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NOTA 

privind aprobarea de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a achizitiei de 

servicii de asistenta/consultanta juridica si financiara in legatura cu Proiectul Unitățile 3 și 4 

CNE Cernavodă 

 

 

1. Aspecte generale/ Competente de aprobare 

Potrivit prevederilor art. I alin. 3 din OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a 

cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte 

normative, „in situaţii temeinic justificate, în care activităţile juridice de  consultanţă,  de asistenţă 

şi/sau de reprezentare, necesare societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor 

comerciale, precum şi regiilor autonome prevăzute la alin. (1), nu se pot asigura de către 

personalul de specialitate juridică angajat în aceste entităţi, pot fi achiziţionate servicii de 

această natură, în condiţiile legii, numai cu aprobarea şi mandatarea reprezentanţilor statului sau 

unităţilor administrativ-teritoriale în organele de conducere ale acestora [..]”. 

 

2. Prezentarea problemei 

Prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (“AGEA”) Societatii Nationale 

Nuclearelectrica S.A. („SNN”) nr. 11/18.12.2014, punctul 2.2., a fost aprobata achizitionarea de 

servicii de asistenta/consultanta juridica si de reprezentare in legatura cu Proiectul Unitățile 3 și 4 

CNE Cernavodă („Proiectul”). In urma derularii unei proceduri competitive, in data de 26.10.2015 a 

fost incheiat Acordul cadru de servicii de asistenta/consultanta juridica, financiara si tehnica in 

legatura cu Proiectul Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda cu Asocierea S.C. DELOITTE 

CONSULTANTA S.R.L. – S.C. ELCOMEX IEA S.A. – Societatea Civila de Avocati PELI FILIP. 

Valabilitatea acordului cadru expira la data de 25.10.2018. Pana in prezent, SNN nu a apelat la 

servicii de consultanta tehnica. Pondererea serviciilor juridice prestate pana la acest moment in baza 

Acordului cadru este de aproximativ 65%.   

 

Scopul si cantitatile orare aferente Acordului cadru au fost dimensionate pentru a acoperi inclusiv 

perioada ulterioara infiintarii societatii de proiect care va dezvolta si implementa Proiectul.  
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3. Obiectul serviciilor de consultanta. Durata si valoare estimate. 
Prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN nr. 4/02.03.2018 a fost aprobata 

continuarea negocierilor asupra Documentelor Investitiei cu partenerul chinez selectat, compania 

CGN, in aceleasi conditii din Memorandumul de Intelegere (incheiat intre SNN si CGN), pentru o 

perioada de 6 luni de la data aprobarii institutionale si corporative, respectiv până la data de 2 

septembrie 2018.  

 

In prezent se desfasoara negocieri cu investitorul selectat anterior mentionat – China General 

Nuclear Power Corporation (“CGN”) pentru finalizarea Documentelor Investitiei – Acordul 

Investitorilor si Actul Constitutiv al societatii de proiect, o societate mixta (“JVCo”), în înțelesul art. 

50 din Legea nr. 137/2002, societate ce urmeaza a se infiinta de catre SNN si CGN, in calitate de 

actionari.  

 

Dupa finalizarea negocierilor si infiintarea societatii de proiect, va urma o faza complexa, de 

dezvoltare a Proiectului, care va presupune, intre altele, negocierea si semnarea, de catre SNN, a 

unor acorduri/intelegeri cu CGN si/sau JVCo. 

 

Contractul de achizitie ce face obiectul prezentei Note va avea ca obiect prestarea de servicii de 

consultanta/asistenta juridica, precum si servicii de consultanta/asistenta financiara, la solicitarea 

SNN, in legatura cu Proiectul Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda, dupa cum urmeaza:. 

 
Servicii de consultanta juridica: 
 Servicii de consultanta/asistenta juridica cu privire la redactarea si negocierea oricaror 

documente (acorduri, conventii, angajamente etc.) aferente Proiectului (acte aditionale la 

acordul investitorilor, contractul de exploatare si mentenanta al Unitatilor 3 si 4, contractul de 

furnizare combustibil nuclear etc.), aspecte ce tin de guvernanta corporativa a viitoarei societati 

de proiect; 

 Servicii de asistenta/consultanta juridica/reprezentarea SNN in calitatea sa de viitor actionar al 

societatii de proiect; 

 Elaborarea de proiecte de acte normative in legatura cu Proiectul sau formularea de  opinii, 

puncte de vedere, comentarii, observatii, propuneri etc. avand incidenta asupra acestuia; 

 Servicii de consultanta/asistenta juridica legate de aportul in natura sau in numerar al SNN la 

societatea mixta, inclusiv in legatura cu activitatile pregatitoare fuziunii EN; 

 Servicii  de  consultanta/asistenta  juridica  privind  mecanismele  de  sprijin  care  pot contribui  

la atractivitatea Proiectului; 

 Consultanta/asistenta juridica pe aspecte de ajutor de stat si/sau concurenta in legatura cu 

finantarea Proiectului; 

 Orice alte servicii juridice solicitate de SNN cu privire la finalizarea etapei de convenire a 

Documentelor Investitiei si la etapa de implementare a Proiectului. 

 

Servicii de consultanta financiara: 

 Servicii de consultanta/asistenta financiara legate de aportul in natura sau in numerar al 

SNN la societatea mixta, inclusiv in activitatile pregatitoare fuziunii EN; 

 Servicii de consultanta/asistenta financiara privind mecanismele de sprijin care pot contribui 

la atractivitatea Proiectului; 

 Consultanta/asistenta financiara pe aspecte legate de finantarea Proiectului; 

 Orice alte servicii de consultanta financiara solicitate de SNN, in legatura cu Proiectul. 

 

Durata estimata a acordului cadru de consultanta este 48 luni. 

 

Bugetul aferent serviciilor de consultanta, pe o durata de 48 de luni, avand ca referinta tarifele 

orare platite de SNN in baza contractelor similare incheiate, este estimat la 2.250.000 euro fara 

TVA. 
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Serviciile vor fi prestate la solicitarea SNN, avandu-se in vedere inclusiv posibilitatea incheierii 

unui acord cadru pe baza prevederilor Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale. 

 
4. Justificarea necesitatii achizitiei de servicii de asistenta/consultanta juridica si de 

reprezentare in legatura cu Proiectul Unitățile 3 și 4 CNE Cernavodă 
 
Achizitionarea de servicii de consultanta juridica si financiara este justificata prin: 

 Faptul ca, atat din perspectiva volumului de munca estimat, cat si din perspectiva 

expertizei juridice aparte necesare, astfel de servicii nu pot fi asigurate de catre 

personalul de specialitate juridica angajat in cadrul SNN; 

 Faptul ca, expertiza financiara nu poate fi asigurata de personalul de specialitate din cadrul 

SNN, fiind necesara achizitionarea de servicii de consultanta financiara de la o 

companie avand experienta in structurarea unor proiecte mari din domeniul energiei 

care sa asigure asistenta pe perioada de implementare si de dezvoltare a Proiectului. 

 

5. Propuneri supuse aprobarii Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor  
Avand in vedere cele anterior prezentate precum si urmatoarele: 

 necesitatea respectarii (i) termenelor legale (formalitati de convocare) pentru obtinerea 

aprobarilor necesare pentru aprobarea achizitionarii de servicii juridice (avand pondere 

majoritara in cadrul pachetului de servicii de consultanta - consortiu format din firme 

specializate in furnizarea de servicii de asistenta juridica si financiara) si a (ii) termenelor 

procedurale aferente atribuirii acordului cadru de consultanta; precum si 

 faptul ca valabilitatea acodului cadru in vigoare urmeaza sa expire, 

supunem aprobarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor achizitia de servicii de 

asistenta/consultanta juridica si financiara in legatura cu Proiectul Unitățile 3 și 4 CNE Cernavodă. 

 

 

Cosmin Ghiţă 

Director General 

 

 

Dan Laurentiu Tudor 

Director General Adjunct 

 

 


