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 Eveniment important de raportat: Conditii de acces la Adunarea Generala a Actionarilor 

SNN din data de 28.10.2021 

 

SN Nuclearelectrica SA (SNN) informeaza actionarii ca accesul la Adunarea Generala a 

Actionarilor convocata pentru data de 28.10.2021 la Hotel Capital Plaza, Sala Mihail 

Kogalniceanu, se va face cu respectarea urmatoarelor conditii, conditii rezultate din 

amendamentele la Hotararea de Guvern nr. 1090/2021, intrate in vigoare la data de 25.10.2021. 

Astfel, in conformitate cu legislatia aplicabila, accesul actionarilor SNN in sala de sedinte va fi 

permis in baza: 

-Certificatului de vaccinare pentru persoanele care fac dovada vaccinării împotriva virusului 

SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;  

-Rezultatului negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi 

de 72 de ore;  

-Rezultatului negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 

nu mai vechi de 48 de ore;  

- Perioadei cuprinse între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-

CoV-2. 

Accesul se va face prin prezentarea si scanarea codului QR de pe certificatul digital al UE privind 

COVID-19 sau prezentarea dovezii testarii in format letric sau electronic, cu respectarea 

masurilor sanitare, inclusiv portul mastii de protectie pe toata durata desfasurarii AGA. 
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