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NOTA DE INFORMARE 

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 20.05.2019 
privind solicitarea Ministerului Energiei prin adresa nr.101.426/AA/03.05.2019  

 
 
 
 

I.  Cadrul legal  
 
 
Guvernul Romaniei a adoptat in 28 decembrie 2018 Ordonanta de urgenta nr.114/28.12.2018 privind 
instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si 
completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, care prin art.43 prevede urmatoarele: 
 
“Operatorii economici cu capital integral sau majoritar de stat care aplică prevederile 
Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor 
operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori 
majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin 
Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, distribuie şi virează în condiţiile 
legii, în termen de 60 de zile de la data aprobării situaţiilor financiare aferente anului 2018, sub 
formă de dividende sau vărsăminte la bugetul de stat, în cazul regiilor autonome, 35% din sumele 
repartizate la alte rezerve, în condiţiile art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa Guvernului nr. 
64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile 
comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare, regăsite în 
conturile de disponibilităţi băneşti existente în casă şi conturi la bănci precum şi cele aferente 
investiţiilor pe termen scurt la data de 31 decembrie 2018 şi care la aceeaşi dată nu sunt 
angajate, prin contracte de achiziţie, pentru a fi utilizate ca surse proprii de finanţare.” 
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II. Prezentare 
 
In vederea formularii acestei informari, Consiliul de Administratie al SNN a avut in vedere urmatoarele: 
 
La data de 31 decembrie 2018, SNN are in contul “Alte rezerve - surse proprii de finantare” suma de 
29.839.515 lei, reprezentand partea din profit repartizata in anii anteriori la “alte rezerve - surse proprii de 
finantare”.  
 
Totodata, la data de 31.12.2018 societatea are incheiate contracte aferente investitiilor ce urmeaza a fi 
executate in anul 2019 in valoare totala de peste 130 mil lei. Aceasta suma depaseste de peste 4 ori valoarea 
din contul “Alte rezerve - surse proprii de finantare”. 
 
  
III. Prezentarea propunerii Consiliului de Administratie referitoare la distribuirea dividendelor, in 
conformitate cu prevederile art. 43 din OUG nr.114/2018 
 
Avand in vedere considerentele indicate mai sus, Consiliul de Administratie informeaza Adunarea 
Generala Ordinara a Actionarilor despre faptul ca societatea nu poate distribui dividende 
suplimentare conform art.43 din OUG nr114/2018. 
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