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Eveniment important de raportat:  
Numirea Directorilor executivi ai SN Nuclearelectrica SA pentru o perioada provizorie de 4 
luni sau pana la finalizarea procedurii de selectie 
 
SN Nuclearelectrica SA (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii  ca in sedinta din data de 
23.10.2018, Consiliul de Administratie al SNN, a aprobat numirea Directorului General, Directorilor 
Generali Adjuncti  si Directorului Financiar ai SN Nuclearelectrica SA pentru o perioada provizorie 
de 4 luni sau pana la finalizarea procedurii de selectie a conducerii executive, prin decizia 
Consiliului de Administratie nr. 176/23.10.2018 dupa cum urmeaza: 

1. Domnul Cosmin Ghita, in functia de Director General pentru o perioada provizorie de 4 luni 
incepand cu data de 06.11.2018; 

2. Domnul Dan Laurentiu Tudor, in functia de Director General Adjunct, responsabil pentru 
coordonarea achizitiilor publice, activitatilor juridice, afacerilor corporatiste si strategiilor si 
politicilor de resurse umane la nivel de companie, pentru o perioada provizorie de 4 luni 
incepand cu data de 06.11.2018; 

3. Domnul Viorel-Lary Toni, in functia de Director General Adjunct, responsabil pentru 
coordonarea activitatilor aferente dezvoltarii proiectelor de investitii si activitati de realizare 
a veniturilor aferente tranzactiilor cu energie, pentru o perioada provizorie de 4 luni incepand 
cu data de 06.11.2018; 

4. Domnul Adrian Gabriel Dumitriu, in functia de Director Financiar, pentru o perioada 
provizorie de 4 luni incepand cu data de 06.11.2018. 

 
Numirile provizorii au loc in contextul in care Consiliul de Administratie SNN nou ales pentru 
o perioada de 4 ani prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 
12/28.09.2018 urmeaza sa lanseze procedura de selectie a conducerii administrative, in 
conformitate cu prevederile OUG 109/2011, procedura care se poate organiza doar dupa numirea 
conducerii administrative. Astfel, mandatele provizorii ale directorilor executivi numiti prin decizia 
Consiliului de Administratie de astazi, 23.10.2018, urmeaza sa inceteze automat la data finalizarii 
procedurii de selectie si a numirii directorilor executivi cu mandat pe 4 ani. 
 
Numirile sunt realizate in baza recomandarii Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul 
Consiliului de Administratie al SNN, in conformitate cu prevederile art. 20 alin 2, lit. c) si art. 21 
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alin. 1 din Actul Constitutiv al SNN, art. 35 alin. 1 si art. 64 indice 2 alin. 1 din OUG nr. 109/2011 
cu modificarile si completarile ulterioare si cu prevederile art. 143 alin. 1 si 4 din Legea 31/1990 
privind societatile comerciale. 
 
 
Iulian-Robert Tudorache 
 
Presedinte al Consiliului de Administratie   
 
 
     


