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NOTA 
privind aprobarea schimbarii destinatiei cantitatii de 75.260,58 kg apa grea, contractate de catre 

S.N. Nuclearelectrica S.A. in baza prevederilor OUG nr. 80/2006 cu scopul asigurarii primei 
incarcaturi a Unitatilor 3 si 4 CNE Cernavoda, pentru utilizarea in activitatea curenta de 

exploatare a Unităţilor 1 şi 2 CNE Cernavodă, conditionat de emiterea unui act normativ care sa 
modifice regimul juridic al acestei cantitati de apa grea instituit prin OUG nr. 80/2006 

 
1. Aspecte generale/competenta 
 
Baza legala incidenta este reprezentata de: 

- Legea privind societatile nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 
(“Legea nr. 31/1990”), in special art. 113 lit. m); 

- Legea nr. 297/2004 privind piata de capital („Legea nr. 297/2004”); 
- Ordonanţa 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 ia Centrala nuclearo-electrică Cernavodă, aprobată prin Legea nr. 78/2007, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 56/04.06.2013 privind reglementarea regimului juridic al 
apei grele preluate de catre SNN prin alocatii de la bugetul de stat, in perioada 2006-2011; 

- Actul constitutiv al S.N. Nuclearelectrica S.A. in varianta la zi, art. 13 alin. (3) lit. n); 
- "Strategia de continuare a Proiectului Unitățile 3 și 4 CNE Cernavodă (“Proiectul”) prin 

organizarea unei proceduri de selectare de investitori” (“Strategia”), aprobata de Guvernul 
Romaniei prin Memorandumul din data de 31.07.2014 si de catre Adunarea Generala 
Extraordinara a Actionarilor („AGEA”) a Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) 
ce a avut loc in data de 22.08.2014, art. 6.1. din Strategie, potrivit caruia SNN va avea dreptul de 
a aporta în natură la capitalul social al IPP activele existente în proprietatea SNN destinate 
Proiectului [...]. Între activele existente se regăseşte și un stoc de apă grea de circa 75 tone 
achiziţionat de SNN și finanţat din surse proprii cu destinaţia de a constitui aport în natură la 
capitalul social al Proiectului în conformitate cu prevederile OUG nr. 80/2006 privind 
asigurarea producției de apă grea în vederea punerii în funcţiune și pentru completarea 
necesarului tehnologic pe durata de viaţă a Unităţilor 3 și 4 de la Centrala nuclearo-electrică 
Cernavodă.  

 
2. Prezentare 
 
In baza dispoziţiilor 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, SNN a achizitionat, in perioada 2006-2011, atat din alocatii 
bugetare, cat si din surse proprii ale SNN, o cantitate totala de 861.976,36 kg de apă grea. 
 
Prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 56/04.06.2013 privind reglementarea regimului juridic al 
apei grele preluate de catre SNN prin alocatii de la bugetul de stat, in perioada 2006-2011, s-a aprobat 
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transferul la rezerva de stat, cu titlu gratuit, de la SNN la Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si 
Probleme Speciale (ANRSPS), a cantitatii de 786.715,78 kg apa grea.  
 
In data de 27.11.2014, reprezentantii SNN, ANRSPS–UT 515 si RAAN, au incheiat procesul verbal de 
predare-preluare a cantitatii de 786.715,78 kg apa grea, prin care se atesta transferul cu titlu gratuit al 
acestei cantitati, din patrimoniul SNN in patrimoniul ANRSPS, conform prevederilor OUG nr. 56/2013. 
 
Asadar, in prezent, SNN detine o cantitate 75.260,58 kg apa grea, achizitionata integral din surse proprii 
ale societatii, in baza prevederilor OUG nr. 80/2006, avand ca destinatie (stabilita tot prin OUG nr. 
80/2006 precum si printr-o hotarare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, din data de 
22.08.2014, prin care a fost aprobata "Strategia de continuare a Proiectului Unitățile 3 și 4 CNE 
Cernavodă prin organizarea unei proceduri de selectare de investitori”) asigurarea primei incarcaturi de 
apa grea a Proiectului, prin aport in natura. Valoarea contabila a acestei cantitati de apa grea este de 
158.470.146 lei.  
 
In acelasi timp, insa, in cuprinsul aceluiasi document aprobat de Adunarea Generala Extraordinara a 
Actionarilor, respectiv in Strategie, la art. 6.7, se prevede si ca Statul Român va avea dreptul și obligația 
de a aporta în natură la capitalul social al IPP cantitatea de apă grea și de octoxid de uraniu necesară 
punerii în funcțiune a Unităților 3 și 4, aport care urmează să fie evaluat conform legislaţiei româneşti 
în vigoare. Acest aspect este, de altfel, reglementat si prin Ordonanţa de Urgență nr. 118/2011 pentru 
reglementarea unor măsuri privind asigurarea cantităţilor de apă grea și de octoxid de uraniu pentru 
unităţile 1 – 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă, precum și prin Ordonanța de Urgență nr. 
56/2013 privind reglementarea regimului juridic al apei grele preluate de către Societatea Națională 
"Nuclearelectrica" - S.A. prin alocații de la bugetul de stat, în perioada 2006-2011. In acest fel, in 
cuprinsul aceluiasi document – Strategia – apar doua prevederi, cea din cuprinsul art. 6.1 (potrivit careia 
SNN va avea dreptul de a aporta în natură la capitalul social al IPP activele existente în proprietatea 
SNN destinate Proiectului [...], printre care se regăseşte și stocul de apă grea de circa 75 tone 
achiziţionat de SNN și finanţat din surse proprii cu destinaţia de a constitui aport în natură la capitalul 
social al Proiectului în conformitate cu prevederile OUG nr. 80/2006) si cea din cuprinsul art. 6.7 
(potrivit careia Statul Român va avea dreptul și obligația de a aporta în natură la capitalul social al 
IPP cantitatea de apă grea și de octoxid de uraniu necesară punerii în funcțiune a Unităților 3 și 4). 
 
Avandu-se in vedere elementul mentionat in Strategie – preluat, in acest sens, ca atare, din legislatia in 
vigoare, respectiv ca prima incarcatura de apa grea sa reprezinte aportul in natura, la Proiect, exclusiv al 
statului roman, coroborat cu prevederile OUG nr. 80 din 25 octombrie 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 si ale OUG nr. 56 din 4 
iunie 2013 privind reglementarea regimului juridic al apei grele preluate de către Societatea Naţională 
"Nuclearelectrica" - S.A. prin alocaţii de la bugetul de stat, în perioada 2006-2011, rezulta ca este necesar 
sa se aprobe, printr-un act normativ tot de puterea juridica a actelor normative enuntate anterior, 
schimbarea destinatiei apei grele pe care SNN a achizitionat-o, din surse proprii, in baza OUG 80/2006, 
respectiv cantitatea de 75.260,58 kg apa grea, pentru prima incarcatura a Unitatilor 3 si 4 de la CNE 
Cernavoda si pe care, in conditiile in care intreaga prima incarcatura ar urma sa reprezinte aportul in 
natura exclusiv al statului roman, SNN ar urma sa o utilizeze in activitatea sa curenta, de operare si 
exploatare a Unitatilor 1 si 2 de la Cernavoda. Potrivit experientei si performantelor de exploatare a 
Unitatilor 1 si 2 de la CNE Cernavoda, este necesara o cantitate anuala de cca. 3.500 kg apa grea pentru 
fiecare unitate pentru completarea consumului tehnologic. Prin urmare, cantitatea 75.260,58 kg apa grea 
ar asigura acoperirea necesarului pentru completarea consumului tehnologic al Unitatilor 1 si 2 pentru o 
perioada de cca. 10 ani, fara un efort bugetar suplimentar reprezentat de achizitia si plata cantitatilor 
necesare de apa grea.  
 
 
3. Propuneri  
 
Fata de cele prezentate, solicitam Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN (in 
calitatea sa de organism de conducere colectiva a SNN care a aprobat „Strategia de continuare a 
Proiectului Unitățile 3 și 4 CNE Cernavodă prin organizarea unei proceduri de selectare de 
investitori” ) aprobarea schimbarii destinatiei cantitatii de 75.260,58 kg apa grea, de asigurare a 
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primei incarcaturi a Unitatilor 3 si 4 CNE Cernavoda, pentru utilizarea in activitatea curenta de 
exploatare a Unităţilor 1 şi 2 CNE Cernavodă, in conditiile emiterii unui act normativ care sa modifice 
regimul juridic al acestei cantitati de apa grea. 
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