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NOTA 

privind aprobarea majorarii capitalului social al S.N. Nuclearelectrica S.A. – punctele 5, 6 si 7 ale ordinii 

de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor 

 

 

I. Aspecte generale/competenta 

 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor are ca si competenta aprobarea majorarii capitalului social in 

conformitate cu prevederile art. 8  si art. 13 alin. 3 lit. e) din Actul constitutiv al Societatii Nationale 

Nuclearelectrica S.A. („SNN”), in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege. 

 

II. Introducere 

 

Prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 68/02.06.2014 a fost avizata, in vederea inaintarii spre aprobare 

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN desemnarea de catre Oficiul Registrului de pe langa 

Tribunalul Bucuresti a unui evaluator autorizat pentru evaluarea terenului cota indiviza 239,05 mp din Bd. 

Gheorghe Magheru nr. 33 Bucuresti pentru care a fost eliberat certificatul de atestare a dreptului de proprietate 

nr. 12900, seria M03 in vederea majorarii capitalului social al SNN. Prin aceeasi Decizie, Consiliul de 

Administratie a aprobat derularea simultana a operatiunilor de majorare de capital social cu aport in numerar si 

de majorare de capital social cu aport in natura, ulterior finalizarii raportului de evaluare de catre expertul 

evaluator numit de judecatorul delegat de la Registrul Comertului. 

 

Prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN nr. 6/31.07.2014 a fost aprobata solicitarea 

catre Oficiul Registrului Comertului pentru numirea unui expert in scopul evaluarii terenului pentru care a fost 

obtinut Certificatul de atestare a dreptului de proprietate seria M03 nr. 12900 emis de Ministerul Economiei, in 

conformitate cu prevederile art. 215 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile 

ulterioare.  

 

Ca raspuns la cererea SNN, prin Rezolutia nr. 94992/11.08.2014, persoana desemnata de Registrul Comertului a 

fost dl. Mihai Papasteri, identificat cu legitimatia nr. 144195180, CNP 1650526400072, in calitate de expert 

pentru evaluarea aportului in natura. 

In data de 01.09.2014, dl. Mihai Papasteri a depus la SNN Raportul de evaluare aferent terenului cota indiviza 

239,05 mp din Bd. Gheorghe Magheru nr. 33 Bucuresti pentru care a fost eliberat certificatul de atestare a 

dreptului de proprietate nr. 12900, seria M03. 

 

 

 

AVIZAT, 

Consiliul de Administratie 

Presedinte 

Alexandru Sandulescu 
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III. Majorarea capitalului social cu valoarea terenului din Bd. Gheorghe Magheru, nr.33 

 

Raportul de evaluare intocmit de expertul Mihai Papasteri la data de 31.08.2014 include o valoare evaluata a 

terenului de 1.890.740 lei, cota indiviza (239,05 mp.) situat in Bucuresti, sector 1, Bd. Gral. Gheorghe 

Magheru, nr. 33. Data evaluarii este 28.08.2014. 

 

Potrivit prevederilor art. 12 alin. 5
1 

si 5
2 

din Legea nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea 

privatizarii, conform carora majorarea capitalului social aferenta valorii terenurilor pentru care s-au eliberat 

certificatele de atestare a dreptului de proprietate se realizeaza fara adaugarea unei prime de emisiune, 

majorarea capitalului social al SNN cu valoarea aportului in natura a Statului Roman, prin Departamentul 

pentru Energie, se va face la valoarea nominala a actiunilor, de 10 lei/actiune, Statul Roman urmand sa 

primeasca un numar de 189.074 actiuni in valoare nominala totala de 1.890.740 lei.  

 

IV. Majorarea capitalului social cu alocatiile bugetare primite si consumate in perioada 2006-2009 

 

In perioada 09.09.2013 – 20.09.2013 s-a derulat  Oferta Publica Primara Initiala de vanzare a unui numar de 

25.368.236 actiuni nominative ale SNN, in forma dematerializata, ordinare, indivizibile si liber negociabile, cu 

valoarea nominala de 10 lei/actiune, reprezentand 10% din capitalul social al SNN. Actiunile SNN au fost 

admise la tranzactionare la categoria I a Bursei de Valori Bucuresti in data de 04.11.2013, avand simbol emitent 

„SNN”.  

 

In urma majorarii de capital efectuata prin emiterea de noi actiuni care au fost vandute in cadrul Ofertei Publice 

Primare Initiale, la care s-au adaugat actiunile emise in urma exercitarii dreptului de preferinta de catre 

actionarul Fondul Proprietatea S.A., numarul total de actiuni emise de SNN a ajuns la 281.782.756 actiuni. 

 

Premergator derularii Ofertei Publice Primare Initiale, Ministerul Economiei (in calitate de actionar majoritar) 

si Fondul Proprietatea (“FP”) au semnat un acord de restrictionare (lock-up) prin care se obliga fata de 

investitori ca pe o perioada de sase luni de la admiterea la tranzactionare a actiunilor, sa nu instraineze, total sau 

partial, si sa nu intreprinda niciun fel de alte actiuni care ar putea avea ca efect instrainarea totala sau partiala 

(cum ar fi ipoteca sau instrumentele financiare derivate) a Actiunilor detinute de la Societate.  

 

In cadrul Prospectului pregatit pentru Oferta Publica Primara Initiala, s-a precizat ca dupa expirarea perioadei 

de lock-up de 6 luni, este probabil ca actionarul majoritar sa solicite majorarea capitalului social al SNN cu 

alocatiile bugetare din perioada 2006 – 2009, fapt ce ar putea determina diluarea participatiilor celorlalti sau 

necesitatea realizarii unor eforturi financiare in vederea mentinerii cotelor de participatie.  

 

Cadrul legislativ existent in perioada 2006-2009 nu continea prevederi clare şi neinterpretabile privind 

majorarea capitalului social cu alocatiile bugetare constituite ca aport al statului la operatorii economici. 

Totodata, aceasta majorare de capital nu a fost, din punct de vedere practic, posibila, datorita existentei pe rolul 

instantelor de judecata, incepand cu anul 2006, a unor litigii intre actionarii societatii, avand ca obiect structura 

actionariatului societatii si cotele de participare ale actionarilor la capitalul social, litigii care au blocat orice 

inregistrare, la Registrul Comertului, a unor posibile modificari ale capitalului social al SNN. 

 

Mentionam ca, in ceea ce priveste majorarea capitalului social SNN cu aport in numerar, valoarea alocatiilor 

bugetare aferente perioadei 2006 – 2009 este de 194.376.700,06 lei reprezentand contributii ale actionarului 

majoritar al SNN, Statul roman care, la momentul respectiv detinea o cota de 90,27%.  
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Societatea a primit si consumat, in perioada 2006-2009, alocatie bugetara in suma totala de 194.376.700,06 lei, 

astfel: 

o 173.888.847,81 lei pentru achitarea ratelor si dobanzilor la creditele contractate pentru realizarea si 

punerea in functiune a Unitatii 2 de la CNE Cernavoda; 

o 19.291.170,60 lei pentru finantarea lucrarilor de la Unitatea 2 de la CNE Cernavoda; 

o 1.196.681,65 lei pentru finantarea lucrarilor la U3 si U4 de la CNE Cernavoda. 

 

In conformitate cu prevederile art. 210 din Legea nr. 31/1990 coroborate cu prevederile art. 20 al H.G. nr. 

365/1998, sumele alocate de la bugetul de stat pentru realizarea programelor de investitii majoreaza capitalul 

social al SNN. In acest context, sumele in discutie urmeaza sa constituie aport in numerar al actionarului 

majoritar al societatii, Statul Roman, reprezentat de Ministerul Economiei – Departamentul pentru Energie, la 

capitalul social al SNN.   

 

Majorarea de capital nu a fost, din punct de vedere practic, posibila, datorita existentei pe rolul instantelor de 

judecata, incepand cu anul 2006, a unor litigii intre actionarii societatii, avand ca obiect structura actionariatului 

societatii si cotele de participare ale actionarilor la capitalul social, litigii care au blocat orice inregistrare, la 

Registrul Comertului, a unor posibile modificari ale capitalului social al SNN. 

 

Avand in vedere prevederile Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori 

mobiliare completat si modificat prin Regulamentul CNVM nr. 10/2012, referitor la operatiunea de majorare de 

capital social, sunt aplicabile urmatoarele principii: 

(i) Operatiunea de majorare a capitalului social trebuie sa se desfasoare prin initierea si derularea unei 

oferte publice adresata actionarilor existenti si prin desemnarea unui intermediar in vederea emiterii 

Prospectului proportionat de oferta cu respectarea dreptului de preferinta pentru actionarii existenti; 

 

(ii) SNN are obligatia de a intocmi un prospect proportionat, oferirea catre actionarii existenti in cadrul 

dreptului de preferinta a unor actiuni emise in vederea majorarii capitalului social realizandu-se in baza 

unui propect proportionat in conformitate cu art. 26a din Regulamentul (CE) NR. 809/2004 in ceea ce 

priveste formatul si continutul prospectului, ale prospectului de baza, ale rezumatului si ale conditiilor 

finale si in ceea ce priveste cerintele de publicitate, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

Totodata, prevederile art. 130 din Regulamentul nr. 1/2006 stabilesc urmatoarele: 

 

(i) Majorarea capitalului social cu aport in numerar se realizeaza prin emiterea de actiuni noi ce sunt 

oferite spre subscriere detinatorilor de drepturi de preferinta apartinand actionarilor existenti la data de 

inregistrare; 

 

(ii) Numarul drepturilor de preferinta este egal cu numarul de actiuni inregistrate in registrul emitentului la 

data de inregistrare; 

 

(iii) Majorarea capitalului social al unei societati ale carei actiuni sunt admise la tranzactionare pe o piata 

reglementata se va realiza cu acordarea posibilitatii pastrarii ponderii detinute de fiecare actionar in 

capitalul social al acesteia; 

 

(iv) Hotărârea AGEA de majorare a capitalului social precizează inclusiv numărul drepturilor de preferinţă 

necesare pentru achiziţionarea unei acţiuni noi, preţul de subscriere de acţiuni noi pe baza drepturilor de 

preferinţă şi perioada în care va avea loc subscrierea, preţul la care se oferă public acţiunile noi ulterior 

subscrierii în baza drepturilor de preferinţă, dacă este cazul; 
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(v) Conţinutul minim al documentului de prezentare include cel puţin informaţiile prevăzute la pct. (iv) de 

mai sus, precum şi următoarele: a) informaţii esenţiale cuprinse în cele mai recente raportări financiare 

ale emitentului; b) informaţii sintetice privind strategia pe termen mediu de dezvoltare a societăţii; c) 

valoarea totală precum şi numărul de acţiuni care se intenţionează a fi emise; d) destinaţia sumelor 

aferente majorării capitalului social; e) modalitatea de gestionare a acţiunilor rămase nesubscrise, ca 

urmare a exercitării drepturilor de preferinţă (oferirea spre subscriere către public sau anulare). 

Informatiile mentionate la pct. a) si b) sunt mentionate in Anexa la prezenta Nota. 

 

V. Propuneri 

 

Avand in vedere elementele invocate mai sus, precum si urmatoarele: 

 

(i)        Faptul ca a fost finalizat raportul de evaluare pentru terenul pentru care SNN a obtinut certificat de 

atestare a dreptului de proprietate de un evaluator desemnat de judecatorul delegat de la Oficiul 

Registrului Comertului; 

 

(ii)       Faptul ca, din punct de vedere operational, este recomandabil ca majorarea de capital social cu aport 

in natura si majorarea de capital social cu aport in numerar sa se desfasoare in acelasi timp, in baza 

aceluiasi prospect; 

 

(iii)        Prevederile art. 113 lit. f) din Legea nr. 31/1990; 

 

(iv)        Prevederile art. 236 – 240 din Legea nr. 297/2004; 

 

(v)        Prevederile art. 12 alin. 5
1 
si 5

2 
din Legea nr. 137/2002; 

 

(vi)        Prevederile art. 7 alin. 11, art. 130 din Regulamentul nr. 1/2006; 

 

(vii) Prevederile art. 8 alin. 1, alin. 2 lit. a) si alin. 3 din Actul Constitutiv al SNN; 

 

(viii) Prevederile art. 13 alin. 3 lit. e) din Actul Constitutiv al SNN, 

 

solicitam Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN urmatoarele: 

 

1.       Aprobarea majorarii capitalului social al SNN cu aport in natura si aport in numerar in suma 

totala maxima de 241.499.110 lei, de la valoarea actuala de 2.817.827.560 lei la valoarea de 

3.059.326.670 lei, prin emiterea unui numar maxim de 24.149.911 actiuni noi, nominative, 

dematerializate, la un pret de 10 lei/actiune, egal cu valoarea nominala (fara prima de emisiune) din 

care: 

 

 

(i)       189.074 actiuni noi in suma de 1.890.740 lei reprezentand aportul in natura al statului roman, 

reprezentat de Ministerul Economiei prin Departamentul pentru Energie, urmare a obtinerii 

certificatului de atestare a dreptului de proprietate emis de Ministerul Economiei nr. 12900, seria 

M03 asupra terenului cota indiviza 239,05 mp din Bd. Gheorghe Magheru nr. 33 Bucuresti; 
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(ii)       19.437.670 actiuni noi in suma de 194.376.700 lei reprezentand aportul in numerar al statului roman 

prin Ministerul Economiei – Departamentul pentru Energie, respectiv valoarea alocatiilor bugetare 

aferente perioadei 2006 – 2009  pentru realizarea Unitatii 2 de la CNE Cernavoda; 

 

(iii)        maxim 4.523.167 actiuni noi in suma de  45.231.670 lei vor fi oferite, in cadrul exercitarii dreptului 

de preferinta, spre subscriere in schimbul aportului in natura si in numerar al Statului Roman prin 

Ministerul Economiei – Departamentul pentru Energie, celorlalti actionari, respectiv persoanelor 

care au calitatea de actionar la Data de Inregistrare, in vederea mentinerii participatiilor detinute in 

cadrul SNN la Data de Inregistrare.  

 

Actionarii SNN isi vor putea exercita drepturile de preferinta in interiorul termenului de o luna de la 

data mentionata in prospect, data ulterioara datei de inregistrare si datei de publicare a hotararii 

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, 

respectiv acestia vor avea dreptul sa subscrie un numar de actiuni proportional cu numarul 

actiunilor pe care le poseda la Data de Inregistrare. Subscrierile vor avea loc la valoarea nominala 

de 10 lei/actiune fara prima de emisiune. Numarul de drepturi de preferinta ce este acordat fiecarui 

actionar va fi proportional cu numarul de actiuni emise de SNN detinut la Data de Inregistrare.  

 

Rata de subscriere va fi de 0,085704; astfel, fiecare actionar existent inscris la data de inregistrare, 

poate subscrie la fiecare actiune detinuta  0,085704 actiuni nou emise.  

 

Numarul efectiv de actiuni care pot fi subscrise de fiecare actionar se determina prin inmultirea 

Ratei de subscriere (0,085704) cu numarul de actiuni detinute, iar rezultatul, in cazul in care nu este 

un numar intreg, se rotunjeste in jos pana la cel mai apropiat numar intreg de rezultat. 

 

Rata de subscriere a fost determinata prin raportul intre numarul maxim de actiuni noi emise pentru 

exercitarea dreptului de preferinta (4.523.167 actiuni) si numarul de actiuni detinut de actionarii 

care isi pot exercita dreptul de preferinta (52.776.617 actiuni) 

 

Dupa expirarea termenului de exercitare a drepturilor de preferinta toate actiunile nesubscrise vor fi 

anulate. Perioada efectiva de subscriere si procedura de subscriere vor fi comunicate actionarilor 

prin raport curent, ulterior publicarii hotararii AGEA in Monitorul Oficial, partea a IV-a.  

(punctul 5 al ordinii de zi) 

 

2.        Aprobarea transferului sumei de 0,06 lei la rezervele societatii, reprezentand diferenta de aport in 

numerar al Statului Roman prin Ministerul Economiei – Departamentul pentru Energie pentru care 

nu se poate emite 1 actiune intreaga. (punctul 6 al ordinii de zi) 

 

3.        Imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii, in conformitate cu dispozitiile art.114 

alineatul (1) din Legea 31/1990 republicata si modificata, pentru indeplinirea oricaror si a tuturor 

formalitatilor necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararii Adunarii Generale Extraordinare a 

Actionarilor, incluzand, dar fara a se limita la, initierea (stabilirea agentului de plata), derularea 

(inclusiv stabilirea si aprobarea procedurii de subscriere, modalitatile de plata, data platii, locul in 

care se realizeaza operatiunile,constatarea si validarea subscrierilor efectuate, anularea actiunilor 

nesubscrise, stabilirea valorii exacte cu care se majoreaza capitalul social), inchiderea (aprobarea 

majorarii capitalului social in urma subscrierii si platii pretului/liberarii noilor actiuni), inregistrarea 

si operarea majorarii capitalului social, modificarea corespunzatoare a actului constitutiv al 

Societatii, redactarea si semnarea tuturor documentelor si indeplinirea oricaror formalitati pentru 
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punerea in aplicare si inregistrarea majorarii capitalului social la autoritatile competente. (punctul 7 

al ordinii de zi) 

 

  

Daniela Lulache 

Director General 

 

Mihai Darie 

Director Financiar 

     

    

  

Laura Constantin 

Director Directia Juridica si 

Afaceri Corporatiste 
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Anexa 

 

Informaţii esenţiale cuprinse în cele mai recente raportări financiare ale SNN 

 

Nota:  informatiile financiare prezentate sunt extrase din situatiile financiare individuale neauditate la data si 

pentru perioada incheiata la 30 iunie 2014. Setul complet de situatii financiare este disponibil la sectiunea 

Relatii cu investitorii pe pagina de internet a SNN. 

 

Situatia pozitiei financiare  (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 

 

La 30 iunie 2014, SNN detine 100% din capitalul social al EnergoNuclear SA, intrucat in luna ianuarie 2014 

Nuclearelectrica a rascumparat actiunile detinute de actionarii minoritari, Enel Investment Holding BV si 

ArcelorMittal Galati S.A, pentru o suma totala de 17.947 mii lei. 

 

Apa grea aferenta Unitatilor 3 si 4, finantata din alocatii bugetare  (1.382.640 mii lei) si care urmeaza sa fie 

transferata catre Rezerva de Stat este prezentata in cadrul grupei active circulante, in timp ce contributiile in 

numerar de la bugetul de stat au fost clasificate drept datorii curente. Operatiunile de separare faptica a apei 

grele au fost demarate incepand cu luna mai 2014 si sunt in plina desfasurare, termenul estimat pentru 

finalizarea operatiunilor de separare si transfer al apei grele este finele trimestrului III 2014. 

Datoriile totale ale SNN constau in principal in creditele contractate  pentru pentru realizarea si punerea in 

functiune a Unitatii 2 CNE Cernavoda (46%). Situatia financiara a SNN in semestrul I al anului 2014 a permis 

achitarea la scadenta de catre societate a datoriilor la creditele externe fara a apela la garantia Statului aferenta 

acestor credite. 

In perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2014, Societatea a declarat dividende in valoare de 340.957 mii lei 

(30 iunie 2013: 28.490 mii lei). 

Contul de profit si pierdere (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 
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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 

 

In semestrul I 2014, cele doua unitati ale CNE Cernavoda au produs o cantitate de energie electrica de 

5.145.691 MWh (-1,8% y/y). Cu toate acestea, rezultatul din exploatare, in suma de 27.243 mii lei, s-a diminuat 

cu 88% fata de aceeasi perioada a anului 2013, fiind influentat negativ de urmatorii factori: 

 

 efectului impozitului pe constructii speciale in cuantum de 44.699 mii lei in S1 2014 (0 in perioada 

similara din 2013); recunoasterea in preturile reglementate a costului aferent impozitului pe constructii 

a fost amanata pentru semestrul II 2014, doar pentru portiunea aferenta semestrului II al anului 2014; 

 Scaderea preturilor de vanzare a energiei pe piata competitiva (-20% y/y); 

 Influenta in rezultatul semestrului I al anului 2013 a unor venituri din penalitati pentru rezilierea 

anticipata a unor contracte de vanzare a anergiei electrice, care nu au mai fost realizate in semestrul I al 

anului 2014 (40.000 mii lei). 

Societatea este expusa riscului valutar fata de mai multe monede printre care EUR, CAD, si USD. In semestrul I 

2014, diferentele nete de curs valutar au influentat pozitiv rezultatul brut al societatii, profitul din activitatea 

financiara fiind in suma de 42.713 mii lei. 

Informatii sintetice privind strategia pe termen mediu de dezvoltare a societatii 

Programul de dezvoltare al SNN este structurat pe obiective definite in raport cu nevoile sucursalelor de 

productie (CNE Cernavoda si FCN Pitesti) – de a-si mentine capacitatile de productie a energiei electrice si a 

combustibilului nuclear la nivelul parametrilor de proiect, cu respectarea cerintelor de securitate nucleara si 

protejarea personalului propriu de operare, a mediului si a populatiei, astfel incat sa raspunda necesitatii de 

modernizare/retehnologizare a unor sisteme, din considerente de natura economica (reduceri de consumuri 

specifice, imbunatatirea unor parametri caracteristici proceselor deservite, cu impact pozitiv asupra eficientei), 

cat si din considerente de natura legala – necesitatea implementarii unor imbunatatiri asociate securitatii 

nucleare, protectiei mediului si securitatii muncii reprezentand cerinte imperative venite din partea autoritatilor 

de reglementare din domeniu. 

Obiectivele  investitionale majore mentionate si in planul de administrare SNN pentru perioada 2014-2017 sunt: 

 Depozitul intermediar de combustibil ars (inclusiv SICA U#2), parte a politicii SNN de gestionare a 

combustibilului uzat. Depozitul se va realiza etapizat, incluzand in final 27 de module de depozitare cu 

o capacitate de 12.000 de fascicule pe modul ce vor asigura stocarea timp de 50 de ani a 

combustibilului ars rezultat.  

 

 Modernizare si extindere Sistem de protectie fizica, atat pentru obiectivele din zonele interioare 

perimetrului protejat, cat si pentru cele situate in zonele exterioare acestui perimetru si de implementare 

a lucrarilor rezultate in urma efectuarii studiului privind mentinerea functionarii instalatiilor critice in 

structurile vitale in cazul amenintarilor in afara bazelor de proiect. 
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 Imbunatatirea raspunsului CNE Cernavoda, respectiv a functiilor de securitate nucleara in cazul 

evenimentelor din afara bazelor de proiectare ca urmare a accidentului nuclear survenit la centrala 

nucleara Fukushima 1, Japonia - implementarea unui sistem de depresurizare filtrata de urgenta a 

anvelopei la unitatile 1 si 2 CNE Cernavoda, implementarea unui sistem ansamblu disc de rupere si a 

unui sistem de aditie apa in chesonul calandriei la U1 si U2, implementarea unui sistem de monitorizare 

si control al concentratie de H2 in atmosfera din anvelopa la U1 si U2, prin instalarea unui sistem de 

monitorizare a hidrogenului in atmosfera din anvelopa tip "HERMETIS"  si prin instalarea unui sistem 

de recombinatoare autocatalitice pasive tip "FR1-380T", inclusiv amenajarea in U5 a spatiilor necesare 

si logisticii aferente  derularii actiunilor in caz de aparitie a unui accident sever. 

 

Retehnologizarea Unitatii 1 si Instalatia de detritiere a apei grele  sunt proiecte semnificative ca anvergura,  

menite sa conduca la: cresteri ale veniturilor din exploatare, sau cresteri ale productiei fizice, reduceri ale unor 

consumuri tehnologice specifice, posibil a fi obtinute prin retehnologizari, modernizari sau prin implementarea 

unor sisteme noi sau a unor noi capacitati de productie. 

In sedinta din data de 16.12.2013, Guvernul Romaniei a aprobat Memorandumul cu tema “Cablu de 

interconectare submarin 400Kv Romania – Turcia”. Potrivit Programului de Guvernare al Romaniei pentru 

perioada 2013-2017, capitolul Strategie energetica, investitia „Cablu de interconectare submarin 400Kv 

Romania – Turcia” este considerata un proiect prioritar, SNN urmand sa participe la constituirea Companiei de 

Proiect “HVDCC Romania-Turcia S.A.” prin subscrierea si varsarea echivalentului in lei a unui numar de 

2.000.000 actiuni, cu valoare nominala de 1 Euro, in baza Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a 

Actionarilor nr. 1/11.03.2014.  

Proiectul Tarnita – Lapustesti reprezinta o prioritate a strategiei pe termen scurt si mediu de dezvoltare a 

sectorului energetic romanesc in perioada 2007-2020, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 1069/ 2007. Prin 

Hotararea nr. 1/11.03.2014 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN, a fost aprobata participarea 

SNN la capitalul social al S.C. Hidro Tranita SA, prin subscrierea unui numar de 89.000 actiuni nou emise, cu 

valoarea nominala de 100 lei, reprezentand 11,7414% din capitalul social al S.C. Hidro Tarnita SA. 

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

strategia de continuare a Proiectului Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda”. 

Strategia de Continuare a Proiectului Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda a fost aprobata in cadrul Adunarii Generale 

Extraordinare a Actionarilor din data de 22.08.2014. 

SNN a initiat in data de 27.08.2014 procedura competitiva de selectare de investitori pentru realizarea 

proiectului “Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda”, in conformitate cu Strategia de continuare a Proiectului aprobata 

in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SNN din data de 22.08.2014. Avand in vedere gradul inalt 

de specializare tehnologica a Proiectului, cerintele de bonitate/capabilitate financiara, experienta operationala si 

comerciala si capabilitatea tehnologica si manageriala pentru dezvoltarea si construirea Proiectului, prima etapa 

a procedurii de selectie consta in calificarea investitorilor interesati pe baza Documentatiei de Calificare depuse, 

conform instructiunilor de pe site-ul SNN. In urma indeplinirii cerintelor de calificare, investorii vor avea acces 

la infomatii detaliate cu privire la Proiect. Ulterior, acestia vor fi invitati sa depuna Scrisori de Intentie (insotite 

de documentatia de sustinere a intentiei), acestea urmand a fi evaluate in vederea stabilirii Investitorului 

Selectat pentru desfasurarea de negocieri in vederea infiintarii Societatii de Proiect, la care sa fie transferata 

valoarea investitiei SNN in Energonuclear S.A.. 

 


