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Despre Nuclearelectrica

• Compania Națională „Nuclearelectrica” SA este societatea națională românească producătoare de

energie electrică, termică și de combustibil nuclear care funcționează sub autoritatea Ministerului

Energiei din România, statul deținând 82,49% din acțiuni și alți acționari, 17,50%, după listarea

societății la bursă în 2013.

• Nuclearelectrica detine:

➢ Sucursala CNE Cernavodă, care operează două unități nucleare CANDU, care sunt două dintre

cele mai performante unități dintre cele peste 400 de centrale nucleare din lume;

➢ Sucursala FCN Pitesti – fabrica de combustibil nuclear, și se află în proces de realizare a unui

ciclu integrat al combustibilului prin achiziționarea unei linii de prelucrare a concentratului de

uraniu, pentru a sprijini proiectele de investiții pe termen lung ale companiei.

• Nuclearelectrica are un rol major la nivel național, contribuind cu aprox. 20% energie nucleară la

producția totală de energie și cu 33% la producția totală de energie fără CO2 din România.

• Compania are peste 2.200 de angajaţi, care asigură aproximativ 20% din necesarul de electricitate al

României şi aprinde astfel 1 din 5 becuri din ţara noastră.



Misiunea noastra

Generam energie curata la standard de excelenta

Viziunea noastra

Construim un viitor durabil pentru generatia de maine

Energia nucleara asigura in prezent in Romania aprox. 20% din

productia interna de energie, ceea ce reprezinta 33% din totalul

energiei fara emisii de carbon produse in tara noastra si genereaza un

impact socio-economic semnificativ pentru dezvoltarea

comunitatilor si pentru retentia in tara a tinerilor specialisti.

Fiind o sursa de energie curata, de la punerea în funcţiune a

Unităţilor 1 şi 2 s-a evitat eliberarea in atmosfera a 195 milioane

tone de CO2 care ar fi fost altfel produsa daca aceeasi cantitate de

energie electrica ar fi fost produsa prin surse conventionale. 195

milioane tone de CO2 este cantitatea echivalenta produsă de toate

autoturismele din România timp de aprox. 9 ani.



Proiectele noastre

In prezent, Nuclearelectrica deruleaza proiecte de investitii strategice la nivel national, precum Retehnologizarea Unitatii 1 CNE Cernavoda,

proiectul Unitatilor 3 si 4, realizarea Instalatiei de Detritiere, dezvoltarea reactoarelor modulare mici, precum si alte proiecte, absolut necesare

functionarii in siguranta a Centralei de la Cernavoda si a celorlalte sucursale ale companiei. Multe dintre investitiile curente, aproximativ 80%,

sunt investitii in imbunatatirea continua a nivelului de securitate nucleara, de aici si performantele deosebite ale Unitatilor 1 si 2 la nivel

international.

Retehnologizarea Unitatii 1 inseamna inca 30 de ani de operarea sigura a Unitatii 1, inca 30 ani de productie de energie curata, fara emisii de

CO2, la mai puțin de jumătate din costurile unui reactor nuclear nou. Prelungirea duratei de viață a unităților nucleare are cel mai mic cost dintre

toate sursele de energie, cele regenerabile incluse. În contextul tranziției energetice și al decarbonării, înseamnă încă 30 de ani de operare fără

emisii de CO2, în total aproximativ 150 milioane tone CO2 evitate.

Proiectele de dezvoltare ale programului nuclear sunt integrate intr-un context mai larg european si international al tranzitiei catre surse de

energie cu emisii scazute de carbon. Uniunea Europeana si Statele Membre implicit si-au asumat tinte ambitioase de a reduce la 0 emisiile de

CO2 din sectorul de producere a energiei pana in anul 2050, energia nucleara fiind un contributor important.

Proiectele de investiții ale Nuclearelectrica - Retehnologizarea Unității 1 CNE Cernavodă; Proiectul Unităților 3 și 4, dezvoltarea 

reactoarelor modulare mici – vor conduce după anul 2031 la dublarea cantității de energie curată livrată la nivel național și la evitarea a 

aprox. 24 milioane tone de CO2 după anul 2031.

Astfel, Nuclearelectrica va genera indirect 19.000 locuri de muncă și va produce aprox. 36% din totalul de energie la nivel național, ceea ce 

înseamnă o contribuție în totalul producției de energie curată de aproximativ 66%.



Raportul impactului socio-economic al Nuclearelectrica

195 milioane tone de CO2 evitate în total de la punerea în funcţiune a Unităţilor 1 şi 2

echivalează cu cantitatea de CO2 produsă de toate autoturismele din România timp de 9 ani.

10 milioane tone de CO2 evitate anual prin funcţionarea Unităților 1 şi 2 echivalează cu

aceeași cantitate de CO2 emisă de toate autoturismele din Muntenia și din centrul României

într-un an

2.300 locuri de muncă generate direct de catre Nuclearelectrica

9.000 locuri de muncă generate de industrie

5,7 miliarde EURO contribuția în PIB la nivel de industrie nucleară în Romania

Această sumă poate asigura funcționarea tuturor spitalelor din România timp de un an.

30 milioane lei investiti in proiecte de CSR in ultimii 3 ani și peste 11 milioane de

români sprijiniti în proiecte în beneficiul comunității



Despre platforma Nucleu de Bine

„Romania are nevoie de un Nucleu de Bine. Suntem angajati sa contribuim la securitatea

energetica a tarii noastre prin livrarea de energie curata, in banda, stabila si accesibila. De

la punerea in functiune a Unitatilor 1 si 2 de la CNE Cernavoda am produs 207 mil MWh

energie curata si am evitat eliberarea in atmosfera a 195 milioane tone CO2. Astfel, avem un

rol esential atat in asigurarea securitatii energetice, cat si in atingerea tintelor de

decarbonare. Platforma Nucleu de Bine continua misiunea noastra de a genera energie

curata la standarde de excelenta, in planul responsabilitatii sociale, pentru a construi un

viitor durabil pentru generatia de maine.”

- Cosmin Ghita, Director General, Nuclearelectrica.



Despre platforma Nucleu de Bine

Platforma de responsabilitate sociala “Nucleu de bine” urmeaza directiile strategice si viziunea

companiei de a construi un viitor durabil pentru generatia viitoare, atat prin productia de

energie curata la standarde de excelenta, cat si prin impactul socio-economic pe care il are in

Romania.

Cu 207 mil MWh energie curata produsa in 25 ani, 195 milioane tone CO2 evitate in 25 ani, 30 mil

lei investiti in proiecte de CSR in ultimii 3 ani, si peste 11 mil de persoane sustinute prin campaniile

de responsabilitate sociala, Nuclearelectrica isi extinde impactul pozitiv in societate, respectand

directia strategica - “Empatie si Responsabilitate”.

Platforma “Nucleu de Bine” va ingloba atat initiativele de responsabilitate sociala derulate de

companiei, cat si proiectele pe care compania le va selecta pentru a le sponsoriza, in cadrul

selectiei de proiecte “Nucleu de bine”, lansata cu aceasta ocazie.

Pentru a oferi posibilitatea unui numar cat mai mare de beneficiari sa se inscrie, campania de

acordare de sponsorizari se va derula in 2 etape, prima etapa derulandu-se in perioada, 21 aprilie

2022 – 22 mai 2022, iar a doua etapa avand loc in perioada 17 iulie – 20 august 2022.



Cadrul legislativ pentru acordarea sponsorizarilor

Nuclearelectrica acorda sponsorizari pentru proiectele

identificate ca fiind conforme cu directiile strategice

ale companiei si cu prevederile Legii nr. 32/1994

privind sponsorizarea, cu incadrare in bugetul

disponibil si pe baza cererilor de sponsorizare primite

de companie.



Beneficiari eligibili

Categorii de beneficiari in baza prevederilor Legii 32/1994 privind 

sponsorizarea:

• orice persoana juridica de utilitate publica, cu sediul in Romania, care desfășoară

sau urmează sa desfășoare o activitate cu caracter direct umanitar, filantropic,

cultural, artistic, educativ, științific, religios, sportiv sau care este destinata

protecției drepturilor omului si educației civice ori calității mediului înconjurător.

• orice persoană juridică fără scop lucrativ, care desfășoară sau urmează să

desfășoare o activitate în domeniile: cultural, artistic, educativ, de învățământ,

științific-cercetare fundamentală și aplicată, umanitar, religios, filantropic, sportiv,

al protecției drepturilor omului, medico-sanitar, de asistență și servicii sociale, de

protecția mediului, social și comunitar, de reprezentare a asociațiilor profesionale,

precum și de întreținere, restaurare, conservare și punere în valoare a

monumentelor istorice;

• orice persoană juridică fără scop lucrativ, care desfășoară în România sau urmează

să desfășoare o activitate în domeniile: cultural, artistic, educativ, de învățământ,

științific – cercetare fundamentală și aplicată, umanitar, religios, filantropic,

sportiv, al protecției drepturilor omului, medico-sanitar, de asistență și servicii

sociale, de protecția mediului, social și comunitar, de reprezentare a asociațiilor

profesionale, precum și de întreținere, restaurare, conservare și punere în valoare a

monumentelor istorice;



Categorii de beneficiari in baza Legii nr. 95/2006 privind reforma in 

domeniul sanatatii:

• Cabinetele de medicina de familie

• Echipajele de prim ajutor calificat

• Structurile care asigura asistenta medicală publică de 

urgenta – serviciile publice de urgență

• Activitatea SMURD

• Furnizorii de servicii medicale de specialitate prevăzuți 

la art. 135 din Legea nr. 95/2006 Activitatea de transplant

• Spitalele publice

Categorii de beneficiari in baza Legii 1/2011 a educatiei nationale:

• învățământul preuniversitar de stat

• învățământul superior de stat



Situatii de excludere

In sensul Legii nr. 32/1994, Nuclearelectrica nu va acorda sponsorizari in 

urmatoarele situatii:

✓ sponsorizari reciproce

✓ sponsorizari efectuate catre rude ori afini pana la gradul al 

patrulea inclusiv ai membrilor Consiliului de Administratie si ai 

conducerii executive Nuclearelectrica;

✓ sponsorizari catre o persoana juridica fara scop lucrativ care este 

condusa sau controlata direct de Nuclearelectrica;

✓ sponsorizari/donatii catre partide politice sau organizatii a caror 

activitate se asimileaza unui partid politic.

Nuclearelectrica nu poate acorda sponsorizari avand ca beneficiari persoane 

fizice şi asociaţii familiale care isi desfasoara activitatea conform OUG 

44/2008. 

Sponsorizarile/donatiile nu pot fi acordate persoanelor fizice si juridice care pot 

periclita imaginea companiei si nu pot fi destinate activitatilor care intra in 

conflict cu valorile si obiectivele companiei sau sunt daunatoare sanatatii 

(consum de alcool, tutun etc.).

Persoanele juridice/reprezentantii lor legali si/sau persoanele fizice, in calitate 

de beneficiari, nu trebuie sa se regaseasca in urmatoarele situatii de excludere, 

la data perfectarii contractului:

✓ reorganizare judiciara, insolventa, dizolvare, faliment, lichidare, 

neindeplinire cu intentie a obligatiilor de plata a obligatiilor fiscale;

✓ sa fi suferit condamnari definitive pentru savarsirea unor infractiuni;

✓ sa fie subiectul unor anchete din partea organelor statului pentru nereguli 

grave;

✓ sa fie subiect al unui conflict de interese;

✓ sa fi incalcat anterior obligatiile contractuale in cazul unor sponsorizari/ 

donatii/ mecenate/ burse anterioare;

✓ sa fie organizatii care urmaresc obtinerea de profit;

✓ sa fi desfasurat activitati prin care sa exprime atitudini/opinii antisemite, 

rasiste, discriminatorii, defaimatoare, violente, de agresiune, razboi, 

separatism etc.

✓ sa manifeste atitudini contrare bunelor moravuri;

✓ au furnizat informatii false sau incomplete in scopul de a obtine 

sponsorizarea/donatia/mecenatul/bursa din partea SNN

Beneficiarul trebuie sa declare ca ia act si respecta principiile stipulate in

Codul de etica si conduita in afaceri al Nuclearelectrica si ca actiunile

organizatiei vor fi ghidate de principiile eticii si integritatii in afaceri,

deschidere, evitarea conflictelor de interese, transparenta si conformitate

legislativa, respectand legislatia anticoruptie in vigoare (Strategia Nationala

Anticoruptie si altele).



Infractiunile, definite in prezentul regulament se refera, in 

principal, dar nu se limiteaza la:

-Abuz de incredere 

-Infractiuni de coruptie, infractiuni asimilate infractiunilor de 

coruptie, infractiuni in legatura directa cu infractiuni de coruptie 

rezultate in condamnare definitva; 

-Infractiunile de fals si uz de fals;

-Inselaciune si inselaciune cu privire la capitalul de investitii 

-Furt si delapidare 

-Santaj  

-Falsificarea documentelor si alte actiuni manipulative privind 

documentele

-Jaf 

-Manipularea pretului pietei 

-Infractiuni privind insolventa 

-Constrangere si amenintari 

-Activitati de „inside trading” (ilegale) si de manipulare a pietei 

-Falsificarea evidentelor societatii 

-Infractiuni informatice 

-Falsificarea, piratarea produselor si marcilor 

-Abuzul in legatura cu secretele private sau de afaceri 

-Abateri in legatura cu contabilitatea, controlul financiar-

contabil sau auditul intern;

-Incalcarea prevederilor legale privind achizitiile publice si 

finantarile nerambursabile;

-Aranjamente anti-concurentiale 

-Spalare de bani 

-Incalcarea regulilor de reprezentare si de semnare a 

documentelor

-Practici sau tratamente preferentiale ori discriminatorii in 

exercitarea atributiilor;

-Incalcarea prevederilor privind incompatibilitatile si conflictele 

de interese;

-Folosirea abuziva a resurselor materiale sau umane ale 

societatii;

-Practici neconcurentiale;

-Neglijenta in serviciu;

-Evaluari neobiective ale personalului în procesul de recrutare, 

selectare, promovare, retrogradare si eliberare din functie;

-Incalcari ale procedurilor societatii;

-Orice alta incalcare grava a legislatiei sau a normelor de etica si 

conduita in afaceri ale societatii.



Domenii sponsorizate de catre Nuclearelectrica in anul 2022, prin platforma Nucleu de bine

Platforma de responsabilitate sociala Nucleu de Bine vizeaza in mod principal proiecte si grupuri tinta ale caror nevoi de finantare se incadreaza in

domeniile medical, educational si mediu, selectate in functie de impactul benefic pe care il pot aduce in zone cu risc crescut pentru rezolvarea unor

probleme sociale majore in cadrul societatii romanesti.

1) Domeniul educational

Obiectiv: Dezvoltarea mediului educational si crearea conditiilor pentru cresterea unei noi 

generatii de specialisti capabili sa preia cunostintele acumulate in domeniul nuclear si sa 

asigure continuare proiectelor de investitii si dezvoltare ale energiei nucleare in Romania.

Tipuri de proiecte:

• actiuni punctuale de renovare si dotare a scolilor, atat cu laboratoare de specialitate (fizica, 

chimie, informatica, robotica etc), cat si din perspectiva invatamantului online care necesita 

detinerea de tablete, laptop-uri si alte echipamente pentru laboratoare si sali dotate 

corespunzator si modern pentru invatamantul online, pe care categorii defavorizate de public 

nu si le pot permite; 

• proiecte educationale de mentorat, dezvoltare in cariera, acces la educatie de calitate, 

acordarea de burse de studiu etc. 

• actiuni educationale care vor creste accesul la invatamant de calitate in mediul rural. 

• actiuni pentru pregatirea unei noi generatii de ingineri nuclearisti: programe de mentorat, 

programe de consiliere in cariera in care Nuclearelectrica va promova joburile din industria 

nucleara; programe de dotare a laboratoarelor de fizica, informatica si robotica, in vedere 

pregatirii tinerei generatii.

• Programe de acordare de burse

2) Domeniul medical

Obiectiv: Cresterea accesului la servicii medicale performante si de calitate.

Tipuri de proiecte: dotări cu echipamente, servicii, acțiuni sau orice alte 

activități în legătură cu acest domeniu.

In acest sens, pot inscrie proiecte atat spitale din Romania, cat si asociatii si 

organizatii care gestioneaza si implementeaza astfel de proiecte in beneficiul 

institutiilor medicale.

3) Alte proiecte: protectia mediului

Obiectiv: Avand in vedere ca Nuclearelectrica este un producator de energie 

curata, fara emisii de gaze cu efect de sera, implicarea in sprijinirea proiectelor 

de mediu va accentua rolul esential pe care compania il are in mitigarea 

schimbarilor climatice.

Tipuri de proiecte: Actiuni de impadurire/reimpadurire, actiuni de creare a 

spatiilor verzi in comunitatile in care compania opereaza; actiuni de sprijinire a 

organizatiilor de mediu/montane (de curatare a zonelor montane/instalare 

cosuri de gunoi; semnalare trasee; afisare trasee etc.) 



1. Inscrierea pentru solicitarea unei sponsorizari

Proiecte eligibile

Pentru prima etapa a selectiei de proiecte “Nucleu de bine”, perioada de inscriere este 21 aprilie 2022 – 22 mai 2022. Propunerile de proiecte

pot fi transmise la urmatoarea adresa de email: nucleudebine@nuclearelectrica.ro

• Pentru a solicita o sponsorizare de la Nuclearelectrica, este important sa verificati daca va incadrati in categoriile de beneficiari prezentate mai sus, si

ca nu va incadrati intr-una dintre situatiile de excludere prezentate mai sus.

• De asemenea, asigurati-va ca asociatia pe care o reprezentati este inregistrata in Registrul ANAF al entitatilor/unitatilor de cult pentru a putea

beneficia de sponsorizare din partea Nuclearelectrica.

• Va rugam sa aveti in vedere ca pentru a fi eligibil pentru finantare, proiectul trebuie sa se incadreze intr-unul dintre cele 3 domenii sponsorizate de

catre Nuclearelectrica: medical, educational si mediu. Au prioritate proiectele din zonele in care compania isi desfasoara activitatea (Cernavoda,

Pitesti, Mioveni, Feldioara).

• Pentru a fi eligibile, proiectele trebuie sa respecte prevederile Legii 32/1994 privind sponsorizarea si ale Legii 376/2004 privind bursele private.

• Sunt eligibile doar proiectele care au descrise foarte clar obiectivele si publicul tinta, cu date masurabile si definite in timp, precum si indicatori de

evaluare si masurare a impactului in comunitate.

• Proiectele trebuie sa se desfasoare pe teritoriul Romaniei, in perioada iunie 2022-decembrie 2022.

• Proiectele vor fi evaluate si selectate de catre Comitetul de Evaluare si Selectare a Sponsorizarilor al Nuclearelctrica

• Evaluarea si selectia proiectelor se va derula, in baza regulamentului de participare si acordare a sponsorizarilor disponibil pe site-ul

www.nuclearelectrica.ro/csr

• Rezultatele procedurii de selectie vor fi publicate in data de 7 iunie 2022 pe site-ul companiei.



1. Inscrierea pentru solicitarea unei sponsorizari

Documente de inscriere

• Formularul 1- Formular de solicitare sponsorizare/donatie/mecenat: prezinta in detaliu scopul proiectului,

nevoia/problema pe care o va rezolva, publicul tinta etc.

• Formularul 2: Devizul de Cheltuieli Estimate, in format Excel detaliaza fiecare categorie de cost si perioada in

care va fi cheltuita. Suplimentar pot fi mentionati furnizorii, oferte ale furnizorilor care justifica acele costuri, iar in

cazul achizitiilor care depasesc suma 25.000 euro se vor oferi spre justificare 3 oferte de la 3 furnizori posibili.

Dupa aprobarea proiectului, beneficiarii au termen de 2 saptamani sa isi reverifice devizul inainte de a fi inclus in

contract, ca parte integranta a anexei 1 la contractul de sponsorizare. In cazul in care devizul are modificari, iar

suma depaseste 2500 euro sau obiectul contractului se modifica, proiectul va trebui reaprobat. Devizele modificate

vor deveni parte integranta a contractului, sub forma de acte aditionale la Anexa 1 a contractului semnat.

• Formularul 3: Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile de excludere. Neincadrarea

in situatiile de excludere prevazute mai sus este consemnata printr-o declaratie de propria raspundere a

beneficiarului. Declaratia trebuie semnata de beneficiar si depusa odata cu depunerea solicitarii de sponsorizare.

Nuclearelectrica isi rezerva dreptul de a verifica independent informatiile din declaratia pe propria raspundere

depusa de beneficiar. In cazul in care, pe perioada de desfasurare a contractului, beneficiarul intra in oricare dintre

situatiile de excludere mentionate, acesta are obligatia de a notifica Nuclearelectrica.



2. Evaluarea proiectelor pentru acordarea unei sponsorizari

• Proiectele vor fi evaluate si selectate de catre Comitetul de Evaluarea si Selectare a Sponsorizarilor al Nuclearelectrica, care este formata din: Cosmin Ghita-

Director General; Laura Constantin-Director General Adjunct Servicii Corporative; Dl Dan Niculaie-Faranga-Director Financiar; Dl Codrut Tudor-Director

Directia Juridica; Dna Ludmila Tones-Director Directia Comunicare si Relatii Publice; Dna Valentina Dinu-Sef Departament Comunicare Externa si Relatii

Publice; Dl Vasile Dascalu-Sef Birou Conformitate

• Evaluarea si selectia proiectelor se va derula, in baza regulamentului de participare si acordare a sponsorizarilor disponibil pe site-ul www.nuclearelectrica.ro/csr

Etapele evaluarii:

I. Analiza initiala

• Evaluarea incadrarii in prevederile legale privind acordarea de sponsorizari, precum si in domeniile stabilite. De asemenea, proiectele vor fi evaluate din punct de

vedere al conformitatii de catre Biroul de Conformitate din cadrul Nuclearelectrica.

• Ulterior, proiectele vor fi evaluate in functie de informatiile cuantificabile, inscrise de catre socilitanti in formularele de inscriere. Sunt eligibile doar proiectele

care au descrise foarte clar obiectivele si publicul tinta, cu date masurabile si definite in timp, precum si indicatori de evaluare si masurare a impactului

in comunitate.

• In evaluare sunt luate in considerare informatii precum: zonele de desfasurare a proiectului; numarul de persoane ce vor beneficia de sponsorizarea oferita

(cu cat numarul de persoane este mai mare, cu atat creste gradul de oportunitate a implicarii Nuclearelectrica in proiectul respectiv); caracteristicile demografice

ale publicului care va beneficia de sponsorizare; Reputatia solicitantului (in masura in care asociatia care solicita sponsorizarea are o reputatie buna si

cunoscuta la nivel national, cu atat creste oportunitatea acordarii sponsorizarii. Acest criteriu nu exclude insa posibilitatea acordarii de sponsorizari unor

asociatii mai putin cunoscute sau mai mici, fara o anume reputatie, in masura in care obiectul sponsorizarii se incadreaza in categoriile sponsorizate. Nu se

accepta asociatii sau institutii care se afla in situatiile de excludere.); Numarul de proiecte similare implementate cu succes de solicitant (un numar crescut de

proiecte de CSR implementate cu succes de solicitant creste oportunitatea implicarii Nuclearelectrica in proiectul respectiv, reducand sansele asocierii imaginii

Nuclearelectrica cu proiecte nefezabile). Acest criteriu nu exclude insa posibilitatea acordarii de sponsorizari unor asociatii sau institutii de mici dimensiuni, in

masura in care obiectul acestora se incadreaza in categoriile sponsorizate.

II. Selectia proiectelor

• In functie de rezultatele analizei initiale, proiectele sunt supuse evaluarii Comitetului de Evaluare si Selectare a Sponsorizarilor al Nuclearelectrica care va selecta

proiectele castigatoare si le va prezenta si aproba in cadrul Consiliului de Administratie al Nuclearelectrica.

• Proiectele castigatoare vor fi anuntate in data de 7 iunie

http://www.nuclearelectrica.ro/csr


3. Derularea contractelor de sponsorizare

De la momentul aprobarii sponsorizarii de catre Consiliul de Administratie al Nuclearelectrica, beneficiarii au timp 2 saptamani pana la semnarea contractului pentru

reverificarea Devizului de cheltuieli estimate, care va deveni mai apoi parte integranta a contractului de sponsorizare.

Procedura de plata:

Pentru a solicita plata efectiva a sumei sponsorizate aprobate, este nevoie ca beneficiarul sa urmeze urmatorii pasi:

1. Transmiterea catre sponsor a Devizului initial rectificat (in cazul in care exista modificari) si verificat.

2. Semnarea contractului

3. Pe masura ce se incepe derularea proiectului, plata sumelor solicitate se va face pe baza documentelor justificative de mai jos:

Solicitarea de plata:

a.Transmiterea Raportului de Cheltuieli, document excel care sumarizeaza toate costurile, furnizorii, nr contractului, nr facturii, sumele in lei fara tva si sumele

in lei cu tva, precum si totalul ce este solicitat catre Nuclearelectrica. La acest document se ataseaza si devizul de cheltuieli anexat la contract.

b.Transmiterea Dosarului cu documente justificative ale solicitarii de plata, documente care atesta obiectul contractului si confirma sumele solicitate: Facturi,

insotite de contracte cu furnizorii; Se accepta si facturile proforme sau facturi de avans, cu obligatia ca in termen de maxim de 60 zile Beneficiarul sa inainteze

un Raport de absolvire de sarcini (care sa contina Dosarul cu documente justificative: contract, factura finala, raportul facturii sau raport de predare primire,

Ordinul de plata sau extrasul de cont care confirma plata). Este necesar ca orice factura sa fie insotita de contract si anexele corespunzatoare, acolo unde este

cazul, in care sunt detaliate serviciile/produsele, timpii de livrare. Data contractului cu furnizorii si a facturilor trebuie sa fie in acord cu data contractului semnat

cu Nuclearelectrica; Nu se acepta a fi decontate facturi din afara termenelor contractuale cu Nuclearelectrica. De asemenea, in contractele si pe facturile

furnizorilor trebuie mentionat proiectul aprobat spre sponsorizare. Bonurile pot fi inaintate si fara facturi daca valoarea acestora nu depaseste 100 Euro. Alte

documente justificative pot fi: statele de plata impreuna cu ordinul de plata al contributiilor; contracte de drepturi de autor etc. Alte documente justificative pot fi

stabilite de comun acord in functie de specificul proiectului. Aceste copii ale documentelor vor fi insotite de un OPIS, numele fisierului digital fiind notat si in

raport, pentru evidenta. Plata se poate face esalonat / pe etapele proiectului sau pentru toata suma justificata prin raport cu documente justificative ale sumei

solicitate pentru plata (contact+facturi sau bonuri).



Absolvirea de sarcini

c. Transmiterea catre sponsor a Raportului de absolvire de sarcini. In termen de max. 60

zile, beneficiarul este obligat sa prezinte Raportul de absolvire de sarcini, in acord cu

solicitarea de plata (devizul de cheltuieli si raportul de cheltuieli). Raportul de absolvire

de sarcini va avea atasat Dosarul cu documentele justificative finale (de ex. facturile

fiscale in cazul in care au fost inaintate facturi proforme, rapoarte ale facturilor sau

procese verbale de presare primire, Op-ul platilor).

Raport Final

d. Transmiterea catre sponsor a Raportului final de implementare si evaluare. La finalul

contractului, se prezinta si se evalueaza Raportul Financiar Final si Raportul privind

indeplinirea obligatiilor contractuale privind implementarea proiectului sponsorizat.

Prezentul Regulament se completeaza cu Procedura adoptata de catre Nuclearelectrica

care poate fi pusa la dispozitia beneficiarilor.



Etapele de desfasurare ale selectiei de proiecte pentru  

acordarea sponsorizarilor “Nucleu de bine” - Nuclearelectrica

1. Inscriere: in perioada 21 aprilie 2022 - 22 mai 2022.

Proiectele vor fi transmise la urmatoarea adresa de email:

nucleudebine@nuclearelectrica.ro

2. Evaluarea proiectelor: 23 mai 2022 - 3 iunie 2022

3. Anuntarea proiectelor finaliste: 7 iunie 2022

4. Implementarea proiectelor: iunie 2022-decembrie 2022

! Pentru alte detalii, ne puteti contacta la:

• nucleudebine@nuclearelectrica.ro

• 004021-203.82.53

mailto:nucleudebine@nuclearelectrica.ro
mailto:nucleudebine@nuclearelectrica.ro



