Avizat,
Alexandru Sandulescu
Presedinte al Consiliului de Administratie

NOTA
privind aprobarea continuarii negocierilor asupra Documentelor de Investitie privind
dezvoltarea, construirea, operarea și dezafectarea Unităților 3 și 4 de la CNE
Cernavodă
1. Aspecte generale / competenţă
Strategia de continuare a Proiectului Unitățile 3 și 4 CNE Cernavodă prin organizarea unei proceduri
de selectare de investitori” (“Strategia”) a fost aprobată de Guvernul României prin Memorandumul
din data de 31 iulie 2014, si de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.N.
Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) din data de 22 august 2014. Procedura de selectare a investitorilor a
fost inițiată la data de 22 august 2014 prin publicarea anunțului internațional de participare.
Procedura de selectare este derulată de Comisia de negociere (numită prin ordin al Ministrului
Energiei) si respectiv coordonată de Comisia Interministeriala (numită prin decizia Primului Ministru
nr. 254/21.08.2014, modificata prin Decizia Primului Ministru nr. 172/14.07.2015).
Continuarea negocierilor cu privire la Documentele Investitiei a fost avizata/aprobata dupa cum
urmeaza:
 6 mai 2016 – avizarea de catre Comisia de negociere;
 12 mai 2016 – avizarea de catre Consiliul de Administratie SNN - Decizia nr. 60/12.05.2016;
 16 mai 2016 – avizarea de catre Comisia Interministeriala;
 2 iunie 2016, aprobarea de catre Guvernul Romaniei a Memorandumului cu tema:
“Continuarea negocierilor asupra Documentelor de Investiție privind dezvoltarea,
construirea, operarea și dezafectarea Unităților 3 și 4 de la CNE Cernavodă”.
 18 iulie 2016 - Hotararea AGEA SNN nr. 6/18.07.2016 - prin care se aproba „continuarea
negocierilor asupra Documentelor Investitiei in aceleasi conditii din Memorandumul de
Intelegere privind dezvoltarea, construirea, operarea si dezafectarea Unitatilor 3 si 4 de la
CNE Cernavoda („MoU”) pentru o perioada de 4 luni, incepand cu data de 9 mai 2016, cu
aplicarea tuturor celorlalte prevederi ale MoU, inclusiv posibilitatea oricarei parti de a
inceta MoU fara nici o despagubire printr-o simpla notificare scrisa catre cealalta Parte, in
cazul in care nu s-a ajuns la un acord asupra Documentelor Investitiei si in masura in care
intarzierea nu a fost cauzata de respectiva Parte.”
Orice extindere suplimentara/ulterioara a termenului pentru continuarea negocierilor necesită
aceleași aprobări obtinute pentru prelungirea anterioara.
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2. Etape parcurse in cadrul negocierii Documentelor Investitiei (DI) cu CGN
Potrivit prevederilor MoU, părțile au convenit să adere la un grafic preliminar cu scopul de a ajunge
la semnarea Documentelor Investiției - Acordul Investitorilor („AI”) și Actul Constitutiv („AC”).
Ulterior datei de 9 mai 2016, s-au desfasurat urmatoarele:
• În perioada 14 - 30 iunie 2016 și 26 iulie - 5 august 2016 s-au desfășurat a patra și a cincea
rundă de negocieri, ajungandu-se la un acord de principiu pentru o parte dintre subiectele
aflate în divergență, iar în data de 26 august 2016 Comisia de negociere a transmis catre CGN
versiunile revizuite ale Acordului Investitorilor si ale sectiunilor de aspecte rezervate pentru
Consiliul de Administratie si AGA ale companiei de proiect („JVCO”);
• În data de 29 august 2016 au fost reluate discuțiile cu CGN, care a propus continuarea
negocierilor asupra Documentelor Investitiei după data de 8 septembrie 2016 - termenul
aprobat de catre Guvernul României și de către AGA SN Nuclearelectrica pentru ca Părțile să
finalizeze negocierile asupra Acordului Investitorilor. În acest sens, CGN a transmis adresa
CGNR-0112/30.08.2016 (Anexa 1), prin care: (i) CGN consideră extinderea suplimentară a
graficului de negocieri până la data de 30 noiembrie 2016, termen până la care Părțile să
finalizeze negocierile asupra Acordului Investitorilor, inclusiv clarificarea aspectelor în
divergență, și obtinerea aprobările interne în vederea initializării și semnării AI; (ii) confirmă
disponibilitatea de a conveni un grafic de negocieri în vederea semnării Acordului de Sprijin
pentru implementarea Proiectului ce va fi încheiat cu Guvernul Romaniei.
• In perioada 29 august - 8 septembrie 2016 s-a desfasurat ce-a de-a sasea runda de negocieri,
purtandu-se discutii clarificatoare pe subiectele ramase in divergenta in urma rundelor
anterioare.
• CGN a solicitat implicarea Statului Roman in Proiect prin semnarea unei scrisori de
angajament, fapt presupune necesitatea clarificarii cu diversele institutii si entitati publice a
principiilor solicitate de CGN.
3. Necesitatea extinderii perioadei de negociere a Documentelor Investitiei
Având în vedere cele prezentate mai sus, este necesara prelungirea termenului de 8 septembrie 2016
agreat anterior pentru finalizarea negocierilor, cu aplicarea tututor celorlalte prevederi ale MoU,
inclusiv posibilitatea oricarei părți de a înceta MoU fără nici o despăgubire printr-o simplă notificare
scrisă către cealaltă Parte, în cazul în care nu s-a ajuns la un acord asupra Documentelor Investiției și
în măsura în care întârzierea nu a fost cauzată de respectiva Parte, pana la data de 30 noiembrie 2016.
Aceasta extindere suplimentara a termenului pentru continuarea negocierilor necesită aceleași
aprobări obtinute pentru prelungirea anterioara. In acest sens, au fost obtinute urmatoarele
avize/aprobari:
• in data de 12.09.2016 - Comisia de negociere pentru Proiectul Unitatile 3 si 4 CNE
Cernavoda;
• in data de 13.09.2016 – Decizia Consiliului de Administratie SNN nr. 110/13.09.2016;
• in data de 14.09.2016 – Comisia Interministeriala pentru Proiectul Unitatile 3 si 4 CNE
Cernavoda.
Mentionam faptul ca MoU, potrivit art. 1, are ca scop crearea cadrului necesar ca partile sa ajunga la
un acord cu privire la termenii și condițiile contractului care reglementează raportul juridic dintre
Părți în legătură cu Proiectul, neavand definita in mod expres o durata de valabilitate a acestuia.
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4. Propuneri supuse aprobarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN
Fata de toate aspectele anterior aratate, in baza prevederilor art. 8.13 lit. (vi) si ale art. 9.1, pct. (17)
din Strategia de continuare a Proiectului Unitățile 3 și 4 CNE Cernavodă, coroborat cu prevederile
art. 13 alineatul 3 lit. n) din Actul Constitutiv al SNN precum si in baza prevederilor art. 113 lit. m)
din Legea societatilor nr. 31/1990, supunem aprobarii Adunarii Generale Extraordinare a
Actionarilor:
4.1. Continuarea negocierilor asupra Documentelor Investitiei in aceleasi conditii din
Memorandumul de Înțelegere privind dezvoltarea, construirea, operarea și dezafectarea
Unităților 3 și 4 de la CNE Cernavodă (“MoU”), pana la data de 30 noiembrie 2016, cu
aplicarea tuturor celorlalte prevederi ale MoU, inclusiv posibilitatea oricarei parti de a
înceta MoU fără nici o despăgubire printr-o simplă notificare scrisă către cealaltă Parte, în
cazul în care nu s-a ajuns la un acord asupra Documentelor Investiției și în măsura în care
întârzierea nu a fost cauzată de respectiva Parte.
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