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Raport curent conform prevederilor din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente 

financiare si operatiuni de piata si prevederilor art. 234 alin (1) litera g) din Regulamentului ASF 

nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata 

Data raportului: 29.11.2022 

Denumirea entitaţii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. 

Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti 

Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00 

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: 10874881 

Numar de ordine în Registrul Comerţului: J40/7403/1998 

Capital social subscris şi varsat: 3.016.438.940 

Piaţa reglementata pe care se tranzacţioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti 

 

 

Catre:  Bursa de Valori Bucuresti 

Autoritatea de Supraveghere Financiara 

 

 
Eveniment important de raportat: Numirea domnului Dumitru Chirlesan in calitate de administrator 

neexecutiv cu mandat provizoriu pana la data Adunarii Generale a Actionarilor SNN  

 

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii despre decizia 

Consiliului de Administratie, ca urmare a recomandarii Comitetului de Nominalizare si Remunerare, de 

a numi provizoriu, incepand cu data de 11.12.2022 si pana la data Adunarii Generale a Actionarilor 

SNN, pe domnul Dumitru Chirlesan in calitate de administrator neexecutiv, pe postul vacant din cadrul 

Consiliului de Administratie al SNN.  

Conform prevederilor  art. 1372 din Legea nr. 31/1990, in caz de vacanta a unuia sau mai multor posturi 

de administrator, daca prin actul constitutiv nu se dispune altfel, Consiliul de Administratie procedeaza 

la numirea unor administratori provizorii, pana la intrunirea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.  

 

In conformitate cu Hotararea AGOA nr. 6/10.08.2022, Domnul Dumitru Chirlesan a fost ales in calitate 

de membru provizoriu al Consiliului de Administratie, incepand cu data de 10.08.2022, pentru un 
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mandat de 4 luni, in conformitate cu prevederile art. 641 , alin. (3) si alin. (5) din OUG nr. 109/2011, cu 

modificarile si completarile ulterioare.   

 

Dr. Dumitru Chirlesan este inginer fizician cu specializarea "Reactori Nucleari", cu o vasta experienta 

de peste 35 de ani in domeniul fizicii aplicate in domeniul materialelor si tehnologiilor nucleare. Are o 

vasta eexperiență atât din punct de vedere tehnic, cât și academic si managerial. Dumitru Chirlesan este 

doctor în fizica, specializarea „Fizica Starilor Condensate” si a ocupat, incepand cu anul 1987, functii 

de profesor de fizica, inginer fizician la Institutul de Reactori Nucleari Energetici, expert in fizica in 

cadrul Ministerului Educatiei Nationale, lector, asistent si conferentiar universitar dr. in cadrul 

Universitatii din Pitesti si secretar stiintific al Fundatiei Universitare Pitesti. De asemenea, incepand cu 

anul 2004, Dl. Dr. Dumitru Chirlesan a fost prorector al Universitatii din Pitesti, responsabil cu relatiile 

internationale si cooperarea europeana, iar din 2010 a ocupat functia de expert european in cadrul 

Comisiei Europene. In prezent, Dl. Dr. Dumitru Chirlesan este Rector al Universitatii din Pitesti, 

functie ocupata din 2016 si desfasoara activitati de manager in proiecte de dezvoltare durabila, 

cercetare, transfer tehnologic si inovare.CV-ul domnului Dumitru Chirlesan este atasat prezentului 

raport curent. 

 

 CV-ul domnului Dumitru Chirlesan poate fi accesat pe website-ul SNN, pagina de Relatii cu 

Investitorii, Consiliul de Administratie. 

 

Cosmin Ghita  

Director General                      

 

Laura Constantin 

Director General Adjunct Servicii Corporative 

 

Ludmila Tones  

Director DCRP                                                                                                         

 

 Valentina Dinu  

 Sef DCERP                                                                                 
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