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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: 01.07.2020 inclusiv 
Data finala: 31.10.2020 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: : 3.016.438.940 lei 
office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro 

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

semnificativ
e 

Valoare cumulata 
ultimele 12 luni serie 

tranzacţii (dacă 
valoarea individuală< 

100.000 euro 

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

01.07.2020
/845 

Contract 
subsecvent nr. 
4 la acordul 
cadru nr. 
552/16.06.2017 

Servicii de tratare a 
deseurilor solide 
radioactive provenite 
din activitatea FCN 
Pitesti in interiorul 
zonei de bilant material 
a FCN Pitesti, potrivit 
strategiei SNN - 
aprobate de 
EURATOM, AIEA si 
CNCAN Romania - de 
gestionare a 
materialelor 
contaminate cu uraniu 

103.058 Lei/ 

21.173,98 Euro 

Datorii= 
578.883,85 lei 

Creante=0 

Garantii= 
48.849,51 

lei 

30 zile de la receptia 
serviciilor, pe baza 

facturii in original, a 
Procesului Verbal de 

Receptie a Serviciilor si a 
documentelor 
justificative 

 5.186.633,61 Lei/ 

1.065.629,85 Euro 

 

2 SNN SA – REGIA 
AUTONOMA 
RASIROM  

15.07.2020
/878 

Contract de 
furnizare 

Produse si servicii 
destinate interconectarii 
retelelor IT din cadrul 
SNN in vederea 
eficientizarii activitatii 
si securizarii datelor 

2.300.994,70 Lei/ 

472.755,32 Euro 

Datorii = 
261.024,12 lei 

Creante=0 

 

Garantii=0 Prin virament bancar, in 
baza facturilor emise, în 
doua transe de plata: O 

transa de 80% din Pretul 
Ctr-in termen de 30 zile 

de la semnarea fara 
observatii a PV de 
Receptie Calitativa 

Partiala; A doua transa, 
de 20% din Pretul Ctr - in 

termen de 30 zile de la 
semnarea fara obs. a PV 
de Receptie Calitativa 

Finala 

 2.619.314,44 Lei/ 

538.156,32 Euro 
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3 SNN SA – 
ADMINISTRATIA 
NATIONALA 
„APELE 
ROMANE” 

 – 
ADMINISTRATIA 
BAZINALA DE 
APA DOBROGEA 
LITORAL 

31.07.2020
/1021 

Act aditional 
nr. 4 la 
Abonamentul 
de 
utilizare/exploa
tare a resurselor 
de apa nr. 
66/2019 
(RUEC Nr. 
427/14.05.2019
) 

Majorare valoare 
abonament - Primire 
ape uzate in resursa 
provenite de la Centrala 
Nucleara - Unitatea 1 si 
Unitatea 2, in anul 2020 

230.184,96 Lei/ 

47.293,09 Euro 

Datorii 
=872.766,99 

lei 

Creante=0 

Garantii=0 30 zile de la emiterea 
facturii 

 73.175.369,56 Lei/ 

15.034.387,24 Euro 

 

 

4 SNN SA, prin 
Sucursala CNE 
Cernavoda – 
ADMINISTRATIA 
NATIONALA 
„APELE 
ROMANE” 

 – 
ADMINISTRATIA 
BAZINALA DE 
APA DOBROGEA 
LITORAL 

04.08.2020
/1051 

Act aditional 
nr. 3 la 
Abonamentul 
de 
utilizare/exploa
tare a resurselor 
de apa nr. 
65/2019 
(RUEC Nr. 
399/07.05.2019
) 

Majorare valoare 
abonament - Servicii de 
utilizare apa din 
subteran de alte unitati 
pentru anul 2020 

314.60 Lei/ 

64,64 Euro 

Datorii=0 

Creante=0 

Garantii=0 30 zile de la emiterea 
facturii 

 73.175.369,56 Lei/ 

15.034.387,24 Euro 

 

 

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

18.08.2020
/1123 

Contract 
subsecvent nr. 
7 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) - 
Studiu comparativ de 
solutii de protectie 
activa/pasiva la 
incendiu pentru zona 
simulator si zona 
calculatoarelor de 
proces din Pavilionul 2 

 

19.836 Euro 

 

Datorii= 

59.389,33 lei 

Creante=0 

Garantii= 
7.166,00 

30 zile de la 
receptionarea serviciilor 
si emiterea Procesului 

Verbal de Receptie 
Servicii semnat fara 
observatii, in baza 

facturii si a documentelor 
insotitoare 

 5.186.633,61 Lei/ 

1.065.629,85 Euro 
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6 SNN SA – 
ADMINISTRATIA 
NATIONALA 
„APELE 
ROMANE” 

03.09.2020
/1199 

Act aditional 
nr. 1 la 
Abonamentul 
de 
utilizare/exploa
tare a resurselor 
de apa nr. 
2/13.12.2019 
(RUEC Nr. 
1413/23.12.201
9) 

Majorare valoare 
abonament - 
Utilizarea/exploatarea 
resurselor de apa de 
suprafata si/sau 
subterane - Utilizare 
apa din Dunare pentru 
CNE Cernavoda 
(Unitatea 1 si Unitaea 
2) in anul 2020 

1.091.574,41 Lei/ 

224.271,53 Euro 

Datorii=0 

Creante=0 

Garantii=0 30 zile de la emiterea 
facturii 

 73.175.369,56 Lei/ 

15.034.387,24 Euro 

 

 

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

07.09.2020
/1261 

Act aditional 
nr. 1 la 
contractul de 
servicii nr. 
828/30.08.2019 

Ajustare tarife - Servicii 
de monitorizare a 
mediului (ape si 
sedimente) la FCN 
Pitesti 

9.124,02 Lei/ 

1.874,59 Euro 

Datorii= 
613.727,7 lei 

Creante=0 

Garantii= 
448.849,51 

Plata serviciilor prestate 
in decursul unui 

trimestru, in termen de 
30 zile de la emiterea 
Procesului Verbal de 

Receptie a Serviciilor, 
insotit de documentele 

justificative specificate la 
art. 14.3 din contract 

 5.186.633,61 Lei/ 

1.065.629,85 Euro 

 

8 SNN SA, prin 
Sucursala CNE 
Cernavoda – 
REGIA 
AUTONOMA 
RASIROM 

17.09.2020
/1328 

Comanda Camere video fixe 
pentru CNE Cernavoda 

37.609 Lei/ 

7.727,03 Euro 

Datorii = 
2.042.998,02 

lei 

Creante=0 

Garantii=0 30 zile de la livrarea 
produselor, in baza 

facturii fiscale in original 

 2.619.314,44 Lei/ 

538.156,32 Euro 

 

9 SNN SA, prin 
Sucursala FCN 
Pitesti - 
COMPANIA 
NATIONALA A 
URANIULUI SA 

05.10.2020
/1390 

Contract 
subsecvent nr. 
3 la acord cadru 
nr. 
900/23.09.2019 

Servicii de prelucrare a 
materialelor nucleare 
neconforme continand 
uraniu natural provenite 
de la Sucursala FCN 
Pitesti, in scopul 
recuperarii uraniului 
sub forma de pulbere 
sinterizabila de UO2 

2.607.130 Lei/ 

535.658,94 Euro 

Datorii= 
121.108,98 lei 

Creante=0 

CNU avea 
garantii 

constituite 
in favoarea 
FCN Pitesti 

de 
27.921.412, 

80 lei la 
data de 

05.10.2020. 

10 zile de la primirea 
facturii fiscale in original 

si a documentelor de 
receptie 

 49,615,628.08 Lei/ 

10.193.874,93 Euro 



 

5 

 

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

19.10.2020
/1462 

Act aditional 
nr. 1 la acord 
cadru nr. 
982/10.10.2019 

Ajustare tarife - Servicii 
de determinare a 
concentratiei de uraniu 
si beriliu in urina 

14.089,96 Lei/ 

2.894,88 Euro 

Datorii= 
431.033,36 lei 

Creante=0 

Garantii= 

53.416,36 

30 zile de la emiterea 
Procesului Verbal de 
Receptie a Serviciilor 

fara observatii, pe baza 
facturii fiscale in original 

 5.186.633,61 Lei/ 

1.065.629,85 Euro 

 

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

19.10.2020
/1463 

Contract 
subsecvent nr. 
2 la acord cadru 
nr. 
982/10.10.2019 

Servicii de determinare 
a concentratiei de 
uraniu si beriliu in urina 

152.535,40 Lei/ 

31.339,46 Euro 

Datorii= 
431.033,36 lei 

Creante=0 

Garantii= 

53.416,36 

30 zile de la emiterea 
Procesului Verbal de 
Receptie a Serviciilor 

fara observatii, pe baza 
facturii fiscale in original 

 5.186.633,61 Lei/ 

1.065.629,85 Euro 

 

12 SNN SA, prin 
Sucursala FCN 
Pitesti - REGIA 
AUTONOMA 
TEHNOLOGII 
PENTRU 
ENERGIA 
NUCLEARA, prin 
sucursala 
CENTRUL DE 
INGINERIE 
TEHNOLOGICA 
OBIECTIVE 

19.10.2020
/1465 

Contract de 
servicii 

Refacere Deviz General 
pentru obiectivul 
„Modernizare linie de 
fabricatie FC in vederea 
optimizarii fluxului de 
fabricatie si 
imbunatatirii calitatii 
produsului finit (SF 
1516)” 

18.900 Lei/ 

3.883,14 Euro 

Datorii= 
89.131,00 lei 

Creante=0 

Garantii= 

8.450,00 

30 zile de data semnarii 
Procesului Verbal de 

Receptie a Serviciilor, 
fara observatii 

 2.306.345,60 Lei/ 

473.854,70 Euro 
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NUCLEARE 
(RATEN – CITON) 

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

19.10.2020
/1466 

 

Contract de 
servicii 

Servicii de Asistenta 
tehnica si monitorizare” 
a personalului prestator 
pentru contractul de 
servicii nr. 
1217/01.09.2020 avand 
ca obiect “Servicii de 
evaluare a calitatii 
solului din Valea 
Vierosi din incinta ICN 
– Pitesti 

26.922 Lei/ 

5.531,31 Euro 

Datorii= 
431.033,36 lei 

Creante=0 

Garantii= 

53.416,36 

30 zile de data Procesului 
Verbal de Receptie a 

Serviciilor, fara 
observatii 

 5.186.633,61 Lei/ 

1.065.629,85 Euro 

 

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

20.10.2020
/1467 

Contract de 
servicii 

Servicii testari surse 
inchise de radiatii 

69.700 Lei/ 

14.320,35 Euro 

Datorii= 
431.033,36 lei 

Creante=0 

Garantii= 

53.416,36 

Plata serviciilor pentru 
fiecare sesiune, in termen 
de 30 zile de la semnarea 

Procesului Verbal de 
Receptie a Serviciilor 

 5.186.633,61 Lei/ 

1.065.629,85 Euro 

 

16 SNN SA, prin 
Sucursala FCN 
Pitesti - REGIA 
AUTONOMA 
TEHNOLOGII 
PENTRU 
ENERGIA 
NUCLEARA, prin 
Sucursala 
INSTITUTUL DE 
CERCETARI 
NUCLEARE  

20.10.2020
/1468 

Achizitie 
directa (SEAP) 
+ Contract de 
servicii 

Servicii de compactare 
span de zircaloy-4 (zy-
4) si ambalare a 
brichetelor rezultate 

97.416 Lei/ 

20.014,79 Euro 

Datorii= 
431.033,36 lei 

Creante=0 

Garantii= 

53.416,36 

Lunar, in termen de 30 
zile de la primirea 

facturii emisa in baza 
Procesului Verbal de 

Receptie a Serviciilor cu 
documente justificative 

anexate 

 5.186.633,61 Lei/ 

1.065.629,85 Euro 
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(RATEN ICN 
PITESTI) 

17 SNN SA, prin 
Sucursala CNE 
Cernavoda – 
ASOCIERE 
formata din: 
REGIA 
AUTONOMA 
TEHNOLOGII 
PENTRU 
ENERGIA 
NUCLEARA, prin 
Sucursala 
CENTRUL DE 
INGINERIE 
TEHNOLOGICA 
OBIECTIVE 
NUCLEARE 
(RATEN – CITON) 

TOPOGEODESIS 

20.10.2020
/1472 

Contract de 
servicii 

Servicii privind 
urmarirea comportarii 
constructiilor prin 
masuratori de tasare la 
Pavilion Administrativ 
pentru 2 unitati (Pav#0), 
Sediu SNN, blocurile 
A1 Cernavoda si 
Bogdan Voda Constanta 

66.000 Lei, din 
care RATEN 

CITON 

16.500 Lei/ 

3.390,04 Euro 

 

RATEN 
CITON          
Datorii= 

89.131,00 

Creante=0 

TOPOGEODE
SIS 

Datorii=0 

Creante=0 

RATEN 
CITON 

Garantii= 

8.450,00 

TOPOGEOD
ESIS   

Garantii=0 

In termen de maxim 30 
zile de la data primirii 

facturii fiscale in 
original, factura ce va 

intocmita dupa semnarea 
de ambele parti, fara 

observatii, a  Procesului 
Verbal de Receptie a 

Serviciilor 

 2.306.345,60 Lei/ 

473.854,70 Euro 

18 SNN SA, prin 
Sucursala FCN 
Pitesti - 
COMPANIA 
NATIONALA A 
URANIULUI SA 

29.10.2020
/1509 

Act aditional 
nr. 1 la acord 
cadru nr. 
773/06.08.2019 

Ajustare tarife - Servicii 
de depozitare prin 
dispunere finala a 
Deseurilor Solide 
Radioactive 
Neincinerabile (DSR-
N) contaminate cu 
uraniu natural, 
provenite din activitatile 
Sucursalei FCN Pitesti 

17.827,08 Lei/ 

3.662,70 Euro 

 

Datorii= 
121.108,98 

lei. 

Creante=0 

Garantii 
constituite 
in favoarea 
FCN Pitesti 

la 
29.10.2020

= 
27.947.484, 

80 lei. 

In termen de 30 zile de la 
emiterea Procesului 
Verbal de Receptie a 
Serviciilor, aferent 
fiecarui transport in 

parte, pe baza facturii 
fiscale in original si a 
PVRS, semnat fara 

obiectiuni de ambele 
parti contractante 

 49,615,628.08 Lei/ 

10.193.874,93 Euro 

 

 

19 SNN SA, prin 
Sucursala FCN 
Pitesti - 
COMPANIA 
NATIONALA A 
URANIULUI SA 

29.10.2020
/1510 

Contract 
subsecvent nr. 
2 la acord cadru 
nr. 
773/06.08.2019 

Servicii de depozitare 
prin dispunere finala a 
Deseurilor Solide 
Radioactive 
Neincinerabile (DSR-
N) contaminate cu 
uraniu natural, 
provenite din activitatile 
Sucursalei FCN Pitesti 

272.400 Lei/ 

55.966,47 Euro 

Datorii= 
121.108,98 lei 

Creante=0 

Garantii 
constituite 
in favoarea 
FCN Pitesti 

la 
29.10.2020

= 
27.947.484, 

80 lei. 

In termen de 30 zile de la 
emiterea Procesului 
Verbal de Receptie a 
Serviciilor, aferent 
fiecarui transport in 

parte, pe baza facturii 
fiscale in original si a 
PVRS, semnat fara 

 49,615,628.08 Lei/ 

10.193.874,93 Euro 
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 obiectiuni de ambele 
parti contractante 

 
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. 

02.07.2020 

  Nr. 824 

Contract Vanzare 
energie angro 

Perioada: 

01.07.2020-
31.12.2020 

Valoare contract 
curent:              

117.598.416,04 
Lei    24.159.921,12 

EURO 

Valoarea cumulata 
de la inceputul 

anului:    
373.931.462,64 
lei    76.822.077,58  

EURO 

 

 

Creante la: 

02.07.2020 

26.789.943,46 
lei 

Datorii la: 

02.07.2020 

0,00 

lei  

11.676.724,15  
lei 

Plata se va efectua 
in termen de 10 
zile lucratoare de 
la data emiterii 
acesteia. Factura 
se emite nu mai 
tarziu de 5 zile 
lucratoare dupa 
incheierea fiecarei 
luni contractuale. 

Incheiat in baza Deciziei ANRE 
nr. 1077 din 29.06.2020. 
Penalitati  pentru fiecare zi de 
întârziere, corespunzatoare ca 
procent dobânzii datorate pentru 
neplata la termen a obligaţiilor 
către bugetul de stat, calculate  
incepand cu prima zi dupa data 
scadentei, pana in ziua platii 
(exclusiv), in cazul 
neindeplinirii  de catre 
cumparator in termen de 15 zile 
de la scadenta a obligatiilor de 
plata. Valoarea totala a 
dobanzilor penalizatoare nu 
poate depasi valoarea facturii. 
Valoarea scrisorii de garantie de 
buna executie emisa de 
S.N.Nuclearelectrica S.A. are 
valoare de 11.676.724,15  lei, 
valabilitate 10.01.2021. 

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

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

31.07.2020 

  Nr. 1009 

Contract Vanzare 
energie angro 

Perioada: 
01.01.2021-
31.12.2021 

Valoare contract 
curent:                

10.774.800,00  
 lei       

2.213,620,96  
EURO 

 
Valoarea cumulata 

de la inceputul 

Creante la: 

31.07.2020 

8.450.798,40 lei 

Datorii la: 

31.07.2020 

0,00 

1.918.800,00 
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 

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 

SNN S.A. cu  
Societatea  Electrica 
Furnizare S.A. 
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anului:    
384.706.262,64 

Lei    79.035.698,54 
EURO 

  

 
 

lei  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. 

emisă de S.N.Nuclearelectrica 
S.A. are valoare de 1.077.480,00 
lei, valabilitate 25.01.2022 

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

14.08.2020   
1100 

Contract Vanzare 
energie angro 

Perioada: 
01.01.2021-
31.12.2021 

Valoare contract 
curent:              

21.418.200,00 
lei        

4.400.246,53 
EURO 

 

Valoarea cumulata 
de la inceputul 

anului: 
406.124.462,64 

lei    83.435.945,07  
EURO 

 

Creante la           
14.08.2020 

22.980.523,20  
lei 

 
Datorii la: 
14.08.2020   

0,00 lei 
lei 

3.814.200,00 
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 2.141.820,00 lei, 
valabilitate 25.01.2022 

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

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

19.08.2020 

Nr. 34950 

Anexa la 
Contract 

EFET 

Vanzare 
energie angro 

Perioada: 
01.01.2021-
31.12.2021 

Valoare tranzactie 
curenta:                

10.774.800,00  
lei      

      2.213.620,96  
EURO    

 
Valoarea cumulata 

de la inceputul 
anului:   

416.899.262,64 
Lei    85.649.566,03 

 EURO    

Creante la: 

19.08.2020 

9.058.646,40 lei 

Datorii la: 

19.08.2020 

0,00 

40.000.000,00 
lei  

(garantia este 
constituita 

pentru 
acoperirea 

tranzactiilor 
care se vor 
incheia in 

baza 
contractului 

EFET nr.1561 
din februarie 

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 Formularul de 
confirmare al tranzactiilor nr. 
34950 incheiat 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. 

SNN S.A. cu  
Societatea  Electrica 
Furnizare S.A. 
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lei  2020 pana in 
15.02.2022) 

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

19.08.2020 

Nr. 34951 

Anexa la 
Contract 

EFET 

Vanzare 
energie angro 

Perioada: 
01.01.2021-
31.12.2021 

Valoare tranzactie  
curenta:                

10.774.800,00  
lei   

2.213.620,96  
EURO 

            
Valoarea cumulata 

de la inceputul 
anului:   

427.674.062,64 
Lei    87.863.186,98  

EURO   
 
 
 

Creante la: 

19.08.2020 

9.058.646,40 lei 

Datorii la: 

19.08.2020 

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 Formularul de 
confirmare al tranzactiilor nr. 
34951 incheiat 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. 

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

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

21.08.2020 

Nr. 35174 

Anexa la 
Contract 

EFET 

Vanzare 
energie angro 

Perioada: 
01.01.2021-
31.12.2021 

Valoare tranzactie 
curenta:                

10.761.660,00 
lei   

      2.210.921,42  
     EURO   

 Valoarea cumulata 
de la inceputul 

anului:   
438.435.722,64 

Lei 
    90.074.108,40 

     EURO   
 

Creante la: 

21.08.2020 

0,00 lei 

Datorii la: 

21.08.2020 

0,00 

lei  

40.000.000,00 
lei  

(garantia este 
constituita 

pentru 
acoperirea 

tranzactiilor 
care se vor 
incheia in 

baza 
contractului 

EFET nr.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 Formularul de 
confirmare al tranzactiilor nr. 
35174 incheiat 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. 

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

7 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        

3.968.320,49 
EURO   

 
Valoarea cumulata 

de la inceputul 
anului:    

457.751.522,64 
lei    94.042.428,89  

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 

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 

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

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

S.N.Nuclearelectrica S.A. are 
valoare de 1.931.580,00 lei, 
valabilitate 25.01.2022 

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

08.09.2020        
1247 

Contract Vanzare 
energie angro 

Perioada: 
01.01.2021-
31.12.2021 

Valoare contract 
curent:                

21.572.376,00 
 lei        

4.431.921,11  
    EURO   

 

     Valoarea 
cumulata de la 

inceputul anului: 
479.323.898,64 

lei    98.474.350,00  
EURO   

 

Creante la            
08.09.2020: 

 46.613.641,10 
lei 

 
Datorii la 

08.09.2020:  
8.375,69 lei 

3.664.348,80 
lei 

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

Atribuit prin licitatie PCCB-LE-
Flex. 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 1.832.174,40 lei. In 
caz de reziliere, denuntare 
unilaterala partea din vina 
careia este reziliat contractul va 
plati despagubiri in valoare de 
7.092.288,00 lei.     

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

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

08.09.2020        
1248 

Contract Vanzare 
energie angro 

Perioada: 
01.01.2021-
31.12.2021 

Valoare contract 
curent:                

21.633.696,00  
lei         

4.444,518,95  
EURO   

 

Valoarea cumulata 
de la inceputul 

anului: 

Creante la            
08.09.2020: 

 46.613.641,10 
lei 

 
Datorii la 

08.09.2020:  
8.375,69 lei 

3.674.764,80 
lei 

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

Atribuit prin licitatie PCCB-LE-
Flex. 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 

SNN S.A. cu  
Societatea  Electrica 
Furnizare S.A. 
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500.957.594,64 
lei  102.918.868,96  

EURO   
 

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 1.837.382,40  lei. In 
caz de reziliere, denuntare 
unilaterala partea din vina 
careia este reziliat contractul va 
plati despagubiri in valoare de 
7.112.448,00    lei.     

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

08.09.2020        
1249 

Contract Vanzare 
energie angro 

Perioada: 
01.01.2021-
31.12.2021 

Valoare contract 
curent:                

21.620.556,00  
lei       4.441.819,41  

EURO   
    

Valoarea cumulata 
de la inceputul 

anului: 
522.578.150,64 

lei  107.360.688,37  
EURO   

 

Creante la            
08.09.2020: 

 46.613.641,10 
lei 

 
Datorii la 

08.09.2020:  
8.375,69 lei 

3.672.532,80  
lei 

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

Atribuit prin licitatie PCCB-LE-
Flex.. 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 1.836.266,40 lei. In 
caz de reziliere, denuntare 
unilaterala partea din vina 
careia este reziliat contractul va 
plati despagubiri in valoare de 
7.108.128,00 lei.     

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

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

08.09.2020        
1250 

Contract Vanzare 
energie angro 

Perioada: 
01.01.2021-
31.12.2021 

Valoare contract 
curent:                

21.623.184,00  
Lei      4.442.359,32  

EURO   
 

Creante la            
08.09.2020: 

 46.613.641,10 
lei 

 
Datorii la 

08.09.2020:  

3.672.979,20 
lei 

Plata se va efectua 
: (a) a unsprezecea 
zi lucrătoare de la 
data transmiterii 
facturii sau (b) cea 
de-a 
douăsprezecea zi 

Atribuit prin licitatie PCCB-LE-
Flex.. 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 

SNN S.A. cu  
Societatea  Electrica 
Furnizare S.A. 
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Valoarea cumulata 
de la inceputul 

anului: 
544.201.334,64 

lei  111.803.047,69  
EURO   

8.375,69 lei lucrătoare a lunii 
imediat următoare 
lunii de livrare 

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 1.836.489,60   lei. In 
caz de reziliere, denuntare 
unilaterala partea din vina 
careia este reziliat contractul va 
plati despagubiri in valoare de 
7.108.992,00  lei.     

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

08.09.2020        
1251 

Contract Vanzare 
energie angro 

Perioada: 
01.01.2021-
31.12.2021 

Valoare contract 
curent:                

21.522.444,00  
lei        

4.421.662,87  
    EURO  

     
  Valoarea cumulata 

de la inceputul 
anului: 

565.723.778,64 
lei  116.224.710,56  

    EURO      
 

Creante la            
08.09.2020: 

 46.613.641,10 
lei 

 
Datorii la 

08.09.2020:  
8.375,69 lei 

3.655.867,20  
lei 

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

Atribuit prin licitatie PCCB-LE-
Flex.. 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 1.827.933,60 lei. In 
caz de reziliere, denuntare 
unilaterala partea din vina 
careia este reziliat contractul va 
plati despagubiri in valoare de 
7.075.872,00  lei.     

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

08.09.2020        
1252 

Contract Vanzare 
energie angro 

Perioada: 
01.01.2021-
31.12.2021 

Valoare contract 
curent:                

21.624.936,00  
lei         

4.442.719,26  
EURO     

  
Valoarea cumulata 

de la inceputul 
anului: 

587.348.714,64 
lei  120.667.429,82  

EURO    

Creante la            
08.09.2020: 

 46.613.641,10 
lei 

 
Datorii la 

08.09.2020:  
8.375,69 lei 

3.673.276,80 
lei 

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

Atribuit prin licitatie PCCB-LE-
Flex.. 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 1.836.638,40 lei. In 
caz de reziliere, denuntare 
unilaterala partea din vina 
careia este reziliat contractul va 
plati despagubiri in valoare de 
7.109.568,00   lei.    

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

14 Electrica 
Furnizare 

16.09.2020         
1301 

Contract Vanzare 
energie angro 

Perioada: 
01.01.2021-
31.12.2021 

Valoare contract 
curent:                

21.567.120,00 
 lei         

4.430.841,29  
EURO  

   
Valoarea cumulata 

de la inceputul 
anului: 

608.915.834,64 
lei  125.098.271,11  

EURO 

Creante la            
16.09.2020: 

 28.778.324,30 
lei 

 
Datorii la   

16.09.2020:  
8.375,69 lei 

3.663.456,00 
lei 

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

Atribuit prin licitatie PCCB-LE-
Flex. 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 1.831.728,00 lei. In 
caz de reziliere, denuntare 
unilaterala partea din vina 

Electrica Furnizare 
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careia este reziliat contractul va 
plati despagubiri in valoare de 
7.090.560,00 lei.     

15 Electrica 
Furnizare 

16.09.2020         
1299 

Contract Vanzare 
energie angro 

Perioada: 
01.01.2021-
31.12.2021 

Valoare contract 
curent:                

21.508.428,00  
lei          

4.418.783,36  
EURO 

 

Valoarea cumulata 
de la inceputul 

anului: 
630.424.262,64 

lei  129.517.054,47  
EURO 

 

Creante la            
16.09.2020: 

 28.778.324,30 
lei 

 
Datorii la   

16.09.2020:  
8.375,69 lei 

3.653.486,40 
lei 

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

Atribuit prin licitatie PCCB-LE-
Flex. 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 1.826.743,20 lei. In 
caz de reziliere, denuntare 
unilaterala partea din vina 
careia este reziliat contractul va 
plati despagubiri in valoare de 
7.071.264,00 lei.     

Electrica Furnizare 

16 Electrica 
Furnizare 

16.09.2020         
1300 

Contract Vanzare 
energie angro 

Perioada: 
01.01.2021-
31.12.2021 

Valoare contract 
curent:                

21.484.776,00  
lei   

      4.413.924,19  
EURO 

 

Valoarea cumulata 
de la inceputul 

anului: 
651.909.038,64 

lei  133.930.978,66  
EURO 

 

Creante la            
16.09.2020: 

 28.778.324,30 
lei 

 
Datorii la   

16.09.2020:  
8.375,69 lei 

3.649.468,80 
lei 

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

Atribuit prin licitatie PCCB-LE-
Flex. 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 

Electrica Furnizare 
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energiei electrice pentru 31 zile, 
respectiv 1.824.734,40 lei. In 
caz de reziliere, denuntare 
unilaterala partea din vina 
careia este reziliat contractul va 
plati despagubiri in valoare de 
7.063.488,00 lei.     

17 Electrica 
Furnizare 

30.09.2020              
35212 

Anexa la 
Contract 

EFET 

Vanzare 
energie angro 

Perioada: 
01.01.2021-
31.12.2021 

Valoare tranzactie  
curenta:                

21.304.320,00  
lei   

      4.376.850,54  
EURO 

         
Valoarea cumulata 

de la inceputul 
anului:   

673.213.358,64 
Lei  138.307.829,20  

EURO 
 

 

Creante la         
30.09.2020 

16.944.624,01  
lei 

 
Datorii la: 
30.09.2020   

0,00 lei 
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. 35212 
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. 

Electrica Furnizare 

18 Electrica 
Furnizare 

30.09.2020              
35221 

Anexa la 
Contract 

EFET 

Vanzare 
energie angro 

Perioada: 
01.01.2021-
31.03.2021 

Valoare tranzactie  
curenta:                

5.462.270,00  
lei        

1.122.192,09  
  EURO 

       
Valoarea cumulata 

de la inceputul 
anului:   

678.675.628,64 
Lei  139.430.021,29  

  EURO 
 

Creante la         
30.09.2020 

16.944.624,01 
lei 

 
Datorii la: 
30.09.2020   

0,00 lei 
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. 35221 
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. 

Electrica Furnizare 

19 Electrica 
Furnizare 

12.10.2020  
1410              

Contract Vanzare 
energie angro 

Perioada: 
01.01.2021-
31.12.2021 

Valoare tranzactie  
curenta:                

21.562.740,00  
lei         

4.429.941,45  
EURO 

        

Creante la         
12.10.2020 

44.941.357,49 
lei 

 
Datorii la: 
12.10.2020   

3.662.712,00  
lei 

Plata se va efectua: 
(a) a unsprezecea 
zi lucrătoare de la 
data transmiterii 
facturii sau (b) cea 
de-a 
douăsprezecea zi 

Atribuit prin licitatie PCCB-LE-
Flex. 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 

Electrica Furnizare 
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Valoarea cumulata 
de la inceputul 

anului:   
700.238.368,64 

Lei  143.859.962,74  
EURO 

 

 

0,00 lei 
lei  

lucrătoare a lunii 
imediat următoare 
lunii de livrare. 

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 
1.831.356,00 lei. In caz de 
reziliere, denuntare unilaterala 
partea din vina careia este 
reziliat contractul va plati 
despagubiri in valoare de 
7.089.120,00 lei.     

 
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 CEC 
BANK SA 

Depozit din 09.07.2020 Depozit Constituire depozit la 
termen 

31.337.000 lei - - Scadenta depozitului va fi 
la data de 09.07.2021 

Dobanda aplicata:  
 2.80% pe an  

2. SNN cu 
Eximbank SA 
Bucuresti 

Ctr Cadru nr. 
499S1/30.04.2014 
Depozit din 13.07.2020 

Depozit Constituire depozit la 
termen 

 64.000.000 lei - - Scadenta depozitului va fi 
la data de 13.07.2021. 

Dobanda aplicata:  
 2.72% pe an 

3. SNN cu CEC 
BANK SA 

Depozit din 14.07.2020 Depozit Constituire depozit la 
termen 

35.254.000 lei - - Scadenta depozitului va fi 
la data de 14.07.2021 

Dobanda aplicata:  
 2.80% pe an 

4. SNN cu CEC 
BANK SA 

Depozit din 27.07.2020 Depozit Constituire depozit la 
termen 

 82.693.000 lei  - - Scadenta depozitului va fi 
la data de 27.11.2020 

Dobanda aplicata:  
 2.50% pe an 

5. SNN cu 
Eximbank SA 
Bucuresti 

Ctr Cadru nr. 
499S1/30.04.2014 
Depozit din 28.07.2020 

Depozit Constituire depozit la 
termen 

30.206.000 lei - - Scadenta depozitului va fi 
la data de 28.07.2021. 

Dobanda aplicata:  
 2.70% pe an 

6. SNN cu 
Eximbank SA 
Bucuresti 

Ctr Cadru nr. 
499S1/30.04.2014 
Depozit din 06.08.2020 

Depozit Constituire depozit la 
termen 

208.927.000 lei. - - Scadenta depozitului va fi 
la data de 06.08.2021. 

Dobanda aplicata:  
 2.65% pe an 

7. SNN cu 
Eximbank SA 
Bucuresti 

Ctr Cadru nr. 
499S1/30.04.2014 
Depozit din 13.08.2020 

Depozit Constituire depozit la 
termen 

71.553.000 lei. - - Scadenta depozitului va fi 
la data de 13.08.2021.. 

Dobanda aplicata:  
 2.65% pe an 
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8. SNN cu CEC 
BANK SA 

Depozit din 21.09.2020 Depozit Constituire depozit la 
termen  

100.000.000 lei - - Scadenta depozitului va fi 
la data de 22.03.2021 

Dobanda aplicata: 
2.10% pe an 

9. SNN cu CEC 
BANK SA 

Depozit din 25.09.2020 Depozit Constituire depozit la 
termen 

 40.782.000 lei - - Scadenta depozitului va fi 
la data de  25.03.2021 

Dobanda aplicata: 
2.15% pe an 

10. SNN cu CEC 
BANK SA 

Depozit din 13.10.2020 Depozit Constituire depozit la 
termen 

 35.000.000 lei - - Scadenta depozitului va fi 
la data de 13.10.2021 

Dobanda aplicata: 
2.33% pe an 

 

                                                                                                                                         Director General 

                                                                                                                                           Cosmin Ghita 

 

Responsabil privind raportarea conform art. 52 din OUG 109/2011, 

Saida Ismail – Sef Serviciu Evenimente Corporative si Administrativ 
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Laura Constantin – Director Directia Juridica                                                     Cristina Nazarevscky - Sef Departament Achizitii 

Emilia Gabrian – Sef Serviciu Achizitii FCN Pitesti                                            Horatiu Ionescu – Inginer Sef DPSA CNE Cernavoda                                         Valentina Dinu – Sef DCRI 

 

                                                                                                                       


