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1. INTRODUCERE 

 

Raportul trimestrial al Consiliului de Administratie SNN este intocmit in baza prevederilor art. 7.19 si 7.21 

din contractele de administratie ale membrilor Consiliului de Administratie, precum si in conformitate cu 

prevederile din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice. 

 

Astfel, Consiliul de Administratie trebuie sa prezinte trimestrial in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor un 

raport asupra activitatii de administratie, care include si informatii referitoare la executia contractelor de 

mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitatile operationale, la performantele financiare ale societatii 

si raportarile contabile; de asemenea, rapoartele trimestriale trebuie sa cuprinda informatii privind gradul de 

indeplinire a criteriilor de performanta. 

 

Prezentul raport va fi prezentat si supus aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor SNN in data de 29 aprilie 

2014. 

 

 

2. ANALIZA SITUATIEI FINANCIARE 
 

Informatiile financiare prezentate in cuprinsul prezentului raport sunt furnizate pe baza situatiei financiare 

individuale auditate pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2013, intocmite in conformitate cu 

OMFP nr. 1286/2012, cu modificarile ulterioare, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare 

sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata. Indicatorii prezentati sunt in lei (RON) daca nu este 

precizat altfel. 

 

2.1. Situatia pozitiei financiare la 31.12.2013 

 
Situatia pozitiei financiare la 31.12.2013 este prezentata in Anexa 1. 
 
La 31 decembrie 2013, creantele comerciale si alte creante se prezinta dupa cum urmeaza: 
 

         - lei -   

  Creante comerciale    100.114.123 
  Provizioane pentru creante comerciale   (14.203.561) 
  Alte creante       63.992.335 
  Provizioane pentru alte creante     (2.500.647) 
  Taxe si impozite      49.642.348 
  Total       197.044.598 
 
Creantele comerciale sunt reprezentate de sumele datorate de catre clientii societatii, beneficiari ai energiei 
electrice vandute, atat pe piata reglementata, cat si pe piata libera. Din totalul creantelor comerciale (clienti), 
circa 82% reprezinta clienti curenti a caror scadenta este de 30 zile conform prevederilor contractuale, iar 
18% reprezinta creante neincasate la termenul scadent. Din aceasta categorie face parte, in principal, creanta 
de recuperat de la Hidroelectrica SA, al carei sold reprezinta 11% din total, respectiv suma de 11.249.674 lei. 
Valoarea nominala de recuperat de la Hidroelectrica, a fost reesalonata la plata prin planul de reorganizare 
aprobat in procedura de reorganizare judiciara a debitoarei Hidroelectrica. Suma totala datorata de 
Hidroelectrica S.A. la 31 decembrie 2013 este de 52.570.152 lei (din care 11.249.674 lei reprezinta creante 
comerciale si 41.320.478 lei alte creante). Conducerea SNN estimeaza ca aceasta creanta va fi recuperata 
conform conventiei de reesalonare incheiata intre parti. 
 
Pozitia ”Taxe si impozite” cuprinde TVA de recuperat (44.264.037 lei) si TVA neexigibila (5.378.311 lei).  In 
capitolul “Alte creante” sunt incluse dobanzi de incasat la 31 decembrie 2013 (7.855.910 lei). 
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La 31 decembrie 2013, datoriile curente sunt: 

 

                  - lei -   

 Datorii comerciale si alte datorii    242.958.936 

 Impozit pe profit datorat        34.982.603 

 Venituri in avans pe termen scurt       32.007.582 

 Portiunea curenta a imprumuturilor pe termen lung   212.785.513 

 Total        522.734.634 

 

Imprumuturile sunt reprezentate de cota parte datorata aferenta perioadei 31.12.2013 - 31.12.2014 (1 an) din 
soldul creditelor externe, contractate pentru realizarea si punerea in functiune a Unitatii 2 de la CNE 
Cernavoda, astfel: 
 - rate la credite in suma de 210.644.364 lei ;  

 - dobanzi de platit in suma de 2.141.149 lei.  

 

Pozitia “Datorii comerciale si alte datorii” cuprinde furnizorii pentru activitatea de productie, echipamente si 

servicii (130.365.966 lei) si furnizorii de imobilizari (66.309.815 lei). La capitolul “Datorii comerciale si alte 

datorii” sunt incluse si datoriile privind salariile si asimilate, si alte impozite si taxe, care reprezinta datoriile 

curente ale lunii decembrie 2013, care au fost achitate in luna urmatoare (ianuarie 2014), la termenele 

scadente legale in vigoare. 

 
La data de 31 decembrie 2013, imprumuturile pe termen lung, nete de costurile de tranzactionare sunt dupa 
cum urmeaza: 
 

         - lei -   

 Imprumuturi de la banci straine   1.834.144.313 
 Imprumuturi de la banci locale        51.927.673 
       1.886.071.986 
 Mai putin portiunea curenta a  
 imprumuturilor pe termen lung    (210.644.364) 
 Total imprumuturi pe termen lung  1.675.427.622 
 
Imprumuturile pe termen lung sunt reprezentate de creditele externe contractate cu Societe Generale si 

EURATOM pentru realizarea si punerea in functiune a Unitatii 2 CNE Cernavoda, precum si de creditul 

contractat cu BCR de catre Ministerul Finantelor Publice pentru SNN, echivalentul in lei a 80 milioane Euro.  

Suma datorata la 31 decembrie 2013 pentru imprumutul acordat de catre BCR este de 51.927.673 lei si 

urmeaza a fi achitata integral in cursul anului 2014. 

 

Situatia financiara a SNN in anul 2013 a permis achitarea la scadenta de catre societate a datoriilor la creditele 

externe contractate pentru realizarea si punerea in functiune a Unitatii 2 de la CNE Cernavoda, fara a apela la 

garantia Statului si a acumula datorii catre Ministerul Finantelor Publice. 
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2.2. Contul de profit si pierdere pentru perioada incheiata la 31.12.2013 
 
Contul de profit si pierdere pentru perioada incheiata la 31.12.2013 este prezentat in Anexa 2. Societatea a 

realizat pe parcursul anului 2013 urmatoarea structura a veniturilor si cheltuielilor (lei):  

 

 Venituri din exploatare     2.059.022.409  

 Cheltuieli din exploatare     1.597.926.394  

 Rezultatul din exploatare       461.096.015  
 Venituri financiare         229.014.401  

 Cheltuieli financiare         172.420.214 

 Rezultatul financiar          56.594.186  
 Venituri totale       2.288.036.809  

 Cheltuieli totale      1.770.346.608  

 Rezultat brut          517.690.201  
 Impozit pe profit           94.298.721 

 Rezultat net          423.391.480 
 
Profitul din exploatare, in suma de 461.096.015 lei, este cu 196% mai mare fata de profitul din exploatare 

realizat in aceeasi perioada a anului 2012.  Rezultatul perioadei incheiate la 31.12.2013, se reflecta intr-un 

profit brut in suma de 517.690.201 lei, respectiv intr-un profit net in suma de 423.391.480 lei. 

 

 

2.3. Executia bugetului de venituri si cheltuieli la 31.12.2013 

 

Bugetul de venituri si cheltuieli (“BVC”) al SNN pentru anul 2013 a fost aprobat de Adunarea Generala a 

Actionarilor SNN si de asemenea prin Hotararea Guvernului Romaniei nr. 330/2013. Societatea este 

monitorizata de catre Ministerul Economiei si de catre Ministerul Finantelor Publice cu privire la modul de 

incadrare in indicatorii, obiectivele si criteriile de performanta, respectiv modul de incadrare in fondul de 

salarii, in nivelul veniturilor si cheltuielilor, programului de reducere a arieratelor si creantelor restante.  

 

Executia BVC la 31.12.2013 este prezentata in Anexa 3 la prezentul raport.  

 

Din analiza modului de realizare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru 31.12.2013 (Anexa 3), rezulta o 

depasire a veniturilor din exploatare programate cu 7,59% si o diminuare a cheltuielilor de exploatare fata de 

nivelul bugetat cu 5,24%. Cresterea veniturilor se datoreaza cresterii cotei din productie livrata pe piata 

concurentiala la 50% in anul 2013, precum si unei evolutii favorabile a preturilor; de asemenea, a crescut 

pretul la energia electrica vanduta pe piata reglementata fata perioada precedenta. 

 

In cursul anului 2014 au mai fost obtinute si venituri suplimentare din facturarea unor penalitati contractuale 

catre clienti pentru unele contracte de livrare a energiei electrice reziliate. 

 

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2013 prevedea un profit din exploatare de 227 mil. 

lei iar nivelul realizat este dublu (461,28 mil. lei - conform situatii IFRS, respectiv 457,54 mil. lei - conform 

situatii OMFP). 

 

In concluzie, rezulta ca in anul 2013 societatea a depasit tinta bugetata de profit, avand o crestere substantiala, 

respectiv cu 321,7%. 
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3. ACTIVITATILE OPERATIONALE 

 

3.1. Producerea de energie electrica 

 
In anul 2013 cele doua unitati ale CNE Cernavoda au produs o cantitate de energie electrica de 11.618 GWh 

(brutto) si au livrat in Sistemul Electroenergetic National 10.674 GWh; diferenta o reprezinta consumul 

propriu al unitatilor in timpul functionarii, precum si in timpul opririlor planificate si neplanificate. 

 

Programul de productie energie electrica aprobat de Consiliul de Administratie SNN  pentru trimestrul IV 

2013 a fost realizat in proportie de 95,8%, datorita a trei opriri neplanificate cu durata totala de 249 ore, care 

au avut loc in trimestrul IV. Cumulat pe intreg anul 2013, programul de productie a fost depasit si  realizat  in 

proportie de 101,16%. 

 

Factorii de utilizare a puterii instalate, inregistrati de unitatile CNE Cernavoda in 2013 si cumulat, de la 

inceperea exploatarii comerciale (Unitatea 1 la 2 decembrie 1996 , Unitatea 2 la 1 noiembrie 2007) pana la 31 

decembrie 2013 au fost : 

 

               2013 de la data exploatarii comerciale 

Unitatea 1 99,4% 90,33% 

Unitatea 2   89,15% 93,90% 

 

Valoarea mai mica a factorului anual de utilizare a puterii la U2 reflecta influenta opririi pentru revizia 

planificata din 2013, dar si a opririlor neplanificate produse la aceasta unitate, care au totalizat 278 ore in anul 

2013. 

 

La nivelul trimestrului IV 2013, cantitatea de energie electrica produsa si livrata de la CNE Cernavoda a fost 

mai mica cu 1,2% fata de perioada similara din 2012, iar la nivelul intregului an 2013 este mai mare cu 1,6% 

fata de anul precedent. 

 

Cele trei opriri neplanificate din trimestrul IV 2013 au avut loc dupa cum urmeaza: 

 

- 21-26 octombrie (109 ore) – U2 a declansat ca urmare a actiunii incorecte a releului de gaze de la 

transformatorul T03 de alimentare a serviciilor proprii; 

- 27-30 octombrie (79 ore) – U1 a declansat ca urmare a unor disfunctionalitati in sistemul de control, 

produse la pierderea alimentarii cu energie electrica dintr-o bara de clasa II cu ocazia unui test; 

- 12-15 decembrie (61 ore) – U2 a fost oprita programat pentru lucrari de menteneanta in pregatirea 

sezonului rece (reparatii vane din sisteme de la partea nucleara). 

 

3.2. Vanzarea de energie electrica 

 
Pentru tranzactiile cu energie electrica in anul 2013 s-au inregistrat urmatoarele rezultate: 

 

- Cantitatea de energie vanduta in baza contractelor reglementate, a contractelor incheiate pe PCCB 

(Piata Centralizata a Contractelor Bilaterale)  si pe PZU (Piata pentru Ziua Urmatoare), plus energia 

furnizata pentru consumul statiei Transelectrica de 400 kV Cernavoda, este de 10.988_GWh (depasire 

cu 0,5% fata de program); 

- Veniturile realizate pe piata de energie electrica sunt de 1.928 milioane lei (depasire cu 2,31% fata de 

program). 

 

Programul de referinta are in vedere cantitatile si valorile pe care s-a fundamentat Bugetul de Venituri si 

Cheltuieli al SNN pe 2013, aprobat prin HG 330/04.06.2013. Pretul mediu de vanzare, pentru cantitatile de 

energie vandute pe baza contractelor reglementate, a contractelor PCCB si respectiv PZU, rezultat in anul 



 
 

7 

 

2013 este de 175,42 lei/MWh (include TG – taxa de transport) iar cel inregistrat in trimestrul IV 2013, de 

174,95 lei/MWh (include TG). 

 

Activitatea de tranzactionare a energiei in trimestrul IV 2013 s-a facut, ca si in trimestrul III, in conditii de 

stabilizare a portofoliului de contracte, neinregistrandu-se rezilieri/denuntari de contracte.  

                        

Vanzarile de energie ale SNN s-au realizat pe baza de contracte reglementate, pe baza de contracte pe piata 

concurentiala (atribuite pe PCCB, plus  un contract negociat de furnizare pe piata concurentiala - nr.29/2000 

cu Transelectrica, pentru consumul statiei de 400 kV Transelectrica), precum si prin tranzactii pe PZU. 
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Cantitatile vandute in baza contractelor incheiate pe piata reglementata au fost  in conformitate cu Decizia 

ANRE nr.3311/2012, care au stabilit, totodata, pretul reglementat pentru SNN in 2013 (respectiv 141,99 

lei/MWh, la care se adauga tariful reglementat TG pentru introducere in reteaua de transport, care se plateste 

in final catre Transelectrica). Fata de anul 2012, ANRE a redus cantitatile reglementate de la 71% la 50% din 

productia programata a CNE Cernavoda, iar pretul reglementat a fost majorat cu 16,75%.   

 

Ponderea vanzarilor pe PZU din trimestrele III si IV 2013 (1,6% si respectiv 1,13%) fata de cea inregistrata in 

semestrul I 2013 de 12,3%, reflecta stabilizarea portofoliului de contracte si inlocuirea celor denuntate in 

prima parte a anului (23 de contracte, corespunzatoare unei benzi totale de 340 MW, cu un pret mediu de 

contract de 229,36 lei/MWh) cu contracte noi, incheiate prin licitatii pe PCCB desfasurate in perioada 

februarie – iunie 2013 (42 de contracte, acoperind o banda totala de 449 MW la un pret mediu de 182,55 

lei/MWh, intre acestea numarandu-se si un contract de 135 MW incheiat de SNN cu ArcelorMittal). 

 

Evolutia preturilor medii lunare de vanzare inregistrate este prezentata in graficul de mai jos: 

231.44231.04
219.03

208.73203.95199.21198.41198.41198.41197.87197.87197.87

181

153

134
141

102
111

148

195

172

156 154

193
186 184

175 173 167 166
175 175 175 176 175 176

0

50

100

150

200

250

ian feb mart apr mai iun iul aug sept oct nov dec

lei/MWh
Variatia pretului de vanzare pe tipurile de contracte

Reglementate

PCCB si negociate

PZU

pret mediu vanzare

 



 
 

8 

 

 
Cantitatile de energie vandute in trimestrul IV si veniturile corespunzatoare, repartizate pe tipuri de contracte 

de vanzare sunt prezentate in tabelul de mai jos: 

 

 Vanzari energie de la SNN (cantitati , preturi si valori ) in trimestrul IV 2013 

Vanzari pe tipuri 
Cantitati in 

GWh 

% din 

total 

vanzari 

Pret  

(lei cu TG 

inclus/ 

MWh ) 

Contravaloarea, 

(milioane lei) 

Contracte reglementate  1.411 48,9 151,65 214,0 

Vanzari pe piata libera (contracte 

PCCB si PZU), din care: 1.477 

 

 

51,1 197,20 291,4 

    - vanzari pe contracte PCCB 1.444 

 

50,0 197,87 285,8 

    - vanzari pe PZU  33 1,1 167,87 5,5 

Venituri din dezechilibre pozitive 

valorificate pe Piata de Echilibrare   

 

 0,1 

 Total  2.888 100% - 505,4 

 

 

Pentru intreg anul 2013, cantitatile de energie vandute si veniturile corespunzatoare, repartizate pe tipuri de 

contracte de vanzare sunt prezentate in tabelul care urmeaza: 

  

Vanzari energie de la SNN (cantitati , preturi si valori) in anul 2013 

Vanzari pe tipuri GWh 

% din 

total 

vanzari 

Pret  

(lei cu TG 

inclus ) 

Contravaloarea, 

(mil.lei) 

Contracte reglementate  5.308 48,3 151,68 805,2 

Vanzari pe piata libera (contracte PCCB si 

PZU), din care: 5.680 

 

 

51,7 197,61 1.122,3 

    - vanzari pe contracte PCCB 4.950 

 

45,0 205,78 1.018,5 

    - vanzari pe PZU  730 6,6 142,22 103,8 

Venituri din dezechilibre pozitive 

valorificate pe Piata de Echilibrare   

 

 0,9 

 Total  10.988 100% - 1.928,4 

 

 

3.3. Cheltuieli efectuate pe piata de energie electrica 

 
Valoarea totala a cheltuielilor facute de  SNN in anul 2013 pe piata de energie (mai putin cele de pe Piata de 

Echilibrare) s-a ridicat la 128,4 mil. lei. Acestea au acoperit serviciul de transport  prestat de Transelectrica 

pentru energia introdusa in reteaua de transport (corespunzator TG), contravaloarea certificatelor verzi 

necesare de achizitionat pentru energia furnizata, precum si contravaloarea energiei cumparate pe PZU la 

opririle neplanificate. Cantitatea cumparata pe PZU a fost de circa 127 GWh la un pret  mediu de achizitie de 

197,26 lei/MWh, contravaloarea acestora reprezentand 19,5%  din totalul cheltuielilor mentionate anterior.  

 

Cheltuielile pe Piata de Echilibrare s-au ridicat la 52,2 mil. lei. Aceasta suma reprezinta, in principal, 

contravaloarea energiei primite de pe Piata de Echilibrare la opririle neplanificate ale CNE Cernavoda. 

Valoarea totala a cheltuielilor ocazionate de achizitia energiei la opriri neplanificate si pentru acoperirea altor 

dezechilibre din timpul functionarii CNE, a fost in cuantum de 77,3 mil. lei, fata de o valoare de 86 mil. lei, 

avuta in vedere in estimarile realizate la fundamentarea BVC.  
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Tinand cont de veniturile si cheltuielile realizate pe piata de energie, inclusiv cele de pe Piata de Echilibrare, 

rezulta ca la sfarsitul anului 2013 SNN a obtinut un rezultat brut de 1.747,7 mil. lei (venituri minus cheltuieli 

pe piata de energie) si un pret mediu efectiv realizat de 163,73 lei/MWh. Pretul mediu efectiv realizat se 

determina prin raportarea rezultatului brut de pe piata de energie la cantitatea de energie produsa si livrata de 

care unitatile CNE Cernavoda. 

 

Mai jos este prezentata o comparatie a indicatorilor reprezentativi realizati in anul 2013 fata de realizarile din 

anul trecut, in care se evidentiaza cresterile procentuale realizate. 

 

Indicatori 2013 2012 

Variatie % - 

2013 fata de  

2012 

Energie electrica produsa si livrata de 

unitatile de productie ale SNN, GWh 10.674 10.509 1,6 

Energia electrica vanduta  de SNN 

(fara Piata de Echilibrare), GWh 10.988 10.759 2,1 

Venituri din vanzarea energiei, lei 1.928,4 1.644,0 17,3 

Rezultat brut (venituri minus 

cheltuieli) pe Piata de Energie,mil. lei 1.747,7 1.472,3 18,7 

Pret efectiv realizat, lei/MWh 163,73 140,9 16,9 

 

 

3.4. Programul de investitii pentru anul 2013 

 
Valoarea totala a programului de investitii pe anul 2013 a fost dimensionata, pe baza informatiilor cunoscute 

la finele anului anterior, la 320.562 mii lei. 

 

Structura programului de investitii este prezentata in tabelul de mai jos: 

- mii lei - 

Nr. 

crt. 

Structura 

organizatorica 

Investitii in 

continuare 

Investitii 

noi 

Alte 

cheltuieli de 

investitii 

Total 

Grad de 

realizare la 

31.12.2013 

(%) 

1 SNN Executiv 38.888,40 920,00 21.760,50 61.568,90 6,92% 

2 CNE Cernavoda 220.438,50 2.022,80 16.509,50 238.970,80 96,72% 

3 FCN Pitesti 10.961,80 2.939,50 2.724,60 16.625,90 31,20% 

 Valoare nedesfasurata - - 3.396,80 - 0% 

 TOTAL    320.562,00 73,85% 
 

 
Gradul de realizare la 31.12.2013 al planului valoric anual de investitii cumulat de la inceputul anului este de 

73,85%. 

 

Analiza gradului de realizare a programului de investitii la 31.12.2013 

 

SNN Executiv 

 

Premizele care au stat la baza dimensionarii programului de investitii aferent SNN Executiv au fost 

urmatoarele: 

 In cadrul capitolului “investitii in continuare” a fost prevazuta suma de 38.092,5 mii lei reprezentand 

contributia SNN (84,65%) la majorarea capitalului social al SC EnergoNuclear SA (EN). Enel si 

Arcelor Mittal au indicat, la finele anului 2012, faptul ca sunt dispusi sa contribuie la majorarea 

capitalului social al EN cu maxim cota ce le revine unei sume totale de 10 milioane euro. Potrivit 
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celor convenite prin Actul Aditional nr. 6 la Acordul de Investitii, in anul 2013 nu au mai fost 

efectuate contributii ale actionarilor la capitalul social al EN. 

 In cadrul capitolului “alte cheltuieli de investitii” a fost prevazuta suma de 7.000 mii lei reprezentand 

consolidarea sediului din Magheru 33. Intrucat, pana in prezent, proprietarii cladirii din Magheru 33 

nu au luat o decizie privind demararea lucrarilor de consolidare, aceasta cheltuiala nu se va efectua 

pana la finele anului 2013. 

Nerealizarea celor doua proiecte mentionate anterior are un impact semnificativ asupra gradului de realizare a 

Programului de Investitii SNN pe anul 2013, prin ponderea valorica a acestora in cadrul valorii totale (cca. 

14% din valoarea totala a programului de investitii SNN pe anul 2013). 

 

Sucursala CNE Cernavoda 

 

In ceea ce priveste obiectivele investitionale majore din cadrul programului (Tabel 37 – Plan de Management 

– PJ-05-016 Depozit Intermediar de Combustibil Ars, inclusiv SICA U#2, PJ-04-001 Modernizare si 

extindere sistem de protectie fizica, PJ-11-006 Imbunatatirea raspunsului CNE Cernavoda, respectiv a 

functiilor de securitate nucleara in cazul evenimentelor din afara bazelor de proiectare ca urmare a acidentului 

nuclear survenit la centrala nucleara Fukushima), realizarea acestora trebuia sa fie de minim 90% (raportat la 

bugetul lor, de 150.505 mii lei), respectiv executia bugetara trebuia sa se ridice la suma de 135.450 mii lei. 

Executia bugetara asociata obiectivelor investitionale majore se ridica, la data de 31.12.2013 la suma de 

152.428,3 mii lei, corespunzatoare unui grad de realizare de 101,28%. 

 

Sucursala FCN Pitesti 

 

Nerealizarea planului valoric la Sucursala FCN Pitesti s-a datorat urmatoarelor cauze: 

 

1. Proiectul „Modernizarea Sistemului de Protectie Fizica” s-a receptionat in iunie 2013 cu o serie de 

deficiente insusite de furnizor, cu termen de remediere 20 septembrie 2013 printre care enumeram pe cele mai 

importante: 

a) nefinalizarea sistemului de detectie hidrogen in aer la cuptoarele de sinterizare; 

b) nefinalizarea sistemului de detectie efractie; 

c) nu era actualizata documentatia  in urma modificarilor aparute in timpul executiei. 

 

2. Proiectul „Studiul de Fezabilitate (SF) privind modernizarea liniei de fabricatie rev. 3” a fost 

contractat mai tarziu decat planificat din cauza intarzierii finalizarii Studiului CAMECO privind evaluarea 

FCN, care furniza date de intrare necesare reviziei 3 la SF.  

 

In plus, programul de investitii pe anul 2013 al sucursalei FCN Pitesti a fost redus cu suma de 3.396,80 mii lei 

(adica o reducere cu cca. 17% fata de valoarea initiala a planului valoric la nivel de sucursala, respectiv o 

reducere cu cca. 1,06% prin raportare la valoarea totala a programului de investitii SNN pe anul 2013), 

reprezentand renuntari ca urmare a recomandarilor studiului efectuat de Cameco. Aceasta suma a fost 

evidentiata ca „valoare nedesfasurata” reprezentand o rezerva pentru suplimentarea valorica a unor proiecte 

de investitii, daca va fi cazul si daca va exista o decizie in acest sens. 
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3.5. Activitatea sucursalei CNE Cernavoda 

 

Activitatea de operare s-a derulat fara evenimente care sa aiba impact asupra securitatii nucleare, asupra 

personalului propriu, a populatiei sau a mediului inconjurator. Relatia cu autoritatile de reglementare s-a 

desfasurat cu respectarea cerintelor si a conditiilor din autorizatiile de functionare. 

 

In perioada octombrie-decembrie 2013 nu s-a inregistrat niciun eveniment de operare care sa depaseasca 

nivelul 1 pe scara internationala a evenimentelor nucleare, privind degradarea barierelor de aparare in 

adancime, impact pe amplasament sau in exterior (indicator 1). 

 

Pe data de 21 octombrie 2013 a avut loc oprirea neplanificata a Unitatii 2, cu o durata de 107 ore (4,5 zile) si 

s-a produs prin declansarea turbogeneratorului din cauza functionarii defectuoase a releului Buchholz aferent 

TRAFO 2-5144-T03, urmata de stepback si declansarea SDS1 pe HT Low Flow. Sincronizarea la SEN s-a 

facut pe data de 26 octombrie 2013. 

 

Pe data de 27 octombrie 2013 a avut loc oprirea neplanificata a Unitatii 1, cu o durata de 79 de ore (3,3 zile) si 

s-a produs prin declansarea SDS1 pe parametrul BFLP ca urmare a declansarii invertorului 1-55420-INV 1A. 

Sincronizarea la SEN s-a facut pe data de 30 octombrie 2013. 

 

Pe data de 12 decembrie 2013 a avut loc o oprire neplanificata la Unitatea 2 cu o durata de 61 de ore (2,5 

zile), pentru remedierea deficientelor aparute la vanele pneumatice #81 si #82 de la sistemul de racire la 

avarie al zonei active, care aveau timpi de deschidere mai mari decat valoarea acceptata precum si a scaparilor 

la etansarea vanei motorizate de la sistemul de racire la oprire. Pentru rezolvarea acestei deficiente, turbina a 

fost declansata manual. Sincronizarea la SEN s-a facut pe data de 15 decembrie 2013. 

 

In perioada 14 octombrie – 1 noiembrie 2013 s-a desfasurat misiunea de evaluare WANO PEER REVIEW. 

Perspectiva expertilor WANO asupra centralei si organizatiei CNE Cernavoda se regaseste in raportul 

misiunii care identifica 9 AFI (Areas For Improvement – zone de imbunatatire) si 11 Strenghts (practici 

pozitive). Fata de raportul din 2010, nici un AFI nu identifica problem privind definirea unor 

procese/standarde, ci doar necesitatea de a rafina in continuare aplicarea acestora. Ca o concluzie generala, 

raportul preliminar indica o evolutie pozitiva fata de evaluarile anterioare.  

 

In perioada 25-26 noiembrie 2013 a avut loc inspectia reprezentantilor Administratiei Nationale “Apele 

Romane” si ai Administratiei Bazinale de Apa Dobrogea Litoral Constanta pentru reautorizarea in domeniul 

gospodaririi apelor. Masurile dispuse de Autoritatea de Gospodarire a Apelor nu a conditionat emiterea noii 

autorizatii. 

 

In perioada 8-20 noiembrie 2013 a avut loc vizita tehnica a conducerii CANDU OWNERS GROUP (COG) in 

timpul careia au fost discutate proiectele comune SNN/COG si stratega proiectelor COG in derulare. In 

perioada 2-4 decembrie 2013 a avut loc auditul de recertificare ISO 27001 (Managementul Securitatii 

Informatiei pentru producerea de energie electrica si termica utilizand procedeul tehnologiei nucleare). CNE 

Cernavoda a obtinut recertificarea ISO 27001 pentru perioada ianuarie 2014-ianuarie 2017. In perioada 24-30 

decembrie 2013 a avut loc vizita de documentare a reprezentantilor CGN/CNPEC China in legatura cu 

proiectul Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda. 

 

Potrivit statisticilor aparute in revista NUCLEAR ENGINEERING INTERNATIONAL (NEI) din octombrie 

2013, ce iau in considerare FACTORUL DE CAPACITATE (FP) de la punerea in functiune, Unitatea 2 se 

afla pe locul 5, cu un FP de 92,4% iar Unitatea 1 pe locul 16, cu 88,8%, dintr-un total de 400 unitati nucleare 

aflate in exploatare (la sfarsitul lunii iunie 2013). Astfel, cu un FACTOR DE CAPACITATE de 90,6% de la 

punerea in functiune, Romania se afla pe locul 1 in lume, rezultatele plasand centrala de la Cernavoda printre 

cele mai performante centrale nucleare. Aceste rezultate s-au obtinut cu respectarea standardelor de securitate 

nucleara si protejand populatia, mediul si personalul centralei. In continuare sunt prezentati, in format grafic, 

cativa indicatori operationali specifici sucursalei CNE Cernavoda. 
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CONSUM DE COMBUSTIBIL U1+U2/ STOC DE COMBUSTIBIL (FASCICULE) 

(Consum cumulat 2013: 10.680) 

 

 
 

PIERDERI DE APA GREA U1+U2 (KG) 

(Cumulat 2013: 6016 / Prevazut 2013: 6800) 
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GRAD DE ARDERE COMBUSTIBIL NUCLEAR (MWh/KgU) 

(Cumulat 2013:172,98 /Prevazut proiect: 156,00) 

 
 

 
VOLUM DE DESEURI RADIOACTIVE U1+U2 (m3) 

(Cumulat 2013: 35,65 / Prevazut proiect: 60,00) 
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VOLUM ELIBERARI RADIOACTIVE 

IN MEDIU U1/U2 (μSv)   
(Total 2013: 5,52/ Limita anuală: 18,00) 

 
 

 

 

 

3.6. Activitatea sucursalei FCN Pitesti 

 
In trimestrul IV 2013 s-au controlat si acceptat 2.705 fascicule combustibile, toate incadrandu-se in 

specificatii. 

 

In cele 12 luni ale anului 2013 a existat o singura notificare de combustibil suspect de defectare la cele doua 

reactoare de la CNE Cernavoda (18.01.2013/Unitatea 2, canalul N18). In conformitate cu Raportul de 

evaluare RCA#2013-0368, inspectia subacvatica ulterioara nu a evidentiat semne vizibile de defectare si nu a 

identificat cu exactitate natura defectului astfel incat nu poate fi incadrat in exclusivitate ca defect de 

fabricatie combustibil nuclear. 

 

Randamentul de prelucrare a pulberii de UO2 a fost de 93,39%. Randamentul mediu de prelucrare a pulberii 

de UO2 obtinut in anul 2013 a fost de 93,75%, iar valoarea anuala planificata a fost de 93,5%. 

 

In tabelele de mai jos sunt prezentati indicatorii specifici sucursalei FCN Pitesti: i) productie si livrare 

fascicule combustibile si respectiv ii) indicatorii de radioprotectie si securitatea muncii. 

 

Productie si livrare fascicule combustibile 

             Indicator  
 

      Cumulat la 31.12.2013  Trim. IV 

Planificat  Realizat  Planificat  Realizat  

Productie fascicule combustibile  10 800  10 800 2 705  2 705  

Fascicule combustibile livrate U1 5 760  5 760  1440  1440  

Fascicule combustibile livrate U2 5 040 5 040 1440 1440 
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Indicatori de radioprotectie si securitatea muncii   

Indicator Cumulat la 31.12.2013  Trim.IV 

Numar de accidente de munca  0 0  

Numar de incendii/inceput de incendii  0 0  

Depasire doza incasata de personal  0 0  

Anomalii, urgente radiologice, incidente nucleare  0 0  

 

A fost elaborat si avizat Raportul privind analiza siguranței (RAS) si analiza accidentelor pentru Sucursala 

FCN Pitesti, fiind transmis la CNCAN cu adresa nr. 1055/08.10.2013. 

 

In perioadele 22-23 si respective 28-31.10.2013, au avut loc etapele I și II ale auditului SRAC CERT pentru 

recertificarea Sistemului de Management de Mediu (SMM) si certificarea Sistemului de Management pentru 

Sanatate si Securitate în Munca (SMSSM). Au fost emise Certificatele SRAC cu nr. 3132 si 4309 valabile 

06.11.2013 - 06.11.2016. 

 

In 23-24.10.2013 a avut loc inspectia de rutina a EURATOM şi CNCAN pe domeniul garantiilor nucleare.  

 

In data de 19.12.2013 a avut loc cu participarea ICN-Pitesti un exercitiu pentru situatii de urgenta Cutremur 

urmat de Incendiu in zona depunere beriliu. La exercitiu au asistat si reprezentanti ai ISU-Arges si CLSU 

Mioveni. 
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4. ALTE ASPECTE SEMNIFICATIVE 

 

4.1 Achizitia de pulbere sinterizabila de uraniu 

 
In legatura cu achizitia de pulbere de pulbere sinterizabila de dioxid de uraniu au fost intreprinse urmatoarele 

actiuni: 

- a fost obtinuta aprobarea Consiliului de Adminsitratie al SNN S.A sa se negocieze contractul de 

furnizare pulbere sinterizabila de dioxid de uraniu, cu Compania Nationala a Uraniului (CNU); 

- au fost purtate negocieri cu furnizoru CNU, in vederea stabilirii conditiilor contractuale; 

- au avut loc intalniri de mediere a conditiilor contractuale (pret, cantitate, durata). 

In prima parte a lunii ianuarie 2014: 

- au fost supuse aprobarii Consiliului de Administratie al SNN rezultatele negocierilor si semnarea 

contractului de furnizare pulbere sinterizabila de dioxid de uraniu in urmatoarele conditii: (i) pretul de 

achizitie a pulberii de dioxid de uraniu: 460 lei/kg U in UO2; (ii) durata contractului: 4 luni; (iii) 

cantitatea ce se achizitioneaza: 49.019,658 kg U in UO2; 

- contractul a fost semnat de ambele parti, fost tradus, legalizat si transmis la ESA in vederea validarii. 

 

4.2 Proiectul Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda 

 
In trimestrul IV al anului 2013, in cadrul EnergoNuclear (EN), au fost desfasurate actiuni cu precadere pentru 

negocierea contractului EPC, respectiv promovarea Proiectului Unitatilor 3 si 4 de la CNE Cernavoda, in 

scopul atragerii de noi investitori. 

 

Referitor la promovarea proiectului, un loc important il ocupa colaborarea cu China General Nuclear Power 

Group/ China Nuclear Power Engineering Company (CGN/CNPEC) care se desfasoara in temeiul 

Memorandumului de colaborare semnat in luna mai anul curent avand ca scop implicarea companiilor chineze 

in actionariatul EN cu o pondere majoritara.  

 

La sfarsitul lunii noiembrie 2013, Nuclearelectrica (SNN) a semnat impreuna cu CGN o Scrisoare de intentie 

(LoI) care stabileste cadrul in care partenerul chinez desfasoara o activitate extinsa de analiza si evaluare a 

Proiectului CNE Cernavoda Unitatile 3 si 4 (Proiectul) in vederea luarii deciziei de a deveni investitor si 

actionar majoritar al EnergoNuclear (EN), companie detinuta in prezent 100% de SNN si destinata a dezvolta 

Proiectul, precum si de a se implica in realizarea obiectivului in calitate de contractor general, acordandu-i-se 

exclusivitate pe o durata limitata de 180 zile.  

 

 

4.3. Litigii majore 

 
Situatia litigiilor majore este prezentata in Anexa 4. 

 

 

4.4 Stadiul actiunilor referitoare la transferul al apei grele la rezerva stat 

 
Hotararea AGEA SNN nr. 13/30.05.2013 cu privire la transferul cu titlu gratuit, al cantitatii de 786.715,78 kg 

apa grea, achizitionata de SNN in perioada 2006-2011, cu finantare exclusiv de la bugetul de stat, a fost luata 

potrivit proiectului de OUG cunoscut la acea data. Prin OUG 56/2013 au fost aduse completari in sensul (i) 

mentionarii exprese a parametrilor de calitate ai apei grele si (ii) suportarii de catre SNN SA a cheltuielilor 

legate de punerea în aplicare a prevederilor OUG 56/2013. 
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Astfel, prin Hotararea nr. 24 din data de 24.09.2013 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN, 

au fost aprobate: 

 

a) transferul, cu titlu gratuit, al cantităţii de 786.715,78 kg apă grea, având parametrii de calitate ai 

concentraţiei de deuteriu la peste 99,85% şi ai conductivităţii la 2 s/cm, preluată de către Societatea Naţională 

"Nuclearelectrica" - S.A. în perioada 2006-2011, cu finanţare exclusiv de la bugetul de stat, prin alocaţii 

bugetare special acordate cu această destinaţie, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2006 

privind asigurarea producţiei de apă grea în vederea punerii în funcţiune şi pentru completarea necesarului 

tehnologic pe durata de viaţă a Unităţilor 3 şi 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă, aprobată prin 

Legea nr. 78/2007, cu modificările şi completările ulterioare, din patrimoniul Societăţii Naţionale 

"Nuclearelectrica" - S.A. la rezerva de stat; 

 

b) suportarea de catre SNN SA a cheltuielilor legate de punerea în aplicare a prevederilor ordonanţei de 

urgenţă, inclusiv cele legate de eventuale activităţi de transport al cantităţii de apă grea. 

 

Pentru punerea in aplicare a prevederilor OUG nr. 56/2013, Directorul General al SNN a dispus emiterea 

deciziei nr 250/03.10.2013, avand ca scop numirea Comisiei de predare-preluare a cantitatii de apa grea ce 

face obiectul actului normativ anterior mentionat.  

 

In lunile octombrie si noiembrie 2013, au avut loc intalniri ale membrilor Comisiei anterior mentionate cu 

reprezentantii ANRSPS – Unitatea teritoriala 515 si respectiv RAAN – ROMAG PROD, in scopul clarificarii 

unor aspecte legate de intocmirea documentatiei de predare-preluare a cantitatii de apa grea prevazute prin 

OUG nr.56/2013. 

 

Operatiunea de transfer a fost demarata, totusi, separarea faptica a cantitatilor de apa grea achizitionate din 

alocatii bugetare de cantitatile de apa grea achizitionata din surse proprii (potrivit cerintei Administratiei 

Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale - ANRSPS), presupune operatiuni de 

separare/transvazare a caror durata este estimata de catre depozitar (RAAN – ROMAG PROD) la cca. 12-16 
saptamani. Mentionam ca depozitarea cantitatii de apa grea preluata de SNN in perioada 2006-2011 a 
cunoscut o dinamica conditionata de constrangerile obiective, la momentele respective, ale depozitarului, in 
aceasta perioada fiind amestecate cantitati de apa grea produsa in ani diferiti, cu preturi diferite si surse de 
finantare diferite.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

18 

 

5. PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI LA 31.12.2013  

 
Principalii indicatori economico-financiarfi pentru perioada incheiata la 31.12.2013 sunt prezentati in 
continuare: 
 
 

 

Indicator 

 

Formula de calcul u.m. 
Realizat la 

31.12.2013 
    

Indicatori de profitabilitate 

a) EBITDA in total vanzari EBITDA/Cifra de afaceri % 46,3 

b) Rata profitului brut Profit brut/Cifra de afaceri % 26,8 

c) Rata rentabilitatii capitalului Profit net/Capitaluri proprii % 5,5 

Indicatori de lichiditate si solvabilitate 

a) Indicatorul lichiditatii curente Active circulante/                       

Datorii pe termen scurt 

x 

                 1,80      

b) Indicatorul lichiditatii imediate Active circulante-Stocuri/    

Datorii pe termen scurt 

x 

                 1,59      

c) Solvabilitate patrimoniala Capital propriu/Total datorii x                  1,92      

Indicatori de risc 

a) Indicatorul gradului de indatorare Capital imprumutat/         

Capitaluri proprii 

x 

                 0,25      

b) Rata de acoperire a dobanzii EBIT/Cheltuieli cu dobanda x                15,62      

Indicatori de activitate 

a) Viteza de rotatie a debitelor - clienti Sold mediu clienti ajustat TVA x 

365/  Cifra de afaceri zile 

                        

21  

b) Viteza de rotatie a creditelor - furnizori Sold mediu furnizori ajustat TVA 

x 365/ Cifra de afaceri zile 

                        

32  
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6. GRADUL DE INDEPLINIRE A INDICATORILOR DE PERFORMANTA 
 

Indicatorii si criteriile de performanta inclusi in contractele de mandat ale administratorilor si directorilor au 

fost prevazuti la mijlocul anului 2013 pe baza standardelor locale de contabilitate aplicabile. Astfel, pentru 

comparabilitate, analiza gradului de indeplinire a indicatorilor si criteriilor de performanta se realizeaza pe 

baza informatiilor financiare extrase in conformitate cu standardele locale de contabilitate (OMFP nr. 

3055/2009). Incepand cu exercitiul financiar al anului 2013, SNN va aplica Standardele Internationale de 

Raportare Financiara (IFRS). In scop informativ este inclus si gradul de realizare a indicatorilor si criteriilor 

de performanta pe baza situatiilor financiare intocmite in conformitate cu IFRS. Gradul de indeplinire a 

indicatorilor de performanta pentru trimestrul IV al anului 2013 este prezentat atat pe baza indicatorilor 

determinati utilizand situatiile financiare in baza OMFP 3055/2009 cat si in baza IFRS, in urmatoarele Anexe: 

 

 Anexa 5 – Gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta – Director General (calcul in baza OMFP 

3055/2009) 

 Anexa 5.1. – Gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta – Director General (calcul in baza 

IFRS) 

 Anexa 6 – Gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta - Director CNE Cernavoda (calcul in baza 

OMFP 3055/2009) 

 Anexa 6.1. – Gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta - Director CNE Cernavoda (calcul in 

baza IFRS) 

 Anexa 7 – Gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta - Consiliul de Administratie (calcul in 

baza OMFP 3055/2009) 

 Anexa 7.1. – Gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta - Consiliul de Administratie (calcul in 

baza IFRS) 

Referitor la gradul de indeplinire a planului valoric anual de investitii conform Tabel 37 (nota: din planul de 

administrare) si bugete anuale, in determinarea gradului de indeplinire a planului valoric de investitii sunt 

luate in calcul doar investitiile mentionate in tabelul 37 din planul de administrare iar gradul de realizare este 

limitat la maxim 100% (realizat vs planificat).  Conform anexelor prezentate, privind gradul de indeplinire a 

indicatorilor si criteriilor de performanta, rezulta ca atat consiliul de administratie cat si cei doi directori 

(directorul general si directorul sucursalei CNE Cernavoda) cu contract de mandat la 31.12.2013 si-au 

indeplinit indicatorii si criteriile de performanta in proportie de peste 100%. In privinta indeplinirii 

indicatorilor mentionati in contractul cu EURATOM (valabil ca si indicator pentru contractul de mandat al 

directorului general), rezulta ca acestia au fost indepliniti in intregime, aspect confirmat si de auditorul 

financiar intr-un raport separat de proceduri agreate: 

 
Indicator Nivel realizat in 2013 pe 

baza situatiilor financiare 

IFRS consolidate si 

auditate 

Nivel admis Grad de 

indeplinire 

Coeficient de acoperire a serviciului datoriei 2,64 Minim 1,5 Indeplinit 

Gradul de indatorare 0,25 Maxim 2 Indeplinit 

Venitul incasat de imprumutat este sufficient 

pentru acoperire costuri de exploatare si intretinere 

U1-U2 si serviciul datoriei 

Depaseste cu 518,2 milioane 

lei 

Venitul incasat sa 

depaseasca costurile 

si serviciul datoriei 

Indeplinit 

  
Grad realizare indicatori si criterii 

de performanta 

 

OMFP IFRS 

   Consiliul de Administratie 165,52% 165,78% 

Director General 156,05% 156,14% 

Director sucursala CNE Cernavoda 121,69% 121,80% 
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Anexa 1 – Situatia pozitiei financiare la 31.12.2013 

 

  

31 decembrie 2013 31 decembrie 2012 

Active 
   Active imobilizate 
   Imobilizari corporale  8.057.978.024 9.290.176.350 

Imobilizari necorporale  97.856.793 89.123.549 
Investitii financiare  123.718.616 123.718.616 

Total active imobilizate  8.279.553.433 9.503.018.515 
 
Active circulante  

  Stocuri  386.303.320 368.789.618 
Impozit pe profit de recuperat  - - 
Creante comerciale si alte creante  197.044.598 162.523.641 
Plati efectuate in avans  10.865.840 10.299.631 
Depozite bancare  704.525.705 234.504.213 
Numerar si echivalente de numerar  739.280.253 694.876.667 

Subtotal active circulante  2.038.019.716 1.470.993.770 

Active ce urmeaza a fi transferate  1.382.640.479                           -    

Total active circulante 
 

3.420.660.195 1.470.993.770 

Total active 
 

11.700.213.628 10.974.012.285 
 
Capitaluri proprii si datorii 

   Capitaluri proprii 
   

Capital social, din care:               3.013.330.303  
             

2.732.326.353  
     Capital social subscris si varsat 

 
2.817.827.560 2.536.823.610 

     Ajustari la inflatie ale capitalului social 195.502.743 195.502.743 

Prime de emisiune 
 

31.474.149 - 
Rezerva platita in avans  

 
215.930.237 1.617.236.040 

Rezerva din reevaluare 
 

337.713.566 11.220.584 

Rezultatul reportat 
 

4.099.989.096 3.686.241.529 

Total capitaluri proprii  7.698.437.351 8.047.024.506 
 
Datorii  

  Datorii pe termen lung  
  Imprumuturi pe termen lung  1.675.427.622 1.922.081.892 

Venituri in avans pe termen lung  186.480.601 200.825.262 
Datorie privind impozitul amanat  208.285.414 154.647.776 
Obligatii privind beneficiile angajatilor  26.207.527 21.189.517 

Total datorii pe termen lung 
 

2.096.401.164 2.298.744.447 
 
Datorii curente 

   Datorii comerciale si alte datorii 
 

     242.958.936 286.140.207 
Impozit pe profit datorat 

 
34.982.603 31.509.840 

Venituri in avans pe termen scurt 
 

32.007.582 82.349.330 
Portiunea curenta a imprumuturilor pe 
termen lung 

 
212.785.513 228.243.955 

Subtotal datorii curente 
 

522.734.634 628.243.332 

Datorie aferenta transferului de active 
 

1.382.640.479 - 

Total datorii curente 
 

1.905.375.113 628.243.332 

Total datorii 
 

4.001.776.277 2.926.987.779 

Total capitaluri proprii si datorii 
 

11.700.213.628 10.974.012.285 
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Anexa 2 – Contul de profit si pierderie pentru perioada incheiata la 31.12.2013 

 

 
2013 2012 

   
Venituri 

  
Venituri din vanzarea energiei electrice 1.829.187.376 1.564.783.792 

Venituri din transportul energiei electrice 103.315.662 87.665.753 

Total venituri 1.932.503.038 1.652.449.545 

   
Alte venituri 126.519.371 32.000.196 

   
Cheltuieli din exploatare 

  
Depreciere si amortizarea 433.001.182 395.424.538 

Cheltuieli cu personalul 297.954.270 284.805.165 

Costul energiei electrice achizitionate 77.327.618 73.629.611 

Reparatii si mentenanta 142.249.661 125.295.726 

Cheltuieli cu transportul energiei electrice 103.315.661 87.665.753 

Cheltuieli cu piese de schimb 28.528.015 30.355.073 

Costul cu combustibilul nuclear 113.396.395 123.289.105 

Alte cheltuieli din exploatare 402.153.592 408.003.622 

Total cheltuieli din exploatare 1.597.926.394 1.528.468.593 

   
Profit din exploatare 461.096.015 155.981.148 

   
Cheltuieli financiare 172.420.214 316.859.590 

Venituri financiare 229.014.401 226.189.716 

Cheltuieli financiare nete - 90.669.874 

Venituri financiare nete 56.594.186 - 

   
Profit inainte de impozitul pe profit 517.690.201 65.311.274 

   
Cheltuiala cu impozitul pe profit 94.298.721 46.466.525 

   
Profitul exercitiului financiar 423.391.480 18.844.749 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

22 

 

 

Anexa 3 – Executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli 

 
                 - mii lei- 

  INDICATORI 
Nr. 

rd. 
Prevederi 2013 Realizat 2013 %        

0 1 2 3 4 5 6=5/4 

I.     VENITURI TOTALE(Rd 1 = Rd 2+Rd 3+Rd 4) 1 2.094.064 2.288.036 109,3 

  

1   Venituri din exploatare 2 1.913.764 2.059.022 107,6 

2   Venituri financiare 3 180.300 229.014 127,0 

3   Venituri extraordinare 4       

II     
CHELTUIELI TOTALE (Rd 5 = Rd 6 + Rd 17 + Rd 

18) 5 1.967.497 1.770.346 90,0 

  

1   Cheltuieli din exploatare, din care: 6 1.686.301 1.597.926 94,8 

  

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii 7 831.812 738.223 88,7 

B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 8 115.374 111.975 97,1 

C. Cheltuieli cu personalul, din care: 9 305.392 301.732 98,8 

  C1 Cheltuieli cu salariile 10 211.400 211.400 100,0 

  C2 Bonusuri 11 7.966 7.196 90,3 

  C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care: 12 2.112 1.232 58,3 

  
  

Cheltuieli cu plati compensatorii aferente 

disponibilizarilor de personal 13       

  C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat 14 1.697 1.122 66,1 

  
C5 

Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociale, 

fondurile speciale si alte obligatii legale 15 82.217 80.782 98,3 

D. Alte cheltuieli de exploatare 16 433.723 428.959 98,9 

2   Cheltuieli financiare 17 281.196 172.420 61,3 

3   Cheltuieli extraordinare 18       

III     REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 19 126.567 517.690 409,0 

IV     IMPOZITUL PE PROFIT 20 26.171 94.299 360,3 

V     
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA 

DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 
21 100.396 423.391 421,7 
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Anexa 4 – Litigii majore SNN la 31.12.2013 

 
NR PARTI INSTANTA DOSAR VALOARE OBSERVATII  

 

1. debitor PROCONEX 

UNIVERSAL 

creditor: SNN 

 

TConstanta 

S II-a civila 

 

3868/118/2012 

 

faliment procedura 

simplificata 

creanta 3.478.554,4 lei 

Termen continuare procedura 13.01.2014 

 

2. reclamant: SNN 

parat:TINMAR IND 

S.A. 

TB s a VI-a civ 

CAB 

ICCJ Sectia II 

civila 

27406/3/2012 solicitat 1.649.537,89 

lei  

Admite in apel total: 

1.286.326,78 lei  si 

chelt.jud. – 18.345,23 

lei 

Termen: Admite în parte cererea de 

chemare în judecată. Obligă pârâta la 

plata către reclamantă a sumei de 

1.230.780,39 lei, reprezentând penalităţi 

de întârziere aferente facturilor emise în 

baza contractelor nr.1547/20.11.2009 şi 

nr.1574/09.12.2009. Respinge cererea 

pentru restul pretenţiilor ca neîntemeiată. 

Obligă pârâta la plata către reclamantă a 

sumei de 16.423,80 lei, cu titlu de 

cheltuieli de judecată. Cu apel în 15 zile 

de la comunicare.  

Admite apelul. Schimbă în parte sentinţa 

atacată în sensul că obligă pe pârâtă să 

plătească reclamantei suma de 55.546,39 

lei cu titlu de penalităţi de întârziere, 

precum şi suma de 555,47 lei cu titlu de 

cheltuieli de judecată, care se adaugă la 

sumele la care a fost obligată pârâta la 

prima instanţă. Menţine celelelalte 

dispoziţii ale sentinţei atacate. Obligă pe 

intimată să plătească apelantei suma de 

1365,96 lei cu titlu de cheltuieli de 

judecată în apel. Cu recurs în termen de 

15 zile de la comunicare.  

Termen: 26.03.2014  

3 reclamant: SNN 

parat:PRIMARIA 

CERNAVODA 

TB S a VIII 

cont.ad fiscal. 

J.Medgidia 

33659/3/2012 336.707,37 lei 

cheltuieli jud. onorariu  

Stoica 

Admite excepţia necompetenţei 

materiale, invocată de pârâtul Oraşul 

Cernavodă prin Primar. Declină 

competenţa soluţionării cauzei în 

favoarea Judecătoria Medgidia. Fără cale 

de atac.  

Urmeaza termen. 

4 Creditor: SNN 

Debitor:Cet Energoterm  

Resita  

 

T.Caras-

Severin 

 

2183/115/2010 

 

faliment - creanta 

580.974,21 lei 

Termen: 6.03.2014 

 

5 Creditor: SNN 

Debitor:Total Electric 

Oltenia 

 

 

T.Valcea  D 

1867/90/2010  
 

faliment  

198.602,5 lei 

Lichidator judiciar pe Rovigo SPRL. 

Termen fond:26.02.2014 

6. Creditor: SNN 

Debitor:Total Electric 

Oltenia 

 

T Valcea 1867/90/2010* contestatie impotriva 

creantei inscrise 

Rejudecare  pe fond  

contestatie  la alt complet  

Termen: 26.02.2014 

 

7. Reclamant: SNN 

parat: CE Oltenia 

Craiova 

TB S aVI-a 

CAB 

ICCJ 

 

59009/3/2011 17. 087.881,16 lei 

pretentii penalitati 

facturi achitate cu 

intarziere 

Admite cererea si obliga  parata la plata 

catre SNN a sumei de 17.087.881,16 lei 

penalitati aferente facturilor achitate cu 

intarziere cf.contractului 

1183/23.12.2008.Obliga parata la  plata 

catre reclamanta a sumei de 175.585,27 

lei.Cu apel . 

Respinge apelul ca nefondat.  

Achitat integral plus cheltuieli de 

judecata  175.585,27 lei 

Termen 14.03.2014  
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8. debitor HIDROCORA 

SRL 

creditor SNN 

T Constanta 

S com. 

3260/118/2007 faliment 

creanta rectificare TVA 

colectat cf.dispozitie 

ANAF  

6.641,91 lei 

tabel def.consolidat; distribuiri plan 

reorg. S-a achitat transa 3 – 267,87  lei 

termen  3.03.2014   

 

9. 

 

Rotaru Ioan, Ispas 

Gheorghe, Irimie Traian  

parte civila- SNN 

TESS parte 

resp.civilment 

JS1 

penal 

48031/299/201

0 

13.493.080,3 lei lei inculpati infractiuni coruptie – abuz in 

serviciu. În baza art. 120 C.p.p., 

încuviinţează următoarele obiective ale 

expertizei contabile, în specialitatea 

achiziţii publice: 1. – să se stabileasscă 

dacă preţurile negociate şi sumele 

achitate de către S.N.N. către S.C. 

,,TESS CONEX” S.A. au fost în 

concordanţă cu valoarea reală a 

produselor achiziţionate prin contractele 

care fac obiectul acuzării; 2. – să se 

stabilească dacă prin încheierea şi 

derularea contractelor respective a fost 

creat un prejudiciu şi, în cazul unui 

răspuns afirmativ, să se indice persoana 

în patrimoniul căreia s-a produs 

respectivul prejudiciu; 3. - să se 

stabilească mecanismul de producere al 

acestui prejudiciu. Fiecare obiectiv al 

expertizei se va face defalcat, în raport de 

fiecare dintre contractele pentru care 

inculpaţii au fost trimişi în judecată, cu 

indicarea expresă a etapei în care s-a 

produs prejudiciul – la încheierea sau la 

executarea contractelor. Pronunţată în 

şedinţă publică, azi, 19.04.2013. Expert 

in contab instit. publice Banu Gh. + 4 

exp. parte  

Termen 22.01.2014 ora 10.00  

10. creditor: SNN 

debitor: Eco Energy 

T Dambovita 

 

7238/120/2012 

7238/120/2012

/a1 Contestatie  

a adm.special 

al ECo Energy 

 

procedura simplificata 

declaratie de creanta  

2.464.059,64 lei 

A admis creanta in tabelul preliminar. 

Debitoarea a formulat contestatie.Admite 

in parte contestatia si a dispus inscrierea 

provizorie in tabelul definitiv pana la 

solutionare litigiilor pendinte pe rolul 

instantelor referitoare la aceste creante. 

Termen procedura 31.03.2014 

11. reclamant:SNN 

parat: Greenpeace 

JS1 dosar  D 

4658/299/2013 

pretentii recuperare 

cheltuieli de 

judecata12.400 lei in 

dosar fond 8184/2/2011 

Urmeaza termen. 

 

12. reclamant: SNN 

parat: Primaria 

Cernavoda 

J.Medgidia 7344/256/2013 recuperare onorariu 

platit av.Budes 13.020 

lei in dosar 5545/1/2011 

contestatie in anulare  

formulata de Prim. 

Cernavoda 

respinsa la ICCJ 

Urmeaza termen 

 

 

 

 

13. reclamant:SNN 

parat:S.C.ENNET 

GRUP SRL 

 

TB S a VI-a 

NCPC 

D:19585/3/201

3 

 debit si penalitati 

1.142.898,52 lei 

in cursul procesului 

parata a platit 600.000 

lei.S-a precizat actiunea  

si cu chelt jud. 

618.924,02 lei 

 Pronuntare:Admite cererea astfel cum a 

fost precizată. Obligă pârâta la plata către 

reclamantă a următoarelor sume : 

378.860,80 lei reprezentând diferenţă 

debit, 164.037,72 lei reprezentând 

penalităţi de întârziere calculate până la 

data de 27.05.2013 şi 54.701,72 lei 

reprezentând penalităţi de întârziere 

calculate pentru perioada 28.05.2013-

06.11.2013. Obligă pârâta la plata către 

reclamantă a sumei de 21.323,78 lei, cu 

titlu de cheltuieli de judecată. Cu apel în 

30 de zile de la comunicare. Cererea de 

apel se depune la Tribunalul Bucureşti, 

Secţia a VI-a Civilă. Pronunţată în 
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şedinţă publică astăzi, 11 noiembrie 

2013.  

Document: 

Hotarâre  6528/2013  11.11.2013 

14. reclamant:Electrica 

Furnizare 

parat: SNN 

JS1 26211/299/201

3 

pretentii onor.avocat 

18.000 lei 

Urmeaza termen 

15. reclamant:Transelectrica 

parat: SNN 

TB 

S a VI-a civila 

35455/3/2013 penalitati 646.270,87 lei Urmeaza termen 

16. reclamant:SNN 

parat: Electrica SA 

JS1 

TB 

39218/299/201

2 

1.978,81 lei 

diferenta tarif TG 

Admite cererea. Cu drept de recurs în 

termen de 15 zile -Solutie obliga 

Electrica SA la plata sumei de 1713,6 

lei+265,21 lei+172,3 lei tj + dob. leg 

pana la achitarea efectiva a debitului. 

Recurs: 

La termenul din10.12.2013: 

 În temeiul art.155 ind.1 alin.1 C.pr.civ. 

suspendă judecata recursului. 

Irevocabilă. Pronunţată în şedinţă 

publică, azi, 10.12.2013  

Document: Încheiere - 

Suspendare    10.12.2013 

17 reclamant: FP 

parati: Craiova ,SNN 

TB s a VI a 

CAB A v-

ACIV. 

58522/3/2010 anulare HGEA 

19.11.2011 

 anulare fuziune si 

mentionarea hot 

prezente la Reg com. 

Fond- Respinge excepţia lipsei de interes 

a reclamantei invocată de pârâta C E 

Oltenia ca neîntemeiată. Respinge 

excepţia lipsei calităţii procesual pasive a 

HIDROELECTRICA SA -SUC 

RÂMNICU VÂLCEA în cererea conexă 

ce face obiectul cauzei 6135/95/2011 ca 

neîntemeiată. Admite în parte cererea 

astfel cum a fost modificată şi acţiunea 

conexă ce face ob dosarului 

6202/95/2011 Constată nulitatea absolută 

a hot AGA nr.32/19.11.2010. Constată 

nulitatea absolută a hot AGA a 

CEnergetic Rovinari SA 

nr.12/19.11.2010 Respinge ca 

neîntemeiat capătul de cerere privind 

anularea divizării şi a fuziunii. Constată 

nulitatea absolută a hot AGA 

nr.10/19.11.2010 a SC C E TURCENI. 

Respinge ca neîntemeiat capătul de 

cerere privind anularea divizării şi a 

fuziunii. Dispune menţionarea în 

Registrul Comerţului şi publicarea în 

MOfi partea a IV a a prezentei hotărâri 

jud. la data rămânerii sale irevocabile. Cu 

recurs în 15 zile de la comunicare.  

Termen recurs: 23.01.2014 

 

18. contestator RAAN 

parti- 15 terti popriti 

Jud.Drobeta 

Tr.Severin 

6668/225/2013 contestatie la 

executare 

Admite in parte cererea 

Constata suspendata de drept executarea 

in dosarul nr.61/E/2013 al BEJ 

PURCARU FLORENTIN in temeiul 

art.36 din legea nr.85/2006. Respinge 

exceptiile lipsei calitatii procesuale 

pasive a ANRE si a Eximbank. Admite 

in parte cererea formulata de 

contestatorul RAAN- in contradictoriu cu 

SC Profesional Muntenia SRL, Garanti 

Bank, Trezoreria Drobeta, SN 

Nuclearelectrica SA,CNE Cernavoda si 

FCN Pitesti, E.On Energie Romania, SC 

Enel Energie SA, CN Transelectrica SA, 

Opcom SA ANRE  Eximbank, Cec Bank 

SA , BCR, Banc Post SA - Banca 

Transilvania, Anuleaza in parte 
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incheierea de stabilire a cheltuielilor de 

executare emisa de BEJ PURCARU 

FLORENTIN la data de 30.04.2013, in 

dosarul nr.61/E/2013, in sensul ca reduce 

onorariul de executor de la suma de 

23.900 lei la suma de 15.000 lei, suma 

cheltuielilor de executare fiind de 15299 

lei si va mentine celelalte prevederi ale 

incheierii. Anuleaza in parte adresele de 

infiintare a popririi catre tertii popriti 

Garanti Bank, Trezoreria Drobeta, SN 

Nuclearelectrica SA si CNE Cernavoda 

si FCN Pitesti, E.On Energie SC Enel 

Energie SA CN Transelectrica SA, 

Opcom SA,ANRE, Eximbank, Cec Bank 

SA,BCR, Banc Post SA, Banca 

Transilvania, in dosarul nr.61/E/2013, in 

sensul ca reduce onorariul de executor de 

la suma de 23.900 lei la suma de 15.000 

lei, suma cheltuielilor de executare fiind 

de 15.299 lei si va mentine celelalte 

dispozitii ale adreselor de infiintare a 

popririlor. Cu apel in 30 de zile de la 

comunicare.Pronunţată în şedinţă 

publică, azi 22.10.2013.  

Document: Hotarâre 3883/2013  

19. contestator RAAN  

parti- 15 terti popriti 

Jud.Drobeta 

Tr.Severin 

6669/225/2013 contestatie la 

executare 

Suspendă de drept judecarea cauzei 

conform dispoz. art.36 din Legea nr. 

85/2006. Cu recurs pe toată durata 

suspendării, recurs ce se va depune la 

Judecătoria Dr.Tr.Severin. Pronunţată în 

şedinţa publică de la 11 decembrie 2013.  

20. creditor: SNN 

debitor: RAAN 

Tribunalul 

Mehedinti 

D:9089/101/20

13 

insolventa perioada de 

observatie creanta 

7.828.405,48 lei 

Termen procedura: 23.01.2014 

21 reclamant: SNN 

parat ECO Energy 

TB VI-a 52814/3/2011 pretentii compensatie 

pt.reziliere + dobanda 

legala 

2.403.397,17 lei 

Respinge recursul declarat de pârâta S.C. 

ECO ENERGY S.R.L. TÂRGOVISTE 

prin lichidator judiciar SCP AURORA 

INSOLVENCY I.P.U.R.L. 

TÂRGOVISTE împotriva deciziei civile 

nr. 422/2011 din 10 noiembrie 2011, 

pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti – 

Sectia a V-a Civila, ca nefondat. 

Irevocabila. Vlad Chiripus Se va trimite 

la TB –rejudecare. 

Disjunge cauza.Pronuntare pe reziliere. 

Amana judecare penalitati si pune 

ploblema suspendarii de drept conform 

art. 36 din Lg.85 pt. 

Termen: 31.01.2014 

22 reclamant:SNN 

parat: Curtea de Conturi 

CAB 

VIII cont adm 

si fiscal 

ICCJ 

6561/2/2012 litigiu CC Lg.94/92 respinge contestatia SNN 

recurs 10.06.2014  

23 reclamant:IVASCU 

TIBERIU. 

parat: SNN 

TB S a VIII-a 

conflicte de 

munca si 

asig.sociale 

CAB 

D: 

27102/3/2012 

contestatie decizie de 

concediere 

Respinge acţiunea ca neîntemeiată. Cu 

recurs în 10 zile de la comunicare. 

Pronunţată în şedinţă publică azi 

02.10.2013.  

Termen recurs  6.03.2014 

24 reclamant:SNN 

parat:Electrica Furnizare 

 

TB 

S a VI-a 

D: 5120/3/2013 pretentii penalitati  

1.351.455,56 lei 

Admite cererea de chemare în judecată. 

Respinge cererea reconvenţională ca 

nefondată. Obligă pârâta Electrica 

Furnizare să plătească reclamantei suma 

de 1 351 455,56 lei, cu titlu de penalităţi 

de întârziere. Obligă pârâta să plătească 
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reclamantei suma de 17 630 lei, cu titlu 

de cheltuieli de judecată. Cu apel în 15 

zile de la 

comunicare. Hotarâre  6439/2013  01.11.

2013 

25. reclamant: Greenpeace 

CEE Romania 

Parati: Min.Mediului 

SNN 

CAB 

S a VIII-a cont 

adm si fiscal 

ICCJ 

D: 

3663/2/2013 

suspendarea deciziei 

emitere acord mediu si a 

acordului de mediu pt 

Proiectul U3-4. 

Respinge excepţia lipsei calităţii 

procesuale pasive a pârâtei Societatea 

Naţională Nuclearelectrica SA, ca 

neîntemeiată.Admite excepţia lipsei de 

obiect a cererii de suspendare a acordului 

de mediu şi respinge această cerere ca 

lipsită de obiect. Respinge excepţia 

inadmisibilităţii cererii de suspendare a 

deciziei de emitere a acordului de mediu, 

ca neîntemeiată. Respinge excepţia 

prematurităţii cererii de suspendare a 

deciziei de emitere a acordului de mediu, 

ca neîntemeiată. Respinge cererea de 

suspendare a deciziei de emitere a 

acordului de mediu, ca neîntemeiată. Cu 

recurs în 5 zile de la comunicare. 

Hotarâre 2284/2013 12.07.2013  

S-a comunicat sentinta. 

Urmeaza termen recurs  

26. reclamant:Greenpeace 

CEE Romania 

parati: SNN, 

Min.Mediului 

CAB S a VIII-

a 

3793/2/2013 anulare decizie emitere 

a acordului de mediu si 

a acordului de mediu 

privind proiectul U3-4 

 

Amână judecarea cauzei la data de 

17.01.2014 prntru a se comunica cererea 

adiţională însoţită de cererea principală 

către pârâtul nou introdus în cauză, 

Guvernul României. 

Termen 17.01.2014 

27.  debitor:Termoficare 

2000 

creditor: SNN 

T.Arges  D:873/1259/20

08 

Faliment; creanta 

2.713.986,71 lei 

Termen procedura 28.01.2014 

28. debitor:CON-DEM 

Creditor SNN 

TB 

CAB 

D.18770/3/200

7 

contestatie 

18770.1/3/2007 

Faliment 2.446.227,08 

lei  

Infirma planul de reorganizare.Faliment 

proc.gen. 

 lichidator RVA 

19.02.2014 

29. reclamant 

TRANSELECTRICA 

parat: SNN  

TB Sectia a 

VI-a civila 

CAB s a v-a 

ICCJ 

 

D 

44859/3/2011 

 

penalitati 

1.620.834,10 lei 

Admite cererea astfel cum a fost 

precizata.Obliga parata sa plateasca 

reclamantei 1.600.607, 27 lei 

reprezentand penalitati de intarziere si 

20.122 lei cheltuieli de judecata. 

 Respinge apelul ca nefondat. Cu recurs 

în 15 zile de la comunicare 

 Termen 13.02.2014 

30. reclamant:Greenpeace 

CEE Romania 

Parati: Min.Mediului 

SNN 

CAB 

contencios 

ICCJ 

 

8184/2/2011 

8184/2/2011* 

 

 

anulare autorizate 

mediu FCN Pitesti 

FOND:Admite exceptia inadmisibilitatii 

capatului de cerere pt.anularea 

HG1061/2011 precum si a cererii de 

suspendare a activitatii FCN Pitesti. 

Respinge exceptia tardivitatii cererii 

completatoare a reclamantei. Respinge 

actiunea ca neantemeiata.  

RECURS:Admite recursul declarat de 

Greenpeace CEE Romania împotriva 

Sentintei civile nr. 2014 din 21 martie 

2012 a Curtii de Apel Bucuresti– Sectia a 

VIII-a Contencios Administrativ si 

Fiscal. Caseaza sentinta atacata si trimite 

cauza spre rejudecare aceleiasi instante. 

Irevocabila. Dec. nr.3414 din 15 martie 

2013.  

CAB rejudecare: Respinge cererea. 

Admite excepţia inadmisibilităţii 

capătului de cerere având ca obiect 

suspendarea activităţii fabricii până la 

data conformării cu legislaţia privind 

evaluarea impactului asupra mediului şi 
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respinge, în consecinţă, acest capăt de 

cere, ca inadmisibil. Respinge în rest 

cererea, astfel cum a fost completată, ca 

nefondată. În baza art. 274 alin. (3) din 

Codul de Procedură civilă, obligă 

reclamanta la plata către pârâta S.C. 

Nuclearelectrica S.A. a sumei de 15.000 

lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, 

reprezentând onorariu de avocat. Cu 

recurs în 15 zile de la 

comunicare.Hotarâre 2626/18.09.2013 

Redactata 

Termen recurs rejudecare: 5.03.2015  
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Anexa 5 – Gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta - Director General (calcul in baza OMFP 3055/2009) 

 

        

Nr. 

Crt. 

Indicatori de performanta U.M.  Prevederi Realizari Grad de 

indeplinire 

(%) 

Coeficient 

de 

ponderare 

Grad de indeplinire 

a indicatorilor de 

performanta 

col.5xcol.6 - (%) 

  1 2 3 4 5 6 7 

1 Cifra de afaceri anuala (cumulat de la inceputul anului) mil. lei 1.892,00 1.931,71 102,10% 0,10 10,21% 

2 Profit din exploatare anual (cumulat de la inceputul anului)  mil. lei 227,00 457,54 201,56% 0,10 20,16% 

3 Plati restante mil. lei 0,10 0,02 500,00% 0,10 50,00% 

4 Indeplinirea indicatorilor financiari mentionati in contractul cu EURATOM  - Indeplinit Indeplinit 100,00% 0,10 10,00% 

5 Productivitatea muncii (cumulat de la inceputul anului) mii lei/ 

pers. 

876,00 

917,68 104,76% 0,10 10,48% 

6 Cheltuieli de exploatare la 1.000 lei cifra de afaceri (cumulat de la 

inceputul anului) 

lei 891,00 820,90 108,54% 0,10 10,85% 

7 Realizarea planului valoric anual de investitii conform Tabel 37 si bugete 

anuale (valoare investitii realizate/valoarea investitii planificate) 

% 90,00% 100,00% 111,11% 0,15 16,67% 

8 Coeficient de utilizare a puterii instalate % 80,00% 94,28% 117,85% 0,15 17,68% 

9 Niciun eveniment de operare care sa depaseasca nivelul 1 pe Scara 

Internationala a Evenimentelor Nucleare, privind degradarea barierelor de 

aparare in adancime, impact pe amplasament sau in exterior 

 - 0 0 100,00% 0,10 10,00% 

  Gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta   

   

1,00 156,05% 
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Anexa 5.1. – Gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta - Director General (calcul in baza IFRS) 

 

        

Nr. 

Crt. 

Indicatori de performanta U.M.  Prevederi Realizari Grad de 

indeplinire 

(%) 

Coeficient 

de 

ponderare 

Grad de indeplinire 

a indicatorilor de 

performanta 

col.5xcol.6 - (%) 

  1 2 3 4 5 6 7 

1 Cifra de afaceri anuala (cumulat de la inceputul anului) mil. lei 1.892,00 1.933,11 102,17% 0,10 10,22% 

2 Profit din exploatare anual (cumulat de la inceputul anului)  mil. lei 227,00 461,10 203,13% 0,10 20,31% 

3 Plati restante mil. lei 0,10 0,02 500,00% 0,10 50,00% 

4 Indeplinirea indicatorilor financiari mentionati in contractul cu EURATOM  - Indeplinit Indeplinit 100,00% 0,10 10,00% 

5 Productivitatea muncii (cumulat de la inceputul anului) mii lei/ 

pers. 

876,00 

918,34 104,83% 0,10 10,48% 

6 Cheltuieli de exploatare la 1.000 lei cifra de afaceri (cumulat de la inceputul 

anului) 

lei 891,00 826,61 107,79% 0,10 10,78% 

7 Realizarea planului valoric anual de investitii conform Tabel 37 si bugete 

anuale (valoare investitii realizate/valoarea investitii planificate) 

% 90,00% 100,00% 111,11% 0,15 16,67% 

8 Coeficient de utilizare a puterii instalate % 80,00% 94,28% 117,85% 0,15 17,68% 

9 Niciun eveniment de operare care sa depaseasca nivelul 1 pe Scara 

Internationala a Evenimentelor Nucleare, privind degradarea barierelor de 

aparare in adancime, impact pe amplasament sau in exterior 

 - 0 0 100,00% 0,10 10,00% 

  Gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta   

 

  1,00 156,14% 

  

 
 
 



 
 

31 

 

Anexa 6 – Gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta - Director CNE Cernavoda (calcul in baza OMFP 3055/2009) 

 
Nr. 

Crt. 

Indicatori de performanta U.M.  Prevederi Realizari Grad de 

indeplinire 

(%) 

Coeficient 

de 

ponderare 

Grad de indeplinire 

a indicatorilor de 

performanta 

col.5xcol.6 - (%) 

  1 2 3 4 5 6 7 

1 Niciun eveniment de operare care sa depaseasca nivelul 1 pe Scara 

Internationala a Evenimentelor Nucleare, privind degradarea barierelor de 

aparare in adancime, impact pe amplasament sau in exterior 

 _ 0 0 100,00% 0,10 10,00% 

2 Mentinerea pierderilor tehnologice de materiale speciale - apa grea - in 

limitele prevazute de indicatorii tehnico economici ai Centralei 

Nuclearoelectrice 

Kg./centrala    
6.800,00  

    
6.016,00  

113,03% 0,15 16,95% 

3 Gradul de ardere al combustibilului nuclear Mwh/Kg 156,00 172,98 110,88% 0,10 11,09% 

4 Coeficient de utilizare a puterii instalate % 80,00% 94,28% 117,85% 0,15 17,68% 

5 Consum propriu tehnologic de energie electrica si termica % 10,00% 7,93% 126,10% 0,15 18,92% 

6 Realizarea planului valoric anual de investitii conform Tabel 37 si bugete 

anuale (valoare investitii realizate/valoarea investitii planificate) *) 

% 90,00% 100,00% 111,11% 0,10 11,11% 

7 Cifra de afaceri anuala mil. lei 1.892,00 1.931,71 102,10% 0,05 5,11% 
8 Profit din exploatare anual mil. lei 227,00 457,54 201,56% 0,10 20,16% 

9 Productivitatea muncii  mii lei/ pers. 876,00 917,68 104,76% 0,05 5,24% 

10 Cheltuieli de exploatare la 1.000 lei cifra de afaceri (cumulat de la 

inceputul anului) 

lei 891,00 820,90 108,54% 0,05 5,43% 

  Gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta         1,00 121,69% 
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Anexa 6.1 – Gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta - Director CNE Cernavoda (calcul in baza IFRS) 

 
Nr. 

Crt. 

Indicatori de performanta U.M.  Prevederi Realizari Grad de 

indeplinire 

(%) 

Coeficient 

de 

ponderare 

Grad de indeplinire 

a indicatorilor de 

performanta 

col.5xcol.6 - (%) 

  1 2 3 4 5 6 7 

1 Niciun eveniment de operare care sa depaseasca nivelul 1 pe Scara 

Internationala a Evenimentelor Nucleare, privind degradarea barierelor de 

aparare in adancime, impact pe amplasament sau in exterior 

 _ 0 0 100,00% 0,10 10,00% 

2 Mentinerea pierderilor tehnologice de materiale speciale - apa grea - in 

limitele prevazute de indicatorii tehnico economici ai Centralei 

Nuclearoelectrice 

Kg./centrala 6.800,00 6.016,00 113,03% 0,15 16,95% 

3 Gradul de ardere al combustibilului nuclear Mwh/Kg 156,00 172,98 110,88% 0,10 11,09% 

4 Coeficient de utilizare a puterii instalate % 80,00% 94,28% 117,85% 0,15 17,68% 

5 Consum propriu tehnologic de energie electrica si termica % 10,00% 7,93% 126,10% 0,15 18,92% 

6 Realizarea planului valoric anual de investitii conform Tabel 37 si bugete 

anuale (valoare investitii realizate/valoarea investitii planificate) *) 

% 90,00% 100,00% 111,11% 0,10 11,11% 

7 Cifra de afaceri anuala mil. lei 1.892,00 1.933,11 102,17% 0,05 5,11% 

8 Profit din exploatare anual mil. lei 227,00 461,10 203,13% 0,10 20,31% 

9 Productivitatea muncii  mii lei/ pers. 876,00 918,34 104,83% 0,05 5,24% 

10 Cheltuieli de exploatare la 1.000 lei cifra de afaceri (cumulat de la 

inceputul anului) 

lei 891,00 826,61 107,79% 0,05 5,39% 

  Gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta   

 

  1,00 121,80% 
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Anexa 7 – Gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta - Consiliul de Administratie (calcul in baza OMFP 3055/2009) 

        Nr. 

Crt. 

Indicatori de performanta U.M.  Prevederi Realizari Grad de 

indeplinire 

(%) 

Coeficient 

de 

ponderare 

Grad de indeplinire 

a indicatorilor de 

performanta 

col.5xcol.6 - (%) 

  1 2 3 4 5 6 7 

1 Cifra de afaceri anuala (cumulat de la inceputul anului) mil. lei 1.892,00 1.931,71 102,10% 0,20 20,42% 

2 Profit din exploatare anual (cumulat de la inceputul anului)  mil. lei 227,00 457,54 201,56% 0,20 40,31% 

3 Plati restante mil. lei 0,10 0,02 500,00% 0,10 50,00% 

4 Productivitatea muncii (cumulat de la inceputul anului) mii lei/ 

pers. 876,00 917,68 104,76% 0,10 10,48% 

5 Cheltuieli de exploatare la 1.000 lei cifra de afaceri (cumulat de la 

inceputul anului) 

lei 891,00 820,90 108,54% 0,10 10,85% 

6 Realizarea planului valoric anual de investitii cumulat de la inceputul 

anului (conform Tabel 28 si Bugetelor anuale) 

% 90,00% 100,00% 111,11% 0,15 16,67% 

7 Coeficient de utilizare a puterii instalate % 80,00% 94,28% 117,85% 0,10 11,79% 

8 Niciun eveniment de operare care sa depaseasca nivelul 1 pe Scara 

Internationala a Evenimentelor Nucleare, privind degradarea barierelor de 

aparare in adancime, impact pe amplasament sau in exterior 

 - 0 0 100,00% 0,05 5,00% 

  Gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta   

   
1,00 165,52% 
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Anexa 7.1 – Gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta - Consiliul de Administratie (calcul in baza IFRS) 

        Nr. 

Crt. 

Indicatori de performanta U.M.  Prevederi Realizari Grad de 

indeplinire 

(%) 

Coeficient 

de 

ponderare 

Grad de indeplinire 

a indicatorilor de 

performanta 

col.5xcol.6 - (%) 

  1 2 3 4 5 6 7 

1 Cifra de afaceri anuala (cumulat de la inceputul anului) mil. lei 1.892,00 1.933,11 102,17% 0,20 20,43% 

2 Profit din exploatare anual (cumulat de la inceputul anului)  mil. lei 227,00 461,10 203,13% 0,20 40,63% 

3 Plati restante mil. lei 0,10 0,02 500,00% 0,10 50,00% 

4 Productivitatea muncii (cumulat de la inceputul anului) mii lei/ 

pers. 876,00 918,34 104,83% 0,10 10,48% 

5 Cheltuieli de exploatare la 1.000 lei cifra de afaceri (cumulat de la 

inceputul anului) 

lei 891,00 826,61 107,79% 0,10 10,78% 

6 Realizarea planului valoric anual de investitii cumulat de la inceputul 

anului (conform Tabel 28 si Bugetelor anuale) 

% 90,00% 100,00% 111,11% 0,15 16,67% 

7 Coeficient de utilizare a puterii instalate % 80,00% 94,28% 117,85% 0,10 11,79% 

8 Niciun eveniment de operare care sa depaseasca nivelul 1 pe Scara 

Internationala a Evenimentelor Nucleare, privind degradarea barierelor de 

aparare in adancime, impact pe amplasament sau in exterior 

 - 0 0 100,00% 0,05 5,00% 

  Gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta   

 

    1,00 165,78% 

 


