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                     Aprobat, 

Presedinte al Consiliului de Administratie 
                                                                                           Teodor Minodor Chirica 

 
 Catre:  Adunarea Generala a Actionarilor SNN  
 

 NOTA  
de informare a actionarilor cu privire la tranzactiile incheiate cu o alta  

intreprindere publica ori cu autoritatea publica tutelara,  
care intra sub incidenta art. 52 alin. (3) litera b) din OUG 109/2011  

cu modificarile si completarile ulterioare 
 
 

Consiliul de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare 
“SNN” sau “Societatea”), societate nationala pe actiuni, administrata in sistem unitar, infiintata si 
functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe 
langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/7403/1998, cod de identificare fiscala RO 10874881, cu 
sediul social in str. Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti, prin prezenta, 
 
in conformitate cu articolul 52 alin (3) litera b) din OUG 109/2011, informeaza actionarii, in cadrul 
primei adunari generale a actionarilor ce urmeaza incheierii actului juridic, asupra oricarei tranzactii 
incheiate de intreprinderea publica cu o alta intreprindere publica ori cu autoritatea publica tutelara, daca 
tranzactia are o valoare, individual sau intr-o serie de tranzactii, de cel putin echivalentul in lei a 100.000 
euro. 
 
Perioada tranzactiilor 
 
Data initiala: 01.04.2020 inclusiv 
Data finala: 30.06.2020 inclusiv 
 
Tranzactii supuse obligatiei de informare AGA 
 
In aceasta perioada au fost incheiate urmatoarele tranzactii care trebuie raportate de Consiliul de 
Administratie Adunarii Generale a Actionarilor in baza art. 52 alin. (3) litera b) din OUG 109/2011: 

 
Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. 

Strada Polona, nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, Romania; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;   
Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,  

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei 
office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro 

mailto:office@nuclearelectrica.ro
http://www.nuclearelectrica.ro/


2 

 

 
Tranzactii de achizitii: 
 
Nr. 
crt. 

Părtile actului 
juridic 

Data 
incheierii şi 
nr. act 

Natura actului 
juridic 

Descriere obiect Valoarea totală 

(lei si echivalent 
euro) 

Creanţe 
reciproce 

Garanţii 
constituite 

Termene şi 
modalităţi de plată 

Alte 
elemente 
semnific

ative 

Valoare 
cumulata 

ultimele 12 
luni serie 
tranzacţii 

(dacă valoarea 
individuală< 
100.000 euro 

1 SNN SA – 
ADMINISTRATIA 
NATIONALA 
„APELE ROMANE” 

 – 
ADMINISTRATIA 
BAZINALA DE 
APA DOBROGEA 
LITORAL 

04.05.2020/
558 

Act aditional nr. 3 
la Abonamentul 
de 
utilizare/exploatar
e a resurselor de 
apa nr. 66/2019 
(RUEC Nr. 
427/14.05.2019) 

Majorare valoare 
abonament pentru 
anul 2020 (Obiect 
contract: Primire 
ape uzate in 
resursa provenite 
de la Centrala 
Nucleara - 
Unitatea 1 si 
Unitatea 2, in anul 
2020) 

360.964,76 Lei/ 

74.581,12 Euro 

- - 30 zile de la 
emiterea facturii 

 19.203.539,59 
Lei/ 

3.967.919,41 
Euro 

2 SNN SA - 
INSTITUTUL 
NATIONAL DE 
CERCETARE - 
DEZVOLTARE 
PENTRU 
TEHNOLOGII 
CRIOGENICE SI 
IZOTOPICE (ICSI 
RM. VALCEA) 

03.06.2020/
675 

Contract de 
servicii 

Servicii de 
monitorizare a 
mediului (sol si 
vegetatie) pentru 
FCN Pitesti 

Pret maximal 

185.600 Lei/ 

38.349,48 Euro 

Datorii: 
 

1.500,00 lei 

- Semestrial, in 
termen de 30 zile de 

la receptia 
serviciilor efectuate, 

pe baza facturii 
fiscale in original si 
a documentelor de 
receptie emise fara 

observatii 

 21.374.550,15 
Lei/ 

4.416.503,12 
Euro 

 

 

3 SNN SA – 
ASOCIERE: 
INSTITUTUL 
NATIONAL DE 
CERCETARE - 
DEZVOLTARE 
PENTRU 
TEHNOLOGII 
CRIOGENICE SI 

17.06.2020/
679 

Contract de 
servicii 

Servicii de 
consultanta, 
inginerie si 
supravegherea si 
urmarirea 
executantului la 
implementarea 
proiectului 
Instalatia de 

Valoare aferenta 
ICSI RM. Valcea 
din totalul valorii 

contractului:  

 

≈ 4.369.029 Euro  

 
Datorii: 

227.376,28 
lei 

- 30 zile de la 
emiterea Procesului 
Verbal de Receptie a 
Serviciilor (PRVS) 

aferent lunii de 
referinta, pe baza 

facturii in original si 

 n/a 
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IZOTOPICE (ICSI 
RM. VALCEA) 

KINECTRICS 
NUCLEAR 
ROMANIA 

detritiere de la 
CNE Cernavoda 

a PVRS fara 
observatii 

4 SNN SA, prin 
Sucursala CNE 
Cernavoda – REGIA 
AUTONOMA 
TEHNOLOGII 
PENTRU ENERGIA 
NUCLEARA, prin 
Sucursala 
INSTITUTUL DE 
CERCETARI 
NUCLEARE  
(RATEN ICN 
PITESTI) 

25.06.2020/
805 

Act aditional nr. 2 
la contract nr. 
378/02.05.2017 

Actualizare tarife 
orare si modificare 
cuantum SGBE 
(Obiect contract: 
Servicii de 
verificare a 
etanseitatii 
subansamblurilor 
HFD si VFD prin 
metoda 
spectrometriei de 
masa (He)) 

1.217,94 Lei/ 

251,66 Euro 

Datorii: 
215.575,17 

lei 

Garantie: 
48.849,51 lei 

30 zile de la data 
primirii facturii 

fiscale in original 

 6.695.384,29 
Lei/ 

1.383.429,61 
Euro 

 

 

5 SNN SA, prin 
Sucursala FCN 
Pitesti  – REGIA 
AUTONOMA 
TEHNOLOGII 
PENTRU ENERGIA 
NUCLEARA, prin 
Sucursala 
INSTITUTUL DE 
CERCETARI 
NUCLEARE  
(RATEN ICN 
PITESTI) 

29.06.2020/
821 

Contract de 
servicii 

Servicii de 
asistenta tehnica si 
monitorizare a 
personalului 
prestator pentru 
Contractul de 
servicii nr. 
675/03.06.2020 
incheiat intre SNN 
SA - FCN Pitesti si 
ICSI Rm. Valcea, 
avand ca obiect 
"Monitorizare 
mediu - sol si 
vegetatie" 

71.888 Lei/ 

14.853,81 Euro 

Datorii: 
215.575,17 

lei 

Garantie: 
48.849,51 lei 

30 zile de la data 
Procesului Verbal 

de Receptie Servicii, 
fara observatii 

 6.695.384,29 
Lei/ 

1.383.429,61 
Euro 

 

 

6 SNN SA – 
COMPANIA 
NATIONALA A 
URANIULUI SA 

30.06.2020/
822 aprobata 
de ESA in 
data de  
07.07.2020 

Comanda la 
contractul cadru 
nr. 
914/19.07.2018 

(Ref. ESA 
AGN/2854) 

Tranzactionarea a 
39.246,098 kg 
Uraniu natural sub 
forma de Pulbere 
sinterizabila de 
UO2 la pretul de 
599,51 lei; 

23.532.352,822 
Lei/ 

4.862.357,75 
Euro 

 
 

Creante: 
28.935.647,8

0 lei 

Garantii 
mobiliare 
primite de 

30.348.609,40 
lei 

 

Maxim 15 zile de la 
receptia fara 

neconformitati a 
fiecarei transe de 
produse, pe baza 

facturii fiscale si a 

 n/a 
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Regularizarea 
pretului in 
conformitate cu 
acceptul ESA 
(EURATOM 
SUPPLY 
AGENCY)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regularizarea 
pretului in 
conformitate cu 
acceptul ESA 
(EURATOM 
SUPPLY 
AGENCY): 

 

  
 

7.023.842,90 lei 
reprezentand 

contravaloarea a 
70.584,292 kg de 

minereu U in 
UO2 la valoarea 

de  99,51 Lei 
(diferenta de la 

pretul de 500 Lei 
cat a fost raportat 

prin comanda 
nr.636/04.07.201

9 fata de cel 
acceptat de 

ESA); Precizam 
ca raportarea s-a 

realizat la 
cantitatea finala 
achizitionata. In 

comanda era 
precizata 

cantitatea de 
70.000 +/- 5%. 

 

 6.951.850,09 lei 
reprezentand 

contravaloarea a 
58.169,61 kg de 
minereu de U in 
UO2 la valoarea 

de 119,51 Lei 
(diferenta de la 

pretul de 480 Lei 
cat a fost raportat 
prin precomanda 

nr 
286/05.03.2020 

fata de cel 
acceptat de ESA) 

Garantii de 
buna executie 

primite de 
58.536,40 lei 

documentelor 
insotitoare  
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7 SNN SA, prin 
Sucursala CNE 
Cernavoda - REGIA 
AUTONOMA 
TEHNOLOGII 
PENTRU ENERGIA 
NUCLEARA, prin 
sucursala 
CENTRUL DE 
INGINERIE 
TEHNOLOGICA 
OBIECTIVE 
NUCLEARE 
(RATEN – CITON) 

 

30.06.2020/
841 

Contract 
subsecvent nr. 6 la 
Acordul cadru de 
servicii nr. 
205/18.03.2019 

Sevicii de inginerie 
pentru activitati 
complete de 
proiectare, la CNE 
Cernavoda 
(Unitatile 0, 1 si 2) 
- Servicii de 
proiectare 
referitoare la 
"Sistemul de 
ventilatie a cladirii 
reactorului" 

78.489 Euro 

 

Datorii: 
14.042,00 lei 

 
Creante: 

6.950,97 lei 

Garantie: 
 

7.166,00 lei 

30 zile de la 
receptionarea 
serviciilor si 

emiterea Procesului 
Verbal de Receptie 
Servicii semnat fara 
observatii, in baza 

facturii si a 
documentelor 

insotitoare 

 38.500.860,91 
Lei/ 

7.955.216,42 
Euro 

 
 
Tranzactii de livrari de energie: 
 

Nr. 
crt. 

Părtile actului 
juridic 

Data 
încheierii 
şi nr. act 

Natura 
actului 
juridic 

Descriere 
obiect 

Valoarea totală 
(lei şi 

echivalent eur) 
(TG  inclus) 

Creanţe 
reciproce 

Garanţii 
constituite 

Termene şi 
modalităţi de 

plată 

Alte elemente semnifi-
cative 

Valoare cumulata 
ultimele 12 luni serie 

tranzacţii (dacă 
valoarea 

individuală< 100.000 
euro 

1 SNN S.A. cu 
Societatea 
Electrica 
Furnizare S.A. 

23.04.2020 

  Nr.516 

Contract Vanzare 
energie 
angro 

Perioada: 

01.05.2020-
31.12.2021 

Valoare 
tranzactie 
curenta: 

 
35.863.129,50 

Lei 
 

    7.408.819,05  
EURO 

Creante la: 

23.04.2020 

11.884.292,16 
lei 

Datorii la: 

23.04.2020 

0,00 

lei 

3.644.856,00 
lei 
 

Plata se va 
efectua : (a) a 
unsprezecea zi 
lucratoare de la 
data transmiterii 
facturii sau (b) 
cea de-a 
douasprezecea zi 
lucratoare a lunii 
imediat 
următoare lunii 
de livrare. 

Atribuit prin licitatie 
PCCB-LE. Penalitati  
pentru fiecare zi de 
întârziere, 
corespunzatoare ca 
procent dobânzii 
datorate pentru neplata 
la termen a obligaţiilor 
către bugetul de stat, 
calculate  incepand cu 
ziua imediat urmatoare 
termenului de scadenta 
si pana la data stingerii 
sumei datorate, inclusiv. 

- 
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Nedepunerea garantiei 
de plata echivaleaza cu 
neintrarea in vigoare a 
Contractului si conduce 
la obligarea 
Cumparatorului sa 
plateasca Vanzatorului 
o despagubire egala cu 
c/v energiei electrice 
pentru 31 zile, respectiv 
1.822.428,00   lei. In caz 
de reziliere, denuntare 
unilaterala partea din 
vina careia este reziliat 
contractul va plati 
despagubiri in valoare 
de 7.054.560,00   lei.   

2 SNN S.A. cu 
Societatea 
Electrica 
Furnizare S.A. 

23.04.2020 

  Nr. 517 

Contract Vanzare 
energie 
angro 

Perioada: 

01.05.2020-
31.12.2021 

Valoare 
tranzactie 
curenta: 

 
35.863.129,50 

Lei 
 
    

7.408.819,05  
EURO 

 

Creante la: 

23.04.2020 

11.884.292,16 
lei 

Datorii la: 

23.04.2020 

0,00 

lei 

3.644.856,00 
lei 

Plata se va 
efectua : (a) a 
unsprezecea zi 
lucratoare de la 
data transmiterii 
facturii sau (b) 
cea de-a 
douasprezecea zi 
lucratoare a lunii 
imediat 
următoare lunii 
de livrare. 

Atribuit prin licitatie 
PCCB-LE. Penalitati  
pentru fiecare zi de 
întârziere, 
corespunzatoare ca 
procent dobânzii 
datorate pentru neplata 
la termen a obligaţiilor 
către bugetul de stat, 
calculate  incepand cu 
ziua imediat urmatoare 
termenului de scadenta 
si pana la data stingerii 
sumei datorate, 
inclusiv. Nedepunerea 
garantiei de plata 
echivaleaza cu 
neintrarea in vigoare a 
Contractului si conduce 
la obligarea 
Cumparatorului sa 
plateasca Vanzatorului 
o despagubire egala cu 
c/v energiei electrice 
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pentru 31 zile, respectiv 
1.822.428,00   lei. In 
caz de reziliere, 
denuntare unilaterala 
partea din vina careia 
este reziliat contractul 
va plati despagubiri in 
valoare de 7.054.560,00   
lei.   

3 SNN S.A. cu 
Societatea 
Electrica 
Furnizare S.A. 

23.04.2020 

  Nr. 518 

Contract Vanzare 
energie 
angro 

Perioada: 

01.05.2020-
31.12.2021 

Valoare 
tranzactie 
curenta: 

 
35.937.798,60 

Lei 
 

    7.424.244,64 
EURO 

 

Creante la: 

23.04.2020 

11.884.292,16 
lei 

Datorii la: 

23.04.2020 

0,00 

lei 

3.652.444.80 
lei 

Plata se va 
efectua : (a) a 
unsprezecea zi 
lucratoare de la 
data transmiterii 
facturii sau (b) 
cea de-a 
douasprezecea zi 
lucratoare a lunii 
imediat 
următoare lunii 
de livrare. 

Atribuit prin licitatie 
PCCB-LE. Penalitati  
pentru fiecare zi de 
întârziere, 
corespunzatoare ca 
procent dobânzii 
datorate pentru neplata 
la termen a obligaţiilor 
către bugetul de stat, 
calculate  incepand cu 
ziua imediat urmatoare 
termenului de scadenta 
si pana la data stingerii 
sumei datorate, 
inclusiv. Nedepunerea 
garantiei de plata 
echivaleaza cu 
neintrarea in vigoare a 
Contractului si conduce 
la obligarea 
Cumparatorului sa 
plateasca Vanzatorului 
o despagubire egala cu 
c/v energiei electrice 
pentru 31 zile, respectiv  
1.826.222,40 lei. In caz 
de reziliere, denuntare 
unilaterala partea din 
vina careia este reziliat 
contractul va plati 
despagubiri in valoare 
de  7.069.248,00 lei.   

 



8 

 

4 SNN cu CEO 12.05.2020   

Nr. 584   

Contract Achizitie 
energie 
angro 

Perioada: 
01.10.2020-
31.12.2020 

Valoare contract 
curent:                

2.777.817,50 lei   

573.858,10 
EURO 

Creante la: 

12.05.2020 

0,00 

lei 

Datorii la: 

12.05.2020 

0,00 

lei 

416.672,63 
lei 

Plata se va 
efectua conform 
termenului limită 
de plată înscris pe 
factură, respectiv 
ultima dintre 
datele urmatoare: 
(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 licitatie 
PCCB-NC. Penalitati  
pentru fiecare zi de 
întârziere, 
corespunzatoare ca 
procent dobânzii 
datorate pentru neplata 
la termen a obligaţiilor 
către bugetul de stat, 
calculate  incepand cu 
ziua imediat urmatoare 
termenului de scadenta 
si pana la data stingerii 
sumei datorate, 
inclusiv. Valoarea 
scrisorii de garantie de 
plata emisa de 
S.N.Nuclearelectrica 
S.A. are valoare de 
1.659.900,00 lei, 
valabilitate 25.01.2021. 

 

5 SNN S.A. cu 
S.P.E.E.H. 
HIDROELECT
RICA S.A. 

22.05.2020 
 

Nr. 624     

Contract Achizitie 
energie 
angro 

Perioada: 
01.07.2020-
31.07.2020 

 Valoare 
contract curent:                
885.360,00 lei  

182.902,95 
EURO 

Creante la 
22.05.2020 

0,00 lei 
 

Datorii la: 
22.05.2020   

0,00 lei  

177.072,00 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. 

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 
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Factura se emite 
cel tarziu în 
prima zi 
lucrătoare a lunii 
imediat 
următoare lunii 
de livrare. 

S.N.Nuclearelectrica 
S.A. are valoare de 
885.360,00 lei, 
valabilitate 25.08.2020.  

6 SNN S.A. cu 
S.P.E.E.H. 

HIDROELECT
RICA S.A. 

25.05.2020 
 

Nr. 626     

Contract Achizitie 
energie 
angro 

Perioada: 
01.07.2020-
31.07.2020 

 Valoare 
contract curent:                
885.360,00 lei  

182.902,95 
EURO   

Creante la 
25.05.2020 

0,00 lei 
 

Datorii la: 
25.05.2020   

0,00 lei  

177.072,00 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 
885.360,00 lei, 
valabilitate 25.08.2020.  

 

7 SNN S.A. cu 
S.P.E.E.H. 

Hidroelectrica 
S.A. 

27.05.2020 
 

Nr. 640     

Contract Achizitie 
energie 
angro 

Perioada: 

 Valoare 
contract curent:                
4.324.500,00 lei    

893.380,99 
EURO 

Creante la 
27.05.2020 

0,00 lei 
 

Datorii la: 

 864.900,00 lei  Plata se va 
efectua conform 
termenului limită 
de plată înscris 
pe factură, 
respectiv ultima 

Atribuit prin licitație 
PCCB-NC. Penalități 
pentru fiecare zi de 
întârziere, 
corespunzătoare ca 
procent dobânzii 
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01.07.2020-
31.07.2020 

 27.05.2020   
0,00 lei  

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. 

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 
4.324.500.360,00 lei, 
valabilitate 25.08.2020.  

8 SNN S.A. cu  
Societatea  
Electrica 
Furnizare S.A. 

16.06.2020 

  Nr. 33670 

Anexa la 
Contract 

EFET 

Vanzare 
energie 
angro 

Perioada: 
01.01.2021-
31.12.2021 

Valoare 
tranzactie 
curenta: 

11.048.550,00 
lei           

2.282.475,31 
EURO 

Creante la: 

16.06.2020 

24.077.621,4
4 lei 

Datorii la: 

16.06.2020 

0,00 

lei  

40.000.000,00 
lei  

(garantia este 
constituita 

pentru 
acoperirea 

tranzactiilor 
care se vor 

incheia in baza 
contractului 

1561 din 
februarie 2020 

pana in 
15.02.2022) 

Cumparatorul va 
plati integral 
factura emisa 
pana la termenul 
limita de plata 
inscris pe factura, 
respectiv nu mai 
tarziu de 20 zile 
calendaristice de 
la data primirii 
facturii, prin fax 
sau prin email, de 
la Vanzator. 

Atribuit prin tranzactia 
nr. 33670 incheiata pe 
PC-OTC.  

In baza confirmarii 
Opcom de incheiere a 
tranzactiei, a fost 
intocmita Anexa 2a la 
contractul EFET 
nr.1561. SN 
Nuclearelectrica nu 
constituie garantie de 
buna executie pentru 
aceasta tranzactie. 

 

9 SNN S.A. cu  
Societatea  
Electrica 
Furnizare S.A. 

16.06.2020 

  Nr. 33671 

Anexa la 
Contract 

EFET 

Vanzare 
energie 
angro 

Perioada: 

Valoare 
tranzactie 
curenta: 

Creante la: 

16.06.2020 

40.000.000,00 
lei  

(garantia este 
constituita 

pentru 
acoperirea 

Cumparatorul va 
plati integral 
factura emisa 
pana la termenul 
limita de plata 

Atribuit prin tranzactia 
nr. 33671 incheiata pe 
PC-OTC.  
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01.01.2021-
31.12.2021 

11.048.550,00 
lei           

2.282.475,31 
EURO  

24.077.621,44 
lei 

Datorii la: 

16.06.2020 

0,00 

lei  

tranzactiilor 
care se vor 

incheia in baza 
contractului 

1561 din 
februarie 2020 

pana in 
15.02.2022) 

inscris pe factura, 
respectiv nu mai 
tarziu de 20 zile 
calendaristice de 
la data primirii 
facturii, prin fax 
sau prin email, de 
la Vanzator. 

In baza confirmarii 
Opcom de incheiere a 
tranzactiei, a fost 
intocmita Anexa 2a la 
contractul EFET 
nr.1561. SN 
Nuclearelectrica nu 
constituie garantie de 
buna executie pentru 
aceasta tranzactie. 

10 SNN S.A. cu  
Societatea  
Electrica 
Furnizare S.A. 

16.06.2020 

  Nr.  
33724 

Anexa la 
Contract 

EFET 

Vanzare 
energie 
angro 

Perioada: 
01.01.2021-
31.12.2021 

Valoare 
tranzactie 
curenta: 

11.081.400,00 
lei    

    
2.289.261,66  

EURO    
 

Valoarea 
cumulata de la 

inceputul anului:   
245.944.590,60 

lei  
50.808.699,46  

EURO 

Creante la: 

16.06.2020 

24.077.621,44 
lei 

Datorii la: 

16.06.2020 

0,00 

lei 

40.000.000,00 
lei  

(garantia este 
constituita 

pentru 
acoperirea 

tranzactiilor 
care se vor 

incheia in baza 
contractului 

1561 din 
februarie 2020 

pana in 
15.02.2022) 

Cumparatorul va 
plati integral 
factura emisa 
pana la termenul 
limita de plata 
inscris pe factura, 
respectiv nu mai 
tarziu de 20 zile 
calendaristice de 
la data primirii 
facturii, prin fax 
sau prin email, de 
la Vanzator. 

Atribuit prin tranzactia 
nr.  33724  incheiata pe 
PC-OTC.  

In baza confirmarii 
Opcom de incheiere a 
tranzactiei, a fost 
intocmita Anexa 2a la 
contractul EFET 
nr.1561. SN 
Nuclearelectrica nu 
constituie garantie de 
buna executie pentru 
aceasta tranzactie. 

 

11 SNN S.A. cu  
Societatea  
Electrica 
Furnizare S.A. 

16.06.2020 

  Nr.  
33743 

Anexa la 
Contract 

EFET 

Vanzare 
energie 
angro 

Perioada: 
01.01.2021-
30.06.2021 

Valoare 
tranzactie 
curenta: 

10.388.456,00 
lei       

    2.146.109,16  
EURO 

 

Creante la: 

16.06.2020 

24.077.621,44 
lei 

Datorii la: 

16.06.2020 

40.000.000,00 
lei  

(garantia este 
constituita 

pentru 
acoperirea 

tranzactiilor 
care se vor 

incheia in baza 
contractului 

1561 din 

Cumparatorul va 
plati integral 
factura emisa 
pana la termenul 
limita de plata 
inscris pe factura, 
respectiv nu mai 
tarziu de 20 zile 
calendaristice de 
la data primirii 

Atribuit prin tranzactia 
nr.  33743  incheiata pe 
PC-OTC.  

In baza confirmarii 
Opcom de incheiere a 
tranzactiei, a fost 
intocmita Anexa 2a la 
contractul EFET 
nr.1561. SN 
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    Valoarea 
cumulata de la 

inceputul anului:   
256.333.046,60 

Lei 
 

52.954.808,62  
EURO 

 

0,00 

lei 

februarie 2020 
pana in 

15.02.2022) 

facturii, prin fax 
sau prin email, de 
la Vanzator. 

Nuclearelectrica nu 
constituie garantie de 
buna executie pentru 
aceasta tranzactie. 

 
 
 
Depozite constituite  
 
Nr. 
crt. 

Părtile actului 
juridic 

Data încheierii şi nr. act Natura 
actului 
juridic 

Descriere obiect Valoarea 
totală (lei sau 
alte valute) 

Creanţe 
reciproce 

Garanţii 
constituite 

Termene şi modalităţi 
de plată 

Alte elemente 
semnificative 

1. SNN cu 
Eximbank SA 
Bucuresti 

Ctr Cadru nr. 
499S1/30.04.2014 
Depozit din 09.04.2020 

Depozit Constituire depozit 
la termen,  

31.133.000 lei - - Scadenta depozitului va fi 
la data de 09.07.2020. 

Dobanda aplicata:  
 2.60% pe an 

2. SNN cu 
Eximbank SA 
Bucuresti 

Ctr Cadru nr. 
499S1/30.04.2014 
Depozit din 13.04.2020 

Depozit Constituire depozit 
la termen,  

36.341.000 lei - - Scadenta depozitului va fi 
la data de 13.07.2020. 

Dobanda aplicata:  
 2.65% pe an 

3. SNN cu 
Eximbank SA 
Bucuresti 

Ctr Cadru nr. 
499S1/30.04.2014 
Depozit din 28.04.2020 

Depozit Constituire depozit 
la termen,  

30.000.000 lei - - Scadenta depozitului va fi 
la data de 28.07.2020. 

Dobanda aplicata:  
 2.71% pe an 

4. SNN cu 
Eximbank SA 
Bucuresti 

Ctr Cadru nr. 
499S1/30.04.2014 
Depozit din 06.05.2020 

Depozit Constituire depozit 
la termen,  

207.490.000 lei - - Scadenta depozitului va fi 
la data de  06.08.2020. 

Dobanda aplicata:  
 2.71% pe an 

5. SNN cu CEC 
BANK SA 

Depozit din 18.05.2020 Depozit Constituire depozit 
la termen,  

75.778.000 lei - - Scadenta depozitului va fi 
la data de 18.09.2020 

Dobanda aplicata: 
2.85% pe an 

6. SNN cu CEC 
BANK SA 

Depozit din 25.05.2020 Depozit Constituire depozit 
la termen,  

40.396.000 lei - - Scadenta depozitului va fi 
la data de 25.09.2020 

Dobanda aplicata: 
2.85% pe an 

7. SNN cu 
Eximbank SA 
Bucuresti 

Ctr Cadru nr. 
499S1/30.04.2014 
Depozit din 09.06.2020 

Depozit Constituire depozit 
la termen,  

63.420.000 lei - - Scadenta depozitului va fi 
la data de 09.12.2020. 

Dobanda aplicata:  
 2.70% pe an 

8. SNN cu CEC 
BANK SA 

Depozit din 15.06.2020 Depozit Constituire depozit 
la termen,  

50.000.000 lei - - Scadenta depozitului va fi 
la data de 15.06.2021 

Dobanda aplicata: 
2.85% pe an 

9. SNN cu 
Eximbank SA 
Bucuresti 

Ctr Cadru nr. 
499S1/30.04.2014 
Depozit din 18.06.2020 

Depozit Constituire depozit 
la termen,  

75.729.000 lei - - Scadenta depozitului va fi 
la data de 22.06.2020. 

Dobanda aplicata:  
 2.10% pe an 
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10. SNN cu CEC 
BANK SA 

Depozit din 18.06.2020 Depozit Constituire depozit 
la termen,  

73.096.000 lei - - Scadenta depozitului va fi 
la data de 22.06.2020 

Dobanda aplicata: 
2.00% pe an 

11. SNN cu CEC 
BANK SA 

Depozit din 19.06.2020 Depozit Constituire depozit 
la termen,  

30.298.000 lei - - Scadenta depozitului va fi 
la data de 22.06.2020 

Dobanda aplicata: 
2.00% pe an 

12. SNN cu CEC 
BANK SA 

Depozit din 22.06.2020 Depozit Constituire depozit 
la termen,  

60.000.000 lei - - Scadenta depozitului va fi 
la data de 22.06.2021 

Dobanda aplicata: 
2.85% pe an 

13. SNN cu 
Eximbank SA 
Bucuresti 

Ctr Cadru nr. 
499S1/30.04.2014 
Depozit din 24.06.2020 

Depozit Constituire depozit 
la termen,  

51.771.000 lei - - Scadenta depozitului va fi 
la data de  
 24.06.2021. 

Dobanda aplicata:  
 2.75% pe an 

 

                                                                                                                                         Director General 

                                                                                                                                           Cosmin Ghita 
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