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1 CAMECO INC Uraniu natural sub forma de pulbere 
sinterizabila de UO2 si Servicii de 
prelucrare materiale nucleare neconforme 
cu continut de Uraniu natural si livrarea 
Uraniului natural sub forma de pulbere 
sinterizabila de UO2 recuperat

Uraniu natural sub forma de pulbere 
sinterizabila de UO2 si Servicii de prelucrare 
materiale nucleare neconforme cu continut 
de Uraniu natural si livrarea Uraniului 
natural sub forma de pulbere sinterizabila 
de UO2 recuperat

624/08.07.2016 Exceptie Legea 
99/2016

n/a n/a 51,536,400.00 LEI n/a 19.07.2016 6 luni n/a

2 ADMINISTRATIA NATIONALA 
"APELE ROMANE" - 
ADMINISTRATIA BAZINALA 
DE APA DOBROGEA - LITORAL 

Primire ape uzate in resursa provenite de 
la Centrala Nucleara - Unitatea 1 si 
Unitatea 2, in perioada 01.06.2016 - 
31.12.2016

Primire ape uzate in resursa provenite de la 
Centrala Nucleara - Unitatea 1 si Unitatea 2, 
in perioada 01.06.2016 - 31.12.2016

614/04.07.2016 Exceptie Legea 
99/2016

n/a n/a 8,044,112.24 LEI n/a 01.06.2016 7 luni n/a

3 COMPANIA NATIONALA A 
URANIULUI

Servicii de prelucrare materiale nucleare 
neconforme continand uraniu natural 
provenite de la sucursala FCN Pitesti, in 
scopul recuperarii uraniului sub forma de 
pulbere sinterizabila de UO2

Servicii de prelucrare materiale nucleare 
neconforme continand uraniu natural 
provenite de la sucursala FCN Pitesti, in 
scopul recuperarii uraniului sub forma de 
pulbere sinterizabila de UO2

626/12.07.2016 Exceptie Legea 
99/2016

n/a n/a 4,090,000.00 LEI n/a 19.07.2016 12 luni n/a

4 GEMINI TRADE DDD Servicii complete pt executarea profilactica 
si de interventie a actiunilor de deratizare, 
dezinsectie, dezinfectie si erbicidare in 
obiectivele administrate de CNE Cernavoda

Servicii complete pt executarea profilactica 
si de interventie a actiunilor de deratizare, 
dezinsectie, dezinfectie si erbicidare in 
obiectivele administrate de CNE Cernavoda

631/14.07.2016 LD n/a 163508 2,389,000.00 LEI n/a 14.07.2016 48 luni n/a

5 ANSALDO NUCLEARE Servicii de asistenta tehnica de specialitate 
pentru lucrarile de reparatii capitale la 
pompele si motoarele aferente sistemelor 
43210 si 43230 de la Unitatea 2

Servicii de asistenta tehnica de specialitate 
pentru lucrarile de reparatii capitale la 
pompele si motoarele aferente sistemelor 
43210 si 43230 de la Unitatea 2

650/25.07.2016 NFAP n/a n/a 615,000.00 EURO n/a 28.07.2016 19 luni n/a

6 ANDROMEDA SERV Servicii de revizii, reparatii, ITP, la  
autovehicule propietate CNE Cernavoda si 
tahografele acestora

Servicii de revizii, reparatii, ITP, la  
autovehicule propietate CNE Cernavoda si 
tahografele acestora

788/25.08.2016 LD n/a 165370 500,578.00 LEI n/a 01.09.2016 24 luni n/a

7 HARPER INTERNATIONAL 
CORPORATION

Servicii de reparatie capitala a cuptorului 
de sinterizare Harper 2 - FJ136 - FCN Pitesti

Servicii de reparatie capitala a cuptorului de 
sinterizare Harper 2 - FJ136 - FCN Pitesti

827/15.09.2016 NFAP n/a n/a 126,311.00 USD n/a 20.09.2016 15 luni n/a

S.N.NUCLEARELECTRICA S.A.

Valoarea iniţială a contractului  
(lei/eur/usd/cad)

Servicii

Raport de informare aferent trim. III 2016 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)

Bunuri

Lucrari
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8 ASOCIEREA - GENERAL 
CONCRETE CERNAVODA, 
TITAN ECHIPAMENTE 
NUCLEARE

Lucrari pentru realizarea modulelor 8 si 9, 
tip Macstor 200, pregatirea rocii de 
fundare si turnarea betonului de 
completatre pentru modulul 10, aferente 
Depozitului Intermediar de Combustibil 
Ars (DICA)

Lucrari pentru realizarea modulelor 8 si 9, 
tip Macstor 200, pregatirea rocii de fundare 
si turnarea betonului de completatre pentru 
modulul 10, aferente Depozitului 
Intermediar de Combustibil Ars (DICA)

625/08.07.2016 LD n/a 162844 27,860,679.54 LEI n/a 12.07.2016 40 luni n/a

Nota:
*Pe cât posibil, la rubrica "Obiectul contractului", se va preciza în ce a constat contractul de achiziţie, într-o manieră cat 
mai riguroasă (ex: servicii pentru evaluarea performanţei a cinci instalaţii de tipul xyz).


	S.N.Nuclearelectrica S.A.

