
 
 

 
 
 

 

S.N.NUCLEARELECTRICA 
S.A.             

  
Raport de informare aferent trim. I 2017 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)    

     

              

             
Nr. 
crt. 

Numele contractorului Obiectul 
contractului 

Titlul 
contractului 

Nr. si data 
contract 

Procedura 
de 

achiziţie 
aplicată 

Numele 
beneficiarului 

(dacă este 
diferit de 

autoritatea 
contractantă) 

Numărul 
anunţului/invitatiei 

de participare 

Valoarea iniţială a 
contractului   

(lei/eur/usd/cad) 

Valoarea 
contractului  

dupa 
eventuale 

acte 
aditionale 
(în RON) 

Data 
începerii 

contractului 

Durata 
contractului 

stabilita 
initial (în 

luni). 

Durata 
finală a 

contractului 
(în luni). 

Bunuri 

1 GENERAL 
ELECTRIC 
INTERNATIONAL, 
Inc. 

Inlocuirea partii 
de control a 
sistemului de 
excitatie de tip 
EX2000 de la 
Unitatea 2 CNE 
Cernavoda in 
vederea 
upgradarii la 
sistemul 
EX2100e 

Inlocuirea partii 
de control a 
sistemului de 
excitatie de tip 
EX2000 de la 
Unitatea 2 CNE 
Cernavoda in 
vederea 
upgradarii la 
sistemul 
EX2100e 

225/23.03.2017 NFIP n/a n/a 6,282,516.00 USD n/a 23.03.2017 74 luni n/a 

Servicii 



 2 

1 UNIFY CO LTD Servicii de 
receptie pentru 
spatiile de 
cazare aferente 
CNE Cernavoda 
si servicii suport 
- LOT 5 

Servicii de 
receptie pentru 
spatiile de 
cazare aferente 
CNE Cernavoda 
si servicii suport 
- LOT 5 

76/01.02.2017 LD n/a 171360 720,535.06 LEI n/a 01.02.2017 25 luni n/a 

2 CANDU ENERGY 
INC 

Studiu tehnic 
referitor la 
Extinderea 
duratei de viata 
a CNE 
Cernavoda 
Unitatea 1 peste 
210,000 EFPH 

Studiu tehnic 
referitor la 
Extinderea 
duratei de viata 
a CNE 
Cernavoda 
Unitatea 1 peste 
210,000 EFPH 

116/16.02.2017 NFIP n/a n/a 615,280.00 CAD n/a 16.02.2017 9 luni n/a 

3 UNIFY CO LTD Servicii 
complete de 
curatenie  a 
locuintelor 
proprietate SNN 
SA a spatiilor de 
cazare si a 
tuturor celorlalte 
obiective 
exterioare aflate 
in 
responsabilitatea 
Biroului 
Administrare 
Complex 
Cazare, CNE 
Cernavoda 

Servicii 
complete de 
curatenie  a 
locuintelor 
proprietate SNN 
SA a spatiilor de 
cazare si a 
tuturor celorlalte 
obiective 
exterioare aflate 
in 
responsabilitatea 
Biroului 
Administrare 
Complex 
Cazare, CNE 
Cernavoda 

131/24.02.2017 LD n/a 171879 3,166,512.00 LEI n/a 24.02.2017 25 luni n/a 

4 WECO TMC; 
OLIMPIC 
INTERNATIONAL 
TURISM; 
ACCENT TRAVEL 
& EVENTS 
EXIMTUR; 
PARAVION TOUR 

Bilete de avion 
pentru deplasari 
in interes de 
serviciu ale 
angajatilor SNN 

Bilete de avion 
pentru deplasari 
in interes de 
serviciu ale 
angajatilor SNN 

221/22.03.2017 LD n/a 171573 350,000.00 EURO n/a 22.03.2017 24 luni n/a 
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  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). 

                    

              
     


