calității de acționar; 

b) să vegheze la respectarea de către societatea controlată a principiilor de eficiență economică şi 
profitabilitate; 

c) să se asigure prin reprezentanții în adunarea generală a acționarilor şi prin structurile de 
guvernanță corporativă de reflectarea cerințelor din scrisoarea de așteptări în indicatorii de 
performanță financiari şi nefinanciari ce constituie anexă la contractul de mandat; 

d) să monitorizeze şi să evalueze prin structurile de guvernanță corporativă proprii indicatorii de 
performanță financiari şi nefinanciari anexați la contractul de mandat; 

e) alte atribuții prevăzute de lege. 
 
Exemple de întreprinderi publice care funcționează ca societăți cu răspundere limitata: 
 SOCIETATEA DE STRATEGIE PENTRU PIATA DE GROS SRL 
 FILIALA "SERVICII PUBLICE" SRL a  COMPANIEI NATIONALE A CUPRULUI, 

AURULUI SI FIERULUI "MINVEST" SA DEVA  
 FILIALA DE ÎNMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIEŞTI SRL a SNGN 

ROMGAZ SA 
 Societăți de servicii înființate la nivelul administrațiilor locale: SC Administrare Active Sector 

3 SRL, SC SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL. 
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Denumirea societatii 
 
In urma analizei tipurilor de servicii care vor fi cuprinse in obiectul de activitate, precum si a 
disponibilitatilor de nume la ONRC, o denumire posibila este Nuclearelectrica Serv. Totusi, denumirea 
finala va fi stabilita de Consiliul de Administratie SNN odata cu aprobarea Statutului noii filiale. 
 
Aspecte legate de temeiul legal pentru incheierea directa a contractelor de servicii intre SNN si 
compania nou infiintata  
In urma analizei prevederilor legislative privind achizitiile publice sectoriale (Legea 99/2016), echipa 
de consiliere a DAI (Departamentul Audit Intern) a identificat anumite exceptii, in vederea posibilitatii 
acordarii directe de contracte catre noua companie infiintata, fara licitatie publica. Pentru 
confirmarea concluziilor DAI, s-a solicitat sprijinul de specialitate din partea Directiei Juridice din 
cadrul SNN, iar opinia juridica exprimata de acestia este in sensul in care SNN va avea dreptul sa 
incheie direct contracte de servicii cu compania nou infiintata, aplicabilitatea Legii nr. 99/2016 fiind 
exceptata. 
Conform art. 47 alin. (1) si (2) din Legea nr. 99/2016: 
„(1) Prezenta lege nu este aplicabila contractelor sectoriale atribuite de o entitate contractanta unei 
persoane juridice de drept privat sau de drept public in cazul in care sunt indeplinite cumulativ 
urmatoarele conditii: 
a) entitatea contractanta exercita asupra persoanei juridice in cauza un control similar celui pe care 
il exercita asupra propriilor departamente sau servicii; 
b) mai mult de 80% din activitatile persoanei juridice controlate sunt efectuate in vederea indeplinirii 
sarcinilor care ii sunt incredintate de catre entitatea contractanta care o controleaza sau de catre alte 
persoane juridice controlate de respectiva entitate contractanta; 
c) nu exista participare privata directa la capitalul persoanei juridice controlate, cu exceptia formelor 
de participare a capitalului privat care nu ofera controlul sau dreptul de veto, dar a caror existenta 
este necesara potrivit dispozitiilor legale, in conformitate cu Tratatele, si care nu exercita o influenta 
determinanta asupra persoanei juridice controlate. 
(2) In sensul alin. (1) lit. a) se considera ca o entitate contractanta exercita asupra unei persoane 
juridice un control similar celui pe care il exercita asupra propriilor departamente sau servicii atunci 
cand exercita o influenta determinanta atat asupra obiectivelor strategice, cat si asupra deciziilor 
importante ale persoanei juridice controlate; un astfel de control poate fi exercitat si de o alta persoana 
juridica, ea insasi controlata in acelasi mod de catre entitatea contractanta. 
Astfel, pentru a fi in situatia exceptarii de la aplicarea prevederilor Legii nr. 99/2016, trebuie indeplinite 
toate cele trei conditii de la lit. a) - c) ale alin. (1) al art. 47, conditii care, in cazul infiintarii unei noi 
companii, acestea sunt indeplinite astfel:  
• SNN exercita asupra noii companii un control similar celui pe care il exercita asupra propriilor 

departamente sau servicii, astfel cum acest control similar este definit la alin. (2) al art. 47, respectiv 
exercita o influenta dominanta asupra obiectivelor si deciziilor noii companii infiintate; 

• activitatile noii companii infiintate sunt efectuate in scopul indeplinirii sarcinilor incredintate de 
SNN; 

• nu exista participare privata – SNN este asociat unic. 
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In concluzie, opinia juridica este ca ne incadram in exceptia de la art 47 din Legea nr. 99/2016, astfel 
incat SNN poate acorda / incredinta direct contracte de prestari servicii catre noua companie infiintata, 
fara a fi nevoie sa se parcurga etapele prevazute in legea achizitiilor publice sectoriale. 
 

III. Serviciile ce urmeaza sa fie contractate de SNN cu compania nou infiintata 
 
Initial, investitia isi propune preluarea serviciilor de gospodarire deseuri radioactive de la 
furnizorul extern.  Procesul de gospodarire a deseurilor a fost incredintat in 2015 furnizorului MATE 
FIN, valoarea contractului fiind de 22,090,000 Euro pe o perioada de 5 ani (plus 2 ani in vederea 
returnarii butoaielor cu cenusa). 
 
Pentru desfasurarea acestor servicii furnizorul: 

• utilizeaza butoaiele metalice puse la dispozitie de CNE in vederea containerizarii deseurilor; 
• acceseaza gratuit utilitatile necesare prestarii serviciilor puse la dispozitie de CNE; 
• utilizeaza laboratorul CNE de caracterizare deseuri; 
• asigura contra cost service-ul si piesele de schimb necesare intretinerii preventive si corective 

a echipamentelor din laboratorul CNE; 
• s-a angajat prin contract sa presteze activitatile de pretratare/procesare si caracterizare cu 11 

persoane; 
• pentru tratarea si conditionarea deseurilor foloseste subcontractori autorizati cum ar fi: 

Belgoprocess, Studsvik Nuclear, Kinetrics, Socodei; 
 
Realizarea activitatilor de gospodarire a deseurilor presupune desfasurarea de operatiuni in Unitatile 1 
si 2, si in hala Depozitului Intermediar de Deseuri Radioactive amplasat in zona protejata a CNE 
Cernavoda.  Acest proces cuprinde urmatoarele activitati:  
 
Activitati de caracterizare pe care compania le va efectua vor cuprinde toate categoriile de deseuri 
radioactive slab si mediu active care se produc in operare normala si opriri planificate/neplanificate, cu 
exceptia cartuselor filtrante uzate radioactive provenite din sistemele nucleare.  Compania va asigura 
aparatura de caracterizare suplimentara fata de cea existenta la CNE Cernavoda pentru a caracteriza 
deseurile radioactive depozitate in DIDSR (Depozitul Intermediar de deseuri Solide Radioactive) si 
deseurile radioactive nou generate in termenele stabilite de CNE Cernavoda.  
 
Activitati de procesare a deseurilor radioactive care se vor realiza atat cu instalatii/echipamente 
existente la CNE Cernavoda cat si cu instalatii/echipamente suplimentare asigurate si intretinute de 
noua companie. 
 
Tratarea/conditionarea deseurilor radioactive incinerabile si metalice se va realiza la un operator 
autorizat.  In contract furnizorul a mentionat operatorii din care enumeram: Belgoprocess, Studsvik 
Nuclear, Kinetrics, Socodei.  
 
Domeniul de activitate al noii companii va include si alte tipuri de servicii astfel incat SNN sa aibe 
posibilitatea ca, in timp, sa contracteze si alte tipuri de servicii in mod direct de la aceasta companie in 
cazul in care va fi mai eficient din punct de vedere economic. 
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IV. Autorizatii necesare 
 
Referitor la autorizarea noii companii, trebuie avute in vedere urmatoarele aspecte: 
 

1. Noua entitate trebuie autorizata in conformitate cu cerintele normelor CNCAN, NMC / NSR.  
 
In aceste conditii se considera indeplinita cerinta din autorizatia de mediu pentru CNE Cernavoda - 
Unitatile 1 si 2, care specifica ca tratarea/conditionarea deseurilor radioactive pe ampalasmantul CNE 
se realizaeaza de catre un oprator autorizat CNCAN. 
 

2. Din punct de vedere al protectiei mediului, noua companie trebuie sa aiba drept activitate 
prestarea de servicii pentru CNE Cernavoda – Unitatile 1 si 2. 

 
In sprijinul aceste recomandari, facem urmatoarele precizari: 
 
Procedura de autorizare de mediu pentru noua entiate depinde esential de activitatile specificate in 
certificatul constatator, si anume:  
 

a) Daca, compania are in obiectul sau de activitate doar prestari servicii, atunci nu se pune 
problema unei proceduri complexe de autorizare din punct de vedere al protectiei mediului; 
 

b) Daca in scopul activitatilor noii companii, in afara de activitatea de prestari servicii, se introduc 
activitati suplimentare cu caracter industrial sau care presupun preluarea de active din 
patrimoniul CNE Cernavoda - Unitatile 1 si 2, atunci in conformitate cu prevederile art. 10 din 
OUG 195/2005, noua companie trebuie sa urmeze o procedura completa de autorizare de mediu. 
In plus, autorizatia de mediu a CNE Cernavoda Unitatile 1 si 2 urmeaza sa fie revizuita in baza 
prevederilor articolului de lege sus-mentionat. 

 
Pe cale de consecinta, solutia recomandata este cea a infiintarii unei companii al carui domeniu de 
activitatea sa fie unul exclusiv de prestari servicii. 
 

V. Analiza financiara 
 
Analiza financiara s-a bazat pe compararea costurilor generate de continuarea contractului cu Mate 
Fin cu cele rezultate din internalizarea activitatii. Costurile previzionate ale continuarii activitatii cu 
furnizorul, pentru urmatorii 5 ani, sunt de 15,677,500 Euro. In vederea estimarii costurilor interne de 
procesare au fost solicitate si utilizate informatii furnizate de CNE referitoare la cantitatea de deseuri 
estimata a fi supusa operatiilor de pretratare si caracterizare, echipamentele si utilajele necesare, 
resursele umane si materialele de laborator necesare. Astfel, totalul costurilor interne operationale de 
procesare, caracterizare si tratare se ridica la 8,918,125 Euro.  
 
Economia operationala rezultata in cazul internalizarii activitatii gospodarire a deseurilor este de 
6,759,735 Euro pe 5 ani.  
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Costuri interne caracterizare si pretratare deseuri o masa medie de 
29,311 kg / an (Euro) 

Costuri  pe 5 
ani (Euro) 

Salarii personal operational 1,451,735  
Materiale 2,809,856  
Amortizare echipamente si utilaje 777,605  
Servicii de reparatii si intretinere echipamente laborator si utilaje 130,000  
Cost autorizatii CNCAN si Autorizatie de Securitate Radiologica (ASR) 
pentru produsul final solidificat  

30,801  

Alte cheltuieli  94,807  
Total costuri interne caracterizare si pretratare deseuri  5,294,804  

Costuri tratare/conditionare din care: 
Cantitate 
estimata 

kg/an 

Tarif/ Kg 
(Euro)- 
contract 
Mate Fin 

Costuri pe 5 ani 
(Euro) 

deseuri combustibile (tarif MateFin)             
11,655  29                

1,690,027  

carbune  activ (tarif MateFin)               
2,479  41                    

508,246  

metal (tarif MateFin)               
6,993  24.3                    

849,672  

solidificare (tarif MateFin)                   
779  70.7                    

275,377  

Transport butoaie                         
300,000  

Subtotal cost caracterizare si conditionare                    
3,623,322  

Total General costuri internalizare                    
8,918,125  

Castig potential din internalizarea activitatii caracterizare si pretratare 
deseuri 

               
6,759,375  

 
Activitatea are o profitabilitate ridicata, rata rezultatului din exploatare fiind de 37%, iar EBITDA 
raportata la cifra de afaceri 42%. 
 
Cash flow-ul/variatia de trezorerie generata de aceasta activitate este peste 4,700 mii RON/an investitia 
recuperandu-se in 16 luni de la inceperea activitatii operationale.  
 
Investitia solicita fonduri de 8,028,705 lei pentru a acoperi procurarea de echipamente si utilaje 
(inclusiv TVA-ul aferent) si 806,369 lei pentru capitalul de lucru.  In tabele de mai jos sunt detaliate 
necesitatile privind finantarea societatii astfel incat fondurile sa fie alocate riguros, in functie de 
calendarul investitiei.    
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Resurse Financiare 

necesare pentru 
capitalul de 

lucru, din care 
pentru: 

Materii prime si 
materiale 

consumabile pt o 
luna de activitate 
(inclusiv TVA) 

Cheltuieli 
lunare cu 
personalul 

Alte servicii 
lunare prestate 

de terti (inclusiv 
TVA) 

Valoarea serviciilor 
lunare de tratare 
deseuri de catre 
furnizori externi 

806,369 (RON) 271,399 184,475 56,401 294,093 
 
Resursele umane necesare preluarii si continuarii activitatii sunt de 18 persoane, din care 13 in zona 
operationala si 5 in zona administrativa. Detaliile privind modul de calcul al salariilor sunt prezentate 
in Planul de afaceri anexat prezentei Note. 
 

Nr 
crt Post Numar 

persoane 

Salariu brut 
lunar pe 
persoana 

1 Tehnician  8 6,231 
2 Sef Laborator  2 15,441 

3 Ing 
Fizicieni/Chimisti 2 12,732 

4 Sef Dept Tratare 
Deseuri 1 17,609 

5 Director General 1 27,361 
6 Economist/Contabil 1 7,585 

7 Specialist Resurse 
Umane 1 11,649 

8 Auditor Intern 1 12,732 

9 Director 
Fin./Contabil Sef 1 21,943 

 TOTAL 18  
 

Echipamente/Utilaje RON (inclusiv 
TVA) 

Utilaj spalare, uscare, decantare, filtrare ulei, decontaminare 86,930 
Achizitie surse radioactive pentru laboratorul de caracterizare deseuri 
radioactive 285,566 
Masina de maruntit deseuri radioactive 610,825 
Sticlarie laborator 646,755 
Sistem Spectometru gama proiectat pentru masurare butoaie cu deseuri 
radioactive 5,795,300 
Spectometru alfa 579,530 
Calculatoare/laptop - 5 buc 23,800 

Total 8,028,705 
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Internalizarea acestor tipuri de servicii analizate de catre echipa de consiliere DAI, se va realiza prin 
infiintarea unei societati noi, forma juridica fiind societate cu raspundere limitata, cu intentia, ca in 
viitor, de a fi listata la bursa (in acest caz, societatea poate fi transformata in societate pe actiuni).  
Societatea va avea un consiliu de administratie format din 3 membri, unul din membrii fiind Directorul 
General al societatii. Cei doi membri ai consiliului de administratie, care nu sunt si angajati ai societatii, 
beneficiaza de indemnizație lunară fixă. Indemnizatia va fi stabilita prin contract de mandat și revizuită 
anual, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță prevăzuți în contract. 
 
Etapele principale ale proiectului de internalizare sunt:  

• infiintarea noii companii, cu includerea in obiectul de activitate a tuturor tipurilor de activitati 
posibil de realizat; 

• obtinerea autorizatiilor necesare desfasurarii activitatilor; 
• stabilirea si definitivarea unui calendar de activitati, a responsabilitatilor in vederea demararii 

activitatilor; 
• alocarea / asigurarea resurselor necesare demararii si derularii activitatilor; 
• recrutarea necesarului de personal 
• preluarea treptata a activitatilor analizate (gospodarire deseuri radioactive, etc). 

Planul de afaceri 
 
Anexat sunt prezentate detaliile investitiei sub forma Planului de afaceri dezvoltat pe o perioada de 5 
ani.   
 
VI. Propuneri 
 
Avand in vedere cele mentionate mai sus precum si prevederile art. 13 alin. (4) lit. c) din Actul 
Constitutiv al SNN potrivit carora Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SNN hotaraste 
asupra constituirii sau participarii la constituirea unor societati reglementate de Legea societatilor nr. 
31/1990, propunem urmatoarele: 

(i) Aprobarea infiintarii unei filiale, integral detinute de catre SNN, in calitate de asociat 
unic, avand urmatoarele caracteristici: 

 Forma juridica: filiala a SNN, in baza prevederilor art. 42 al Legii nr. 31/1990 a societatilor, 
republicata, cu modificarile si completarile la zi (“Legea societatilor”), organizata sub forma 
unei societati cu raspundere limitata, in baza prevederilor art. 2 lit. e) al Legii societatilor, si 
avand ca asociat unic SNN, in baza prevederilor art. 13 alin. (1) din Legea societatilor; 

 Obiectul de activitate al filialei va include: Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase, 
Colectarea deseurilor periculoase si activitati si servicii de decontaminare; Obiectul principal si 
obiectul secundar de activitate vor fi prevazute in Statutul care va fi aprobat de Consiliul de 
Administratie SNN; 

 Sediul social va fi in Cernavoda; adresa exacta va fi prevazuta in Statutul care va fi aprobat de 
Consiliul de Administratie al SNN 

 Durata filialei: nedeterminata; 
 Societatea va fi condusa de consiliu de administratie format din 3 membri care va fi desemnat 

de catre Consiliul de Administratie al SNN;  
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 Durata mandatului membrilor consiliului de administratie: 4 ani;  
 Capitalul social al filialei va fi 200 lei, potrivit art. 11 al Legii societatilor, aportul asociatului 

unic urmand a fi exclusiv in numerar. SNN are dreptul sa finanteze noua companie prin 
contractarea de imprumuturi asociat. 
 

(ii) Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie al SNN sa indeplineasca toate 
formalitatile de infiintare a noii filiale, incluzand – fara a se limita la – urmatoarele: 
stabilirea/alegerea sediului social al filialei, in localitatea Cernavoda, alegerea denumirii 
filialei, verificarea disponibilitatii si rezervarea denumirii filialei, intocmirea si aprobarea 
Statutului filialei, cu respectarea cerintelor legale, desemnarea membrilor Consiliului de 
Administratie, desemnarea auditorului/cenzorilor, intocmirea tuturor 
operatiunilor/formalitatilor de varsare a capitalului social (inclusiv deschiderea contului 
bancar, efectuarea efectiva a varsamintelor etc.), semnarea oricarei declaratii solicitate de 
lege in numele asociatului unic al filialei (de exemplu, declaratia de nesuprapunere sediu, 
declaratia privind indeplinirea, de catre SNN, a tuturor conditiilor necesare in raport cu 
cerintele legii, aplicabile pentru detinerea si exercitarea calitatii de asociat unic in cadrul 
filialei etc.), efectuarea platii tuturor taxelor si tarifelor aferente operatiunii de infiintare a 
noii filiale, contractarea serviciilor notariale si, daca este cazul, avocatiale, necesare pentru 
infiintarea noii filiale si, in general, efectuarea oricarei operatiuni si semnarea oricarui 
document in legatura cu infiintarea filialei.  
 
Pentru aducerea la indeplinire a celor anterior mentionate, Presedintele Consiliului de 
Administratie al SNN va putea sa delege atributiile/responsabilitatile in legatura cu 
infiintarea filialei oricarei alte persoane, inclusiv consiliului de administratie al filialei, care 
va fi desemnat, in aceasta calitate, prin decizie a Consiliului de Administratie al SNN.       

 
 

 
Director General 
Cosmin Ghita 
 
Director General Adjunct 
Dan Laurentiu Tudor 
 
Director Financiar 
Paul Ichim 
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