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Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti 

 

Catre:  Bursa de Valori Bucuresti 

  Autoritatea de Supraveghere Financiara 

 

Ref: Raport curent conform art. 113 pct. A lit. j) din Regulamentul Comisiei Nationale a 

Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, 

cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in conformitate cu prevederile 

art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente 

Financiare 

 

Eveniment de raportat:  

 

Informare privind actiunea in justitie demarata de Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. in 

contradictoriu cu Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei  
 

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii ca cererea de 

chemare in judecata inregistrata de SNN sub nr. 416/2/2014 pe rolul Curtii de Apel Bucuresti, in 

contradictoriu cu Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (“ANRE”), avand ca 

obiect anularea partiala a Deciziei presedintelui ANRE nr. 3906/20.12.2013 privind aprobarea 

cantitatilor de energie electrica vandute pe baza de contracte  reglementate si a preturilor reglementate 

pentru energia electrica livrata pe 2014 de SNN, precum si emiterea unei decizii modificate in sensul 

recunoasterii in calculul pretului reglementat a tuturor elementelor solicitate si justificate de SNN care 

nu au fost luate in considerare de ANRE, a fost respinsa in data de 14.10.2014 ca neintemeiata. 

 

Decizia Curtii de Apel Bucuresti poate fi atacata cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare. 

 

Mentionam faptul ca, in conformitate cu informatiile prezentate de SNN in Raportul curent din data de 

23.06.2014, prin Decizia nr. 1408/18.06.2014, ANRE a modificat, incepand cu 1 iulie 2014, preturile 

aplicabile in contractele reglementate incheiate de SNN. 

 

Totodata, in baza prevederilor art. 11 lit. c) pct. iii din Metodologia aprobata prin Ordinul                       

nr. 83/20.11.2013, cu modificarile si completarile din Ordinul nr. 36/17.06.2014, SNN va solicita ANRE 

recunoasterea costurilor neacoperite in anul 2014 generate de impozitul pe constructii prevazut de OUG 

nr. 102/2013.  

 

 

Director General 

Daniela Lulache 

mailto:office@nuclearelectrica.ro

