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Raport curent conform art. 234 litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 
Data raportului: 21.03.2023 
Denumirea entitaţii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. 
Sediul social: Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, 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:  
Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) a incheiat doua acte juridice de tipul celor prevazute 
la art. 234 alin. 1, lit. i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si 
operatiuni de piata. 
 
In conformitate cu prevederile art. 234 alin. 1, lit. i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 SNN raporteaza 
incheierea a doua acte juridice a caror valoare depaseste, cumulat cu tranzactiile incheiate anterior cu CANDU 
ENERGY INC., 10% din cifra de afaceri neta aferenta anului financiar 2021. 
Detalii privind tranzactiile incheiate de SNN, referitor la obiectul acestora, valoarea totala, creante reciproce, 
garantii constituite, termene si modalitati de plata, sunt prezentate in Anexa 1. 
 
Cu stima, 
 
Director General                                                                       Director General Adjunct Servicii Corporative 
Cosmin Ghita                                                                            Laura Constantin 
 
 
 
Director Directia Comunicare, Sustenabilitate si Relatii cu Investitorii                     Director Financiar  
Ludmila Tones                                                                                                                  Dan Niculaie – Faranga 
 
 
 
Director Directia Procurare                                                                                            Sef DCESRI 
Razvan Sandu                                                                                                                  Valentina Dinu 
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Anexa 1 la Raport curent cf. art. 234 alin. 1, lit. i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 

  
 
 
 
  

   

            

Nr. 
crt. 

Partile 
actului 
juridic 

Data incheierii 
si nr. actului 

juridic 

Natura actului 
juridic 

Descriere obiect Valoarea 
totală 

tranzactie 
curenta / 
valoarea 

tranzactiilor 
cumulate 

Creanţe reciproce Garanţii constituite Termene şi 
modalitati de plata 

Penalitati 
stipulate 

Informatii 
pentru 

determinarea 
efectelor 

 

1 SNN SA – 
CANDU 

ENERGY 
INC. 

20.03.2023/357 Contract 
sectorial de 
servicii 

Servicii de evaluare si 
inspectie pentru evaluarea 
duratei de viata pentru 
Unitatea 2 a CNE Cernavoda 
– Ansamblu Feederi in 
Oprirea Planificata 2023 

4143591 CAD 
echivalent LEI 
14048016,56 

Datorii catre 
Candu Energy Inc. 
= 13.834.530,66 
cad + 2.526.240,00 
eur 
 
Creante cu Candu 
Energy Inc. = 0,00 
cad 
 
Datorii catre 
Candu Energy Inc. 
suc Cernavoda = 
12.176.127,57 lei 
 

Garantii cu Candu 
Energy Inc. 
23.151.010,74 cad + 
3.368.320,05 eur  

 

Achizitorul va plati 
Prestatorului un avans 
de 20% din Pretul 
contractului, in maxim 
15 zile lucratoare de la 
data primirii facturii 
de avans a 
Prestatorului insotita 
de o garantie pentru 
plata avansului emisa 
de o institutie bancara 
sau o companie de 
asigurari, cu o valoare 
cel putin egala cu 
valoarea avansului, si 
conditionat de 
constituirea de catre 
Prestator a garantiei de 
buna executie a 
contractului. Pe 
parcursul executarii 
contractului, avansul 
va fi recuperat de catre 
Achizitor din facturile 
emise de Prestator, 
respectiv din fiecare 
factura emisa se va 
recupera un procent 
minim de 20%, 
proportional cu 
valoarea avansului. 

Cu exceptia avansului, 
platile se vor efectua 

Prestator: 0,2% 
pe zi de 
intarziere la 
valoarea 
livrabilului 
intarziat, dar nu 
mai mult de 
10% din 
valoarea 
Contractului.  

 
Achizitor: 0,2% 
pe zi de 
intarziere din 
plata 
neefectuata, 
pana la data 
platii integrale, 
dar nu mai mult 
de 10% din 
valoarea 
Contractului. 
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in termen de 30 zile de 
la primirea facturii 
Prestatorului pentru 
serviciile prestate. 
Prestatorul va emite 
facturile numai dupa 
primirea de la CNE 
Cernavoda a 
Procesului Verbal de 
Receptie a Serviciilor 
(PVRS) corespunzator 
serviciile efectuate si 
finalizate fara 
neconformitati si 
semnat fara obiectiuni 
de reprezentantii CNE 
Cernavoda 

2 SNN SA – 
CANDU 
ENERGY 
INC. 

20.03.2023/ 283 Contract 
sectorial de 
servicii 

Servicii de realizare analize 
de securitate nucleara pentru 
demonstrarea conformitatii 
proiectului Unitatii 1 de la 
CNE Cernavoda cu 
obiectivul general de 
securitate nucleară, stabilit 
prin prevederile art. 4 din 
Normele fundamentale de 
securitate nucleară NSN 21 

1298000 CAD 
echivalent LEI 
4514963  

Datorii catre 
Candu Energy Inc. 
= 13.834.530,66 
cad + 2.526.240,00 
eur 
 
Creante cu Candu 
Energy Inc. = 0,00 
cad 
 
Datorii catre 
Candu Energy Inc. 
suc Cernavoda = 
12.176.127,57 lei 
 

Garantii cu Candu 
Energy Inc. 
23.151.010,74 cad + 
3.368.320,05 eur  

 

Achizitorul, prin 
Sucursala CNE 
Cernavoda, va efectua 
plata serviciilor in 
termen de 30 de zile 
de la primirea facturii 
de la Prestator, pe baza 
facturii si a Procesului 
Verbal de Recepție a 
Serviciilor aferent 
serviciilor efectuate si 
finalizate fara 
neconformitati, semnat 
fără observații de catre 
reprezentantii 
Sucursalei CNE 
Cernavoda. 

Achizitorul va plati 
Prestatorului un avans 
de 286,309 CAD, 
reprezentand 25% din 
prețul fix al 

Prestator: 0,2% 
pe zi de 
intarziere la 
valoarea 
obligatiilor 
neefectuate, dar 
nu mai mult de 
10% din 
valoarea 
contractului. 
 
Achizitor: 0,2% 
pe zi de 
intarziere din 
obligatiile 
neindeplinite, 
dar nu mai mult 
de 10% din 
valoarea 
contractului. 
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Contractului, in 
termen de 30 de zile 
de la primirea facturii 
de la Prestator si cu 
conditia depunerii unei 
garantii pentru plata 
avansului emisa de o 
banca sau o societate 
de asigurari egala cu 
valoarea platii in 
avans, respectiv 
286,309 CAD. 

 
3 SNN SA – 

CANDU 
ENERGY 
INC. 

 02.03.2023/277 Contract 
sectorial de 
servicii 

Servicii de inginerie pentru 
elaborarea de: 
(i) specificații tehnice și 
documentație de proiectare 
pentru activități de 
retehnologizare care necesită 
achiziția de 
echipamente/componente cu 
termen lung de fabricație și 
pentru activități complexe cu 
durata mare de proiectare;  
(ii) documentație tehnică 
necesară pentru demararea 
procesului de obținere a 
autorizației de construire 
pentru infrastructura 
necesară execuției activității 
de retubare a reactorului 
Unității 1” 

65470000 
CAD 
echivalent LEI: 
223979417 

    Achizitorul va plati 
Prestatorului un avans 
de 15% din Pretul 
Contractului, in 
maxim 15 zile 
lucratoare de la 
primirea facturii 
Prestatorului si 
conditionat de 
transmiterea a doua 
garantii pentru plata 
avansului, fiecare 
emisa de o institutie 
bancara sau o societate 
de asigurari. Pe 
parcursul executiei 
Contractului platile se 
vor efectua esalonat, o 
data la fiecare 2 luni, 
pentru Livrabilele 
elaborate de Prestator 
si receptionate de 
Achizitor printr-un 
Proces Verbal de 
Recepție a Serviciilor 
(PVRS) centralizator 
intocmit in maxim 10 
zile de la incheierea 
fiecarui interval de 2 
luni contractuale. 
Toate platile (cu 
exceptia avansului) se 
vor efectua în termen 
de 15 zile de la 
primirea de catre 
Achizitor a facturii 
emise de Prestator, in 
baza PVRS-ului  

Prestator: 0,2 % 
pe zi de 
intarziere 
pentru 
Livrabilele din 
Anexa 1.2. 
Penalitati de 0,1 
% pe zi de 
intarziere 
pentru 
Librabilele din 
Anexa 1.1. 
 
Achizitor: 0,2% 
pe zi de 
intarziere din 
plata 
neefectuata 
/intarziata.  
Pentru ambele 
parti, valoarea 
cumulata a 
penalitatilor nu 
va putea depasi 
25 % din Pretul 
Contractului 
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4 SNN SA – 
CANDU 
ENERGY 
INC. 

15.12.2022/1866  Act aditional nr. 
7 la acordul 
cadru nr. 
1395/21.12.2012 

Actualizare tarife - Servicii 
de evaluare durata de viata, 
inspectii si intretinere pentru 
Canale de combustibil, 
Feederi, Cladire Reactor de 
la CNE Cernavoda U1 & U2 

2057738 CAD 
echivalent LEI 
7013388 

    In termen de maxim 
30 zile de la primirea 
facturii  

n/a   
 

5 SNN SA – 
CANDU 
ENERGY 
INC.  

07.12.2022/1796  Contract 
sectorial de 
servicii 

Asistenta tehnica pentru 
elaborarea si verificarea 
independenta a analizelor de 
protectie la supraputere a 
reactorului si a celor de 
securitate nucleara 
deterministe pentru CNE 
Cernavoda 

2650000 CAD 
echivalent LEI: 
9893245 

    Achizitorul, prin CNE 
Cernavoda, va efectua 
plata in termen de 30 
zile de la primirea 
facturii, pe baza 
facturii si a Procesului 
Verbal de Receptie 
Servicii, aferent 
serviciilor efectuate si 
finalizate fara 
neconformitati, semnat 
fara observatii 

Prestator: 0,2 % 
pe zi de 
intarziere din 
valoarea unei 
Solicitari de 
Asistenta 
Tehnica primita 
de la Achizitor, 
dar nu mai mult 
de 25% din 
valoarea 
contractului. 
 
Achizitor: 0,05 
% pe zi de 
intarziere din 
valoarea platii 
neefectuate, dar 
nu mai mult de 
25% din 
valoarea 
contractului. 

  
 

6 SNN SA – 
CANDU 
ENERGY 
INC. 

28.10.2022/1612  Contract de 
produse 

Surse de alimentare aferente 
PDC si MAD 

860000 CAD 
echivalent LEI: 
2709000 

    Achizitorul va plati 
Furnizorului un avans 
de 30% din Pretul 
Contractului, in 
termen de 15 zile de la 
primirea facturii, 
insotita de garantia 
bancara. Cu exceptia 
avansului, in termen 
de 30 zile de la data 
facturii, pe baza 
facturii fiscale si a 
Notei de Receptie si 
Constatare Deficiente 

Furnizor: 0,2 % 
pe zi de 
intarziere, dar 
nu mai mult de 
20% din 
valoarea 
contractului 
 
Achizitor: 0,2 
% pe zi de 
intarziere 
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7 SNN SA – 
CANDU 
ENERGY 
INC. 

08.07.2022/1108  Contract 
sectorial de 
servicii 

Servicii de inginerie pentru: 
1) elaborarea documentatiei 
pentru achizitionarea 
componentelor reactorului cu 
termen lung de fabricatie 
care vor fi inlocuite la 
Retehnologizarea Unitatii 1 
CNE Cernavoda; 
2) evaluarea starii setului de 
scule specializate ce se vor 
utiliza la inlocuirea 
componentelor reactorului si 
elaborarea documentatiei 
pentru achizitionarea 
reperelor ce necesita 
inlocuire/modificare 

64280000 
CAD 
echivalent LEI: 
236094012 

    Achizitorul, prin CNE 
Cernavoda va plati 
Prestatorului un avans 
de 15% din Pretul 
Contractului, in 
maxim 15 zile 
lucratoare de la 
primirea facturii si 
conditionat de 
transmiterea garantiei 
pentru plata avansului 
emisa de institutie 
bancara sau de o 
societate de asigurari. 
Pe parcursul executiei 
Contractului, platile se 
vor efectua esalonat, 
de regula o data la 
fiecare 2 luni pentru 
Livrabilele elaborate si 
receptionate printr-un 
Proces Verbal de 
Receptie a Serviciilor 

Prestator: 0,2 % 
pe zi de 
intarziere 
pentru 
Livrabilele din 
Anexa 1.2. 
Penalitati de 0,1 
% pe zi de 
intarziere 
pentru 
Librabilele din 
Anexa 1.1. 
 
Achizitor: 0,2% 
pe zi de 
intarziere din 
plata 
neefectuata 
/intarziata.  
Pentru ambele 
parti, valoarea 
cumulata a 
penalitatilor nu 
va putea depasi 
25 % din Pretul 
Contractului 

  
 

8 SNN SA – 
CANDU 
ENERGY 
INC. 

07.04.2022/504  Contract 
sectorial de 
servicii 

Servicii complete (inginerie 
si implementare) pentru 
Unitatea 1 CNE Cernavoda, 

8450000 CAD 
echivalent LEI: 
29453320 

    Achizitorul, prin CNE 
Cernavoda va plati 
Prestatorului un avans 
de 15% din 
Componenta Fixa a 
Pretului in maxim 15 
zile lucratoare de la 
primirea facturii, 
insotita de o garantie 
pentru plata avansului, 
emisa de o institutie 
bancara sau o societate 
de asigurari. Cu 
exceptia avansului, 
platile se vor efectua 
in termen de 30 zile de 
la primirea facturii, in 
baza Procesului Verbal 
de Receptie Servicii, 
semnat fara observatii 

Prestator: 0,2 % 
pe zi de 
intarziere, din 
valoarea 
livrabilelor 
predate cu 
intarziere, dar 
nu mai mult de 
20% din 
valoarea 
contractului. 
 
Achizitor: 0,2 
% pe zi de 
intarziere 
pentru plata 
neefectuata, dar 
nu mai mult de 
20% din 
valoarea 
contractului 

  
 

    
VALOARE TOTALA 
CUMULATA CU 
TRANZACTIILE 
ANTERIOARE 

149.209.329 
CAD 

      

    
echivalent 
LEI: 
527.705.361,56 
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