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Eveniment important de raportat: Solicitarea primita din partea actionarului majoritar, 
Ministerul Energiei, de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a 
Actionarilor SNN din data de 29.07.2019 
 
Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii ca, in data de 
11.07.2019, a primit o solicitare de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a 
Actionarilor stabilita pentru data de 29.07.2019/30.07.2019 din partea actionarului majoritar, Ministerul 
Energiei, dupa cum urmeaza: 
Solicitare de introducere pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată 
pentru data de 29(30).07.2019 a urmatorului punct: 
Modificarea literei d. a punctului 3 din Anexa nr. 3 la Actul Adiţional nr. 1 la Contractul de Mandat al 
administratorilor executivi, Act Adiţional aprobat prin art. 6.1 din Hotărârea Adunării Generale a 
Acţionarilor Societăţii Naţionale Nuclearelectrica S.A. nr. 3/10.04.2019, după cum urmează: 
”d. Componenta variabilă anuală a remuneraţiei Administratorului Executiv/Director General este între 
24-36 ori media câştigului salariul mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului 
principal de activitate înregistrat de societate la nivel de clasă conform clasificaţiei activităţilor din 
economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii. Valoarea 
componentei pe termen scurt, mediu si lung se determină prin aplicarea cotelor procentuale precizate in 
anexa 3.1, rezultând valoarea de plată a componentei variabile pentru fiecare an de mandat după 
următorul algoritm: 
 

- Comp. var. an 2019 se plăteşte: 80% pentru atingerea obiectivelor din anul 
2019 (pe termen scurt) + 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2020 (pe termen mediu) + 
10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen lung la final de mandat) 

- Comp. var. an 2020 se plăteşte: 80% pentru atingerea obiectivelor din anul 
2020 (pe termen scurt)+ 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2020 (pe termen mediu)+ 
10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen lung la final de mandat) 

- Comp. var, an 2021 se plăteşte: 80% pentru atingerea obiectivelor din anul 
2021 (pe termen scurt)+ 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen mediu)+ 
10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen lung la final de mandat) 
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           - Comp. var. an 2022 se plăteşte: 80% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen 
scurt)+ 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen mediu) + 10% pentru atingerea 
obiectivelor din anul 2022 (pe termen lung la final de mandat) 
 
Componenta variabila pe termen scurt pentru perioada de activitate a mandatului aferenta anului 2022 
se determina potrivit prevederilor de la lit.b” 

Solicitarea este efectuata de catre Ministerul Energiei in temeiul art. 1171 , alin. (1) din Legea societatilor 
nr. 31/1990 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, coroborat cu dispozitiile art. 92 alin. 
(3) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale art. 14 
din Actul Constitutiv al societatii, inregistata la SNN cu numarul 8212/11.07.2019, transmisa pana la ora 
16:00, in calitate de actionar care detine mai mult de 5% din capitalul social al Societatii, privind 
introducerea unui punct suplimentar pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 
data de 29/30.07.2019, respectiv punctul anterior mentionat. 
 
Precizam ca in cazul aprobarii punctului introdus pe ordinea de zi a AGOA de catre actionarul majoritar, 
Ministerul Energiei, remuneratia variabila a Administratorului Executiv al SN Nuclearelectrica SA va fi 
calculata avand la baza salariul mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului 
principal de activitate înregistrat de societate la nivel de clasă conform clasificaţiei activităţilor din 
economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii, respectiv 
pentru perioada decembrie 2017-noiembrie 2018, in valoare bruta de 6.179,58 lei (valoare neta 
3.615 lei), nu indemnizatia fixa bruta lunara (de 6 ori salariul mediu brut lunar pentru activitatea 
desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate la nivel de clasă 
conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de 
Statistică anterior numirii)  a Administratorului Executiv al SNN, asa cum aparea la litera d) a 
punctului 3 din Anexa nr. 3 la Actul Adiţional nr. 1 la Contractul de Mandat al Administratorilor 
Executivi, Act Adiţional aprobat prin art. 6.1 din Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor Societăţii 
Naţionale Nuclearelectrica S.A. nr. 3/10.04.2019. 
Astfel, calculand ipotetic cu limita superioara a remuneratiei variabile ( de 36 ori salariul mediu brut 
lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate la 
nivel de clasă conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional 
de Statistică anterior numirii) supusa aprobarii AGA, rezulta o componenta variabila bruta maxima de 
3944,41 Euro/luna (valoare neta maxima de 2307 Euro/luna), in functie de gradul de indeplinire a 
indicatorilor de performanta.  
Niciun membru al conducerii executive a SNN nu a incasat componenta variabila de la momentul 
incheierii Contractului de Mandat pentru un mandat de 4 ani.  

Director General                                                                                                                                  
Cosmin Ghita  
 
 
 


