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Cosmin Ghita 

Director General, Nuclearelectrica 

 

Începând din septembrie 2017, domnul Cosmin Ghiță este CEO al Nuclearelectrica (SNN), singurul 

producator de energie nucleara din Romania, care acopera aprox. 18% din consumul national de 

energie.  

Începând din 2019, dl. Ghiță este singurul membru român al Consiliului de conducere al WANO 

(World Association of Nuclear Operators), contribuind la indeplinirea obiectivelor acestei asociatii 

internationale de intarire a securitatii nucleare si a culturii de securitate nucleara, cu impact asupra 

tuturor centralelor nucleare din lume. 

Energia nucleară fiind o sursa de energie curată, stabila, rolul domnului Ghiță în calitate de Director 

General al Nuclearelectrica este de a contribui la siguranta si stabilitatea energetica a Romaniei, si de a 

sprijini atingerea obiectivelor de decarbonizare ale Romaniei. Prin proiectele sale de investiții, 

Retehnologizirea Unitatii 1 si Proiectul Unitatilor 3 si 4, demarate sub conducerea dlui Ghita, 

Nuclearelectrica își va dubla capacitatea după 2031, iar contribuția la producția totală de energie fără 

CO2 a României va crește la 66% până în 2030. 

 

Dl. Ghiță și-a început cariera în SUA, la Chevron, Washington, contribuind la inițiativele Chevron în 

România si Europa de Est. În perioada 2015-2017, domnul Cosmin Ghiță a fost partener la fondul 

privat de investiții Amerocap, cu sediul în New York, susținând tranzacții și inițiative de creștere a 

capitalului în domeniul resurselor energetice și minerale din România, Ucraina si Marea Britanie. 

Ulterior, a ocupat funcția de consilier al prim-ministrului României pe probleme de securitate 

energetica și politici energetice. Domnul Ghiță a fost, de asemenea, implicat în înființarea Academiei 

Aspire, o școală de vară de leadership și business condusa de profesori de la Harvard și Ivy League în 

România. Cosmin Ghiță este absolvent al Colegiului Bates, Main, SUA, având diplomă în economie 

politică internațională. 

 

Expertiza sa acopera domenii precum strategii economice, afaceri internationale, piata de energie, 

dezvoltarea de proiecte de investitii majore, analiza riscului, relatii internationale, parteneriate public-

privat etc.  

 

Rezultate ale Nuclearelectrica, in perioada 2018-prezent, sub conducerea Dlui Ghita: 

 

1. Cresterea profitului companiei cu 152% in perioada 2018-2021, de la un profit net de 410.611 mii 

lei in anul 2018, 535.667 mii lei in anul 2019, 699.322 mii lei in anul 2020 la 1.036.262 mii lei in 

anul 2021. Pentru anul 2022 profitul net estimat, conform BVC 2022 aprobat si publicat, este de 

2.152.734 mii lei.   

2. SNN a avut o evolutie constanta pe piata de capital. In anul 2018, pretul maxim al unei actiuni SNN 

a fost de 7 lei, iar in 2022 pretul actiunii a atins 47 lei/actiune, ceea ce inseamna o crestere de 

571%. Acest lucru se reflecta si in capitalizarea de piata care in 2018 era la nivelul  de 

2.460.353.024 lei, atingand in prima parte a anului 2022, 14,252,673,991.50 lei, ceea ce reprezinta 

o crestere procentuala de 479%, adica de la aproximativ 500 mil Euro in 2018 la 2,9 miliarde Euro. 

3. Includerea SNN incepand din 21.09.2020 in indicii furnizorului global de indici FTSE Russell in 

contextul trecerii pietei de capital din Romania de la statutul de Piata de Frontiera la statutul de 

Piata Emergenta Secundara. Ca urmare a includerii SNN in indicii de piata emergenta ai FTSE 

Russell, actiunile companiei sunt incluse in urmatorii indici ai furnizorului global: FTSE Global 

All-Cap, FTSE Global Total-Cap, FTSE Global Small Cap, FTSE Emerging Index si FTSE 

Emerging All Cap Index. Si ma astept la o evolutie si in interiorul FTSE Russel. In data de 21 

martie 2022, Nuclearelectrica a trecut, in cadrul indicilor FTSE Global All Cap, de la categoria 

Small Cap la categoria Mid Cap.  

4. Initierea in 2017 si derularea primei faze a retehnologizarii Unitatii 1, finalizata in data de 23 

februarie 2022 odata cu aprobarea de catre actionarii SNN a deciziei de investitie in proiectul 

Retehnologizarii Unitatii 1 in baza Studiului de Fezabilitate. In prezent, fost demarata etapa a doua 

a Retehnologizarii. 

5. Reconfigurarea Proiectului Unitatilor 3 si 4 in baza noii strategii de continuare a proiectului 

aprobate de AGA si initierea derularii Proiectului Unitatilor 3 si 4 prin reoperationaloizarea 
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EnergoNuclear, compania de proiect. In decembrie 2021 a fost incheiat primul contract cu CANDU 

Energy cu Candu Energy, Membră a grupului SNC-Lavalin și Autoritatea de Proiectare a Unităților 

3&4 și OEM Candu (Producatorul Original al Tehnologiei Candu) in vederea oferirii de servicii de 

inginerie pentru elaborarea și actualizarea unor documentații necesare demarării Proiectului 

Unităților CANDU 3&4.  

6. Dezvoltarea si implementarea Proiectului de Investitii Instalatia de Detritiere, in colaborare cu 

BERD, proiect de eficientizare a impactului de mediu.  

7. Initierea si derularea demersurilor de mentinere a unui ciclu al combustibilui integrat in Romania 

prin preluarea sucursalei Feldioara a CNU, diversificarea surselor de aprovizionare cu materie 

prima si preluarea licentei de exploatare a perimetrului Tulghes-Grinties in vederea pozitionarii 

avantajoase a SNN din punct de vedere al asigurarii ciclului integrat de combustibil prin raportare 

la proiectele de investitii pe termen lung.  

8. Implementarea unei noi strategii de asigurare a materiei prime prin trecere graduala de dioxid de 

uraniu (UO2) la octoxid de uraniu (U3O8). 

9. Analiza posibilitatii de producere de Cobalt 60 si Hidrogen Curat la CNE Cernavoda 

10. Dezvoltarea cooperarii internationale cu US si obtinerea unui grant USTDA de 1,2 milioane USD 

pentru prospectarea unor posibile site-uri pentru implementarea de reactoare modulare mici 

11. Dezvoltarea cooperarii cu NuScale pentru implementarea reactoarelor modulare mici in aceasta 

decada. Parteneriatul presupune dezvoltarea unei centrale cu 6 module, cu o capacitate instalata de 

462 MW, pe locul unor foste centrale pe carbune pe masura ce acestea vor fi scoase din uz, cu 

multiple beneficii socio-economice locale si nationale, dar si cu un impact pozitiv major pentru 

Romania in regiune prin pozitia de lider in dezvoltarea si implementarea reactoarelor modulare 

mici.  

12. Implementarea unei noi strategii de resurse umane pentru cresterea retentiei si motivarea 

angajatilor, strategie care implica campanii ample de atragere, formare, mentorat, succesiune, la 

care se adauga programe de internship, practica, burse, invatamant dual in vederea dezvoltarii unei 

noi generatii de nuclearisti. In prezent SNN este unul dintre cei mai important recrutori la nivel 

national, angajand in anul 2021 aproximativ 500 de persoane, avand in plan angajarea a peste 600 

persoane in 2022 si continuand acest program pentru anii urmatori.  

13. Dezvoltarea si implementarea unei noi strategii de digitalizare care sa elimine birocratia, sa 

faciliteze munca angajatilor si sa eficientieze programele si procesele de lucru, initiate in anul 2019, 

anterior pandemiei de COVID 19.  

14. Extinderea strategiei de CSR a SNN si impactarea a peste 2 milioane de romani anual pe trei 

domenii majore derivate din analiza necesitatilor societale: educatie, sanatate si mediu. 

15. Consultarea populatiei prin sondaje de opinie la nivel national in vederea facilitarii intelegerii si 

oferirii de informatii, intr-un mod consistent, pe nevoile rezultate din sondajele de opinie, in 

vederea derularii proiectelor de investitii ale SNN intr-un mod transparent si responsabil.  

16. In luna noimembrie 2021, Agentia de rating Fitch a acordat SN Nuclearelectrica SA rating-ul BBB-

, cu perspectiva negativa, valoare conditionata de rating-ul suveran. Rating-ul reflecta pozitia 

puternica de piata a SN Nuclearelectrica SA ca unic producator de energie nucleara, cu o cota de 

piata de 20%, un istoric operational solid si o pozitie financiara, de asemenea, solida. Perspectiva 

negativa asociata rating-ului reflecta rating-ul suveran intrucat rating-ul SNN este conditionat de 

rating-ul suveran al Romaniei  

17. Implementarea in martie 2020, a Standardului ISO 37001/2016-Sistemul de management anti-mită, 

procesul fiind demarat in anul 2018. Acest Standard ISO oferă cerințele și ghidul corespunzător 

pentru organizații astfel încât acestea să fie în măsură să stabilească, să implementeze, să mențină și 

să îmbunătățească constant un sistem de management anti-mită, în concordanță cu cele mai bune 

practici internaționale în materie. 

18. Adoptarea principiilor ESG (Environmental, Social, and Governance), pentru a oferi imaginea 

completa a modului de lucru la nivelul SNN, intr-o maniera transparenta si complexa.  

19. Evaluarea ESG, in cadrul unui program al Bursei de Valori, poate fi accesata pe site-ul Bursei de 

Valori Bucuresti. Rating-ul atesta preocuparea permanenta a SNN pentru protectia mediului prin 

sistemul de management intern, preocuparea pentru reducerii amprentei de mediu atat prin operarea 

curenta si proiectele de investitii, cat si prin actiunile de reducere a impactului, grija fata de angajati 

si colaboratori si responsabilitatea actului managerial pentru o guvernanta corporativa eficienta, 

centrata pe transparenta si profesionalism.  
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20. Monitorizarea si cresterea performantei operationale si administrative prin implementarea de KPI 

corporativi care sa reflecte clar si transparent si sa conduca, simultan, la imbunatatire prin urmarirea 

lunara a indicatorilor, pe cele 5 directii strategice ale comapiei, revizuite in 2021: siguranta si 

sustenabilitate, excelenta profesionala, dezvoltare durabila, grija fata de angajati, emaptie si 

responsabilitate.  

21. Avand in vedere importanta ESG pentru Nuclearelectrica, compania s-a afiliat incepand cu data de 

14.03.2022 la UN Global Compact, organism international al Natiunilor Unite cu rol in 

monitorizarea si dezvoltarea bunelor practici ESG.    
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I.MISIUNE, VIZIUNE, VALORI 

 

 
 

II.ROLUL SNN IN ATINGEREA OBIECTIVULUI DE DECARBONIZARE 

Țintele asumate de România sunt unele ambițioase, de reducere a emisiilor de CO2 cu 55% până în 2030 

comparativ cu nivelul lor din 2005. De asemenea, România urmărește reducerea dependenței de 

importurile de energie de la 20,8% astăzi, la 17,8% până în 2030, ceea ce înseamnă investiții susținute în 

capacități de producere fără emisii de carbon sau de tranziție, cu producție în bandă care să asigure 

stabilitatea sistemului energetic național. 

Cele două unități nucleare contribuie la securitatea energetică a României dar și la atingerea țintelor de 

decarbonare prin cele 195 milioane tone de CO2 evitate de la punerea în funcțiune până în prezent (10 

milioane tone CO2 evitate anual prin operarea celor două unități de la Cernavodă) și contribuie cu 33% 

din totalul de energie curată la nivelul României. 
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Prin extinderea capacității nucleare cu unități CANDU în România, energia nucleara va ajunge la peste 

66% contribuție de energie curată, 20 milioane de tone CO2 evitate anual și peste 19.000 de locuri de 

muncă. Luand în calcul și implementarea SMR, crește semnificativ procentul de energie curată, se 

asigurară menținerea și/sau dezvoltarea zonelor pe care erau amplasate centrale pe cărbuni, și se asigură 

generarea pe lângă energie curată a mii de locuri noi de muncă, direct și indirect.  

 

Decarbonarea nu este posibilă fără energie nucleară. În primul rând, energia nucleară contribuie direct la 

scăderea emisiilor în atmosferă, atât prin generarea de energie curată, fără CO2, cât și prin înlocuirea 

treptată a producției energetice pe bază de resurse de cărbuni. Cel mai recent raport UNECE cu privire la 

rolul energiei nucleare în decarbonizare conchide că sectorul nuclear a condus la eliminarea a 

aproximativ 74Gt de emisii de CO2 în ultimii 50 de ani, ceea ce însumează aproape doi ani din totalul 

emisiilor globale provenite din energie. Proiectele de prelungire a duratei de viață nucleară au cel mai 

scăzut nivel de cost al energiei electrice dintre toate sursele de energie, inclusiv sursele regenerabile. 

Pentru mai puțin de jumătate din costul unui nou reactor, România va avea aceeași putere nucleară pentru 

încă 30 de ani, în aceleași condiții de siguranță. Proiectul Unitatilor 3 si 4, cu punere in functiune in anul 

2030 pentru Unitatea 3, respectiv 2031, Unitatea 4, va adauga 1400 MW, evitarea a inca 10 milioane tine 

de CO2 anual si va determina crestere economico-financiara.  

De asemenea, prin dezvoltarea de SMR, Romania va folosi o tehnologie nucleară în bandă, sigură, 

accesibilă financiar, cu zero emisii de CO2, amplasată pe locațiile fostelor centrale pe cărbune. Astfel, 

SMR-urile vor sprijini Planul Național de Redresare și Reziliență al Guvernului României de a scoate din 

uz 4.59 GWe capacitate pe cărbune până în anul 2032.   

 

În al doilea rând, atunci când vorbim despre fezabilitate, trebuie abalizati cei trei piloni stabiliți în 

Regulamentul taxonomiei UE: economic, social și de mediu. Industria nucleară din România 

înregistrează o contribuție anuală de 5,7 miliarde de euro la PIB-ul național și asigură 12.600 de locuri de 

muncă. Această cifră va crește la 19.000 de locuri de muncă după inițierea noilor proiecte nucleare pe 

care le-am inițiat. 5,7 miliarde de euro reprezintă suficienți bani pentru a asigura funcționarea tuturor 

spitalelor din România timp de un an. 

 

În al treilea rând, există aplicații non-electrice ale energiei nucleare, cum ar fi producția de hidrogen 

curat, față de care Nuclearelectrica manifestă interes. UE își propune să crească contribuția de hidrogen 

curat în industrie de la 2% astăzi, la 13-14% până în 2050 și intenționează să investească jumătate de 

trilion de euro pentru producția de hidrogen curat. Datorită capacității sale de producție de bază, energia 

nucleară este foarte potrivită pentru producția de hidrogen curat, cu costuri reduse. 

 

Sprijinul pentru sursele de energie regenerabile, pe măsură ce devin mai ieftine și mai răspândite, trebuie 

asigurate capacități cu productie în bandă cu nivel scăzut de carbon cu rol de back-up pentru 

regenerabile, și aici energia nucleară este o soluție certă. Potrivit unui studiu FORATOM, în cazul în care 

procentul de energie regenerabilă crește cu 190% și cel al energiei nucleare rămâne neschimbat până în 

2050, Europa va continua să fie dependentă de gaze naturale până la 26% și de cărbune până la 12% din 

necesarul de energie, ambele cu emisii mari de CO2. În scenariile dezvoltate de Agenția Internațională 

pentru Energie și IPCC, energia nucleară continuă să crească până la un nivel global estimat de 

aproximativ 17%, de la cel de 10% în prezent, înregistrând un ritm constant și în Europa. 

 

Privind mai departe în viitor, tehnologia nucleară abordează deja schimbările nevoilor de consum, 

devenind mai flexibilă, mai puțin solicitantă la nivel de capital în faza de construcție. Reactoarele 

modulare mici reprezintă răspunsul industriei nucleare la cerințele de decarbonizare, ceea ce face ca 

aceasta tehnologie să fie mai ușor de implementat și operat în zonele izolate de rețea, la locații industriale 

etc. Având o tehnologie avansată, SMR-urile au sisteme de siguranță pasivă crescute, care necesită mai 

puține resurse, cum ar fi combustibil și apă de răcire, ca să funcționeze și să se oprească în siguranță.  

 

Proiectele nucleare ale SNN se ridică la investiții de până la 8-9 miliarde de euro în următorii ani. 

Impactul acestora este cuantificabil atât în ceea ce privește securitatea sporită a aprovizionării pentru 

România și în regiune, având în vedere piața europeană unificată care se estimează că va atinge o 

interconectivitate de 15% până în 2030, precum și în ceea ce privește dezvoltarea industriilor conexe, a 

infrastructurii, cercetării și dezvoltării și educației.  
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III. PLANUL DE ADMINISTRARE 

 

In acord cu dispozitiile Art.30 din OUG nr.109/2011, dupa data numirii in calitate de administrator al 

SNN, a fost elaborata componenta de administrare a Planului de Administrare al SNN ce s-a aprobat 

prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 187 din 29.10.2018. Scopul acestui document este acela de 

a descrie strategia de administrare a societatii pe durata mandatului Consiliului de Administratie, in 

vederea atingerii obiectivelor si indicatorilor de performanta stabiliti prin contractul de mandat, in baza 

scrisorii de asteptari nr.102.178/06.06.2018. 

La elaborarea planului de administrare s-a tinut cont de specificul si caracterul de unicitate al obiectului 

principal de activitate al societatii – producerea de energie electrica si termica prin procedee nucleare – 

in cadrul economic national. Totodata, s-au luat in considerare realitatile geopolitice si de piata (mediul 

de piata dinamic, liberalizarea totala pietei de energie) in care isi desfasoara activitatea societatea. 

 

Obiective si indicatori 

In S.N. Nuclearelectrica S.A. obiectivele generale sunt strans corelate cu misiunea, viziunea si scopurile 

societatii, avand la baza ipoteze si premise in acord cu prevederile actului constitutiv, cu respectarea 

principiilor de economicitate, eficienta si eficacitate.  

Asumptiile cuprinse in Planul de Administrare 2019 - 2022 integrat, cu cele doua componente ale sale, 

cea de administrare si cea de management, aprobat prin Decizia CA SNN nr. 33/07.03.2019, au fost 

transpuse in obiective generale, la nivel de societate, cascadate la nivelul fiecarei subunitati (Sediul 

Central - Bucuresti, Sucursala CNE - Cernavoda si Sucursala FCN Pitesti) respectiv defalcate in 

obiective specifice pentru fiecare departament din structura organizatorica. 

Astfel, sistemul de cascadare a obiectivelor urmareste: 

 
Indeplinirea obiectivelor generale se realizeaza cu participarea convergenta si sincronizata a intregii 

organizatii.  

 

Modul de aliniere organizationala a tuturor componentelor din structura organizatorica se face prin 

definirea, pentru fiecare dintre acestea, a aceluiasi set de instrumente pentru translatarea directiilor 

cuprinse in Planul de Administrare in termeni operationali: obiectivele generale reprezinta forma 

sintetica a directiilor din Planul de Administrare, cascadarea acestora fiind efectuata la nivel de 

subunitate (Sediul Central, Sucursala CNE Cernavoda si Sucursala FCN Pitesti) si ulterior defalcata in 

obiective specifice departamentale, cu stabilirea mijloacelor de realizare, a tintelor si indicatorilor de 
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performanta, in acord cu asumptiile din Planul de Administrare, considerand atat componenta de 

administrare cat si componenta de management. 

 

Obiectivelor specifice departamentale le sunt asociate tinte si indicatori cu scopulde a oferi o imagine a 

performantei si operatiunilor companiei, utila in analizarea modului de indeplinire a obiectivelor, 

tintelor si rezultatelor propuse prin Planul de administrare. 

Obiectivele se actualizeaza si se reevalueaza ori de cate ori se constata modificarea 

ipotezelor/premiselor care au stat la baza fixarii acestora sau pentru a tine cont de schimbarile 

semnificative in activitate, bugetul alocat si prioritati. 

 

Astfel, pentru perioada de mandata cuprinsa intre 2019-2022, obiectivele generale ale SN 

Nuclearelectrica SA sunt: 

 

Pentru atingerea obiectivelor generale si specifice au fost intreprinse actiuni si implementate masuri 

privind: 

• Stabilireasimonitorizarea strategiei investitionalela nivelulSNN; 

• Prioritizarea realista a investitiilor, corelat cu posibilitatile SNN de a aloca resurse tehnice, umane si 

financiare; 

• Realizarea de studii de fezabilitate necesare demararii lucrarilor aferente proiectelor investitionale 

majore; 

• Asigurarea conditiilor si personalului de specialitate pentru finalizarea negocierilor asupra 

documentelor Investitiei privind dezvoltarea, construirea, operarea si dezafectarea Unitatilor 3 si 4 

de la CNE Cemavoda; 

• Masuri specifice ce vizeaza tranzactionarea de energie electrica; 

• Optimizarea si eficientizarea structurii organizatorice; 

• Respectarea principiilor guvernantei corporative si implementarea efectiva a prevederilor Codului 

 Operarea unităților nucleare în condiții de siguranță și securitate nucleară pentru personal, 

populație, mediu și activele de producție 
 

 Asigurarea unei producții fizice de cel putin 9.6 Mil. MW 
 

 Îndeplinirea obiectivelor majore investiționale și implementarea planurilor de investiții 

aprobate prin buget 
 

 Implementarea proiectelor de modernizare, integrare și securizare a fluxului informațional 

și infrastructurii IT (hardware și software) la nivelul SNN 
 

 Valorificarea producției de energie electrică realizată la CNE Cernavodă, în condiții de 

eficiență economică 
 

 Asigurarea stabilității performanțelor financiare ale Societății 
 

 Menținerea unei politici previzibile/predictibile de dividende a Societății 
 

 Optimizarea și eficientizarea structurii organizatorice a Societății 
 

 Respectarea principiilor guvernanței corporative și a codului de etică și integritate 
 

 Creșterea gradului de implicare în acțiuni de responsabilitate socială 
 

 Îmbunătățirea gradului de menținere/atragere a personalului înalt calificat, în condițiile 

unei piețe a muncii specializate 
 

 Dezvoltarea/îmbunătățirea capabilităților de raportare, control și management al riscului 
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de etica; 

• Mentinerea si atragerea de personal inalt calificat in conditiile unei piete a muncii specializate. 

Prin urmare, obiectivele stabilite la nivelul subunitatilor, baza pentru defalcarea obiectivelor specifice 

departamentale este:  
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Nr. 

crt. 
Obiectiv general SNN Obiectiv subunitate Subunitate 

1 

1 

1 

1 

Operarea unitatilor nucleare in 

conditii de siguranta si securitate 

nucleara pentru personal, 

populatie, mediu si activele de 

productie 

1.1 Asigurarea conformitatii cu reglementarile (cerinte autorizatii 

CNCAN, de mediu, etc.)  

SNN-SC CNE FCN 

1.2 Mentinerea gradului maxim de disponibilitate al sistemelor 

tehnologice si cu functii de securitate in vederea asigurarii normelor de 

securitate nucleara  

SNN-SC CNE   

1.3 Implementarea recomandarilor WANO/IAEA/PSR/etc.  SNN-SC CNE FCN 

1.4 Imbunatatirea nivelului de pregatire profesionala a personalui care 

opereaza cele doua unitati nucleare prin indeplinirea programului anual 

de pregatire  

  CNE   

2 

2 

  

2 

2 

2 

2 

Asigurarea unei productii fizice de 

cel putin 9.6 Mil. MW 

2.1 Implementarea strategiei privind diversificarea surselor de 

aprovizionare cu materie prima necesara producerii combustibilului 

nuclear  

SNN-SC   FCN 

2.2 Asigurarea activitatilor/proceselor suport necesare realizarii 

planurilor de productie aprobate prin bugetele anuale  

SNN-SC CNE FCN 

2.3 Realizarea planului anual de fabricatie al FCN Pitesti      FCN 

2.4 Realizarea planurilor de intretinere si reparatii pentru cresterea 

fiabilitatii echipamentelor si sistemelor si operarea unitatilor nucleare 

in conditii de siguranta si securitate  

  CNE FCN 

2.5 Derularea programelor PLIM (mentenanta preventiva pentru 

sistemele, echipamentele si componentele critice) cu incadrarea in 

perioada de confidenta stabilita  

  CNE   

2.6 Implementarea programelor de inlocuire a componentelor si 

echipamentelor uzate si scoase din fabricatie  

  CNE 
 

2.7 Efectuarea opririlor planificate anuale ale unitatilor CNE la 

termenele si cu incadrarea in duratele planificate cu asigurarea 

completitudinii lucrarilor prevazute/programate (mentenanta 

preventiva, predictiva, corectiva si inspectii periodice aferente 

sistemelor, componentelor, echipamentelor) si in conditii de 

conformitate cu cerintele de calitate stabilite prin documentele 

aprobate intern si de CNCAN.   

  CNE   
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Nr. 

crt. 
Obiectiv general SNN Obiectiv subunitate Subunitate 

3 

3 

3 

3 

3 

Indeplinirea obiectivelor majore 

investitionale si implementarea 

planurilor de investitii aprobate 

prin buget 

 buget 

3.1 Extinderea numarului de ore de functionare al Unitatii 1, respectiv 

elaborarea documentatiilor suport (studii, analize de securitate nucleara 

si teste) pentru demonstrarea capabilitatii Unitatii 1 de a functiona 

peste pragul de 210.000 de ore, cu aprobarea CNCAN  

SNN-SC CNE   

3.2 Implementarea masurilor prevazute in Strategia revizuita pe termen 

lung de dezvoltare a Depozitului Intermediar de Combustibil Ars 

(DICA) si autorizare in perspectiva extinderii duratei de viata a 

Unitatilor 1 si 2 armonizata cu observatiile CNCAN, respectiv ale 

Ministerului Mediului si schimbarilor climatice, aprobata de actionarii 

SNN prin Hotararea AGOA nr.8/28.09.2017  

SNN-SC CNE   

3.3 Proiectul Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda: derularea activitatilor 

pre-proiect (reverificarea fezabilității, evaluarea activelor, luarea 

deciziei referitoare la contractarea IPC, obținerea autorizațiilor și 

aprobărilor necesare începerii lucrărilor, inclusiv în ceea ce privește 

măsurile de sprijin și luării deciziei finale de investire)  

SNN-SC CNE   

3.4 Proiectul Instalatie de Detritiere de la CNE Cernavoda: derularea 

activitatilor premergatoare implementarii proiectului (selectare servicii 

suport de inginerie pentru beneficiar, selectarea contractorului IPC, 

obtinerea avizelor si autorizatiilor, structurarea finantarii etc)  

SNN-SC CNE   

3.5 Implementarea planurilor de investitii aprobate prin buget  SNN-SC CNE FCN 

3.6 Derularea activitatilor aferente proiectului de Retehnologizare a 

Unitatii 1 

SNN-SC CNE  

  3.7 Derularea activitatilor aferente proiectelor noi de inovare-

dezvoltare  

SNN-SC   

4 

4 

4 

4 

Implementarea proiectelor de 

modernizare, integrare și 

securizare a fluxului informațional 

si infrastructurii IT (hardware și 

4.1 Interconectarea celor trei rețele IT de business independente (SNN 

Executiv, CNE si FCN) existente la momentul actual  

SNN-SC CNE FCN 

4.2 Realizarea unui sistem de comunicație și flux de date între entitățile 

componente SNN (SNN Executiv, CNE, FCN)  

SNN-SC CNE FCN 
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Nr. 

crt. 
Obiectiv general SNN Obiectiv subunitate Subunitate 

software) la nivelul SNNNN 4.3 Implementarea unui sistem de raportare și informare a conducerii 

SNN (Tablou de Bord)  

SNN-SC CNE FCN 

4.4 Extinderea sistemelor ERP (Enterprise Resource Planning) cu noi 

module necesare desfășurării activității în cadrul celor trei entități  

SNN-SC CNE FCN 

5 

5 

5 

Valorificarea productiei de energie 

electrica realizata la CNE 

Cernavoda, in conditii de eficienta 

economica  

5.1 Contractarea in avans pe termene lungi de timp pentru asigurarea 

stabilitatii financiare a companiei si scaderea riscului de volatilitate al 

pretului energiei electrice  

SNN-SC     

5.2 Folosirea tuturor pietelor de energie si a cator mai multe produse in 

tranzactionare pentru o mai buna optimizare a rezultatelor financiare  

SNN-SC     

5.3 Urmarirea pentru intervalul 2018-2022, in conditiile actuale de 

reglementari si economice, in mentinerea unui pret de vanzare de peste 

nivelul de PretSNN_Y Lei/MWh pentru fiecare an de referinta din 

intervalul 2018-2022, unde PretSNN_Y = ROPEX_FM_Y*0,9  

SNN-SC     

6 

6 

6 

Asigurarea stabilitatii 

performantelor financiare ale 

Societatii  

6.1 Maximizarea utilizarii capabilitatilor companiei cu efect direct in 

obtinerea unor structuri de costuri adecvate, in conditiile de respectare 

a culturii de securitate nucleara, in vederea obtinerii unui profit brut de 

minim 100,000,000 lei  

SNN-SC CNE FCN 

6.2 Consolidarea fluxurilor de trezorerie operationale ale companiei in 

vederea asigurarii necesarului de lichiditate pentru proiectele de 

investitii curente, cresterea bancabilitatii proiectelor majore de 

investitii derulate de catre SNN ca si pentru plata ratelor scadente la 

creditele contractate  

SNN-SC     

6.3 Consolidarea capacitatii de autofinantare a activitatii (CAF) in 

conditiile de respectare a normelor de securitate nucleara   

SNN-SC     

7 Mentinerea unei politici 

previzibile/predictibile de 

dividende a societatii 

7.1 Mentinerea unei rate de acordare a dividendelor de minim 50% din 

profitul contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit  

SNN-SC     
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Nr. 

crt. 
Obiectiv general SNN Obiectiv subunitate Subunitate 

8 

8 

Optimizarea si eficientizarea 

structurii organizatorice a 

Societatii 

8.1 Implementarea unei structuri organizatorice bazate pe roluri clar 

definite, eliminarea redundantei neadecvate de roluri, cascadare de 

obiective, aliniere a abilitatilor cu cerintele actuale in continua 

schimbare, bazata pe bunele reguli de guvernanta corporativa, cu un 

sistem fluent de comunicare vertical si orizontal  

SNN-SC CNE FCN 

8.2 Intarirea eficacitatii organizationale prin capacitatea leaderilor, 

utilizarea OPEX (operational experience),disciplina in urmarirea 

activitatilor si autoevaluarea continua.  

  CNE   

9 

9 

9 

Respectarea principiilor 

guvernantei corporative si a 

codului de etica si integritate 

te 

9.1 Respectarea tuturor prevederilor legale si a recomandarilor 

institutiilor pietei de capital din Romania in ceea ce priveste principiile 

de guvernanta corporative  

SNN-SC     

9.2 Preluarea celor mai bune practici din industria nucleara in materie 

de guvernanta corporativa  

SNN-SC CNE FCN 

9.3 Combaterea activă a corupției prin mijloace de avertizare sau 

proceduri de raportare, linii directoare interne și eforturi de informare 

și prevenire 

  

SNN-SC     

10 Cresterea gradului de implicare in 

actiuni de responsabilitate sociala 

10.1 Cresterea nivelului de acceptanta fata de folosirea energiei 

nucleare in Romania si fata de proiectele de investitii ale SNN  

SNN-SC CNE FCN 

11 

11 

11 

Imbunatatirea gradului de 

mentinere/atragere a personalului 

inalt calificat, in conditiile unei 

piete a muncii specializate 

11.1 Adoptarea unei strategii de resurse umane de atragere, formare si 

retentie 

SNN-SC CNE FCN 

11.2 Adoptarea unor masuri specifice domeniului resurselor umane 

privind cresterea nivelului de satisfactie al personalului inalt calificat si 

retentia acestuia corelat cu necesitatile curente si pe termen lung ale 

SNN  

SNN-SC CNE FCN 

11.3 Implementarea unui sistem de remuneratie in functie de 

performante individuale prin analiza de indicatori de performanta 

individuali   

SNN-SC CNE FCN 
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Nr. 

crt. 
Obiectiv general SNN Obiectiv subunitate Subunitate 

12 

12 

12 

Dezvoltarea/imbunatatirea 

capabilitatilor de raportare, control 

si management al riscului 

12.1 Dezvoltarea unui cadru intern de asigurare a continuitatii 

afacerilor (BCM – Business Continuity Management).  

SNN-SC     

12.2 Monitorizarea gradului de adecvare al Sistemului de Control 

intern cu accent pe mediul de control, atitudinea managementului si 

managementul controalelor implementate  

SNN-SC CNE FCN 

12.3 Dezvoltarea politicii de management al riscurilor la nivelul SNN  SNN-SC     
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In baza obiectivelor specifice aferente anului 2019 si a indicatorilor de performanta asociati, distributia la 

nivelul SNN este urmatoarea: 

 

 
 

 
 

Ca urmare a validarii in cadrul Comisiei de Monitorizare a Sistemului de Control Intern Managerial (CM-

SCIM) si a aprobarii exercitiului, derulat in anul 2019, de cascadare a obiectivelor generale la nivelul 

compartimentelor SNN, in anul 2020 a avut loc o rafinare a procedurii de stabilire si monitorizare a 

obiectivelor in cadrul SNN SA, in special a pachetului de obiective specifice cu tintele si indicatorii 

aferenti departamentelor, in acord cu prevederile standardelor din Ordinul 600/2018 care reglementeaza 
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activitatile aferente dezvoltarii sistemului de elaborare a obiectivelor in corelatie cu asumptiile planului de 

administrare, cu tehnici de planificare pe termen scurt (anuale), cu un sistem centralizat eficient de 

colectare, prelucrare a datelor de stabilire a abaterilor fata de tintele stabilite si de informare a top-

managementului societatii. 

Acesta a constituit baza pentru implementarea prevederilor procedurii CM-00-03 rev.1 - Stabilirea si 

monitorizarea obiectivelor in cadrul SNN SA, respectiv transpunerea si formalizarea obiectivelor 

specifice aferente exercitiilor 2020, 2021 si 2022, distributia la nivelul SNN fiind urmatoarea: 
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Sintetic, tablourile de bord la nivel de societate in legatura cu gradul de realizare a obiectivelor pentru 

perioada 2020-2021 se prezinta astfel: 
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Comparativ, la nivelul perioadei 2019-2021, gradul de realizare a obiectivelor specifice si indicatorilor 

de performanta asociati, se prezinta dupa cum urmeaza: 

 

 
 

Monitorizarile efectuate in perioada 2019-2021 au relevat un grad ridicat de realizare a 

obiectivelor specifice la nivelul SNN, in ciuda provocarilor fara precedent și a imprevizibilitatii 

crizei globale generate de pandemia COVID in 2020 si 2021 organizatia reusind sa raspunda 

prompt, concentrat pe activitatile interne cu asigurarea continuitatii afacerii si mentinerea 

activitatii /operațiunilor la nivel optim. Aceasta situatie este rezultatul actiunilor intreprinse in 

cadrul organizatiei, masurile implementate avand o eficienta ridicata, au contracarat efectele 

adverse generate contextul actual. 

 

IV. INDICATORI DE PERFORMANTA  

 

Contractele de mandat incheiate intre Societate si administratorii neexecutivi si administratorul executiv 

prevad o componenta variabila a remuneratiei stabilita pe baza indicatorilor de performanta financiari si 

nefinanciari aprobati la nivel de societate in corelare cu obiectivele pe termen scurt, mediu si lung 

precizate in Scrisoarea de asteptari formulata in cadrul procesului de selectie al administratorilor si 

directorilor ce contract de mandat, desfasurata conform OUG 109/2011. Indicatorii de performanta 

financiari si indicatorii de performanta nefinanciari (operationali si de guvernanta corporativa) aprobati 

pentru masurarea performantei societatii pe intreaga perioada de mandat a administratorilor neexecutivi 

si a administratorului executiv sunt determinati cu respectarea metodologiei prevazuta de HG nr. 

722/2016.  

 

Indicatorii de performanta aprobati prin Hotararea AGOA nr. 3/10.04.2019 pentru administratorul 

executiv pe intrega perioada a contractului de mandat, sunt urmatorii: 
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N
r.

 C
rt

. 

Obiectiv/Indicatori de performanta 
Instrument de verificare 

Denumire indicator 

pondere in componenta variabila 

indicator

i  pe 

termen 

scurt 

indicator

i pe 

termen 

mediu 

indicatori 

pe 

termen 

lung 

 

  Indicatori Financiari    50 %    

1 
Profit brut 10% - - 

Formular Cont Profit si 

Pierdere 

2 Pret mediu/MWh piata concurentiala 10% - - Pret publicat de OPCOM 

3 Indeplinirea indicatorilor financiari 

mentionati in contractul cu EURATOM 

(*) 

10% - - Raport auditor extern 

4 Incadrare in cheltuieli totale de 

exploatare bugetate 
10% - - Anexa nr. 1 BVC 

5 Rentabilitatea capitalului propriu  5% 5% EBIT/Capitaluri proprii 

  Indicatori Operationali 25 %  

1 Grad Realizare Buget de investitii 6.4% 0.8% 0.8% Anexa nr. 4 BVC 

2 
Obtinerea unui Coeficient de utilizare a 

puterii instalate de minim 
6.4% 0.8% 0.8% 

Productie 

realizataMWh/Productie 

teoretica maxima MWh 

3 

EHS- Doza colectiva anuala 3.6% - - 

Doza totala, media pe 

unitate, om Sv (Raport 

trimestrial ALARA) 

4 
EHS - Efluenti in mediu 3.6% - - 

MSv/ CNE (Raport 

trimestrial ALARA) 

5 
EHS - Doza maxima admisibila - 0.9% 0.9% 

mSv/ persoana (Raport 

anual ALARA) 

  Indicatori Financiari 25 %  

1 
Monitorizare Control Intern 8% 1% 1% 

Formular Cont Profit si 

Pierdere 

2 Raportare KPI 4% 0.5% 0.5% Pret publicat de OPCOM 

3 Managementul riscului 8% 1% 1% Anexa nr. 1 BVC 

*) Cei 3 indicatori financiari mentionati in contractul cu Euratom sunt: 

- gradul de acoperire a serviciului datoriei peste 1,5; 

- gradul de indatorare sub 2; 

- venitul incasat este suficient pentru acoperirea costurilor exploatarii. 

 

Valorile tinta propuse pentru Indicatorii Operationali ce tin de securitatea nucleara, detaliati la rubrica 

“Instrument de verificare”, au fost stabiliti astfel: 

 

•  EHS- Doza colectiva anuala 

Obiectivele de doza ale CNE Cernavoda – corespunzatoare perioadei 2019 – 2023, conform IR – 96002 

– 035, Rev. 5, Planul ALARA de reducere a dozelor pe termen lung. 
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•  EHS - Efluenti in mediu 

Indicatorul este obtinut prin insumarea valorilor limita din obiectivele stabilite prin Autorizatiile de 

Functionare ale unitatilor de productie astfel: 

 

-Emisii radioactive in mediu (Limite de doza pentru populatie): 50 microSv/an (Autorizatie pentru 

functionarea si intretinerea DICA emisa de CNCAN Nr. SNN DICA-04/2018, sectiunea II.3 „Conditii 

privind radioprotectia personalului expus profesional, a populatiei si a mediului, si dezafectarea”, 

punctul 2); 

 

-Emisii radioactive in mediu (Limite de doza pentru populatie): 0.1 mSv / an (100 microSv/an) conform 

Autorizatie pentru functionarea si intretinerea Centralei Nuclearoelectrice Cernavoda, Unitatea 1, Nr. 

SNN CNE Cernavoda U1 – 01/2013, sectiunea „Conditii pentru exploatarea centralei nuclearoelectrice 

Cernavoda Unitatea 1” punctul 18; 

 

-Emisii radioactive in mediu (Limite de doza pentru populatie): 0.1 mSv / an (100 microSv/an) conform 

Autorizatie pentru functionarea si intretinerea Centralei Nuclearoelectrice Cernavoda, Unitatea 2, Nr. 

SNN CNE Cernavoda U2 – 02/2013, sectiunea „Conditii pentru exploatarea centralei nuclearoelectrice 

Cernavoda Unitatea 2” punctul 17. 

 

•  EHS - Doza maxima admisibila 

Limita de doza individuala din expunere profesionala la radiatii ionizante este de 20 mSv, conform 

Ordin CNCAN 136/2018 privind aprobarea Normelor privind cerinţele de bază de securitate radiologică 

din 12.06.2018, „Art. 53. - (1) Limita de doză pentru expunerea profesională se aplică sumei 

expunerilor profesionale anuale ale unui lucrător din toate practicile autorizate pe care le desfăşoară.  

(2) Limita de doză efectivă pentru expunerea profesională este de 20 mSv pentru fiecare an.” 

 

Indicatorii cheie de performanta si gradul de indeplinire a indicatorilor pot fi modificati, dupa caz, in 

urmatoarele situatii: 

a) Forta majora, asa cum aceasta este definita de lege; 

b) Alte cauze neimputabile administratorilor si care nu afecteaza realizarea obiectivelor si a tintelor 

stabilite pentru intregul mandat. 

 

Tintele pot fi modificate in cazul rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli, aprobata in conditiile 

legii si a Actului Constitutiv. 

Indicatorii de performanta financiari sunt verificati prin raportare la valorile realizate a acestor 

indicatori asa cum acestea sunt consemnate in inregistrarile financiar contabile ale Societatii. 

Modul de verificare a indicatorilor nefinanciari se efectueaza prin analiza stadiului de realizare a acestor 

indicatori cuprinsi in Rapoartele / Formulele de calcul indicate in colana “Instrumente de verificare”, 

din tabelul de mai sus. 

 

Obiectivele si indicatorii de performanta, precum si valorile tinta atasati acestora pentru fiecare an din 

perioada 2019 – 2022 sunt cuprinse in contractul de mandat, incheiat de administratori cu Societatea in 

acord cu dispozitiile OUG 109/2011. 



       

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Profit brut 10,00% - - Formular "Cont profit si pierdere" 100.000.000 lei 631.275.708 lei 100% 10%

2 Pret mediu/MWh piata concurentiala 10,00% - - Pret publicat de OPCOM
90% * ROPEX_FM 31.12.N-1 

(90% * 232,13 lei/MWh = 208,92 lei/MWh)
227,7 lei/MWh 100% 10%

3
Indeplinirea indicatorilor financiari 

mentionati in contractul cu EURATOM
10,00% - - Raport auditor extern Indeplinit Indeplinit 100% 10%

4
Incadrare in cheltuieli totale de exploatare 

bugetate
10,00% - - Anexa nr. 1 BVC Indeplinit Indeplinit 100% 10%

5 Rentabilitatea capitalului propriu - 5,00% 5,00% EBIT/Capitaluri proprii 1,70% 8,58% 100% 10%

1 Grad realizare buget de investitii 6,40% 0,80% 0,80% Anexa nr. 4 BVC 60,00% 85,20% 100% 8%

2
Obtinerea unui coeficient de utilizare a 

puterii instalate de minim
6,40% 0,80% 0,80%

Productie realizata (MWh)/Productie 

teoretica maxima (MWh)
80% 92% 100% 8%

3 EHS - Doza colectiva anuala 3,60% - -
Doza totala, media pe unitate, om Sv 

(Raport trimestrial ALARA)

Nivel indicator anual.

(0,35 om/Sv)
0,22 100% 4%

4 EHS - Efluenti in mediu 3,60% - -
Msv/CNE 

(Raport trimestrial ALARA)
250 5,77 100% 4%

5 EHS - Doza maxima admisibila - 0,90% 0,90%
Msv/persoana

(Raport anual ALARA)
20 7,23 100% 2%

1 Monitorizare control intern 8,00% 1,00% 1,00%
Raport privind stadiul implementarii 

sistemului de control intern managerial
Indeplinit Indeplinit 100% 10%

2 Raportare KPI 4,00% 0,50% 0,50%
Raport trimestrial catre Consiliul de 

Administratie
Indeplinit Indeplinit 100% 5%

3 Managementul riscului 8,00% 1,00% 1,00%
Raport trimestrial de administrare a 

riscurilor 
Indeplinit Indeplinit 100% 10%

100%Gradul mediu ponderat de indeplinire al indicatorilor cheie de performanta

Indicatori de guvernanta

Pondere in componenta 

variabila a indicatorilor pe 

termen mediu

Pondere in componenta 

variabila a indicatorilor pe 

termen lung

Indicatori financiari

Indicatori operationali

Nr. Crt.

Obiectiv/Indicatori de performanta

Instrument de verificare
Prevederi 

Trim. IV 2019

Realizari

Trim. IV 2019

Grad de realizare 

limitat la 100%

Pondere limitata

(%)Denumire indicator

Pondere in componenta 

variabila a indicatorilor pe 

termen scurt

Gradul de indeplinire al indicatorilor cheie de performanta pentru Consiliul de Administratie – membru executiv - cumulat pentru anul 2019 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Profit brut 10,00% - - Formular "Cont profit si pierdere" 100.000.000 lei 815.408.615 lei 100% 10%

2 Pret mediu/MWh piata concurentiala 10,00% - - Pret publicat de OPCOM
90% * ROPEX_FM 31.12.2019

(90% * 270,47 lei/MWh = 243,42 lei/MWh)
236,03 lei/MWh 97% 10%

3
Indeplinirea indicatorilor financiari 

mentionati in contractul cu EURATOM
10,00% - - Raport auditor extern Indeplinit Indeplinit 100% 10%

4
Incadrare in cheltuieli totale de exploatare 

bugetate
10,00% - - Anexa nr. 1 BVC Indeplinit Indeplinit 100% 10%

5 Rentabilitatea capitalului propriu - 5,00% 5,00% EBIT/Capitaluri proprii 1,70% 10,26% 100% 10%

1 Grad realizare buget de investitii 6,40% 0,80% 0,80% Anexa nr. 4 BVC 60,00% 72,35% 100% 8%

2
Obtinerea unui coeficient de utilizare a 

puterii instalate de minim
6,40% 0,80% 0,80%

Productie realizata (MWh)/Productie 

teoretica maxima (MWh)
80% 93% 100% 8%

3 EHS - Doza colectiva anuala 3,60% - -
Doza totala, media pe unitate, om Sv 

(Raport trimestrial ALARA)

Nivel indicator anual.

(0,42 om/Sv)
0,36 100% 4%

4 EHS - Efluenti in mediu 3,60% - -
Msv/CNE 

(Raport trimestrial ALARA)
250 5,58 100% 4%

5 EHS - Doza maxima admisibila - 0,90% 0,90%
Msv/persoana

(Raport anual ALARA)
20 7,50 100% 2%

1 Monitorizare control intern 8,00% 1,00% 1,00%
Raport privind stadiul implementarii 

sistemului de control intern managerial
Indeplinit Indeplinit 100% 10%

2 Raportare KPI 4,00% 0,50% 0,50%
Raport trimestrial catre Consiliul de 

Administratie
Indeplinit Indeplinit 100% 5%

3 Managementul riscului 8,00% 1,00% 1,00%
Raport trimestrial de administrare a 

riscurilor 
Indeplinit Indeplinit 100% 10%

99,7%

Indicatori de guvernanta

Gradul mediu ponderat de indeplinire al indicatorilor cheie de performanta

Indicatori financiari

Indicatori operationali

Nr. Crt.

Obiectiv/Indicatori de performanta

Instrument de verificare
Prevederi 

Trim. IV 2020

Realizari 

Trim. IV 2020

Grad de realizare 

limitat la 100%

Pondere limitata

(%)Denumire indicator

Pondere in componenta 

variabila a indicatorilor pe 

termen scurt

Pondere in componenta 

variabila a indicatorilor pe 

termen mediu

Pondere in componenta 

variabila a indicatorilor pe 

termen lung

Gradul de indeplinire al indicatorilor cheie de performanta pentru Consiliul de Administratie – membru executiv - cumulat pentru anul 2020 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Profit brut 10,00% - - Formular "Cont profit si pierdere" 100.000.000 lei 1.202.687.117 lei 100% 10%

2 Pret mediu/MWh piata concurentiala 10,00% - - Pret publicat de OPCOM
90% * ROPEX_FM 31.12.2020

(90% * 245,83 lei/MWh = 221,25 lei/MWh)
284,25 lei/MWh 100% 10%

3
Indeplinirea indicatorilor financiari 

mentionati in contractul cu EURATOM
10,00% - - Raport auditor extern Indeplinit Indeplinit 100% 10%

4
Incadrare in cheltuieli totale de exploatare 

bugetate
10,00% - - Anexa nr. 1 BVC Indeplinit Indeplinit 100% 10%

5 Rentabilitatea capitalului propriu - 5,00% 5,00% EBIT/Capitaluri proprii 1,70% 20,82% 100% 10%

1 Grad realizare buget de investitii 6,40% 0,80% 0,80% Anexa nr. 4 BVC 60% 89,60% 100% 8%

2
Obtinerea unui coeficient de utilizare a 

puterii instalate de minim
6,40% 0,80% 0,80%

Productie realizata (MWh)/Productie 

teoretica maxima (MWh)
80% 92% 100% 8%

3 EHS - Doza colectiva anuala 3,60% - -
Doza totala, media pe unitate, om Sv 

(Raport trimestrial ALARA)

Nivel indicator anual.

(0,32 om/Sv)
0,19 100% 4%

4 EHS - Efluenti in mediu 3,60% - -
Msv/CNE 

(Raport trimestrial ALARA)
250 7,39 100% 4%

5 EHS - Doza maxima admisibila - 0,90% 0,90%
Msv/persoana

(Raport anual ALARA)
20 7,77 100% 2%

1 Monitorizare control intern 8,00% 1,00% 1,00%
Raport privind stadiul implementarii 

sistemului de control intern managerial
Indeplinit Indeplinit 100% 10%

2 Raportare KPI 4,00% 0,50% 0,50%
Raport trimestrial catre Consiliul de 

Administratie
Indeplinit Indeplinit 100% 5%

3 Managementul riscului 8,00% 1,00% 1,00%
Raport trimestrial de administrare a 

riscurilor 
Indeplinit Indeplinit 100% 10%

100%

Indicatori de guvernanta

Gradul mediu ponderat de indeplinire al indicatorilor cheie de performanta

Indicatori financiari

Indicatori operationali

Nr. Crt.

Obiectiv/Indicatori de performanta

Instrument de verificare
Prevederi 

Trim. IV 2021

Realizari 

Trim. IV 2021

Grad de realizare 

limitat la 100%

Pondere limitata

(%)Denumire indicator

Pondere in componenta 

variabila a indicatorilor pe 

termen scurt

Pondere in componenta 

variabila a indicatorilor pe 

termen mediu

Pondere in componenta 

variabila a indicatorilor pe 

termen lung

Gradul de indeplinire al indicatorilor cheie de performanta pentru Consiliul de Administratie – membru executiv - cumulat pentru anul 2021 
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Gradul de indeplinire al indicatorilor cheie de performanta pentru Consiliul de Administratie – membru executiv – pentru Trim. I 2022 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Profit brut 10,00% - - Formular "Cont profit si pierdere" 30.000.000 lei 974.823.305 lei 100% 10%

2 Pret mediu/MWh piata concurentiala 10,00% - - Pret publicat de OPCOM
90% * ROPEX_FM 31.12.2021

(90% * 477,62 lei/MWh = 429,86 lei/MWh)
659,75 lei/MWh 100% 10%

3
Indeplinirea indicatorilor financiari 

mentionati in contractul cu EURATOM
10,00% - - Raport auditor extern Indeplinit Indeplinit 100% 10%

4
Incadrare in cheltuieli totale de exploatare 

bugetate
10,00% - - Anexa nr. 1 BVC Indeplinit Neindeplinit 0% 0%

5 Rentabilitatea capitalului propriu - 5,00% 5,00% EBIT/Capitaluri proprii 1,70% 10,41% 100% 10%

1 Grad realizare buget de investitii 6,40% 0,80% 0,80% Anexa nr. 4 BVC 10,00% 14,19% 100% 8%

2
Obtinerea unui coeficient de utilizare a 

puterii instalate de minim
6,40% 0,80% 0,80%

Productie realizata (MWh)/Productie 

teoretica maxima (MWh)
80% 99,7% 100% 8%

3 EHS - Doza colectiva anuala 3,60% - -
Doza totala, media pe unitate, om Sv 

(Raport trimestrial ALARA)

Nivel indicator anual.

(0,40 om/Sv)
0,02 100% 4%

4 EHS - Efluenti in mediu 3,60% - -
Msv/CNE 

(Raport trimestrial ALARA)
250 1,96 100% 4%

5 EHS - Doza maxima admisibila - 0,90% 0,90%
Msv/persoana

(Raport anual ALARA)
20 1,67 100% 2%

1 Monitorizare control intern 8,00% 1,00% 1,00%
Raport privind stadiul implementarii 

sistemului de control intern managerial
Indeplinit Indeplinit 100% 10%

2 Raportare KPI 4,00% 0,50% 0,50%
Raport trimestrial catre Consiliul de 

Administratie
Indeplinit Indeplinit 100% 5%

3 Managementul riscului 8,00% 1,00% 1,00%
Raport trimestrial de administrare a 

riscurilor 
Indeplinit Indeplinit 100% 10%

90%

Indicatori de guvernanta

Gradul mediu ponderat de indeplinire al indicatorilor cheie de performanta

Indicatori financiari

Indicatori operationali

Nr. Crt.

Obiectiv/Indicatori de performanta

Instrument de verificare
Prevederi 

Trim. I 2022

Realizari 

Trim. I 2022

Grad de realizare 

limitat la 100%

Pondere limitata

(%)Denumire indicator

Pondere in componenta 

variabila a indicatorilor pe 

termen scurt

Pondere in componenta 

variabila a indicatorilor pe 

termen mediu

Pondere in componenta 

variabila a indicatorilor pe 

termen lung



       

 

 

 

Evolutia gradului de indeplinire a indicatorilor cheie de performanta a Consiliului de 

Administratie in perioada contractului de mandat – membru executiv 

 

Indicatori financiari in perioada 2019, 2020, 2021, trim. I 2022 
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Indicatori operationali in perioada 2019, 2020, 2021, trim. I 2022 
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Indicatori de guvernanta in perioada 2019, 2020, 2021, trim. I 2022 
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V. ANALIZA PERFORMANTEI FINANCIARE A COMPANIEI  

 

Pe perioada contractului de mandat cuprinsa in analiza, principalii indicatori financiari s-au imbunatatit 

constant, astfel EBITDA a avut o evolutie pozitiva de la 2019 la 2020 a inregistrat o crestere de 

11,07%, iar de la 2020 la 2021 cresterea a fost de 32,28%. Pentru perioada ianuarie – martie 2022, 

EBITDA isi continua evolutia, influentat in principal de cresterea veniturilor din vanzarea energiei 

electrice.  

 

RON '000 2019 2020 2021 Trim. I 2022

(auditat) (auditat) (auditat) (neauditat)

Productie (GWh) 10.347 10.558        10.377        2.789          2,04%  (1,71%)

Venituri din exploatare, din care 2.417.433 2.500.172   3.203.880   1.867.368   3,42% 28,15%

Venituri din vanzarea energiei electrice 2.365.564 2.432.279   3.103.150   1.844.368   2,82% 27,58%

Cheltuiala cu impozitul pe venitul 

suplimentar
- - - (459.177)    - -

Cheltuieli din exploatare, mai putin 

depreciere si amortizare
(1.232.455) (1.184.029) (1.461.544) (301.160)     (3,93%) 23,44%

EBITDA 1.184.978 1.316.143   1.742.336   1.107.031   11,07% 32,38%

Depreciere si amortizare (555.553)    (544.752)    (562.856)    (150.904)     (1,94%) 3,32%

EBIT 629.425 771.391      1.179.480   956.127      22,55% 52,90%

Rezultat financiar net 1.850 44.016        24.614        18.697        2279,24%  (44,08%)

Profit brut 627.575 727.375 1.154.866 937.430 15,90% 58,77%

Cheltuiala cu impozitul pe profit (95.608)       (116.086)    (167.832)    (155.922)    21,42% 44,58%

Profit net 535.667 699.321      1.036.262   818.901      30,55% 48,18%

Var (%)

2020 vs 

2019

Var (%)

2021 vs 

2020
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Evolutia principalilor indicatori financiari si non-financiari in perioada mandatului 

 

Indicator 

[mii lei]
Formula de calcul u.m. 2019 2020 2021 Trim. I 2022

a) EBITDA in total vanzari
EBITDA/Cifra de 

afaceri
% 49,8% 53,7% 55,9% 59,9%

b) EBITDA in capitaluri proprii
EBITDA/Capitaluri 

proprii
% 16,2% 17,5% 20,8% 12,1%

c) Rata profitului brut
Profit brut/Cifra de 

afaceri
% 26,5% 33,3% 38,6% 52,7%

d) Rata rentabilitatii capitalului
Profit net/Capitaluri 

proprii
% 7,3% 9,3% 12,4% 8,9%

e) Rata rentabilitatii activelor Profit net/Total active % 6,1% 7,9% 10,8% 7,7%

a) Indicatorul lichiditatii curente

Active circulante/                       

Datorii pe termen 

scurt

x 4,65 4,73 5,31 5,00

b) Indicatorul lichiditatii imediate

Active circulante-

Stocuri/Datorii pe 

termen scurt

x 3,90 4,00 4,46 4,39

c) Solvabilitate patrimoniala
Capital propriu/Total 

datorii
x 4,97 5,68 6,64 6,17

a) Indicatorul gradului de indatorare
Capital imprumutat/         

Capitaluri proprii
x 0,07 0,04 0,02 0,01

b) Rata de acoperire a dobanzii
EBIT/Cheltuieli cu 

dobanda
x 38,38 58,25 111,37 430,27

Indicatori de profitabilitate

Indicatori de lichiditate si solvabilitate

Indicatori de risc

 
 

In perioada 2019-2021 se poate observa o consolidare a fluxurilor de trezorerie operationale ale 

companiei, ceea ce asigura necesarul de lichiditate pentru proiectele de investitii curente cat si pentru 

cresterea bancabilitatii proiectelor majore de investitii derulate de catre SNN, precum si asigurarea 

necesarului de lichiditati pentru plata ratelor scadente la creditele contractate.  

 

Indicator 

[mii lei] 

2019 

auditat, 

retratat 

2020 

auditat 

2021 

auditat 

Trim. I 

2022 

neauditat 

Profitul inainte de impozitul pe profit 
             

631.276      
815.409 1.204.093 974.823 

Ajustari si modificari de valoare 
             

517.891      
489.668 450.160 8.017 

Fluxuri de numerar aferente activitatii de 

exploatare 

          

1.149.167      
1.305.077 1.654.253 982.841 

Numerar net aferent activitatii de exploatare 
             

991.490      
1.236.947 1.534.834 996.721 

Numerar net aferent activitatii de investitii -221.128      -1.766.902 -65.773 -36.172 

Numerar net aferent activitatii de finantare -588.393      -716.625 -698.227 -35.302 

(Descresterea)/Cresterea neta a numerarului si 

echivalentelor de numerar 

             

181.969      
-1.246.580 770.834 925.247 

Numerar si echivalente de numerar la inceputul 

perioadei 

          

1.611.176      
1.793.145 546.566 1.317.400 

Numerar si echivalente de numerar la finele 

perioadei 

          

1.793.145      
546.566 1.317.400 2.242.647 

 

Incepand cu anul 2020, SNN si-a consolidat politica de cash management cu scopul obtinerii unui 

randament financiar optim. Astfel s-a urmarit plasarea excedentelor de disponibilitati banesti in 

depozite bancare cu termen de maturitate sub 12 luni, precum si investirea in titluri de stat emise de 
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Statul Roman prin Ministerul Finantelor Publice, pentru diversificarea portofoliului de investitii, iar 

pentru reducerea riscului de contrapartida fiind stabilite limite de expunere. Depozitele bancare cu 

termen de maturitate mai mare de 3 luni, precum si achizitia titlurilor de stat se reflecta in pozitia 

“Numerar net aferent activitatii de investitii”. 

Unul din obiectivele Consiliului de Administratie asumate prin planul de management pe perioada 

mandatului este indeplinirea celor trei indicatori financiari mentionati in contractul cu EURATOM: 

gradul de acoperire a serviciului datoriei (peste 1,5), gradul de indatorare (maxim 2), venit incasat 

suficient pentru acoperirea costurilor exploatarii, intretinerii si serviciului datoriei pentru U1 si U2. 

Conform analizei prezentate mai jos pe toata perioada mandatului acest obiectiv a fost indeplinit. 

EURATOM   2019 2020 2021 

Indicator Nivel admis    

Coeficient de acoperire 

a serviciului datoriei 
minim 1,5 4,18 5,40 6,50 

Gradul de indatorare maxim 2 0,10 0,10 0,04 

Venitul incasat este 

suficient pentru 

acoperire costuri de 

exploatare, intretinere 

si serviciul datoriei 

pentru U1 si U2 

(mii RON) 

venitul 

incasat sa 

depasesca 

costurile de 

exploatare si 

serviciul 

datoriei 

venituri 2.377.765 2.446.003 3.116.639 

costuri 

operationale 

de exploatare 

si intretinere 

(1.175.158) (1.177.154) (1.436.715) 

serviciul 

datoriei 
(226.334) (221.887) (227.354) 

 Indeplinit Indeplinit Indeplinit 

 

In privinta indicatorilor referitoritori la capacitatea de autofinantare, precizati in Planul de 

Administrare, evolutia acestora, potrivit datelor de mai jos, inregistreaza un trend general pozitiv pe 

perioada anilor 2019-2021: 

 

Capacitatea de autofinantare 2019 2020 2021 

Rezultatul net al exercitiului 535.667 699.321 1.036.262 

+amortizari si provizioane, nete 614.826 550.546 590.050 

- cote parti din subventii pentru investitii virate 

asupra rezultatului exercitiului 
(14.482) (14.347) (14.361) 

+valoarea net contabila a elementelor de activ 

cedate 
405 (1.187) 1.101 

CAF (mii RON) 1.136.416 1.234.334 1.613.051 
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In perioada 2019-2021 profitul net obtinut de SNN a crescut cu 152,4%, ca urmare a cresterii 

semnificative a veniturilor obtinute din vanzarea energiei electrice (inclusiv vanzarile de energie 

termica), influentate de preturile obtinute pentru o cantitate similara de energie electrica vanduta anual. 

Pretul mediu obtinut de SNN, fara Tg, a crescut de la 221,60 lei/MWh in 2019 la 282,99 lei/MWh in 

2021, reprezentand o crestere de 27,7%.  

 

Impactul negativ din perioada 2019-2021 este cauzat in principal de cresterea costului energiei electrice 

achizitionate, a altor cheltuieli din exploatare, a costurilor cu personalul si a costului cu combustibilul 

nuclear. Per total perioada rezultatul financiar net a avut un impact negativ in profitul net, iar cheltuiala 

cu impozitul pe profit a crescut ca urmare a cresterii profitului impozabil. 
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Analiza pentru fiecare exercitiu financiar se prezinta astfel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fata de rezultatele obtinute in exercitiul anului 2018, in 2019 rezultatul net a beneficiat in principal de o 

crestere semnificativa a veniturilor din vanzarile de energie electrica (inclusiv vanzarile de energie 

termica), o scadere semnificativa a cheltuielii cu impozitul pe profit datorata reducerii cotei efective de 

impozitare (de la 28% in 2018 la doar 15% in 2019 ca efect direct al unor elemente fiscale) si o 

reducere a costului cu reparatii, mentenanta si piese de schimb.  

 

Impactul negativ este determinat de cresterea contributiei ANRE prin majorarea cotei contributiei 

datorate de la 0,1% in 2018 la 2% in 2019 aplicat la cifra de afaceri, in conformitate cu prevederile 

OUG nr. 114/2018, a costurilor cu personalul, a costului cu energia electrica achizitionata.  

In anul 2019 rezultatul financiar a avut un impact negativ asupra profitului net. 

Pret mediu SNN, fara Tg 

(lei/MWh) 

197,9   +12%   221,6 

2018                 2019   
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Fata de rezultatele obtinute in exercitiul anului 2019, in 2020 rezultatul net a beneficiat în principal de o 

usoara crestere a veniturilor din vânzările de energie electrică (inclusiv vânzările de energie termică) 

sustinuta in principal de cresterea pretului mediu obtinut pe piata concurentiala. In anul 2020 SNN a 

vandut pe piata reglemantata 2.181,6 GWh la un pret mediu de 185,55 lei/MWh, fata de 1.376,9 GWh 

la un pret mediu de 188,33 lei/MWh in 2019. Alte influențe pozitive sunt determinate de diminuarea 

elementelor nemonetare (amortizare, provizioane si ajustari), diminuarea contribuției și a costul 

energiei electrice achizitionate. 

 

Diminuarea contributiei ANRE este determinata de diminuarea procentului aplicat asupra cifrei de 

afaceri realizata din activitatile derulate in baza licentelor ANRE de la 2% in 2019 (in baza Ordonantei 

de Urgenta nr.114/2018) la 0,1% (in baza Ordinului ANRE nr. 1/2020). 

  

Impactul este cauzat în principal de majorarea cheltuielii cu impozitului pe profit net, a costului cu 

combustibilului nuclear, a altor cheltuieli de exploatare, a cheltuielilor cu personalul și a costului cu 

reparațiille și piesele de schimb. 

 

In anul 2020 rezultatul financiar a avut un impact pozitiv asupra profitului net. 

 

Pret mediu SNN, fara Tg 

(lei/MWh) 

221,6   +1,4%   224,8 

2019        2020   
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Fata de rezultatele obtinute in exercitiul anului 2020, in anul 2021 rezultatul net a beneficiat de o 

creștere semnificativă a veniturilor din vânzările de energie electrică (inclusiv vânzările de energie 

termică), in contextul elminarii obligatiilor privind piata reglementata, și o crestere a altor venituri. 

 

Impactul negativ este cauzat în principal de creșterea costului energiei electrice achizitionate, a cresterii 

cheltuielii cu impozitul pe profit net ca urmare a cresterii profitului impozabil, a cresterii costului cu 

reparațiile și a pieselor de schimb, a costului cu combustibilul nuclear, a altor cheltuieli de exploatare și 

a cheltuielilor cu personalul. 

 

Costul cu energia electrica achizitionata a inregistrat o crestere seminificativa de 122 mil lei comparatie 

cu anul 2020; in 2021 s-a achizitionat 547,501 MWh (2020: 247,013 MWh) la un pret mediu de 359,79 

lei/MWh (2020: 198,73 lei/MWh) necesara acoperirii obligatiilor contractuale pe perioada orpririlor 

planificate si neplanificate a U1 si U2. Energia electrica achitionata de pe Piata de echilibrare cu scopul 

acoperii dezechilibrelor produse a crescut cu 70,8 mil lei in 2021 fata de 2020. 

In anul 2021 rezultatul financiar a avut un impact negativ asupra profitului net obtinut. 

Pret mediu SNN, fara Tg 

(lei/MWh) 

224,8  +25,9%  282,9 

2020                 2021   
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In perioada de 3 luni incheiata la 31 martie 2022, SNN a obtinut un profit net de 818.901 mii lei, in 

crestere cu 249,3% fata de perioada similara a anului 2021. Vanzarile din energia electrica au beneficiat 

de o crestere semnificativa, influentate de cresterea preturilor obtinute de SNN, pentru o cantitate 

similara de energie electrica. 

 

Impactul cresterii veniturilor din vanzarea energiei electrice a fost partial compensat de cheltuiala cu 

impozitul pe venitul suplimentar. Impozitul pe venitul suplimentar, in valoare de 459.177 mii lei, 

rezulta din diferenta dintre pretul mediu lunar de vanzare al energiei electrice si pretul de 450 lei/MWh, 

in baza art. II alin (1) din Legea nr 259/2021 pentru aprobarea OUG nr. 118/2021, cu modificarile si 

completarile ulterioare. Cota de impozitare aplicata venitului suplimentar realizat este de 80%. 

Modalitatea de calcul este stabilita prin OUG nr. 27/2022 (Anexa 6) si se aplica pentru intreaga 

perioada de raportare de 3 luni incheiata la 31 martie 2022. 

 

Rezultatul financiar obtinut in perioada de 3 luni incheiate la 31 martie 2022, are un impact pozitiv 

asupra profitului net, in schimb se inregistreaza o crestere a cheltuielii cu impozitul pe profit, ca urmare 

a cresterii profitului impozabil. 

 

 

Contractele de mandat incheiate intre Societate si administratorii neexecutivi si administratorul executiv 

prevad o componenta variabila a remuneratiei stabilita pe baza indicatorilor de performanta financiari si 

Pret mediu SNN, fara Tg 

(lei/MWh) 

   247,94   +165,3%  657,88 

Q1 2021       Q1 2022   
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nefinanciari aprobati la nivel de societate in corelare cu obiectivele pe termen scurt, mediu si lung 

precizate in Scrisoarea de asteptari formulata in cadrul procesului de selectie al administratorilor si 

directorilor ce contract de mandat, desfasurata conform OUG 109/2011. Indicatorii de performanta 

financiari si indicatorii de performanta nefinanciari (operationali si de guvernanta corporativa) aprobati 

pentru masurarea performantei Societatii pe intreaga perioada de mandat a administratorilor neexecutivi 

si a administratorului executiv sunt determinati cu respectarea metodologiei prevazuta de HG nr. 

722/2016.  

 

VI. POLITICA DE DIVIDEND 

 

Repartizarea profitului SNN se face conform prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 64/2001 (“O.G. 

64/2001”), privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile 

comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, cu modificarile si 

completarile ulterioare. Astfel, in conformitate cu prevederile O.G. 64/2001, cota de repartizare minima 

la dividende este de 50% din profitul net ramas dupa repartizarile prevazute la art. 1 alin (1) lit. a) - e) 

din O.G. 64/2001.  

 

In formularea propunerilor catre Adunarea Generala a Actionarilor cu privire la rata de distribuire a 

dividendelor, conducerea societatii a luat in considerare urmatoarele criterii: 

 

❖ Respectarea cerintelor prevazute in O.G. 64/2001 sau in alte acte normative aplicabile, inclusiv 

asimilate; 

 

❖ Mentinerea unui echilibru intre nevoia de compensare a actionarilor prin dividend si necesitatile de 

finantare prin surse proprii ale societatii, inclusiv pentru proiecte de investitii; 

 

❖ Corelatia intre profitul distribuibil la dividende si corespondenta monetara a profitului distribuibil, 

respectiv acea parte a profitului distribuibil care are corespondenta monetara, dupa ajustarile 

elementelor nemonetare; aceasta are drept obiectiv evitarea decapitalizarii societatii in situatia unei 

decuplari intre profitul distribuibil la dividende si contrapartida monetara a profitului; 

 

❖ Posibilitatea asigurarii unui randament al dividendului corelat cu alte companii listate similare, 

precum si o corelare a dividendului pe actiune in valoare absoluta cu cel din perioada anterioara. 

 

Planul de administrare prevede posibilitatea de repartizare a profitului net la dividende intre 50% si 

100%. Pe perioada desfasurarii contractelor de mandat politica de dividend a societatii a fost respectata, 

cotele de distribuire fiind de 100% in 2019, 72,29% in 2020 si 62,27% in anul 2021. Aceste propuneri 

de distribuire au tinut cont si de nevoia de acumulare de sursa de finantare pentru proiectele majore de 

investitii. 

 

Indicator  

[lei] 
2019 2020 2021* 

Profit net (a) 535.667.264 699.322.229 1.036.261.626 

Repartizare la rezerva legala (b) -31.563.785 -40.770.431 -60.204.665 

Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute 

de lege (c)  
-5.682.083 -5.424.567 -19.130.130 

Profit net distribuibil la dividende (d) = (a) + (b) 

+ (c)  
498.421.396 653.127.231 956.926.831 
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Participarea salariatilor la profit (e) -18.700.000 -21.326.448 -20.000.000 

Profit net baza calcul repartizare dividende (f) = 

(d) - (e) 
517.121.396 674.453.679 976.926.831 

Dividende propuse (g) 498.421.396 472.117.575 595.925.367 

Dividende alocate 498.421.396 472.117.575 595.925.367 

Rata de distributie a profitului (%) = (g)/(f) 96,38% 70,00% 61,00% 

Rata de distributie a profitului^2 (%) = (g)/(d) 100,00% 72,29% 62,27% 

* Repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2021 pe destinatii s-a facut in conformitate cu 

prevederile O.G. nr. 64/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, OUG nr. 3/2022 si HG nr. 

404/2022. Pentru anul 2021, conform HG nr. 404/2022, SNN repartizeaza la bugetul de stat, sub formă de 

dividende, o cota de 50% din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit. 

 

 

VII. EVOLUTIA OPERATIONALA 

 

CNE Cernavoda 

 

Din punct de vedere operational SNN a avut in vedere: 

• Operarea unitatilor nucleare in conditii de siguranta si securitate nucleara pentru personal, 

populatie, mediu si activele de productie; 

• Mentinerea si consolidarea pozitiei Societatii in productia de energie electrica cu emisii reduse de 

carbon. 

Caracteristici ale operarii Unitatilor 1 si 2 CNE Cernavoda: 

• valoarea ridicata a factorului de utilizare a capacitatii instalate; la o putere instalata egala un grup 

nuclear produce o cantitate de energie dubla fata de cele conventionale; 

• lipsa emisiilor de gaze cu efect de sera; 

• dependenta mica a costului energiei produse de variatiile pretului uraniului, datorita ponderii mici a 

acestuia comparativ cu alte tipuri de energii; 

• nivelul tehnic ridicat al personalului de exploatare, nivelul rezonabil al costurilor de generare; 

• energetica nucleara raspunde pe de-a intregul cerintelor de siguranta a furnizarii, dezvoltare 

durabila si competitivitate. 

SN Nuclearelectrica SA (SNN) este singurul producator de energie nucleara din Romania. Compania 

opereaza la centrala nucleara CNE Cernavoda 2 reactoare cu tehnologie CANDU ( Canada deuterium 

uranium).   

Proiectul Unitatilor nucleare de la Cernavoda are la baza tipul de reactor CANDU 600 dezvoltat de 

AECL Canada. Acest tip de reactor face parte din filiera de reactoare CANDU care foloseste tehnologia 

de moderare neutronica cu apa grea. Aceasta tehnologie este utilizata pe plan mondial in mai multe tari, 

Canada, Argentina, Romania, China, Coreea. Combustibilul nuclear folosit este uraniul natural. Acesta se 

produce la FCN Pitesti, sucursala SNN, in Romania existand un ciclu integrat de producere a energiei 

electrice pe baza tehnologiei nucleare. 

 Din punct de vedere tehnic, atat in faza de proiectare si constructie, cat si in faza de exploatare au fost 

urmate cele mai inalte standarde internationale aplicabile in domeniu.  

SNN/CNE Cernavoda este afiliata la mai multe organizatii internationale, prin aceste afilieri avand acces 

la cele mai noi rezultate ale cercetarilor in domeniile specifice tehnologiei CANDU (prin Candu Owner’s 

Group-COG) si la studii ingineresti aplicabile la nivelul industriei nucleare. Afilierele acopera schimbul 

de experienta operationala cu centralele din intreaga lume prin World Association of Nuclear Operators- 

WANO si specific centralelor CANDU, prin COG. Astfel, prin schimbul de experienta tehnica si 

organizationala, SNN/CNE Cernavoda este aliniata la nivelul industriei nucleare mondiale. 

In cel mai recent clasament modial al centralelor nucleare, din anul 2019, realizat in functie de factorul de 

capacitate atins de fiecare centrala de la punerea ei in functiune, Unitatea 2 ocupa locul 1, la nivel global,  
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cu un factor de capacitate de 93.3%, iar Unitatea 1 ocupa locul 4 cu un factor de capacitate de 89,7%, 

Romania ocupand primul loc la nivel global dintr-un total de 440 reactoare.  

Implementarea riguroasa a programelor de mentenanta si a unui program continuu de imbunatatire a 

proiectului centralei a permis exploatarea centralei la un factor de capacitate peste 90%. 

De asemenea, rezultate in operare ale CNE Cernavoda depind si de calitatea foarte buna a fasciculelor de 

combustibil fabricate de FCN Pitesti.  

SNN acopera o cota de piata de aproximativ 20% si livreaza energie curata, fara emisii de CO2. In 25 de 

ani de operare, SNN a evitat eliberarea in atmosfera a 195 milioane tone de CO2, iar anual, compania 

evita eliberarea a 10 milioane de tone CO2.  

Prezentarea grafica a productiri de energie electrica, termica si a factorului de capacitate in perioada 

2018 – 2022 (T1): 
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9,600,000.00 MWh

10,405,515.00 MWh
10,443,077.61 MWh

-37,562.61 MWh
Unitatea 1 101.04 %

Unitatea 2 99.89 %
Unitatea 1 + Unitatea 2 100.41 %

9,600,000.00 MWh

10,275,781.00 MWh
10,346,745.73 MWh

-70,964.73 MWh
Unitatea 1 101.04 %

Unitatea 2 100.22 %
Unitatea 1 + Unitatea 2 100.71 %

9,600,000.00 MWh

10,422,849.40 MWh
10,557,776.12 MWh

-134,926.72 MWh
Unitatea 1 100.49 %

Unitatea 2 102.03 %
Unitatea 1 + Unitatea 2 101.45 %

9,600,000.00 MWh

10,456,074.00 MWh
10,377,214.33 MWh

78,859.67 MWh
Unitatea 1 99.99 %

Unitatea 2 98.35 %
Unitatea 1 + Unitatea 2 99.29 %

920,000.00 MWh
2,748,265.00 MWh

2,789,331.18 MWh
41,066.18 MWh

Unitatea 1 101.00 %
Unitatea 2 101.00 %

Unitatea 1 + Unitatea 2 101.00 %

Tabel centaralizator pe ani procentaj energie electrica estimata/realizata 2018 - 2022 (T1)

Grad de realizare fata de estimat (%)

2022 (T1)

Asigurarea unei productii fizice de cel putin (pentru T1)

Cantitatea de energie estimata a se produce (conform aprobare CA pentru T1) 

Cantitatea de energie realizata si livrata de CNE la 400+110+6+0.4 kV (pentru T1)

Diferenta dintre estimat (aprobat de CA) si realizat 

Cantitatea de energie realizata si livrata de CNE la 400+110+6+0.4 kV

Diferenta dintre estimat (aprobat de CA) si realizat 

Grad de realizare fata de estimat (%)

2018

Cantitatea de energie realizata si livrata de CNE la 400+110+6+0.4 kV

Diferenta dintre estimat (aprobat de CA) si realizat 

Grad de realizare fata de estimat (%)

2019

Asigurarea unei productii fizice de cel putin

Cantitatea de energie estimata a se produce (conform aprobare CA) 

Asigurarea unei productii fizice de cel putin

Cantitatea de energie estimata a se produce (conform aprobare CA) 

Grad de realizare fata de estimat (%)

2020

Asigurarea unei productii fizice de cel putin

Cantitatea de energie estimata a se produce (conform aprobare CA) 

Cantitatea de energie realizata si livrata de CNE la 400+110+6+0.4 kV

Diferenta dintre estimat (aprobat de CA) si realizat 

Grad de realizare fata de estimat (%)

2021

Asigurarea unei productii fizice de cel putin

Cantitatea de energie estimata a se produce (conform aprobare CA) 

Cantitatea de energie realizata si livrata de CNE la 400+110+6+0.4 kV

Diferenta dintre estimat (aprobat de CA) si realizat 
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FCN Pitesti 

Productia de combustibil nuclear de tip CANDU a inceput din anul 1980, prin punerea in functiune a 

statiei pilot ca sectie de combustibil in cadrul Institutului de Cercetari Nucleare (ICN) Pitesti. Separarea 

Fabricii de Combustibil Nuclear ca entitate distincta s-a facut in anul 1992. In anul 1994, Fabrica de 

Combustibil Nuclear (FCN) a fost autorizata de AECL si Zircatec Precision Industries Inc. (Canada) ca 

producator de combustibil nuclear de tip CANDU 6. 

 

Anual, FCN Pitesti fabrica aproximativ 10.800 fascicule de combustibil nuclear. FCN Pitesti poate oferi 

consultanta, asistenta tehnica si o serie de echipamente celor interesati in transfer de tehnologie de 

fabricare a combustibilului nuclear. 

 

In perioada 2018-2022, din punct de vedere a sigurantei in aprovizionare cu combustibil nuclear, SNN a 

demarat implementarea strategiei de diversificare a surselor de aprovizionare cu materia prima necesara 

producerii combustibilului nuclear, in vederea cresterii gradului de securitate a aprovizionarii cu 

materia prima utilizata pentru fabricarea fasciculelor de combustibil nuclear utilizat la reactoarele de la 

CNE Cernavoda, mentinerii unui ciclu integrat al combustibilului nuclear pe teritoriul Romaniei, 

respectiv respectarii recomandarilor de bune practici ale Agentiei de Aprovizionare cu Combustibili a 

EURATOM (ESA). 

 

Suplimentar fata de implementarea strategiei de diversificare a surselor de aprovizionare cu materia 

prima necesara producerii combustibilului nuclear, in aceasta perioada SNN a inplementat si o politica 
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de diminuare a riscurilor aferente aprovizionarii si fabricarii fasciculelor de combustibil nuclear prin 

constituirea unui stoc de materii prime si fascicule de combustibil nuclear sufficient pentru a asigura 

functionarea celor doua Unitati de la CNE Cernavoda pentru o perioda de aproximativ 15 luni. Astfel, 

fata de productia curenta pentru a asigura necesarul tehnologic la CNE Cernavoda, FCN Pitesti a produs 

un numar de fascicule pentru a constitui si mentine stocul mentionat anterior.    
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Situatia stocului de fascicule de combustibil nuclear: 

Stoc in anul 2017                                                                              1314    FC  

Fabricat in perioada 2018 -2022 Trim. I:    46729 FC 

Livrat catre CNE Cernavoda in perioada 2018-2022 Trim.I: 45360 FC 

Stoc realizat in perioada 2018-2021:       2449   FC 

Stoc total existent la sfarsitul lui 2021:                              3763 FC 

Stoc final la sfârșitul Trim. I – 2022                                                  2683  FC 

 

An 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Trim I 

Productie FC * 11209 11200 10800 11000 2520 

Transfer CNE * 10800 10800 10080 10080 3600 

Stoc final 1314 1723 2123 2843 3763 2683 
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VIII. PROIECTE DE INVESTITII 

 

Portofoliul de proiecte de investiţii al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. este structurat pe 

componenta care se subsumează atribuţiilor şi competenţelor Consiliului de Administraţie şi conducerii 

executive – Obiective majore investiţionale, şi respectiv pe componenta care derivă din cerinţele de 

dezvoltare ale sectorului energiei electrice din România – Proiectul de Retehnologizare a Unităţii 1 

CNE Cernavodă şi Proiectul Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă. 

 

Structurarea portofoliului investiţional ţine cont de specificul si caracterul de unicitate al obiectului 

principal de activitate al societatii – producerea de energie electrica si termica prin procedee nucleare – 

in cadrul economic national, luand in considerare cu prioritate principiile de securitate nucleara, care 

primeaza. 

 

Totodata, s-au luat in considerare realitatile geopolitice si de piata in care isi desfasoara activitatea 

societatea, inclusiv cu privire la vulnerabilitatile ce tin de disponibilitatea fortei de munca. 

 

Referitor la cerinţele de dezvoltare ale sectorului energiei electrice din România, relevante sunt 

următoare două documente: 

• Proiectul de Strategie energetică a României 2019-2030, cu perspectiva anului 2050 îşi propune 

ținte concrete, stabilește direcții clare și definește reperele prin care România își va menține poziția 

de producător de energie în regiune și de actor activ și important în gestionarea situațiilor de stres la 

nivel regional. Dezvoltarea sectorului energetic este direct proporțională cu realizarea unor proiecte 

de investiții strategice de interes national, finalizarea Proiectului Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă 

fiind prioritară. Retehnologizarea Unităţii 1 CNE Cernavodă reprezintă o componentă a proiectului 

de strategie energetică. De asemenea, proiectul de strategie energetică fundamentează poziționarea 

României în raport cu propunerile  de reformă a pieței europene de energie, iar un loc important 

este destinat analizei contextului european și politicilor de creare a Uniunii Energetice din care vom 

face parte, actualizarea periodică a acesteia urmând a ține cont de schimbările care au loc pe plan 

local, regional, european și mondial, transpunerea în practică a Strategiei Energetice fiind corelată 

cu contextul național și internațional, ambele evoluând în interdependență dinamică. 

 

• Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030 (PNIESC), 

aprobat prin Hotarârea Guvernului României nr. 1076/2021, potrivit căruia retehnologizarea 

unitatilor nucleare existente și construcția de unități nucleare noi reprezintă proiecte majore ale 

Statului Roman, care vor contribui la înlocuirea capacităților energetice poluante şi la respectarea, 

de către România, a ţintelor de decarbonare asumate. Realizarea unor noi capacitati de productie 

tine in mod direct de securitatea energetica a Romaniei si proiectele de investitii ale SNN aprobate 

de actionari, inclusiv Ministerul Energiei, sunt absolut esentiale. Totodată, PNIESC prevede 

elaborarea unui mecanism de sprijin de tipul Contracte pentru Diferență (CfD) pentru stimularea 

investițiilor cu scopul de a facilita dezvoltarea de noi capacități de producție de energie electrică cu 

emisii reduse de carbon (ex: nuclear, RES etc.), asigurându-se astfel diversificarea surselor de 

energie și flexibilitatea sistemului național. Implementarea unui mecanism CfD pentru tehnologii 

cu emisii reduse de carbon necesită existența unui cadru legislativ și de reglementare complementar 

care să detalieze elementele de implementare. 

 

Elemente Relevante ale Planului de Administrare.  Programele Anuale de Investitii 

Obiectivele propuse prin Planul de administrare aprobat sunt corelate cu aşteptarile acţionarilor 

Societatii şi vizeaza urmatoarele elemente având relevanţă direct asupra strategiei investiţionale a SNN:  
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✓ Stabilirea actiunilor necesare in vederea implementării strategiei pe termen lung de dezvoltare a 

Depozitului Intermediar de Combustibil Ars (DICA) si autorizare in perspectiva extinderii duratei 

de viata a Unitatilor 1 si 2 armonizata cu observatiile CNCAN, respectiv ale Ministerului Mediului 

si schimbarilor climatice, revizuita, aprobata de actionarii SNN prin Hotararea AGOA 

nr.8/28.09.2017; 

✓ Derularea activitatilor necesare pregatirii Unitatii 1 de la CNE Cernavoda pentru prelungirea 

duratei de viata in vederea retehnologizirii, precum, dar fara a se limita la, stabilirea masurilor 

organizatorice si logistice, elaborarea documentatiilor suport necesare pentru pregatirea Studiului 

de Fezabilitate inclusiv elaborarea si supunerea spre aprobare a acestuia de catre actionari in anul 

2021; 

✓ Asigurarea conditiilor pentru continuarea si finalizarea negocierilor asupra Documentelor Investitiei 

privind dezvoltarea, construirea, operarea si dezafectarea Unitatilor 3 si 4 de la CNE Cernavoda; 

In raport cu elementele mai sus prezentate, dintre obiectivele obiectivele generale ale S.N. 

Nuclearelectrica S.A. având corespondent în planul de investiţii sunt: 

✓ Indeplinirea obiectivelor majore investitionale si implementarea planurilor de investitii aprobate 

prin buget; 

✓ Implementarea proiectelor de modernizare, integrare si securizare a fluxului informational si 

infrastructurii IT (hardware si software) la nivelul SNN; 

Unul din indicatorii specifici de performanta aprobati prin Hotararea nr. 3/10.04.2019 a Adunarii 

Generale Ordinare a Actionarilor SNN il reprezinta un grad de realizare a bugetului de investitii de 

minim 60%. 

 

Programele anuale de investiţii 

SNN îşi structurează 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 să răspunda 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. 

 

Dimensionarea valorică a programelor anuale de investiţii şi dotări are are la bază o serie de 

consideraţii, proiectele de investiţii care răspund cerintelor de securitate nucleară şi/sau cerinţelor de 

autorizare fiind prioritare, dintre care menţionăm: angajamentele contractuale in derulare, estimarile cu 

privire la perspectivele de contractare aferente obiectivelor de investitii ce urmeaza a se realiza in anul 

urmator, 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. In functie de modul de derulare a 

investitiilor se vor putea realiza realocari intre diversele proiecte de investitii, cu incadrarea in 

cheltuielile totale de investitii aprobate si respectiv sursele de finantare existente. De asemenea, in 

cursul anului pot aparea noi necesitati pentru cheltuieli de investitii, neprevazute care vor putea fi 

finantate in limita surselor de finantare existente. 
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Proiectele de investiţii ale SNN au o durată multi-anuală, investiţiile noi având o pondere redusă în 

programul anual de investiţii întrucât, dacă au fost demarate într-un an bugetar, anul următor vor fi 

incluse în programul anual, anexă la BVC, la capitolul investiţii în curs.  

 

Evoluţia valorică şi procentuală a programului anual de investiţii aferent perioadei 2017-2021 este 

prezentată în tabelul de mai jos: 

 

An Program de investitii 

(BVC rectificat) 

[mii lei] 

Realizat 

 

[mii lei] 

Grad de realizare 

 

[%] 

2017 133,856 92,751 69.3% 

2018 146,634 139,699 95.3% 

2019 236,571 218,455 92.3% 

2020 309,544 223,947 72.3% 

2021 356,774 319,679 89.6% 

T1 2022 702,795 99,759 14,2% 

 

Pentru anul 2022, SNN şi-a planificat proiecte de investiţii 702.795 mii lei, program având o valoare 

substanţial majorată comparativ cu anii anteriori. 

 

Decizii majore ale acţionarilor SNN cu impact asupra proiectelor de investiţii ale SNN  

 

Prin Hotărârea AGOA SNN nr. 7/12.06.2020, acţionarii SNN au aprobat Strategia de Investiţii a 

Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. aferentă perioadei 1 iulie 2020 – 1 iulie 2025 (denumită 

în continuare “Strategia”). Strategia a fost elaborată potrivit cerinţelor Ordinului Ministrului Economiei, 

Energiei si Mediului de Afaceri nr. 893/16.04.2020, fiind structurată pe componenta care se 

subsumează atribuţiilor şi competenţelor Consiliului de Administraţie şi conducerii executive – 

Obiective majore investiţionale, şi respectiv pe componenta care derivă din cerinţele de dezvoltare ale 

sectorului energiei electrice din România – Proiectul de Retehnologizare a Unităţii 1 CNE Cernavodă şi 

Proiectul Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă. 

 

Principalele repere ale Strategiei de Investiţii 2020 – 2025 

(A) Obiective majore investiţionale: 

(1) Inspectiile si reparatiile capitale realizate la Unitatea 1 respectiv Unitatea 2 in timpul opririlor 

planificate  

(2) Producerea Cobaltului 60 la CNE Cernavodă 

(3) Extinderea duratei de viata a Unitatii 1 prin retubarea reactorului si retehnologizarea sistemelor 

principale (studii). 

(4) Depozit Intermediar de Combustibil Ars (DICA) 

In conditiile modificarilor recente ale legislatiei de mediu si a solicitarii Ministerului Mediului, prin 

Hotararea nr. 10/25.10.2019 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN s-a aprobat “Strategia pe 

termen lung de dezvoltare a depozitului intermediar de combustibil ars in stare uscata si autorizare in 

perspectiva extinderii duratei de viata a Unitatilor 1 si 2 armonizata cu observatiile CNCAN si 

Ministerul Mediului” revizuita. Strategia aprobata conduce la modificarea numarului necesar de 

module, fata de varianta aprobata in 2016, prin construirea a inca 6 module tip Macstor 200 (modulele 

de la 12 la 17), urmand ca de la modulul 18 sa fie construite inca 20 de module tip Macstor 400, astfel 

incat sa fie asigurata capacitatea de depozitare a combustibilului uzat produs de Unitatile 1 si 2 CNE 

Cernavoda, pentru doua cicluri de viata.  
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Modulul 10 a fost finalizat şi recepţionat în luna iulie 2019, iar Modulul 11 a fost finalizat şi recepţionat 

în luna iunie 2020. 

 

In anul 2020 a fost semnat contractul de achizitie de "Lucrari pentru realizarea modulelor de la 12 pana 

la 17, tip Macstor 200, aferente Depozitului Intermediar de Combustibil Ars (“DICA”)".  

 

Modulul 12 a fost finalizat şi recepţionat în luna iulie 2021. Lucrarile de constructie la Modulul 13 sunt 

in derulare si sunt avansate fata de graficul de executie. Totodată a fost finalizata fundatia Modulului 14 

şi demarate lucrările la fundaţiile modulelor 15 – 17 ale DICA. 

 

În luna ianuarie 2022, SNN a depus la Ministerul Mediului solicitarea de emitere a acordului de mediu 

pentru proiectul „Retehnologizarea Unității 1 a CNE Cernavodă și extinderea Depozitului Intermediar 

de Combustibil Ars cu module de tip MACSTOR 400”. În luna februarie 2022, Ministerul Mediului, 

Apelor și Pădurilor (MMAP) a comunicat luarea deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de 

evaluare a impactului asupra mediului a proiectului „Retehnologizarea Unității 1 a CNE Cernavodă și 

extinderea Depozitului Intermediar de Combustibil Ars cu module de tip MACSTOR 400”. 

 

(5) Modernizare si extindere sistem de protectie fizica 

(6) Amenajare Unitate 5 

(7) Instalatie de Detritiere D2O 

(8) Proiectele de modernizare, integrare si securizare a fluxului informational si infrastructurii IT 

(hardware si software) la nivelul SNN - Modernizare Digitală 

 

Dintre obiectivele majore investiţionale, 6 obiective vor fi finanţate din surse proprii SNN, urmând a fi 

incluse in Programele anuale de investiţii şi dotări ale SNN anexă la BVC, excepţie făcând proiectul (2) 

Producerea Cobaltului 60 la CNE Cernavodă - unde urmează a se definitiva valoarea proiectului şi 

structura finanţarii - şi proiectul (7) Instalaţie de Detritiere D2O - a cărui finanţare va fi asigurată din 

surse proprii SNN şi surse atrase (împrumuturi). 

 

(B) Obiective majore strategice: (1) Proiectul de Retehnologizare a Unităţii 1 si (2) Proiectul Unităţile 

3 şi 4.  

Dezvoltarea şi implementarea acestor proiecte depinde adoptarea unor decizii la nivelul autorităţilor 

române, inclusiv a unui set de măsuri de sprijin: garanţii de stat pentru împrumuturi, contracte pentru 

diferenţă etc., identificarea şi structurarea finanţării depinzând de un set de decizii prealabile ale 

autorităţilor române. 

 

Prin Legea nr. 200 din data de 16 iulie 2021 a fost ratificat Acordul între Guvernul României şi 

Guvernul SUA privind cooperarea în legătură cu proiectele nuclearo-energetice de la Cernavodă şi în 

sectorul energiei nucleare civile din România (“IGA”), semnat la Bucureşti în data de 9 decembrie 2020 

şi la Upper Malboro în data de 4 decembrie 2020. Acordul interguvernamental prevede ca principale 

domenii de cooperare: 

• Implementarea Proiectului de finalizare a Unităţilor 3 şi 4 (“Proiectul U3-U4”) şi a Proiectului 

de retehnologizare a Unităţii 1 de pe amplasamentul CNE Cernavodă; 

• Explorarea dezvoltării şi implementării reactoarelor modulare mici (SMR); 

 

Cu privire la obiectivele majore strategice, au fost realizaţi paşi importanţi, prezentanţi sintetic în cele 

ce urmează : 
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I. PROIECTUL RETEHNOLOGIZARII UNITATII 1 CNE CERNAVODA 

 

CONTEXT  Retehnologizarea Unității 1 înseamnă încă 30 

de ani de operare după anul 2029, la mai puțin 

de jumatate din costurile unui reactor nuclear 

nou. Concret, înseamnă încă 30 de ani fără 

emisii de CO2. Din punct de vedere al 

costurilor, implicit al impactului ulterior în 

piață, un studiu NEA-OECD confirmă că 

prelungirea duratei de viață a unităților 

nucleare are cel mai mic cost dintre toate 

sursele, inclusiv surse regenerabile, de CO2 

(35 USD) comparativ cu energia eoliană (50 

USD) și energia solară (94 USD).  

DESCRIERE Reactoarele CANDU au o durată de viață 

inițială de 30 de ani. În urma unui proces de 

retehnologizare, această durată de viață poate fi 

prelungită cu încă 30 de ani, ceea ce SNN 

realizează în prezent cu Unitatea 1, aceasta fiind 

pusă în exploatare comercială în 1996. Unitatea 

2 a fost pusă în funcțiune în 2007, așadar putem 

discută despre retehnologizarea Unității 2 la 

nivelul anului 2037. 

CAPACITATE 700 MW 

ETAPE DE REALIZARE Faza 1 a Retehnologizarii Unității 1 a fost 

începută în anul 2017 și a fost dedicată 

identificării și definirii activităților necesare 

pentru retehnologizarea U1, astfel încât aceasta 

să funcționeze încă un ciclu de viață de 30 de 

ani. Produsul final al acestei faze a fost 

elaborarea Studiului de Fezabilitate, aprobat în 

AGA din data de 23.02.2022, la un cost estimat 

al investiției de 1,85 milioane Euro.  

 

Faza 2 a proiectului începe după aprobarea 

studiului de fezabilitate și cuprinde asigurarea 

resurselor financiare pentru derularea 

Proiectului de Retehnologizare a U1, pregătirea 

execuției activităților identificate și definite 

pentru retehnologizarea U1 în Faza I și 

obținerea tuturor aprobărilor și avizelor 

necesare desfășurării acestui proiect. 

 

Faza 3 a proiectului începe odată cu oprirea 

Unitatii 1 și constă în derularea efectivă a 

lucrărilor din Proiectul de Retehnologizare a 

U1, în instalațiile unității, precum și repunerea 

acesteia în funcțiune, în vederea exploatării 

comerciale pentru un nou ciclu de funcționare 

de 30 de ani, după anul 2029. 

PUNERE IN FUNCTIUNE   2029 

COST ESTIMAT 1,85 miliarde de EURO fara a lua in calcul 

costurile finantarii si actualizarea cu rata 
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inflatiei la data la care va fi semnat contractul de 

retehnologizare a Unitatii 1 CNE Cernavoda. 

 

STRUCTURA DE FINANTARE TBD in etapa 2  

EFECTE SOCIO-ECONOMICE 30 de ani de operare incepand cu anul 2029 

Sute de noi locuri de munca 

Contributii in economie 

 

TONE DE CO2 EVITATE  5 milioane tone CO2 anual 

 

 

 

II. PROIECTUL UNITATILOR 3 si 4 CNE CERNAVODA 

 

 

CONTEXT Proiectul Unităților CANDU 3 si 4 CNE 

Cernavoda este prevăzut în Proiectul de 

Strategie Energetică a României 2019-2030 cu 

perspectiva anului 2050 precum și în Planul 

Național Integrat în domeniul Energiei și 

Schimbărilor Climatice, ca pilon al 

independenței energetice a României și al 

îndeplinirii țintelor de decarbonizare asumate 

de România în calitate de Stat Membru UE.  

 

Intenția statului roman și a SNN, în 

conformitate cu noua strategie, este de a realiza 

acest proiect de ~2x700 MWe intr-un consorțiu 

euro-atlantic în baza Acordului între Guvernul 

României şi Guvernul Statelor Unite ale 

Americii privind cooperarea în legătură cu 

proiectele nuclearo-energetice de la Cernavodă 

şi în sectorul energiei nucleare civile din 

România, parafat în octombrie 2020 la 

Washington DC de guvernele SUA și al 

României, aprobat de CE ulterior și ratificat de 

Parlamentul României în iulie 2021. De 

asemenea, există interesul SUA, prin US Exim, 

de a finanța proiectele nucleare românești cu 7 

miliarde dolari.  

 

România are nevoie de noi capacități de 

productie a energiei electrice ca soluție pentru 

tranzitia catre o economie cu emisii de carbon 

reduse, si care să ofere simultan stabilitate, 

siguranță, disponibilitate in SEN, cat și 

beneficii socioeconomice. Proiectul Unitatilor 

3 si 4 de la CNE Cernavoda are toate premizele 

sa furnizeze toate aceste beneficii. 

 

Prin implementarea proiectului, contribuţia 

energiei nucleare în totalul producţiei de 

energie, la nivel naţional, va fi de 36%, iar 

contribuţia energiei nucleare în totalul 
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producţiei de energie fără emisii de CO2, de 

66%, simultan cu dezvoltarea lanțului intern de 

aprovizionare si a altor industrii colaterale.  

 

Industria nucleară românească are experiența și 

capabilitatea să participe cu lucrări și servicii 

importante la noul proiect de la Cernavodă, 

experiență dobândită încă de la punerea în 

funcțiune și asigurarea mentenanței primelor 

două unitaăți nucleare.  

 

DESCRIERE Constructia a inca 2 unitati CANDU 6 pe 

amplasamentul CNE Cernavoda 

CAPACITATE 700 MW/Unitate; 1400 MW/2 unitati  

ETAPE DE REALIZARE Etapa 1, cea actuală, reprezintă etapa 

pregătitoare, care a demarat prin capitalizarea și 

operaționalizarea companiei de proiect, 

Energonuclear S.A. Această etapă va avea o 

durată de 24 de luni în care se vor contracta 

servicii de asistență tehnică, juridică și 

financiară, servicii de inginerie pentru 

actualizarea Specificației tehnice de procurare, 

lansarea și atribuirea contractului de IPC 

(Inginer, Procurare și Construcții) precum și 

realizarea de studii și evaluări necesare 

fundamentarii unei decizii preliminare privind 

realizarea investitiei.  

 

În data de 25 noiembrie 2021, Energonuclear 

S.A., compania de proiect, a semnat primul 

contract cu Candu Energy, Membră a grupului 

SNC-Lavalin și Autoritatea de Proiectare a 

Unităților 3&4 și OEM Candu (Producatorul 

Original al Tehnologiei Candu). În cadrul 

contractului, CANDU Energy va oferi servicii 

de inginerie pentru elaborarea și actualizarea 

unor documentații necesare demarării 

Proiectului Unităților CANDU 3&4 (printre 

care actualizarea documentelor de bază de 

licențiere, actualizarea ghidurilor de securitate 

nucleară, actualizarea listei modificărilor de 

proiect cu funcții de securitate nucleară etc.).  

 

Etapa a doua a proiectului (Lucrări 

Preliminare) constă în realizarea de lucrări 

preliminare din Faza 1 a contractului de IPC 

(Inginer, Procurare și Construcții) și va avea o 

durată de 18-24 luni. În această etapă se vor 

derula lucrări de inginerie și analiză a piețelor 

privind furnizorii de echipamente și servicii 

necesare implementării proiectului, astfel încat 

la finalul acestei etape să  se rafineze  

fezabilitatea Proiectului. Tot în această etapă se 

vor depune documentațiile pentru obținerea de 

avize și aprobări inclusiv din partea Comisiei 
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Europene în baza articolului 41 din Tratatul 

Euroatom. La finalul acestei etape, se va 

reanaliza fezabilitatea Proiectului pe baza 

noilor indicatori tehnico-economici şi se va lua 

Decizia Finală de Investire, care va permite 

trecerea Proiectului în Etapa 3.  

 

Etapa a treia a proiectului constă efectiv în 

realizarea lucrărilor în șantier de construcție, 

montaj și punere în funcțiune, etapă estimată la 

69-78 de luni. Se estimează că Unitatea 3 va fi 

pusă în funcțiune în 2030, urmand punerea in 

functiune a Unitatii 4 in 2031 

 

PUNERE IN FUNCTIUNE Unitatea 3-2030 

Unitatea 4-2031 

COST ESTIMAT 7 miliarde EURO 

STRUCTURA DE FINANTARE TBD in etapa 2  

EFECTE SOCIO-ECONOMICE 66% contribuție de energie curată 

peste 19.000 de locuri de muncă 

 

TONE DE CO2 EVITATE  5 milioane tone/unitate/anual 

20 milioane tone/4 unitati/anual  

 

 

 

III. PROIECTUL REACTOARELOR MODULARE MICI 

 

CONTEXT  România are potențialul de a utiliza în premieră 

în Europa primele reactoare modulare mici și să 

devină un catalizator pentru dezvoltarea SMR în 

regiune, dar și o bază pentru asigurarea operării 

acestui nou tip de tehnologie în alte state. În 

acest sens vom dezvolta și primul simulator 

pentru camera de comandă a unui reactor 

modular, pe care îl vom folosi pentru pregătirea 

noii generații de ingineri. 

Renunțarea la centralele electrice vechi pe 

cărbune din întreaga UE, împreună cu 

improbabilitatea construirii de noi centrale pe 

cărbune, duce deja la schimbări în producerea 

de energie în bandă și în infrastructura de 

transport. Din punct de vedere al energiei 

produse, o centrală NuScale este similară cu o 

centrală pe cărbune existentă și poate fi 

construită pe același amplasament și poate 

reutiliza infrastructura de transport existentă, 

ceea ce o face o soluție ideală pentru înlocuirea 

unei centrale pe cărbune. 

 

Acest acord urmează unui MoU încheiat în 

2019 cu NuScale și unui grant de 1,2 milioane 

dolari acordat de USTDA SNN pentru 
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evaluarea potențialelor site-uri. 

 

România are peste 25 de ani de experiență în 

exploatarea în condiții de siguranță a uneia 

dintre cele mai performante centrale din lume și 

o echipă de ingineri profesioniști, o școală 

locală de ingineri renumită la nivel mondial și 

un vast lanț de aprovizionare. 

 

Aproximativ 70 concepte de reactoare SMR 

sunt în curs de dezvoltare în diferite etape, cu 

diferențe tehnologice, un nivel diferit de 

implementare, precum și niveluri diferite de 

licențiere, ceea ce demonstrează interesul și 

inovația în domeniu și eforturile agențiilor de 

reglementare pentru a licentia reactorul SMR. 

Țări precum Franța, UK, Polonia, Bulgaria, 

SUA, Canada fac demersuri accelerate de a 

implementa SMR-uri. Însă, NuScale este primul 

reactor SMR care a primit aprobarea design-ului 

din partea Comisiei de Reglementare Nucleară a 

S.U.A. (NRC) și va urma toți pașii necesari 

pentru obținerea licenței în UE și în țările 

interesate să îl implementeze.  

 

DESCRIERE Reactoarele modulare mici (SMR) sunt 

reactoare nucleare avansate care au o capacitate 

instalata de pana la 300 Mwe/ reactor, ceea ce 

inseamna aproximativ o tremie din capacitatea 

unui reactor de ordinul gigawatilor. Un reactor 

modular mic NuScale are o capacitate instalata 

de 77 Mwe si poate fi utilizat in centrale de 4, 6 

sau 12 module in functie de necesitati.   

În baza Acordului între SNN și NuScale,  

NuScale va sprijini Nuclearelectrica în 

evaluarea acestei tehnologii și, împreună, cele 

două companii vor adopta măsurile pentru 

dezvoltarea reactoarelor modulare mici in 

Romania.  

CAPACITATE 6 module cu o capacitate instalata de 462 Mwe 

ETAPE DE REALIZARE NuScale și Nuclearelectrica au anunțat 

amplasamentul primului reactor modular mic 

(SMR) din România – amplasamentul fostei 

termocentrale de la Doicești, județul Dâmbovița.  

 

Nuclearelectrica, NuScale și E-Infra au semnat 

un Memorandum de Înțelegere pentru 

dezvoltarea primului reactor modular mic 

(SMR) din România pe amplasamentul fostei 

termocentrale de la Doicești, județul Dâmbovița, 

pe 24 mai 2022.  

 

În urma Memorandumului de Înțelegere 

(„MOU”), companiile vor efectua studii de 

inginerie, analize tehnice și activități de 
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licențiere și autorizare pe amplasamentul din 

Doicești, județul Dâmbovița, locația selectată 

pentru implementarea primei centrale NuScale 

VOYGR™. 

 

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. 

 

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 amplasamanetului 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 a îndeplinirii obiectivelor 

României în materie de securitate energetică și 

decarbonizare.  

 

PUNERE IN FUNCTIUNE Deceniul acesta 

COST ESTIMAT TBD dupa etapa preliminara de configurare a 

proiectului 

STRUCTURA DE FINANTARE TBD dupa etapa preliminara de configurare a 
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proiectului 

EFECTE SOCIO-ECONOMICE O centrală NuScale cu 6 module va genera 193 

de locuri de muncă permanente, 1500 de locuri 

de muncă pe perioada construcției, 2300 locuri 

de muncă în manufacturare  

TONE DE CO2 EVITATE  4 milioane tone CO2 annual  

 

 

IV. PROIECTUL INSTALATIEI DE DETRITIERE 

CONTEXT Proiectul face parte din protofoliul de initiative 

ale SNN destinate implementarii consecvente a 

politicii generale a Societatii, respectiv 

preocuparii pentru mentinerea securitatii 

nucleare la cele mai inalte standarde, si reducerii 

atat a riscurilor radiologice pentru personalul 

propriu si pentru public, cat si a impactului 

asupra mediului. Proiectul reprezintă o 

concretizare la cel mai inalt nivel a 

preocupărilor continue de imbunatatire a 

performantei a CNE Cernavodă avand un 

impact pozitiv asupra personalului şi 

determinand o diminuare a evacuărilor de tritiu 

în apa si aer, cu impact pozitiv privind protectia 

populatiei şi a mediului. 

DESCRIERE Implementarea proiectului va permite prin 

extragerea tritiului din apa grea si stocarea 

acestuia intr-o forma sigura intr-o instalatie 

dedicata, excluderea apei grele tritiate din 

categoria de deseuri radioactive, reducandu-se 

astfel semnificativ cantitatea deseurilor 

radioactive ramase de gestionat la sfarsitul 

duratei de viata operationala a celor doua 

reactoare. 

Proiectul are la baza o strategie de 

implementare, actualizata de SNN in 2018, pe 

baza Studiului de Fezabilitate, aprobata 

prin Hotararea nr. 9/22.08.2018 a Adunarii 

Generale Extraordinare a Actionarilor. 

Proiectul presupune finalizarea proiectarii 

instalatiei (proiectarea de detaliu), constructia 

instalatiei de detritiere, probele si verificarile in 

vederea punerii in functiune, o perioada de 

functionare de proba de 6 luni, urmata de 

intrarea instalatiei in exploatare comerciala, 

planificata pentru 2026. 

Pentru finantarea proiectului, SNN a angajat 

discutii cu Banca Europeana pentru 

Reconstructie si Dezvoltare (BERD). Aceste 

discutii se afla intr-o faza avansata, motiv pentru 

care, in plus fata de evaluarile si documentatiile 

suport specifice legislatiei romanesti, demarate 

deja (in relatie cu Ministerul Mediului, Apele 

Romane, CNCAN, etc), este necesara si 
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parcurgerea unei proceduri de aprobare 

specifice BERD. 

ETAPE DE REALIZARE • Atribuirea contractului de executie (EPC) – 

2022 

• Inceperea contractarii echipamentelor cu 

ciclu lung de fabricatie, pe baza proiectului 

de detaliu – 2022 

• Obtinerea autorizatiilor si inceperea 

lucrarilor de constructii-montaj – 2023 

• Punerea in functiune a instalatiei – 2024 

• Functionarea de proba – 2025 

• Transferul la exploatare – 2026. 

COST ESTIMAT 194 milioane EURO din care 150 milioane 

EURO prin credit BERD 

STRUCTURA DE FINANTARE 150 milioane EURO prin credit BERD 

EFECTE DE MEDIU Realizarea CTRF va avea un impact pozitiv 

deoarece prin extragerea tritiului din 

moderatorul si agentul de racire al reactorului, 

va contribui la reducerea evacuarilor de tritiu in 

mediul ambians siva permite ca apa grea sa fie 

refolosita pe perioada nedeterminata, fara a 

deveni un deseu radioactiv. Tritiul recuperat din 

agentul de racire si moderator va fi procesat si 

stocat in conditii stabile pentru utilizari 

ulterioare. In plus, CTRF va conduce la: 

• reducerea riscurilor de generare efluenti 

radioactivi si emisii de tritiu in mediu 

• minimizarea concentratiilor de tritiu din 

deseurile radioactive generate in incinta 

sistemelor nucleare care utilizeaza apa 

grea la CNE Cernavoda. 

 

 

 

V. PROIECTUL CICLULUI INTEGRAT DE COMBUSTIBIL  

 

CONTEXT Acționarii SNN au aprobat prin Hotararea AGA 

nr. 5/25.04.2018, “Strategia de diversificare a 

surselor de aprovizionare cu materie primă 

necesară producerii combustibilului nuclear”, 

implicit trecerea graduala de la achizitia de 

dioxid de uraniu (UO2) la achizitia de 

concentrat tehnic de uraniu (U3O8),  printre 

masuri fiind inclusă și identificarea unei soluții 

de asigurare a capacitatii de procesare/rafinare a 

concentratului tehnic de uraniu (U3O8), 

respectiv materia prima din care se obține 

pulberea sinterizabila de dioxid de uraniu 

(UO2) necesar fabricării fasciculelor de 

combustibil nuclear. Prin studii specifice și 

condiții optime de achiziționare a concentratului 

tehnic de uraniu, SNN a luat în considerare 

procesarea acestuia la Fabrica de la Feldioara 
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prin preluarea liniei de procesare a 

concentratului tehnic de uraniu de catre SNN de 

la CNU. 

 

DESCRIERE  

În cursul exercițiului financiar 2021 Societatea 

Națională Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) a 

semnat cu CNU contractul de vânzare-

cumpărare a unor active din cadrul liniei de 

procesare a concentratului de uraniu, de la 

Sucursala Feldioara a CNU, în data de 18 

martie 2021, ca urmare a aprobării tranzacției și 

mandatării conducerii executive a SNN de 

semnare a acestei tranzacții prin Deciziile 

Consiliului de Administratie al SNN și a 

aprobării în Adunarea Generală a Acționarilor 

CNU.  

 

ETAPE DE REALIZARE  

Obiectul tranzacției este format doar din active 

(terenuri, clădiri, construcții speciale, instalații, 

utilaje și echipamente).  

 

Preluarea unor active ale Sucursalei Feldioara 

este structurată în două etape distincte: Data 

semnării contractului, etapă care a avut loc în 

data de 18 martie 2021 și Data Finalizării, 

moment la care se va inregistra transferul 

proprietatii si se va efectua plata in conformitate 

cu prevederile contractuale. Între cele două 

etape sunt prevăzute o serie de condiții 

prealabile care depind în mare măsură de 

suportul CNU. Astfel, la data semnării s-au 

agreat termenii și condițiile generale ale 

tranzacției și s-au stabilit condițiile prealabile. 

La data finalizării se va semna contractul de 

vânzare-cumpărare bunuri imobile în forma 

autentică și contractul de vânzare-cumpărare 

bunuri mobile, în baza termenilor și condițiilor 

stabilite la data semnării.  

 

Condițiile prealabile au în vedere, în principal, 

transmiterea și emiterea de către autoritățile 

competente a autorizațiilor, permiselor, avizelor 

necesare de transfer precum și clarificarea de 

catre CNU a unor aspecte care țin de asigurarea 

transferului de active.  

 

EFECTE  Decizia strategică de a achiziționa o parte din 

activele Feldioara necesare procesării materiei 

prime a avut în vedere asigurarea integrată a 

capabilităților de producție la nivelul SNN și, în 

egală măsură, asigurarea producției de fascicule 
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de combustibil și operarea în condiții optime a 

FCN Pitești și CNE Cernavodă, în contextul 

extinderii capacității centralei nucleare, și 

menținerea ciclului conbustibilului nuclear la 

nivel național, la un cost avantajos al tranzacției 

precum si reducerea dependentei de un singur 

furnizor.  

 

 

IX. PIATA DE ENERGIE 

 

Obiectivele propuse privind tranzactionarea energiei electrice au fost indeplinite si depasite, prin 

aplicarea Deciziilor Consiliului de Administratie prezentate in tabelul de mai jos: 

Decizia 115/16.07.2018 Aprobarea strategiei privind tranzactiile de vanzare a energieie electrice a 

SNN, inclusiv obiectivele tinta pentru activitatea de tranzactionare a 

energiei electrice a SNN 

Decizia 108/28.06.2018  Refacerea Strategiei privind tranzactiile de vanzare energie electrica a SNN, 

inclusiv obiectivele tinta pentru activitatea de tranzactionare a energiei 

electrice a SNN  

Decizia 55/10.04.2019   1) Aprobarea politicii de vanzare a energiei electrice in piata 

reglementata pentru anul 2020; 

2) Aprobarea politicii de vanzare a energiei electrice in piata 

reglementata pentru anul 2021. 

Decizia 137/27.08.2019  Informarea CA cu privire la analizei /contractarile de energie electrica ale 

SNN in H.1 2019 si supunerea spre aprobare in CA al SNN a politicii de 

contractare pt anul 2020 

Decizia 13/30.01.2020  Aprobarea planului/strategiei de tranzactionare a SNN pentru perioada 

2020-2022 

Decizia 40/24.02.2020   Aprobarea planului de tranzactionare a SNN pentru perioada 2020-2022 

Decizia 24/30.01.2020  Informarea CA referitoare la efectele aplicarii Ordinului privind 

Metodologia de stabilirea a preturilor pentru energia electrica vanduta de 

producatori pe baza de contracte reglementate si a cantitatilor de energie 

electrica incheiate de producatori si furnizori de ultima instanta 

Decizia 220/09.11.2020   Aprobarea planului de tranzactionare a SNN pentru perioada 2021-2022-

2023 

Decizia 143/23.08.2021 Aprobarea planului de tranzactionare a SNN pentru per ioada 2022-2023-

2024 

Decizia 29/22.02.2022 A. Aprobarea strategiei de tranzactionare a SNN prin introducerea in 

tranzactionare a contractelor bilaterale negociate direct 

B. Aprobarea strategiei de tranzactionare a SNN pentru perioada 

2023-2025 

 

Cele 3 obiective stabilite in Planul de administrare au fost indeplinite si raportate in perioada de 

referinta (2018 -2022), prin aplicarea Deciziilor CA anterior prezentate. 

Rezultatele obtinute corespund obiectivelor setate in Planul de administrare si sunt specifice activitatii 

de tranzactionare a energiei electrice pe piata de energie din Romania. 

Nu au fost reziliate contracte si nu s-au semnalat intarzieri semnificative fata de termenele scadente de 

plata prevazute in contracte in anii de referinta 2018-2022.  
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In toate cazurile in care au fost intarzieri, Societatea a transmis notificari si a perceput penalitati in 

conformitate cu prevederile contractuale.  

 

S-au întocmit Rapoarte Curente pentru Tranzacțiile supuse prevederilor art. 92^3 din Legea nr. 24/2017, 

cu modificările și completările ulterioare din Legea nr. 158/2020, respectiv art. 108 din Legea nr. 

24/2017, republicata în 10 august 2021 și Regulamentul nr. 5/2018. 

 

Prezentam mai jos rezultatele obtinute ca urmare a obiectivelor stabilite pentru perioada analizata:  

1. Contractarea in avans pe termene lungi de timp pentru asigurarea stabilitatii financiare a 

companiei si scaderea riscului de volatilitate al pretului energiei electrice 

 

Tinta propusa in anul 2021 a fost depasita, gradul de indeplinire a veniturilor bugetate din vanzarea 

energiei electrice a fost obtinut prin determinarea raportului dintre veniturile obtinute din vanzarea 

energiei electrice si veniturile bugetate din vanzarile de energie electrica, rezultatul fiind de 118,65%; 

gradul de indeplinire al incasarilor la termen pentru facturile de vanzare energie electrica a fost 

indeplinit in proportie de 100%.  

Indicator 2018 2019 20201 2021 

Grad de indeplinire a veniturilor din 

vanzarea energiei electrice 

 

103.89% 

 

100.80% 

 

95.59% 

 

118.65% 

 

1 Tinta neindeplinita pe fondul efectelor generalizate ale pandemiei asupra consumului (-3,7%), 

cotatiilor internationale, ale preturilor din piata concurentiala si a incertitudinilor legate de planificarea 

si atribuirea cantitatilor in piata reglementata.                 

2. Folosirea tuturor pietelor de energie si a cator mai multe produse in tranzactionare 

pentru o mai buna optimizare a rezultatelor financiare 

Ofertarea cu scopul de a creste profitabilitatea prin diversificarea produselor de vanzare (varf si gol de 

sarcina, produse pe termen scurt), adaptate la conditiile specifice pietei s-a efectuat prin: 

- diminuarea costurilor nete cu echilibrarea cu 39.828.864 lei in perioada ianuarie 2018-martie 

2022; 

- castiguri suplimentare obtinute din alte actiuni de tranzactionare suplimentar fata de productia 

estimata a CNE din programul de productie aprobat, respectiv prin supracontractarea pe durata opririi 

planificate de 590.000 lei in 2019; 

- adecvarea ofertarii produselor nonstandard. 

 

In perioada de referinta (2018-2022), SNN a derulat contracte de vanzare energie electrica, dupa cum 

urmeaza: 

➢ An 2018 

- 147 contracte incheiate pe PCCB – LE; 

- 67 contracte incheiate pe PCCB – NC; 

- 10 contracte incheiate pe PCSU; 

- 4 contracte de furnizare pentru 2 consumatori finali.  

➢ An 2019 

- 5 contracte reglementate, din care 5 cu livrare in prima ora a lunii ianuarie (2020); 

- 118 contracte incheiate pe PCCB – LE; 

- 67 contracte incheiate pe PCCB – NC; 

- 1 tranzactie incheiata pe PC – OTC; 

- 13 contracte incheiate pe PCSU; 

- 2 contracte de furnizare pentru 2 consumatori finali. 
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➢ An 2020 

- 17 contracte reglementate, din care 7 cu livrare in prima ora a lunii ianuarie (2021); 

- 86 contracte incheiate pe PCCB – LE; 

- 1 contract incheiate pe PCCB – LE Flex; 

- 47 contracte incheiate pe PCCB – NC; 

- 54 tranzactii incheiate pe PC – OTC; 

- 2 contracte de furnizare pentru 2 consumatori finali. 

➢ An 2021 

- 7 contracte reglementate, cu livrare in prima ora a lunii ianuarie (2021); 

- 50 contracte incheiate pe PCCB – LE; 

- 41 contracte incheiate pe PCCB – LE Flex; 

- 33 contracte incheiate pe PCCB – NC; 

- 171 tranzactii incheiate pe PC – OTC; 

- 2 contracte de furnizare pentru 2 consumatori finali. 

➢ An 2022 (incheiate pana la data de 10 martie 2022) 

- 6 contracte incheiate pe PCCB – LE; 

- 87 contracte incheiate pe PCCB – LE Flex; 

- 19 contracte incheiate pe PCCB – NC; 

- 232 tranzactii incheiate pe PC – OTC; 

- 2 contracte de furnizare pentru 2 consumatori finali. 

 

3. Urmarirea pentru intervalul 2018-2022, in conditiile actuale de reglementari si economice, 

in mentinerea unui pret de vanzare de peste PretSNN_Y Lei/MWh pentru fiecare an de referinta 

din intervalul 2018-2022: PretSNN_Y = ROPEX_FM_Y*0,9 

 

S-au efectuat tranzactii in conformitate cu impunerile strategiilor aprobate prin Deciziile CA aprobate 

in perioada de referinta. 

      

Indicator 2018 2019 20201 2021 

Tinta  <90% 

Mentinrea pretului de vanzare obtinut 

de SNN (excluzand piata 

reglementata) in fiecare an Y la cel 

putin 90% din valoarea indicatorului 

ROPEX_FM_Y 

 

 

101.33% 

 

 

98.02% 

 

 

87.14% 

 

 

115.75% 

 
1 Scaderea preturilor pe piata angro ca efect principal al scaderii consumului urmare a pandemiei, 

reflectata si in scaderea valorii indicatorului ROPEX de la 270,47 la sfarsitul anului 2019 pana la 

254,35 (la data de 31 decembrie 2020), cu  -5.96%, a determinat iesirea din tinta propusa, cu atat mai 

mult cu cat o parte semnificativa a energiei a ramas necontractata la inceputul lui 2020. 

 

Cantitatile de energie electrica vandute in perioada ianuarie 2018-martie 2022 si veniturile 

corespunzatoare, repartizate pe tipuri de contracte de vanzare sunt prezentate in tabelul de mai jos: 

 

Vanzari energie electrica (cantitati, preturi si valori) in perioada ianuarie 2018-martie 2022 

Vanzari pe tipuri 
Cantitati 

in MWh 

%  

din 

total 

vanzari 

Pret mediu 

[lei/MWh cu 

TG inclus] 

Venituri din 

vanzari  

[lei] 
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Vanzari pe piata reglementata 3.558.931 7,8% 187,87 668.625.369 

Vanzari pe piata concurentiala (contracte 

bilaterale si vanzari pe PZU si PI), din care: 
42.158.009 91,9% 265,32 11.185.565.877 

– Vanzari pe contracte PCCB–LE, PCCB–

LE Flex, PCSU, PCCB–NC, PC–OTC si 

contracte de furnizare 

34.894.459 76,1% 256,02 8.933.530.995 

– Vanzari pe PZU si PI 7.263.550 15,8% 310,05 2.252.034.883 

Dezechilibre pozitive pe PE*)   138.101 0,3% 260,83     36.020.422 

Total vanzari in 2018-martie 2022  45.855.041 100% 259,30 11.890.211.668 

*) Nota: 958.631 lei din valoarea prezentata reprezinta venituri redistribuite in anii 2019-2021 rezultate 

din echilibrarea sistemului, in baza aplicarii Ordinului ANRE nr. 51/2016, Ordinului ANRE nr. 

76/2017, Ordinului ANRE nr. 31/2018 si Ordinului ANRE nr. 61/2020. 

 

 

 
Evolutia vanzarilor de energie electrica de la 2018 la 2019 a fost determinata de: 

➢ Scaderea cantitatii totale de energie electrica vanduta cu 0,2%, la un pret mediu ponderat (fara Tg) 

cu 11,9% mai mare; 

➢ Modificari ale structurii vanzarilor (cantitati vandute), coroborate cu evolutia preturilor sunt 

dupa cum urmeaza: 

- 12,9% vanzari (1.376.963 MWh) pe Piata Reglementata in 2019 comparativ cu 0% (0 MWh) in 

2018, cand dupa parcurgerea calendarului pentru eliminarea treptata a tarifelor reglementate a fost 

abrogat Ordinul ANRE 83/2013 si nu au mai fost stabilite obligatii de livrare pe contractele 

reglementate, reintroduse in 2019; 

- vanzari pe Piata Concurentiala de 76,9% in 2019 comparativ cu 84,8% in 2018 (descrestere de 

9%), cu 14% crestere a pretului;  

- vanzari pe PZU si PI de 9,9% in 2019 comparativ cu 14,9% in 2018 (descrestere de 34%), cu 19% 

crestere a pretului; 

 

Evolutia vanzarilor de energie electrica de la 2019 la 2020 a fost determinata de: 

➢ Cresterea cantitatii totale de energie electrica vanduta cu 1,4%, la un pret mediu ponderat (fara Tg) 

cu 1,4% mai mare; 

➢ Modificari ale structurii vanzarilor (cantitati vandute), coroborate cu evolutia preturilor sunt 

dupa cum urmeaza: 
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- 20,2% vanzari (2.181.607 MWh) pe Piata Reglementata in 2020 comparativ cu 12,9% (1.376.963 

MWh) in 2019, cu doar 1% descrestere in pret; 

- vanzari pe Piata Concurentiala de 54,7% in 2020 comparativ cu 76,9% in 2019 (descrestere de 

28%), cu 17% crestere a pretului;  

- vanzari pe PZU si PI de 24,8% in 2020 comparativ cu 9,9% in 2019 (crestere de 155%), cu 25% 

descrestere a pretului; 

 

Evolutia vanzarilor de energie electrica de la 2020 la 2021 a fost determinata de: 

➢ Cresterea cantitatii totale de energie electrica vanduta cu 1,1%, la un pret mediu ponderat (fara Tg) 

cu 26,2% mai mare; 

➢ Modificari ale structurii vanzarilor (cantitati vandute), coroborate cu evolutia preturilor sunt 

dupa cum urmeaza: 

- 0,003% vanzari (361 MWh - 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) pe Piata 

Reglementata in 2021 comparativ cu 20,2% (2.181.607 MWh) in 2020, cu doar 1,6% descrestere 

in pret; 

- vanzari pe Piata Concurentiala de 86,8% in 2021 comparativ cu 54,7% in 2020 (crestere de 61%), 

cu 4,7% descrestere a pretului;  

- vanzari pe PZU si PI de 12,9% in 2021 comparativ cu 24,8% in 2020 (descrestere de 48%), cu 

190% crestere a pretului; 

- eliminarea incepand cu 2021 a contractelor si preturilor reglementate atribuite de ANRE; 

- Piata de Echilibrare (PE): fara modificari semnificative in cantitatea vanduta si o crestere de 

174% a pretului. 

 

Evolutia vanzarilor de energie electrica de la 2021 la 2022 a fost determinata de: 

➢ Modificari ale structurii vanzarilor (cantitati vandute), coroborate cu evolutia preturilor sunt 

dupa cum urmeaza: 

- vanzari pe Piata Concurentiala de 80,7% in trimestul I 2022 comparativ cu 86,8% in 2021, cu 

122,0% crestere a pretului;  

- vanzari pe PZU si PI de 19,0% in in trimestul I 2022 comparativ cu 12,9% in 2021, cu 118% 

crestere a pretului; 

➢ Cresterea abrupta a preturilor ca efect al  

* crizei globale generata de agresiunea militara a Rusiei impotriva Ucrainei, ce a perturbat si mai 

mult pietele energiei, sporind presiunea asupra preturilor, in special a gazelor si a petrolului, si 

generand preocupari cu privire la securitatea aprovizionarii cu energie in UE, dupa ce 

* incepand cu a doua jumatate a anului 2021, s-a inregistrat un salt brusc al preturilor energiei in 

UE si in intreaga lume, odata cu redresarea economica post-COVID-19 si a relaxarii restrictiilor de 

calatorie, dar si ca urmare a  

- cresterii fara precedent a preturilor gazelor naturale pe pietele mondiale – cu peste 170% in 2021 

- iernii lungi si friguroase de la inceputul lui 2021, ce a sporit necesarul de incalzire 

- cresterii cererii de gaz natural lichefiat 

- cresterii consumului de gaze naturale in Asia 

- tensiunii geopolitice accentuate. 

X. PIATA DE CAPITAL 

 
SNN a avut o evolutie constanta pe piata de capital. In  anul 2018, pretul maxim al unei actiuni SNN a 

fost de 7 lei, iar in 2022 pretul actiunii a atins 47 lei/actiune, ceea ce inseamna o crestere de 571%. 

https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/energy-prices/
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Acest lucru se reflecta si in capitalizarea de piata care in 2018 era la nivelul  de 2.460.353.024 lei, 

atingand in prima parte a anului 2022, 14,252,673,991.50 lei, ceea ce reprezinta o crestere procentuala 

de 479%, adica de la aproximativ 500 mil Euro in 2018 la 2,9 miliarde Euro in prezent.  

 Factorii care determina pozitionarea unui emitent pe piata de capital sunt diversi, insa o parte din 

acestia tin strict de evolutia parametrilor financiari ai SNN, proiectele de investitii,  ESG, transparenta, 

guvernanta, responsabilitatea actului managerial si perspectiva. Energia nucleara va avea un rol 

semnificativ in atingerea tintelor de decarbonare, iar SNN are proiecte de investitii pe termen lung care 

pot genera crestere si dezvoltare. De asemenea, securizarea capabilitatilor de productie, prin achizitia 

unei parti din activele Feldioara, pentru a avea in cadrul SNN lantul integrat de combustibil a demostrat 

orientarea strategica pe termen lung si corelarea viziunii SNN cu actiunile sale.  

De asemenea, in ultimii ani SNN a inregistrat o evolutie constanta in indicele BET, cu perioade in care 

actiunea SNN a fost cea mai performanta in acest indice.  

 

Incepand din 21.09.2020, SNN a fost inclusa in indicii furnizorului global de indici FTSE Russell in 

contextul trecerii pietei de capital din Romania de la statutul de Piata de Frontiera la statutul de Piata 

Emergenta Secundara. Ca urmare a includerii SNN in indicii de piata emergenta ai FTSE Russell, 

actiunile companiei sunt incluse in urmatorii indici ai furnizorului global: FTSE Global All-Cap, FTSE 

Global Total-Cap, FTSE Global Small Cap, FTSE Emerging Index si FTSE Emerging All Cap Index. 

Si ma astept la o evolutie si in interiorul FTSE Russel.  

In data de 21 martie 2022, Nuclearelectrica a trecut, in cadrul indicilor FTSE Global All Cap, de la 

categoria Small Cap la categoria Mid Cap.  

 

 

Evolutia actiunii SNN in intervalul 2018-2021 

 

AN Nr. 

Tranzactii 

Numar 

mediu 

zilnic 

Volum 

total 

Valoare Pret 

actiune 

Capitalizare de 

piata  

2018 26.682 107,15 24.971.342 

actiuni 

206.916.729 lei Maxim-

8,89 

Minim-7 

2.460.353.024 lei 

2019 28.740 115,42 19.428.075 

actiuni 

214.150.886,88 

lei 

Maxim-

14,66 

Minim-7,6 

4.299.587.515,26 

lei 

2020 47.829 192,08 41.985.656 

actiuni; 

680.019.322,02 

lei; 

Maxim-

19,48 

Minim-

10,56 

5.387.359.946,84 

lei, 

2021 70.774 277,5 17.589.470 509.436.385 lei Maxim 48 

Minim 

18,14 

14.177.263.018 

lei 

 

Evolutia anuala a actiunii SNN in perioada 2018-1 iunie 2022  
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2018 
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2019 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
73 

2020  
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2021 
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2022-perioada 1 ianuarie-1 iunie 2022  

 

 

 
 

E 

 

 

 

Evolutia integrata a pretului actiunii SNN si a volumului de tranzactii in perioada 2018-01 iunie 

2022  
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XI. RESURSE UMANE 

 

Referitor la aspectele sociale si legate de forta de munca din cadrul SNN, conform prevederilor art. 20 

din Actul Constitutiv al SNN, Consiliul de Administatie are urmatoarele atributii, in domeniul 

resurselor umane : 

- aproba persoanele imputernicite sa negocieze Contractul Colectiv de Munca cu sindicatele 

reprezentative si/sau reprezentantii salariatilor precum si mandatul de negocire acordat acestora, 

- aproba Contractul Colectiv de Munca la nivelul Societatii, 

- aproba structura organizatorica a Societatii si numarul de posturi precum si Regulamentul de 

Organizare si Functionare a Societatii 

Drepturile si obligatiile angajatilor sunt stipulate in Contractul Colectiv de Munca („CCM”) al SNN, in 

Contractele Individuale de Munca („CIM”) si in Regulamentul Intern al Societatii. Drepturile si 

obligatiile salariatilor stipulate in CCM sunt formulate in concordanta cu respectarea drepturilor 

omului, a dreptului la munca in conformitate cu legislatia aplicabila, salariatii beneficiind in 

permanenta de tratament egal, nediscriminatoriu, corespunzator standardelor din industria nucleara la 

nivel international, coroborate cu legislatia si pachetele motivationale adaptate specificului 

macroeconomic si microeconomic din Romania.  

Actul normativ care guverneaza raporturile de munca din cadrul Societatii este Codul Muncii – Legea 

nr. 53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza caruia, pe perioada Planului de 

administrare 2019-2020, intre Consiliul de Administratie al Societatii si salariati, reprezentati de 

Sindicatul CNE Cernavoda sindicat reprezentativ la nivel de unitate cu personalitate juridica, au fost 

semnate si inregistrate la ITM Bucuresti :  

- Contractul Colectiv de Munca al SNN (CCM SNN) valabil in perioada 01.12.2018 – 

30.11.2020; 

- Contractul Colectiv de Munca al SNN (CCM SNN) valabil in perioada 01.12.2020 – 

30.11.2021;  

- Contractul Colectiv de Munca al SNN (CCM SNN) valabil in perioada 01.10.2021 – 

30.09.2023; 
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Drepturile si obligatiile angajatilor sunt stipulate in Contractul Colectiv de Munca („CCM”) al SNN, in 

Contractele Individuale de Munca („CIM”) si in Regulamentul Intern al Societatii. Drepturile si 

obligatiile salariatilor stipulate in CCM sunt formulate in concordanta cu respectarea drepturilor 

omului, a dreptului la munca in conformitate cu legislatia aplicabila, salariatii beneficiind in 

permanenta de tratament egal, nediscriminatoriu, corespunzator standardelor din industria nucleara la 

nivel international, coroborate cu legislatia si pachetele motivationale adaptate specificului 

macroeconomic si microeconomic din Romania. 

Potrivit palnului de adminstrare, referitor la optimizarea si eficientizarea structurii organizatorice 

aceasta implică o responsabilitate majoră în facilitarea procesului de schimbare, ca răspuns la 

următoarele influențe asupra strategiei de personal: 

 

 
 

Principalele modificari operate in structura organizatorica a SNN, in perioada celor patru ani de mandat, 

s-au realizat cu respectarea prevederilor art.18 al.3 din Normele Fundamentale de Securitate Nucleara 

pentru Instalatii Nucleare ( NSN21), ce impun obţinerea aprobarii CNCAN pentru schimbările 

organizaţionale înainte de implementarea acestora si se prezinta in sumar astfel: 

 

➢ Structura organizatorica a SN Nuclearelectrica SA a fost modificata incepand cu data de 

06.03.2019 pentru: 

- realocarea atributiilor Directorului General Adjunct care a incehiat cu Societatea contractul de mandat 

nr.62 / 05.11.2018, conform Deciziei CA nr.3 / 04.02.2019, respectiv: activitatile Directiei Dezvoltare 

Investitii vor fi coordonate de catre Directorul General Adjunct numit prin Decizia CA nr. 

3/04.02.2019; activitatile Directiei Tranzactii Energie Electrica vor fi coordonate de catre Directorul 

Financiar numit prin Decizia CA nr. 3/04.02.2019; 

- renuntarea la postul de Director General Adjunct – CNO din subordinea Directorului General ca 

urmare a infiintarii cu aceasta data a Grupului de Coordonare a Activitatilor de Oversight in subordinea 

Departamentului Securitate Nucleara din cadrul Directiei Tehnice si Retehnologizare si mutarea 

acestuia in cadrul Directiei Financiare; 

- schimbarea liniei de raportare a Grupului de Evaluari Independente (GEI) ce se regaseste in 

Organigrama aprobata a SNN Sediul Central ca subordonare functionala la Directorul General al SNN 

si in Organigrama Sucursalei CNE Cernavoda ca subordonare administrative; 
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- infiintarea “Grupului de Coordonare Activitati de Oversight (GCAO)”, omolog Grupului de Evaluari 

Independente existent la CNE Cernavoda, in subordinea Departamentului Securitate Nucleara din 

cadrul Directiei Tehnice si Retehnologizare, care va avea rolul de coordonare a activitatilor de 

oversight; 

- desfiintarea Serviciului Derulare Contracte din cadrul Departamentului Contracte si Reglementari, 

posturile existente in cadrul acestui serviciu au trecut cu data desfiintarii, in subordinea directa a Sefului 

de Departament Contracte si Reglementari; 

- schimbarea denumirii actualului Birou Infrastructura Critica din cadrul Directiei Tehnice si 

Retehnologizare in “Birou de Analize” si trecerea acestuia in subordinea Inginerului Sef din cadrul 

Departamentului Securitate Nucleara. 

 

➢ Incepand cu data de 12.08.2019  a fost actualizata structura organizatorica a SN Nuclearelectrica 

SA, aprobata de CNCAN prin adresa nr. 4069 /05.08.2019, inregistrata la societate sub nr. 

9219/06.08.2019, prin care s-a realizat: 

- Transformarea postului de Director General Adjunct existenta in structura organizatorica in 

Director Operatiuni (COO) in directa subordonare a Directorului General al societatii; 

- Desfiintarea Directiei Tehnice si Retehnologizare iar in locul acesteia, prin redistribuirea 

personalului existent, s-a infiintat: 

• Directia Retehnologizare (DR) – directie ce are in subordine Serviciu Interfata Externa 

Retehnologizare si in subordonare functionala Serviciu Retehnologizare (de la CNE Cernavoda), care 

ulterior s-a transformat in Departament Retehnologizare (RT) – U1 Cernavoda si in cadrul caruia vor 

functiona mai multe entitati cu obiecte de activitate distincte; 

• Departamentul Securitate Nucleara si Suport Tehnic (DSNST) – departament care, pe langa 

obiectul de activitate specific securitatii nucleare coordoneaza si activitatea de suport tehnic, avand in 

subordine si Serviciul Suport Tehnic (SST); 

• Serviciul Dezvoltare - Inovare  in subordinea directa a Directorului Operatiuni (COO), pentru a 

coordona intreaga activitate ce priveste atragerea de noi tehnologii si know-how atat pentru cresterea 

performantelor proceselor principale de productie cat si pentru imbunatatirea performantelor proceselor 

suport, desfasurate in cadrul SNN. 

- Infiintarea Departamentului Planificare Strategica si Analiza Performanta in subordonarea 

directa a Directorului Operatiuni - COO, care sa asigure in mod unitar la nivelul SNN, uzand de suport 

digitalizat, informatiile de care managementul de varf are nevoie ca sa formuleze decizia strategica si 

tactica; 

- Infiintarea Departamentului Operatiuni Informatice (CIO), cu obiectul principal de a defini 

strategia si a implementa tehnologia informatiei unitar la nivel de SNN, in directa subordonare a 

Directorului General. Seful Departamentului Operatiuni Infomatice (CIO), indeplineste si calitatea de 

sef al structurii de securitate la nivel SNN, in acord cu dispozitiile Standardelor Nationale de Protectie a 

Informatiilor Clasificate, aprobate prin HG 585/2002, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Departamentul Comunicare si Relatii cu Investitorii (DCRI) a trecut in subordinea directa a 

Directorului General in vederea cresterii eficientei actiunilor de comunicare, comunicarii sistemice si 

sistematice, integrate la nivel de companie ca factor integrator, un conector si un convertor, al tuturor 

aspectelor care tin de complexitatea unui operator nuclear: operare, securitate nucleara, resurse umane, 

investitii, promovare investitii si a rolului energiei nucleare. DCRI are in subordine directa Serviciul de 

Comunicare Interna, Externa si CSR, precum si Serviciul de Evenimente Corporative; 

- Biroului Conformitate a trecut in subordinea directa a Directorului General, pentru a asigura 

independenta operationala, cu atributii specifice numai de asigurare a conformitatii, inclusiv prin 

coordonarea activitatilor specifice domeniului de activitate al biroului la nivelul sucursalelor SNN; 

- Infiintarea Biroului Antifrauda, in subordinea directa a Directorului Directiei Audit si 
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Managementul Riscului, cu responsabilitati in managementul riscurilor de frauda, in dezvoltarea si 

consolidarea componentei extrem de importante de prevenire, control, raportare si investigare a 

fraudelor. 

 

➢ Incepand cu data de 09.03.2020, s-a aprobat actualizarea structurii organizatorice a SNN ca 

urmare a Decizia nr.215/19.12.2020, acceptata de CNCAN prin adresa inregistrata la SNN sub 

nr.2489/19.02.2020, ce a cuprins urmatoarele modificari: 

- Reorganizarea Departamentului Operatiuni Informatice (CIO) si a intregii structuri subordonate 

acestuia pentru punerea in acord cu prevederile Strategiei IT 2020 – 2023, aprobata prin Decizia 

Consiliului de Administratie nr.206/29.11.2019. In acest context Departamentul Operatiuni Informatice 

se desfiinteaza si in locul acestuia se infiinteaza Directia Informatica si Operatiuni de Securitate, ce va 

asigura conducerea proceselor informatice si a proceselor de securitate la nivelul societatii, exercitand 

coordonarea unitara a acestor procese ale caror activitati sunt in prezent organizate si la nivelul 

sucursalelor SNN, astfel incat sa se asigure o structura integrata care sa poata adresa cu capacitati, 

mijloace si modalitati adecvat structurate si eficient concepute riscurile, amenintarile ori 

vulnerabilitatile in palierele strategic, tactic si operational.  

- Calibrarea si implementarea proceselor de oversight independent de o maniera impartiala, 

riguroasa si sistematica prin raportare la cele mai recente standarde din domeniul industriei nucleare; 

- Evitarea unor factori pertubatori ai continuitatii activitatii si proceselor curente printr-o 

implicare minimala a responsabililor de proces ai organizatiei de exploatare; 

- Asigurarea unei perspective critice si de expertiza adecvate provocarilor ce decurg din 

implementarea schimbarilor organizatorice necesare pentru operationalizarea functiei de oversight 

independent si asigurarea unei functii robuste de oversight independent. 

- Infiitarea Departamentului Relatii Internationale si Politici Europene, al carui obiect de 

activitate consta in gestionarea relatiilor si cooperarilor interne si internationale, contracte cu parteneri 

externi, politici europene, studii si cercetare – inovare la nivel SNN. 

 

➢ Structura organizatorica a Sucursalei CNE Cernavoda a fost actualizata in cursul lunii iulie 

2020, cu suplimentarea numarului de posturi, modificarile intervenite constau in principal in: 

- Infiintarea Directiei Servicii Suport Centrala pentru cresterea nivelul de eficienta a serviciilor 

suport directe conexe si comune, in vederea sustinerii activitatilor din obiectul de baza al centralei 

precum si pentru asigurarea eficientei si la timp a pieselor de schimb si serviciilor necesare pentru a 

sprijini programul de mentenanta preventiva al centralei, inclusiv in privinta optimizarii cheltuielilor 

raportate pe relatia CNE – Contractori; 

- Reorganizarea unor activitati suport si suplimentarea numarului de posturi pentru asigurarea 

transferului de cunostinte (necesitate impusa de varsta medie ridicata a personalului, respectiv 47 ani si 

legislatia in domeniul pensiilor) si pentru a raspunde volumului activitatilor specifice influentat in 

principal de modificarile legislative; 

- Asigurarea necesarului de resurse umane pentru activitatile din cadrul proiectului de 

retehnologizare U1 si CTRF (instalatia de detritiere); 

- Asigurarea structurii pentru formarea tinerei generatii de specialisti in industria nucleara energetica. 

 

➢ Prin adresa nr. 9176/29.07.2020, inregistrata la CNCAN sub nr. 7447/30.07.2020, forma 

actualizata a organigramei Sucursalei CNE Cernavoda a fost supusa spre aprobare CNCAN. 

Potrivit corespondentei purtate cu CNCAN dar si a necesitatii de reorganizare a unor arii functionale, in 

principal ce privesc proiectele mari de investitii ale societatii, modificarile organigramei sucursalei 

CNE Cernavoda au fost comunicate spre aprobare CNCAN prin adresa nr. 14324/16.12.2020, 

inregistrata la CNCAN sub nr. 5577/16.12.2020. Fiind necesara redimensionarea numarului de posturi 
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alocate proiectului de retehnologizare U1, pentru pregatirea resursei umane necesare desfasurarii fazei a 

doua a proiectului, planificata pentru aprilie-mai 2022.  

Astfel prin Decizia Consiliului de Administratie nr.21/24.02.2021, s-a aprobat suplimentarea cu 100 de 

posturi a Departamentului Retehnologizare U1 din cadru CNE Cernavoda.  

Personalul angajat pe aceste posturi este planificat sa parcurga un program de pregatire teoretica si 

practica de cel putin 1 an de zile. Disponibilitatea acestui personal suplimentar, pentru inceperea Fazei 

II, va asigura continuitatea proiectului, astfel incat componentele reactorului cu termen de fabricatie 

mare (canale combustibil, tuburi calandria, feederi) sa fie disponibile pentru a fi inlocuite incepand cu 

luna decembrie 2026, cand U1 va fi oprita dupa 30 de ani de functionare. In acest fel, se va evita 

situatia in care va trebui oprita functionarea U1 si imposibilitatea inceperii lucrarilor de retehnologizare 

din cauza faptului ca pregatirile pentru inceperea acestora nu sunt finalizate. 

Aceste masuri au contribuit si la mentinerea si atragerea de personal calificat care sa permita operarea 

atat a capacitatilor de productie retehnologizate dar si pentru operarea in viitor a U3 si U4, conform 

obiectivelor din Planul de Administrare 2018-2019. 

➢ Incepand cu datat de 15.07.2021 au fost aplicate unele modificari organizatorice la nivelul 

societatii, aprobate prin Deciziei CA nr. 65/17.04.2021 ai acceptul CNCAN (comunicat prin adresa 

nr.2805/09.06.2021), constand in principal in reorganizarea: 

- Unor structuri organizationale din cadrul Directiei Operatiuni pentru adaptarea la volumul actual de 

activitati, in special din aria tehnica si retehnologizare si in ceea ce priveste procesul de planificare 

strategica si analiza performanta in vederea corelarii cu procesele specifice de resurse umane din cadrul 

SNN; 

- Unor structuri organizationale din cadrul Directiei Juridice, data fiind situatia actuala a proiectelor 

strategice ale societatii, volumul activitatilor specific directiei si necesitatea organizarii unor activitati 

corporative ce tin de functionarea AGA; 

- Departamentului Resurse Umane care s-a desfiintat, iar activitatea acestuia a fost preluata si 

suplimentata in cadrul Directiei Strategie Resurse Umane, directie nou infiintata, care a preluat si 

activitatea din cadrul Departamentului Planificare Strategica si Analiza Performanta, departament ce s-a 

desfiintat. 

In acord cu dispozitiile art. 18(3) din Normele Fundamentale de Securitate Nucleara pentru Instalatii 

Nucleare (NSN 21), prin adresa SNN nr. 4938/23.04.2021 s-a solicitat aprobarea structurii 

organizatorice a societatii insotita de fisa de evaluare a impactului modificarilor intervenite asupra 

securitatii nucleare. 

➢ Incepand cu datat de 01.02.2022 s-a implementa structura organizatorica actuala a SNN, aprobata 

prin Decizia CA nr. 223 din data de 21.12.2021, acceptata de catre CNCAN prin Adresa nr. 

74/06.01.2022, inregistrata la SNN sub nr. 202/07.01.2022, formulate in completarea elementelor de 

fundamentare ce au stat la baza emiterii Deciziei CA nr.65/17.04.2021 prin care s-a aprobat structura 

organizatorica a SNN, aplicabila cu data de 15.07.2021, constand in principal in redistribuirea unor 

activitati si procese si introducerea unor noi activitati in principal necesare pentru: 

- Asigurarea managementului corporative al filialelor SNN; 

- Analiza implementarii proceselor SNN ( Business Transformation); 

- Eficientizarea si cresterea eficacitatii activitatilor de procurare; 

- Gestionarea unor activitati noi ce privesc extinderea societatii in asigurarea combustibilului 

nuclear si conformarea cu cerintele legale specifice aplicabile ( autorizari, licentiere, s.a.); 

- Imbunatatirea proceselor de comunicare cu partile interesate si a imaginii de brand a societatii; 

Modificarea structurii organizatorice a sediului central, apreciem ca este in acord cu obiectivele de 

optimizare si eficientizare a acesteia in concordanta cu considerentele specifice producerii de energie 

prin procedee nucleare, in scopul de : 

- Crestere a operativitatii conducerii proceselor din cadrul SNN; 
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- Ridicarea gradului de calitate a directiilor strategice si tacticii adoptate la nivel corporativ; 

- Imbunatatirea eficacitatii delegarii autoritatii pentru cresterea eficacitatii fluxului decizional; 

- Prin functia manageriala de control-evaluare concretizeaza in exercitarea controlului periodic si 

formal, evaluarea rezultatelor obtinute, compararea acestora cu obiectivele previzionate si aprecierea 

potentialului de imbunatatire se vor evidentia pozitiile suplimentare administrative la nivelul sediului 

central SNN si in viitor realocarea de resurse pentru activitatile de operare de la CNE Cernavoda. 

Principalele modificari intervenite in structura organizatorica a SNN actuala, constau in: 

 

- Reorganizarea pe structuri de responsabilitate a proceselor : Servicii Corporative, Operational, 

Comercial si Dezvoltare, acestea fiind conduse de cate un Director General Adjunct care are in 

subordine structurile corelative ale proceselor desfasurate in aria de responsabilitate, asigurand atat 

conducerea acestora la nivel corporativ dar si relatia de interfata a proceselor din cadrul sediului central 

si sucursalele societatii. 

- Functia de Director General Adjunct al SNN cu contract de mandate s-a transformat  in Director 

General Adjunct Servicii Corporative trecand astfel din subordinea directa a Consiliului de 

Administratie in subordinea directa a Directorului General al S.N.N..  

- In baza structuri organizatorice actuale, Consiliul de Administratie a delegat conducerea societatii 

exclusiv catre Directorul General si Directorul Financiar, cu care societatea are incheiate contracte de 

mandat. 

- Directia Informatica si Operatiuni de Securitate s-a divizat in: Directia Tehnologia Informatiei, 

subordonata direct Directorului Financiar si Directia Securitatea Informatiilor subordonata direct 

Directorului General Adjunct Operatiuni. Aceste modificari au rolul de optimizare a proceselor si 

proiectelor cuprinse in strategia de informatizare a SNN 2020 – 2023 si de intarire a conceptului de 

Global Security Team. 

- Infiintarea unui nou compartiment “Evaluare Independenta”, pentru a se asigura activitatile 

specifice de evaluare independenta in acord cu prevederile NSN 20 - Norme privind politica de 

securitate nucleara si evaluarea independenta a securitatii nucleare, emise de catre CNCAN, ce constau 

in evaluarea integrata, continua, a modului in care unitatile din cadrul SNN respecta toate cerintele de 

securitate nucleară aplicabile. In aplicarea art. 12 si art.13 din NSN 20 persoanele ce ocupa posturile din 

cadrul compartimentului detin expertiza, experienta si calificarile necesare fara a fi implicat in 

activitatile pe care le evalueaza, de asemenea raporteaza la cel mai inalt nivel de conducere din cadrul 

SNN. 

- Infiintarea Directiei Securitate Nucleara, care asigura conducerea unitara a operatiunilor de 

securitate nucleara si a procesului tehnic la nivelul intregii societati. 

- Infiintarea Departamentului Analiza Management Procese care asigura analiza tuturor proceselor de 

la nivelul SNN, ce contribuie la optimizarea treptata, in timp, a resurselor de personal alocate pentru 

realizarea activitatilor din cadrul proceselor SNN, corelat cu digitalizarea acestora, astfel o parte din 

posturi vor fi reproiectate sau distribuite in zonele ce necesita resurse suplimentare sau formare timpurie 

a specialistilor la nivelul de compenta impus in acord cu cerintele NSN 21 de asigurare a resurselor de 

personal, precum si de raspuns la plecarile de personal prin pensionare la cerere ca urmare a 

valorificarii stagiilor de lucru in conditii deosebite si sau speciale de munca. 

- Infiintarea Directiei Comunicare si Relatii Publice, care va asigura in mod unitar, inclusiv prin 

coordonarea operationala a proceselor de comunicare din cadrul sucursalelor si filialelor SNN, 

gestionarea si promovarea imaginii companiei, a industriei nucleare si a impactului acesteia in societate, 

gestionarea potentialelor riscuri de imagine si situatii de criza, gestionarea comunicarii cu diferite tipuri 

de public tinta (publicul larg, autoritati, organizatii non-guvernamentale, mass-media, actionari si 

investitori, analisti de piata de capital si brokeri, societatea civila, organizatii internationale din industria 
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nucleara, parteneri, angajati, potentiali angajati etc), pe diferite canale de comunicare (proprii – canalele 

social media, website, comunicate de presa, evenimente, canale de comunicare interne - intranet etc). 

- Desfiintarea Departamentului Relatii Internationale si Politici Europene, activitatea s-a redistribuit 

pe arii de responsabilitate in cadrul celorlalte entitati organizatorice din cadrul SNN. 

- Suplimentarea numarului de posturi in structura organizatorica a CNE Cernavoda cu 153 de posturi, 

avand in vedere asigurarea resurselor necesare conformarii cerintelor CNCAN precum si imbunatatirii 

capacitatii de raspuns la plecarile de personal prin pensionare la cerere, ca urmare a valorificarii 

stagiilor de lucru in conditii deosebite si sau in conditii speciale de munca. Suplimentarea raspunde 

obiectivelor asumate prin Planul de Administrare 2019 – 2022 si rezolva in acelasi timp atat problemele 

de resurse umane la nivel CNE Cernavoda pe termen lung cat si crearea premizelor de optimizare in 

timp a numarului de personal prin:  

✓ Externalizarea Serviciilor Suport din Sucursala CNE Cernavoda la Filiala SNN – 

Nuclearelectrica Serv S.R.L.;  

✓ Evaluarile facute la nivelul proceselor pentru a identifica zonele de eficienta scazuta;  

✓ Schimbarea de generatii prin iesirea din organizatie a personalului prin pensionare si inlocuirea 

acestuia cu angajati mai tineri, cu pierderea minima de expertiza;  

✓ Segregarea in viitor pentru continuarea operarii U2 si retehnologizarii U1;  

✓ Formarea de resurse umane competente pentru proiectul U3/U4. 

Actualizarile structurii organizatorice, mai sus prezentate, nu au implicat reduceri de personal si nu au 

determinat impact negativ asupra securitatii nucleare, ci dimpotriva, prin optimizarea numarului de 

personal, a fluxului informational si informatizarea sau automatizarea proceselor contribuie la adoptarea 

eficace a deciziilor strategice si a tacticii, in acord cu cerintele de reglementare CNCAN si cu : 

✓ Standardele internationale in domeniul nuclear si cele mai bune practici (standarde si 

recomandari AIEA si recomandari WANO); 

✓ Asigurarea unei culturi de securitate nucleara solide la nivelul tuturor proceselor desfasurate in 

cadrul companiei; 

✓ Recomandarile formulate de WANO ca urmare a verificarilor realizate cu privire la guvernanta 

companiei; 

Activitatea salariatilor din cadrul SNN se desfasoara conform programului de lucru stabilit, a fisei 

postului, precum si a Regulamentului de Organizare si Functionare (“ROF”). Principalele activitati, 

atributii, sarcini, precum si relatii dintre compartimentele functionale din cadrul structurii 

organizatorice a Societatii sunt redate in ROF . Astfel, acesta a fost actualizat in anul 2020 prin 

includerea tuturor entitatilor organizatorice din cadrul SNN, inclusiv din cadrul Sucursalelor societatii, 

cu precizarea raporturilor de subordonare si coordonare a proceselor inclusiv intre sediu si sucursale. 

Principalele activitati, atributii, sarcini, precum si relatii dintre compartimentele functionale din cadrul 

structurii organizatorice a Societatii sunt redate in ROF actualizat.  

De asemenea, ROF a fost actualizat si in anul 2021 corespunzator structurii organizatorice a societatii, 

aplicabila cu data de 15.07.2021, ce include toate entitatile organizatorice din cadrul SNN, inclusiv din 

cadrul Sucursalelor societatii, cu precizarea raporturilor de subordonare si coordonare a proceselor 

inclusiv intre sediu si sucursale. ROF actualizat a fost aprobat de catre Consiliul de Administratie SNN 

prin Decizia nr. 161/20.09.2021 

Modalitatea de aplicare a unor dispozitii cu caracter legal si dispozitii cu caracter normativ intern 

privitoare la disciplina muncii sunt stabilite prin Regulamentul Intern, elaborat in acord cu cerintele 

legale aplicabile in materie. Regulamentul Intern a fost actualizat periodic in accord cu modificarile 

intervenite in legislatia muncii si a fost comunicat salariatilor prin pagina de Intranet a Societatii si de la 

momentul comunicarii produce efecte depline fata de salariati  

In perioada Planului de administrare 2019-2022, referitor la managementul capitalului uman,  societatea 

a fost implicata, si a investit  constant in asigurarea calitatii lucratorilor prin diversificarea modalitatilor 
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de pregatire sistematica, transfer de cunostinte si leadership,  promovand meritrocratia ca parte 

componenta a sistemul de motivare documentat si implemantat in cadrul SNN.  

SNN a initiat, implementat si mentinut un ambitios program de  atragere si formare a tinerilor 

specialisti, atat la nivel universitar prin burse si practica de specialitate, dar mai ales la nivelul 

invatamantului profesional prin infiintarea unor clase de scoala duala, cu ciclu de trei ani, in parteneriat 

cu licee de profil din localitatile Cernavoda si Medgidia, aflate in prezent in derulare, la care SNN pe 

langa aportul de pregatire formative asigura fiecarui elev o bursa in cuantum de 400 lei lunar. La 

finalizarea stagiului de pregatire toti elevii inclusi in aceasta forma de invatamant vor fi ofertati in 

vederea angajarii in unittaile SNN.  

Echipa manageriala a SNN a reusit sa dezvolte colaborarea cu mediul universitar printr-o implicare mai 

mare in ceea ce priveste formarea deprinderilor practice a tinerilor, cunoasterea asteptarilor si nevoilor 

acestora si adaptarea programelor proprii existente in principal in cadrul activitatilor operationale ale 

societatii la acestea, pentru sporirea atractivitatii SNN si recunoasterea brandului de angajator.Odata cu 

aparitia Legii nr.177 din 19 iulie 2018 privind internshipul, SNN SA a apreciat aportul semnificativ 

adus de aceasta prevedere legala in cresterea calitatii profesionale, atat informale cat si formative, a 

tinerilor specialisti, prin atragerea, motivarea si implicarea activa a acestora in cadrul societatii, fiind 

derulat incepand cu anul 2019 programul de internship, care a debutat cu un numar de 5 interni, 

ajungand la nivelul anului 2022 sa  se planifice 40 de aplicatii pentru aceasta forma de formare a 

specialistilor tineri. De mentionat ca toti internii SNN la finalul programului de internship au fost 

angajati in cadrul unitatilor SNN.  

Un alt program dedicat atragerii si formarii unei noi generatii de specialist in energetica nucleara il 

constituie programul de burse “Tanarul Nuclearist” urmare caruia  au fost atrasi 17 bursieri la sfarsitul 

anului 2021 iar pentru anul 2022 se planifica continuarea acestui program pentru 24 de burse.  Valoarea 

nominala a unei burse este de 2300 lei brut/luna. 

In realizarea obiectivului asumat prin Planul de Administrare 2019-2020, respectiv calificarea a 10 

persoane pe an ca green belt 6 sigma, managementul la cel mai inalt nivel a reusit sa initieze formarea 

unei culturi a invatarii la nivelul SNN, recunoscuta ca un proces organizational esential caracterizat de : 

(i) Stimularea responsabilizarii oamenilor, ca reactie la supervizarea excesiva; 

(ii) Invatarea autonoma, ca reactie la continutul tematic al instruirilor; 

(iii) Acumularea cunostintelor pe termen lung, in locul remediilor rapide, pe termen scurt 

In acest sens in perioada 2019-2021 au absolvit Programul de calificare green belt 6 sigma, 33 de 

specialist din cadrul SNN, inclusiv sucursalele componente ale caror responsabilitati constau in initierea 

si derularea unor proiecte de imbunatatire al proceselor, precum si specialisti cooptati in proiectele de 

modelare a organizatiei pe termen lung, inclusiv de dezvoltare a aplicatiilor de informatizare a 

activitatilor din cadrul porceselor SNN. Pana la finalul anului 2022 vor finaliza Programul de calificare 

green belt 6 sigma, inca 7 specialisti din cadrul SNN.  

In privinta obiectivului asumat prin Planul de Administrare 2019-2020, referitor la Lansarea a cel 

putin 10 procese de imbunatatatire anuala, acesta a fost documentat anual prin sistemul de 

planificare si monitorizare a obiectivelor specifice potrivit procedurii interne CM-00-03 “Stabilirea si 

monitorizarea obiectivelor in cadrul SNN” si monitorizat in cadrul sedintelor de control intern 

managerial, toti indicatorii de performanta atribuiti acestor obiective au fost realizati.  

Proiectele de imbunatatire a proceselor ce tin de managementul capitalului uman sunt esentiale pentru 

mentinerea si formarea continua a unei elite de profesionisti, cunoscut fiind ca forta unei companii 

subzista in calitatea, devotamentul  si capacitatea de implicare capitalului uman detinut.  

In perioada 2019 – 2022, proiecte de imbunatatire a proceselor ce tin de managementul capitalului 

uman au vizat urmatorele domenii si arii de responsabilitate: 

✓ Adaptarea culturii organizationale a SNN la cele mai bune practici actuale  si atragerii de 

know-how organizational prin initierea si derularea Proiectului Performer – proiect derulat prin 
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intermediul firmei de consultanta Ernst Young o societate cu recunoastere internationala si cu o 

expertiza relevanta in analiza de business; 

✓ Pregatirea profesionala sistematica si adaptata specificului unitatilor nucleare componenta 

cruciala in ceea ce priveste indeplinirea cerintelor de securitatea nucleara, pentru confirmarea 

performantei in securitate nucleara recunoscuta de organizatii ca WANO si AIEA.  

✓ Atragenrea tinerilor pentru formarea unei noi generatii de specialisti in industria energetica 

nucleara prin derularea de programe ce constau in acordarea de burse de studiu, scoala duala, practica 

profesionala, participare la webinarii si conferinte pe tema educatiei tinerilor. Programele relevante 

desfasurate sunt : “Romania Educata”, “Tanarul Nuclearist”, “PoliJobs”, “Scoala duala”, “Internship”, 

“Practica specializata”.  

✓ Adaptarea procedurilor specifice domeniului resurse umane, astfel incat sa se asigure pe langa 

modul unitar de lucru la nivelul unitatilor din cadrul societatii si asimilarea celor mai bune practice din 

industria energetica nucleara si a recomandarilor CNCAN si WANO, ce tin de recrutarea si selectia de 

personal, schimbari organizationale, evidenta timpului de lucru, evaluarea performantei individuale, 

climat orgaizational, responsabilitate sociala, securitate si sanatate in munca.  

✓ Promovarea meritrocratiei prin introducerea unui sistem de recompense prevazute in Contractul 

Colectiv de Munca al SNN (participarea salariatilor la profitul net, premii de performata) pe baza unor 

componente variabile acordate salariatilor cu performante profesionale in zona de excelenta.  

✓ Digitalizarea activitatilor de HR printr-un numar de 14 procese de imbunatatire prin 

digitalizare, in mare parte dezvoltate sau aflate in faza de dezvoltare in intervalul 2019-2022 prin forte 

prorii ce vizeaza: 
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✓ Dezvoltarea programelor specializate prin tehnici de mentorat, element crucial în 

managementul programelor de succesiune implementate la nivel de companie printr-o procedură unitară 

RU-00-18 "Dezvoltarea și implementarea practicilor de mentorat în cadrul SNN", ce se aplică întregii 

societăți pentru a asigura prin mentorat dobândirea de cunoștințe și practici necesare desfășurării 

activităților în condiții de calitate și siguranță, impuse de cerințele tehnice, orientările și standardele 

specifice de securitate nucleară, specialiștilor mai tineri din societate. Mentoratul se realizează pe baza 

planului individual de mentorat stabilit in mod unitar la nivelul companiei, pentru fiecare persoană 

mentorată. Modul de desfășurare a sesiunilor de mentorat este stabilit în conformitate cu modul SAT 

(Sistematic Approach Training), prezentat în următoarea diagramă: 
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✓ Instruirea la nivelul managementului corporativ (top management) se realizează la nivelul 

companiei pe baza unui plan de instruire aprobat de CNCAN al cărui scop este de a asigura o pregătire 

profesională sistematică adaptată specificului nuclear al activității companiei și cerințelor culturii de 

securitate nucleară. 

✓ Stabilirea, implementarea si derularea unor Programe de succesiune in acord cu INPO 19-003 

“Staying on top - Advancing a Culture of Continuous Improvement” astfel incat prin activitatile de 

planificare a personalului pe termen mediu si lung, menite sa asigure continuitatea activitatii pe 

functiile sensibile de conducere/coordonare, atunci cand acestea devin vacante si consta in identificarea 

si pregatirea prealabila a personalului care are potentialul managerial si profesional necesar pentru 

ocuparea posturilor respective, la momentul vacantarii acestora; 

✓ Dezvoltarea succesorilor este planificata si monitorizata prin intermediul planurilor individuale de 

dezvoltare (PDI) nou dezvoltate. Aceste PDI includ elemente precum: Obiective pe termen scurt si 

lung, obiective de invatare si activitati de sprijinire a acestora, nevoi/activitati de formare, precum si 

roluri/activitati experientiale necesare pentru dezvoltare. Aceste PDI au fost dezvoltate in urma 

analizelor comparative din industrie. 

✓ Organizarea programul de rotație, ce consta în ocuparea temporara a unei funcții de conducere din 

aria proceselor de operare, productie atat la nivel corporativ cat al unitatilor de productie; 

✓ Initierea si dezvoltarea unei functii integrate de securitate si sanatate in munca la nivelul SNN astfel 

incat aceste porcese organizate in acord cu prevederile Legii 319/2006 a securitatii si sanatatii in 

munca, la toate locurile de munca din cadrul SNN sa fie realizate pe baza unei standardizari a 

identificari pericolele si evaluate riscurile pentru fiecare componenta a sistemului de munca, respective, 

executant, sarcina de munca, mijloace de munca/echipamente de munca si mediul de munca. 

✓ In contextul impus de pandemia coronavirus, activitatile profesionale au fost mentinute prin 

adoptarea de planuri de continuitate la nivelul fiecarei unitati SNN, ce au continut inclusiv izolarea 

personalului esential pentru asigurarea functionarii capacitatilor de productie din cadrul CNE 

Cernavoda. Tot in acest context pe langa masurile de protectie sanitare, filtru medical, testare covid si 

distantare fizica, s-au adoptate forme de lucru de la distanta, initial prin delegarea desfasurarii activitatii 

de la domiciliu salariatilor, iar ulterior prin introducerea formei de lucru – telemunca, situatie ce a 

necesitat adaptarea CCM si a politicilor de HR implicate in cadrul SNN. Acestea au avut o contributie 

semnificativa la pregatirea capacitatii de raspuns si pentru evenimente viitoare, dar mai ales pentru 

digitalizarea accelerata a proceselor de munca. 
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✓ Adaptatrea continutului ROF SNN la structura organizatorica aprobata a SNN, inclusiv a 

sucursalelor componente, detalierea activitatilor, competentelor si responsabilitatilor din cadrul 

proceselor desfasurate de fiecare entitate organizationala constituita in cadrul SNN, evidentiate in 

structura organizatorica a societatii, inclusiv a sucursalelor acesteia precum si a interfetei pe arii de 

responsabilitate intre sediul central si sucursale; 

✓ Recrutarea de personal pentru faza a doua a proiectului de Retehnologizare a Unitatii nr.1 de la 

CNE Cernavoda, aprobata prin Decizia CA nr. 21/24.02.2021, proiect prin care s-au atras servicii 

specializate de personal pentru asigurarea in timp optim a resurselor de personal necesar a fi pregatite 

pentru derularea proiectului. 

✓ Documnetarea unitara a proceselor de knowledge transfer si dezvoltare a liderilor pe traseul de la 

angjare pana la atigerea varstei de pensionare, prin intermediul unei consultante specializate de asistenta 

in faza de dezvoltare cu experienta si expertiza relevanta in industruia mondiala nucleara; 

✓ Evaluarea conformarii cu prevederile Normelor Fundamentale de Securitate Nucleara pentru 

instalatii nucleare (NSN21), aprobate prin Ordinul CNCAN nr. 86/2020 precum si a Ordinului CNCAN 

nr. 40/1990 privind criteriile de incadrare a locurilor de munca in categoriile de risc rediologic, pentru 

locurile de munca cuprinse in structura organizatorica a societatii, aferente personalului ce isi 

desfasoara activitatea in cadrul celor doua sucursale ale societatii, respectiv sucursala CNE Cernavoda 

si sucursala FCN Pitesti. 

✓ Realizarea unui studiu prin intermediul unui expert astfel incat sa se identifice elemente de intrare 

pentru masurile ce trebuiesc adoptate in vederea conformarii cerintelor de reglemenatare CNCAN ( 

NSN 21) si fundamentarii necesarului de resurse, inclusiv a politicii de salarizare a personlului SNN, 

cuprinsa in Contractul Colectiv de Munca si a modificarilor organizationale necesar a fi adoptate. 

 

In mod particular, industria energetica nucleara impune personalului selectat pentru functiile de 

conducere, coordonare si supervizare a activitatilor din cadrul proceselor desfasurate in cadrul societatii 

cerinte la cele mai inalte standarde de competenta profesionala si etica in domeniul specific de activitate 

acordand prioritate considerentelor de securitate nucleara inaintea oricaror considerente de alta natura. 

SNN indeplineste toate premisele unui brand de angajator, credibil in interior si atragator in exterior, 

orice campanie de atragere si retentie de personal pornind de la stabilirea clara a obiectivelor, 

identificarea talentelor si dezvoltarea acestora, modele de lucru in echipa si individual care sa permita 

valorificarea capabilitatilor fiecarui angajat.   
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Situatia principalilor indicatori ce privesc resursele umane in perioada 2019-2022 

1. Numarul de personal 

 
Indicatorul scoate in evidenta eficacitatea masurilor manageriale adoptate pe de o parte ca raspuns la 

situatia petrecuta in a doua jumatate a anului 2020 cand un numar de cca 200 de lucratori s-au pensionat 

prin indeplinirea conditiilor de stagiu de cotizare valorificand perioadele lucrarte in conditii deosebite si 

sau speciale de munca, ca urmare a mesajelor comunicate in mass media ce vizau modificari ale legii 

pensiilor publice, iar pe de alta parte pentru asigurarea necesarului de resurse umane competenete in 

vederea sustinerii proiectelor majore de investitii / dezvoltare ale SNN. 

  

2. Situatia personalului pe categorii de varsta 

 

 
 

Din situatia personalului pe categorii de varsta se evidentiaza procentul de crestere al proportiei 

personalului tanar in intervalul anilor 2019 – Trim I 2022, consecinta a programelor de atragere si 

formare a unei generatii noi de specialisti in energetica nucleara. 
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3. Situatia personalului pe categorii de studii 

 
Numarul ridicat de pensionari din a doua jumatate a anului 2020, mai sus prezentata, a influentat toate 

categoriile de personal asa cum se poate observa in cele doua situatii defalcate de categorii de studii si 

pe tipuri de gen. 

 

4. Situatia personalului pe tipuri de gen 
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5. Fluctuatia de personal 

 
Rata de turnover este influentata de pensionarile prin reducerea varstei standard de pensionare ca 

urmare a valorificarii stagiilor de lucru in conditii speciale si sau deosebite, insa dupa cum se poate 

observa din indicatorii mai sus prezentati, prin masurile adoptate de managementul societatii acestea au 

fost compensate prin atragerea de tineri specialisti. 

 

6. Situatia cheltuielilor de personal si al productivitatii muncii 

 

 
Indicatorii scot in evidenta corelatia de crestere dintre cheltuielile de personal si productivitatea muncii 

in intervalul anilor 2019 - 2021, pentru anul 2022 estimarea este in acord cu datele din BVC 2022 

aprobat. 

 

7. Indicatori de performata specifici resurselor umane din ScorCardul SNN inregistrati in 

Trim 1 anul 2022 
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Index de 
pregatire a 

personalului 

Verde = > 90% 
Galben = 75% to 90% 
Rosu  < 75 % 

→  99% 

Plan de 
succesiune 

Verde = > 93% 
Galben = 83% to 93% 
Rosu  < 83 % 

→  87% 

I. Pregatirea personalului 

 

  

 
 

 

Indicatorul plaseaza implementarea planurilor de formare a personalului in domeniul excelentei are o 

evolutie constanta si va fi imbunatatita prin directii strategice care vizeaza transferul de cunostinte si 

dezvoltarea planului de cariera. 

 

 

II. Planificarea succesiunii 

 

 

 
 

- Indicatorul privind gestionarea planurilor de succesiune stabilite la nivelul fiecarei unitati din 

cadrul SNN, este un indicator compozit care include gradul de acoperire a functiilor sensibile din cadrul 

companiei care necesita numirea succesorilor, formarea succesorilor si transferul de cunostinte prin 

tehnici de mentorat. 
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- Indicatorul este situat in zona galbena in principal datorita transferului de cunostinte, care 

necesita timp pentru a realiza in principal finalizarea programelor de mentorat a caror perioada este de 

cel putin sase luni sau un an. 

- Scopul activitatilor de planificare a succesiunii este de a se asigura ca sunt disponibile resurse 

adecvate pentru ocuparea rapida a unei pozitii sensibile de conducere / coordonare care a devenit 

vacanta. 

- Acoperirea cu succesorii a fost imbunatatita semnificativ pe parcursul anului 2021, avand in 

vedere masurile adoptate de conducerea companiei, in stabilirea unui cadru unitar documentat pentru 

gestionarea planului de succesiune, evolutia acestuia fiind prezentata in graficul urmator: 

 
 

- Aceasta evolutie este monitorizata lunar in cadrul sedintelor MRM, inclusiv in ceea ce priveste 

stadiul de realizare a actiunilor de pregatire incluse in Planurile Individuale de Dezvoltare stabilite 

pentru fiecare succesor. 

- Analiza progresului inregistrat de personalul inclus in planul de succesiune pentru functiile 

sensibile de conducere/coordonare se face anual, in termen de 10 zile de la finalizarea evaluarii anuale a 

performantelor individuale ale succesorului, de catre fiecare manager ierarhic superior pentru functiile 

sensibile de conducere/coordonare subordonata direct, in colaborare cu conducatorul direct al 

potentialului succesor. 

- Succesorii selectati sunt inclusi in lista inlocuitorilor legali ai titularilor de functii sensibile de 

conducere/coordonare in cadrul executivului SNN.  

- Contractul colectiv de munca si Procedura specifica de promovare a salariatilor au fost 

actualizate, astfel incat planurile de succesiune sa poata fi valorificate. 
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III. Gradul de ocupare al organigramei 

  
In urma monitorizarii acestui indicator, au fost stabilite actiuni prompte pentru regandirea procesului de 

recrutare, simplificarea formalitatilor birocratice, utilizarea serviciilor specializate de recrutare si 

digitalizarea procesului de recrutare la nivelul companiei. 

Directiile strategice de actiune in optimizarea acestui indicator constau in: 

- Efectuarea unei analize profesionale, cu aprobarea CNCAN, privind dimensionarea corecta a 

personalului necesar si salarizarea comparativa cu industria energiei nucleare din Uniunea Europeana 

pentru functiile importante pentru securitatea nucleara, dar si pentru cele de suport fata de piata muncii, 

in conformitate cu cerintele Normelor Fundamentale de Securitatea Nucleara - NSN 21; studiu in curs 

de desfasurare care va fi finalizat pana in aprilie 2022; 

- Implicarea in formarea timpurie a tinerei generatii de specialisti, prin participarea la programul 

national "Romania educata"; 

- Implicarea specialistilor din SNN in adaptarea programelor de studii universitare si a studiilor 

secundare profesionale pe domeniile de activitate specifice productiei de energie electrica din surse 

nucleare; 

- Atragerea de parteneriate pentru formarea si coaching-ul tinerilor specialisti, inclusiv a 

bursierilor SNN, in domenii de specializare specifice activitatilor desfasurate in cadrul SNN si 

proiectelor de dezvoltare derulate in cadrul companiei; 

- Cursuri de instruire in unitati de inalta performanta din industria energiei nucleare a 

personalului care vor asigura functionarea si intretinerea atat a capacitatilor de productie 

retehnologizare, cat si a noilor investitii in capacitatile de productie ale companiei. 

 

IV. Indicator de diversitate 

Un indicator compozit care include atragerea si stabilitatea in cadrul companiei a tinerilor specialisti 

(sub 30 de ani), diversitatea de gen si accesul persoanelor cu dizabilitati la locuri de munca in societate. 

 

Distribuția posturilor ocupate în 
cadrul SNN 
Total posturi ocupate la 31.03.2022  

2263 posturi 
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Indicator de 
diversitate 

Verde = > 73% 
Galben = 54% to 73% 
Rosu  < 54 % 

→  81% 

 
 

 

Indicatorul are o evolutie cumulata constanta, se afla in zona de excelenta, iar directiile strategice de 

actiune constau in: 

- Implicarea societatii in formarea timpurie a tinerei generatii de specialisti in industria energiei 

nucleare, atat prin directiile strategice mentionate mai sus, cat si prin sustinerea laboratoarelor de 

modernizare, a atelierelor scolare, a programelor de internship, a facilitatilor de studiu, a concursurilor 

scolare/universitare sau a participarii la proiecte tematice. 

- Optimizarea managementului comunicarii interne prin derularea de programe de cercetare a 

satisfactiei muncitorilor fata de cultura si climatul organizational, organizarea de actiuni sociale 

tematice pentru adaptarea comportamentelor la misiunea, viziunea si valorile SNN. 

- Urmarirea si monitorizarea Diversitatii se face pentru prima data si face parte dintr-o strategie 

mai ampla in vederea  imbunatatirii  reprezentarii  in cadrul  organizatiei; 

- Pe langa includerea acestor noi masuri pe Report Card-ul SNN, are loc o analiza de 

management lunara, la nivelul managementului de varf al companiei pentru a analiza si a discuta 

progresele inregistrate in fiecare dintre aceste domenii.  

- A fost implementat un program elaborat de mentorat pentru a ajuta la sustinerea numarului 

crescut de personal care necesita o dezvoltare a rolurilor de conducere sau pentru acele pozitii ce 

necesita cunostinte tacite si deprinderi specifice.  

- A fost implementat un program de rotatie a Managementului, primul dintre angajati fiind de la 

CNE la SNN, care a inceput in vara anului 2021 si continua si in anul 2022. Rotatiile viitoare intre site-

uri (CNE si FCN) la corporative, precum si de la Corporate la site-uri, sunt planificate pentru a ajuta la 

dezvoltarea individuala si pentru a imbunatati alinierea intre diferitele organizatii.  

- Colaborarea cu universitatile nationale si alte institutii de invatamant a fost imbunatatita si 

formalizata, cu obiective nou dezvoltate pentru stagii de practica in cadrul companiei, in vederea 

angajarii direct dintr-un grup de absolventi de studii universitare sau profesionale in domeniul tehnic.   

 

 

Evolutia principalilor indicatori privind managementul capitalului uman, scot in evidenta faptul ca 

societatea se inscrie intre cele mai performante companii din subordinea Ministerului Energiei, cu un 

rezultat in crestere semnificativa incepand cu anul 2017.  

Acestea rezultate sunt datorate deopotriva echipei actuale manageriale neexecutive si executive, dar mai 

ales devotamentului, profesionalismului si implicarii constante a salariatilor SNN, acestia reprezentand 

valoarea cea mai de pret a companiei. 
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Managementul la cel mai inalt nivel constientizeaza valoarea capitalului uman al SNN si necesitatea de 

precupare constanta pentru mentinerea valorilor de excelenta, asimilarea noilor tehnologii si a know – 

howului, pregatirea profesionala sustinuta pentru dezvoltarea competentelor la toate nivelele ierarhice, 

adaptarea sistemului de remunerare la performanta realizata si promovarea principiilor meritrocratice. 

 

XII. ACHIZITII 

 

Aspecte generale 

 

SNN, in calitatea sa de Entitate Contractanta, definita potrivit prevederilor Legii nr. 99/2016 privind 

achizitiile sectoriale, are obligatia de a achizitiona produsele, serviciile sau lucrarile necesare pentru 

desfasurarea activitatii relevante, prin proceduri de atribuire, ce se deruleaza in conditiile reglementate 

de actul normativ antementionat, de regula licitatie deschisa, negociere competitiva sau procedura 

simplificata. 

 

SNN are asigurate sursele de aprovizionare pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii de baza atat 

din surse indigene, cat si din import, iar stocurile de materii prime si materiale sunt dimensionate 

corespunzator pentru continuitatea in exploatare a celor 2 unitati nucleare de la Cernavoda, cat si pentru 

fabricatia combustibilului nuclear in cadrul FCN Pitesti.  

 

Activitatea de aprovizionare tehnico-materiala este corelata cu: 

• In ceea ce priveste CNE Cernavoda: necesarul de produse (constand, dupa caz, in echipamente, 

piese de schimb, materiale, consumabile, etc), rezultat din evaluarea programelor de intretinere 

preventiva si corectiva sau, dupa caz, din programul de investitii, pentru Unitatile 1 si 2 de la CNE 

Cernavoda, inclusiv pentru obiectivele comune celor 2 unitati (cum ar fi spre exemplu Depozitul 

Intermediar de Combustibil Ars – DICA). O importanta deosebita este acordata achizitionarii de piese 

de schimb critice. Piesele de schimb critice sunt destinate in principal echipamentelor a caror defectare 

poate conduce la reducerea redundantei sistemelor de securitate nucleara, la incidente care pun in 

pericol mediul sau sanatatea personalului, pot cauza tranzienti in functionare sau necesitatea reducerii 

de putere, pot genera defectari majore ale echipamentelor importante ale Centralei.  

 

• In ceea ce priveste FCN Pitesti: Necesarul Anual de Fabricatie (NAF) pentru realizarea 

Planului anual de fabricatie combustibil, inclusiv asigurarea unor stocuri de rezerva in conformitate cu 

Strategia societatii. O importanta deosebita este acordata achizitionarii materiei prime constand in 

pulbere sinterizabila de dioxid de Uraniu (UO2), sau, dupa caz, concentrat tehnic de uraniu care se 

prelucreaza la Feldioara, precum si a diferitelor semifabricate din Zircaloy 4 (tuburi, bara rotunda, tabla, 

sarma) utilizate la fabricatia elementului combustibil. 

 

➢ Realizari relevante in perioada de referinta (2018 – 2022) in domeniul achizitiilor 

 

Cu Decizia CA nr. 68/25.04.2018 a fost aprobata Politica de achizitii a Societatii Nationale 

Nuclearelectrica SA („SNN”), prin care se urmareste stabilirea unui set de masuri care sa conduca la 

eficientizarea procesului de achizitie de produse, servicii si lucrari in cadrul SNN, in special din 

perspectiva asigurarii desfasurarii in conditii optime a activitatilor celor doua sucursale, privitoare la 

fabricatia combustibilului nuclear si respectiv la productia de energie electrica, precum si a respectarii 

principiilor de safety reglementate la nivel national si international. 
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Cu Decizia CA nr. 36/22.03.2018 a fost avizata Strategia de diversificare a surselor de aprovizionare 

cu materie prima necesara producerii combustibilului nuclear, in vederea inaintarii pentru aprobare de 

catre Adunarea Generala a Actionarilor.  

 

Cu Decizia CA nr. 56/25.04.2018 a fost aprobata initierea si derularea procedurii de achizitie pentru o 

cantitate de aproximativ 720 tone de uraniu sub forma de pulbere sinterizabila de UO2, cu o valoare 

estimata de 68.140.800 USD. De asemenea, CA a aprobat toate demersurile ulterioare in legatura cu 

achizitia mentionata, inclusiv, fara a se limita la: aprobarea incheierii contractelor cadru cu cei 2 

furnizori calificati de pulbere de UO2 (CNU si Cameco), aprobarea precomenzilor si comenzilor de 

UO2 cu CNU; acordarea de avansuri catre CNU; modificarea termenelor de livrare pe comenzile cu 

CNU etc. (Decizia CA nr. 120/16.07.2018; Decizia CA nr. 188/29.10.2018; Decizia CA nr. 

191/01.11.2018; Decizia CA nr. 206/15.11.2018; Decizia CA nr. 35/07.03.2019; Decizia CA nr. 

109/02.07.2019; Decizia CA nr. 44/05.03.2020). 

 

Conform prevederilor Actului Constitutiv al SNN, Consiliul de Administratie a aprobat initierea 

procedurilor de achizitie produse, servicii sau lucrari a caror valoare estimata este egala sau mai mare 

de 5.000.000 Euro fara TVA. In acest sens, in perioada de referinta, au fost emise un numar de 33 

Decizii CA, conform Anexei 1.  

 

 

Dintre acestea, mentionam pe cele mai importante astfel: 

 

▪ Decizia nr. 17/23.02.2019 - Analize si evaluari ale ansamblului reactor in vederea demonstrarii 

functionalitatii Unitatii 1 de la CNE Cernavoda pana la 245.000 ore efective de functionare (Effective 

Full Power Hours - EFPH) – valoare estimata 11.647.379 Euro; 

▪ Decizia nr. 178/23.10.2018 - Servicii de inginerie pentru elaborarea studiului tehnic de evaluare a 

starii Sistemelor, Structurilor si Componentelor (SSC) Unitatii 1 a CNE Cernavoda in vederea operarii 

pe termen lung – valoare estimata 10.562.785 Euro; 

▪ Decizia nr. 99/24.06.2019 - Servicii de consultanta, inginerie si supravegherea si urmarirea 

executantului la implementarea proiectului Instalatia de detritiere de la CNE Cernavoda – valoare 

estimata 14.563.572 EUR; 

▪ Decizia nr. 197/29.11.2019 - Lucrari pentru realizarea modulelor de la 12 la 17, tip MACSTOR 

200, aferente Depozitului Intermediar de Combustibil Ars (DICA) – valoare estimata 53.584.374,24 

Lei; 

▪ Decizia nr. 195/15.10.2020 - Inlocuirea Rotorului aferent Generatorului Electric Principal 2-4121-

G02 de la Unitatea 2 a CNE Cernavoda, cu un Rotor nou – valoare estimata 25.000.000 USD; 

▪ Decizia nr. 196/15.10.2020 - Îmbunătăţirea fiabilităţii generatorului electric 1-4121-G01, prin 

înlocuirea înfăşurării statorice – valoare estimata 23.000.000 USD; 

▪ Decizia nr. 137/10.08.2021 - Continuarea execuţiei si finalizarea lucrărilor necesare pentru 

schimbarea destinaţiei construcţiilor existente pe amplasamentul Unităţii 5 din cea pentru o centrală 

nuclearelectrică în cea pentru alte obiective suport utile pe durata de viaţă a Unităţilor 1 şi 2 în 

funcţiune şi viitoarelor Unităţi 3 şi 4 ale CNE Cernavodă în scopul asigurării funcţionării lor în condiţii 

de securitate nucleară şi îndeplinirea tuturor cerinţelor legale – valoare estimata 112.314.612.09 lei; 

▪ Decizia nr. 119/26.07.2021 - Servicii de evaluare durată de viață, inspecții și întreținere pentru 

Generatorii de Abur de la CNE Cernavodă Unitatea 1 în perioada 2022-2027 respectiv pentru 

Generatorii de Abur de la Unitatea 2 în perioada 2022-2032 – valoare estimata 49.480.608,60 CAD.  

▪ Decizia nr. 28/22.02.2022 - U3O8 (Concentrat tehnic de uraniu natural) cu un continut de uraniu de 

minim 65% - valoare estimata 180.000.000 USD; 
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▪ Decizia nr. 75/19.04.2022 - Servicii de inginerie necesare in scopul elaborarii documentatiei pentru 

achizitionarea componentelor reactorului cu termen lung de fabricatie care vor fi inlocuite la 

Retehnologizarea Unitatii 1 si pentru evaluarea starii setului de scule specializate ce se vor utiliza la 

inlocuirea componentele reactorului – valoare estimata de 64.780.000 CAD, fara TVA, echivalent a 

233.823.410 lei fara TVA 

▪ Decizie nr. 116/10.06.2022 - Servicii de pregătire pentru personalul de exploatare cu cerințe de 

autorizare CNCAN de la CNE Cernavodă, în vederea funcționării centralei în condiții de siguranță și 

securitate nuclearăInstructor CNCAN – valoare estimata de 6.797.348 euro fara TVA (47.314.476 euro 

fara TVA), echivalent a 33.646.875 lei fara TVA; 

 

Conform prevederilor Actului Constitutiv al SNN, Consiliul de Administratie a aprobat incheierea 

contractelor de achizitie produse, servicii sau lucrari, ca urmare a procedurilor derulate, a caror valoare 

estimata este egala sau mai mare de 5.000.000 Euro fara TVA. In acest sens, in perioada de referinta 

(ianuarie 2018 – mai 2019), au fost emise un numar de 8 Decizii CA, conform Anexei 2.   

 

Conform prevederilor art. 52 alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul de Administratie a 

aprobat incheierea tranzactiilor cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii consiliului 

de supraveghere ori ai directoratului, cu angajaţii, cu acţionarii care deţin controlul asupra societăţii 

sau cu o societate controlata de aceştia, dacă acestea au, individual sau într-o serie de tranzacţii, o 

valoare de cel puţin echivalentul în lei a 50.000 Euro. In acest sens, in perioada de referinta, au fost 

emise un numar de 39 Decizii CA. 

 

Conform Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) nr. 8/06.10.2014 Consiliul 

de Administratie a avizat si prezentat AGEA informari trimestriale privind achizitia de bunuri, servicii 

si lucrari a caror valoare este mai mare decat 500.000 Euro/achizitie (pentru achizitiile de bunuri si 

lucrari), si respectiv de 100.000 Euro/achizitie (pentru servicii). Informatiile sunt cuprinse in rapoarte 

ale Consiliului de Administratie care se publica trimestrial pe pagina de internet a societatii. In rapoarte 

au fost incluse informatii referitoare la temeiul legal in baza caruia s-a desfasurat achizitia, procedura de 

achizitie desfasurata, obiectul contractului de achizitie, valoarea si durata acestuia. In acest sens, in 

perioada de referinta au fost emise un numar de 16 Decizii CA, conform Anexei 4.  

  

In conformitate cu legislatia aplicabila si Politica de achizitii a SNN: 

 

- In cursul anului 2018, SNN a initiat si derulat un numar de 173 proceduri de atribuire (exclusiv 

achizitii directe si exceptii) pentru achizitia de produse, servicii si lucrari, avand o valoare estimata 

cumulata de 597.968.082,06 lei. In total, in anul 2018, la nivel central si sucursale, s-au incheiat un 

numar total de 1.021 contracte de achizitie sectoriala.  

 

- In cursul anului 2019, SNN a initiat si derulat un numar de 205 proceduri de atribuire (exclusiv 

achizitii directe si exceptii) pentru achizitia de produse, servicii si lucrari, avand o valoare estimata 

cumulata de 637.148.284,28 lei. In total, in anul 2019, la nivel central si sucursale, s-au incheiat un 

numar total de 873 contracte de achizitie sectoriala.  

 

- In cursul anului 2020, SNN a initiat si derulat un numar de 188 proceduri de atribuire (exclusiv 

achizitii directe si exceptii) pentru achizitia de produse, servicii si lucrari, avand o valoare estimata 

cumulata de 397.187.607 lei. In total, in anul 2020, la nivel central si sucursale, s-au incheiat un numar 

total de 574 contracte de achizitie sectoriala. 
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- In cursul anului 2021, SNN a initiat si derulat un numar de 270 proceduri de atribuire (exclusiv 

achizitii directe si exceptii) pentru achizitia de produse, servicii si lucrari, avand o valoare estimata 

cumulata de 701.033.195,26 lei. In total, in anul 2021, la nivel central si sucursale, s-au incheiat un 

numar total de 685 contracte de achizitie sectoriala. 

 

Exemplificarea grafica a datelor privind achizitiile sectoriale prezentate mai sus este urmatoarea: 
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XIII. ACTIVITATEA JURIDICA 

 

In cadrul Societatii este organizata o Directie Juridica care la data de 31 martie 2022 are rolul de a 

asigura legalitatea activitatii societatii, precum si de reprezentarea juridica in fata instantelor de orice 

grad, autoritati administrativ-jurisdictionale, curti de arbitraj, institutii si autoritati implicate in materie. 

Directia Juridica este condusa de Directorul Juridic in subordinea Directorului General Adjunct Servicii 

Corporative si are in componenta 12 posturi de consilier juridic si 2 de referent de specialitate in Sediul 

Central si 4 in cadrul Sucursalelor. Directia Juridica:  

(i) are rolul de  asigura respectarea legalității in activitatea desfășurată de Societate, protejând 

interesele patrimoniale si nepatrimoniale ale acesteia prin emiterea avizelor de legalitate cu 

privire la documentele supuse vizei juridice in termenul stabilit prin procedurile interne.  

(ii) ofera consultanta juridica si analiza juridica cu privire la intreaga 

activitate a societatii, inclusiv pe aspecte care vizeaza protejarea 

drepturilor si intereselor SNN in calitate de asociat/actionar la filialele 

acesteia, precum si pe aspecte ce tin de guvernanta corporativa aferente 

activitatii Adunarii Generale a Actionarilor si Consiliului de 

Administratie; (iii) asigura reprezentarea intereselor SNN in fata 

instantelor judecatoresti, arbitrale, a organelor de cercetare penala si 

a parchetelor de pe langa instantele judecatoresti, pe baza si in limitele 

imputernicirii date, intocmind actele procesuale necesare. 

In cadrul Sucursalei CNE Cernavoda si a Sucursalei FCN Pitesti este organizat cate un Birou Juridic și 

Contencios care, sub coordonarea operationala a Directorului Juridic, ofera suport de specialitate 

structurilor din sucursale.  

 

Directia Juridica este implicata in mod proactiv atat in activitati suport care sunt aferente gestionarii 

activitatii de operare a instalatiilor nucleare detinute de societate, cat si in proiectele majore de investitii 

ale acesteia. 
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Directia Juridica avizeaza documentele aferente achizitiilor cu respectarea prevederilor legale si a 

procedurilor interne, asigura reprezentarea societatii in litigii, si ofera consultanta de specialitate 

celorlalte directii ale Societatii.  

 

Directia Juridica ofera asistenta si suport juridic managementului societatii in procesul decizional si 

asistenta juridica celorlalte structuri ale societatii privind, in principal, cu privire la urmatoarele: 

1. aspectele de guvernanta corporativa, inclusiv in aplicarea prevederilor Ordonantei de Urgenta 

nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice; Directia   Juridica 

avizeaza legalitatea materialelor prezentate in cadrul sedintelor Consiliului de Administratie si 

Adunarilor Generale ale Actionarilor;  

2. organizarea si desfasurarea sedintelor de Adunare Generala a Actionarilor societatii, 

participarea in cadrul acestora, intocmirea documentelor aferente si inregistrarea acestora la 

ONRC; 

3. aspectele privind participarea societatii pe pietele de vanzare a energiei electrice, inclusiv prin 

avizarea legalitatii contractelor incheiate de societate cu tertii pe aceste piete; 

4. aspectele privind resursele umane si dreptul muncii prin redactarea documentelor standard 

aferente acestei activitati, participarea la negocierile cu sindicatele, si avizarea legalitatii ;  

5. achizitiile publice, fiind implicata in acordarea de consultanta privind atribuirea si derularea 

contractelor de achizitie publica; in acest sens Directia Juridica avizeaza legalitatea strategiilor 

de contractare, redacteaza notificari, ofera consultanta cu privire la diversele aspecte semnalate 

de directiile care deruleaza contractele de achizitie publica incheiate de societate;  

6. aspectele de IT, cyber-security si protectie fizica; 

7. asistenta in relatia cu stake-holderii (actionari, autoritati) dar si aferenta relatiilor pe care 

societatea le are cu autoritatile de reglementare/control – Inspectoratul Teritorial de Munca, 

Curtea de Conturi, Agentia de Protectia Mediului etc. prin formulare de puncte de vedere, 

revizuire corespondente, asistenta la activitati de control; 

8. aspecte specifice de drept nuclear; 

9. suport pentru managementul activelor/participatiilor societatii.  

 

In cursul anului 2021, Directia Juridica a fost implicata in mod activ in activitatile privind  infiintarea a 

doua noi filiale - Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu – Feldioara S.R.L. si 

Nuclearelectrica Serv S.R.L.  

In ceea ce priveste filiala Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu – Feldioara S.R.L 

atributiile/responsabilitatile in legatura cu infiintarea filialei SNN Feldioara, astfel cum acestea au fost 

prevazute la punctul 3 din Hotararea nr. 4/05.04.2021 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor 

SNN,  au fost delegate prin decizie a Consiliului de Administratie al SNN, Consiliului de administratie 

al filialei, inclusiv formalitatile in fata Oficiilor Registrului Comertului.  

Directia Juridica a facut o serie de demersuri necesare in vederea finalizarii transferului de active, 

respectiv in vederea menținerii ciclului nuclear integrat menit sa asigurare necesarul de materie primă 

pentru Sucursala FCN Pitesti in fabricarea combustibilului nuclear necesar pentru functionarea 

Unitatilor 1 si 2 CNE Cernavodă, prin cumpararea de catre SNN a unor active din cadrul liniei de 

procesare a concentratului de uraniu de la Sucursala Feldioara - Compania Nationala a Uraniului S.A. 

potrivit contractului  de vanzare-cumparare nr. 330/18.03.2021: 

- finalizarea operatiunii de notificare a Tranzactie la Consiliul Concurentei fiind emisa Decizia 

Consiliul Concurentei nr.75/19.10.2021 de neobiectiune privind operatiunea de concentrare 

economica realizata prin dobandirea controlului unic direct de catre SNN asupra activelor 
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aferente liniei de procesare a concentratelor de uraniu a Uzinei de rafinare E – Sucursala 

Feldioara apartinand CNU; 

- discutii cu autoritatile de reglementare in vederea obtinerii de clarificari privind autorizatiilor 

necesare pentru Feldioara; 

- initiere pregatire documentatii pentru obtinerea autorizatiilor necesare, coordonare cu CNU pe 

acest subiect; 

- operationalizarea si asigurarea resurselor necesare pentru functionarea Filialei SNN Feldioara; 

 

- demersuri in vederea clarificarii situatiei juridice a terenurilor CNU si inregistrarea 

corespunzatoare a acestora in registrele de carte funciara. 

 

In ceea ce priveste filiala Nuclearelectrica Serv S.R.L. a=ctivitatea desfasurata de Directia Juridica a 

constat in principal in redactarea documentelor corporative aferente acestora – actele constitutive si 

contractele de mandat ale administratorilor si directorilor cu scopul de a se asigura consistenta cu 

documentele echivalente din cadrul societatii si respectarea bunelor practici de guvernanta corporativa, 

precum si obtinerea aprobarilor corporative necesare la nivelul societatii. Directia Juridica a  asigurat 

reprezentarea in fata Oficiilor Registrul Comertului pentru inmatricularea noilor filiale.  Cu privire la 

proiectele majore de investitii derulate de societate, Directia Juridicase implica in mod activ, prin 

activitati de asistenta juridica la negocierea de contracte, consultanta juridica in alegerea strategiilor de 

contractare. Astfel: 

1. Directia Juridica a fost implicata activ in negocierile cu China General Nuclear Power Group 

(CGN) aferente reactoarelor 3 si 4 de pe amplasamentul CNE Cernavoda, precum si in 

incetarea de comun acord a acestei cooperari: 

2. avand in vedere calitatea societatii de sponsor al proiectului reactoarelor 3 si 4 de pe 

amplasamentul CNE Cernavoda, Directia Juridica coopereaza activ cu specialistii 

EnergoNuclear S.A., societatea de proiect in toate aspectele privind dezvoltarea acestuia; 

3. Directia Juridica este implicata in mod activ in negocierea tuturor contractelor aferente 

proiectul retehnologizarii Unitatii 1 CNE Cernavoda, precum si in avizarea, din punct de vedere 

al legalitatii, a documentatiilor de atribuire; 

4. Directia Juridica a coordonat, cu sprijinul consultantilor juridici externi, intocmirea analizei-

diagnostic (due diligence) care a avut ca finalitate contractul de vânzare-cumpărare a unor 

active din cadrul liniei de procesare a concentratului de uraniu, de la Sucursala Feldioara a 

CNU incheiat de societate cu Compania Nationala Uraniului S.A.; 

5. Directia Juridica monitorizeaza indeplinirea conditiilor precedente din contractul de vânzare-

cumpărare a unor active mentionate la pt. 4 de mai sus; 

6. Directia Juridica a furnizat consultanta juridica cu privire la Proiectul reactoarelor modulare 

mici (SMR); 

7. Directia Juridica este implicata in mod activ prin consultanta juridica in implementarea 

proiectului Instalatia de Detritiere de la CNE Cernavoda si a proiectului de dezvoltare a 

Depozitului Intermediar de Combustibil Ars (DICA).Directia juridica ofera consultanta juridica 

in aspecte ce tin de operatiunile sucursalelor CNE Cernavoda, inclusiv pe aspecte ce tin de 

derularea contractelor de achizitii. 

De asemenea Directia Juridica participala activitatea diferitelor comisii privind: comisia control intern 

managerial, strategia anticoruptie a societatii, conflictul de interese, cercetarea disciplinara a 

salariatilor, programul social,  evaluarea sponsorizorilor, elaborare proceduri aferente diferitelor 

activitati ale societatii etc. 
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In perioada 2018 - martie 2022 societatea a fost implicata in: 97 de litigii pe parcursul anului 2018, 128 

de litigii in anul 2019, 156 de litigii in 2020 si 133 de litigii in 2021 si la data de 31 martie 2022 

societate este parte la 104 litigii, dintre care, in majoritate  litigii de drept civil, contencios 

administrativ, insolventa si dreptul muncii. Situatia detaliata a principalelor litigii se gaseste in Anexa la 

prezentul Raport. 

 

In acelasi interval de timp, SNN a recuperat din litigiile solutionate favorabil SNN suma de 

74.000.000lei. Valoarea pierderilor evitate in litigiile solutionate favorabil SNN a fost de 

60.269.465 lei.  

 

Precizam ca aceasta suma nu include cuantificarea pierderii evitate de SNN, ca urmare a castigarii 

dosarului in care reclamanta Greenpeace a solicitat anularea Autorizatiei de mediu pentru Unitatile 3-4, 

dosar al carui pierdere ar fi impactat in mod semnificativ proiectul de interes strategic Unitatile 3 si 4 

CNE Cernavoda. Astfel, SNN a investit in obtinerea acordului de mediu pentru proiectul unitatile 3 si 4 

CNE Cernavoda  

 

Mentionam ca incepand cu anul 2018 societatea a fost implicata in calitate de reclamanta intr-un numar 

total de 15 litigii in contradictoriu cu Curtea de Conturi.  

13 dintre litigii au vizat anularea masurilor dispuse de Curtea de Conturi si 2 litigii au vizat suspendarea 

acestor masuri. 

In 6 dosare s-a obtinut definitiv anularea masurilor, iar 2 dosare au fost solutionate nefavorabil. In faza 

de recurs se afla spre solutionare 5 litigii cu Curtea de Conturi. 

 

XIV. GUVERNANTA CORPORATIVA 

 

1. Sistemul de Control Intern  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
103 

Ca urmare a diversitatii activitatilor desfasurate (fabricarea combustibilului nuclear, producerea de 

energie electrica si termica din exploatarea unitatilor nucleare, vanzare de energie, achizitii publice, 

activitate bursiera etc) S.N. Nuclearelectrica S.A. detine unul dintre cele mai complexe medii de 

control intern, cu o cultura organizationala indreptata spre imbunatatire continua, care doreste 

asigurarea supravegherii in toate punctele esentiale.  

Conducerea SN Nuclearelectrica SA este direct implicata in implementarea si imbunatatirea 

continua a sistemului de control intern managerial (SCIM), asigurand cadrul organizatoric si 

alocand resurse pentru dezvoltarea SCIM, respectiv asimilarii bunelor practici internationale in 

domeniu, ca fundament pentru administrarea de o maniera sistemica si transparenta a 

organizatiei,  baza pentru atingerea obiectivelor  in conditii de regularitate, eficacitate 

economicitate și eficienta.  

Modelul organizational al SNN urmareste asigurarea cerintelor legale de segregare si independenta ale 

nivelelor de aparare, fiind asimilate bunele practici si standardele internationale de control intern 

definite de modelul COSO -Committee of Sponsoring Organization - Internal Controls Framework - 

concentrat pe imbuntățirea calitatii raportarilor financiare prin promovarea eticii în afaceri, unui control 

intern eficient, si guvernarea corporatista. 

 

Astfel, prin implementarea şi aplicarea standardelor de control intern sunt asigurate principiile 

guvernantei corporative precum si baze reale pentru imbunatatirea eficientei economice, implicit 

a valorii companiei şi a climatului de investitii, crescandu-se nivelul de transparenta si incredere 

pentru acestea in beneficiul tuturor partilor interesate, actionari, parteneri de afaceri, salariati.  

 

In S.N. Nuclearelectrica S.A. sistemul de control intern managerial este adaptat la specificul si 

dimensiunea societatii, considerand particularitatile cadrului legal de organizare si de functionare, 

precum si standardele de control intern managerial, in corelare cu sistemele de management 

implementate in cadrul SNN (Sediul Central si sucursale) astfel incat sa se asigure respectarea tuturor 

cerintelor legale, normelor si standardelor aplicabile (OSGG nr. 600/2018, Legea nr. 111/1996, 

Normele CNCAN etc.). 

 

Conform celor mai bune practici si in acord cu cerintele OSGG nr. 600/2018, in SNN este implementat 

modelul celor “3 linii de aparare” : 
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Unde: 

- prima linie este reprezentata de managementul operational, responsabil de gestionarea zilnica a 

activitatii si a controalelor curente; 

- a doua linie de aparare este reprezentata de structurile care au atributiuni de evaluare si control in a se 

asigura ca prima linie de aparare este adecvata, implementata si functioneaza corect. Aceste 

Departamente au un anumit grad de independenta fata de prima linie de aparare, si pot, de asemenea, 

interveni direct in modificarea si dezvoltarea sistemelor de control, sistemelor de management si 

management al riscului; 

- a treia linie de aparare, asigurarea independenta interna - auditul intern – trebuie sa ofere Consiliului 

de Administratie/Comitetului de Audit si Conducerii Executive o asigurare independenta si obiectiva cu 

privire la functionarea sistemului de control intern si managementul riscului din cadrul Societatii. 

 

Prin urmare, in cadrul SN Nuclearelectrica SA se asigura conformarea cu cerintele Ordinului nr. 

600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice care stipuleaza 

ca stabilirea sistemului de control intern managerial intra in responsabilitatea conducerii, implementarea 

si dezvoltarea sistemului de control intern managerial, operatiunea de autoevaluare a acestuia, precum 

si elaborarea/prezentarea raportului asupra sistemului de control intern managerial constituind indicatori 

de performanta pentru conducatorul entitatii. 

 

In acord cu standardele de control intern promovate de Secretariatul General al Guvernului si cu 

asimilarea celor mai bune practici ale standardelor internationale COSO, in S.N. Nuclearelectrica S.A. 

sistemul de control intern managerial opereaza cu o diversitate de procedee, mijloace, actiuni, 

dispozitii, care privesc toate aspectele legate de activitatile entitatii. Acest ansamblu de elemente este 

stabilit si implementat de conducerea societatii, pentru a-i permite acesteia detinerea unui bun control 
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asupra functionarii entitatii in ansamblul ei si reprezinta instrumentarul de control intern managerial 

care se compune urmatoarele elemente: obiective, mijloace, sistem informational, organizare, 

proceduri, control. 

 

Pe baza informatiilor furnizate de controlul intern, conducerea societatii consolideaza deciziile 

manageriale referitoare la planul de activitate, organizarea si coordonarea structurilor din organigrama 

societatii, stabilirea responsabilitatilor pe structuri si persoanelor implicate in activitatile entitatii. 

 

In SN Nuclearelectrica SA sistemul de control intern managerial prin obiectivele si procedurile sale 

urmareste: asigurarea unei bune folosiri a resurselor (financiare, umane) si corelarea acestora cu 

obiectivele entitatii; imbunatatirea fluxului informational; gestionarea riscurilor, prevenirea si 

depistarea fraudelor si calitatea documentelor. 

 
In SNN stabilirea sistemului de control intern managerial are  la baza standardele de control intern care 

sunt grupate pe cinci componente ale controlului intern managerial: 

 

• Mediul de control - grupeaza problemele legate de organizare, managementul resurselor umane, 

etica, deontologie si integritate; 

• Performante si managementul riscului - vizeaza problematica managementului legata de fixarea 

obiectivelor, planificare (planificarea multianuala), programare (planul de management), performante 

(monitorizarea performantelor) si gestionarea riscurilor; 

• Activitati de control – se refera la elaborarea procedurilor, continuitatea derularii proceselor si 

activitatilor, separarea atributiilor, supravegherea; 

• Informarea si comunicarea - in aceasta sectiune sunt grupate problemele ce tin de crearea unui 

sistem informational adecvat si a unui sistem de rapoarte privind executia planului de management, a 

bugetului, a utilizarii resurselor, precum si a gestionarii documentelor; 

• Evaluarea sistemului de control intern managerial si auditul intern - problematica vizata de aceasta 

grupa de standarde priveste dezvoltarea capacitatii de evaluare a controlului intern managerial, in 
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scopul asigurarii continuitatii procesului de perfectionare a acestuia. 

 

In vederea monitorizarii, coordonarii si indrumarii metodologice a implementarii si dezvoltarii 

sistemului de control intern/managerial, Directorul General al SN Nuclearelectrica SA a dispus, prin 

decizie, constituirea Comisiei de monitorizare (CM-SCIM) cu atributiuni in coordonarea procesului de 

elaborare a obiectivelor generale si specifice, a activitatilor procedurale, a procesului de gestionare a 

riscurilor, a sistemului de monitorizare a performantelor, a situatiei procedurilor si a sistemului de 

monitorizare si de raportare. 

 

Comisia de Monitorizarea a fost actualizata permanent, in acord cu modificarile organizationale, 

urmarindu-se ca prin componenta sa fie asigurata reprezentativitatea tuturor entitatilor din cadrul 

organizatiei si acoperite competentele specifice conducerii, informarii si monitorizarii activitatilor 

societatii catre atingerea obiectivelor sale. 

 

Astfel, in prezent, Comisia de Monitorizare a Sistemului de Control Intern Managerial este functionala, 

coordonata de Directorul General al SN Nuclearelectrica SA in calitate de presedinte, avand atributiuni 

si responsabilitati care vizeaza: 

 

1. Obiectivele 

➢ Coordoneaza procesul de actualizare a obiectivelor generale si specifice, a sistemului de 

monitorizare a performantelor si de raportare, respectiv informare catre Directorul General. 

➢ Analizeaza informarea, elaborata pe baza raportarilor anuale ale conducatorilor compartimentelor, 

privind monitorizarea performantelor, in vederea aprobarii acesteia de catre presedintele Comisiei de 

monitorizare si inaintarii catre Directorul General al S.N. Nuclearelectrica S.A. 

 

Periodic se analizeaza si prezinta conducerii raportul de monitorizare obiective, elaborat in acord cu 

preverile legale privind cerintele Standardului 7 – Monitorizarea perfomanțelor din Ordinul Secretarului 

General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial, transpuse 

in cadrul procedurilor interne CM-00-01 - Organizarea si Regulamentul de Functionare al CM-SCIM si 

CM-00-03 - Stabilirea si monitorizarea obiectivelor in cadrul SNN S.A. prin care se stipuleaza: 

• Conducătorii compartimentelor monitorizează performanţele activităţilor aflate în coordonare, 

prin elaborarea unui sistem adaptat dimensiunii și specificului activității compartimentului. 

Monitorizarea performanţelor activităţilor desfășurate se realizează la nivelul fiecărui compartiment, în 

vederea informării conducerii entității privind realizarea obiectivelor propuse. 

• Conducătorii compartimentelor se asigură că este stabilit cel puţin un indicator de performanţă 

pentru obiectivele stabilite şi activităţile prevăzute în plan și/sau desfăşurate, cu ajutorul căruia se 

monitorizează și raportează realizările. Pe baza indicatorilor stabiliţi, conducătorul compartimentului 

elaborează anual o raportare privind monitorizarea performanţelor, care poate fi inclusă într-un raport 

mai amplu precum un raport de activitate sau alt document de raportare al entității publice. 

 

Pe baza raportarilor periodice privind monitorizarea performanţelor primite de la compartimente, se 

efectueaza analize si se intocmeste raportul privind monitorizarea performanţelor la nivelul societatii. 

 

Conducerea entităţii dispune evaluarea periodică a performanţelor, constată eventualele abateri de la 

obiective şi ia măsurile preventive și corective ce se impun. 
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In cadrul SNN, ca rezultat al aplicarii si indeplinirii cerintelor standardului 7 directorul general dispune 

monitorizarea performanţelor pentru obiectivele şi/sau activitățile compartimentelor, prin intermediul 

unor indicatori cantitativi şi/sau calitativi, inclusiv cu privire la economicitate, eficienţă şi eficacitate. 

 

Monitorizarea reprezinta masurarea și aprecierea sistematica a progresului și performantei in atingerea 

obiectivelor asumate, in conditii de transparenta, pe baza principiului adevarului si asumarii 

responsabilitatii managementului de la primul nivel de conducere pentru facilitarea/colectarea datelor si 

informatiilor, respectiv stabilirea abaterile pozitive sau negative fata de tintele stabilite. 

 

In SN Nuclearelectrica SA obiectivele generale sunt strans corelate cu misiunea, viziunea si scopurile 

societatii, avand la baza ipoteze si premise in acord cu prevederile actului constitutiv, cu respectarea 

principiilor de economicitate, eficienta si eficacitate.  

 

Considerand etapa de dezvoltare in care se afla societatea, avand la baza realizarile dar si proiectele 

viitoare, in anul 2021 s-a procedat la stabilirea misiunii, a viziunii si a valorilor Nuclearelectrica in 

termeni care sa intruchipeze esenta companiei si care sa ghideze de la operational la strategic. 

 

Ca urmare a unui proces extins de consultare la nivel managerial, administrativ si in randul salariatilor, 

prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 77/17.04.2021 au fost aprobate misiunea, viziunea si 

valorile SNN : 

 

In anul 2021, a fost lansat un demers multidirectional de comunicare cu privire la noile coordonate 

strategice ale SNN, a fost lansat Raportul de Performanta care contine o serie de indicatori esentiali 

pentru a oferi o imagine de ansamblu asupra evolutiei companiei si alinierea la obiectivele stabilite.  

S.N. Nuclearelectrica S.A. dispune de un sistem de control intern/managerial a carui concepere si 
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aplicare permite conducerii si, dupa caz, Consiliului de administratie, sa furnizeze o asigurare 

rezonabila ca resursele alocate in scopul indeplinirii obiectivelor generale si specifice au fost utilizate in 

conditii de legalitate, regularitate, eficacitate, eficienta si economicitate. 

 

2. Procedurile 

➢ Coordoneaza procesul de actualizare a activitatilor procedurale si a situatiei procedurilor. 

➢ Coordoneaza procesul de elaborare a procedurilor documentate in vederea indeplinirii 

obiectivelor societatii in conditii de regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate. 

 

3. Riscurile 

➢ Coordoneaza procesul de gestionare a riscurilor. 

➢ Analizeaza desfasurarea procesului de gestionare a riscurilor pe baza raportului de riscuri si 

prioritizeaza riscurile semnificative, care pot afecta atingerea obiectivelor entitatii publice, prin 

stabilirea profilului de risc si a limitei de toleranta la risc, anual, aprobate de catre conducerea entitatii. 

➢ Analizeaza “Planul de implementare a masurilor de control pentru riscurile semnificative la 

nivelul SNN”. 

 

4. Implementarea, dezvoltarea si evaluarea sistemului de control intern managerial 

 

➢ Elaboreaza Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, denumit 

Program de dezvoltare, care se actualizeaza annual 

➢ Constata stadiul implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern managerial la nivelul 

societatii. 

Stadiul implementarii si dezvoltarii sistemelor de control intern managerial la nivelul societatii, 

constatat de catre Comisia de Monitorizare in urma actiunii de autoevaluare anuala, face obiectul 

raportarilor legale inaintate Ministerului de resort. 

 

Conform prevederilor OSGG 600/2018, procesul de management al riscurilor se afla in 

responsabilitatea presedintelui Comisiei de monitorizare, iar in cadrul SNN, considerand dimensiunea, 

complexitatea si mediul specific activitatilor nucleare, conform Regulamentului de Organizare si 

Functionare, responsabilitatile referitoare la administrarea riscurilor sunt realizate/ indeplinite de 

Serviciul Managementul Riscului impreuna cu responsabilii de risc si personalul SNN; gestionarea 

riscurilor se desfasoara conform prevederilor din procedura interna Managementul Riscurilor in cadrul 

S.N. Nuclearelectrica S.A. 

 

 

Ca rezultat al actiunilor de indeplinire a obiectivelor asumate prin planul de administrare cu 

privire la adecvarea Sistemului de Control Intern cu accent pe mediul de control, atitudinea 

managementului si managementul controalelor implementate, in baza autoevaluarilor efectuate 

prin asumarea responsabilitatii manageriale, a rezultat ca sistemul de control intern/managerial 

in cadrul SN Nuclearelectrica SA este conform cu standardele cuprinse in Codul controlului 

intern/managerial, incepand cu anul 2019, toate cele 16 standarde de control fiind implementate. 

 

Astfel, in conformitate cu prevederile Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 

privind aprobarea Codului controlului intern managerial, sistemul de control intern/managerial al SN 

Nuclearelectrica SA este structurat pe cele 5 componente si 16 standarde ale controlului intern 

managerial, situatia prezintandu-se astfel: 
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Standardul 1 - Etica si integritatea 

▪ Sunt elaborate si este asigurata disponibilitatea pentru toti angajatii a codurilor de conduita si alte 

documente care stabilesc reguli de comportament etic in realizarea atributiilor de serviciu. 

▪ Angajatii noi sunt instruiti cu privire la prevederile codurilor de conduita. 

▪ La nivelul organizatiei sunt implementate de politici, proceduri, proiecte destinate consolidarii 

principiilor de etica si integritate, respectiv: 

- Procedura privind acordarea si acceptarea de beneficii in cadrul SNN; 

- Procedura privind acordarea de sponsorizari de catre SNN; 

- Politica privind activitatea de antifrauda in cadrul SNN; 

- Raportarea privind planul si autoevaluarea anuala de integritate pentru implementarea Strategiei 

Nationale Anticoruptie; 

- Raportarea privind declararea averilor si intereselor personalului de conducere (declaratii publice pe 

website-ul SNN); 

- Politica anticoruptie a SNN si procedura privind modul de conformare la politica anticoruptie; 

- Standardul ISO 37001 "Anti-mita". 

▪ Este implementat si functional un sistem de monitorizare a respectarii normelor de conduita: 

- Prin Decizie a Directorului General al SNN au fost desemnati, la nivelul Sediului Central si 

sucursalelor, cate un responsabil pentru consiliere etica si monitorizarea respectarii normelor de 

conduita. 

- La nivelul SNN SA este desemnata o comisie de etica; 

- Responsabilizarea sefiilor ierarhici in monitorizarea respectarea normelor de conduita pentru 

personalul din subordine, prin includerea unor prevederi in acest sens in cuprinsul Codului de 

conduita. 

 

Standardul 2 - Atributii, functii, sarcini 

▪ Misiunea, viziunea si valorile SNN sunt publicate pe website-ul societatii. 

▪ Atributiile si functiile generale ale societatii au fost definite in Regulamentul de organizare si 

functionare fiind disponibil pentru consultare si informare tuturor angajatilor pe intranetul 

companiei. 

▪ Sunt elaborate, actualizate periodic si insusite prin semnatura de titulari, fisele posturilor 

salariatilor. 

▪ Activitatile privind identificarea si gestionarea functiilor sensibile sunt reglementate la nivelul SNN 

prin procedura.  

▪ Conform procedurii interne aplicabile, pentru functiile sensibile identificate au fost stabilite zonele 

de risc asociate, a fost evaluat gradul de sensibilitate precum si solutiile de gestionare a riscurilor 

aferente. 

 

Standardul 3 - Competenta, performanta 

▪ Fisele posturilor sunt completate cu aptitudinile si cunostintele necesar a fi detinute in vederea 

indeplinirii sarcinilor/atributiilor, precum si cu cerintele de perfectionare a pregatirii profesionale a 

salariatului. 

▪ Nevoile de perfectionare profesionala sunt identificate, documentate si transmise 

compartimentelor responsabile, la nivelul fiecarei subunitati SNN fiind elaborate programe de pregatire 

profesionala. 

 

Standardul 4 - Structura organizatorica 

▪ Conform organigramei si a regulamentului de organizare si functionare, structura organizatorica 

asigura functionarea circuitelor si fluxurilor informationale necesare supravegherii si realizarii 
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activitatilor proprii. 

▪ Sunt efectuate periodic analize privind gradul de adecvare a structurii organizatorice in raport cu 

obiectivele si modificarile intervenite in interiorul si/sau exteriorul organizatiei In urma analizelor 

sunt stabilite actiuni corective sau de imbunatatire a activitatii. 

▪ Pentru realizarea delegarilor/subdelegarilor de competenta se aplica prevederile Regulamentului de 

organizare si functionare, procedurile specifice si deciziile de delegare permanenta si punctuale.  

 

Standardul 5 – Obiective 

▪ Sunt stabilite, in conformitate cu prevederile procedurii in vigoare obiective specifice 

compartimentelor SNN.  

▪ Semestrial, cu ocazia actiunii de monitorizare a obiectivelor prin intermediul indicatorilor de 

performanta la nivelul SNN, sunt reevaluate ipotezele/premisele care au stat la baza fixarii obiectivelor. 

 

Standardul 6 – Planificarea 

▪ Sunt elaborate documente de planificare a activitatilor adaptate specifice compartimentelor, 

respectiv: Raport de adecvabilitate documente, Programe anuale/lunare de productie, Plan de investitii, 

Necesar Anual de Functionare, Program Anual Achizitii Sectoriale, Plan Anual de Audit, Plan anual de 

asistare etc. 

▪ La intocmirea documentelor de planificare specifice compartimentelor se au in vedere atat 

resursele necesare (umane, material, financiare) cat si cerintele legale/ de reglementare/ ale companiei, 

alocarea resurselor materiale si financiare fiind realizata prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli al 

societatii si Programul Anual Achizitii Sectoriale, documente de planificare care sunt intocmite prin 

considerarea necesitatilor de resurse identificate si transmise sub forma de propuneri de catre 

compartimentele SNN.  

 

Standardul 7 - Monitorizarea performantelor 

▪ La nivelul SNN este implementata procedura de sistem cod CM-00-03 - “Stabilirea si monitorizarea 

obiectivelor in cadrul SNN S.A.”, pentru monitorizarea performantelor, care prevede modul de 

stabilire a indicatorilor de performanta asociati obiectivelor specifice si tintelor propuse, precum si 

modul de monitorizare si raportare a performantelor.  

▪ In conformitate cu periodicitatea stabilita, evaluarea performantelor se realizeaza semestrial, prin 

completarea si transmiterea formularului F/CM-00-03/4 “Stadiul indeplinirii obiectivelor specifice” 

catre Secretariatul Tehnic CM-SCIM.  

▪ Informatiile privind nivelul realizat al indicatorilor de performanta la sfarsitul fiecarei perioade de 

raportare sunt centralizate de catre Secretariatul Tehnic CM-SCIM si valorificate prin intocmirea 

Rapoartelor privind monitorizarea obiectivelor si activitatilor prin intermediul indicatorilor de 

performanta la nivelul SNN. 

▪ In cazul constatarii de abateri de la indeplinirea tintelor se consemneaza cauze ale neindeplinirii si 

masuri de imbunatatire. 

 

Standardul 8 - Managementul riscului 

▪ In conformitate cu prevederile procedurii MR-00-01 rev.3 "Managementul riscurilor in cadrul SNN 

SA", sunt identificate si evaluate riscurile asociate obiectivelor si activitatilor din cadrul 

compartimentelor, acestea fiind inscrise in registrul de riscuri. 

▪ In cadrul Fiselor de risc elaborate, sunt incluse masuri de gestionare a riscurilor identificate. 

▪ Trimestrial se intocmeste de catre Serviciul Managementul Riscurilor - Sediul Central si se prezinta 

in CM-SCIM "Raportul privind administrarea riscurilor", ce include reevaluarea si prioritizarea 

riscurilor, monitorizarea actiunilor si a masurilor de tratare a riscurilor semnificative. 
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Standardul 9 – Proceduri 

▪ Procedurile documentate sunt elaborate, inventarierea activitatilor procedurabile si actualizarea 

procedurilor reprezintand activitati permanente, fiind un proces continuu in care este implicata 

fiecare structura functionala din SNN 

 

Standardul 10 – Supravegherea 

▪ In cadrul procedurilor operationale, la capitolul “Responsabilitati”, sunt stabilite responsabilitatile 

si autoritatile de monitorizare si supervizare a activitatilor care intra in responsabilitatea directa a 

sefilor de compartiment. 

▪ La nivelul compartimentelor, in cadrul Fiselor de risc elaborate, sunt incluse masuri de gestionare a 

riscurilor identificate.  

 

Standardul 11 – Continuitatea activitatii 

▪ Au fost stabilite masuri la nivelul SNN si implicit la nivelul compartimentelor, pentru gestionarea 

posibilelor situatii generatoare de intreruperi ale activitatii, respectiv: 

- instructaje periodice privind prevenirea si inlaturarea incendiilor (PSI), inundatiilor, inzapezirilor, 

calamitatilor, instructaje periodice privind securitatea si sanatatea in munca (SSM); 

- masuri IT de protejare a datelor si comunicatiilor; 

- delegarea responsabilitatilor in cazul absentelor temporare conform fiselor de post; telemunca, etc. 

▪ Masurile propuse ca raspuns la situatiile de urgenta sunt aduse la cunostinta salariatilor prin: 

- participare la simulari si exercitii pentru situatii de urgenta (ex.: exercitii de evacuare cladire in caz 

de incendiu); 

- comunicare interna (email) si ierarhica; 

- difuzare controlata a procedurilor aferente si disponibilitatea consultarii lor pe intranetul companiei. 

 

Standardul 12 – Informarea si comunicarea 

▪ In SNN este implementata procedura RC-00-08 - "Procedura privind stabilirea fluxului de 

comunicare interna SNN-sucursale", care are ca scop stabilirea unui flux de comunicare intern intre 

SNN si sucursale. Specific, la nivel compartimental, fluxul de comunicare este stabilit prin fisele de 

proces, procedurile si instructiunile specifice, aplicabile activitatilor realizate in cadrul fiecarul 

compartiment. 

▪ In cadrul Fiselor de proces, a procedurilor si instructiunilor de lucru elaborate sunt identificate 

informatiile necesare realizarii proceselor/activitatilor reglementate, precum si formatul si circuitul 

acestora, astfel incat personalul de conducere si cel de executie sa isi poata indeplini sarcinile de 

serviciu. 

▪ Comunicarea externa, in vederea informarii corecte si prompte a mass-mediei si populatiei, este 

reglementata prin procedura RC-00-10 - "Procedura SNN in domeniul comunicarii externe direct 

sau prin intermediul mass-media". Cu CNCAN este stabilit un mod de transmitere a documentelor 

in format electronic prin platforma DAURI. 

▪ Comunicarea efectiva, in functie de situatie si necesitati, este realizata: 

- verbal/telefonic; 

- prin sedinte si tele/video conferinte; 

- email, intranet; 

- corespondenta, adrese, instiintari, decizii, comunicari. 

 

Standardul 13 - Gestionarea documentelor 

▪ La nivelul SNN sunt implementate proceduri specifie care prevad responsabilitatile si metodele 
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aplicate pentru constituirea, evidenta, arhivarea, pastrarea, inventarierea si selectionarea documentelor 

care trebuie pastrate pentru o perioada mai lunga de timp. 

▪ Reglementarile legale in vigoare cu privire la manipularea si depozitarea informatiilor clasificate 

sunt prelucrate anual cu personalul SNN, personalul fiind testat cu privire la cunoasterea acestor 

reglementari. 

 

Standardul 14 – Raportarea contabila si financiara 

▪ La nivelul compartimentelor financiar-contabil, sunt identificate activitatile procedurabile, toate 

acestea fiind reglementate intern prin proceduri specifice, care respecta cerintele minimale ale 

Standardului 9 din OSGG 600/2018. 

▪ Periodic este verificat gradul de adecvatibilitate a procedurilor din aria financiar-contabil. 

▪ La capitolul “Mod de lucru” al procedurilor sunt stabilite instrumente de control privind corecta 

aplicare a politicilor, normelor si procedurilor contabile, precum si a prevederilor normative aplicabile 

domeniului financiar-contabil. 

▪ Registrul de riscuri include instrumente/mecanisme de control intern/monitorizare puse in opera 

pentru gestionarea riscurilor inerente identificate la nivelul compartimentelor, astfel incat sa existe o 

asigurare rezonabila cu privire la aplicarea adecvata a reglementarilor interne si legislatiei aplicabile in 

domeniul financiar-contabil. De asemenea, exista evaluari independente ale sistemului de control intern 

specific (actiuni de audit public intern/extern, control financiar de gestiune, audit statutar). 

 

Standardul 15 - Evaluarea  sistemului de control intern/managerial 

▪ Toate compartimentele au realizat operatiunea de autoevaluare a sistemului de control intern 

managerial in perioada 2019-2021, actiuni materializate prin completarea chestionarului de 

autoevaluare prin asumarea de catre conducatorul de compartiment a realitatii datelor, informatiilor 

si constatarilor inscrise in acesta pe baza principiului adevarului si responsabilitatii manageriale. 

 

Standardul 16 – Auditul intern 

▪ Standardul este aplicabil exclusiv la nivelul Departamentului Audit Intern si a fost raportat 

“IMPLEMENTAT” in cadrul operatiunilor de autoevaluare aferente exercitiilor 2019-2021. 

▪ Dimensionarea departamentului de audit intern satisface nevoile companiei si cerintele Comitetului 

de Audit/conducerii SNN, iar organizarea interna eficienta conduce la indeplinirea obiectivelor, 

conform legislatiei auditului public intern. 

▪ Programul de audit intern pentru perioada 2019-2021 a fost realizat in proportie de 100% cu resursa 

interna a departamentului. 

▪ Departamentul Audit Intern intocmeste rapoarte periodice catre Comitetul de Audit, Ministerul 

Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri si catre Curtea de Conturi. Fiecare misiune de audit se 

finalizeaza cu un raport avizat si de catre Directorul General al SNN. 

 

De asemenea, in vederea consolidarii sistemului de control intern managerial, Comisia de Monitorizare 

elaboreaza Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial in care sunt cuprinse 

obiectivele SNN in domeniul controlului intern managerial, pentru fiecare standard de control fiind 

stabilite activitati, responsabili si termene, precum si alte elemente relevante in implementarea si 

dezvoltarea sistemului de control intern managerial. 

 

Evolutia gradului de implementare a Programului de dezvoltare a sistemului de control intern 

managerial pentru perioada 2019-2021 se prezinta dupa cum urmeaza: 
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Cu privire la caracteristicile sistemului de control intern/managerial specific S.N. Nuclearelectrica S.A., 

in raportul anual asupra sistemului de control intern managerial la 31 decembrie 2021 (intocmit in baza 

art. 4 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial si controlul 

financiar preventiv (republicata), cu modificarile si completarile ulterioare, si in conformitate cu 

Instructiunile anexate Ordinului nr. 600/2018) Directorul General SNN, declara ca rezultatul 

autoevaluarii “se intemeiaza pe o apreciere realista, corecta, completa si demna de incredere asupra 

sistemului de control intern/managerial, formulata in baza autoevaluarii acestuia pe baza principiului 

adevarului si asumarii responsabilitatii managementului. Sistemul de control intern/managerial 

cuprinde mecanisme de control, iar aplicarea masurilor vizand cresterea eficacitatii acestuia are la 

baza evaluarea riscurilor”, fiind consemnate urmatoarele aspecte: 

 

➢ Comisia de Monitorizare a Sistemului de Control Intern Managerial este functionala.  

➢ Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, este actualizat anual si ori de 

cate ori este necesar fiind implementat in procent de 90 %.    

➢ Procesul de management al riscurilor este organizat si monitorizat. 

➢ Procedurile documentate sunt elaborate, inventarierea activitatilor procedurabile si actualizarea 

procedurilor reprezinta activitati permanente, fiind un proces continuu in care este implicata fiecare 

structura functionala din SNN.   

➢ Sistemul de monitorizare a performantelor este stabilit si evaluat pentru obiectivele si activitatile 

entitatii, prin intermediul unor indicatori de performanta.   

 

Astfel, in acord cu obiectivul prevazut in Planul de Administrare cu privire la dezvoltarea si 

adecvarea Sistemului de Control intern cu accent pe mediul de control,  S.N. Nuclearelectrica 

S.A. dispune de un sistem de control intern/managerial a carui concepere si aplicare permite 

conducerii si, Consiliului de administratie, sa furnizeze o asigurare rezonabila ca resursele alocate 

in scopul indeplinirii obiectivelor generale si specifice au fost utilizate in conditii de legalitate, 

regularitate, eficacitate, eficienta si economicitate. 
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2.Management-ul riscurilor 

 

Politicile, management-ul riscului si rezultatele obtinute 

 

SNN asigura organizarea metodica si metodologica a functiei de risc management la nivelul intregii 

organizatii, ca parte integranta a culturii de securitate nucleara, dar si in vederea atingerii obiectivelor 

propuse de operare in conditii de siguranta si eficienta economica.  

Evaluarea riscurilor in cadrul SNN se face periodic (trimestrial), conform procedurii MR-00-01 – 

Managementul riscurilor in cadrul S.N. Nuclearelectrica S.A., iar rezultatele sunt prezentate in Raportul 

privind administrarea riscurilor, cu accent pe principalele riscuri cu care se confrunta Compania. 

 

Principalele categorii de riscuri prezentate trimestrial in Raportul de administrare a riscurilor sunt: 

▪ riscurile aferente securitatii nucleare (Nuclear Safety); 

▪ riscurile de securitate a informatiei, control garantii si protectie fizica (protectia materialului 

nuclear si a materialelor radioactive); 

▪ riscurile de conformitate, impartite in 3 subcategorii, respectiv riscuri de frauda, riscuri de 

conformitate (etica, integritate, conflict de interese) si alte riscuri de conformitate privind conformarea 

cu cadrul de reglementare extern (de exemplu: legi, ordonante, norme) si cu cel intern (de exemplu: 

politici, procese, proceduri interne). 

 

Incepand cu anul 2018, functia de risc management a fost reorganizata la nivel de companie, ingloband 

si analizand periodic riscurile identificate si evaluate de structurile din Sucursale si Sediul Central.  

Eforturile sustinute de implementare a culturii de risc management in cadrul intregii companii, 

intensificarea consilierii de specialitate a responsabililor cu riscurile departamentale, organizarea de 

traininguri pe teme de risc management, au condus la dezvoltarea competentelor responsabililor privind 

aplicarea corecta a metodologiei de management a riscurilor. Rezultatul actiunilor intreprinse este 

evidentiat de evolutia componentelor riscului, respectiv in cazul expunerii medii, se observa o tendinta 

de scadere atat pentru riscurile inerente cat si pentru cele reziduale, si totodata o diminuare 

semnificativa a expunerii medii reziduale, ceea ce demonstreaza ca riscurile identificate au fost atent 

evaluate si monitorizate, iar actiunile de diminuare a lor au fost eficiente si eficace. Astfel, SNN a reusit 

indeplinirea obiectivelor si indicatorilor economico-financiari, cu rezultate fara precedent pe parcursul 

ultimilor ani. 
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Aceeasi tendinta se observa si in reprezentarile grafice de tip “pie-chart” care ilustreaza ponderea 

riscurilor mici, medii si mari. In ultimii ani, riscurile mari au fost aproape inexistente in total riscuri, iar 

ponderea cea mai mare o au riscurile mici, ceea ce demonstreaza ca procesul de risc management este 

eficace, iar monitorizarea permanenta a actiunilor si instrumentelor de control, conduc la imbunatatirea 

continua a rezultatelor si la prevenirea producerii riscurilor semnificative. Limita de toleranta la risc a 

SNN, exprimata ca expunere la risc, este 14, riscurile cu scor inferior fiind considerate tolerabile, iar 

cele peste acest scor fiind considerate intolerabile.  

Rezultatele de exceptie ale functiunii de risc management isi regasesc ecoul in realizarea obiectivelor 

companiei si indeplinirea indicatorilor economico-financiari ai managementului, realizarea si 

monitorizarea investitiilor strategice, dar si in gestionarea eficienta a resurselor.   
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In vederea realizarii obiectivului de dezvoltare si imbunatatire a capabilitatilor de raportare, control si 

management al riscului,  SMR a implementat o serie de actiuni/masuri continue ce au in vedere 

perfectionarea cadrului de administrare a riscurilor, dintre care amintim: 

▪ Reducerea timpilor de raportare a informatiilor de risc (de administrare a riscurilor) si definirea 

indicatorilor de performanta (KPI) aferenti. Astfel, daca in primii ani de activitate a functiei de risk 

management, raportarea se facea in 2-3 luni de la perioada analizata, in prezent raportarea are loc in 

aproximativ 20 de zile de la incheierea trimestrului analizat. 

▪ Revizuirea periodica a riscului de contrapartida pentru toate contrapartidele cu care sunt incheiate 

contracte comerciale pe piata PC-OTC si nu numai.  

▪ Automatizarea/ digitalizarea proceselor de administrare a riscurilor prin dezvoltarea de aplicatii de 

administrare a circulatiei informatiei de risc (ARM). Aplicatia ARM adreseaza tot procesul de risc 

management: vizualizare, adaugare, modificare/ actualizare, returnare, stergere si validare riscuri, 

permite o perspectiva a evolutiei in timp a riscurilor, monitorizarea actiunilor asociate acestora si 

generarea de rapoarte de interes pentru managementul companiei. 

▪ Cresterea nivelului competentelor personalului Societatii in privinta administrarii riscurilor atat 

prin participarea la cursuri de pregatire cat si realizarea cu resurse interne a unor sesiuni de pregatire/ 

training pentru personalul SNN Executiv, CNE Cernavoda si FCN Pitesti. 

▪ Revizuirea si/sau recalibrarea/ ajustarea periodica a instrumentelor de administrare a riscurilor (de 

ex. proceduri interne, algoritmi si modele, scale de evaluare, profilul de risc, limita de toleranta la risc, 

fluxuri operationale si informationale). 
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Etapele dezvoltarii functiei de risc management la nivelul SNN SA:  

 

2018 si anterior 2019-2022 Viitor

▪Administrare riscuri pe baza de fise de risc 

si registru de risc
▪Administrare riscuri cu aplicatie software ▪     Administrare integrata a riscurilor

- Organizare departamentala/ in sucursale - Organizare si administrare centralizata la nivelul organizatiei
▪     Perspectiva multi-company (Nuclearelectrica, 

Energonuclear, Feldioara, NuclearServ)

- Registre de risc pe sucursale - Registru de risc unic ▪     Digitalizare crescuta a activitatii

- Comitete de risc in sucursale - Functionalitati si rapoarte predefinite

- Raportare ierarhica (down-top) - Corelare riscuri – amenintari – vulnerabilitati

- Agregare/ centralizare informatii in SMR ▪Stabilire profil de risc si limita de toleranta la risc

▪Evaluare risc de contrapartida comerciala ▪Evaluare risc de contrapartida comerciala

- Rapoarte si limite de risc - Rapoarte si limite de risc

▪Administrare risc de contrapartida bancara/ asiguratori

▪Verificare si monitorizare a garantiilor emise in favoarea SNN

▪Analiza/ implicare in proiecte strategice

▪Alte riscuri monitorizate/ analizate:

- Risc macroeconomic (intern si international)

- Risc de piata (incl. curs valutar)

- Risc climatic

- Risc demografic

- Risc/ amenintari geopolitic(e)

- Risc informatic (cyber risc)

- Risc Covid-19

▪Training personal

 
 

Strategia de management al riscurilor adoptata la nivelul SNN tine cont de obiectivele economico-

financiare asumate de conducere prin intermediul Planului de management, de realitatile mediului 

social si economic, precum si de evolutiile tehnico-stiintifice viitoare. Un element definitoriu in vederea 

eficientizarii monitorizarii riscurilor la nivelul unei companii in plina expansiune, il reprezinta procesul 

de digitalizare. Dezvoltarea si implementarea unor aplicatii software care sa sprijine, sa imbunatateasca 

si sa eficientizeze procesul de risk management la nivelul SNN, reprezinta o preocupare permanenta a 

conducerii actuale. De asemenea, investitia in resursa umana, cursurile de specialitate organizate de 

catre functia de risc management pentru salariatii intregii companii, conduc la consolidarea si 

dezvoltarea unei culturi de Securitate, bazata pe identificarea, evaluarea si monitorizarea riscurilor. 

 

Pe parcursul anului 2021, prin structura specifica (SMR), s-a continuat dezvoltarea culturii de risc 

management la nivelul organizatiei prin diseminarea notiunilor de risc atat catre ownerii de risc cat si 

catre ceilalti salariati ai companiei.  

Se intentioneaza imbunatatirea in continuare a cadrului de administrare a riscurilor, inclusiv a cadrului 

specific de reglementare interna, pentru dezvoltarea / imbunatatirea capabilitatilor de raportare, control 

si management integrat al riscului luand in considerare urmatoarele masuri/ actiuni: 

▪ Cresterea integrarii/ corelarii proceselor si mecanismelor de administrare a riscurilor corporatiste 

(altele decat cele de operare adresate de reglementari, standard si practice ale industriei nucleare) cu 

procesele si mecanismele de administrare a riscurilor aferente activitatilor de operare a centralei 

nuclearo-electrice, in scopul asigurarii unei adresari adecvate a riscurilor la care este expusa 

organizatia. 

▪ Revizuirea, imbunatatirea si/sau dezvoltarea (dupa caz) de procese si instrumente de administrare a 

riscurilor corporatiste, precum si revizuirea si/sau recalibrarea/ ajustarea periodica a instrumentelor de 

administrare a riscurilor (de ex. proceduri interne, algoritmi si modele, scale de evaluare, profilul de 

risc, limita de toleranta la risc, fluxuri operationale si informationale). 

▪ Continuarea automatizarii/ digitalizarii proceselor de administrare a riscurilor prin imbunatatirea 

aplicatiei de administrare a circulatiei informatiei de risc (ARM) si dezvoltarea altor aplicatii (de 

exemplu: administrarea a garantiilor emise in favoarea SNN). 

▪ Imbunatatirea fluxurilor informationale de circulare a informatiei privind riscurile in cadrul 

organizatiei, atat in scopul unei mai bune administrari a acestora in locatiile in care exista expunerea, 
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cat si a unei mai bune aplicari a principiului de luare informata a deciziilor din perspectiva riscurilor 

(RIDM – Risk-Informed Decision Making). 

 

Pe parcursul trimestrului 1, 2022, SMR a continuat activitatea de pregatire a salariatilor companiei si a 

livrat cu succes urmatoarele cursuri: 

 

DENUMIRE TRAINING / 

WORKSHOP 
NR. PARTICIPANTI PERIOADA DE DESFASURARE 

NOTIUNI TEORETICE SI APLICATE 

DE RISK MANAGEMENT 
287 FEBRUARIE-MARTIE 2022 

GDPR 392 FEBRUARIE-MARTIE 2022 

 

De asemenea, s-a continuat activitatea complexa de digitalizare a proceselor companiei, prin 

dezvoltarea aplicatiei AGNI privind gestionarea instrumentelor de garantare emise in favoarea SNN, 

prin descrierea detaliata de catre SMR a functionalitatilor dorite si dezvoltarea acestora de catre DTI, 

unele module fiind deja lansate pentru testare de catre personalul SMR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Control financiar 

Controlul financiar cadrul S.N. Nuclearelectrica S.A. face parte din a doua linie de aparare a sistemului 
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de control intern, este organizat in conformitate cu reglementarile legale si se constituie in: 

I. Controlul preventiv propriu cu cele doua forme 

a. controlul financiar preventiv - organizat in conformitate cu: 

 

i. Legea contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare; 

ii. Ordonanta de Guvern nr. 119/1999 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind 

controlul intern si controlul financiar preventiv; 

iii. Ordinul nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea 

controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care 

desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat, cu modificarile si 

completarile ulterioare;  

iv. OMFP nr. 555/07.05.2021 de actualizare a normelor metodologice referitoare la exercitarea 

controlului financiar preventive. 

 

b. controlul ex-ante/controlul proiectului BVC - care constă în verificarea fundamentării 

bugetelor de venituri şi cheltuieli şi a anexelor la acestea in vederea acordarii vizei de control preventiv 

pentru proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al SNN si a proiectelor bugetelor de venituri si 

cheltuieli ale subunitatilor din structura acestuia. 

 

II. Controlul operativ, care constă în:  

 

- verificarea unor activităţi sau operaţiuni economico-financiare desfăşurate în cursul exerciţiului 

financiar current; 

- compararea performanței efective cu standardele stabilite ale companiei pentru a se asigura că 

activitatile se desfasoară in conformitate cu previziunile; 

- verificarea respectarii prevederilor legale in executia bugetului de venituri si cheltuieli al SNN 

si al subunitatilor din structura acestuia; 

- elaborarea de analize economico-financiare pentru conducerea SNN in scopul fundamentarii 

deciziilor si a imbunatatirii performantelor. 

 

III. Controlul ex-post  

 

1. Control financiar de gestiune uterior (post-factum) pentru: 

- asigurarea integritatii patrimoniului ca expresie baneasca a mijloacelor economice cu sursele de 

finantare a acestora, precum si a rezultatelor financiare ale activitatii economice; 

- cresterea eficientei in utilizarea resurselor allocate si intarirea disciplinei bugetare si 

economico-financiare. 

 

2. Actiuni de Indrumare, Optimizare Activitati de Control Intern care au ca scop: 

 

- Analizarea modului in care sunt administrate procesele societatii, cu respectarea principiilor si 

standardelor de control intern, a eficientei si eficacitatii acestora; 

- Stabilirea actiunilor de optimizare a respectivelor procese in scopul imbunatatirii eficientei si 

eficacitatii lor din punct de vedere economic. 

Organizarea controlului financiar de gestiune in cadrul S.N. Nuclearelectrica S.A. are la baza 

necesitatea ca la nivelul societatii sa existe un sistem eficient de control, care sa asigure integritatea 

patrimoniului precum şi a bunurilor din domeniu public şi privat al statului şi al unităţilor administrativ-

teritoriale aflate în administrarea, în concesiunea sau în închirierea acestora;; intarirea disciplinei 
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bugetare si economico-financiare; respectarea prevederilor legale incidente activitatii, a reglementarilor 

si a deciziilor interne; cresterea eficientei in utilizarea resurselor alocate. 

 

Controlul Financiar de Gestiune in cadrul S.N. Nuclearelectrica S.A. este organizat si exercitat in 

conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 94/2011 privind organizarea si functionarea inspectiei 

economico - financiare, aprobata prin Legea nr. 107/2012 si H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune, 

acoperind toate structurile din organigrama societatii. 

Controlul Financiar de Gestiune este organizat pentru: 

 

➢ A da asigurare ca cerintele de afaceri ale companiei sunt indeplinite; 

➢ A descoperi zonele în care nu este asigurata conformarea cu cerintele legale in vigoare; 

➢ A descoperi zonele în care politica si procedurile companiei nu sunt urmate si respectate; 

➢ A livra analize relevante si in timp util, baza pentru decizia de management; 

➢ A preveni si descoperi prejudicii sau fraude 

 

Controlul Financiar de Gestiune este un instrument economic care subscrie obiectivelor asumate 

prin planul de administrare privind consolidarea sistemului de control intern si serveste 

intereselor SNN prin: 

 

- actiunile de prevenire si/sau de detectare a unor situatii de disfunctionalitate; 

- actiunile de verificare, respectiv de acordare a vizei de control preventiv pe proiectul bugetului de 

venituri si cheltuieli al societatii si/sau subunitatilor din structura acesteia. 

 

Dezvoltarea si perfectionarea controlului financiar de gestiune sporeste calitatea, performanta si 

responsabilitatea managementului financiar in procesul utilizarii resurselor entitatii. 

 

Obiectivele controlului financiar de gestiune sunt: 

 

- Asigurarea integritatii patrimoniului ca expresie baneasca a mijloacelor economice cu sursele de 

finantare a acestora, precum si a rezultatelor financiare ale activitatii economice; 

- Cresterea eficientei in utilizarea resurselor alocate prin verificarea legalitatii, regularitatii si 

conformitatii operatiunilor, identificarea slabiciunilor sistemului de control intern, care au generat 

erori sau au permis aparitia fraudei, gestiunea defectuoasa sau frauduloasa; 

- Intarirea disciplinei bugetare si economico-financiare;  

- Respectare a prevederilor legale, a reglementarilor si deciziilor interne. 

Scopul controlului financiar de gestiune este de a informa Consiliul de Administratie al S.N. 

Nuclearelectrica S.A. si de a comunica Directorului General informaţiile referitoare la performante, 

precum si informatii privind: 

- executarea operatiunilor intr-un mod ordonat, etic, economic si eficient; 

- indeplinirea obligatiilor cu responsabilitate; conformitatea cu legile si reglementarile interne in 

vigoare; 

- protejarea resurselor impotriva pierderilor, abuzurilor si daunelor; 

- intarirea sistemului de control intern, astfel incat sa asigure, in mod eficient, prevenirea 

iregularitatilor si recuperarea pierderilor cauzate de nereguli sau fraude. 

In cadrul S.N. Nuclearelectrica S.A. organizarea controlului financiar de gestiune respecta principiile de 

segregare, Departamentul Control Financiar si Managerial (DCFM) fiind responsabil pentru efectuarea 

controlului financiar de gestiune (CFG) in toate subunitatile SN Nuclearelectrica SA si avand 
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independenta operationala prin subordonare directa la Directorului General. 

 

In conformitate cu prevederile legale, Consiliul de Administratie a fost informat trimestrial, sau ori de 

cate ori a fost nevoie, asupra exercitarii si rezultatelor controlului financiar de gestiune. 

In cadrul SNN controlul financiar de gestiune se desfasoara in baza programului anual de activitate 

avand la baza proceduri specifice proprii, emise in conformitate cu prevederile legale incidente 

activitatii – O.U.G. nr. 94/2011 privind organizarea si functionarea inspectiei economico - financiare, 

aprobata prin Legea nr. 107/ 2012 si H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune precum si cu asimilarea 

bunelor practici in domeniu. 

In perioada 2019-2021 au fost atinse obiectivele specifice activitatii de control financiar de gestiune, au 

fost efectuate toate cele 65 actiuni prevazute in programul de activitate aprobat precum si s-au realizat 

21 verificari inopinate/tematice, dispuse de Directorul General, in afara programului de activitate, 

actiuni operative de indrumare si optimizare activitati de control intern, in baza atributiunilor legale de 

elaborare analize economico-financiare pentru conducere în scopul fundamentării deciziilor şi a 

îmbunătăţirii performanţelor si in conformitate cu reglementarile interne privind actiunile de indrumare, 

optimizare activitati de control intern, care servesc managementului si intereselor SNN prin prevenirea 

sau de detectarea unor situatii de disfunctionalitate in scopul asimilarii de bune practice si 

implementarii actiunilor de eficientizare. 

In sinteza, actiunile de control au vizat urmatoarele obiective generale: 

• Respectarea prevederilor legale in executia bugetului de venituri si cheltuieli; exactitatea si 

realitatea raportarilor efectuate; monitorizarea executiei curente a BVC la nivel de subunitate si, in 

analitic, la nivel de structura organizatorica.  

• Modul de recunoastere a serviciilor executate de terti; realitatea, necesitatea si oportunitatea 

cheltuielilor angajate. 

• Monitorizarea modului de realizare a masurilor stabilite ca urmare a controlului financiar de 

gestiune, realitatea si exactitatea comunicarilor referitoare la realizarea masurilor aprobate prin 

rapoartele de control intocmite de DCFM, verificarea incadrarii in termenele stabilite. 

• Modul de derulare a procedurilor privind actiunile pentru determinarea prejudiciului urmare a unei 

contestatii introduse la CNSC sau la instanta de judecata. 

• Verificarea calitatii si fiabilitatii informatiilor raportate de compartimente in operatiunea de 

autoevaluare a SCIM. 

• Verificarea modului de decontare a reparatiilor efectuate din parcul auto propriu al Sucursalei CNE 

• Impozitul pe veniturile realizate de nerezidenti; documente justificative, modul de calcul si 

respectarea termenelor de virare. 

• Respectarea prevederilor legale si a reglementarilor interne cu privire la incasarile si platile in lei si 

valuta cu numerar prin casierie: verificarea modului de efectuare a platilor cu numerar (deplasari in 

interes de serviciu, achizitii marunte); verificarea modului de intocmire si utilizare a documentelor 

justificative privind platile in numerar in lei si in valuta; verificarea modului in care este condusa 

evidenta contabila privind platile si incasarile in numerar (in lei si in valuta). 

• Modul de recunoastere a activelor circulante si a imobilizarilor de natura stocurilor, inlcusiv piese 

de schimb din categoria imobilizarilor corporale; modul de respectare a reglementarilor legale si 

procedurilor interne privind receptia, pastrarea, conservarea si utilizarea activelor circulante de 

natura stocurilor, inclusiv a pieselor de schimb din categoria imobilizarilor corporale. 

• Tratamentul contabil si fiscal al mijloacelor de transport din parcul auto propriu. 

• Modul de realizare a veniturilor din productia vanduta, bugetate pentru anul 2018 la nivelul 

sucursalei CNE. 
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• Respectarea prevederilor legale si a reglementarilor interne in efectuarea achizitiilor; verificarea 

modului de respectare a disciplinei contractuale in activitatea de achizitii 

• Respectarea prevederilor legale şi a reglementărilor interne cu privire la modul de efectuare si 

valorificare a rezultatelor inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor şi 

capitalurilor proprii 

• Respectarea prevederilor legale si a reglementarilor interne cu privire la recunoasterea activelor 

imobilizate, determinarea valorii lor contabile si a cheltuielilor cu amortizarea si a pierderilor din 

deprecierea acestora. 

• Respectarea prevederilor legale si a reglementarilor interne cu privire la incasarile si platile in lei si 

valuta cu numerar prin casierie: verificarea modului de efectuare a platilor cu numerar (deplasari in 

interes de serviciu, achizitii marunte); verificarea modului de intocmire si utilizare a documentelor 

justificative privind platile in numerar in lei si in valuta; verificarea modului in care este condusa 

evidenta contabila privind platile si incasarile in numerar (in lei si in valuta). 

• Analiza, monitorizarea si reflectarea costurilor aferente activitatilor de mentenanta 

utilaje/echipamente/instalatii tehnologice. 

 

De asemenea, au fost efectuate verificari in vederea emiterii avizului de control preventiv cu privire la 

respectarea prevederilor legale in fundamentarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al SN 

Nuclearelectrica SA si, incepand cu anul 2021, a bugetelor unor filiale asupra carora SNN S.A. 

manifesta controlul semnificativ al deciziilor si al operatiunilor. 

 

In baza verificarilor derulate in perioada 2019 – trim I 2022 au fost efectuate 91 de actiuni, dupa cum 

urmeaza: 

  
 

Prin rapoartele de control s-au stabilit stabilit 178 masuri corective, termene si responsabilitati de 

solutionare, structurate astfel: 
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Prin implementarea masurilor de remediere si actiunilor stabilite prin actele de control a fost 

atins obiectivul asumat prin Planul de administrare cu privire la adecvarea Sistemului de Control 

Intern cu accent pe mediul de control, atitudinea managementului si managementul controalelor 

implementate, s-au inregistrat progrese pe latura preventiva precum si optimizari trasabile ale 

activitatilor sau proceselor care au facut obiectul verificarilor, au fost furnizate analize care au 

constituit suport in fundamentarea deciziilor de management si imbunatatirea performantelor, s-

au facut propuneri in vederea intaririi sistemului de control intern, astfel incat sa asigure, in mod 

eficient, prevenirea iregularitatilor, executarea operatiunilor intr-un mod ordonat, etic, economic 

si eficient, cu protejarea resurselor impotriva pierderilor, in acord cu prevederile bugetare, 

principiile managementului financiar, transparenta, economicitate, eficienta si eficacitate. 

 

4.Conformitate 

Pentru a promova si consolida integritatea in desfasurarea activitatilor sale, Nuclearelectrica a dezvoltat 

un program de conformitate cuprinzand politici si principii menite sa incurajeze si faciliteze activitatea 

de prevenire, detectare si combatere a faptelor de coruptie, pentru atingerea obiectivelor stabilite prin 

Planul de Administrare 2018-2022. 

 

Procedurile, regulile si standardele companiei orienteaza personalul in punerea in practica a 

sistemului anticoruptie, ajuta angajatii sa adere la politicile companiei, sa ia deciziile corecte si sa 

previna incalcarea legilor si normelor.  Astfel, SNN a demarat si continuat procesul de optimizare a 

cadrului intern procedural cu privire la conformitate, preventie si avertizorii de integritate. Aceasta s-a 

concretizat prin elaborarea politici, proceduri si mecanisme specifice de preventie si control.   
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Politica anticoruptie incurajeaza si faciliteaza activitatea de prevenire si combatere a faptelor de 

coruptie, stabilind principii anticoruptie pentru toti angajatii precum si partenerilor de afaceri.  Modul 

de conformare la politica anticoruptie a fost definit printr-o procedura prin care se reglementeaza 

domeniul si structura functiei de conformitate, stabilita in scopul de a se asigura conformarea cu 

principiile stabilite in politica anticoruptie.   

In anul 2020 au fost implementate controalelor anticoruptie, financiare si non-financiare prin care 

sunt stabilite controale relevante pentru prevenirea si detectarea riscurilor de coruptie pentru 

consolidarea sistemului de control intern. Compania asigura mecanisme de control intern si metode de 

identificare a abaterilor pentru evaluarea conformitatii activitatilor in raport cu principiile si normele de 

etica si integritate.  

  

Acordarea sponsorizarilor de catre SNN este supusa unei proceduri care stabileste modul de 

atribuire si procesare a acestui tip de actiuni, in conformitate cu legislatia aplicabila. Pentru 

minimizarea riscurilor de conformitate si reputationale, Biroul Conformitate participa la sedintele 

Comitetului de Evaluare si Selectie a sponsorizarilor. 

Evaluarea partenerilor de afaceri din perspectiva riscurilor asociate sistemului de conformitate 

anticoruptie include un proces prin care se urmareste minimizarea riscurilor asociate sistemului de 

management anti-mita implementat de partenerii de afaceri.   

 

In acest sens, furnizorii SNN cu o valoare a contractelor de achizitii mai mare de 135.000 lei si clientii 

cu contracte negociate sunt evaluati din punct de vedere al riscului general de coruptie.  Biroul 

Conformitate a pus la dispozitia partenerilor de afaceri, incadrati in categoria risc mediu, extrase din 

politicile de conformitate ale SNN cu scopul de a fi luate in considerare de managementul si salariatii 

implicati in procesele de negociere/derulare a contractelor.  

 

 
Protejam interesele clientilor si societatii printr-o selectie atenta a furnizorilor si partenerilor nostrii.  

Consideram ca respectarea standardelor de conformitate reprezinta un factor deosebit in promovarea 

relatiilor noastre de afaceri si insistam, inclusiv prin clauzele contractuale, ca partenerii sa respecte 

normele si regulamentele in vigoare. 

 

Gestionarea conflictelor de interese este foarte importanta in protectia impotriva daunelor 

reputationale si subminarii increderii publicului in integritatea societatii.  In acest sens Regulamentul 

Intern prevede ca toti angajatii sa declare potentialele conflicte de interese prin completarea unor 

declaratii, in acest sens.  In 2021 s-a trecut la digitalizarea procesului de gestionare a conflictului de 

interese prin dezvoltarea, cu resurse interne, a unei aplicatii care permite depunerea on-line a 
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declaratiilor prevazute in Regulamentul Intern. 

 

Acordarea sau primirea de beneficii/cadouri este posibila in limitele legislatiei si regulamentelor 

interne prin care sunt stabilite reguli/interdictii si sunt oferite indrumari cu scopul de a proteja compania 

in fata abaterilor etice si a oricaror alte aspecte de neconformitate legate de acceptarea si acordarea de 

beneficii.  Cadourile sau beneficiile primite de personalul SNN, care se incadreaza in prevederile 

procedurii specifice, sunt evaluate si inregistrate. 

Personalul SNN este incurajat sa raporteze cu buna credinta actiunile ilicite sau abaterile cunoscute, 

potentiale sau suspectate, fara teama de represalii. Cand au dubii daca un aspect trebuie raportat, 

angajatii pot solicita clarificari consilierului de etica sau reprezentantului privind conformitatea. 

 

Procesul de administrare a riscurilor este un proces continuu si ciclic integrat in sistemul de 

management al SNN.  Riscurile sunt analizate si evaluate trimestrial, cu o concentrare pe aspectele 

legate de circumstante, aparitia de riscuri noi, modificari de impact sau probabilitate, stadiul 

implementarii si eficacitatea masurilor de control.  Aceasta analiza vizeaza si zonele de risc 

identificate in zona coruptiei sau fraudelor. 

 

Activitatea de preventie este sustinuta printr-un program de training derulat si implementat la nivelul 

Sediului Central si Sucursalelor, prin care sunt diseminate cunostintele si instruit personalul SNN cu 

privire la conformarea cu procedurile specifice de etica, integritate, anti-frauda si anti-coruptie.  Astfel, 

au fost elaborate cursuri interne de prezentare a principalelor componente ale programului de etica si 

conformitate, precum si a politicii anticoruptie. 

 

Numar participanti la cursuri in 2020: 

Curs Total participanti din 

care: 

CNE FCN Executiv 

Evitarea conflictului de interese 1.606 1263 347 77 

Rolul avertizorului de integritate 1.302 888 353 62 

 

Numar participanti la cursuri in 2021: 

Curs Total participanti din 

care: 

CNE FCN Executiv 

Evitarea conflictului de interese 916 498 352 66 

Rolul avertizorului de integritate 1202 760 344 96 

 

La nivelul SNN sediul central au avut loc si instruiri/cursuri sustinute cu ajutorul unor resurse externe la 

care au participat persoane cheie ale organizatiei. 

Biroul Conformitate desfasoara activitati de preventie acordand consultanta in privinta 

comportamentului si practicilor etice in legatura cu interpretarea regulilor interne si externe in raport cu 

solicitarile partenerilor de afaceri.  In acest scop, pentru a face mai usor de inteles si respectat, 

principiile de etica si integritate au fost formalizate prin redactarea unor ghiduri Ghidul de 

Conformitate, Ghidul Furnizorilor, Ghidul Consilierului de Etica si Ghidul privind Selectia si 

Recrutarea Resursei Umane.  

SNN SA a aderat la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare al 

Strategiei Nationale Anticoruptie pentru perioadele 2016-2020 si 2021-2025, sens in care si-a 

exprimat ferm decizia de a condamna coruptia in toate formele in care se manifesta si de a-si exprima 

angajamentul de a combate acest fenomen prin toate mijloacele legale pe care le are la dispozitie.   
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Anual SNN face obiectul auditului de supraveghere realizat de organismul de certificare, in vederea 

confirmarii conditiilor de implementare a standardului ISO 37001 - sistemul de management anti-

mita. Cu aceaste ocazii au fost evaluate pozitiv progresele inregistrate pe acest segment.  

Unul din obiectivele asumate prin Planul de Administrare este realizarea unui benchmarking regulat 

cu entitati la nivel international si adoptarea celor mai bune practici internationale in domeniul 

managementului anti-mita. Astfel, Biroul Conformitate a pregatit si prezentat documentatia necesara in 

Comitetul Tehnico-Economic si Stiintific al SNN, a intreprins demersurile solicitate de Forumul 

Economic Mondial prin completarea formularelor, declaratiilor si chestionarelor premergatoare 

verificarilor, si a participat in acest sens la intalnirile virtuale cu membrii Forumului.  

In urma acestor actiuni SNN a devenit, in data de 13.07.2021, prima companie din Romania 

partener al Forumului Economic Mondial si membra a Initiativei privind Parteneriatul 

Impotriva Coruptiei.  Parteneriatul cu Forumul Economic Mondial permite cresterea vizibilitatii pe 

scena internationala, coordonarea unor actiuni colective asupra unor teme strategice ale SNN, 

participarea la initiative globale, cum ar fi zero emisii de carbon, consum de energie din surse curate, 

angajament pentru etica si integritate si acces extins la informatii atent selectate, rapoarte, briefing-uri, 

white-papers. 

Principalele activitati prevazute in cadrul programului de conformitate pentru anul 2022, sunt:  

• Implementarea obiectivelor si masurilor de transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei 

prevazute Strategia Nationala Anticoruptie 2021-2025.  

• Participarea la initiativele guvernamentale privind domeniul antifrauda/anticoruptie, si la 

evenimentele organizate de AMCHAM Romania si alte organizatii nationale privind promovarea 

integritatii in mediul de afaceri din Romania.  

• Participarea la platforma “Initiativa pentru un Parteneriat Impotriva Coruptiei” organizatea de 

Forumul Economic Mondial si transferul expertizei acumulate, prin imbunatatirea cadrului 

normativ intern.  

• Continuarea activitatilor de control si monitorizare a zonelor de risc si de diseminare a principiilor 

de etica si integritate catre angajati si partenerii nostrii.  

• Revizuirea procedurilor anticoruptie si antifrauda pentru reflectarea schimbarile aparute in 

legislatie. Sunt vizate in principal recomandarilor privind avertizorul de integritate mentionate de 

Directiva UE 1937/2019 prin cadrul legislativ national care va fi adoptat precum si actul normativ 

care asigura tranzitia catre Strategia Nationala Anticoruptie actuala, 2021-2025.  

• Planificarea programelor de training in functie de expunerea personalului la riscul specific. 

 

Pe parcursului trimestrului 1, 2022, Biroul Conformitate a realizat cu succes urmatoarele activitati 

semnificative: 

• Re-certificare in urma auditului de supraveghere pentru sistemului de management anti-

mita ISO 37001; 

• Adoptarea Agendei de Integritate a SNN, cerinta Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025; 

• Participarea la Platforma de Cooperare cu Mediul de Afaceri organizata de Ministerul Justitiei in 

vederea monitorizarii implementarii Strategie Nationale Anticoruptie; 

• Activitati de coordonare si indrumare acordate EnergoNuclear in vederea dezvoltarii sistemului de 

management anti-mita, adoptarii politicilor si procedurilor specifice anticoruptie precum si a 

obiectivelor Strategiei Nationale Anticoruptie, respectiv Agendei de Integritate; 

• Evaluari curente ale solicitantilor de sponsorizari, partenerilor de afaceri si ale unor situatii/spete 

in raport cu politicile si procedurile de integritate, ale sistemelor de management anti-mita si ale 

legislatiei privind conflictul de interese. 
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5. Audit  

Infiintata in anul 2018, Directia de Audit si Managementul Riscului (DAMR) este condusa de un 

Director si se afla in subordinea directa a Directorului General, avand urmatoarele atributii principale: 

▪ Desfasoara activitati de audit intern prin intermediul Departamentului de Audit Intern (DAI) pentru 

a evalua daca sistemele de management si control intern ale societatii sunt conforme cu normele de 

legalitate, eficienta, eficacitate, regularitate si/sau economicitate, in functie de situatie; aceasta activitate 

se desfasoara cu respectarea principiului independentei functiunii de audit intern in cadrul companiei; 

▪ Asigura organizarea si efectuarea de misiuni si/sau activitati specifice de antifrauda prin 

intermediul Biroului Antifrauda (BA), infiintat in anul 2019, ce are si rolul de a acorda suport in cadrul 

misiunilor de audit derulate de catre Departamentul Audit Intern, atunci cand exista suspiciuni sau 

riscuri de frauda; 

▪ Asigura coordonarea si monitorizarea procesului de management al riscului si organizeaza, 

coordoneaza si indruma metodologic procesul de administrare a riscurilor care ar putea afecta realizarea 

obiectivelor de afaceri ale organizatiei si monitorizeaza realizarea/implementarea actiunilor care 

plaseaza si mentin riscurile in limite acceptabile, prin intermediul Serviciului Managementul Riscului 

(SMR). 

▪ In cursul anului 2019, conform noii organigrame SNN, Biroul Conformitate a trecut din 

subordinea DAMR in cea a Directorului General, fiind incadrat cu personal (un salariat) incepand din 

luna noiembrie 2019.   

 

Departamentul de Audit Intern este constituit distinct in subordinea directa a Directorului Directiei 

Audit si Managementul Riscului, directie aflata in subordinea directa a Directorului General al SNN, 

exercitand o functie distincta si independenta de activitatile entitatii publice. Din punct de vedere 

functional (operational), Departamentul de Audit Intern, parte din Directia Audit si Managementul 

Riscului functioneaza in subordinea Consiliului de Administratie / Comitetului de Audit, ceea ce ii 

asigura independenta fata de toate structurile din cadrul societatii. Incepand cu anul 2020, 

Departamentul de Audit Intern din cadrul SNN si-a extins aria de acoperire pentru a prelua si activitatea 

de audit intern a entitatii subordonate – EnergoNuclear S.A., in baza Referatului 6826 / 03.06.2020, 

aprobat de Directorul General al SNN. 

 

In vederea contribuirii la indeplinirea obiectivelor generale setate prin Planul de Administrare, in 

special cel legat de dezvoltarea/imbunatatirea capabilitatilor de raportare, control si management al 

riscului, DAI a continuat demersurile intregirii si mentinerii in cadrul echipei a unui personal certificat 

cu o experienta bogata in audit intern si cu o expertiza financiara buna.  

 

Profesionalismul si experienta auditorilor interni au condus la o eficienta sporita in atingerea 

obiectivelor propuse, aspect confirmat si de rezultatele obtinute in perioada 2018-2022, dupa cum se 

prezinta succint mai jos.  

 

I) Ca urmare a complexitatii obiectivelor asumate prin planul de management, investitiilor ambitioase, 

planului de mitigare a riscurilor identificate, necesitatii cresterii eficientei, eficacitatii si economicitatii 

utilizarii resurselor disponibile precum si a increderii acordate echipei de audit numarul misiunilor de 

audit intern, in special cele ad-hoc (solicitari din partea managementului) si de consiliere a crescut 

semnificativ.  
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Evolutie numar misiuni de audit

 
Increderea managementului in profesionalismul echipei de audit s-a evidentiat si prin solicitarea de 

misiuni de consiliere care au vizat: 

 

▪ analiza si identificarea acelor servicii / afaceri, care internalizate ar putea conduce la obtinerea unor 

reduceri ale costurilor de operare si a unor sinergii pentru SNN in perspectiva infiintarii unei entitati 

afiliate care sa preia desfasurarea acestor activitati. In urma misiunii de audit, Consiliul de 

Administratie al SNN a avizat prin Decizia nr. 178/15.09.2020 infiintarea unei filiale, integral detinute 

de catre SNN, in calitate de asociat unic precum si inaintarea spre aprobare de catre Adunarea Generala 

Extraordinara a Actionarilor (AGEA) a infiintarii filialei in vederea internalizarii unor servicii si 

realizarea de economii in ceea ce priveste costurile companiei (nota nr. 10636/08.09.2020). In anul 

2021, AGEA a aprobat actul constitutiv al filialei de servicii.   

▪ diagnosticarea situatiei existente a sistemului de controale interne pe sub-procesul de raportari 

financiare (SCI-RF) si elaborarea unei matrici formale a controalelor cheie (ca un prim pas in 

implementarea ulterioara a unui SCI pe intreg procesul de gestiune contabila si raportari financiare) 

care ulterior sa fie testate anual in vederea evaluarii eficientei si adecvarii lor.  

▪ facilitarea relatiilor dintre consultantul extern si SNN in vederea elaborarii unei matrici de controale 

si a unei diagrame de proces optime, cu arii de imbunatatit pentru un sistem minimal de controale 

interne pe sub-procesul de raportari financiare SNN. Expertiza unui consultant / evaluator extern pentru 

evaluarea, optimizarea si testarea sistemului a fost necesara pentru ca aceasta abordare confera DAI 

independenta si obiectivitatea necesara intretinerii si testarii ulterioare a sistemului de controale interne 

pe procesul de raportari financiare. 

 

II)  Imbunatatirea calitatii rapoartelor emise catre management si obtinerea de plus valoare in cadrul 

proceselor evaluate s-a transpus si in raspunsul mentionat de functiile auditate la finalul misiunilor de 

audit, inclusiv prin completarea chestionarului de feedback, precum si prin  gradul ridicat de acceptare a 

recomandarilor / masurilor de audit. Valoarea obtinuta pentru indicatorii “Cresterea gradului de 

satisfactie al auditatului” si “Gradul de acceptare a recomandarilor/masurilor de audit” a fost constant 

100%, ceea ce a contribuit la atingerea obiectului specific privind cresterea calitatii serviciilor oferite de 

DAI, obiectiv cascadat din cel general privind dezvoltarea / imbunatatirea capabilitatilor de raportare, 

control si management al riscului. 

 

III) Imbunatatirea capabilitatilor de raportare, control si management al riscului s-a evidentiat si prin 

Rapoartele Curtii de Conturi a Romaniei (CCR) care a verificat in anul 2021 activitatea SNN SA, 
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deficientele constatate de auditorii externi fiind semnificativ reduse ca numar si impact financiar fata de 

alte controale precedente. De asemenea, auditorii externi au apreciat pozitiv activitatea DAI, 

mentionand in raport acest aspect. Dincolo de realizarea planurilor de audit anuale si raportarea la timp 

catre entitatile ierarhic superioare si de control ale statului, auditorii externi CCR au mentionat ca in 

perioada 2018-2020 activitatea DAI a fost exercitata asupra tuturor domeniilor prevazute de legislatia 

specifica privind auditul public intern. 

 

Biroul Antifrauda 

In acord cu prevederile Planului de Administrare al SNN, care vizeaza implementarea de catre 

managementul societatii a principiilor de guvernanta corporatista prin adoptarea unei conduite bazate pe 

responsabilitate, profesionalism si etica, incepand cu anii 2018-2019 activitatea de antifrauda si 

conformitate a fost initial organizata la nivelul Directiei Audit si Managementul Riscului, prin 

intermediul Biroului Conformitate, ce a avut un dublu rol, acela de preventie in cadrul societatii (prin 

elaborarea de proceduri specifice si predarea de cursuri/instructaje angajatilor), cat si de suport pentru 

activitatea de audit. 

In respectiva perioada s-a derulat un amplu proces de modernizare/completare a cadrului procedural 

intern, fiind implementate si popularizate la nivelul angajatilor zeci de proceduri noi, coduri de etica si 

conduita, modificari si completari ale Regulamentului Intern, care au avut drept finalitate obtinerea, la 

inceputul anului 2020, a certificarii ISO 37001-2016 - Sistemul de management anti-mita. In paralel, in 

cadrul companiei a fost operationalizat sistemul de raportare a neregulilor, a fost asigurata 

functionalitatea permanenta a acestuia si s-a imbunatatit capacitatea de investigare a sesizarilor, in 

conditii de eficienta si operativitate.  

In majoritatea cazurilor, sesizarile receptionate prin intermediul Avertizorului de Integritate au condus 

la efectuarea de investigatii antifrauda/conformitate sau au determinat initierea unor misiuni de audit 

public intern ad-hoc.  

 

Ca urmare a reorganizarii companiei, in cea de-a doua parte a anului 2019 s-au separat functiunile de 

antifrauda si anticoruptie, datorita exigentelor impuse de Sistemul de management anti-mita. Astfel, 

Biroul Conformitate a fost transferat in subordinea Directorului General, iar Biroul Antifrauda a fost 

infiintat in cadrul Directiei Audit si Managementul Riscului. 

In luna august 2020, a fost intocmit Programul Antifrauda, discutat si avizat ulterior in cadrul 

Consiliului de Administratie al SNN. Obiectivele urmarite prin Programul Antifrauda au condus la 

imbunatatirea activitatii de gestionare a riscurilor de conformitate si frauda, pe mai multe planuri, asa 

cum sunt:  

• implementarea/actualizarea de proceduri, coduri de conduita, promovarea si comunicarea lor 

constanta, in vederea dezvoltarii unei culturi de etica si integritate la nivelul intregului personal si 

al partenerilor de afaceri;   

• operationalizarea sistemului de management in conformitate cu prevederile standardului ISO 

37001 Anti-mita;  

• derularea activitatii de preventie, inclusiv prin traininguri specializate destinate personalului. 

Prin intermediul Biroului Antifrauda, a fost acordat suport in cadrul misiunilor de audit derulate de 

catre Departamentul Audit Intern, in cazurile in care exista suspiciuni sau riscuri de frauda si s-a 

asigurat investigarea operativa a sesizarilor receptionate prin intermediul Avertizorului de Integritate.  

In cadrul Programului Antifrauda, in vederea diminuarii riscurilor asociate fenomenului de frauda, au 

fost propuse, initial, spre implementare, la nivelul SNN, un numar de 13 masuri, pe parcurs una fiind 

eliminata. 

Conform evaluarii efectuate la finele anului 2021, din cele 12 masuri ramase, pentru 9 stadiul este 

implementat, pentru 1 partial implementat, iar pentru 2 in curs de implementare. 
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# Masuri antifrauda Status @ noiembrie 

2021 

1 Rotatia pe posturi sau realizarea concediilor de odihna de catre salariati Partial implementat 

2 Audituri / controale surpriza Implementat 

3 Evaluarea formala si periodica a riscului de frauda Implementat 

4 Politica antifrauda Implementat 

5 Training de frauda pentru angajati Implementat 

6 Training de frauda pentru sefi si directori In curs de 

implementare 

7 Hotline (via avertizorul de integritate) Implementat 

8 Comitet de Audit independent Implementat 

9 Audit extern asupra eficientei controalelor interne pe raportarea 

financiara 

In curs de 

implementare 

10 Audituri interne Implementat 

11 Cod de conduita Implementat 

12 Audit extern al situatiilor financiare Implementat 

 

In ceea ce priveste masura antifrauda in curs de implementare, privind Audit extern asupra eficientei 

controalelor interne pe raportarea financiara, precizam ca, in cursul anului 2021, Departamentul 

Audit Intern a efectuat o misiune de consiliere prin care a elaborat o matrice a controalelor cheie 

pe procesul de raportare financiara, in scopul de a fi testate anual pentru eficienta. In prezent, este in 

derulare un contract de consultanta ce are ca obiect furnizarea de servicii de audit asupra 

eficientei controalelor interne in procesul de raportare financiara, prin care a fost deja evaluata si 

imbunatatita matricea controalelor cheie, urmand ca in primul semestru al anului 2022 sa se finalizeze 

si ultima faza a procesului, respectiv testarea modului in care au fost implementate. Scopul final este 

acela ca Directia Financiara sa poata da asigurari rezonabile asupra eficientei si adecvarii controalelor 

pe procesul de raportare financiara. 

 

Pentru implementarea masurilor prevazute in Programul Antifrauda s-a actionat pe toate palierele, 

respectiv prevenire, determinare/detectare si investigare si au fost initiate teste destinate identificarii 

acelor cazuri care ar putea avea la baza o frauda. 

In cursul anului 2021 au fost efectuate de catre Biroul Antifrauda, cu sprijinul nemijlocit al 

Departamentului Audit Intern o serie de teste antifrauda (prin analiza bazelor de date) la nivelul SNN si 

al FCN, iar in anul 2022 urmeaza a se realiza si la nivelul CNE, astfel incat, cel putin o data la doi ani, 

atat pentru SNN, cat si pentru cele doua sucursale, CNE si FCN, sa fie acoperite integral toate 

verificarile prevazute in Programul Antifrauda. 

Acestea vizeaza, in principal, urmatoarele domenii: licitatii aranjate, furnizori fictivi, facturi modificate, 
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bunuri si servicii nereceptionate, facturi duplicate, plati dublate, conturi furnizori invalide, cantitati de 

bunuri achizitionate in exces, plati inregistrate incorect si incomplet, angajati/salarii fictive. 

Pe parcursul trimestrului 1, 2022, Biroul Antifrauda impreuna cu Departamentul Audit Intern au 

efectuat teste antifrauda la nivelul CNE, care privesc urmatoarele aspecte: bunuri si servicii 

nereceptionate, facturi duplicate / modificate, plati dublate si salarii fictive. Concluziile acestor testari 

confirma, printr-o asigurare rezonabila, ca sistemul de control intern functioneaza eficient, fara a oferi 

conducerii companiei semnale de ingrijorare. 

6. Activitatea in comitete 

Conform Actului Constitutiv al Societatii si in concordanta cu OUG nr. 109/2011 cu modificarile si 

completarile ulterioare, Consiliul de Administratie are obligatia de a constitui un comitet consultativ 

pentru audit si un comitet consultativ pentru nominalizare si remunerare. De asemenea, legislatia 

permite constituirea si a altor comitete specializate, formate din cel putin 2 membri ai consiliului si cel 

putin un membru al fiecarui Comitet consultativ trebuie sa fie administrator neexecutiv independent.  

Astfel, in cadrul Consiliului de Administraţie al SNN au fost infiintate următoarele comitete: 

• Comitetul Consultativ de Nominalizare și Remunerare; 

• Comitetul Consultativ de Audit;  

• Comitetul Consultativ pentru Securitate Nucleara și 

• Comitetul Consultativ pentru Strategie, Dezvoltare și Proiecte Mari de Investitii. 

Comitetele Consultative sunt insarcinate cu desfasurarea de investigatii si cu elaborarea de recomandari 

pentru Consiliul de Administratie, in domeniile specifice, si inainteaza acestuia, in mod regulat, 

rapoarte asupra activitatii lor. 

Sinteza activitatii desfasurate in calitate de membru in cadrul comitetelor consultative , se prezinta 

astfel: 

Comitetul Consultativ pentru Securitatea Nucleara 

Comitetul Consultativ pentru Securitate Nucleara a fost constituit in conformitate cu art. 34 din O.U.G. 

nr. 109/2011, prin Hotararea nr. 27 a Consiliului de Administratie din data de 26 august 2013. 

Secretariatul acestui comitet este asigurat de Departamentul de Securitate Nucleara din cadrul Directiei 

Tehnice si Securitate Nucleara a SNN – Sediul Central. Scopul acestui Comitet este acela de a asigura 

asistenta si / sau evaluare independenta in domeniul securitatii nucleare si al protectei mediului cu 

privire la anumite aspecte specifice si in concordanta cu masurile tehnice stabilite si asumate care 

reflecta preocuparea pentru mentinerea unui nivel ridicat de securitate nucleara. Astfel, principalele 

domenii in care CCSN are atributii de evaluare si consultanta sunt: 

• Optiunile strategice ale Societatii legate de securitatea nucleara, tinand seama de situatia existenta 

si de cadrul de reglementare aplicabil activitatilor de operare a CNE Cernavoda; 

• Concluziile trase din revizuirea anumitor studii de proiectare si impactul acestora asupra sistemelor, 

structurilor si componentelor cu functii critice de securitate nucleara; 

• Deciziile fundamentale cu privire la securitatea nucleara, precum si cu privire la radioprotectie, 

luate la nivelul Societatii si a celor doua sucursale ale sale; 

• Cadrul si principalele criterii de adoptat pentru securitatea nucleara si pentru sistemul de 

management si de asigurare a calitatii; 

• Concluziile studiilor de impact privind toate tipurile de emisii in mediu; 

• Criteriile de securitate nucleara, sanatatea publicului si protectia mediului, aplicate in relatiile cu 

sub-contractori si furnizori;  

• Elaborarea si punerea in aplicare a programelor de pregatire a culturii de securitate nucleara pentru 

personalul Societatii; 
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• Politica generala si reglementarile cu privire la personal si la cerintele de competenta in operarea 

activelor Societatii; 

• Inspectia structurilor si componentelor cu functie critica de securitate; 

• Procesele de control independent in probleme de securitate nucleara si radioprotectie, legate de 

activitatile specifice ale Societatii; 

• Procesul de autorizare si licentiere; 

• Analizele rapoartelor evenimentelor/incidentelor de operare cu impact potential asupra securitatii 

nucleare sau a radioprotectiei personalului; 

• Analiza oricarui raport privind securitatea nucleara, elaborat la nivelul Societatii; 

• Orice problema pentru care Consiliul de Administratie considera ca este necesar sa fie consultat 

Comitetul Consultativ pentru Securitate Nucleara. 

In intervalul 2018-2022, Comitetul Consultativ pentru Securitate Nucleara s-a intrunit periodic, cu 

prezenta fizica sau prin mijloace electronice, iar activitatea membrilor a fost orientata preponderent pe 

analiza rapoartelor trimestriale cu privire la starea securitatii nucleare a celor doua sucursale, CNE 

Cernavoda si FCN Pitesti, precum si a recomandarilor necesare imbunatatirii anumitor aspecte, cum ar 

fi cultura de securitate nucleara in cadrul organizatiei. 

Din analiza activitatii Comitetului Consultativ pentru Securitate Nucleara se apreciaza ca, prin 

exercitarea proactiva a controlului si monitorizarii, aceasta a permis o eficientizare a aspectelor legate 

de securitatea nucleara a celor doua sucursale detinute, eficientizare care se reflecta in coeficientul de 

utilizare a puterii instalate a celor doua unitati nucleare de la CNE Cernavoda, precum si in rezultatele 

misiunilor internationale de evaluare a securitatii nucleare care s-au desfasurat in perioada 2018-2022, 

misiuni care au reconfirmat ca CNE Cernavoda este in topul celor mai bune si sigure centrale nucleare 

la nivel global. 

Dl. Cosmin Ghita este membru in cadrul CCSN din 2021 si s-a implicat activ in rezolvarea problemelor 

ridicate in cadrul CCSN legate de asigurare scuritatii nucleare, a fiabilitaii structurilor, sistemelor, 

echipamentelor si componentelor cu impact pe securitatea nucleara,   imbunatatirii culturii de securitate 

nucleare sau asigurarii resurselor umane necesare functionarii in siguranta a celor doua sucursale. 

 

Comitetul Consultativ pentru Strategie, Dezvoltare și Proiecte Mari de Investitii 

 

Potrivit regulamentului propriu, Comitetul pentru Strategie, Dezvoltare si Proiecte Mari de Investitii 

desfasoara analize si elaboreaza recomandari pentru Consiliul de Administratie al SNN cu privire la: 

❖ Strategia globala de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, restructurare economico - 

financiara a Societatii precum si directiile principale de dezvoltare, obiectivele strategice ale Societatii 

si modalitatile de atingere a acestora. 

❖ Aprobarea si implementarea de catre Consiliul de Administratie a proiectelor mari de investitii 

(proiecte a caror valoare estimata depaseste valoarea de 5 milioane de euro), in urma analizarii 

documentatiilor specifice. 

 

In anul 2018, activitatea Comitetului Consultativ pentru Strategie, Dezvoltare si Proiecte Mari de 

Investitii a vizat in principal: 

• Formularea unei recomandari catre Consiliul de Administratie al SNN de avizare, in vederea 

inaintarii spre aprobarea AGEA SNN a continuarii negocierilor asupra Documentelor Investitiei in 

aceleasi conditii din Memorandumul de Intelegere privind dezvoltarea, construirea, operarea si 

dezafectarea Unitatilor 3 si 4 de la CNE Cernavoda („MoU”), pentru o perioada de 6 luni de la data 

aprobarii corporative, cu aplicarea tuturor celorlalte prevederi ale MoU, inclusiv posibilitatea oricarei 

parti de a inceta MoU fara nicio despagubire, printr-o simpla notificare scrisa catre cealata parte, in 
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cazul in care nu s-a ajuns la un acord asupra Documentelor Investitiei si in masura in care intarzierea 

nu a fost cauzata de respectiva Parte. (Hotararea AGEA nr. 9/22.08.2018)  

• Formularea unei recomandari catre Consiliul de Administratie al SNN de avizare, in vederea 

inaintarii spre aprobarea AGEA SNN a Strategiei de implementare a Proiectului de Investitii” 

instalatie de Detritiere CNE Cernavoda” pe baza Studiului de Fezabilitate Rev 11. (Hotararea AGEA 

nr. 9/22.08.2018) 

• Formularea unei recomandari catre Consiliul de Administratie al SNN de avizare, in vederea 

inaintarii spre aprobarea AGEA SNN, a formei revizuite a Strategiei de continuare a Proiectului 

Unitatilor 3 si 4 de la CNE Cernavoda, cu recunoasterea etapelor derulate pana la acel moment, 

inclusiv a celor derulate in temeiul prevederilor Memorandumului de Guvern nr. 20/12683/MB din 13 

iulie 2017 si a mandatului subsecvent acordat Consiliului de Administratie SNN prin Hotararea AGA 

nr. 6/24.08.2017, in sensul: a. Reorganizarii etapelor de negociere/aprobare existente si incetarea 

activitatilor comisiilor desemnate (comisie de negociere si Comisie Interministeriala), negocierile 

urmand a fi derulate de o comisie de negociere desemnata de conducerea executiva a SNN; b. 

Modificarii art 8.14 in sensul ca proiectul de Acord al Investitorilor si Act Constitutiv al JVC va fi 

supus aprobarii Adunarii Generale a actionarilor SNN, in limita competentelor si Atributiilor 

(Hotararea AGEA nr 11/14.09.2018) 

In anul 2019, activitatea Comitetului Consultativ pentru Strategie, Dezvoltare si Proiecte Mari de 

Investitii a vizat in principal: 

• Formularea unei recomandari catre Consiliul de Administratie al SNN cu privire la Programul de 

investitii, dotari si sursele de finantare pe anul 2019, anexa la proiectul de BVC SNN 2019; 

• Formularea unei recomandari catre Consiliul de Administratie al SNN de aprobare a planului de 

actiuni cu privire la structurarea negocierilor cu China General Nuclear Corporation (CGN) cu 

privire Acordul Investitorilor in forma preliminara, mandatul Comisiei de negociere cu scopul de a 

infiinta noua societate de proiect prin aport in numerar initial minimal calibrat la necesitatile de 

dezvoltare ale Proiectului Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda, inclusiv conditiile prealabile aferente 

fiecarei etape de dezvoltare a Proiectului; 

• Formularea unei recomandari catre Consiliul de Administratie al SNN de avizare, in vederea 

inaintarii spre aprobarea AGEA SNN a proiectului de Acord al Investitorilor in forma preliminara 

si a proiectului de Act Constitutiv al viitoarei societati de proiect, cu scopul initial limitat prevazut 

de Strategia revizuita de continuare a Proiectului Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda. 

In anul 2020, activitatea Comitetului Consultativ pentru Strategie, Dezvoltare si Proiecte Mari de 

Investitii a vizat in principal: 

 

• Formularea unei recomandari catre Consiliul de Administratie SNN cu privire la Strategia de 

Investitii SNN aferenta perioadei 1 iulie 2020 – 1 iulie 2025, aprobata prin Hotararea AGOA nr. 

7/12.06.2020; 

• Formularea unei recomandari catre Consiliul de Administratie al SNN cu privire la solutia 

optima pentru imbunatatirea fiabilitatii generatorului electric de la Unitatea 1, in oprirea planificata din 

anul 2022; 

• Formularea unei recomandari catre Consiliul de Administratie al SNN cu privire la solutia 

optima pentru inlocuirea rotorului aferent generatorului principal la Unitatea 2;  
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• Formularea unei recomandari catre Consiliul de Administratie al SNN cu privire la solutia 

optima pentru retehnologizarea transformatoarelor de putere de la Unitatile 1 si 2 CNE Cernavoda.  

In anul 2021, activitatea Comitetului Consultativ pentru Strategie, Dezvoltare si Proiecte Mari de 

Investitii a vizat in principal: 

 

• Formularea unei recomandari catre Consiliul de Administratie SNN cu privire la Strategia de 

continuare a Proiectului Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă şi a unor masuri vizand initierea implementarii 

Strategiei si reoperationalizarea Societatii EnergoNuclear S.A., aprobate prin Hotararea AGOA nr. 

3/05.04.2021 si respectiv Hotararea AGEA nr. 4/05.04.2021; 

• Formularea unei recomandari catre Consiliul de Administratie al SNN cu privire la Acordului 

de Cooperare – o foaie de parcurs pentru implementarea reactoarelor modulare mici (SMR) de tip 

NuScale în România, aprobat prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 186/29.10.2021.  

7.  Sistemul anti-mita  

Sistemul de management anti-mita este certificat conform cerintelor standardului ISO 37001: 2016.  

Pentru a asigura integrarea cerintelor sistemului de management anti-mita in procesele societatii, cadrul 

intern normativ anticoruptie a fost consolidat si dezvoltat prin elaborarea de politici, proceduri, sens in 

care sunt de mentionat: 

• Politica Anticoruptie, menita sa incurajeze si sa faciliteze activitatea de prevenire si combatere a 

faptelor de coruptie, stabilind principii anticoruptie pentru toti angajatii, constituind un cadru pentru 

stabilirea, revizuirea si atingerea obiectivelor anticoruptie;  

• Procedura „Modul de conformare la politica Anticoruptie” care reglementeaza domeniul si 

structura functiei conformitate stabilita in scopul de a asigura conformarea cu principiile stabilite in 

Politica Anticoruptie; 

• Procedura privind „Implementarea controalelor de conformitate anticoruptie financiare si non-

financiare” care descrie modul in care sunt implementate controalele relevante pentru prevenirea, 

detectarea si investigarea riscurilor de coruptie;   

• Procedura de evaluare a partenerilor de afaceri din perspectiva riscurilor asociate sistemului de 

conformitate anticoruptie care descrie modul in care se desfasoara analiza partenerilor comerciali in 

vederea minimizarii riscurilor generate de tranzactiile realizate de SNN S.A; 

• Procedura privind „Identificarea, evaluarea si prevenirea conflictului de interese” 

 

Principalele criterii avute in vedere la evaluarea riscului: 

• Sanctiuni sau retrageri ale autorizatiilor 

• Implicarea societatii sau a salariatilor in litigii 

• Pierderea unor parteneri comerciali strategici 

• Cresterea numarului de sesizari a neregulilor 

• Natura, dimensiunea si complexitatea proceselor si activitatilor 

• Sistemul de management anti-mita al partenerilor de afaceri: furnizori, clienti si consultanti  

• Locatiile si sectoarele de activitate in care organizatia opereaza sau anticipeaza ca va opera 

 

Sistemul de management anti-mita dezvoltat de Nuclearelectrica este adaptat cerintelor standardului 

ISO 37001:2016 si are in vedere, proceduri de control intern asupra urmatoarele procese: 

a. Declararea cadourilor si a altor beneficii; 

b. Prevenirea conflictelor de interese, incompatibilitatilor si pantouflage-ului ;  

c. Mandatul consilierului de etica si al responsabilului de conformitate;  
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d. Protectia avertizorului de integritate;  

e. Masurile preventive pentru gestionarea functiilor sensibile;  

f. Sponsorizari, donatii si alte activitati caritabile;  

g. Deconturile angajatilor;  

 

 

Prevenirea si combaterea coruptiei este principala responsabilitate a Biroului Conformitate, caruia i se 

aloca regulat resursele necesare pentru a-si atinge obiectivele.   

 

S.N. Nuclearelectrica a creat functia de Conformitate care este responsabila pentru administrarea 

sistemului de management anti-mita. Ofiterul de conformitate are experienta indelungata/importanta in 

Audit Intern si Compliance.  Programul de instruire cuprinde participarea periodica la seminarii si 

cursuri specifice, pe teme privind frauda, coruptia, etica si integritatea.   

 

Nuclearelectrica a stabilit mecansime de monitorizare si avertizare a aparitiei unor amenintari sau 

situatii neconforme privind incalcari ale normelor de etica si integritate cum ar fi: 

• Identificarea si evaluarea periodica a riscurilor de coruptie; 

• Declararea de catre angajatii companiei a conflictelor potentiale de interese si utilizarea unei 

aplicatii pentru declararea si consolidarea informatiilor respective; 

• Clauze contractuale anticoruptie incluse in contractele incheiate cu partenerii de afaceri; 

• Program periodic de consiliere a angajatilor stabilit de catre Consilierii de Etica; 

• Cai de comunicare asigurate avertizorului de integritate si analiza reclamatiilor/sesizarilor in 

functie de natura acestora; 

• Evaluari ale partenerilor de afaceri din punct de vedere al sistemului de management anticoruptie; 

• Controale interne care vizeaza prevenirea aparitiei unor situatii de frauda si coruptie; 

• Analiza solicitantilor de sponsorizare in raport cu comportamentul etic al acestora. 

 

Nu avem actiuni in justitie in curs sau finalizate privind comportamentul anticoncurential. 

Codul de etica si conduita stabileste principiile care guverneaza etica si conduita profesionala a 

angajatilor Nuclearelectrica. Politica anticoruptie defineste termenii de coruptie si mita. 

Termenul de “Facilitation payments” nu este definit in legislatia romaneasca, fiind interpretat in 

legislatie ca dare de mita.  

In procedura interna AF-00-03 - Acordarea si acceptarea de beneficii - este mentionata interzicerea 

acordarii oricaror beneficii autoritatilor, partenerilor de afaceri sau oricaror alte persoane in scopul 

facilitarii unor aprobari, autorizari sau obtinerii nelegitime a unei decizii de afaceri. De asemenea, 

Nuclearelectrica are o procedura dedicata conflictului de interese.  Angajatii au obligatia sa declare 

eventualele interese personale care vin in contradictie cu interesele companiei.  Declaratia se reinnoieste 

anual.   

 

Sistemul de avertizare este reglementat de procedura AF-00-02 rev 2 – Raportarea Neregulilor in 

cadrul SNN, ce are ca scop stabilirea modalitatilor de raportare si tratare a neregulilor si este elaborata 

in vederea abordarii unor probleme ce privesc aspecte de interes public ce pot include incalcarea 

politicilor SNN, a procedurilor sau legislatiei aplicabile. 

Problemele care pot constitui nereguli (fara ca descrierea sa fie limitativa) sunt: nerespectarea Codului 

de Conduita, nerespectarea politicilor si procedurilor, aspecte necorespunzatoare privind situatiile 

financiare si relatiile dintre angajati, abuzuri, discriminari, cazuri de coruptie, furturi, cazuri de spalare a 

banilor si orice comportament inadecvat care ar putea dauna reputatiei societatii sau orice incercari de a 

ascunde toate cele de mai sus. 
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Compania, recunoscand importanta esentiala a unui proces clar si actualizat privind atat raportarea 

interna cat si protectia celor care transmit astfel de rapoarte (persoanele care transmit sesizarile), adopta 

prezenta procedura pentru a oferi indrumare personalului sau si pentru a declara ca asigura 

confidentialitatea deplina si protectia acestora, ca parte a responsabilitatii sale generale fata de 

personalul, actionarii si clientii sai. 

 

Procedura privind Raportarea Neregulilor isi propune: 

• Sa incurajeze angajatii si tertii sa se simta increzatori de a aduce in discutie probleme grave, de a le 

pune sub semnul intrebarii si de a actiona ca atare; 

• Sa puna la dispozitia angajatilor si tertilor modalitati de a aduce in discutie si de a obtine aprecieri cu 

privire la orice masuri intreprinse drept consecinta; 

• Sa se asigure ca angajatii si tertii primesc un raspuns in legatura cu problemele ridicate si ca acestia 

stiu cum sa procedeze in situatia in care nu sunt satisfacuti de masurile intreprinse; 

• Sa asigure odata in plus angajatii si tertii in legatura cu faptul ca, daca acestia ridica cu buna credinta 

probleme pe care le considera adevarate, vor fi protejati impotriva oricaror represalii sau victimizari. 

 

In special, prezenta procedura isi propune sa stabileasca caile de comunicare si procesul de primire a 

sesizarilor referitoare la: 

(a) acte necorespunzatoare si/sau practici de contabilitate si audit care contravin practicilor 

internationale si prevederilor aplicabile; si 

(b) frauda, coruptie sau conflicte de interese; 

asa cum sunt definite in politicile/codurile conexe ale SNN privind combaterea fraudei si a coruptiei, 

conflictele de interese. 

Cu toate acestea, prin intermediul canalelor de comunicare descrise in prezenta procedura, pot fi 

transmise si alte semnalari privind neregulile identificate de catre petenti. 

 

Domeniul procedurii privind Raportarea Neregulilor este menita sa acorde sprijin persoanelor (angajati 

permanenti sau part-time, contractori, furnizori, clienti si alti membri ai publicului) care considera ca au 

descoperit situatii de neglijenta in serviciu, fraude sau nereguli. 

 

Aceasta procedura nu se aplica plangerilor personale ce fac referire la termenii de angajare sau la alte 

aspecte privind relatia de munca sau problemele disciplinare. 

Procedura nu are misiunea de a pune sub semnul intrebarii deciziile financiare sau de afaceri adoptate 

de catre SNN si sucursale si nici nu trebuie utilizata pentru a reconsidera aspecte care au fost deja 

abordate conform procedurilor disciplinare. 

Principiile prezentei proceduri sunt in conformitate cu principiile care guvernează protectia avertizarii 

in interes public: 

 

a) principiul legalitatii, conform caruia autoritatile si institutiile publice au obligatia de a respecta 

drepturile si libertatile cetatenilor, normele procedurale, libera concurenta si tratamentul egal acordat 

beneficiarilor serviciilor publice, potrivit legii; 

 

b) principiul suprematiei interesului public, conform caruia, ordinea de drept, integritatea, 

impartialitatea si eficienta autoritatilor publice si institutiilor publice, sunt ocrotite si promovate de lege; 

 

c) principiul responsabilitatii, conform caruia orice persoana care semnaleaza incalcari ale legii este 

datoare sa sustina reclamatia cu date sau indicii privind fapta savarsita; 
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d) principiul nesanctionarii abuzive, conform caruia nu pot fi sanctionate persoanele care reclama ori 

sesizeaza incalcari ale legii, direct sau indirect, prin aplicarea unei sanctiuni inechitabile si mai severe 

pentru alte abateri disciplinare. In cazul avertizarii in interes public, nu sunt aplicabile normele 

deontologice sau profesionale de natura sa impiedice avertizarea in interes public; 

 

e) principiul bunei administrari, conform caruia autoritatile si institutiile publice sunt datoare sa isi 

desfasoare activitatea in realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, in conditii 

de eficientă, eficacitate si economicitate a folosirii resurselor; 

 

f) principiul bunei conduite, conform caruia este ocrotit si incurajat actul de avertizare in interes public 

cu privire la aspectele de integritate publica si buna administrare, cu scopul de a spori capacitatea 

administrativa si prestigiul autoritatilor si institutiilor publice; 

 

g) principiul echilibrului, conform caruia nici o persoana nu se poate prevala de prevederile legii pentru 

a diminua sanctiunea administrativa sau disciplinara pentru o fapta a sa mai grava; 

 

h) principiul bunei-credinte, conform caruia este ocrotita persoana care a facut o sesizare, convinsa fiind 

de realitatea starii de fapt sau ca fapta constituie o incalcare a legii. 

 

Neregulile, se refera, in principal, dar nu se limiteaza la: 

• Abuz de incredere 

• Infractiuni de coruptie, infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie, infractiuni in legatura directa cu 

infractiuni de coruptie, 

• Infractiunile de fals si uz de fals; 

• Inselaciune si inselaciune cu privire la capitalul de investitii 

• Furt si delapidare 

• Santaj 

• Falsificarea documentelor si alte actiuni manipulative privind documentele 

• Jaf 

• Manipularea pretului pietei 

• Infractiuni privind insolventa 

• Constrangere si amenintari 

• Activitati de „inside trading” (ilegale) si de manipulare a pietei 

• Falsificarea evidentelor societatii 

• Infractiuni informatice 

• Falsificarea, piratarea produselor si marcilor 

• Abuzul in legatura cu secretele private sau de afaceri 

• Abateri in legatura cu contabilitatea, controlul financiar-contabil sau auditul intern; 

• Incalcarea prevederilor legale privind achizitiile publice si finantarile nerambursabile; 

• Aranjamente anti-concurentiale 

• Spalare de bani 

• Incalcarea regulilor de reprezentare si de semnare a documentelor 

• Practici sau tratamente preferentiale ori discriminatorii in exercitarea atributiilor; 

• Incalcarea prevederilor privind incompatibilitatile si conflictele de interese; 

• Folosirea abuziva a resurselor materiale sau umane ale societatii; 

• Practici neconcurentiale; 

• Incompetenţa sau neglijenta in serviciu; 
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• Evaluari neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare si 

eliberare din functie; 

• Incalcari ale procedurilor sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea legii; 

• Orice alta incalcare grava a legislatiei sau a normelor interne de etica si conduita in afaceri ale 

Societatii. 

 

Avand in vedere ca procesul de raportare este in general recunoscut ca instrument cheie pentru 

descoperirea comportamentului necorespunzator, este important ca personalul sa inteleaga pe deplin 

tipul incidentelor pe care acestia sunt etic obligati sa le raporteze. 

 

Canalele de comunicare 

Compania a stabilit diferite canale de comunicare ce pot fi utilizate de angajati si de catre terti pentru a-

si exprima plangerile in conformitate cu scopul acestei proceduri, dupa cum urmeaza: 

• Portal dedicat de internet disponibil in cadrul SNN, www.nuclearelectrica.ro, rubrica “semnalati o 

neregula”, unde este disponibil Formularul de Raportare a Neregulilor, al carui format este prezentat in 

anexa la prezenta Procedura; 

• Adresele de email sesizari@nuclearelectrica.ro si conformitate@nuclearelectrica.ro gestionate de 

Biroul Conformitate din cadrul Directiei Audit si Managementul Riscului; 

•Adresa postala; 

Persoanele care intocmesc plangerile isi pot pastra anonimitatea, insa sunt incurajati sa se identifice 

(nume si date de contact), in special daca sunt necesare cercetari suplimentare. Este de preferat ca toate 

sesizarile, sa respecte formatul Formularului de Raportare a Neregulilor. 

 

Investigarea sesizarilor de catre Biroul ConformitateToate rapoartele primite sunt atent investigate de 

catre Biroul Conformitate, in deplin secret si confidentialitate. Biroul Conformitate va selecta sesizarile 

corespunzatoare prezentei proceduri, le va revizui cu atentie, dar poate actiona doar pentru cele care se 

refera la aspecte privind frauda (incluzand actiuni necorespunzatoare, practici de contabilitate si audit 

care contravin practicilor internationale si prevederilor aplicabile), coruptie si conflicte de interese. 

Celelate sesizari care nu privesc aspecte legate de activitatea Biroului Conformitate, vor fi transmise 

spre solutionare catre structura competenta in acest sens din cadrul companiei. 

 

Informatia poate fi furnizata anonim; oricum, aceasta semnifica faptul ca Biroul Conformitate nu poate 

contacta persoana care a transmis sesizarea/raportul pentru informatii suplimentare, facand astfel mai 

grea abordarea problemei. 

 

Persoana care transmite sesizarea este sfatuita sa nu comunice altor persoane detaliile aspectelor pe care 

el/ea le-a raportat, avand in vedere ca acest aspect ar putea avea un impact nefavorabil asupra oricarei 

investigatii viitoare. 

 

Este evidentiat faptul ca toate sesizarile transmise sunt tratate strict confidential de catre toate unitatile 

implicate din Companie. 

Masuri de Protectie instituite prin procedura sunt: 

 

Confidentialitate 

Toate dezvaluirile sunt tratate similar informatiilor confidentiale si sensibile. 

Atunci cand sunt denuntate nereguli, orice persoana poate presupune ca numai angajatii care cerceteaza 

plangerea vor cunoaste identitatea acesteia. Identitatea persoanelor care aduc o acuzatie va fi 

confidentiala atata timp cat aceasta nu impiedica sau limiteaza cercetarile. 
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Cu toate acestea, identitatea persoanei care face denuntarea va trebui dezvaluita in cazul unei obligatii 

legale de a proceda astfel. 

 

Acuzatii anonime 

Acuzatiile anonime sunt mai putin credibile, dar pot fi luate in considerare. In exercitarea acestui drept, 

factorii care vor fi avuti in vedere vor include: 

• Gravitatea aspectelor denuntate 

• Credibilitatea 

• Posibilitatea de a obtine o confirmare din partea unor surse independente si de incredere 

 

Protectie 

Aceasta Procedura este menita sa ofere protectie angajatilor care denunta anumite probleme: 

• cu buna credinta; 

• care cred in mod rezonabil ca exista un caz de neglijenta in serviciu sau incorectitudine, atata timp cat 

dezvaluirea a fost facuta unei persoane corespunzatoare 

Compania nu va permite nicio actiune de represiune din partea managementului cu privire la persoanele 

care denunta cu buna credinta, o neregula, inclusiv daca din verificarile efectuate aspectele nu se 

confirma sau se confirma doar partial. 

 

Persoanele care intocmesc sesizari isi pot pastra anonimitatea, insa sunt incurajati sa se identifice in 

special in cazul in care sunt necesare informatii suplimentare utile si oportune investigarii cauzei 

semnalate. 

 

Sesizarile si avertizarile sunt primite si analizate de Biroul Conformitate care decide daca acestea pot fi 

rezolvate de acesta sau alte structure abilitate si competente cum ar fi: Biroul Antifrauda, Directia 

Strategie Resurse Umane sau Directia Juridica etc. 

 

Atat angajatii cat si partenerii de afaceri sau terte persoane au posibilitatea si sunt incurajati sa raporteze 

situatiile non-conforme sau actele/faptele care pot conduce la incalcarea legii si a procedurilor sau la 

aparitia unor situatii non-conforme.  In acest sens, pe site-ul societatii exista o pagina dedicata 

avertizorului de integritate. 

 

Sesizarile primite sunt inregistrate intr-un registru special.  Toate sesizarile primesc un raspuns in 

maximum 40 de zile.  In functie de natura si materialitatea acestora, sunt raportate D.G. care poate 

decide initierea unei investigatii.  Raportul anual al Biroului Conformitate cuprinde o sectiune unde 

sunt prezentate sesizarile si masurile luate. 

Angajatii si partenerii de afaceri se pot adresa telefonic Biroului Conformitate in timpul orelor de 

program. 

Consilierii de etica au intalniri periodice cu angajatii in vederea acordarii de consultanta pe teme de 

etica si integritate. 

 

Angajatii beneficiaza anual de programe de instruire pe teme de integritate.  Una din temele abordate 

printr-un curs dedicat, este cea a avertizorului de integritate.  

Procedura privind avertizorul de integritate cuprinde clauze specifice care interzic represaliile impotriva 

angajatilor care sesizeaza cu buna credinta neconformitati, incalcari ale procedurilor sau normelor.  
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XV. RESPONSABILITATE SOCIAL CORPORATISTA 

 

Nuclearelectrica, singurul producator de energie nucleara din Romania, are un rol major la nivel 

national, contribuind cu aprox. 20% energie nucleara la productia totala de energie prin exploatarea 

celor doua unitati Candu, Unitatile 1 si 2 ale Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavoda, fiecare cu o 

putere instalata de productie de 700 MW. In acelasi timp, energia nucleara fiind o sursa curata de 

energie (fara emisii de CO2), Nuclearelectrica contribuie cu 33% la productia totala de energie fara 

emisii de CO2 din Romania si evita astfel eliberarea a aprox. 10 mil tone CO2 anual. 

 

In  perioada 2018-2022, Nuclearelectrica si-a asumat rolul de companie strategica, cu rol importat in 

siguranta sistemului energetic national, intelegand sa actioneze pro-activ in relatie cu mai multi 

stakeholderi. SNN mapeaza constant interesele si preocuparile stakeholderilor deoarece construirea unei 

dezvoltari sustenabile este posibila doar in conditiile in care SNN produce valoare pentru cat mai multe 

categorii de public. 

 

SNN, parte a vietii publice din Romania, contribuie cu resurse proprii la imbunatatirea calitatii vietii din 

comunitatile vizate de proiectele de CSR si de sponsorizarile acordate de companie. Implicarea SNN in 

societate este necesara nu doar pentru a asigura rezultate economice bune, ci si pentru a obtine respectul 

si increderea comunitatilor in cadrul carora se desfasoara activitatea companiei, contribuind la 

dezvoltarea unei societati romanesti durabile si performante. Proiectele de CSR si sponsorizarile 

vizeaza cele mai urgente nevoi ale comunitatilor si mediului inconjurator, pentru a participa activ la 

imbunatatirea conditiilor de trai, prin sustinerea de parteneriate strategice cu societatea civila. 

  

Astfel, investirea unei cote a profitului anual al SNN in actiuni de CSR si sponsorizari constituie o parte 

integranta a strategiei de dezvoltare a companiei in perioada 2018-2022. Strategia de CSR si 

sponsorizari a SNN este in concordanta cu strategia de afaceri a companiei, iar initiativele sunt corelate 

cu scopul de business al companiei si cu valorile importante ale acesteia. SNN deruleaza propriile 

programe de responsabilitate sociala corporatista, dar se implica si in sustinerea initiativelor 

organizatiilor non-profit in domenii cu impact social, pe trei directii majore: educatie, sanatate si mediu, 

dar si in alte proiecte umanitare si sociale.  

 

Strategia de CSR si sponsorizari a SNN cuprinde principii corelate la cultura de afaceri a SNN, precum: 

echitatea economică, echitatea socială, comportament corect, relații transparente, integritate, principii 

morale si investiții în comunitate.  

 

Prin actiunile sale, SNN si-a propus sa raspunda la problemele reale ale comunitatii, sa aduca o 

contributie la schimbarea in bine de care societatea romaneasca are nevoie pentru egalitatea sanselor, 

cresterea nivelului de trai si accesul la resurse si nu in ultimul rand, pentru cresterea generatiei viitoare. 

SNN s-a angajat in construirea unei relații de încredere pe termen lung cu angajații, comunitatile locale, 

furnizorii si partenerii, cetățenii, relații care să servească drept fundament pentru crearea de modele de 

afaceri durabile. O încredere mai mare contribuie așadar la crearea unui mediu în care SNN si 

stakeholderii sai pot să inoveze și să se dezvolte. SNN este constienta ca activitățile economice 

necesită, din ce în ce mai mult, un fundament etic care pozitioneaza omul, mediul și considerentele 

sociale în centrul activității economice.  
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Obiective 

 

Prin strategia de CSR si sponsorizari pentru perioada 2018-2022, SNN urmareste atingerea 

urmatoarelor obiective: 

• Crearea si sustinerea unui model de business sustenabil, cu management responsabil si politici globale 

adaptate problemelor locale; 

• Cresterea nivelului de incredere si sprijin pentru modelul de business al SNN si cresterea nivelului de 

acceptanta fata de folosirea energiei nucleare in Romania si fata de proiectele de investitii ale 

companiei; 

• Raspunderea la problemele reale ale comunitatii; 

• Dezvoltarea relatiilor cu comunitatea locala, ONG-uri, lideri de opinie si cresterea capacitatii la nivel 

local; 

• Atragerea si formarea de tineri specialisti; 

 

SNN analizeaza si deruleaza anual un actiuni planificate si targetate de CSR si sponsorizari, concentrat 

pe mai multe probleme sociale identificate, cu incadrare in bugetul estimativ necesar realizarii 

programelor de CSR si in conformitate cu strategia companiei. In alegerea programelor pe care le 

sprijina, SNN analizeaza contextul si comunitatile in care activeaza, cu scopul de a identifica aspectele 

sociale care sustin sau din contra, ingreuneaza dezvoltarea afacerii, iar proiectele de CSR concepute de 

SNN au legatura cu natura afacerii companiei, bunastarea angajatilor si a altor categorii de stakeholderi. 

SNN are o abordare proactiva in identificarea partenerilor si potentialilor beneficiari ai proiectelor de 

CSR si sponsorizari si dezvolta un proces transparent de luare a deciziei, bazat pe criterii clare. 

Responsabilitatea sociala, indiferent de natura implementarii acesteia, este parte integranta a viziunii si 

strategiei companiei, iar SNN continua sa sustina atat comunitatea locala, cat si initiativele care conduc 

la inovatie si dezvoltare continua. 

 

Directii strategice ale strategiei de CSR 

Actiunile de CSR si sponsorizare in care SNN se implica vizeaza in mod targetat proiecte si grupuri de 

stakeholderi importante pentru activitatea companiei, selectate in functie de impactul benefic pe care 

SNN il poate aduce in zone cu risc crescut, pentru rezolvarea unor probleme sociale majore in cadrul 

societatii romanesti. 

In perioada 2021-2022, principalele directii de orientare a actiunilor de CSR si sponsorizari, in 

conformitate cu specificul activitatii SNN, avand scopul de a promova dezvoltarea si de a aduce plus 

valoare in comunitatile in care activeaza compania, au vizat actiuni in urmatoarele domenii de interes:  

educational, medical si protectia mediului.  

SN Nuclearelectrica SA a lansat platforma de responsabilitate sociala “Nucleu de bine”, care urmeaza 

directiile strategice si viziunea companiei de a construi un viitor durabil pentru generatia viitoare, atat 

prin productia de energie curata la standarde de excelenta, cat si prin impactul socio-economic pe care il 

are in Romania. 

Nuclearelectrica isi extinde impactul pozitiv in societate, respectand directia strategica – “empatie si 

responsabilitate”. In anul 2022, SNN a lansat Platforma “Nucleu de Bine” care va ingloba atat 

initiativele de responsabilitate sociala derulate de companiei, cat si proiectele pe care compania le va 

selecta pentru a le sponsoriza. 

Prima etapa a campaniei a vizat acordarea unui grant de 2 milioane de lei catre societatea civila din 

Romania. Platfoma “Nucleu de bine” vizeaza proiecte si beneficiari ale caror nevoi de finantare se 

incadreaza in domeniile medical, educational si mediu, avand prioritate proiecte din zonele in care 

compania isi desfasoara activitatea.  

Platforma Nucleu de Bine continua misiunea companiei de a genera energie curata la standarde de 
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excelenta, in planul responsabilitatii sociale, pentru a construi un viitor durabil pentru generatia de 

maine. 

 

 In perioada 2018-2022, programul de sponsorizari si CSR al SNN a cuprins urmatoarele: 

 

  Educatie Sanatate Mediu 

  

 Sume 

investite 
 Impact 

 Sume  

 Impact 

 Sume  

 Impact  Ha  

 (lei)  investite (lei)  investite (lei) 

2022 1.864.428,81 
114.849 

persoane 
1.286.759,45  

1.191 

persoane 
1.235.975 

1.200.000 

persoane 
- 

2021  4.245.470,15 
124.130 

persoane 
3.485.499,27 

51.516 

persoane 
845.45 

61.853 
18 

persoane 

2020 509.812 
6.025 

persoane 
8.254.040 

2.563.000 

persoane 
- - - 

2019 3.207.887,53 
2.000.820 

persoane 
5.760.692,19 41.84 95.458 

17.022 

persoane 
  

2018 285.241   7000   - - - 

 

 
 

 

XVI. ESG 

 

S.N. Nuclearelectrica S.A. acorda o atenție sporită componentelor de mediu, social și guvernantă 

corporativă, dar și raportării acestora către toate părtile interesate pentru a facilita înțelegerea asupra 

modului de operare a unui operator nuclear.  

Raportul de Sustenabilitate a fost înctocmit în conformitate cu Directiva 2014/95/UE a Parlamentului 

European și Consiliului, pe baza Ghidului privind raportarea informațiilor nefinanciare 

(2017/C215/01) și conține informații nefinanciare și informatii privind diversitatea activităților 
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companiei, relevante, utile și aplicabile unui producator de energie nucleara cum este S.N. 

Nuclearelectrica S.A., exemplificate prin indicatori de performanță care să permită tuturor categoriilor 

de public interesate, o comparare a rezultatelor relevante anual, prin raportare la politicile, procedurile 

și autorizatiile aplicabile și utilizate de SNN; cu Standardul Global Reporting Initiative (GRI), 

opțiunea Core, suplimentul specific sectorului de energie și sectorului de producție din surse nucleare. 

 

Data celui mai recent raport este aprilie 2021, ciclul de raportare fiind anual, asociat fiecarui exercitiu 

financiar. 

 

Rezultatele și indicatorii prezentați în raport sunt consolidate la nivelul Nuclearelectrica, limita 

aplicandu-se tuturor categoriilor de informații prezentate.  

Romania este parte din UE, are tinte asumate din acest punct de vedere, investitii in sustenabilitate. 

Nuclearelectrica este la randul ei parte din raspunsul in asigurarea sustenabilitatii prin proiectele pe 

care le derulam. SNN face parte din categoria electric utilities, de aceea pentru noi, raportat  la 

activitatea de productie, ESG este o componenta esentiala. Industria nucleara, prin natura ei, a 

multiplelor reglementari,  norme si principii care o guverneaza atat la nivel international cat si 

national, are deja o lunga istorie si expertiza in gestionarea prioritara si responsabila a aspectelor de 

mediu, resurse umane si guvernanta. Toate trei sunt estentiale pentru un operator de centrale nucleare, 

iar cerintele pe care le regasim astazi in criteriile ESG erau familiare unui operator de centrale 

nucleare. 

− SNN își ia angajamentul de a continua producerea de energie electrică sigură și curată, pentru 

România. La nivelul anilor 2030, energia nucleară va asigura, în România, aproximativ 35% din 

necesarul de consum prin operarea a 4 unități nucleare CANDU, va evita eliberarea a 20.000.000 

milioane tone de CO2/anual, va crea indirect aproximativ 19.000 de locuri de muncă în lanțul de 

aprovizionare intern, va contribui la dezvoltarea educației și cercetării în domeniul nuclear și în 

domeniile conexe. Proiectele de investiții ale SNN, Retehnologizarea Unității 1, Proiectul Unităților 3 

și 4, Reactoarele Modulare Mici, Instalația de Detritiere, producția de Cobalt 60, în valoare de 

aproximativ 9 miliarde Euro, vor transforma compania într-un pilon al decarbonizării simultan cu 

generarea unui efect multiplu de dezvoltare micro- și macro-economică. SNN realizează aceste 

proiecte prin creșterea unei noi generații de nucleariști, prin retenția și formarea tinerilor din Romania, 

prin valorificarea potențialului acestora. 

− Din punct de vedere al impactului asupra mediului, SNN a dezvoltat un sistem de management 

al mediului exhaustiv, norme, proceduri, evaluari și raportări. Sistemul de management al mediului 

este, pentru un producator nuclear, garanția continuării activității.  

− Din perspectiva socială, ne bazăm pe valoarea companiei, grija față de angajați, pe care o 

extindem  și către alte categorii de stakeholderi și continuăm să îmbunătățim constant aspectele care 

țin de condițiile de muncă, operațiuni, securitate și sănătate în muncă, drepturile angajaților, protecția 

lor.  

− Resursa umană este motorul industriei nucleare, garanția securității nucleare. 

− Guvernanța corporativă reprezintă, pentru SNN, prioritar, responsabilitatea actului managerial, 

structuri interne independente care să potențeze și să eficientizeze guvernanța, transparența în tot ceea 

ce facem, sistem și certificare anti-mita, etică și integritate.    

Avand in vedere importanta ESG pentru Nuclearelectrica, compania s-a afiliat incepand cu data de 

14.03.2022 la UN Global Compact, organism international al Natiunilor Unite cu rol in monitorizarea si 

dezvoltarea bunelor practici ESG.    
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Evaluarea ESG, in cadrul unui program al Bursei de Valori, poate fi accesata pe site-ul Bursei de Valori 

Bucuresti. Rating-ul atesta preocuparea permanenta a SNN pentru protectia mediului prin sistemul de 

management intern, preocuparea pentru reducerii amprentei de mediu atat prin operarea curenta si 

proiectele de investitii, cat si prin actiunile de reducere a impactului, grija fata de angajati si 

colaboratori si responsabilitatea actului managerial pentru o guvernanta corporativa eficienta, centrata 

pe transparenta si profesionalism.  

 

XVII. ENERGIA NUCLEARA: EFECTE SOCIO-ECONOMICE SI  AMPRENTA DE 

CARBON 

 

• Țintele asumate de România: 

o  de reducere a emisiilor de CO2 cu 55% până în 2030 comparativ cu nivelul lor din 2005. 

o  reducerea dependenței de importurile de energie de la 20,8% astăzi, la 17,8% până în 2030, ceea ce 

înseamnă investiții susținute în capacități de producere fără emisii de carbon sau de tranziție, cu 

producție în bandă care să asigure stabilitatea sistemului energetic național 

o  reducerea până la 4,59 GWe de energie generată pe bază de cărbuni până în 2032 ceea ce 

înseamnă necesitatea înlocuirii acestor surse cu alte surse curate de energie 

 

• Unitatile 1 si 2 CNE Cernavoda contribuie la securitatea energetică a României dar și la 

atingerea țintelor de decarbonare prin: 

o 1400 MW instalați 

o 18-20% necesarul de consum 

o 33% din totalul de energie curată la nivelul României 

o 195 milioane tone de CO2 evitate de la punerea în funcțiune până în prezent (10 milioane tone CO2 

evitate anual prin operarea celor două unități de la Cernavodă) 

o 11.000 locuri de munca in industrie 

o  

• Prin extinderea capacității nucleare cu Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda în România se asigura: 

o 66% contribuție de energie curată 

o 20 milioane de tone CO2 evitate annual 

o peste 19.000 de locuri de muncă 

• Luând în calcul și implementarea SMR: 

o 462 MW instalați 

o 4 milioane de tone CO2 evitate anual 

o Înlocuirea centralelor pe cărbuni 

 

 

Retehnologizarea Unității 1 are de asemenea, un rol important în decarbonizare.  

▪ proiectele de prelungire a duratei de viață nucleară au cel mai scăzut nivel de cost al energiei electrice 

dintre toate sursele de energie, inclusiv sursele regenerabile - 32 USD/MW 

▪ Pentru mai puțin de jumătate din costul unui nou reactor, România va avea aceeași putere nucleară 

pentru încă 30 de ani, în aceleași condiții de siguranță 

▪ Cost retehnologizare - 32 USD/MWh, vs. 50 USD/MWh pentru energia eoliană și 56 USD/MWh 

pentru panourile solare; 91 USD/MWh pentru centralele pe cărbune.  

 

Decarbonarea nu este posibilă fără energie nucleară.  

Energia Nucleara este:  

• Sursă curată de energie (lipsa emisiilor de CO2), accesibilă, sigură 

• Disponibilitate 24/7, lipsa de dependență față de condițiile meteo 

• Asigurare stabilitate și disponibilitate a sistemelor energetice 

• Asigurare back-up pentru sursele regenerabile, care sunt intermitente / SMR 
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XVIII. DIGITALIZARE  

 

Perioada de referință s-a caracterizat printr-o dezvoltare accelerată a stadiului de digitalizare al 

companiei, determinată atât de necesitatea strategică de business, cât și de suprapunerea cu contextul 

pandemic ce a impus redefinirea priorităților IT&C și de securitate informatică. 

 

Din punct de vedere organizațional, modernizarea digitală a devenit un obiectiv major investițional al 

Strategiei de investiții 2020-2025 prin “Proiectele de modernizare, integrare și securizare a fluxului 

informațional și infrastructurii IT (hardware și software) la nivelul SNN”, fiind abordată prin 

constituirea de structuri funcționale dedicate, actualizate succesiv pentru a reflecta cât mai fidel nevoile 

curente ale procesului de digitalizare. 

 

Astfel, în data de 12.08.2019 a fost actualizată structura organizatorică a SNN prin înființarea 

Departamentului Operațiuni Informatice, având ca obiectiv principal definirea strategiei și 

implementarea tehnologiei informației în mod unitar la nivelul întregii companii, aflată în directa 

subordonare a Directorului General. 

 

Urmare a aprobării Strategiei IT 2020-2023 prin Decizia nr. 206 a Consiliului de Administrație al SNN 

din data de 29.11.2019, la următoarea actualizare a structurii organizatorice a SNN din data de 

09.03.2020, Departamentul Operațiuni Informatice s-a desființat și în locul acestuia s-a înființat 

Direcția Informatică și Operațiuni de Securitate, cu rolul de a asigura conducerea proceselor informatice 

și a proceselor de securitate la nivelul societății, exercitând coordonarea unitara a acestor procese ale 

căror activități sunt organizate și la nivelul sucursalelor SNN, astfel încât să se asigure o structură 

integrată care să poată adresa cu capacități, mijloace și modalități adecvat structurate și eficient 

concepute riscurile, amenințările ori vulnerabilitățile în palierele strategic, tactic și operațional. 

 

Structura organizatorică actuală a SNN, actualizată începând cu data de 01.02.2022, a eficientizat 

modul de abordare al proceselor și proiectelor cuprinse în Strategia IT 2020-2023 și de întărire a 

conceptului de Global Security Team, prin segregarea rolurilor Direcției Informatică și Operațiuni de 

Securitate în Direcția Tehnologia Informației, subordonată direct Directorului Financiar și continuând 

obiectivul de digitalizare al companiei, și Direcția Securitatea Informațiilor, subordonată direct 

Directorului General Adjunct Operațiuni și având ca obiective securitatea cibernetică, protecția fizică și 

a informațiilor clasificate. 

 

Prin proiectele de modernizare, integrare și securizare a fluxului informațional și infrastructurii IT la 

nivelul SNN, Planul de Administrare al Consiliului de Administrație stabilește următoarele patru 

obiective specifice: 

a. interconectarea celor trei rețele IT de business independente (SNN Executiv, CNE și FCN); 

b. realizarea unui sistem de comunicație și flux de date între entitățile componente SNN (SNN 

Executiv, CNE și FCN); 

c. extinderea sistemelor ERP (Enterprise Resource Planning) cu noi module necesare desfășurării 

activității în cadrul celor trei entități; 

d. implementarea unui sistem de raportare și informare a conducerii SNN (tablou de bord). 

 

Aceste obiective se aliniază valorilor SNN de excelență profesională și standardului de control intern 

managerial “Continuitatea activității” prin măsurile IT de protejare a datelor și comunicațiilor. 

 

Astfel, în perioada de referință au fost implementate succesiv următoarele proiecte: 

- realizarea unei rețele de comunicații de date securizată, redundantă și de mare viteză între cele trei 

sedii: proiectare, achiziție, implementare și punere în funcțiune; 

- interconectarea și integrarea sistemelor informatice de business din cele trei sedii și uniformizarea 

accesului tuturor utilizatorilor la resursele informatice ale companiei: proiectare, implementare și 

operare; 

-  dezvoltarea sau contractarea de aplicații, servicii sau platforme informatice destinate eficientizării 

activităților de business: analiză, contractare, implementare, operare și mentenanță; 
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- creșterea nivelului de securitate informatică prin implementarea unui sistem modern de securitate 

cibernetică la nivelul întregii companii: proiectare, achiziție, implementare și operare; 

- modernizarea infrastructurilor hardware și software necesare asigurării continuității activităților de 

business în condiții de siguranță și fiabilitate: achiziție și punere în funcțiune; 

- digitalizarea proceselor și a fluxurilor de business: în desfășurare. 

 

T. I T. II T. III T. IV T. I T. II T. III T. IV T. I T. II T. III T. IV T. I T. II T. III T. IV

Infrastructura comunicații

Infrastructură IT (Hardware\Software)

Servicii IT\Aplicatii

Digitalizare Procese

DIGITALIZARE
2019 2020 2021 2022

 
 

Prin implementarea acestor proiecte au fost îndeplinite primele două obiective specifice și au fost 

abordate și se află în diverse stadii de îndeplinire și celelalte obiective specifice. De menționat că 

situația pandemică din anul 2020 a determinat temporar modificarea priorităților de dezvoltare digitală, 

adăugând la strategia inițială și alte provocări specifice, dar contribuind per ansamblu la creșterea 

nivelului de digitalizare al companiei. 

 

OBIECTIV GENERAL #1 

OPERAREA UNITĂȚILOR NUCLEARE ÎN 

CONDIȚII DE SIGURANȚĂ ȘI SECURITATE 

NUCLEARĂ PENTRU PERSONAL, POPULAȚIE, 

MEDIU ȘI ACTIVELE DE PRODUCȚIE 

OBIECTIV SPECIFIC 1.1 
Asigurarea conformității cu regelementările (cerințe 

autorizații CNCAN, de mediu, etc.) 

ACTIVITĂȚI STADIU OBSERVAȚII 

A. Modernizarea structurii IT hardware  / 

software pentru a asigura funcționalitatea 

robustă a sistemelor IT în condiții de 

fiabilitate și reziliență 

REALIZAT   

   

OBIECTIV GENERAL #4 

IMPLEMENTAREA PROIECTELOR DE 

MODERNIZARE, INTEGRARE ȘI SECURIZARE A 

FLUXULUI INFORMAȚIONAL ȘI 

INFRASTRUCTURII IT (HW ȘI SW) LA NIVELUL 

SNN 

OBIECTIV SPECIFIC 4.1 

Interconectarea celor trei rețele IT de business 

independente  (SNNEx, CNE, FCN) existente la 

momentul actual 

ACTIVITĂȚI STADIU OBSERVAȚII 

A. Modernizarea modurilor de comunicație la 

nivelul celor trei entități SNNEx, CNE și 

FCN pentru toate componentele aferente: 

rețea, radio, telefonie, vidoeconferință, etc. 

REALIZAT   

B. Interconectarea rețelelor celor trei entități 

SNN, realizarea unui centru de date pentru 

găzduirea nodului central de comunicații și 

asigurarea unui punct unic de acces internet 

REALIZAT   

C. Realizarea unui domeniu unic de 

comunicații externe (ex. nuclearelectrica.ro) 

și securizarea punctului de interconectare și a 

celui de acces Internet 

REALIZAT   
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D. Monitorizarea integrată a activelor IT la 

nivelul SNN, cu ajutorul unei soluții IT Asset 

Management, pentru întreaga infrastructură 

hardware și software din dotarea celor trei 

entități 

ÎN DESFĂȘURARE 
Proiect de 

upgrade EAM 

E. Implementarea unui sistem de Document 

Management la nivelul SNN 
ÎN DESFĂȘURARE 

Proiect de 

modernizare și 

extindere 

EDMS 

F. Mentenanța infrastructurii HW și SW 

(hardware / software) la nivelul SNN 
REALIZAT   

OBIECTIV SPECIFIC 4.2 
Realizarea unui sistem de comunicație și flux de date 

între entitățile SNN 

ACTIVITĂȚI STADIU OBSERVAȚII 

A. Realizarea unui intranet SNN - sistem 

integrat de management a identităților și 

gestionarea poștei electronice la nivelul  

entităților SNN 

REALIZAT   

B. Implementarea criteriilor șI măsurilor de 

acces comune la Internet în conformitate cu 

legislația specifică 

REALIZAT   

C. Realizare și autorizare CERT / CSIRT la 

nivelul SNN în conformitate cu prevederile 

Legii 362/2018, cu soluții ce permit 

cooperarea și utilizarea în comun a acestuia 

cu alte entități din domeniul energetic 

ÎN DESFĂȘURARE 

Proiect ISAC 

Cynergy 2021-

2023 

Înființare 

structură 

organizatorică 

dedicată 

D. Extinderea între entitățile SNN a soluțiilor 

noi sau existente, acolo unde acestea nu sunt 

utilizate (soluție DLP, soluție EAM, soluție 

ERP-HR, soluție ERP-Procurement, etc.) 

ÎN DESFĂȘURARE 
Proiecte EAM 

și ERP 

F. Realizarea unui Plan de Continuitate a 

Afacerii - PCA la nivel SNN 
ÎN DESFĂȘURARE 

Constituire 

centru de date 

de rezervă 

OBIECTIV SPECIFIC 4.3 
Implementarea unui sistem de raportare și informare a 

conducerii SNN / Tablou de Bord 

ACTIVITĂȚI STADIU OBSERVAȚII 

A. Monitorizarea integrată a serviciilor IT, cu 

ajutorul unei soluții de IT Service 

Management pentru a defini, realiza, 

planifica, livra, opera și controla serviciile IT 

livrate utilizatorilor infrastructurii SNN 

REALIZAT   

B. Agregarea datelor din aplicații diferite  din 

entitățile SNN într-o arhitectură tip Data 

Warehouse și implementarea unei soluții 

Business Intelligence pentru a rula analize și 

rapoarte pe date integrate 

ÎN DESFĂȘURARE 

În cadrul 

proiectului de 

modernizare 

ERP 

C. Identificarea informațiilor necesare pentru 

managementul companiei în vederea realizării 

tabloului de bord (ce, cu ce periodicitate, etc.) 

și implementarea unei soluții informatice de 

tip Tablou de Bord 

ÎN DESFĂȘURARE 
În relație cu 

EAM și EDMS 

OBIECTIV SPECIFIC 4.4 
Extinderea sistemelor ERP cu noi module necesare 

desfășurării activității în cadrul celor trei entități 
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ACTIVITĂȚI STADIU OBSERVAȚII 

A. Stabilirea cerințelor de business pentru a 

asigura resurse de tip ERP, cu modulele 

necesare derulării activității operaționale și de 

business în cadrul SNN 

REALIZAT   

B. Prioritizarea și implementarea modulelor 

ERP identificate ca fiind necesare, împreună 

cu modernizarea infrastructurii hardware 

aferente acestui scop 

ÎN DESFĂȘURARE 

Proiect 

integrare și 

modernizare 

ERP 

C. Evaluare EAM producție și stabilirea 

condițiilor de înlocuire / continuare a 

sistemului existent, precum și realizarea 

investiției aferente acestei decizii 

REALIZAT   

 

Dezvoltarea digitală a companiei continuă trendul evolutiv început în anul 2019, având ca țintă 

atingerea maturității excelenței operaționale în anul 2023. 

 

 
 

Evoluția dezvoltării digitale este urmărită în Scorecard-ul companiei sub forma indexului de 

digitalizare, indicator compozit cuprinzând 51 de acțiuni în desfășurare, organizate în șase direcții 

principale: 

• resurse umane; 

• achiziții; 

• financiar-contabilitate; 

• procese de business; 

• procese de producție; 

• procese IT. 
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Din punctul de vedere al serviciilor de business puse la dispoziție, se remarcă următoarele: 

- modernizarea și dotarea cu tehnică de calcul (servere, stații de lucru fixe și mobile); 

- modernizarea infrastructurii de comunicații din toate cele trei sedii principale ale SNN;  

- alinierea licențierii produselor informatice; 

- asigurarea continuității serviciilor de suport tehnic pentru infrastructura hardware și software aflată în 

operare; 

- asigurarea condițiilor tehnice și de securitate informatică pentru lucrul personalului la distanță; 

- asigurarea unui mediu de lucru colaborativ (MS Teams) pentru desfășurarea activităților din grupurile 

de lucru de business; 

- asigurarea semnăturilor digitale (calificate sau simple) pentru toți solicitanții din companie; 

- schimbarea și implementarea unei noi strategii de printing, având ca scop eficientizarea costurilor și a 

consumului de hârtie; 

- asigurarea mobilității de comunicare a personalului cheie din companie prin preluarea gestionării 

flotei de telefoane și a serviciilor de telefonie mobilă; 

- constituirea unui mediu de comunicații intern propriu și operaționalizarea sitului web de intranet al 
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companiei; 

-  contractarea și derularea serviciilor de upgrade a soluției EAM (Enterprise Asset Management); 

- contractarea și derularea serviciilor de consolidare și modernizare a soluției ERP (Enterprise Resource 

Planning); 

- contractarea și derularea serviciilor de extindere a soluției de EDMS (Electronic Document 

Management System); 

- elaborarea și implementarea strategiei IT pentru procesele de HR; 

- abordarea și consolidarea cerințelor de IT ale departamentelor de achiziții, financiar-contabilitate, 

managementul riscurilor, garanții, etc.; 

- derularea implementării soluțiilor informatice de producție (SIMP – Sistem Informatic de 

Management al Producției), KMR; 

- dezvoltarea și punerea în funcțiune a unei multitudini de aplicații specifice (e-Condica, pontaj, 

concedii, RUEC, recrutare personal, urmărire stadiu vaccinare, etc.); 

- dezvoltarea unor soluții informatice pentru ședințele Adunării Generale a Acționarilor și de 

management al ședințelor Consiliului de Administrație. 

 

Realizarea obiectivelor prezentate a fost susținută de investiții în infrastructură și servicii, acestea 

înregistrând un trend ascendent aflat în relație directă cu amploarea proiectelor abordate. 

 

 
 

Ca procent de investiții raportat la cifra de afaceri a companiei, efortul de dezvoltare digitală menține 

trendul ascendent, chiar în contextul creșterii anuale a cifrei de afaceri și având un potențial de 

extindere determinat de obiectivele și proiectele strategice abordate. 
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XIX. COMUNICARE 

 

Strategia de comunicare a SNN pentru perioada 2018-2022 are drept scop coordonarea actiunilor de 

comunicare pe obiective SMART, derivate din obiectivele strategice ale companiei, prevazute in Planul 

de Administrare, in scopul cresterii imaginii pozitive a companiei, a pozitionarii cat mai avantajoase pe 

piata de energie si pe piata de capital, a mentinerii unui nivel inalt de intelegere a tututor categoriilor de 

public prin facilitarea accesului la informatie si comunicare integrata, complexa cu rol de valoare 

adaugata. Actiunile aferente obiectivelor derivate DCRI sunt cuantificate prin analiza indicatorilor si 

subindicatorilor de imagine, corelati cu tipul si natura informatiei si ajustati in functie de necesitati 

pentru a permite atingerea tintelor stabilite in cadrul obiectivelor SMART si a procentelor alocate 

indicatorilor si subindicatorilor de imagine. 

 

Activitatea de comunicare a SNN SA s-a realizat integrat pe trei arii majore:  

 

1. COMUNICARE INTERNA  

2. COMUNICARE EXTERNA,  

3. COMUNICARE CU ACTIONARII/INVESTITORII (RELATII CU INVESTITORII)  

 

Comunicarea interna s-a axat pe informarea angajatilor si cresterea gradului de coeziune interna si 

aderenta la misiunea, viziunea si valorile organizatiei in scopul cresterii performantei organizatiei prin 

facilitarea intelegerii directiilor sale de actiune si implicarea angajatilor sai. Comunicarea interna s-a 

concentrat pe construirea si promovarea unei culturi organizationale bazate pe performanta, meritocratie 

si pregatire continua. SNN a implementat o serie de campanii interne si  actiuni  de crestere a nivelului 

de coeziune interna, a nivelului de informare si implicare, recunoastere si valorificare a angajatilor, 

rezultate  din proiectul de diagnoza organizationala Performer derulat in perioada 2018-2019.  

 

Comunicarea externa are, de asemenea, doua subcomponente:  

▪ comunicare corporatista (promovare si individualizare corporatista a imaginii 

managementului si comunicarea cu investitorii, ca parte a guvernantei corporative) si  
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▪ comunicarea aferenta cresterii nivelului de acceptanta fata de energia nucleara al tuturor 

segmentelor de public. Cele doua componente ale comunicarii externe sunt interrelationate si reciproc 

determinante. Comunicarea interna eficienta functioneaza si ca o extensie a comunicarii corporatiste 

manageriale.  

 

Comunicarea cu actionarii/investitorii se realizeaza conform reglementarilor legale in vigoare asa 

cum sunt acestea prevazute de Regulamentele ASF, Legea 24/2017 privind piata de capital, OUG 

109/2011, Legea 31/1990 si Codul Bursei de Valori Bucuresti privind guvernanta corporativa si 

obiectivele de comunicare stabilite de companie pentru a raspunde complex si transparent interesului 

actionarilor si investitorilor SNN.  

 

De asemenea, functia de comunicare la nivelul SNN este corelata cu principiile de guvernanta 

corporativa pentru a asigura: a) intern un flux informational fluent, coherent care sa permita derularea 

proceselor si realizarea activitatilor in mod eficient, la timp, prin informare corecta si adecvata scopului 

si b) extern prin punerea la dispozitia tututor partilor interesate a informatiei corecte, contexualizate, 

complete in scopul facilitarii intelegerii companiei, directiilor sale strategice de actiune, proiectelor de 

investitii, rezultatelor si implicatiilor pe termen mediu si lung.  

 

SNN aplica un sistem de comunicare bidirectional simetric si ajusteaza ciclul comunicarii in scopul 

includerii si valorificarii punctului de vedere al categoriilor interesate. De asemenea, SNN realizeaza 

sondaje de opinie o data la doi ani pentru a obtine informatie relevanta despre perceptia si necesitatile 

de informare ale populatiei. Informatia obtinuta este inclusa in ciclul de comunicare ulterior pentru a 

raspunde necesitatilor de informare.  

 

Categoriile de indicatori de imagine ai SNN sunt: Eficienta energiei nucleare in sistemul national, 

Securitatea nucleara, Competenta, Cooperare interna si internationala, Comunitate, Relatia cu 

investitorii. Pe baza acestor indicatori de imagine, SNN isi dezvolta si ajusteaza ciclul de comunicare.  

Evolutia in media a indicatorilor de imagine ai SNN in perioada 2018-1 iunie 2022 
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Evolutia functiei de comunicare a SNN la nivelul perceptiei publice: 

 

Evolutia perceptiei publice despre energia si proiectele de investitii ale Nuclearelectrica 

Comparatie in perioada 2018-2020 

 

SUBIECT 2018 2020 

Prelungirea 

ciclului de viață al 

Unității 1 a CNE 

Cernavodă 

60%  75%  

Construirea 

Unităților 3 și 4 ale 

CNE Cernavodă 

59%  

 

 

67% au o atitudine pozitiva fata 

de dezvoltarea de proiecte in 

domeniul energetic 

68%  

 

87% au o atitudine pozitiva fata de 

dezvoltarea de proiecte in domeniul energetic 

Raportul 

beneficii/riscuri 

43% considera ca beneficiile sunt 

mai mari decat riscurile  

53% considera ca beneficiile sunt mai mari 

decat riscurile 

 

Independenta 

energetica  

73% 74%  

   

Este producția de 

energie nucleară 

un proces sigur? 

56% 63% 

Energia nucleara 

este curata 

63% 74% 

Industria nucleara 

are specialisti 

foarte buni  

 77% 
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Investitiile in 

energie nucleara 

ajuta la cresterea 

economiei 

54% 69% 

Parteneriatul intre 

Guvernul 

Romaniei si 

Guvernul SUA  

20% 71% 

 

 
 

 

XX. RELATII CU INVESTITORII 

 

La nivelul SNN, Relatia cu Investitorii este un complex de functii strategice care includ comunicare, 

finante, aspecte de legislatie de piata de capital si guvernanta corporativa, complex de functii al carui 

scop este coordonarea si controlul fluxului de informatii intre companie si investitorii, actionarii 

acesteia. Scopul major este stabilirea unor relatii bazate pe incredere si respect intre companie si 

investitori, actionari, care sa reflecte valorile fundamentale ale companiei, furnizarea catre comunitatea 

de investitorii de informatii financiare, despre investitii, proiecte, piata de energie, la timp si total 

transparent, in asa fel incat decizia de a investi sau de a evalua compania sa se bazeze pe date corecte, 

relevante, mentinerea legatuii, interfata intre managementul companiei si comunitatea de investitori si 

actionari, crearea si  dezvoltarea de canale de comunicare cu acestia care sa raspunda necesitatilor 

acestora. Scopul SNN si al structurii de IR este sa mentina si sa dezvolte nivelul de incredere in 

companie, sa creasca nivelul de receptivitate al pietei fata de companie, sa adauge valoare pentru 

actionari si investitori. Functia de IR se asigura ca actiunile companiei sunt tranzactionate corect prin 

impartasirea unor informatii cheie care sa le permita investitorilor sa evalueze la fel de corect decizia de 

a investi.  

 

Corelat cu strategia de comunicare a SNN, Relatia cu investitorii se realizeaza in sistem simetric 

bidirectional, cu accent pe feedback si, implicit, pe dezvoltarea constanta a relatiei cu investitorii si are 

in vedere: intalniri cu actionarii si investitorii, organizarea de conferinte, intalniri private cu actionarii, 

teleconferinte si videoconferinte, gestionarea sectiunii special dedicate relatiei cu investitorii de pe site-
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ul companiei, facilitarea accesului la informatii relevante despre activitatile companiei si rapoartele 

elaborate de aceasta, comunicarea politicilor de guvernanta corporativa ale companiei, comunicarea 

informatiilor cu impact atat asupra companiei, cat si asupra actionarilor si investitorilor. 

 

Scopul este realizarea unei comunicari eficiente, ajustata pe baza feedback-ului din piata, care sa 

permita actionarilor sa inteleaga si sa evalueze, pe baza unor informatii obiective, transmise in timp util, 

schimbarile aparute in tiparele de tranzactionare, directiile de dezvoltare ale companiei, informatia cu 

impact asupra strategiilor de gestionare a riscurilor. 

 

 
 

 

Actiunile de comunicare cu actionarii si investitorii in perioada 2018-2022 

 

• organizarea de intalniri cu investitorii pentru prezentarea rezultatelor financiare anuale; 

• Organizarea de teleconferinte, in conformitate cu calendarul financiar al Societatii;  

• Dezvoltarea unei aplicatii destinate actionarilor si investitorilor  

• Postarea prezentarilor si a inregistrarilor audio de la teleconferintele cu investitorii pe site-ul SNN; 

• Transmiterea prompta de informatii la solicitarile actionarilor, potentialilor investitori si 

participantilor din cadrul pietei de capital; 

• Participarea la conferinte organizate de terti privind piata de capital din Romania si prezentarea 

rezultatelor financiare si a oportunitatilor de crestere a companiei  

• Participarea reprezentantilor Societatii la seminarii informative organizate de autoritatile din 

domeniu in vederea imbunatatirii guvernantei corporative si cresterea transparentei fata de actionari; 

• Organizarea Adunarilor Generale ale Actionarilor si a celorlaltor actiuni legate de garantarea 

drepturilor actionarilor: distribuirea de dividende aferente exercitiului financiar 2020; 

• Colectarea informatiilor, realizarea si verificarea rapoartelor curente, transmiterea acestora la 

autoritatile compentente (BVB si ASF) si publicarea lor pe site-ul Societatii cu respectarea termenelor 

impuse de legislatia in vigoare; 

• Participarea la cursuri de pregatire si sesiuni de discutii privind standardele de guvernanta 

corporativa, platformele de comunicare cu investitorii si alte instrumente puse la dispozitie de 

autoritatile pietei de capital; 
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• Updatare constanta a informatiilor de pe site-ul SNN pentru imbunatatirea accesului la informatii 

relevante a actionarilor si investitorilor si facilitarea intelegerii si randamentului aferente dobandirii 

calitatii de actionar SNN;  

• Adoptarea de bune practici internationale  

 

SNN a obtinut anual, din anul 2018, pana in prezent,  nota 10 la evaluarea VEKTOR realizata de ARIR,  

in anul 2018 premiul BVB pentru cea mai buna strategie de IR a unei companii listate, in anul 2019 

premiul pentru cea mai buna companie in IR  si cea mai buna companie in IR-alegerea investitorilor de 

retail, iar in 2020 premiul pentru cea mai buna companie in IR  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

 

 

 

 

ANEXA 1 – DA-DECIZII CA pentru aprobarea initierii procedurilor de achizitie produse, servicii sau lucrari a caror valoare estimata este egala sau 

mai mare de 5.000.000 Euro fara TVA 

 

 Decizie CA Obiect achizitie Valoare estimata 

(fara TVA) 

Procedura de atribuire 

1 6/26.01.2018 Servicii pentru realizarea si documentarea intr-un set de rapoarte a 

Revizuirii Periodice a Securitatii Nucleare (RPSN) pentru Unitatea 1 

si Unitatea 2 CNE Cernavoda 

5.930.000 EUR Licitatie deschisa 

2 7/26.01.2018 

(amanare) 

Servicii de inginerie pentru activitati complete de proiectare, la CNE 

Cernavoda (Unitatile 0, 1 si 2) 

36.000.000 lei Licitatie deschisa 

3 51/25.04.2018 

(aprobare) 

Servicii de inginerie pentru activitati complete de proiectare, la CNE 

Cernavoda (Unitatile 0, 1 si 2) 

36.000.000 lei Licitatie deschisa 

4 101/19.06.2018 

(modificare elemente 

strategie contractare urmare 

respingerii ANAP) 

Servicii de inginerie pentru activitati complete de proiectare, la CNE 

Cernavoda (Unitatile 0, 1 si 2) 

36.000.000 lei Licitatie deschisa 

5 152/22.08.2018 Servicii de mentenanta pentru sistemele si echipamentele electrice de 

la CNE Cernavoda, in vederea functionarii centralei in conditii de 

siguranta si securitate nucleara 

42.611.543 Lei Licitatie deschisa 

6 157/04.09.2018 Servicii de mentenanta pentru echipamentele mecanice de la CNE 

Cernavoda, in vederea functionarii centralei in conditii de siguranta si 

securitate nucleara 

41.867.813 Lei Licitatie deschisa 

7 158/04.09.2018 Servicii de remedieri, reparatii, finisaje si protectii anticorozive la 

constructiile si structurile existente la CNE Cernavoda 

28.337.534 Lei Licitatie deschisa 

8 178/23.10.2018 Servicii de inginerie pentru elaborarea studiului tehnic de evaluare a 

starii Sistemelor, Structurilor si Componentelor (SSC) Unitatii 1 a 

CNE Cernavoda in vederea operarii pe termen lung 

10.562.785 Euro Licitatie deschisa 

9 17/23.02.2019 Analize si evaluari ale ansamblului reactor in vederea demonstrarii 

functionalitatii Unitatii 1 de la CNE Cernavoda pana la 245.000 ore 

11.647.379 Euro Licitatie deschisa 
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efective de functionare (Effective Full Power Hours - EFPH) 

10 19/23.02.2019 Servicii integrate pe termen lung pentru derularea programului de 

snubberi al CNE Cernavoda 

8.856.869,50 Euro Licitatie deschisa 

11 26/07.03.2019 U3O8 (Concentrat tehnic de uraniu natural) cu un continut de uraniu 

de minim 65% 

14.300.000 USD Licitatie deschisa 

12 74/22.05.2019 Servicii de manipulare manuala si mecanizata a produselor din 

depozitele CNE Cernavoda 

27.584.793,52 Lei Licitatie deschisa 

13 84/10.06.2019 U3O8 (Concentrat tehnic de uraniu natural) cu un continut de uraniu 

de minim 65% (reluare) 

14.300.000 USD Negociere fara invitatie 

prealabila la o procedura 

concurentiala de ofertare 

14 99/24.06.2019 Servicii de consultanta, inginerie si supravegherea si urmarirea 

executantului la implementarea proiectului Instalatia de detritiere de 

la CNE Cernavoda 

14.563.572 EUR Negociere competitiva 

15 185/31.10.2019 Servicii de procesare octoxid de uraniu natural (concentrat tehnic de 

uraniu natural) cu un conținut de uraniu de minim 65%, pentru obținerea 

pulberii sinterizabile de UO2 

54.388.400 lei Exceptie 

16 197/29.11.2019 Lucrari pentru realizarea modulelor de la 12 la 17, tip MACSTOR 

200, aferente Depozitului Intermediar de Combustibil Ars (DICA) 

53.584.374,24 Lei Licitatie deschisa 

17 135/23.07.2020 Bară şi bandă plană (tablă) din Zircaloy-4 5.199.080 Euro Licitatie deschisa 

18 156/23.07.2020 Servicii de inginerie in scopul evaluarii si documentarii modificarilor 

de proiect ce se vor implementa la Retehnologizarea Unitatii 1 de la 

CNE Cernavoda, incat acestea sa respecte anvelopa de securitate 

nucleara a proiectului 

15.125.360 Euro Negociere fără invitaţie 

prealabilă la procedura 

concurenţială de ofertare 

19 157/23.07.2020 Servicii de migrare de la versiunea 6.0.4 la versiunea 9, suport tehnic 

și suplimentarea numărului de licențe pentru aplicația ABB Asset 

Suite 

11.015.723 Euro Negociere fără invitaţie 

prealabilă la procedura 

concurenţială de ofertare 

20 195/15.10.2020 Inlocuirea Rotorului aferent Generatorului Electric Principal 2-4121-

G02 de la Unitatea 2 a CNE Cernavoda, cu un Rotor nou 

25.000.000 USD Negociere fără invitaţie 

prealabilă la procedura 

concurenţială de ofertare 

21 196/15.10.2020 Îmbunătăţirea fiabilităţii generatorului electric 1-4121-G01, prin 23.000.000 USD Negociere fără invitaţie 
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înlocuirea înfăşurării statorice prealabilă la procedura 

concurenţială de ofertare 

22 217/09.11.2020 Continuarea execuţiei si finalizarea lucrărilor necesare pentru 

schimbarea destinaţiei construcţiilor existente pe amplasamentul 

Unităţii 5 din cea pentru o centrală nuclearelectrică în cea pentru alte 

obiective suport utile pe durata de viaţă a Unităţilor 1 şi 2 în 

funcţiune şi viitoarelor Unităţi 3 şi 4 ale CNE Cernavodă în scopul 

asigurării funcţionării lor în condiţii de securitate nucleară şi 

îndeplinirea tuturor cerinţelor legale 

82.987.868 lei Licitatie deschisa 

23 224/09.11.2020 Cosuri de Stocare Combustibil Ars, Ansambluri Inele de Inox 

Inferioare si Ansambluri Inele de Inox Superioare aferente Modulelor 

12÷17 din cadrul Depozitului Intermediar de Combustibil Ars 

(DICA) 

30.300.000 lei Licitatie deschisa 

24 233/15.12.2020 U3O8 (Concentrat tehnic de uraniu natural) cu un continut de uraniu 

de minim 65% 

24.310.000 USD Licitatie deschisa 

25 15/24.02.2021 Servicii de migrare de la versiunea 6.0.4 la versiunea 9, suport tehnic 

și suplimentarea numărului de licențe pentru aplicația ABB Asset 

Suite 

6.424.953 Euro Licitatie deschisa 

26 16/24.02.2021 Transformatoare de evacuare putere 440 MVA, 415/24 kV 7.000.000 Euro Licitatie deschisa 

27 94/14.05.2021 Lot 1- Tuburi nesudate din Zircaloy-4 şi Lot 2 - Sârmă rectangulară 

din Zircaloy-4 

19.335.527 USD Licitatie deschisa 

28 119/26.07.2021 Servicii de evaluare durată de viață, inspecții și întreținere pentru 

Generatorii de Abur de la CNE Cernavodă Unitatea 1 în perioada 

2022-2027 respectiv pentru Generatorii de Abur de la Unitatea 2 în 

perioada 2022-2032 

49.480.608,60 CAD Negociere fără invitaţie 

prealabilă la procedura 

concurenţială de ofertare 

29 137/10.08.2021 Continuarea execuţiei si finalizarea lucrărilor necesare pentru 

schimbarea destinaţiei construcţiilor existente pe amplasamentul 

Unităţii 5 din cea pentru o centrală nuclearelectrică în cea pentru alte 

obiective suport utile pe durata de viaţă a Unităţilor 1 şi 2 în 

funcţiune şi viitoarelor Unităţi 3 şi 4 ale CNE Cernavodă în scopul 

112.314.612.09 lei Licitatie deschisa 
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asigurării funcţionării lor în condiţii de securitate nucleară şi 

îndeplinirea tuturor cerinţelor legale 

30 140/23.08.2021 Servicii de manipulare manuala si mecanizata a produselor din 

depozitele CNE Cernavoda 

27.750.565,20 lei Licitatie deschisa 

31 169/05.10.2021 Servicii de migrare de la versiunea 6.0.4 la versiunea 9, suport tehnic 

și suplimentarea numărului de licențe pentru aplicația ABB Asset 

Suite – Suplimentare valoare 

+ 637.534,18 Euro Licitatie deschisa 

32 217/21.12.2021 Servicii complete (inginerie si implementare) pentru Unitatea 1 CNE 

Cernavoda, pentru deplasarea la maxim a capatului liber a unor 

canale de combustibil si de modificare a proiectului canalelor de 

combustibil pentru a asigura margine de functionare suficienta pana 

la 245.000 EFPH 

7.877.221,38 CAD Negociere fără invitaţie 

prealabilă la procedura 

concurenţială de ofertare 

33 28/22.02.2022 U3O8 (Concentrat tehnic de uraniu natural) cu un continut de uraniu 

de minim 65% 

180.000.000 USD Licitatie deschisa 

34 75/19.04.2022 Servicii de inginerie necesare in scopul elaborarii documentatiei 

pentru achizitionarea componentelor reactorului cu termen lung de 

fabricatie care vor fi inlocuite la Retehnologizarea Unitatii 1 si pentru 

evaluarea starii setului de scule specializate ce se vor utiliza la 

inlocuirea componentele reactorului  

64.780.000 CAD Negociere fără invitaţie 

prealabilă la procedura 

concurenţială de ofertare 

35 116/10.06.2022 Servicii de pregătire pentru personalul de exploatare cu cerințe de 

autorizare CNCAN de la CNE Cernavodă, în vederea funcționării 

centralei în condiții de siguranță și securitate nucleară 

6.797.348 euro Exceptie de la aplicarea 

Legii 99/2016  
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ANEXA 2-DECIZII CA pentru aprobarea contractelor de achizitie produse, servicii sau lucrari, ca urmare a procedurilor derulate, a caror valoare 

estimata este egala sau mai mare de 5.000.000 Euro fara TVA 

 Decizie CA Obiect contract Valoare contract 

(fara TVA) 

Contractant 

1 52/25.04.2018 Lucrari pentru realizarea modulelor 10 si 11, tip MACSTOR 200, 

pregatirea rocii de fundare si turnarea betonului de completare 

pentru modulul 12, aferente Depozitului Intermediar de 

Combustibil Ars (DICA) 

22.580.311,40 lei Asocierea formata din SC 

General Concrete 

Cernavoda SRL – SC Titan 

Echipamente Nucleare SA 

2 5/04.02.2019 

(Amanare) 

Servicii de remedieri, reparatii, finisaje si protectii anticorozive la 

constructiile si structurile existente la CNE Cernavoda 

31.025.839,58 lei Asocierea SC Unify Co. 

Ltd. SRL - SC General 

Concrete Cernavoda SRL 

3 7/04.02.2019 Servicii pentru realizarea si documentarea intr-un set de rapoarte a 

Revizuirii Periodice a Securitatii Nucleare (RPSN) pentru Unitatile 

1 si 2 CNE Cernavoda 

4.684.700 Euro Kinectrics Nuclear Romania 

SRL 

4 16/23.02.2019 

(Aprobare) 

Servicii de remedieri, reparatii, finisaje si protectii anticorozive la 

constructiile si structurile existente la CNE Cernavoda 

31.025.839,58 lei Asocierea SC Unify Co. 

Ltd. SRL - SC General 

Concrete Cernavoda SRL 

5 18/23.02.2019 Servicii de inginerie pentru activitati complete de proiectare, la 

CNE Cernavoda (Unitatile 0, 1 si 2) – acord cadru cu 2 operatori 

econimici 

36.000.000 lei Kinectrics Nuclear Romania 

SRL si RATEN-CITON 

6 28/07.03.2019 Servicii de mentenanta pentru echipamentele mecanice de la CNE 

Cernavoda, in vederea functionarii centralei in conditii de 

37.585.580 lei Asocierea NIMB Consmetal 

– Elcomex IEA 
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siguranta si securitate nucleara 

7 29/07.03.2019 Servicii de mentenanta pentru sistemele si echipamentele electrice 

de la CNE Cernavoda, in vederea functionarii centralei in conditii 

de siguranta si securitate nucleara 

36.443.853,64 lei Energotech SA 

8 104/28.05.2020 Servicii de consultanta, inginerie si supravegherea si urmarirea 

executantului la implementarea proiectului Instalatia de detritiere 

de la CNE Cernavoda 

14.563.430 Euro Asocierea ICSI Rm. Valcea 

– Kinectrics Nuclear 

Romania SRL 

 



 

 

 
163 

ANEXA 3-DECIZII CA pentru aprobarea Rapoartelor de informare trimestriale cu privire la 

achizitiile de bunuri, servicii si lucrari a caror valoare este mai mare decat 500.000 Euro/achizitie 

(pentru achizitiile de bunuri si lucrari), si respectiv de 100.000 Euro/achizitie (pentru servicii) 

 

 Decizie CA Perioada de referinta 

1 72/25.04.2018 Trim. I 2018 

2 126/16.07.2018 Trim. II 2018 

3 184/23.10.2018 Trim. III 2018 

4 10/04.02.2019 Trim. IV 2018 

5 71/13.05.2019 Trim. I 2019 

6 113/29.07.2019 Trim. II 2019 

7 178/31.10.2019 Trim. III 2019 

8 5/30.01.2020 Trim. IV 2019 

9 84/08.05.2020 Trim. I 2020 

10 143/23.07.2020 Trim. II 2020 

11 211/15.10.2020 Trim. III 2020 

12 5/19.01.2021 Trim. IV 2020 

13 63/17.04.2021 Trim. I 2021 

14 118/26.07.2021 Trim. II 2021 

15 177/20.10.2021 Trim. III 2021 

16 09/27.01.2022 Trim. IV 2021 
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Anexa 4-SITUATIA LITIGIILOR SEMNIFICATIVE IN CARE ESTE IMPLICATA S.N. 

NUCLEARELECTRICA S.A 

 

Litigiu demarat de Greenpeace  

 

1. In prima instanta, dosarul nr. 3793/2/2013 (Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VIII-a contencios 

administrativ) a fost initiat de catre reclamantele Fundatia Greenpeace CEE Romania si Asociata Bankwatch 

Romania, parate fiind S.N. Nuclearelectrica, Ministerul mediului, Apelor si Padurilor si Guvernul Romaniei.  

 

Reclamantele au solicitat, initial, anularea deciziei de emitere a Proiectului de acord de mediu si a acordului 

de mediu, dar apoi prin cererea completatoare si-au precizat cererea, solicitand anularea Acordului de mediu 

aprobat prin HG 737/2013 privind proiectul “Continuarea lucrarilor de construire si finalizare a Unitatilor 3 

si 4 la CNE Cernavoda.  

 

Reclamantele au solicitat administrarea probei cu expertiza, insa nu au putut identifica specialistii care sa 

raspunda la obiectivele expertizei conform propriilor solicitari. Motiv pentru care, instanta a respins cererea 

de proba cu expertiza solicitata de reclamante si pe fond a respins ca neintemeiata cererea de chemare in 

judecata. (sentinta civila nr.1436/2014) 

 

2. Sentinta a fost atacata cu recurs de catre Greenpeace care a solicitat casarea si trimiterea cauzei 

spre rejudecare la Curtea de Apel Bucuresti. Prin Decizia civila nr. 2100 din 23.06.2016, ICCJ, Sectia de 

contencios administrativ si fiscal a admis recursul retinand in motivarea pentru casare: neefectuarea 

expertizei si neverificarea conditiilor de consultare a publicului.  

 

In al doilea ciclu procesual: 

 

1. Dosarul s-a rejudecat pe fond la CAB sub nr. 3793/2/2013*. Conformandu-se dispozitiilor ICCJ, 

instanta (CAB), in rejudecare, SNN a depus o serie de critici si precizari cu privire la cele 9 obiective 

formulate in mod vag si cu necunoasterea legislatiei in speta, de catre reclamante. 

 

Ca urmare instanta a admis precizarile SNN si obiectivele au fost reformulate. Prin incheierea de sedinta din 

24.02.2017 Curtea de Apel Bucuresti a incuviintat proba cu expertiza propusa de reclamanta Greenpeace cu 

obiectivele reformulate de catre SNN pentru efectuarea unei expertize multidisciplinare in biodiversitate, 

protectia mediului si tehnologie nucleara. 

 

 

Obiectivul nr. 1: Verificarea documentatiei referitor la evaluarea impactului asupra Siturilor Natura 2000 din 

vecinatatea proectului propus;- expert bodiversitate 

Obiectivul nr. 2: Verificarea documentatiei referitor la evaluarea impactului proiectului asupra speciilor 

protejate din vecinatatea acestuia, conform Ordinului 19/2010 privind realizarea 

evaluarii adecvate; - expert bodiversitate 

Obiectivul nr. 3: Verificarea documentatiei referitor la evaluarea impactului proiectului asupra speciilor 

protejate din vecinatatea acestuia in situatia functionarii cu 4 reactoare cucleare; - expert 

bodiversitate 

Obiectivul nr. 4: Verificarea documentatiei referitor la evaluarea impactului proiectului asupra factorilor de 

mediu in conditii de functionare normala;- expert in domeniul nuclear cu cunostinte 

nucleare in protective radiologica.  
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Instanta a numit 2 experti judiciari, unul in domeniul ecologiei si protectiei mediului si celalalat in 

energetica. In plus a admis specialistul desemnat de catre Institutul de fizica” Horia Hulubei” pe tehnologie 

nucleara si cel desemnat de catre Institutul GeoEcoMar pe domeniul de biodiversitate. A solicitat la CNCAN 

desemnarea unui specialist in domeniul nuclear si reglementare. Greenpeace a refuzat sa plateasca onorariul 

provizoriu expertilor. 

 

SNN a pus concluzii scrise si orale pe toate cele 18 motive din cerere si a detaliat procedura de consultare 

interne si internationala, referitoare la evaluarea impactului asupra mediului. 

La data de 9.06.2017, instanta a solutionat cauza si a respins cererea de chemare in judecata ca neintemeiata, 

sentinta fiind atacata cu recurs de catre reclamante. 

 

2. In recursul la rejudecare, Inalta Curte de Casatie si Justitie a validat argumentele SNN si 

rationamentele instantei de fond si a respins recursul reclamantelor ca nefondate. (decizia nr. 3056/2020) 

 

Dosarul a fost complex, de lunga durata (2013-2020) si cu impact deosebit de important pe proiectul 

Unitatilor 3-4 avand in vedere faptul ca s-a solicitat anularea Acordului de mediu aprobat prin HG 737/2013 

privind proiectul “Continuarea lucrarilor de construire si finalizare a Unitatilor 3 si 4 la CNE Cernavoda.  

 

Litigii demarate de catre S.N. Nuclearelectrica S.A. impotriva Autoritatii Nationale de Reglementare in 

Domeniul Energiei “ANRE” 

S.N. Nuclearelectrica S.A. a demarat actiunea de suspendare a Ordinului ANRE nr. 216/11.12.2019 pentru 

aprobarea metodologiei de stabilire a preturilor pentru energia electrica vanduta de producatori pe baza de 

contracte reglementate si a cantitatilor de energie electrica din contractele reglementate incheiate de 

producatori cu furnizorii de ultima instanta si de stabilire a cantitatilor maxime de energie electrica ce pot fi 

impuse ca obligatii de vanzare pe baza de contracte reglementate – Dosar nr. 7222/2/2019. Instanta a admis 

cererea SNN si a dispus suspendarea executarii Ordinului ANRE nr. 216/11.12.2019 pana la pronuntarea 

instantei de fond. Sentinta nr. 132/02.03.2020 este executorie de drept. Impotriva acestei sentinte, ANRE a 

declarat recurs solutionat de Inalta Curte de Casatie si Justitie, prin Decizia nr. 5713/04.11.2020 in sensul 

admiterii exceptiei lipsei de interes in sustinerea recursului, invocata de intimata –  reclamanta SNN si al 

respingerii recursului declarat de parata ANRE impotriva Sentintei civile nr. 132/02.03.2020, pronuntata de 

Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a IX – a contencios administrativ si fiscal, ca lipsit de interes (definitiva).  

 

S.N. Nuclearelectrica S.A a demarat actiunea de anulare a Ordinului ANRE nr. 216/11.12.2019 pentru 

aprobarea metodologiei de stabilire a preturilor pentru energia electrica vanduta de producatori pe baza de 

contracte reglementate si a cantitatilor de energie electrica din contractele reglementate incheiate de 

producatori cu furnizorii de ultima instanta si de stabilire a cantitatilor maxime de energie electrica ce pot fi 

impuse ca obligatii de vanzare pe baza de contracte reglementate (“Ordin ANRE nr. 216/11.12.2019) – 

Dosar nr. 97/2/2020. Prin Raportul Curent publicat in data de 3 august 2020, SNN a informat actionarii si 

investitorii de luarea la cunostinta de pe portalul instantelor de judecata, de respingerea cererii de anulare a 

Ordinului ANRE nr. 216/11.12.2019. Hotararea Curtii de Apel Bucuresti a fost atacata cu recurs in termen 

legal, acesta fiind inregistrat pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, cauza fiind in pronuntare. 

S.N. Nuclearelectrica S.A a demarat actiunea de anulare a Ordinului ANRE nr. 12/30.03.2016 privind 

aprobarea Standardului de performanta pentru serviciul de transport al energiei electrice si pentru serviciul 

de sistem (publicat in Monitorul Oficial nr. 279/13.04.2016) – Dosar nr. 2659/2/2020, inregistrat pe rolul 

Curtii de Apel Bucuresti, Sectia a IX – a Contencios Administrativ si Fiscal. Instanta a  respins cererea de 

repunere a dreptului material la actiune in termenul de prescriptie ca neintemeiata si a admis exceptia 

tardivitatii introducerii cererii si a admis in parte cererea de sesizare a Curtii Constitutionale dispunand 
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sesizarea acesteia cu solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. 7 din OUG nr. 

33/2017 privind modificarea si completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 si Legii gazelor nr. 

351/2004, aprobata prin Legea nr. 160 din 2 octombrie 2012. Impotriva acestei hotarari SNN a declarat 

recurs si Inalta Curte de Casatie si Justitie a acordat termen 15.11.2022. 

 

S.N. Nuclearelectrica S.A a demarat actiunea de anulare si suspendare a executarii Ordinului ANRE nr. 

88/2020 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate si a preturilor aplicate de 

furnizorii de ultima instanta clientilor finali pentru perioada 1 iulie – 31 decembrie 2020 si pentru 

modificarea si completarea Contractului – cadru de vanzare – cumparare a energiei electrice incheiat intre 

producatorii de energie electrica si furnizorii de ultima instanta, aprobat prin Ordinul Presedintelui 

Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 34/2019 – Dosar nr. 3570/2/2020 

inregistrat la Curtea de Apel Bucuresti. La termenul din 17 decembrie 2020 instanta a respins cererea de 

suspendare a executarii.  Prin Decizia nr. 247 din 04.03.2021 instanta a respins actiunea ca neîntemeiata. 

Primul termen în recurs: 19.01.2023. 

 

Litigiu demarat de catre S.N. Nuclearelectrica S.A. cu privire la unele masuri de reglementare a 

facilitatilor acordate pensionarilor din sectorul energiei electrice 

S.N. Nuclearelectrica S.A a demarat actiunea de suspendare a executarii, anularea Hotararii Guvernului nr. 

1041/2003 privind unele masuri de reglementare a facilitatilor acordate pensionarilor din sectorul energiei 

electrice, asa cum a fost modificata si a Hotararii Guvernului nr. 1461/2003 pentru modificarea si 

completarea Hotararii Guvernului nr. 1041/2003 privind unele masuri de reglementare a facilitatilor acordate 

pensionarilor din sectorul energiei electrice si obligarea la plata daunelor materiale in valoare de 820.422,44 

RON, rezultate din aplicarea in ultimii trei ani a Hotararii Guvernului nr. 1041/2003 si a Hotararii 

Guvernului nr. 1461/2003 – Dosar nr. 4419/2/2021 intregistrat la Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VIII-a 

Contencios Administrativ si Fiscal. Instanta de fond a respins actiunea, sentinta urmand a fi recurata. 

 

Litigiul demarat de catre Sindicatul CNE Cernavoda si angajati ai Sucursalei CNE Cernavoda 

 

Pe rolul Tribunalului Constanta, a fost înregistrat împotriva SNN, dosarul cu nr. 5802/118/2017, având ca 

obiect drepturi salariale neachitate, reprezentand contravaloarea sporului de risc profesional (conditii 

periculoase), reclamant fiind Sindicatul CNE Cernavoda in numele unui numar de 757 angajati ai Sucursalei 

CNE Cernavoda.  

 

In cauza s-a dispus efectuarea expertizei contabile de specialitate, expertul raspunzand  la obiectiunile 

formulate la Raportul de expertiza contabila. Urmatorul termen este stabilit pentru data de. 16.09.2022 

 

Litigiul demarat de catre Sindicatul Liber Energetica Nucleara ’90 si angajati ai Sucursalei CNE 

Cernavoda 

 

Pe rolul Tribunalului Constanta, a fost inregistrat impotriva SNN, dosarul cu nr. 7036/118/2017, avand ca 

obiect drepturi salariale neachitate, reprezentand contravaloarea sporului de risc profesional (conditii 

periculoase), plata acestui spor aferent ultimilor 3 ani, precum și menționarea expresă a acestor sporuri și a 

cuantumului lor în contractele individuale de muncă ale tuturor salariaților reclamanți, reclamant fiind 

Sindicatul Liber Energetica Nucleara ‘90 in numele unui numar de 291 angajati ai Sucursalei CNE 

Cernavoda.  

In cadrul dosarului s-au administrat proba cu inscrisuri, expertiza contabila si expertiza tehnica. 

- proba cu înscrisuri pentru ambele părți, punând în vedere S.N. Nuclearelectrica S.A. să depună la 

dosarul cauzei (i) rapoartele semestriale transmise către CNCAN conform Normei de dozimetrie 

individuală din 05.09.2002, (ii) documentul care conține identificarea nominală a personalului CNE 
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Cernavodă privind clasificarea obligatorie pe categorii (A și B) a persoanelor expuse profesional și (iii) 

documentul care prezintă modul efectiv de aplicare a art. 104 alin. (1) din Norma fundamentală de 

securitate radiologică (în măsura în care există); 

- proba cu expertiză contabilă având drept obiective (i) să se stabilească dacă începând cu 01.06.2000 a 

fost inclus în salariul de bază sporul de risc profesional de 10-30%, (ii) să se stabilească procentul cu 

care a crestul salariul de bază pentru fiecare categorie de salariați, (iii) să se stabilească dacă noua grilă 

de salarizare aplicată din anul 2000 își produce efectele și în prezent, (iv) să se determine valoarea 

recalculată a salariului fiecărui reclamant, în cazul în care s-ar acorda sporul prevăzut de H.G. nr. 

655/1990, (v) să se stabilească diferențele salariale cuvenite prin aplicarea acestor sporuri și salariul 

efectiv încasat. 

- expertiza tehnica avand drept obiectiv incadrarea in categorii de risc radiologic.Expertiza a fost realizata 

de CITON. Ambele parti au formulat obiectiuni la Raportul de expertiza tehnica realizat de CITON si au 

solicitat refacerea raportului cu concursul unor specialisti de la CNCAN. Instanta a respins obiectiunilor 

ambelor parti. 

 

Litigiul a fost solutionat in favoarea SNN, instanta de fond a respins ca nefondata actiunea reclamantilor. 

Solutia este apelabila.. 

 

Litigiul demarat de catre S.N. Nuclearelectrica S.A. impotriva UAT Seimeni referitor la terenul aferent 

canal evacuare apa calde de la CNE Cernavoda. 

 

In data de 10.03.2020, SNN a inregistrat pe rolul Tribunalului Constanta- dosar nr.1506/118/2020, cererea 

prin care a solicitat instantei constatarea: inexistența dreptului de proprietate privată al acesteia asupra 

terenului extravilan în suprafață de 300.000 m.p. aferent investiției ”canal evacuare ape calde de la CNE, 

dreptului de proprietate publică al statului asupra tereneului in cauza precum si dreptul SNN de uz cu titlu 

gratuit asupra terenului proprietatea publică a statului, ori in subsidiar dreptul SNN de uz cu titlu gratuit 

asupra terenului proprietatea publică sau privată sau dreptul de servitute legală pentru terenul situat în zonele 

de protecție și de siguranță. Instanta de fond a admis excepţia de nelegalitate a HCL 7/2009 UAT Seimeni si 

a dispus radierea din cartea funciară a dreptului de proprietate privată al UAT Seimeni. Sentinta este 

apelabila. 

 

 

 

 

 

 


