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Eveniment important de raportat:
Decizia Consiliului de Administratie al SNN privind aprobarea unui mandat provizoriu pe
o perioada de 4 luni pentru Directorul General Daniela Lulache
SN Nuclearelectrica SA (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii privind decizia Consiliului
de Administratie referitoare la mandatul Directorului General. Consiliul de Administratie al
SNN a aprobat prin decizie, cu unanimitate de voturi, cu abtinerea de la vot a membrului
Consiliului de Administratie care indeplineste simultan si functia de Director General,
prelungirea mandatului de Director General al doamnei Daniela Lulache pe o perioada de 4 luni,
incepand cu data de 01.05.2017, respectiv un mandat provizoriu, avand in vedere ca mandatul
actual al directorului general va expira la data de 30.04.2017. Decizia Consiliului de
Administratie a fost adoptată in data de 11.04.2017 si acceptata de Directorul General in data de
13.04.2017.
SNN este administrata in sistem unitar, conducerea executiva fiind delegata unui singur
administrator executiv, asadar, in cazul SNN, spre deosebire de sistemul dualist, conducerea
executiva nu mai poate fi asigurata in intregime in cazul expirarii mandatului singurului
administrator executiv.
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Decizia Consiliulului de Administratie a fost adoptata in conformitate cu legislatia aplicabila si
reprezinta o masura diligenta de asigurare a continuitatii functiei de conducere executiva pe
perioada provizorie, pana la organizarea unei proceduri de selectie in conformitate cu
prevederile OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, avand in vedere ca SNN,
prin specificul unui producator nuclear, are nevoie in permanenta de continuitatea proceselor si
activitatilor, continuitate care reprezinta un standard international in domeniu si este evaluat ca
atare.
De asemenea, a fost avuta in vedere decizia Ministerului Energiei de nominalizare a unor
administratori doar pentru un mandat provizoriu pe o perioada de 4 luni, situatie in care
autoritatea tutelara trebuie sa deruleze in perioada urmatoare o procedura de recrutare si selectie
a unor administratori pentru un mandat intreg de 4 ani, iar Consiliul de Administratie sa deruleze
o procedura de recrutare si selectie pentru pozitia de director general pentru un mandat intreg de
4 ani.
La nivelul unui producator nuclear exista in permanenta procese si activitati a caror intrerupere
si/sau intarziere din cauze administrative poate produce disfunctionalitati in fluxurile constante
de activitate, aspect nepermis in activitatea curenta a unui operator nuclear, asigurarea functiei
decizionale executive fiind esentiala in ierarhia decizionala a unui producator nuclear.
Mai mult, in cazul proiectului Unitatilor 3 si 4, pe fondul intentiei Ministerului Energiei de
accelerare a procesului de negociere, Consiliul de Administratie a considerat cu atat mai mult
necesara aprobarea unui provizorat de 4 luni in cazul Directorului General al SNN, acesta fiind
membru titular in Comisia de negociere a proiectului si cunoscand foarte bine intreg procesul de
negociere si particularitatile proiectului, de la momentul lansarii Strategiei de continuare a
Unitatilor 3 si 4 CNE Cernavoda, in anul 2014, asigurarea continuitatii in acest proces fiind de
asemenea esentiala.
Decizia Consiliului de Administratie este adoptata pentru a facilita perioada de tranzitie si
transfer al complexitatii proceselor si activitatilor nucleare de la conducerea actuala executiva
catre noua conducere administrativa si executiva selectata in conformitate cu OUG 109/2011 cu
modificarile si completarile ulterioare. Decizia a avut la baza raportul de evaluare al conducerii
executive actuale, rezultatele operationale si financiare si gradul de indeplinire a indicatorilor de
performanta asumati prin Contractul de mandat, avand in vedere complexitatea provocarilor
externe.
Mentionam ca masura actualului Consiliu de Administratie privind asigurarea continuitatii
functiei executive pe perioada provizorie de 4 luni, suficienta pentru realizarea unei tranzitii
responsabile, poate fi acceptata sau nu de noul Consiliu de Administratie ce urmeaza a fi numit
provizoriu pentru aceeasi perioada de 4 luni in Adunarea Generala a Actionarilor SNN din data
de 24.04.2017, conform punctului de pe ordinea de zi a convocatorului completat.
Asigurarea continuitatii manageriale pentru a nu afecta activitatea din cadrul companiei este
competenta Consiliului de Administratie, iar membrii acestuia inteleg sa isi asume
responsabilitatea si pentru procesul de tranzitie anterior mentionat.

Alexandru Sandulescu
Presedintele Consiliului de Administratie
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