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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 2015  
(semestrul I al exercitiului financiar 2015)  

 
 
 

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 2015 (semestrul I al 
exercitiului financiar 2015) 
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Sediul social: Bucuresti, str. Polona nr. 65, sector 1  
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Codul unic de inregistrare la O.R.C.: 10874881 
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7403/1998 
Capital social subscris si varsat:  3.012.210.410 lei  
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile 
mobiliare emise: 

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

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise: 301.221.041 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 revizuite si situatii financiare 
interimare consolidate simplificate revizuite  

Moneda de raportare: Leul romanesc (RON) – toate sumele prezentate sunt in 
RON, daca nu este indicat altfel 
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http://www.nuclearelectrica.ro/
mailto:office@nuclearelectrica.ro
http://www.bvb.ro/


SN  Nuclearelectrica SA 
Raport semestrial pentru semestrul I al anului 2015 

 

 
 

2/19 

 

 
CUPRINS 
 
1. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA ............................................................................................................. 3 
2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE ...................................................................................... 5 
3. TRANZACTII SEMNIFICATIVE........................................................................................................................... 8 
4. EVENIMENTE ULTERIOARE DATEI DE 30 IUNIE 2015 ................................................................................. 8 
5. DECLARATII SI SEMNATURI ............................................................................................................................. 9 
Anexa 1 – Indicatori economico - financiari .................................................................................................................. 10 
Anexa 2 – Acte juridice raportate in semestrul I al anului 2015 in conditiile art. 225 din legea nr. 297/2004 .............. 11 
Anexa 3 – Situatia litigiilor semnificative ...................................................................................................................... 12 
Anexa 4 – Situatii financiare interimare individuale simplificate revizuite la data si pentru perioada incheiata la 30 
iunie 2015 ....................................................................................................................................................................... 12 
Anexa 5 – Situatii financiare interimare consolidate simplificate revizuite la data si pentru perioada incheiata la 30 
iunie 2015 ....................................................................................................................................................................... 18 
Anexa 6 – Raportul semestrial al consiliului de administratie asupra activitatii de administrare pentru semestrul I al 
anului 2015 ..................................................................................................................................................................... 19 
 



SN  Nuclearelectrica SA 
Raport semestrial pentru semestrul I al anului 2015 

 

 
 

3/19 

1. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA 

1.1. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA INDIVIDUALA 
a) Situatia pozitiei financiare  

 

Indicator (mii lei) 30.06.2015 31.12.2014 
Active imobilizate 7.843.033 8.025.828 
Active circulate 1.803.459 1.840.072 
Total Active 9.646.492 9.865.900 

   
Capitaluri proprii 7.401.861 7.488.255 
Total Datorii, din care: 2.244.631 2.377.645 

Datorii pe termen lung 1.791.452 1.899.194 
Datorii pe termen scurt 453.179 478.452 

Total Capitaluri proprii si Datorii 9.646.492 9.865.900 
 

b) Contul de profit si pierdere si situatia rezultatului global  
 

Indicator (mii lei) 
Perioada de 6 luni 

incheiata la  
30.06.2015 

Perioada de 6 luni 
incheiata la 

30.06.2014 *) 
Venituri din exploatare                       858.391  853.940 
Cheltuieli din exploatare                     (843.319) (871.675) 
Profit/(Pierdere) din exploatare                       15.072  (17.735) 

    
Venituri financiare                         61.875  78.805 
Cheltuieli financiare                       (66.578) (36.092) 
(Cheltuieli)/venituri financiare nete                        (4.703) 42.713 

    
Profit inainte de impozitul pe profit                       10.369  24.978 
Cheltuiala cu impozitul pe profit, neta                         (7.467) (9.531) 
Profitul exercitiului financiar                         2.902  15.446 

    
Rezultatul global                         2.902  15.446 

    
Rezultatul de baza pe actiune (lei/actiune)                            0,01  0,05 
Rezultatul diluat pe actiune (lei/actiune)                            0,01  0,05 

 
c) Situatia fluxurilor de numerar  

 

Indicator (mii lei) 
Perioada de 6 luni 

incheiata la  
30.06.2015 

Perioada de 6 luni 
incheiata la 

30.06.2014 *) 
Profitul inainte de impozitul pe profit                         10.369  24.978 
Ajustari                       321.226  223.013 
Fluxuri de numerare aferente activitatii de exploatare                       331.594  247.990 
Numerar net aferent activitatii de exploatare                       310.313  200.376 
Numerar net aferent activitatii de investitii                     (600.733) 554.912 
Numerar net aferent activitatii de finantare                     (193.708) (422.226) 
Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar                     (484.128) 333.062 
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei                    1.152.299  739.280 
Numerar si echivalente de numerar la finele perioadei                668.170  1.072.342 
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1.2. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA CONSOLIDATA 
 

a) Situatia pozitiei financiare  
 

Indicator (mii lei) 30.06.2015 31.12.2014 
Active imobilizate                  7.841.248               8.022.699  
Active circulate                  1.807.434               1.846.830  
Total Active               9.648.682            9.869.529  

     
Capitaluri proprii                  7.403.885               7.491.602  
Total Datorii, din care:                  2.244.797               2.377.927  

Datorii pe termen lung                  1.791.452               1.899.194  
Datorii pe termen scurt                     453.345                  478.733  

Total Capitaluri proprii si Datorii               9.648.682            9.869.529  
 

b) Contul de profit si pierdere si situatia rezultatului global  
 

Indicator (mii lei) 
Perioada de 6 luni 

incheiata la  
30.06.2015 

Perioada de 6 luni 
incheiata la 

30.06.2014 *) 
Venituri din exploatare                     858.408  853.947 
Cheltuieli din exploatare                   (843.940) (872.363) 
Profit din exploatare                     14.468  (18.415) 

    
Venituri financiare                       61.201  78.518 
Cheltuieli financiare                     (66.617) (36.143) 
Cheltuieli financiare nete                      (5.416) 42.375 

    
Profit inainte de impozitul pe profit                       9.052  23.960 
Cheltuiala cu impozitul pe profit, neta                       (7.473) (9.540) 
Profitul exercitiului financiar                       1.579  14.420 

    
Rezultatul global                       1.579  14.420 

    
Rezultatul de baza pe actiune (lei/actiune)                          0,01  0,05 
Rezultatul diluat pe actiune (lei/actiune)                          0,01  0,05 

 
c) Situatia fluxurilor de numerar  

 

Indicator (mii lei) 
Perioada de 6 luni 

incheiata la  
30.06.2015 

Perioada de 6 luni 
incheiata la 

30.06.2014 *) 
Profitul inainte de impozitul pe profit                       9.052  23.960 
Ajustari                     321.969  223.402 
Fluxuri de numerar aferente activitatii de exploatare                     331.021  247.362 
Numerar net aferent activitatii de exploatare                     309.759  199.872 
Numerar net aferent activitatii de investitii                   (602.081) 570.890 
Numerar net aferent activitatii de finantare                   (193.708) (440.174) 
Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar                   (486.030) 330.588 
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei                  1.158.860  751.248 
Numerar si echivalente de numerar la finele perioadei                     672.829  1.081.836 
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*) Valorile comparative la 30 iunie 2014 au fost modificate in conformitate cu modificarile de prezentare efectuate in 
anul curent, ca urmare a aplicarii in intocmirea situatiilor financiare interimare individuale si consolidate 
simplificate la 30 iunie 2015 a interpretarii  IFRIC 21 Impozite, in vigoare pentru perioadele anuale care incep la 
data de sau dupa 17 iunie 2014 – conform IFRS-UE. 
 

2. ANALIZA ACTIVITATII 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; 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) 2015  2014  

Program de investitii, din care: 282.705 341.580 
 - CNE Cernavoda 230.355 253.754 
 - FCN Pitesti 16.455 18.393 
 - SNN Executiv 35.895 69.433 
Realizari din programul de investitii la 30 iunie 58.077 82.942 

 
Valoarea programului de investitii aferent anului 2015 este cu 17,2% mai mic decat nivelul programat in anul 2014.  
Gradul de realizare la 30 iunie 2015 este de 20,5%, comparativ cu 30 iunie 2014 cand realizarile din programul de 
investitii erau de 24,3%. 
 

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 2015-2017; 

- 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 2015 
 
Alte evenimente semnificative din cursul semestrului I al anului 2015 care nu au fost deja prezentate in cadrul 
raportului trimestrial aferent trimestrului I 2015 sunt dupa cum urmeaza: 
 

a) Hotarari ale Adunarii Generale a Actionarilor 
 

Prin Hotararea nr. 1/29.04.2015 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor au fost aprobate urmatoarele: 
 

(i)  Situatiile financiare anuale individuale si consolidate, raportul anual al administratorilor SNN aferent anului 
financiar incheiat la 31 decembrie 2014 precum si raportul asupra activitatii de administratie aferent 
trimestrului IV al anului 2014; 

(ii)  Valoarea dividendului brut pe actiune de 0,30 lei si data de initiere a platii dividendelor pentru anul financiar 
2014, respectiv data de 26 iunie 2015. 

 
Prin Hotararea nr. 2/29.04.2015 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor au fost aprobate urmatoarele: 

 
(i)   Modificarea Actului Constitutiv al societatii privind noua valoare a capitalului social de 3.012.210.410 lei si 

structura actionariatului societatii SNN, precum si privind mandatarea Consiliului de Administratie  ca, pe 
durata de un an, sa majoreze capitalul social prin emiterea de noi actiuni in schimbul aporturilor actionarilor, 
pana la o valoare a capitalului autorizat de 3.016.200.000 lei; 

(ii)  Achizitia de servicii juridice de consultanta, asistenta si/sau de reprezentare, de la diferite societati /cabinete 
de avocatura, in functie de specializarea acestora si de necesarul efectiv de servicii juridice al societatii, pe 
probleme punctuale si complexe, in situatii care exced competenta si gradul de incarcare al consilierilor 
juridici ai societatii. Contractarea acestor servicii urmeaza sa se faca de catre conducerea societatii, in 
conformitate cu prevederile legale in materie, asigurandu-se respectarea principiilor care guverneaza 
legislatia achizitiilor, iar costurile pentru contractarea acestor servicii nu vor depasi suma de 100.000 Euro; 

(iii)   Desemnarea de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti a unui evaluator 
autorizat pentru evaluarea terenului in suprafata de 3.873,13 m.p situat in localitatea Saligny, judetul 
Constanta pentru care a fost eliberat certificatul de atestare a dreptului de proprietate, Seria M03 nr. 
9462/04.02.2005, in vederea majorarii capitalului social al SNN, in conformitate cu prevederile art. 215 din 
Legea nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare; 

(iv)  Schimbarea destinatiei cantitatii de 75.260,58 kg apa grea, de asigurare a primei incarcaturi a Unitatilor 3 si 
4 CNE Cernavoda, pentru utilizarea in activitatea curenta de exploatare a Unitatilor 1 si 2 CNE Cernavoda, 
in conditiile emiterii unui act normativ care sa modifice regimul juridic al acestei cantitati de apa grea. 
 

Prin Hotararea nr. 3/15.06.2015 a Adunarii Generale a Actionarilor au fost aprobate urmatoarele: 
 

(i) Atragerea raspunderii persoanelor care au ocupat functia de Director General al SNN in perioada 2007 – 2011 
in aplicarea masurii dispuse conducerii SNN prin Decizia nr. 14/2012 pentru aplicarea masurilor de 
valorificare a constatarilor din Raportul de control al Curtii de Conturi nr. 4739 din 16.05.2012 cu tema 
“Controlul privind situatia, evolutia si modul de administrare a patrimoniului public si privat al statului pentru 
perioada 2009-2011, pentru recuperarea prejudiciului constatat de Curtea de Conturi; 

(ii) Aprobarea demararii actiunii in raspundere, in conformitate cu prevederile art. 155 din Legea nr. 31/1990 
impotriva persoanelor care au ocupat functia de Director general al SNN in perioada 2007 - 2011 pentru 
recuperarea prejudiciului SNN in cuantum estimat de Curtea de Conturi in valoare de 139.195 euro (571.087 
lei) (la care se va adauga dobanda legala cu titlu de beneficiu nerealizat si actualizarea cu indicele de inflatie), 
reprezentand contravaloarea a 2 polite de asigurare incheiate pentru administratori, inclusiv persoane din afara 
societatii, fara a avea baza legala pentru incheierea lor. 
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b) Numirea unui administrator al S.N. Nuclearelectrica S.A.  
 
Prin Hotararea nr. 1/29.04.2015 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN, dl. Stanescu Nicolae Bogdan 
Codrut a fost numit administrator, avand durata mandatului pana la data de 25.04.2017. 
 

c) Oprirea planificata a Unitatii 2 de la CNE Cernavoda 
 

In data de 9 mai 2015, orele 00:00, Unitatea 2 a CNE Cernavoda a intrat in programul de oprire planificata, in vederea 
realizarii lucrarilor de mentenanta planificate, realizate o data la doi ani pentru fiecare unitate. 
 
Opririle planificate ale Unitatilor 1 si 2 CNE Cernavoda fac parte din programul de mentenanta si sunt realizate o data 
la fiecare doi ani pentru fiecare Unitate. Finalizarea lucrarilor din cadrul opririi planificate a Unitatii 2 de la CNE 
Cernavoda iar sincronizarea la Sistemul Energetic National a avut loc in data 2 iunie 2015. 
 

d) Plata dividendelor aferente exercitiului financiar 2014 
 
In sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN din 29.04.2015, s-a aprobat repartizarea profitului net si un 
dividend brut de 0,30 lei/actiune din profitulexecitiului financiar 2014.  
 
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 2015). Astfel, plata dividendelor a inceput 
in data de 26 iunie 2015, prin intermediul Depozitarului Central S.A. si al BRD-Groupe Société Générale (BRD), 
agentul de plata selectat, catre actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de catre Depozitarul Central S.A. la 
data de inregistrare 8 iunie 2015. 
 

e) Litigii cu actionarul Fondul Proprietatea S.A. 
 
Fondul Proprietatea S.A. a inregistrat pe rolul Tribunalului Bucuresti cererea de Ordonanta Presedintiala, care face 
obiectul dosarului nr. 40510/3/2014, cerere prin care solicita suspendarea executarii Hotararii Adunarii Generale 
Extraordinare a Actionarilor (“AGEA”) nr. 8/6.10.2014 pana la solutionarea definitiva a actiunii in anulare. In data de 
23.04.2015, Curtea de Apel Bucuresti a respins definitiv, ca nefondat, apelul declarat de Fondul Proprietatea 
impotriva Hotararii nr. 282/23.01.2015 pronuntata de Tribunalul Bucuresti in dosarul nr. 40510/3/2014. Prin acea 
hotarare, Tribunalul Bucuresti a respins cererea de chemare in judecata – ordonanta presedintiala – prin care se 
solicita suspendarea efectelor Hotararii AGEA nr. 8/06.10.2014.  
 
Actiunea in anularea hotararii AGEA nr. 8/6.10.2014 face obiectul dosarului nr. 40046/3/2014 inregistrat de Fondul 
Proprietatea S.A. pe rolul Tribunalului Bucuresti, iar primul termen de judecata a fost pe data de 23.02.2015, cand 
instanta a dispus amanarea judecarii cauzei pentru data de 04.05.2015. In data de 04.05.2015 instanta a stabilit 
urmatorul termen de judecata pentru data de 15.06.2015. In sedinta de judecata din data de 15.06.2015, instanta a 
stabilit urmatorul termen de judecata pentru data de 05.10.2015, termen pentru care va fi citat in cauza si Ministerul 
Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri (“MEIMMMA”), la cererea SNN admisa de instanta 
de judecata.  
 

f) Aprobarea tarifelor zonale aferente serviciului de transport pentru introducerea de energie electrica in 
retea (TG)  

 
Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei nr. 89/15.06.2015 privind 
aprobarea tarifelor zonale aferente serviciului de transport pentru introducerea de energie electrica in retea (TG) si 
a tarifului mediu de introducere a energiei electrice in retea, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului 
energiei electrice, stabileste valori noi pentru tariful zonal aferent serviciului de transport pentru introducerea de 
energie electrica in retea (TG), fata de cele aprobate prin Ordinul ANRE 51/2014. 
 
Astfel a fost modificata valoarea TG, pentru zona de introducere a energie electrice in retea – Dobrogea – de la 10,32 
lei/MWh (valabila in perioada iulie 2014 – iunie 2015) la valoarea de 4,04 lei/MWh, cu incepere din 1 iulie 2015. 
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g) Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015  

 
Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SNN pentru anul 2015 a fost aprobat prin Hotararea de Guvern nr. 468/24.06.2015 
si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 478/01.07.2015. Bugetul de venituri si cheltuieli urmeaza sa 
fie supus si aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor SNN. 
 

 
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 29.04.2015. 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 2015 sunt prezentate in 
Anexa 2. Auditorul financiar a emis un raport asupra acestor acte juridice, raport publicat in data de 30.07.2015 atat 
pe pagina Bursei de Valori Bucuresti, cat si pe pagina de internet a societatii. 
 

4. EVENIMENTE ULTERIOARE DATEI DE 30 IUNIE 2015 
 
In perioada urmatoare perioadei de raportare 30 iunie 2015 nu au existat evenimente ulterioare semnificative. 
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5. DECLARATII SI SEMNATURI 
 
Pe baza celor mai bune informatii disponibile, confirmam ca situatiile financiare interimare individuale simplificate 
revizuite 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 2015 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 2015, 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 
30.06.2015 

1. Indicatorul lichiditatii curente 
Active circulante/                       
Datorii pe termen scurt x                   3,98 

2. Indicatorul gradului de indatorare      

2.1. Indicatorul gradului de indatorare (1) Capital imprumutat/         
Capitaluri proprii   x 100 

% 21,7% 

2.1. Indicatorul gradului de indatorare (2) Capital imprumutat/              
Capital angajat    x 100 

% 17,8% 

3. Viteza de rotatie a debitelor – client Sold mediu clienti/ Cifra de afaceri  
x 180 

zile                     27  

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

x                  0,22  

*) 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 2015 in conditiile art. 225 din legea nr. 297/2004 
 
Tranzactiile cu partile afiliate aferente semestrului I 2015 au fost raportate in rapoartele curente din datele de 9 
ianuarie 2015, 29 ianuarie 2015, 11 februarie 2015, 27 februarie 2015, 5 martie 2015, 11 martie 2015, 23 martie 2015, 
3 aprilie 2015, 4 iunie 2015, 12 iunie 2015, 23 iunie 2015, 30 iunie 2015.  
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Anexa 3 – Situatia litigiilor semnificative 

Nr. Numar Dosar Instanta Calitate 
SNN Parte adversa Obiect/ 

valoare 

Faza 
Procesuala 

Actuala 
Faze Procesuale Anterioare 

Stadiu 
Procesual/ 

Termen 
 SNN Executiv        

1. 3868/118/2012 
 

Tribunal 
Constanta  

Creditor S.C. PROCONEX 
UNIVERSAL 
S.RL.  
 

Dosar insolventa - 
procedura de faliment   
Creanta  SNN acceptata in 
tabelul definitiv de creante : 
3.369.886,85 lei 

Fond N/A 21.09.2015 
 

2. 27406/3/2012 Inalta Curte 
de Casatie si 
Justitie  
 
Curtea de 
Apel 
rejudecare  

Reclamant 
 

SC Tinmar Ind S.A. Penalitati de intarziere la 
achitarea facturilor si 
diferenta tarif de transport 
energie si dobanda legala : 
1.286.326,78 lei plus 
18.345,23 lei cheltuieli de 
judecata 
 
 

Rejudecare 
apel la 
Curtea de 
Apel 
Bucuresti 

Fond: Tribunalul Bucuresti admite in parte cererea 
SNN si obliga parata la plata catre SNN a sumei de 
1.230.780, 39 lei, reprezentand penalitati de 
intarziere. Obliga parata la plata catre SNN a sumei 
de 16.423,80 lei cu titlu de cheltuieli de judecata 
 
Apel: Curtea de Apel Bucuresti admite apelul 
formulat de SNN si schimba in parte sentinta atacata 
in sensul ca obliga parata sa plateasca SNN suma de 
55.546,39 lei cu titlu de penalitati de intarziere, 
precum si suma de 555,47 lei cu titlu de cheltuieli de 
judecata 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. 
 
Recurs: Inalta Curte de Casatie si Justitie admite 
recursul formulat de SNN si trimite dosarul la Curtea 
de Apel Bucuresti spre rejudecare. 

Curtea de 
Apel 
Bucuresti nu a 
stabilit pana in 
prezent primul 
termen al 
rejudecarii 

3.  2183/115/2010 
 

Tribunalul 
Caras-
Severin 

Creditor CET Energoterm  
Resita S.A. 

Dosar insolventa - 
procedura de faliment   
Creanta  SNN acceptata in 
tabelul definitiv de creante : 
580.974,21 lei 
 
 
 
 

Fond N/A 29.10.2015 
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4. 48031/299/2010 Judecatoria 
Sector 1 

Parte civila Inculpati : Rotaru 
Ioan, Ispas  
Gheorghe, Irimie 
Traia, Prisecaru 
tereza, Nemtanu 
Raducu, 
Anghelescu Andrei, 
TESS Conex S.A. 
parte responsabila 
civilmente,  

Infractiuni de coruptie – 
abuz in serviciu. 
SNN este parte civila in 
proces cu un prejudiciu 
estimat la valoarea de 
13.493.080,3 lei  
 

Apel Admite în parte acţiunea civilă formulată de partea 
civilă  SNN pentru 13.453.181,18 lei. 
Obligă în solidar pe inculpaţii ROTARU IOAN, 
IRIMIE TRAIAN CEZAR, PRISECARU TEREZA 
şi NEMŢANU RĂDUCU - ultimii doi în solidar şi cu 
partea responsabilă civilmente S.C. TESS CONEX 
S.A. la plata către partea civilă SOCIETATEA 
NAŢIONALĂ NUCLEARELECTRICA S.A. a 
sumei de 7.481.329,701 lei RON cu titlu de 
despăgubiri civile (daune materiale aferente 
contractului TD – R – 015 nr. 53/03.06.2004). Obligă 
în solidar pe inculpaţii ROTARU IOAN, IRIMIE 
TRAIAN CEZAR, ISPAS GHEORGHE, 
ANGHELESCU ANDREI TUDOR şi PRISECARU 
TEREZA - ultimii doi în solidar şi cu partea 
responsabilă civilmente S.C. TESS CONEX S.A. la 
plata către partea civilă SOCIETATEA 
NAŢIONALĂ NUCLEARELECTRICA S.A. a 
sumei de 2.433.400,22 lei RON cu titlu de 
despăgubiri civile (daune materiale aferente 
contractului TD – R 111 nr. 99/07.01.2005). Obligă 
în solidar pe inculpaţii ROTARU IOAN, IRIMIE 
TRAIAN CEZAR, ISPAS GHEORGHE, 
PRISECARU TEREZA şi NEMŢANU RĂDUCU - 
ultimii doi în solidar şi cu partea responsabilă 
civilmente S.C. TESS CONEX S.A. la plata către 
partea civilă SOCIETATEA NAŢIONALĂ 
NUCLEARELECTRICA S.A. a sumei de 
2.886.718,2813 lei RON cu titlu de despăgubiri civile 
(daune materiale aferente contractului TD – R - 074 
nr. 145/19.09.2003). Obligă în solidar pe inculpaţii 
ISPAS GHEORGHE, PRISECARU TEREZA şi 
NEMŢANU RĂDUCU - ultimii doi în solidar şi cu 
partea responsabilă civilmente S.C. TESS CONEX 
S.A. la plata către partea civilă SOCIETATEA 
NAŢIONALĂ NUCLEARELECTRICA S.A. a 
sumei de 651.732,9796 lei RON cu titlu de 
despăgubiri civile (daune materiale aferente 
contractului TD – RI - 036 nr. 904/15.10.2003). 
Inculpatii si DNA au formulat apel. 

Instanta nu a 
stabilit pana in 
prezent primul 
termen al 
fazei de apel 
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5. 35455/3/2013 Tribunalul 
Bucuresti 

Parata  Transelectrica  Actiune in pretentii – 
penalitati in valoare de  
646.270,87 lei 

Rejudecare 
fond 

Fond rejudecare : Admite cererea. Obligă SNN la 
plata către reclamantă a sumei de 646.270,87 lei, 
reprezentând penalităţi de întârziere si  10.072,71 lei 
cheltuieli de judecată. Cu apel în 30 zile de la 
comunicare. SNN va formula recurs in termenul 
legal.  

Dupa 
depunerea 
recursului de 
SNN, instanta 
de judecata va 
stabili primul 
termen de al 
fazei de recurs  

6. 9089/101/2013 Tribunalul 
Mehedinti 

Creditor RAAN Dosar insolventa – 
procedura reorganizare 
Creanta inscrisa in planul de 
reorganizare in valoare de 
5.450.135,91 lei 
Pana in prezent RAAN nu a 
achitat nicio suma din 
creanta datorata catre SNN. 

Fond In dosarul nr. 9089/101/2013/a90 judecatorul sindic 
confirmă planul de reorganizare al debitoarei Regia 
Autonomă Pentru Activităţi Nucleare propus de 
administratorul judiciar Tudor&Asociatii SPRL şi 
votat de Adunarea Generală a Creditorilor conform 
procesului verbal din 28.02.2014.  

24.09.2015  

7. 7238/120/2012 
 

Tribunalul 
Dambovita 

Creditor Eco Energy Dosar insolventa  
Creanta SNN inscrisa in 
tabelul creditorilor in 
valoare de 2.464.059,64 lei 

Fond Debitoarea a formulat contestatie la creanta SNN 
inscrisa in tabelul definitiv de creante 

14.09.2015 

8. 3793/2/2013 Inalta Curte 
de Casatie si 
Justitie 

Intimat Greenpeace CEE 
Romania 

Anulare decizie emitere a 
acordului de mediu si a 
acordului de mediu privind 
proiectul U3-4 
 

Recurs Fond : Respinge  cererea reclamantului  ca 
neîntemeiată.  
Recurs : Greenpeace a formulat recurs. 
 

Instanta nu a 
stabilit pana in 
prezent primul 
termen al 
fazei de recurs 

9. 
 

 

 

 

873/1259/2008 Tribunalul 
Arges 

Creditor Termoficare 2000 
SA 

Dosar insolventa - 
procedura de faliment 
Creanta SNN inscrisa in 
tabelul definitiv de creante 
in valoare de 2.713.986,71 
lei. 
 

Fond N/A 20.10.2015 

10. 18770/3/2007 
 

Tribunalul 
Bucuresti 

Creditor Condem SA Dosar insolventa - 
procedura de faliment 
Creanta SNN inscrisa in 
tabelul definitiv de creante 
in valoare de 
2.446.227,08 lei  
 

Fond N/A 
 
 
 
 
 
 

02.09.2015 
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11. 11661/3/2014 

11661/3/2014* 

Curtea de 
Apel 
Bucuresti 

Tribunalul 
Bucuresti - 
rejudecare 

Intimat  

 

S.C. Fondul 
Proprietatea S.A.  

Constatarea nulitatii 
absolute a Hotararii 
Adunarii Generale 
Extraordinare a Actionarilor 
SNN nr. 1/11.03.2014 prin 
care a fost aprobata 
participarea SNN la 
proiectele de investitii 
Tarnita – Lapustesti si 
Cablu Submarin 

Apel 

Fond 
rejudecare 

Fond : Tribunalul Bucuresti a respins cererea 
Fondului Proprietatea admitand exceptia lipsei de 
interes raportata la obiectul cererii. 
Apel : Curtea de Apel Bucuresti admite apelul 
formulat de Fondul Proprietatea, anuleaza sentinta 
apelata si trimite cauza spre rejudecare la aceeasi 
instanta 
Fond rejudecare : In faza de judecata. Nu a fost 
pronuntata o hotarare pana in prezent 

11.09.2015 

12. 416/2/2014 Curtea de 
Apel 
Bucuresti 

Petent 

Reclamant 

Autoritatea 
Nationala de 
Reglementare in 
domeniul Energiei 

Anulare act administrativ 
Decizie 3609/2013 
referitoare la aprobarea 
tarifului reglementat pentru 
anul 2014 

Fond Fond: Curtea de Apel Bucuresti a respins in data de 
14.10. 2014 cererea SNN ca neintemeiata. Pana in 
prezent hotararea Curtii de Apel nu a fost redactata si 
comunicata catre SNN. 

N/A 

13. 40046/3/2014 Tribunalul 
Bucuresti 

Parat Fondul Proprietatea Constatarea nulitatii 
absolute a Hotararii 
Adunarii Generale 
Extraordinare a Actionarilor 
nr.8/6.10.2014  cu privire la 
majorarea capitalului social 
cu aport in numerar prin 
emitere actiuni 
Mentionarea hotararii 
judecatoresti la Registrul 
Comertului si radierea 
mentiunilor deja inregistrate 

Fond Fond: In faza de judecata. Nu a fost pronuntata o 
hotarare pana in prezent 

05.10.2015 

14. 544/109/2015 Tribunalul 
Arges 

Parat Goga Gheorghe Actiune cu privire la 
drepturi patrimoniale ce 
decurg din exploatarea a 2 
brevete de inventie in 
valoare de 101.727.813 lei  
si 33.909.271 lei 

Fond Fond: Reclamantul si-a modificat cererea, renuntand 
la cererea fata de SNN 

09.09.2015 

15. 13275/3/2015 Tribunalul 
Bucuresti  
 

Parat Hidroelectrica S.A. Actiune in pretentii : 
40.812.717 lei reprezentand 
diferenta contravaloare  
cumparare energie contract 
asiguratoriu si vanzare 
energie si dobanda legala 

Fond Fond : In faza de judecata. Nu a fost pronuntata o 
hotarare pana in prezent 

12.10.2015 
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16. 26063/3/CA/2015 Tribunalul 
Bucuresti 
 

Reclamant Curtea de Conturi 
Camera de Conturi 
Arges 

Actiune anulare acte 
administrative :  
-Decizie Camera de Conturi 
Arges nr. 9/23.03.2015 
-Incheiere  nr. 
38/19.06.2015   
-Raport control nr. 
341/27/2015 la Sucursala 
FCN Pitesti  
 

Fond Fond : In faza de judecata. Nu a fost stabilit primul 
termen in dosar 

Instanta nu a 
fost stabilit 
primul termen 
in dosar 

17. 26062/3/CA/2015 Tribunalul 
Bucuresti 
 

Reclamant Curtea de Conturi 
Camera de Conturi 
Arges 

Actiune suspendare acte 
administrative : 
-Decizie Camera de Conturi 
Arges nr. 9/23.03.2015 
-Incheiere  nr. 
38/19.06.2015   
-Raport control nr. 
341/27/2015 la Sucursala 
FCN Pitesti  
 

Fond Fond : In faza de judecata. Nu a fost stabilit primul 
termen in dosar 

Instanta nu a 
fost stabilit 
primul termen 
in dosar 
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Anexa 4 – Situatii financiare interimare individuale simplificate revizuite la data si pentru perioada incheiata 
la 30 iunie 2015 
 
Situatiile financiare interimare individuale simplificate revizuite la data si pentru perioada incheiata la 30 iunie 2015 
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/
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Anexa 5 – Situatii financiare interimare consolidate simplificate revizuite la data si pentru perioada incheiata 
la 30 iunie 2015 
 
Situatiile financiare interimare consolidate simplificate revizuite la data si pentru perioada incheiata la 30 iunie 2015 
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 2015 
 
Raportul semestrial al consiliului de administratie asupra activitatii de administrare pentru semestrul I al anului 2015 
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/
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