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

 
Eveniment important de raportat: 
Trimiterea in judecata de catre procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – 
Serviciul Teritorial Constanta a fostilor directori CNE Cernavoda si a altor persoane din 
cadrul CNE Cernavoda  
 
SN Nuclearelectrica SA (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii ca procurorii din cadrul 
Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța au dispus trimiterea in judecata 
a fostilor directori CNE Cernavoda, sub masura preventiva de control judiciar, si a altor 3 
persoane din cadrul CNE Cernavoda, carora nu li s-a aplicat nicio masura preventiva.  
 
In acest context, pe fondul trimiterii in judecata de catre Directia Nationala Anticoruptie-
Serviciul Teritorial Constanta, pe rolul Tribunalului Constanta a fost inregistrat in data de 
16.03.2016 dosarul nr. 1794/118/2016, in care SNN are calitatea de parte vatamata, prejudiciul 
fiind in cuantum de 3.471.463 euro. 
 
Subliniem faptul ca SNN, ca parte vatamata in proces, va lua toate masurile pentru protejarea 
drepturilor si intereselor sale. 
 
Masura intervine ca urmare a anchetei derulate de Directia Nationala Anticoruptie-Serviciul 
Teritorial Constanta si a constatarii a unor actiuni sau inactiuni legate de modul de atribuire a 
unui contract cadru de servicii de protectie fizica si monitorizare incheiat in 2008, concluziile 
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anchetei DNA facand referire la eludarea legislației în domeniul atribuirii contractelor de 
achiziție publică și a legislației speciale în domeniul încheierii și derulării contractelor ce 
necesită autorizații speciale din partea Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de 
Stat (ORNISS).  
 
In vederea asigurarii continuitatii activitatii, conducerea SNN a decis in data de 19.02.2016 ca 
dl. Marian Serban, Directorul Centralei CNE Cernavoda, sa preia atributiile functiei de Director 
al Sucursalei CNE Cernavoda si dna. Titina Holobiuc sa preia atributiile functiei de Director 
Economic in cadrul CNE Cernavoda. 
 
Faptele constatate de ancheta DNA nu au afectat si nu vor afecta in niciun fel securitatea 
nucleara, operarea centralei si/sau asigurarea tuturor celorlalte functii suport aferente activitatii 
de baza, compania desfasurandu-si activitatea in conformitate cu obiectivele asumate.  
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