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Eveniment important de raportat:  
Tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 
 
Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii in data 
de 27.09.2018 a unor acte juridice, cu valoare cumulata mai mare de 50.000 de euro cu Societatea Electrica 
Furnizare S.A. 
 
Detalii privind contractul incheiat de SNN, in calitate de vanzator, referitor la obiectul acestora, valoarea totala, 
creante reciproce, garantii constituite, termene si modalitati de plata, sunt prezentate in Anexa 1. 
 
Cu stima, 
 
 
Director General 
Cosmin Ghita 
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Anexa 1 la Raport curent cf. art. 82 din Legea nr. 24/2017  

 
         
   

Nr 
crt 

Partile 
actului 
juridic 

Data 
incheierii 
si nr. act 

Natura 
actului 
juridic 

Descriere 
obiect 

Valoarea 
totala 

Creanţe 
reciproce 

Garanţii 
constituite  

de catre 
Societatea 
Electrica 
Furnizare 

S.A. 
 

Termene şi modalitati 
de plata 

Observatii 

1. SNN cu  
Societatea 
Electrica 
Furnizare 
S.A. 

27.09.2018 

  Nr.1152 

Contract Vanzare 
energie 
angro 

Perioada: 

01.01.2019 -
30.04.2019 

 8.208.029,00 

lei 

Creante la: 

27.09.2018 

0,00 

Lei 

Datorii la: 

27.09.2018 

0,00 

lei  

 

        
4.242.288,00 

lei 

Plata se va efectua nu mai 
tarziu de 12 zile lucratoare 
de la data primirii facturii , 
prin fax sau prin email. 
Factura se emite in ultima zi 
calendaristica a lunii 
contractuale de livrare. 

Atribuit prin licitatie PCCB-LE. 
Penalitati  pentru fiecare zi de 
întârziere, corespunzatoare ca procent 
dobânzii datorate pentru neplata la 
termen a obligaţiilor către bugetul de 
stat, calculate  incepand cu ziua 
imediat urmatoare termenului de 
scadenta si pana la data stingerii sumei 
datorate, inclusiv. Nedepunerea 
garantiei de plata echivaleaza cu 
neintrarea in vigoare a Contractului si 
conduce la obligarea Cumparatorului 
sa plateasca Vanzatorului o 
despagubire egala cu c/v energiei 
electrice pentru 31 zile, respectiv 
2.121.144,00   lei. In caz de reziliere 
sau denuntare unilaterala, partea din 
vina careia este reziliat contractul va 
plati despagubiri in valoare de 
4.105.440,00   lei.       
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2 SNN cu  
Societatea 
Electrica 
Furnizare 
S.A. 

27.09.2018 

  Nr.1153 

Contract Vanzare 
energie 
angro 

Perioada: 

01.01.2019 -
30.04.2019 

8.218.105,50 

lei 

Creante la: 

27.09.2018 

0,00 

Lei 

Datorii la: 

27.09.2018 

0,00 

lei  

 

 

4.247.496,00 
lei 

Plata se va efectua nu mai 
tarziu de 12 zile lucratoare 
de la data primirii facturii , 
prin fax sau prin email. 
Factura se emite in ultima zi 
calendaristica a lunii 
contractuale de livrare. 

Atribuit prin licitatie PCCB-LE. 
Penalitati  pentru fiecare zi de 
întârziere, corespunzatoare ca procent 
dobânzii datorate pentru neplata la 
termen a obligaţiilor către bugetul de 
stat, calculate  incepand cu ziua 
imediat urmatoare termenului de 
scadenta si pana la data stingerii sumei 
datorate, inclusiv. Nedepunerea 
garantiei de plata echivaleaza cu 
neintrarea in vigoare a Contractului si 
conduce la obligarea Cumparatorului 
sa plateasca Vanzatorului o 
despagubire egala cu c/v energiei 
electrice pentru 31 zile, respectiv 
2.123.748,00   lei. In caz de reziliere 
sau denuntare unilaterala, partea din 
vina careia este reziliat contractul va 
plati despagubiri in valoare de 
4.110.480,00   lei.         


