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RAPORT SEMESTRIAL 
 

privind activitatea economico-financiara a S.N. Nuclearelectrica S.A. conform prevederilor art.227 

din legea nr. 297/2004 privind piata de capital si anexei nr. 31 la Regulamentul CNVM nr. 1/2006  

pentru perioada de 6 luni incheiata la 30 iunie 2014  

(semestrul I al exercitiului financiar 2014)  
 

 
 

Baza raportului: Art. 227 din legea nr. 297/2004 privind piata de capital si 

anexa nr. 31 la Regulamentul CNVM nr. 1/2006 pentru 

perioada de 6 luni incheiata la 30 iunie 2014                     

(semestrul I al exercitiului financiar 2014) 

Data raportului: 14 august 2014 

Denumirea emitentului: S.N. Nuclearelectrica S.A. 

Sediul social: Bucuresti, str. Polona nr. 65, sector 1  

Numar de telefon/ fax: +40 21 203 8200; +40 21 316 94 00 

Web/ Email: www.nuclearelectrica.ro ; office@nuclearelectrica.ro   

Codul unic de inregistrare la O.R.C.: 10874881 

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7403/1998 

Capital social subscris si varsat:  2.817.827.560 lei 

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile 

mobiliare emise: 

Bursa de Valori Bucuresti (www.bvb.ro), categoria I  

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise: 281.782.756 actiuni cu valoarea nominala de 10 lei/actiune, 

in forma dematerializata, nominative, ordinare, indivizibile, 

cu drepturi de vot egale, liber tranzactionabile la Bursa de 

Valori Bucuresti sub simbolul SNN din data de 04.11.2013 

Standarde contabile aplicabile: Standarde Internationale de Raportare Financiara (IFRS) 

adoptate de Uniunea Europeana (UE) – IFRS-UE, 

Standardul International de Contabilitate 34 – “Raportarea 

Financiara Interimara”, situatii financiare interimare 

individuale simplificate neauditate si situatii financiare 

interimare consolidate simplificate revizuite  

Moneda de raportare: Leul romanesc (RON) – toate sumele prezentate sunt in 

RON, daca nu este indicat altfel 

Perioada raportata: Semestrul I 2014 

 

 

 

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


 

 

 
2/22 

 

 

 
CUPRINS 

 

1. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA ............................................................................................................. 3 

2. ANALIZA ACTIVITĂTII SOCIETATII COMERCIALE ...................................................................................... 5 

3. TRANZACTII SEMNIFICATIVE........................................................................................................................... 8 

4. EVENIMENTE ULTERIOARE DATEI DE 30 IUNIE 2014 ................................................................................. 9 

5. DECLARATII SI SEMNATURI ........................................................................................................................... 10 

Anexa 1 – Indicatori economico - financiari .................................................................................................................. 11 

Anexa 2 – Acte juridice raportate in semestrul I al anului 2014 in conditiile art. 225 din legea nr. 297/2004 .............. 12 

Anexa 3 – Situatia litigiilor semnificative ...................................................................................................................... 13 

Anexa 4 – Situatii financiare interimare individuale simplificate la data si pentru perioada incheiata la 30 iunie 2014

 ........................................................................................................................................................................................ 20 

Anexa 5 – Situatii financiare interimare consolidate simplificate la data si pentru perioada incheiata la 30 iunie 2014

 ........................................................................................................................................................................................ 21 

Anexa 6 – Raportul semestrial al consiliului de administratie asupra activitatii de administrare pentru semestrul I al 

anului 2014 ..................................................................................................................................................................... 22 

 



 

 

 
3/22 

1. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA 

1.1. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA INDIVIDUALA 

 

a) Situatia pozitiei financiare  
 

Indicator (mii lei) 30.06.2014 31.12.2013 

Active imobilizate 8.141.880 8.279.553 

Active circulate 3.067.556 3.420.660 

Total Active 11.209.437 11.700.214 

   
Capitaluri proprii 7.419.831 7.698.437 

Total Datorii, din care: 3.789.606 4.001.776 

Datorii pe termen lung 1.950.300 2.096.401 

Datorii pe termen scurt 1.839.306 1.905.375 

Total Capitaluri proprii si Datorii 11.209.437 11.700.214 
 

 

b) Contul de profit si pierdere si situatia rezultatului global  
 

Indicator (mii lei) 
Perioada de 6 luni 

incheiata la 30.06.2014 

Perioada de 6 luni 

incheiata la 30.06.2013 

Venituri din exploatare 853.940 983.791 

Cheltuieli din exploatare (826.697) (755.735) 

Profit din exploatare 27.243 228.057 

   
Venituri financiare 78.805 132.241 

Cheltuieli financiare (36.092) (116.940) 

Cheltuieli financiare nete 42.713 15.301 

   
Profit inainte de impozitul pe profit 69.956 243.358 

Cheltuiala cu impozitul pe profit, neta (9.531) (47.236) 

Profitul exercitiului financiar 60.425 196.122 

   
Alte elemente ale rezultatului global - - 

Rezultatul global 60.425 196.122 

   
Rezultatul de baza pe actiune (lei/actiune) 0,21 0,77 

Rezultatul diluat pe actiune (lei/actiune) 0,20 0,72 
 

c) Situatia fluxurilor de numerar  
 

Indicator (mii lei) 
Perioada de 6 luni 

incheiata la 30.06.2014 

Perioada de 6 luni 

incheiata la 30.06.2013 

Profitul inainte de impozitul pe profit 69.956 243.358 

Ajustari 178.034 145.380 

Fluxuri de numerare aferente activitatii de exploatare 247.990 388.738 

Numerar net aferent activitatii de exploatare 200.376 331.919 

Numerar net aferent activitatii de investitii 554.912 77.267 

Numerar net aferent activitatii de finantare (422.226) (139.274) 

Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar 333.062 269.911 

Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei 739.280 694.877 

Numerar si echivalente de numerar la finele perioadei 1.072.342 964.788 
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1.2. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA CONSOLIDATA 

 
a) Situatia pozitiei financiare  

 

Indicator (mii lei) 30.06.2014 31.12.2013 

Active imobilizate 8.136.942 8.290.528 

Active circulate 3.076.832 3.432.943 

Total Active 11.213.775 11.723.472 

   
Capitaluri proprii 7.423.802 7.698.908 

Interese fara control - 22.475 

Total Datorii, din care: 3.789.973 4.002.089 

Datorii pe termen lung 1.950.300 2.096.401 

Datorii pe termen scurt 1.839.673 1.905.688 

Total Capitaluri proprii si Datorii 11.213.775 11.723.472 

 

b) Contul de profit si pierdere si situatia rezultatului global  
 

Indicator (mii lei) 
Perioada de 6 luni 

incheiata la  30.06.2014 

Perioada de 6 luni 

incheiata la 30.06.2013 

Venituri din exploatare 853.947 985.504 

Cheltuieli din exploatare (827.384) (758.252) 

Profit din exploatare 26.563 227.252 

   
Venituri financiare 78.518 132.588 

Cheltuieli financiare (36.143) (117.094) 

Cheltuieli financiare nete 42.375 15.494 

   
Profit inainte de impozitul pe profit 68.938 242.746 

Cheltuiala cu impozitul pe profit, neta (9.540) (42.553) 

Profitul exercitiului financiar 59.399 200.194 

   
Alte elemente ale rezultatului global - - 

Rezultatul global 59.399 200.194 

   
Rezultatul de baza pe actiune (lei/actiune) 0,21 0,79 

Rezultatul diluat pe actiune (lei/actiune) 0,20 0,73 

 

c) Situatia fluxurilor de numerar  
 

Indicator (mii lei) 
Perioada de 6 luni 

incheiata la 30.06.2014 

Perioada de 6 luni 

incheiata la 30.06.2014 

Profitul inainte de impozitul pe profit 68.938 242.746 

Ajustari 178.037 147.653 

Fluxuri de numerar aferente activitatii de exploatare 247.362 390.400 

Numerar net aferent activitatii de exploatare 199.872 333.804 

Numerar net aferent activitatii de investitii 570.890 75.128 

Numerar net aferent activitatii de finantare (440.174) (139.274) 

Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar 330.588 269.659 

Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei 751.248 708.779 

Numerar si echivalente de numerar la finele perioadei 1.081.836 978.438 
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2. ANALIZA ACTIVITĂTII SOCIETATII COMERCIALE 

 

2.1. Factori care pot influenta lichiditatea societatii comerciale 

 

Printre factorii care pot influenta lichiditatea societatii in viitor, mentionam: 

- preturile de vanzare a energiei pe piata concurentiala; 

- preturile pe piata reglementata; 

- pretul principalelor materii prime si materiale utilizate de societate in activitatea curenta; 

- fluctuatiile ratelor dobanzilor si cele valutare; 

- volumul investitiilor de mentinere si respectiv a celor de dezvoltare, inclusiv participarea la proiectul Unitatile 3 

& 4, participarea in proiectele de investitii Tarnita-Lapustesti si respectiv proiectului cablului submarin Turcia-

Romania; 

- nivelul fiscalitatii, inclusiv introducerea unor noi taxe si impozite. 

 

Exista o multitudine de factori interni si externi care pot influenta lichiditatea societatii, insa pe termen scurt si chiar 

mediu, societatea beneficiaza de o lichiditate buna. 

 

 

2.2. Cheltuielile de capital, curente sau anticipate 

 

Programul de investitii din ultimii doi ani se prezinta astfel: 

                                                                                                                         

Investitii (mii lei) 2014  2013  

Program de investitii, din care: 341.580 320.562 

 - CNE Cernavoda 253.754 238.971  

 - FCN Pitesti 18.393 16.626 

 - SNN Executiv 69.433 61.569  

Realizari din programul de investitii la 30 iunie 82.942 101.373 
 

Valoarea programului de investitii aferent anului 2014 este cu 6,5% mai mare decat nivelul programat in anul 2013. 

Totusi la nivelul semestrului 1 2014, realizarile din programul de investitii sunt mai mici cu 18,2% fata de aceeasi 

perioada a anului 2013. 

 

 

2.3. Evenimente, tranzactii si schimbari economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de 

baza 

 

 

Veniturile din activitatea de baza sunt afectate de: 

 

- Productia de energie electrica realizata de CNE Cernavoda, in stransa dependenta cu performanta operationala 

a celor doua unitati nucleare; 

- Respectarea calendarului de liberalizare graduala a pietei si contributia societatii la cosul reglementat pe 

perioada 2014-2017; 

- Preturile reglementate stabilite de catre ANRE; 

- Evolutia preturilor pe piata concurentiala si capacitatea societatii de a concura cu succes in conditiile 

respective de pret. 
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2.4. Alte evenimente semnificative din cursul semestrului I al anului 2014 

 

Alte evenimente semnificative din cursul semestrului I al anului 2014 care nu au fost deja prezentate in cadrul 

raportului trimestrial aferent trimestrului I 2014 sunt dupa cum urmeaza: 

 

Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor din data de 29 aprilie 2014 

 
Prin Hotararea nr. 3/29.04.2014 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor au fost aprobate urmatoarele: 

 
(i) Situatiile financiare anuale, individuale si consolidate, pentru exercitiul financiar al anului 2013; 

(ii) Raportul anual intocmit in conformitate cu prevederile art. 227 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital 

si ale anexei nr. 32 la regulamentul CNVM nr. 1/2006 pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 

decembrie 2013; 

(iii) Propunerea Consiliului de Administratie privind repartizarea profitului net al exercitiului financiar al anului 

2013 pe destinatii, aprobarea valorii dividendului brut pe actiune, a datei de initiere a platii dividendelor si a 

modalitatilor de plata; 

(iv) Raportul asupra activitatii de administratie aferent trimestrului IV al anului 2013, intocmit in conformitate cu 

prevederile art. 7 pct. 7.21 din Contractul de administratie incheiat de membrii Consiliului de Administratie 

cu S.N. Nuclearelectrica S.A.  

 

Prin Hotararea nr. 4/29.04.2014 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor au fost aprobate urmatoarele: 

 

(i) Modificarea Statutului SNN; 

(ii) Declansarea procesului pentru selectarea, pe baza unei proceduri competitive, de servicii de consultantă ale 

unei firme specializate, autorizată ORNISS, in domeniul tehnico-economic si juridic, care să elaboreze un „Studiu 

tehnico-economic si juridic privind reorganizarea sectorului de exploatare, prelucrare a minereului de uraniu si 

producerea combustibilului nuclear”. Sumele necesare elaborării studiului vor fi incluse în bugetul de venituri si 

cheltuieli al anului 2014 aprobat în conformitate cu prevederile legale. 

 
Proiectul Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda 

 
SN Nuclearelectrica SA si compania chineza China General Nuclear Power Corporation au semnat in data de 25 

aprilie 2014, un Act Aditional prin care se prelungeste pana la data de 31 decembrie 2014 durata de valabilitate a 

Scrisorii de Intentie semnata in noiembrie 2013.  

 

Prin Scrisoarea de Intentie semnata intre cele doua parti se stabileste cadrul de cooperare privind dezvoltarea 

proiectului. 

 

Oprire planificata Unitatea 1 CNE Cernavoda 

 

Unitatea 1 a CNE Cernavoda a intrat in programul de oprire planificata incepand cu data de 9 mai 2014, in vederea 

realizarii lucrarilor de mentenanta planificate, realizate o data la fiecare doi ani pentru fiecare unitate. Desincronizarea 

de la Sistemul Energetic National a avut loc in data de 10 mai 2014, ora 00:00, finalizarea lucrarilor din cadrul opririi 

planificate a Unitatii 1 a centralei nuclearoelectrice Cernavoda si sincronizarea la Sistemul Energetic National, avand 

loc in data 8 iunie 2014.  

 

In perioada opririi planificate a Unitatii 1 s-au efectuat activitati aferente urmatoarelor programe:  

- Programul de intretinere preventiva si corectiva;  

- Programul de inspectii obligatorii;  

- Programul de testare obligatorie, conform cerintelor CNCAN, care se poate efectua numai cu centrala 

oprita;  

- Programul de implementare a modificarilor de proiect pe anumite sisteme/echipamente/ componente.  
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Plata dividendelor aferente exercitiului financiar 2013 

 
In sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN din 29.04.2014, s-a aprobat repartizarea profitului net si un 

dividend brut de 1,21 lei/actiune pentru execitiul financiar 2013.  

 

Conform prevederilor legale in vigoare, plata dividendelor trebuie sa inceapa in maximum 60 zile de la termenul 

prevazut de lege pentru depunerea situatiilor financiare anuale (30 aprilie 2014). Astfel, plata dividendelor a inceput 

in data de 27 iunie 2014, prin intermediul agentului de plata BRD – Groupe Societe Generale, catre actionarii SNN 

inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de catre Depozitarul Central S.A. la data de inregistrare 16.05.2014. 

 

 
Litigii demarate de S.C. Fondul Proprietatea S.A. in legatura cu Hotararea AGEA nr.1/11.03.2014. 

 
Fondul Proprietatea S.A. (“FP”), in calitate de actionar detinand o cota de 9,7268 % din capitalul social al societatii, a 

depus la Tribunalul Bucuresti urmatoarele cereri:  

 

(i) Cerere de ordonanta presedintiala prin care se solicita suspendarea executarii Hotararii Adunarii Generale 

Extraordinare a Actionarilor SNN nr.1/11.03.2014 ce face obiectul dosarului nr. 11666/3/2014 aflat pe rolul 

Tribunalului Bucuresti;  

(ii) Cerere de constatare a nulitatii absolute si, in subsidiar, a anularii Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a 

Actionarilor SNN nr.1/11.03.2014 ce face obiectul dosarului nr. 11661/3/2014 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti.  

 

Mentionam ca prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN nr.1/11.03.2014 s-au aprobat 

urmatoarele:  

 

(i) participarea SNN la majorarea capitalului social al Hidro Tarnita SA prin subscrierea unui numar de 89.000 actiuni 

nou emise, cu valoarea nominala de 100 lei, emise de societatea Hidro Tarnita SA;  

(ii) introducerea in proiectul de buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2014 a sumelor necesare varsamintelor 

aferente actiunilor subscrise;  

(iii) acordul de principiu privind realizarea proiectului cablului de interconectare submarin Romania-Turcia;  

(iv) participarea SNN la constituirea companiei de proiect “ HVDCC Romania- Turcia” prin subscrierea si varsarea 

echivalentului in lei al unui numar de 2.000.000 de actiuni cu valoarea nominala de 1 euro.  

 

Actiunea inregistrata sub nr. 9853/3/2014 pe rolul Tribunalul Bucuresti de catre Fondul Proprietatea S.A., in calitate 

de actionar detinand o cota de 9,7268% din capitalul social al societatii prin care solicita respingerea cererii de 

inregistrare la Registrul Comertului a Hotararii AGEA nr.1/11.03.2014 a fost respinsa ca neintemeiata. Impotriva 

acestei solutii se poate face apel in termen de 30 de zile de la comunicare.  

 

Actiunea de ordonanta presedintiala inregistrata sub nr. 11666/3/2014 pe rolul Tribunalul Bucuresti de catre Fondul 

Proprietatea S.A., in calitate de actionar detinand o cota de 9,7268% din capitalul social al societatii prin care solicita 

suspendarea aplicarii dispozitiilor Hotararii AGEA nr.1/11.03.2014 a fost respinsa ca nefondata. Impotriva acestei 

solutii s-a declarat apel.  
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 Modificare tarif piata reglementata incepand cu 1 iulie 2014 

 
La data de 20.06.2014 Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (“ANRE”) a transmis SNN 

Decizia presedintelui ANRE nr.1408/18.06.2014 pentru modificarea Deciziei presedintelui ANRE nr.3906 din 

20.12.2013 privind aprobarea cantitatilor de energie electrica vandute pe baza de contracte reglementate, pentru 

energia electrica livrata in anul 2014 de S.N. Nuclearelectrica SA. Prin Decizia nr.1408/2014 se modifica, incepand cu 

data de 1 iulie 2014, preturile aplicabile in contractele reglementate incheiate de SNN, dupa cum urmeaza:  

 

- pretul pentru energia vanduta in orele de zi devine 176,85 lei/MWh (fata de 167,36 lei/MWh, pret 

aprobat anterior prin Decizia 3906/2013);  

- pretul pentru energia vanduta in orele de noapte devine 108,50 lei/MWh (fata de 102,68 lei/MWh, pret 

aprobat anterior prin Decizia 3906/2013).  

 

Astfel, pretul mediu ponderat pentru energia livrata pe baza contractelor reglementate incepand cu 1 iulie 2014 va fi 

de 154,07 lei/MWh, fata de pretul mediu reglementat pentru semestrul I 2014 de 145,80 lei/MWh; aceste preturi nu 

includ tariful reglementat TG pentru introducerea energiei electrice in reteaua de transport, de 10,02 lei/MWh (10,32 

lei/MWh incepand cu 1 iulie 2014).  In scrisoarea de transmitere a deciziei, ANRE precizeaza ca la stabilirea noilor 

preturi au fost recunoscute costurile generate de instituirea impozitului pe constructii, prevazut de OUG nr.102/2013, 

avand la baza documentele aferente primei plati efectuate de SNN in luna mai 2014. 

 

 
2.5. Situatii in care societatea a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul 

semestrului 

 
Nu este cazul. 

 
2.6. Modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societate 

 
Nu este cazul.  

 
2.7. Alte modificari 

 
Actul constitutiv modificat al societatii a fost aprobat prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor 

societatii din 29.04.2014. Actul constitutiv modificat este disponibil pe pagina de internet a societatii. 

3. TRANZACTII SEMNIFICATIVE 

 
Informatii privind tranzactiile semnificative incheiate cu partile afiliate in semestrul I al anului 2014 sunt prezentate in 

Anexa 2. Auditorul financiar a emis un raport asupra acestor acte juridice, raport publicat in data de 30 iulie 2014 atat 

pe pagina Bursei de Valori Bucuresti, cat si pe pagina de internet a societatii. 
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4. EVENIMENTE ULTERIOARE DATEI DE 30 IUNIE 2014 

 

4.1.  Litigiile demarate de Fondul Proprietatea S.A. in legatura cu Hotararea AGEA nr.1/11.03.2014 

 

In data de 24.07.2014, s-a comunicat catre SNN Sentinta civila nr. 3408/26.06.2014 prin care Tribunalul Bucuresti 

respinge cererea inregistrata de Fondul Proprietatea S.A., in calitate de actionar detinand o cota de 9,7268 % din 

capitalul social al societatii, prin care se solicita anularea Hotararii AGEA nr.1/11.03.2014. Impotriva acestei solutii 

se poate face apel in termen de 30 de zile de la comunicare.  

Apelul impotriva sentintei prin care s-a respins actiunea de ordonanta presedintiala inregistrata pe rolul Tribunalul 

Bucuresti de  S.C. Fondul Proprietatea S.A prin care solicita suspendarea aplicarii dispozitiilor Hotararii AGEA 

nr.1/11.03.2014 a fost respins ca nefondat in sedinta din data de 23.07.2014.  

 

4.2. Adunarea Generala a Actionarilor din data de 31 iulie 2014 

 

In data de 31.07.2014, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a aprobat Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru 

anul 2014. 

 

La aceeasi data, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a aprobat declansarea operatiunii de majorare a 

capitalului social al SN Nuclearelectrica SA cu valoarea terenului din Bd. Gen. Gh. Magheru pentru care, in luna 

februarie 2014, a fost obtinut Certificatul de atestare a dreptului de proprietate emis de Ministerul Economiei. 

 

4.3. Proiectul Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda 

 

In data de 2 iulie 2014, Guvernul Romaniei a aprobat Memorandumul cu tema “Aprobarea unor masuri privind 

strategia de continuare a Proiectului Unitatilor 3 si 4”. 

 

In cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 31.07.2014 a fost publicata si  prezentata actionarilor o 

informare privind continuarea Proiectului Unitatile 3 si 4 de la CNE Cernavoda si atragerea de noi investitori printr-o 

procedura competitiva de selectare.  

 

In data de 31 iulie 2014, Guvernul Romaniei a aprobat Memorandumul cu tema “Aprobarea Strategiei de continuare a 

Proiectului Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda prin organizarea unei proceduri de selectare de investitori”. 
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5. DECLARATII SI SEMNATURI 

 
Pe baza celor mai bune informatii disponibile, confirmam ca situatiile financiare interimare individuale simplificate 

neauditate si situatiile financiare interimare consolidate simplificate revizuite intocmite in conformitate cu standardele 

contabile aplicabile (Standardul International de Contabilitate 34 – „Raportarea Financiara Interimara”) ofera o 

imagine corecta si conforma cu realitatea privind pozitia financiara, performanta financiara si fluxurile de numerar 

pentru perioada incheiata la 30 iunie 2014 si ca acest raport, realizat in conformitate cu prevederile art.227 din Legea 

nr. 297/2004 privind piata de capital si Anexei nr. 31 la Regulamentul CNVM nr. 1/2006 pentru perioada incheiata la 

data de 30 iunie 2014, cuprinde informatii corecte si conforme cu realitatea cu privire la dezvoltarea si performanta 

societatii si a grupului. 
 
 
 
Alexandru SANDULESCU 
Presedinte al Consiliului de Administratie 

 

 
Daniela LULACHE 
Director General 

 

 
Mihai DARIE 
Director Financiar 
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Anexa 1 – Indicatori economico - financiari 

 

Denumire Indicator 
**)

 Mod de calcul u.m. 
Rezultat la 

30.06.2014 

1. Indicatorul lichiditatii curente 
Active circulante/                       

Datorii pe termen scurt 
x                   1,67  

2. Indicatorul gradului de indatorare   
 

  

2.1. Indicatorul gradului de indatorare (1) 
Capital imprumutat/         

Capitaluri proprii   x 100 
% 20,8% 

2.1. Indicatorul gradului de indatorare (2) 
Capital imprumutat/              

Capital angajat    x 100 
% 17,2% 

3. Viteza de rotatie a debitelor - clienti 
Sold mediu clienti/ Cifra de afaceri  

x 180 
zile 17  

4.  Viteza de rotatie a activelor*) 
Cifra de afaceri/ Active imobilizate 

x                   0,21  

*) viteza de rotatie a activelor imobilizate este calculata prin anualizarea cifrei de afaceri semestriale (360 zile/180 zile) 

**) in baza situatiilor financiare interimare individuale simplificate 
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Anexa 2 – Acte juridice raportate in semestrul I al anului 2014 in conditiile art. 225 din legea nr. 297/2004 

 
Tranzactiilor cu partile afiliate aferente semestrului I 2014 au fost raportate in rapoartele curente din datele de 10 

ianuarie 2014, 15 ianuarie 2014, 3 februarie 2014, 7 februarie 2014, 4 martie 2014, 28 martie 2014, 11 aprilie 2014, 

16 mai 2014, 27 mai 2014, 30 mai 2014, 10 iunie 2014 si respectiv 29 iulie 2014.  
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Anexa 3 – Situatia litigiilor semnificative 

NR PARTI INSTANTA DOSAR VALOARE 
OBSERVATII 

 

1. debitor PROCONEX 

UNIVERSAL 

creditor: SNN 

TConstanta 

S II-a civila 

3868/118/2012 faliment procedura 

simplif.-acceptat prelim 

96.695 Acceptat irevoc. 

3.478.554,4 lei 

Termen continuare procedura 8.09.2014 

 

2. reclamant: SNN 

parat:TINMAR IND S.A. 

TB s a VI-a civ 

CAB 

ICCJ Sectia II 

civila 

27406/3/2012 1.649.537,89 lei 

(292.982,47 lei tarif + 

33.826,62 lei dob. 

legala+1.322.728,80 lei  

penalitati) 

 

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.  

Admite recursul declarat de reclamanta 

S.N. NUCLEARELECTRICA SA 

împotriva deciziei civile nr.139 din 24 

aprilie 2013 pronuntata de Curtea de Apel 

Bucuresti-Sectia a VI-a Civila, pe care o 

caseaza si trimite cauza spre rejudecare la 

aceeasi instanta de apel. Irevocabila. 

Asteptam termen de la CAB in faza de 

rejudecare. 

3. reclamant: SNN 

parat:PRIMARIA 

CERNAVODA 

TB S a VIII 

cont.ad fiscal. 

J.Medgidia 

33659/3/2012 336.707,37 lei 

cheltuieli judecata 

onorariu  avocatial  

SCPA Stoica&Asociatii 

Admite în parte cererea. În temeiul art. 274 

alin. 3 rap. la art. 274 alin. 1 din C.Pr.Civ. 

obligă pârâţii la plata sumei de 50.000 lei 

către reclamanta SN Nuclearelectrica S.A. 

reprezentând cheltuieli de judecată – 

onorariu avocat aferente litigiului având ca 

obiect anularea Hotărârii Consiliului Local 

Cernavodă nr. 101/29.10.2008 privind Taxa 

locală de poluare şi risc. Cu drept de a 

formula cerere de apel, în termen de 30 de 

zile de la comunicare, cerere care se va 

depune la Judecătoria Medgidia. Pronunţată 

în şedinţă publică, azi 14.05.2014.  

Document: Hotarâre  765/2014  14.05.2014  

Hotararea nu s-a redactat. 

4. Creditor: SNN 

Debitor:Cet Energoterm  

Resita  

T.Caras-Severin 

 

2183/115/2010 faliment 

580.974,21 lei 

Termen: 11.09.2014 

 

5. Creditor: SNN 

Debitor:Total Electric 

Oltenia 

T.Valcea  D 1867/90/2010  insolventa 

198.602,5 lei 

TB S a VI-a  D 17253/3/09 

În baza rt. 107 al.1 lit.A pct.c din Legea nr. 

85/2006. Dispune trecerea la faliment în 

procedură generală. Desemnează în calitate 

de lichidator judiciar pe ROViGO 

SPRL.Termen fond:10.09.2014 
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6. Creditor: SNN 

Debitor:Total Electric 

Oltenia 

T Valcea 1867/90/2010* contestatie creditor rejudecare  pe fond  

contestatie alt complet  

Termen: 22.10.2014 

7. 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  

termen  06.10.2014 pentru valorificarea 

bunurilor din averea debitoarei şi 

întocmirea planului de distribuţie între 

creditori   

Mai este o transa de platit la SNN de 

267,87 lei. 

8. Rotaru Ioan, Ispas 

Gheorghe, Irimie Traian  

parte civila- SNN 

TESS parte resp.civilment 

JS1 

penal 

48031/299/2010 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 .S-a depus 

expertiza care concluzioneaza ca nu exista 

prejudiciu. 

Termen 20.08.2014 ora 10.00  pentru 

obiectiuni la expertiza de la DNA.  

9. creditor: SNN 

debitor: Eco Energy 

T Dambovita 

falimente 

 

7238/120/2012 

7238/120/2012/

a1 Contestatie  a 

adm.special al 

ECo Energy 

faliment  

procedura simplificata 

declaratie de creanta  

2.464.059,64 lei 

A admis creanta in tabelul preliminar. ECo 

Energy prin administrator special a 

formulat contestie .Admite in parte 

contestatia si a dispus inscrierea provizorie 

a creantei SNN si Transelectrica in tabelul 

defintiv pana la solutionarea litigiilor 

pendinte pe rolul instantelor referitoare la 

aceste creante. Termen procedura 

22.09.2014  

10. reclamant: SNN 

parat ECO Energy 

TB VI-a 

CAB 

52814/3/2011 -reziliere contract 

-pretentii compensatie 

pt.reziliere in val.de 

2.403.397,17 lei 

Respinge recursul declarat de pârâta S.C. 

ECO ENERGY S.R.L. prin lichidator 

judiciar SCP AURORA INSOLVENCY 

împotriva deciziei civile nr. 422/2011 din 

10 noiembrie 2011, pronuntata de CAB, ca 

nefondat. Irevocabila. Vlad Chiripus Se va 

trimite la TB –rejudecare. 

Rejudecare fond:  

Pronuntare pe reziliere. Admite cererea 

formulată de reclamanta SNN impotriva 

paratei SC Eco Energy SRL, în insolvenţă 

prin lichidator judiciar SCP Aurora 

Insolvency si constată rezilierea de drept a 

contractului nr. 1171 din 18.12.2008. 

Obligă pârâta să plătească reclamantei 
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suma de 30.563,40 lei, cu titlu de cheltuieli 

de judecată. Cu apel în 15 zile de la 

comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, 

azi, 20.12.2013.  

Document: Hotarâre  7374/2013  

20.12.2013 

Dispune disjungerea cererii accesorii de 

obligare a paratei la plata de  despagubiri 

2.403.397,17 lei si formarea unui nou dosar 

40950/3/2013 

care sa aiba ca obiect pretentii Lichidatorul 

Eco Energy a formulat apel asteptam 

termen. 

11. reclamant: SNN 

parat ECO Energy 

TB VI-a civila 40950/3/2013 

disjungere din 

dosar 

52814/3/2011 

(reziliere) 

pretentii  

2.403.397,17 lei 

Dosar disjuns obiect pretentii 

Pronuntare pe fond dupa disjungere: invoca 

din oficiu suspendarea de drept- art. 36 Lg. 

insolventa. In teza art. 36 din Legea nr. 

85/2006 suspenda judecata. Cu recurs pe 

toata durata suspendarii.  

Suspendare    31.01.2014 

12. reclamant: SNN 

parat: Primaria Cernavoda 

J.Medgidia 7344/256/2013 recuperare onorariu 

avocat 13.020 lei in 

dosar 5545/1/2011 

contestatie in anulare  

formulata de Prim. 

Cernavoda 

respinsa la ICCJ 

Admite acţiunea si respinge cererea SNN 

cu privire la  cheltuielile de  jud.756 lei 

aferente prezentei cauze. Cu drept de a 

formula cerere de apel, în termen de 30 de 

zile de la comunicare, cerere care se va 

depune la Judecătoria Medgidia. Pronunţată 

în şedinţă publică, azi 28.04.2014.  

13. reclamant:SNN 

parat:S.C.ENNET GRUP 

SRL 

TB S a VI-a 

NCPC 

D:19585/3/2013  debit si penalitati 

1.142.898,52 lei 

s-au platit 600.000 lei 

deci ramane de achitat 

in total 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 şedinţă publică astăzi, 11 

noiembrie 2013.  

Document: Hotarâre  6528/2013  

11.11.2013 

 In executare silita la executor  

 

14. reclamant:Electrica 

Furnizare 

parat: SNN 

JS1 

TB S a VI-a 

26211/299/2013 pretentii onor.avocat 

18.000 lei 

admis 15.000 on av. + 

1016 lei tx. timbru 

partiala cf. admiterii in 

parte a actiunii. 

Admite în parte cererea lui Electrica 

Furnizare si obliga  SNN la  plata sumei de 

15.000 lei cheltuieli de judecata in dosarul 

nr. 47215/3/2009 si 1016 lei chelt de jud. 

efectuate in prezentul dosar . Cu apel. 

Document: Hotarâre  1715/2014  

06.02.2014 

Respinge apelul ca nefondat. Definitivă. 

Pronunţată în şedinţă Achitat catre El Fur 

chelt jud.16.016 lei. 

 

15. reclamant:Transelectrica 

SA 

parat: SNN 

TB 

S a VI-a civila 

CAB 

35455/3/2013 penalitati 646.270,87 lei Admite în parte acţiunea. Obligă pârâta la 

plata către reclamantă a sumei de 10,44 lei 

reprezentând penalităţi de întârziere 

calculate asupra facturii nr. 

6108/04.10.2010, de la 15.10.2010 şi până 

la 31.12.2010. Respinge restul pretenţiilor 

reclamantei, ca prescrise. Obligă pârâta la 
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plata către reclamantă a sumei de 1 leu 

cheltuieli de judecată. Cu apel în 30 de zile 

de la comunicare. Cererea de apel se 

depune la Tribunalul Bucureşti Secţia a VI-

a. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 

13.05.2014.  

Document: Hotarâre  2359/2014  

13.05.2014. 

Trans a formulat apel urmeaza termen 

16 reclamant: SNN 

parat: Transelectrica 

JS1 8244/299/2014 40.494,41 lei  dobanda 

legala plata cu intarziere 

a unei facturi 

Urmeaza termen 

 

17. creditor: SNN 

debitor: RAAN 

Tribunalul 

Mehedinti 

D:9089/101/201

3 

declaratie de creanta 

7.828.405,48 lei 

cf.planului de 

reorganizare SNN va 

primi 5.450.135,91 lei 

in doi ani 

SNN va recupera suma de  5.450.135,91 lei 

(adica 69,62%) in termen de 2 ani, 

incepand cu trimestrul I al anului viitor. În 

temeiul art. 19 alin. 2 cu art. 11 lit. d din 

Lg. 85/2006. Confirmă în calitate de 

administrator judiciar al debitoarei RAAN 

pe Tudor & Asociaţii SPRL cu un onorariu 

fix în sumă de 30.000 E/lună + TVA pentru 

perioada de observaţie şi reorganizare 

judiciară şi un onorariu variabil în procent 

de 3% + TVA pentru perioada de 

observaţie şi reorganizare judiciară din 

sumele distribuite către creditori, plătite sau 

compensate astfel cum a aprobat Adunarea 

Generală a Creditorilor în 14.02.2014.  

Termen: 9.10.2014 

18. reclamant: SNN 

parat: Enol Grup SA 

JS3 

JS1-  

25195/299/2014 121.369,03 lei dobanda 

legala  penalizatoare la 

compensatia de reziliere 

a contractului 

Urmeaza termen 

 

19. reclamant: SNN 

parat: AXPO Energy 

Romania S.A. 

JS1 27072/299/2014 60.033,63 lei dobanda 

legala  penalizatoare la 

compensatia de reziliere 

a contractului. 

Urmeaza termen 

 

 

20. reclamant : Dobrota 

Dumitru 

tert poprit : SNN 

Jud.Targu Jiu D.4351/318/201

4 

700 lei Admite excepţia tardivităţii formulării 

contestaţiei la executare. Respinge 

contestaţia la executare ca tardiv formulată. 

Cu apel. Pronunţată în şedinţa publică din 

20.06.2014. 

Document: Hotarâre  4111/2014  

20.06.2014 

21. reclamant : FP 

parat : SNN 

TB Sectia VI-a 

civila 

D 11661/3/2014 constatarea nulitatii 

absolute a Hot.AGEA 

nr.1/11.03.2014 sau 

anularea acesteia 

Admite exceptia lipsei de interes. Respinge 

cererea ca fiind lipsita de interes. Cu drept 

la apel in termen de 30 zile de la 

comunicare. Pronunţata in şedinţa publica, 

astazi, 26.06.3014.  

Hotararea nu s-a redactat. 

22. reclamant : FP 

parat : SNN 

TB Sectia aVI-a 

civila 

D 11666/3/2014 cer.ord.presed. cere: 

suspendarea executarii 

Hot.AGEA 

1/11.03.2014 

Respinge ca nefondată cererea Cu drept de 

apel în termen de 5 zile de la pronunţare. 

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 

06.06.2014. 

Document: Hotarâre  2947/2014  

06.06.2014 

23. intervenient: FP 

petenta: SNN 

TB sectia a VI-a 9853/3/2014 cerere de interventie 

prin care FP solicita 

respingerea inregistrarii 

la Reg. Comertului a 

Hot.AGEA nr. 

1/11.03.2014 

Respinge cererea de intervenţie ca 

neîntemeiată. Admite cererea de depunere 

şi/sau menţionare acte nr. 

96561/18.03.2014. Dispune menţionarea în 

registrul comerţului a Hot.AGEA nr. 

1/11.03.2014 şi a Hot. AGOA nr. 

2/11.03.2014 de SN Nuclearelectrica SA. 

Cu apel în 30 de zile de la comunicare. 

Apelul se depune la Tribunalul Bucuresti 

Sectia aVI-a Civilă. Pronunţată in şedinţă 
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publică, astăzi 10.06.2014. 

24. reclamant :SNN 

parat :ANRE 

CAB Secţia a 

VIII-a 

contencios 

administrativ şi 

fiscal 

416/2/2014 modificare tarif 

reglementat Decizie 

3609/2013 

Termen:2.09.2014  

25. contestator SNN 

intimat: Chirica Teodor 

JS4 D:10799/4/2014 poprire cont SNN 

pt.suma de  

96.055,87 lei (impozit 

venit si contributii) 

contestatie la executare 

dosar ex.175/2014 

urmeaza termen 

26. contestator: SNN 

parat:ANRMAP 

JS1 D 

21040/299/2014 

si 

21035/299/2014 

PVC 068 – amenda 

30.000 lei 

urmeaza termen 

27. reclamant : Marcuta Mihai 

parata : SNN 

TB sectia 

a VIII-a 

6850/3/2014 litigiu munca contestatie 

decizie suspendare cim 

 

28. reclamant:SNN 

parat: Curtea de Conturi 

CAB 

VIII cont adm si 

fiscal 

ICCJ 

6561/2/2012 litigiu CC Lg.94/92  “Decizia nr. 2722/10.06.2014. Respinge 

recursul declarat de reclamanta Societatea 

Nationala Nuclearelectrica S.A. împotriva 

sentintei civile nr. 6332 din 7 noiembrie 

2012 a CAB– Sectia a VIII-a Contencios 

Administrativ si Fiscal ca nefondat. 

Irevocabila. Pronuntata, în sedinta publica, 

astazi 10 iunie 2014”. 

Hotararea nu s-a redactat. 

29. reclamant:SNN 

parat:Electrica Furnizare 

TB 

S a VI-a 

CAB SVI-a 

ICCJ 

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 

reclamantei suma de 17 630 lei, cu titlu de 

cheltuieli de judecată. Cu apel în 15 zile de 

la  comunicare. Hot.  6439/2013  

01.11.2013 

Pronuntare apel : admite apelul lui Electrica 

Furnizare. Schimbă în tot sentinţa, în sensul 

că respinge cererea principală ca 

neîntemeiată şi admite cererea  

reconvenţională.Anulează art.13 paragraful 

3 şi 4 numai în ceea ce priveşte referirea la 

penalităţi din contractul nr.55 din 9 

februarie 2012, obligând reclamanta – 

pârâtă SNN  la plata către pârâta - 

reclamantă S.C. ELECTRICA 

FURNIZARE S.A. a sumei de 

1.408.131,85 lei cu titulu de penalităţi 

achitate. Obligă reclamanta - pârâtă la plata 

către pârâta - reclamantă a sumei de 

36.105,8 lei cu titlu de cheltuieli(fond şi 

apel).  

Cu recurs în 15 zile de la comunicare. 

Am formulat recurs. 

Urmeaza termen. 

30. 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 
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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. 

S-a depus intampinare la ICCJ 

Urmeaza termen recurs  

31. 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 

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia lipsei 

calităţii procesuale active a reclamantelor. 

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia lipsei 

calităţii procesuale pasive a pârâtei SNN. 

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia 

inadmisibilităţii opusă atât capătului I al 

cererii iniţial formulate (anularea deciziei 

de emitere a acordului de mediu), cât şi 

capătului cererii adiţionale(anularea HG nr. 

737/2013). Admite excepţia lipsei de obiect 

a capătului II al cererii iniţial 

formulate(anularea acordului de mediu 

privind proiectul „Continuarea lucrărilor de 

construire şi finalizare a Unităţilor 3 şi 4 ca 

CNE Cernavodă”). Respinge, ca 

neîntemeiată, excepţia lipsei de interes 

opusă atât capătului I al cererii iniţial 

formulate, cât şi a cererii adiţionale. Cu 

cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în 

şedinţă publică, azi 14 martie 2014.  

Pronuntare pe 9 mai 2014 

Respinge capătul II al cererii iniţial 

formulate privitor la anularea acordului de 

mediu privind proiectul „Continuarea 

lucrărilor de construcţie şi finalizare a 

unităţilor 3 şi 4 la CNE Cernavodă”, ca 

lipsită de obiect. Respinge în rest cererea, 

aşa cum a fost completată prin cererea 

adiţională, ca neîntemeiată.  

Cu recurs în 15 zile de la comunicare. 

Pronunţată în şedinţă publică, azi 09 mai 

2014.  

Document: Hotarâre 1436/2014 

09.05.2014. 

32.  debitor:Termoficare 2000 

creditor: SNN 

T.Arges  D:873/1259/200

8 

2.713.986,71 lei INSOLVENTA .  

Stabileşte termen de continuarea procedurii 

la data de 23.09.2014 în vederea recuperării 

creanţelor şi valorificării bunurilor din 

averea debitorului. Dispune afişarea la uşa 

instanţei a raportului asupra fondurilor 

obţinute din lichidare şi din încasarea 

creanţelor în perioada ianuarie –martie 

2013. 

Cu drept de recurs, odată cu fondul cauzei.  

33. debitor:CON-DEM 

Creditor SNN 

TB 

CAB 

D.18770/3/2007 

contestatie 

18770.1/3/2007 

Faliment 2.446.227,08 

lei  

Infirma planul de reorganizare.Faliment 

procedura generala. Lichidator RVA 

Termen 17.09.2014 

34. reclamant:Greenpeace CEE 

Romania 

Parati: Min.Mediului 

SNN 

CAB contencios 

ICCJ 

8184/2/2011 

8184/2/2011* 

 

anulare autorizatie 

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.  
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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 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. 

Termen recurs rejudecare: 5.11.2014  
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Anexa 4 – Situatii financiare interimare individuale simplificate neauditate la data si pentru perioada incheiata 

la 30 iunie 2014 

 

Situatiile financiare interimare individuale simplificate neauditate la data si pentru perioada incheiata la 30 iunie 2014 

intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1286/2012 pentru aprobarea reglementarilor 

contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror 

valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, cu modificarile ulterioare, in baza Standardului 

International de Contabilitate 34  - „Raportarea Financiara Interimara” sunt publicate pe pagina de internet a 

Nuclearelectrica, sectiunea Relatii cu investitorii (www.nuclearelectrica.ro). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nuclearelectrica.ro/


 

 

 
21/22 

Anexa 5 – Situatii financiare interimare consolidate simplificate revizuite la data si pentru perioada incheiata 

la 30 iunie 2014 

 

Situatiile financiare interimare consolidate simplificate revizuite la data si pentru perioada incheiata la 30 iunie 2014 

intocmite in conformitate cu standardele contabile aplicabile (Standardul International de Contabilitate 34  - 

„Raportarea Financiara Interimara” sunt publicate pe pagina de internet a Nuclearelectrica, sectiunea Relatii cu 

investitorii (www.nuclearelectrica.ro)  

http://www.nuclearelectrica.ro/
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Anexa 6 – Raportul semestrial al consiliului de administratie asupra activitatii de administrare pentru 

semestrul I al anului 2014 

 

Raportul semestrial al consiliului de administratie asupra activitatii de administrare pentru semestrul I al anului 2014 

intocmit in conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si 

contractelor de administratie este publicat pe pagina de internet a Nuclearelectrica, sectiunea Relatii cu investitorii 

(www.nuclearelectrica.ro)  

http://www.nuclearelectrica.ro/

