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                     Aprobat, 

Presedinte al Consiliului de Administratie 
                                                                                           Iulian-Robert Tudorache 

 
 Catre:  Adunarea Generala a Actionarilor SNN  
 

 NOTA  
de informare a actionarilor cu privire la tranzactiile incheiate cu o alta  

intreprindere publica ori cu autoritatea publica tutelara,  
care intra sub incidenta art. 52 alin. (3) litera b) din OUG 109/2011  

cu modificarile si completarile ulterioare 
 
 

Consiliul de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare 
“SNN” sau “Societatea”), societate nationala pe actiuni, administrata in sistem unitar, infiintata si 
functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe 
langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/7403/1998, cod de identificare fiscala RO 10874881, cu 
sediul social in str. Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti, prin prezenta, 
 
in conformitate cu articolul 52 alin (3) litera b) din OUG 109/2011, informeaza actionarii, in cadrul 
primei adunari generale a actionarilor ce urmeaza incheierii actului juridic, asupra oricarei tranzactii 
incheiate de intreprinderea publica cu o alta intreprindere publica ori cu autoritatea publica tutelara, daca 
tranzactia are o valoare, individual sau intr-o serie de tranzactii, de cel putin echivalentul in lei a 100.000 
euro. 
 
Perioada tranzactiilor 
 
Data initiala: 16.08.2018 inclusiv 
Data finala: 01.10.2018 inclusiv 
 
Tranzactii supuse obligatiei de informare AGA 
 
In aceasta perioada au fost incheiate urmatoarele tranzactii care trebuie raportate de Consiliul de 
Administratie Adunarii Generale a Actionarilor in baza art. 52 alin. (3) litera b) din OUG 109/2011: 

 
Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. 

Strada Polona, nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, Romania; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;   
Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,  

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei 
office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro 

mailto:office@nuclearelectrica.ro
http://www.nuclearelectrica.ro/
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Tranzactii de achizitii: 
 

Nr. 
crt. 

Părtile actului 
juridic 

Data 
incheierii şi 

nr. act 

Natura 
actului 
juridic 

Descriere obiect Valoare totală 

(lei si echivalent 
euro) 

Creanţe 
reciproce 

Garanţii 
constituite 

Termene şi 
modalităţi de 

plată 

Alte 
elemente 

semnificative 

Valoare 
cumulata 

ultimele 12 luni 
serie tranzacţii 
(dacă valoarea 
individuală< 
100.000 euro 

1. SNN SA – 
INSTITUTUL DE 
CERCETARE - 
DEZVOLTARE 
PENTRU FIZICA 
PAMANTULUI 
(INCDFP) 
 

11.09.2018/
1050 

Contract  
 
 
 
 
 
 
 

Servicii de inginerie 
seismica, prelucrarea 
si interpretarea 
rezultatelor pentru 
monitorizarea 
seismica a 
structurilor si a 
amplasamentului 
CNE Cernavoda 

467.640 lei/ 
100.192,82 Euro 

 
 

 

- 
 

 

- Max. 30 zile de 
la data 

inregistrarii 
facturii, in baza 

Procesului 
Verbal de 
Receptie 

Servicii, semnat 
fara observatii de 

ambele parti 

 n/a 
 

 

 

2. SNN SA – 
COMPANIA 
NATIONALA A 
URANIULUI 
(CNU) 

12.09.2018/
1090 

Comanda Servicii de transport 
„Standarde U3O8 cu 
continut specific de 
impuritati” 

931,20 Lei/ 

199,51 Euro 

Datorii: 

613.509.70 lei 

- Max. 30 zile de 
la efectuarea 

transportului la 
sediul FCN 

 550.317.069,38 
Lei 

/117.906.558,12 
Euro 
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Tranzactii de livrari de energie: 
 
Nr. 
crt. 

Părtile 
actului 
juridic 

Data 
încheierii 
şi nr. act 

Natura 
actului 
juridic 

Descriere 
obiect 

Valoarea 
totală (lei şi 
echivalent 

eur) 

Creanţe 
reciproce 

Garanţii 
constituite  

de catre 
Societatea 
Electrica 
Furnizare 

S.A. 
 

Termene şi 
modalităţi de plată 

Alte elemente semnificative Valoare 
cumulata 

ultimele 12 
luni serie 
tranzacţii 

(dacă 
valoarea 

individuală< 
100.000 euro 

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 

1.760.321,90  
 

EURO 
 

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. 

- 

2. SNN cu  
Societatea 
Electrica 
Furnizare 
S.A. 

27.09.2018 

  Nr.1153 

Contract Vanzare 
energie angro 

Perioada: 

8.218.105,50 

Lei 
 

1.762.482,95 
 

EURO 

Creante 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 

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 
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01.01.2019 -
30.04.2019 

Datorii la: 

27.09.2018 

0,00 

lei  

 

contractuale de 
livrare. 

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.         
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Depozite constituite la Eximbank SA Bucuresti 
 

Nr. 
crt. 

Părtile actului 
juridic 

Data încheierii şi nr. 
act 

Natura 
actului 
juridic 

Descriere obiect Valoarea totală 
(lei sau alte 

valute) 

Creanţe 
reciproce 

Garanţii 
constituite 

Termene şi modalităţi de 
plată 

Alte elemente 
semnificative 

1. SNN cu 
Eximbank SA 
Bucuresti 

Ctr Cadru nr. 
499S1/30.04.2014 
Depozit din  
16.08.2018 

Contract 
Depozit 

Constituire depozit 
la termen, fara 

prelungire 

20.000.000 lei - - Scadenta depozitului va fi 
la data de 06.12.2018 

Dobanda aplicata: 
3,10% pe an 

2. SNN cu 
Eximbank SA 
Bucuresti 

Ctr Cadru nr. 
499S1/30.04.2014 
Depozit din  
23.08.2018 

Contract 
Depozit 

Constituire depozit 
la termen, fara 

prelungire 

25.000.000 lei - - Scadenta depozitului va fi 
la data de 06.12.2018 

Dobanda aplicata: 
3,08% pe an 

 
 

Director General 

                                                                                                                              Cosmin Ghita 

 
 


