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Eveniment important de raportat:  

Raportul anual aferent exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2021 

 

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii cu 

privire la publicarea Raportului Anual aferent exercitiului financiar 2021, intocmit in 

conformitate cu prevederile art. 65 din Legea nr. 24/2017, republicata in 10.08.2021 si anexei 

nr. 15 la Regulamentul ASF nr. 5/2018 

 

Raportul anual al exercitiului financiar 2021 cuprinde:  

(i) Principalele evenimente din activitatea companiei in perioada de raportare;  
 

(ii) Situatii financiare anuale individuale auditate la data si pentru exercitiul financiar 
incheiat la 31 decembrie 2021 intocmite in conformitate cu OMFP 2844/2016 pentru 
aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de 
raportare financiara (“IFRS-UE”), insotite de raportul auditorului independent; 

 
(iii)Situatii financiare anuale consolidate auditate la data si pentru exercitiul financiar 

incheiat la 31 decembrie 2021 intocmite in conformitate cu OMFP 2844/2016 pentru 
aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de 
raportare financiara (“IFRS-UE”), insotite de raportul auditorului independent. 

(iv) Raportul anual aferent exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2021, care include 

Situatiile Financiare Consolidate in format ESEF, poate fi accesat pe site-ul SNN in 

sectiunea Relatii cu Investitorii/Rezultate Financiare/Situatii Financiare 2021. 
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Principalele rezultate 

 

In anul 2021, SNN a obtinut un profit net de 1.036.262 mii lei. Principalele rezultate sunt 

prezentate in continuare si sunt extrase din situatiile financiare individuale auditate la data si 

pentru perioada incheiata la 31 decembrie 2021: 

 

 

Indicator 

[Mii RON] 

2021 

(auditat) 

2020 

(auditat) 
Variatie 

Productie (GWh)* 10.377 10.558 (1,7%) 

Venituri din exploatare, din care: 3.203.880 2.500.172 28,1% 

Venituri din vanzarea energiei 

electrice** 
3.103.150 2.432.279 27,6% 

Cheltuieli din exploatare, mai putin 

depreciere si amortizare 
(1.461.544) (1.184.029) 23,4% 

EBITDA 1.742.336 1.316.143 32,4% 

Depreciere si amortizare (562.856) (544.752) 3,3% 

EBIT 1.179.480 771.391 52,9% 

Rezultat financiar net 24.614 44.017 (44,1%) 

Cheltuiala cu impozitul pe profit, neta (167.832) (116.086) 44,6% 

Profit net 1.036.262 699.322 48,2% 
*Energie electrica produsa si livrata de CNE Cernavoda in Sistemul Energetic National. 
**Inclusiv venituri din vanzarea energiei termice, nesemnificative in total venituri. 

 

Profitul operational (EBITDA) a crescut cu 32,4% fata de aceeasi perioada a anului 

precedent, in principal ca urmare a cresterii veniturilor din exploatare cu 28,1%, influentate de 

cresterea cu 27,6% a veniturilor din vanzarea energiei electrice. 

 

Veniturile din exploatare au crescut cu 28,1%. Aceasta crestere este determinata de cresterea 

cu 26% a pretului mediu ponderat al energiei electrice vanduta in anul 2021 fata de pretul 

mediu ponderat obtinut in anul 2020 si a vanzarii unei cantitati totale de energie electrica mai 

mare cu 1,1%.  

 

Incepand cu anul 2021, ANRE nu a mai stabilit pentru producatori obligatii de livrare pe piata 

reglementata. Contractele incheiate de SNN pe piata reglementata pentru semestrul II 2020 au 

livrare in ore CET; ultima ora de livrare din anul 2020 fiind prima din ianuarie 2021 (361 

MWh, pret reglementat in valoare de 182,63 RON/MWh (pret fara Tg)). 

 

Fata de anul 2020, cantitatea de energie electrica vanduta pe piata concurentiala a contractelor 

bilaterale a crescut cu 61%, in conditiile inregistrarii unui pret mediu de vanzare pe aceasta 

piata mai mic cu 4,7% (pret fara Tg). Cantitatea de energie electrica vanduta de SNN pe piata 

spot (PZU si PI) in anul 2021 a scazut cu 48%, in conditiile inregistrarii unui pret mediu de 

vanzare pe aceasta piata mai mare cu 190,3% (pret fara Tg). 
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Cheltuielile din exploatare, mai putin depreciere si amortizare au crescut cu 23,4% in 

cursul anului 2021, fata de aceeasi perioada a anului 2020. Aceasta evolutie este determinata in 

principal de cresterea cheltuielilor cu energia electrica achizitionata, cheltuielilor cu reparatii si 

mentenanta, cheltuielilor cu combustibilul nuclear a altor cheltuieli din exploatare. 

 

Rezultatul financiar (venituri financiare nete) a inregistrat o scadere de 44,1%, influentand 

negativ rezultatul net. Principalele valute fata de care exista expuneri sunt EUR si CAD. 

 

Cresterea cheltuielii nete cu impozitul pe profit a diminuat influentele pozitive ale celorlalte 

elemente. Aceasta crestere a fost determinata de cresterea profitului impozabil calculat pentru 

exercitiul financiar 2021 fata de cel calculat pentru exercitiul financiar 2020.  

 

 

Productia de energie electrica in anul 2021 

 

Productia bruta de energie electrica a celor doua unitati operationale ale CNE Cernavoda a fost 

de 11.284.320 MWh in anul 2021; din aceasta productie bruta, consumul propriu tehnologic al 

Unitatilor in timpul functionarii, precum si in timpul opririlor asigurat din productie proprie a 

fost de 907 mii MWh in anul 2021.  

 

Astfel, energia electrica produsa si livrata in Sistemul Energetic National (“SEN”) a fost de 

10.377.214 MWh in anul 2021, fata de anul 2020 (10.557.776 MWh), reprezentand o scadere 

de 1,7%. Scaderea se explica in principal prin functionarea cumulata a unitatilor CNE 

Cernavoda in 2021 cu 72 de ore mai putin decat in 2020. 

 

Productia de energie in perioada 2020 – 2021: 

 

Productie energie 

2021 2020 

Unitatea 

1 

Unitatea 

2 
Total 

Unitatea 

1 

Unitatea 

2 
Total 

Productie bruta 

(GWh) 
5.929 5.355 11.284 5.395 6.070 11.466 

Productie neta (GWh) 5.450 4.951 10.401 4.963 5.611 10.575 

Factor de capacitate 

(%) 
96,19 87,02 91,61 87,29 98,32 92,81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanzarea de energie electrica in 2021 
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Vanzari pe tipuri 
Cantitati 

in MWh 

%  

din 

total 

vanzari 

Pret mediu 

[RON/MWh 

cu Tg 

inclus] 

Venituri din 

vanzari  

[RON] 

Vanzari pe piata reglementata*) 361 0,003% 183,93 66.347 

Vanzari pe piata concurentiala 

(contracte bilaterale si vanzari pe PZU 

si PI), din care: 

10.890.657 99,7% 284,25 3.095.680.358 

– Vanzari pe contracte PCCB – LE, 

PCCB – LE Flex, PCCB – NC, PC – 

OTC si contracte de furnizare 

9.485.453 86,8% 253,67 2.406.189.335 

– Vanzari pe PZU si PI 1.405.204 12,9% 490,67 689.491.023 

Dezechilibre pozitive pe PE**) 33.702 0,3% 413,11 13.922.504 

Total vanzari in anul 2021 10.924.719 100% 284,65 3.109.669.209 
*) Nota: Incepand cu anul 2021, ANRE nu a mai stabilit pentru producatori obligatii de livrare pe piata reglementata. Contractele incheiate pe 

piata reglementata pentru semestrul II 2020 au livrare in ore CET; ultima ora de livrare din anul 2020 fiind prima din ianuarie 2021 (361 
MWh, pret reglementat in valoare de 183,93 RON/MWh (inclusiv Tg)). 
**) Nota: 43.857 RON din valoarea prezentata reprezinta venituri redistribuite in ianuarie 2021 rezultate din echilibrarea sistemului, in baza 

aplicarii Ordinului ANRE nr. 76/2017 si Ordinului ANRE nr. 61/2020.  

 

 

Veniturile realizate pe piata de energie electrica aferente livrarilor de energie electrica in anul 

2021 sunt de 3.109.669.209 RON (din care 43.857 RON reprezinta venituri redistribuite 

rezultate din echilibrarea sistemului), mai mari cu 7,0% fata de veniturile bugetate pentru anul 

2021 si respectiv mai mari cu 27,4% fata de realizarile din anul 2020.  

 

Pretul mediu ponderat de vanzare, pentru cantitatile de energie electrica vandute (fara piata 

reglementata si PE), rezultat in anul 2021, este de 284,25 RON/MWh (inclusiv Tg). Spre 

comparatie, pretul mediu ponderat al tuturor tranzactiilor incheiate pe pietele in care SNN a 

activat in anul 2021 (PCCB – LE, PCCB – LE flex, PCCB – NC, PC – OTC, PZU si PI), 

calculat in baza valorilor publicate de OPCOM in rapoartele de piata lunare, este de 361,38 

RON/MWh. In anul 2020, pretul mediu ponderat de vanzare, pentru cantitatile de energie 

vandute (fara piata reglementata si PE), a fost de 236,03 RON/MWh (inclusiv Tg). 

 

Cantitatile de energie electrica vandute pe piata concurentiala a contractelor bilaterale au 

reprezentat in anul 2021 o cota procentuala de 86,8% din volumul total al energiei electrice 

vandute, fata de o cota procentuala de 54,7% inregistrata in anul 2020. Pretul mediu de vanzare 

pe contractele bilaterale in aceasta perioada a fost de 253,67 RON/MWh (cu Tg inclus), 

inregistrand o scadere de 4,7% fata de pretul mediu inregistrat in anul 2020, de 266,05 

RON/MWh (cu Tg inclus); in conditiile in care valoarea tarifului de transport de introducere a 

energiei electrice in retea Tg a ramas nemodificat din ianuarie 2020 (1,30 RON/MWh conform 

Ordin ANRE nr. 218/11.12.2019). 

 

Pe piata spot (PZU si PI), in anul 2021 s-a vandut o cantitate de energie electrica reprezentand 

12,9% din volumul total de vanzari, fata de o cota procentuala de 24,8% inregistrata in anul 
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2020. Pretul mediu de vanzare a energiei pe piata spot (PZU si PI) realizat de SNN in anul 

2021 a fost de 490,67 RON/MWh (cu Tg inclus), fata de 169,88 RON/MWh (cu Tg inclus) 

inregistrat anul 2020. 

 

Programul de investitii 

 

Valoarea totala a programului de investitii al SNN pentru anul 2021, aprobat prin Hotararea nr. 

7/6.05.2021 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN SA., a fost de 433.860 mii RON 

(fara componenta alocata platii serviciului datoriei aferent imprumuturilor pe termen lung).  

 

Ulterior, prin Hotararea nr. 11/28.10.2021 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a fost 

aprobata rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2021. Conform acestei 

rectificari, valoarea totala a programului de investitii al SNN pentru anul 2021 a fost 

redimensionata la 356.774 mii RON (fara componenta alocata platii serviciului datoriei aferent 

imprumuturilor pe termen lung). 

 

Situatia comparativa a realizarilor investitionale (valorice si procentuale) pentru anul 2021 fata 

de anul 2020 este prezentata in tabelul de mai jos: 

 

An 

Valoare  

program investitii  

[mii RON] 

Realizat  

(01.01 - 31.12) 

[mii RON] 

Grad de realizare 

(01.01 - 31.12) 

(%) 

2021 356.774 319.679 89,6% 

2020 309.544 223.947 72,3% 

 

Ca si in anii anteriori, Nuclearelectrica S.A. si-a structurat programul de dezvoltare investitii pe 

obiective definite in raport cu nevoile sucursalelor de productie (CNE Cernavoda si FCN 

Pitesti), astfel incat sa obtina un nivel cat mai ridicat de utilizare al capacitatii de productie 

(EAF Energy Availability Factor) in conditiile respectarii normelor de securitate nucleara si a 

mentinerii pe termen lung a nivelului de excelenta in exploatarea centralei. Totodata programul 

de dezvoltare urmareste sa raspunda necesitatii de modernizare/retehnologizare a unor sisteme, 

din considerente atat de natura economica (reduceri de consumuri specifice, imbunatatirea unor 

parametri caracteristici proceselor deservite, cu impact pozitiv asupra eficientei) cat si de 

natura juridica, fiind necesare implementarea unor imbunatatiri asociate securitatii nucleare, 

protectiei mediului si securitatii muncii, acestea reprezentand cerinte imperative, venite din 

partea autoritatilor de reglementare din domeniu. 

 

Programul de investitii al SNN pentru anul 2021, anexa la BVC, a fost dimensionat valoric 

luand in considerare angajamentele contractuale in derulare, estimarile cu privire la obiectivele 

de investitii preconizate a se demnara in cursul anului 2021, inclusiv sume alocate unor 

proiecte de investitii pentru care se anticipeaza indeplinirea anumitor cerinte aflate in afara 

controlului SNN (de exemplu: avize prealabile ale unor autoritati de reglementare, termene 

legale privind finalizarea procedurilor de achizitie publica inclusiv contestatii, obtinerea 

aprobarilor necesare de la organele corporatiste SNN etc.), pentru a permite implementarea 

acestor proiecte cu incadrarea in valorile bugetare aprobate. 
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Informatii suplimentare pot fi obtinute la: investor.relations@nuclearelectrica.ro 

 

Cosmin Ghita           

Director General 
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