Nr. Inreg: 10745/15.09.2021
Avizat,
Presedintele Consiliului de Administratie
Teodor Chirica
NOTA privind aprobarea de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a achizitiei
de servicii de asistenta/consultanta juridica in legatura cu Obiectivele majore investitionale
precum si Obiectivele majore Strategice ale societatii
I. Aspecte generale/ Competente de aprobare
Potrivit prevederilor art. I alin. 3 din OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor
publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, „in situaţii
temeinic justificate, în care activităţile juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare,
necesare societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale, precum şi regiilor
autonome prevăzute la alin. (1), nu se pot asigura de către personalul de specialitate juridică angajat în
aceste entităţi, pot fi achiziţionate servicii de această natură, în condiţiile legii, numai cu aprobarea şi
mandatarea reprezentanţilor statului sau unităţilor administrativ-teritoriale în organele de conducere
ale acestora [..]”.
II. Context
Prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A.
(„SNN”) nr. 7/12.06.2021 a fost aprobata Strategia de Investitii a Societatii Nationale Nuclearelectrica
S.A. aferenta perioadei 1 iulie 2020 – 1 iulie 2025 („Strategia”) – Anexa nr. 1 la prezenta Nota.
Obiectivele majore investitionale precum si Obiectivele majore Strategice, astfel cum sunt prezentate in
Strategia SNN, necesita un suport juridic substantial care partial poate fi asigurat de Directia Juridica din
cadrul SNN insa exista aspecte specifice, complexe precum si un volum estimat semnificativ pentru care
este necesara contractarea unor servicii de asistenta/consultanta juridica externe. Directia Juridica nu
beneficiaza de expertiza totala necesara pentru a oferi asistenta juridica companiei pe aceste obiective
astfel inca consideram justificata si necesara angajarea unor servicii juridice specializate.
Prezentam mai jos, pe scurt, o parte din Obiectivele majore investitionale si Obiectivele majore Strategice
pentru care SNN va contracta servicii de asistenta/consultanta juridica:
a) Retehnologizarea Unitatii 1 CNE Cernavoda (Proiectul) reprezinta unul dintre principalele
proiecte de investitii derulat de SNN si a fost aprobata de actionarii SNN prin Hotararea
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN nr. 27/23.12.2013.
Proiectul de retehnologizare al Unitatii 1 este structurat in 3 faze distincte:
 Faza 1 (2017 – 2022) – Demonstrarea capabilitatii componentelor actuale ale reactorului Unitatii 1
de a functiona peste 210.000 de ore la putere nominala, pana cel putin la sfarsitul anului 2026,
definitivarea scopului lucrarilor Proiectului de retehnologizare, precum si demonstrarea fezabilitatii
Proiectului de retehnologizare, etapa care se va finaliza cu supunerea spre aprobarea AGA a studiului
de fezabilitate. Prin Hotararea nr. 9/28.09.2017, actionarii SNN au aprobat demararea
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fazei I a Strategiei de retehnologizare a Unitatii 1 CNE Cernavoda.
 Faza 2 (2022 – 2026) are in vedere urmatoarele activitati principale: Structurarea pachetelor de
finantare si semnarea conventiilor de credit; Negocierea si atribuirea Contractelor de Inginerie,
Procurare si Constructie (EPC); Procurarea echipamentelor cu ciclu lung de fabricatie; Obtinerea
Opiniei Comisiei Europene – Articolul 41 Tratat Euratom; Obtinerea tuturor autorizatiilor si avizelor
necesare demararii proiectului; Construirea depozitelor de deseuri radioactive necesare pentru
stocarea deseurilor rezultate din activitatile de retehnologizare, precum si a altor obiecte de
infrastructura necesare proiectului.
 Faza 3 (2026 – 2028) – Oprirea unitatii si implementarea efectiva a Proiectului, care consta in mod o
obligatoriu, in inlocuirea urmatoarelor componente actuale ale reactorului Unitatii 1: canalele de
combustibil, tuburile calandria si fiderii, dar si in executia unor modernizari si inlocuiri de
componente in instalatiile existente ale unitatii.
b) Proiectul U3 si U4 CNE Cernavoda
Prin Hotararea AGOA SNN nr. 3/05.04.2021 a fost aprobata Strategia de continuare a Proiectului
Unităților 3 și 4 CNE Cernavodă elaborată pe baza ”Studiului de Fezabilitate pentru finalizarea proiectului
Unităților 3 și 4 de la CNE Cernavodă” actualizat în luna decembrie 2020, care constă într-o abordare
etapizată, respectiv împărțirea Proiectului în 3 etape de dezvoltare, astfel:
Etapa 1 – Etapa pregătitoare cu o durată estimată de 24 luni, având ca principale obiective:
reoperaționalizarea societății de proiect EN, contractarea serviciilor de asistență tehnică, juridică
și financiară, contractarea serviciilor de inginerie pentru actualizarea Specificației tehnice de
procurare, lansarea, selectarea și atribuirea Contractului de Inginerie, Procurare și Construcții
IPC, precum și contractarea de orice alte studii/rapoarte/evaluări necesare pentru configurarea
proiectului;
Etapa 2 – Lucrări Preliminare – faza 1 a Contractului IPC, cu o durată estimată de 18 - 24 luni,
având ca principale obiective: dezvoltarea de către Contractorul IPC a părții de inginerie critică
a Proiectului, a documentațiilor de securitate nucleară și a analizelor privind piața locală a
furnizorilor de echipamente și servicii necesare implementării lucrărilor de construcție,
dezvoltarea documentațiilor de securitate nucleară necesare obținerii Autorizației de Securitate
Nucleară precum și documentația de notificare a Proiectului la CE în baza art. 41 din Tratatul
EURATOM;
Etapa 3 – Construcție - cu o durată estimată de 69 - 78 luni, constând în demararea efectivă a
lucrărilor de construcție, montaj și punere în funcțiune.
c) Instalatia de detritiere de la Cernavoda
In luna august 2018, Adunarea Generala a Actionarilor SNN aprobat Strategia de implementare a
proiectului de investitii „Instalatie de Detritiere de la CNE Cernavoda” (“CTRF”) in baza Studiului de
Fezabilitate revizia 11. Strategia de implementare a proiectului se bazeaza pe incheierea unui contract de
tip EPC (Engineering Procurement Construction) cu un operator economic sau o asociere cu experienta
in realizarea unor astfel de obiective, selectat pe baza unei proceduri competitive conform prevederilor
legale.
Proiectul Instalatia de detritiere de la Cernavoda a fost initiat pentru reducerea concentratiilor de tritiu in
sistemele Unitatilor 1 si 2, cu impact direct de reducere a dozelor pentru personalul centralei si a emisiilor
radioactive catre populatie si mediu. In prezent, fazele initiale de proiect, respectiv studiul de fezabilitate
– rev. 12(12), proiectul conceptual si activitatile de preautorizare sunt finalizate, fiind emisa de catre
organul de reglementare (CNCAN) o scrisoare de confort, care confirma ca proiectul instalatiei este
autorizabil in conformitate cu legislatia specifica in vigoare.
In prezent, procedura se deruleaza ca exceptie de la Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale,
respectiv prin aplicarea procedurii BERD „Two Stage Open Tender”, cu etapa de calificare inclusa in
primul stadiu (First Stage) aferenta noii proceduri, urmand a semna contractul de lucrari CTRF cu
ofertantul selectat, la finalizarea procedurii de atribuire a contractului de achizitie si conditionat de
aprobarea rezultatului acestei proceduri de catre BERD.
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Procedura pentru selectarea contractorului EPC se estimeaza a fi finalizata în ultima parte a anului
2021, faza de construire va incepe în 2023, iar proiectul va fi pe deplin operațional în 2026. Programul de
construcție permite activități pre și post-construcție, cum ar fi mobilizarea, inceperea lucrărilor, testarea
și punere în funcțiune.

d) Centralele de mica putere si modulare (SMR)
SNN are ca obiectiv strategic diversificarea portofoliului de activitati, inclusiv pe termen mediu si lung,
in cadrul caruia centralele de mica putere si modulare (SMR) si ulterior centrale de generatie IV trebuie
sa fie luate in consideratie din timp si pregatite activitatile preliminare pentru utilizarea acestora, ca parte
a unui program strategic national. SNN este in procesul national de includere a acestor optiuni in proiectul
Strategiei Energetice a Romaniei 2020-2030, cu perspectiva anului 2050 si in Planul Nuclear Naţional
(PNN). Aceste activitati si directii de dezvoltare sunt si parte a Acordului Interguvernamental al Romaniei
cu Statele Unite ale Americii pentru dezvoltarea programului nuclear civil al Romaniei si este un element
decisiv in realizarea obiectivelor energetice pentru dezvoltarea unor noi tehnologii nucleare care sa
sprijine atingerea obiectivelor de gaze cu efecte de sera.
e) Cobalt 60
Cobaltul 60 este un izotop gamma-radioactiv care se obtine in mod eficient in reactoare nucleare prin
iradierea de bare continand Co-59. Acest izotop radioactiv este larg utilizat in medicina pentru tratarea
cancerului, sterilizarea unei game diversificate de instrumentatie medicala, produse farmaceutice,
cosmetice si alimentare. Exista, de asemenea, alte aplicatii a Co-60 in tratarea anumitor plastice sau a
deseurilor de canalizare.
Producerea de Co60 in reactoareale de la CNE Cernavoda poate reprezenta, pe langa o oportunitate de
business, si o oportunitate de a aduce un plus de imagine industriei nucleare romane, implicit, poate
contribui la cresterea gradului de acceptare al populatiei in ceea ce priveste productia de energie electrica
in centrale nucleare. Mai mult, SNN SA are potentialul de a deveni un pion important in asigurarea
furnizarii de Co60 in interiorul Uniunii Europene, putand aduce argumente suplimentare in procesul de
sustinere a proiectului de retehnologizare a Unitatii 1 in fata institutiilor europene.
Aprobarea proiectului Cobalt 60 va fi conditionata de obtinerea Acordului de Mediu si a aprobarilor
CNCAN. In faza 1 (studii preliminare) se vor identifica etapele si efortul necesar pentru licentierea
proiectului.
III. Justificarea necesitatii achizitiei de servicii de asistenta/consultanta juridica in legatura cu
Obiectivele majore investitionale si Obiectivele majore Strategice
Directia Juridica din cadrul SNN asigura legalitatea operatiunilor desfasurate de companie, protejand
drepturile si interesele patrimoniale si nepatrimoniale ale companiei; structurile din cadrul Directiei
juridice asigura legalitatea proceselor decizionale care concura la atingerea obiectivelor SNN inclusiv
prin: emiterea avizelor de legalitate cu privire la documentele supuse vizei juridice in termenul stabilit
prin procedurile interne; emiterea opiniilor/analizelor legale solicitate de structurile implicate in procesele
aferente obiectivelor cu respectarea termenului procedural; acordarea asistentei juridice de specialitate in
cadrul proceselor/procedurilor care concura la atingerea obiectivelor societății, cu încadrarea in termenele
generale stabilite prin grafice de negocieri, impuse administrativ sau stabilite de organele de conducere
ale societății, la solicitarea diverselor structuri organizatorice si/sau a Directorului general si/sau a
Directorului general adjunct etc.
Activitatea Directiei Juridice are in vedere, in principal, asigurarea suportului juridic pentru activitatea
curenta, de zi cu zi, existand problematici complexe si numeroase in cadrul carora consilierii juridici din
cadrul directiei sunt implicati (ex: avizarea legalitatii actelor juridice interne, a deciziilor si a altor
documente interne, a notelor justificative, a contractelor si, in general, a documentelor aferente
procedurilor de achizitii, la solicitarea structurilor organizatorice SNN, a documentatiilor si contractelor
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de energie electrica si, dupa caz, termica, avizarea in domeniul problemelor de dreptul muncii, asigurarea
reprezentarii SNN in litigii de orice natura, participarea la activitatile unor organisme si organizatii
internationale de profil – grupuri de lucru, grupuri de experti in domeniul dreptului nuclear, participare
comisii de disciplina, comisii interne pe diverse problematici etc.).
Cu privire la Obiectivele majore investitionale precum si Obiectivele majore Strategice ale companiei, in
functie de circumstantele concrete, acestea prezinta probleme cu caracter specific, care necesita o
specializare aparte, si pe care consilierii juridici ai societati nu au, in mod obiectiv, cum sa le acopere intro maniera corespunzatoare, fie datorita faptului ca nu au experienta in problematica respectiva (ex:
aspecte de drept britanic, aspecte de ajutor de stat, aspecte specifice contractelor internationale de EPC
etc.), fie datorita volumului mare de problematici in care sunt deja implicati si volumului mare de timp
care trebuie alocat problematicilor din proiectele respective.
In acest context, consideram ca implicarea unor avocati externi specializati reprezinta, in esenta, o
modalitate prin care societatea poate obtine opinii juridice independente si specializate (de la o terta parte)
si asistenta juridica de stricta specialitate, cu privire la toate acele problematici in care implicarea
consilierilor juridici ai societatii nu conduce, din motive obiective si independente, la atingerea acestor
deziderate.
Pentru toate motivele anterior aratate, consideram ca este necesar si oportun ca societatea sa contracteze
servicii juridice de consultanta, asistenta juridica pe probleme complexe, in situatii care exced competenta
si gradul de incarcare al consilierilor juridici ai societatii. Contractarea acestor servicii urmeaza sa se faca
in conformitate cu prevederile legale in materie, asigurandu-se respectarea principiilor care guverneaza
legislatia achizitiilor: competitivitate, transparenta, nediscriminare, tratament egal, proportionalitate,
eficienta utilizarii fondurilor.
Avand in vedere complexitatea si particularitatile obiectivelor prevazute in Strategia de investitii aprobata
de actionari, pentru identificarea, planificarea, coordonarea si managementul activitatilor juridice aferente
proiectelor este necesara expertiza unor avocati/experti externi independenti care sa ofere SNN suportul
necesar in derularea Obiectivele majore investitionale precum si Obiectivele majore Strategice.
Achizitionarea de servicii de consultanta juridica este justificata prin faptul ca, atat din perspectiva
volumului de munca estimat, cat si din perspectiva expertizei juridice aparte necesare, astfel de servicii
nu pot fi asigurate de catre personalul de specialitate juridica angajat in cadrul SNN.
IV. Obiectul serviciilor de consultanta/asistenta juridica. Buget alocat
Serviciile de consultanta/asistenta juridica pentru Obiectivele majore investitionale precum si Obiectivele
majore Strategice („Proiectele”) vor avea ca obiect, in principal, urmatoarele, enumerarea nefiind
limitativa:
 Consultanta/asistenta juridica cu privire la structurarea Proiectelor;
 Consultanta/asistenta in elaborarea si negocierea Contractelor de Inginerie, Procurare si
Constructie (EPC), precum si a oricaror altor tipuri de contracte necesare pe parcursul derularii
Proiectelor;
 Consultanta/asistenta juridica pe aspecte legate de finantarea Proiectelor;
 Consultanta/asistenta in relatia cu autoritati/institutii/entitati nationale, europene si/sau
internationale;
 Consultanta/asistenta juridica in elaborarea de proiecte de acte normative in legatura cu Proiectele
sau formularea de opinii, puncte de vedere, comentarii, observatii, propuneri etc. avand incidenta
asupra acestora;
 Consultanta/asistenta juridica in procesul de obtinere a licentelor, autorizatiilor si avizelor
necesare pentru implementarea Proiectelor;
 Consultanta/asistenta juridica pe aspecte de ajutor de stat si/sau concurenta in legatura cu
Proiectele;
 Servicii de reprezentare juridica, dupa caz.

4

Bugetul estimat pentru serviciile de consultanta/asistenta juridica Obiectivele majore investitionale
precum si Obiectivele majore Strategice din Strategia de investitii SNN este de 2.500.000 EUR.
Mentionam si faptul ca sumele necesare acoperirii costurilor pentru contractarea acestor servicii pot fi
acoperite din capitolul “Alte cheltuieli” din cadrul BVC SNN pe anul 2021. Totodata, sumele ramase
necheltuite vor fi reportate in bugetele SNN in anii urmatori avand in vedere ca proiectele investitionale
in domeniul nuclear sunt deosebit de complexe si se desfasoara pe o perioada mai lunga de timp.
V. Propuneri
Avand in vedere cele mai sus mentionate, prevederile art. I alin. 3 din OUG nr. 26/2012 privind unele
măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare
a unor acte normative, supunem avizarii Consiliului de Administratie, in vederea supunerii spre
aprobare in cadrul Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor ce urmeaza a fi convocata,
achizitia de servicii de asistenta/consultanta juridica in legatura cu Obiectivele majore
investitionale precum si Obiectivele majore Strategice din Strategia aprobata de actionari.
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