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Nota privind avizarea Consiliului de Administratie in vederea supunerii spre aprobarea 
 Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SN Nuclearelectrica SA a infiintarii unui punct de 

lucru situat in Comuna Doicesti, Str. Colonie nr.12, Casa de Cultura, 
parter, camera 1, judetul Dambovita 

 
 

I. Prezentare 
 
În mai 2022, Nuclearelectrica, NuScale și E-Infra au semnat un Memorandum de Intelegere pentru 
analizarea potentialului amplasarii primului reactor modular mic (SMR) din România pe 
amplasamentul fostei termocentrale de la Doicești, județul Dâmbovița.  
 
Amplasamentul a fost identificat în urma unui studiu aprofundat realizat cu fonduri în valoare de 1,2 
milioane de dolari primite de Nuclearelectrica la începutul anului 2021, în cadrul unui grant oferit de 
USTDA pentru a identifica și evalua diferite amplasamente pentru implementarea reactoarelor 
modulare mici în România.  
 
În urma studiului, au fost identificate mai multe potențiale amplasamente adecvate. Amplasamentul 
fostei termocentrale de la Doicești a obținut toate calificările în ceea ce privește securitatea, fiind 
potrivit criteriilor de proiectare și principiilor de securitate ale reactoarelor modulare mici NuScale, si 
respectă pe deplin criteriile de amplasare cerute de standardele internaționale și naționale. De asemenea, 
amplasamentul este disponibil în timp util pentru a îndeplini obiectivele României pentru 
implementarea reactoarelor modulare mici în acest deceniu și pentru a permite României să devină un 
hub pentru implementarea reactoarelor modulare mici în regiune. 
 
În urma Memorandumului de Înțelegere („MOU”), companiile vor efectua studii de inginerie, analize 
tehnice și activități de licențiere și autorizare pe amplasamentul din Doicești, județul Dâmbovița, locația 
selectată pentru implementarea primei centrale NuScale VOYGR™. 
 
Tehnologia SMR a NuScale, cea mai matură în ceea ce privește aprobările, fiind prima și singura 
tehnologie SMR din lume care a primit aprobarea din partea Comisiei SUA de Reglementare Nucleară 
în august 2020, are în același timp și cele mai avansate planuri de implementare, cu contracte deja 
confirmate pentru dezvoltarea componentelor sale.    
 
Alegerea amplasamentului este un prim pas important pentru România în demersul de implementare a 
reactoarelor modulare mici, la trei ani de la primul Memorandum de Înțelegere cu NuScale, în care 
Nuclearelectrica a analizat tehnologia, siguranța, maturitatea și disponibilitatea acesteia în vederea 
implementării și îndeplinirii obiectivelor României în materie de securitate energetică și decarbonizare.  

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


 2 

In scopul demararii etapelor preliminare de analiza a potentialului amplasarii primului reactor modular 
mic (SMR) din România pe amplasamentul fostei termocentrale de la Doicești, județul Dâmbovița, SN 
Nuclearelectrica SA are in vedere infiintarea unui punct de lucru in incinta Casei de Cultura, cu sediul 
in comuna Doicesti, str. Colonie nr.12, parter, camera 1, judetul Dambovita.   
 
In cadrul punctului de lucru al SN Nuclearelectrica SA in comuna Doicesti, judetul Dambovita va 
functiona un Centru de Informare derularii proiectului, precum si un birou care va servi pentru 
derularea viitoarelor actiuni ce vor face parte din studiile de inginerie si proiectare, analize tehnice ale 
amplasamentului, activitati de licentiere si autorizare etc.  
 
Necesitatea infiintarii unui punct de lucru este justificata prin nevoia asigurarii unei prezente active a 
SNN pe amplasament si a interfetei cu autoritatile locale, comunitatea locala si alte parti interesate. 
Infiintarea unui punct de lucru situat in apropierea amplasamentului este considerata oportuna 
pentru asigurarea unui canal de comunicare si flux de informatii continuu, care sa permita 
prelucrarea si raportarea datelor in timp real cu scopul respectarii calendarului de derulare. 
 
De asemenea, Deschiderea unui punct de lucru este oportuna si din perspectiva dezvoltarii si 
mentinerii unei interactiuni constante in raport cu entitati si factori externi, pentru o buna 
monitorizare si control  
 

II. Aspecte generale/competenta 
 
 Potrivit art. 13 alin. 3 lit. d) din Actul Constitutiv al Societatii: „Adunarea Generala 

Extraordinara a Actionarilor are dreptul de a hotari cu privire la: d) infiintarea sau 
desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati 
fara personalitate juridica.” 

 
 Potrivit art. 113 lit. d din Legea societatilor nr. 31/1990: “Adunarea generală extraordinară se 

întruneşte ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru: d) înfiinţarea sau desfiinţarea 
unor sedii secundare: sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără 
personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel”. 

 
III. Propuneri 

 
Avand in vedere cele de mai sus, supunem avizarii Consiliului de Administratie in vederea supunerii 
spre aprobarea AGEA SN Nuclearelectrica SA urmatoarele: 
 
1. Infiintarea unui punct de lucru cu sediul in comuna Doicesti, str. Colonie nr.12, parter, camera 1, 
judetul Dambovita.   
 
 

Director General 
Cosmin Ghita 

 
 
AVIZAT, 
 
 
Melania Amuza – Director General Adjunct Comercial si Dezvoltare 

Laura Constantin – Director General Adjunct Servicii Corporative 
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Dan Niculaie Faranga – Director Financiar 

Codrut Tudor – Director Directia Juridica 

     Ludmila Tones - Directia Comunicare si Relatii Publice 

Catalina Toma – Contabil Sef  

Valentina Dinu – Sef Departament Comunicare Externa si Relatii Publice 

 


