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Eveniment important de raportat: Reinnoirea mandatelor de administratori ai SN
Nuclerarelectrica SA ale domnilor Teodor Minodor Chirica, Cosmin Ghita si al doamnei Elena
Popescu si desemnarea acestora in calitate de administratori ai SN Nuclearelectrica SA ,
incepand cu data de 29.09.2022, pentru o perioada de 4 ani; Prelungirea duratei mandatului
domnului George Sergiu Niculescu cu o perioada de 2 luni, incepand cu data de 29.08.2022;
Alegerea domnului Dumitru Chirlesan in calitate de membru provizoriu, incepand cu data de
10.08.2022, cu o durata de 4 luni
SN Nuclearelectrica SA informeaza actionarii si investitorii asupra Hotararii AGOA nr. 6/10.08.2022
conform careia actionarii SN Nuclearelectrica SA au aprobat reinnoirea mandatelor de administrator
pentru domnii Teodor Minodor Chirica si Cosmin Ghita si pentru doamna Elena Popescu si
desemnarea acestora in calitate de membri ai Consiliului de Administratie incepand cu data de
29.09.2022, pentru un mandat de 4 ani, în conformitate cu prevederile art. 28, alin. (7) și art. 29, alin.
(14) din OUG nr. 109/2011.
Reinnoirea mandatelor de administrator si desemnarea domnilor Teodor Monidor Chirica si Cosmin
Ghita si a doamnei Elena Popescu in calitate de administratori ai SN Nuclearelectrica SA s-a realizat
cu respectarea prevederilor art. 29 alin. (14) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a
intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit carora in situatia in care
candidatii propusi de Consiliul de Administratie sunt administratori in functie, cererea pentru
reinnoirea mandatului se adreseaza Adunarii Generale a Actionarilor, cu obligaţia candidatului de a
prezenta un raport de activitate pentru perioada mandatului efectuat si in conformitate cu
recomandarea Comitetului de Nominalizare si Remunerare din data de 27.06.2022.
De asemenea, actionarii SNN au aprobat:
a) prelungirea duratei mandatului domnului George Sergiu Niculescu care inceteaza la data de
Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.
Strada Polona, nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, Romania; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;
Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,
Capital social subscris si varsat: 3.016.438.940 lei.
office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro

28.08.2022, cu o perioada de 2 luni, incepand cu data de 29.08.2022, in conformitate cu
prevederile art. 641 alin. (3) si alin. (5) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile
ulterioare sau pana la data acceptarii mandatului de catre un administrator numit in conformitate
cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, daca selectia se
finalizeaza inainte de termenul mentionat si
b) alegerea domnului Dumitru Chirlesan in calitate de membru provizoriu al Consiliului de
Administratie, incepand cu data de 10.08.2022, pentru un 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 sau pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor selectati in
conformitate cu prevederile OUG 109/2011 daca selectia se finalizeaza inainte de termenul
mentionat.
•

Dr. Teodor Chirica este un inginer cu o vastă experiență în industria energetică
românească, atât din punct de vedere tehnic, cât și managerial, specializat în energie
nucleară, fiind implicat activ în activități de inginerie pentru dezvoltarea proiectelor
CANDU în România încă din primii ani. ’80. Din 1998, dr. Chirica a ocupat diferite
funcții de conducere la Nuclearelectrica, pe care a condus-o in calitate de director general
din martie 2005 până în ianuarie 2009 și este în prezent membru și președinte al
Consiliului de Administratie. De asemenea, a fost director general al AMEC Nuclear
România (2009-2013), director general al EnergoNuclear (2013 – 2017) și consilier al
Directorului General Nuclearelectrica (2017-2019). Este doctor în științe nucleare de la
Universitatea „Politehnica” din București, in domeniul gestionarii deșeurilor radioactive,
concentrându-se pe dezafectarea instalațiilor nucleare. Experiență internațională, după un
an petrecut în cadrul Grupului de Proprietari CANDU (COG), Canada (1992-1993),
negocierea pe piața internațională de asigurări nucleare, pentru prima dată în România, a
polițelor de asigurare aferente Unităților 1 și 2 ale CNE Cernavodă, negocierea finanțării
finalizării Unității 2 Cernavodă cu băncile internaționale, dar și cu EURATOM, precum
și negocierea primului Acord pentru investitori pentru Unitățile 3 și 4, 2008, care a
implicat parteneriate internaționale, a adăugat valoare contribuției Dr. Chirica, ca
membru al echipei de conducere a Nuclearelectrica. De asemenea, are o bună cunoaștere
a afacerilor europene, fiind în același timp un bun cunoscător al industriilor nucleare
românești și europene, prin activitate voluntară in cadrul Forumului Atomic Român
(ROMATOM), unde este unul dintre fondatori, precum și la Forumul Atomic European
(FORATOM), al cărui președinte a fost în perioada 2018-2019.

•

Domnul Cosmin Ghiță este primul si singurul membru român al Consiliului de
conducere al WANO (World Association of Nuclear Operators) la nivel mondial – Main
Governing Board, contribuind la indeplinirea obiectivelor acestei asociatii internationale
de intarire a securitatii nucleare si a culturii de securitate nucleara, cu impact asupra
tuturor centralelor nucleare din lume. In calitate de Director General al Nuclearelectrica,
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domnul Cosmin Ghita a contribuit pe perioada mandatului actual la atingerea obiectivelor
de siguranta si stabilitate energetica ale Romaniei prin derularea si dezvoltarea
proiectelor de investiții strategice ale SNN, Retehnologizirea Unitatii 1, Proiectul
Unitatilor 3 si 4, Proiectul Reactoarelor Modulare Mici, demarate sub conducerea dlui
Ghita. Prin aceste proiecte de investitii, Nuclearelectrica își va dubla capacitatea după
anul 2031, iar contribuția la producția totală de energie fără CO2 a României va crește de
la 33% in prezent la 66% in anul 2031. Dl. Cosmin Ghiță și-a început cariera în SUA, la
Chevron, Washington, contribuind la inițiativele Chevron în România si Europa de Est.
În perioada 2015-2017, domnul Cosmin Ghiță a fost partener la compania Amerocap, cu
sediul în New York, susținând tranzacții și inițiative de creștere a capitalului în domeniul
resurselor energetice și minerale din România, Ucraina si Marea Britanie. Ulterior, a
ocupat funcția de consilier al prim-ministrului României pe probleme de securitate
energetica și politici energetice. Domnul Ghiță a fost, de asemenea, implicat în înființarea
Academiei Aspire, o școală de vară de leadership și business condusa de profesori de la
Harvard și Ivy League în România. Cosmin Ghiță este absolvent al Colegiului Bates,
Maine, SUA, având diplomă în economie politică internațională. De asemenea, dl.
Cosmin Ghita este membru Board of Trustees al Scolii Americane din Bucuresti.
Expertiza sa acopera domenii precum strategii economice, afaceri internationale, piata de
energie, dezvoltarea de proiecte de investitii majore, analiza riscului, relatii
internationale, parteneriate public-privat etc.
•

Doamna Elena Popescu este absolventa a Universitatii Politehnica Bucuresti –
Facultatea de Energetica, sectia Centrale Nuclearo-Electrice. Detine un Doctorat în
Inginerie Energetică, un Masterat in Managementul si ecologizarea sistemelor ingineresti
si o diploma de facilitator in negociere de la Vienann School of Negotiation. Si-a inceput
cariera in domeniul nuclear in cadrul antreprizei „Nuclearmontaj” Bucuresti si
Cernavoda, una dintre firmele care au participat la lucrarile de montaj ale partii nucleare
de la CNE Cernavoda – Unitatile 1 si 2. A detinut ulterior functia de consilier in cadrul
Ministerului Economiei inainte de a prelua mandatul de responsabil pe probleme nucleare
in cadrul Reprezentantei Permanente a Romaniei pe langa Uniunea Europeana, Bruxelles,
in perioada 2007-2012, pozitie din care a facilitat printre altele obtinerea avizului
favorabil al Comisiei Europene pentru Proiectul Unitatilor 3 si 4 de la CNE Cernavoda.
In prezent, doamna Popescu este Directorul General al Directiei Politici Energetice din
cadrul Ministerului Energiei. Prin experienta si pregatirea in domeniul energetic și a
expertizei specifice domeniului nuclear, participarea la dezvoltarea de politici energetice
la nivel national si european, implicarea in proiecte energetice majore precum proiectul
Unitatilor 3 si 4 acoperind o gama larga de subiecte de la negocieri cu partenerii din
proiect, la structurarea detaliilor financiare si tehnice, doamna Elena Popescu aduce o
contributie valoroasa indeplinirii obiectivelor SNN, asigurand totodata si relatia cu
autoritatea publica tutelara. Doamna Popescu este de asemenea un negociator certificat,
un expert in relatii europene si internationale si un strateg reputat in domeniul politicilor
energetice, elemente esentiale pentru proiectele de investitii ale SNN.
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•

Domnul George Sergiu Niculescu este absolvent al Facultatii de Drept, Profilul Stiinte
Juridice al Universitatii Ovidius din Constanta si detine o diploma de Master in
Administratea Afacerilor, Academia de Studii Economice Bucuresti. Incepand cu anul
2018, domnul George Sergiu Niculescu detine diploma de auditor intern pentru Sisteme
de Management al Energiei si management pentru Sisteme de Management al Energiei
obtinuta la TUV THURINGEN Germania prin Academia de Studii Economice Bucuresti.
Domnul George Sergiu Niculescu are o experienta de 20 de ani in management si
domeniul juridic atat in mediul privat cat si in cel de stat, ocupand si functia de Secretar
de Stat in Ministerul Energiei cu atributii in coordonarea activitatii structurilor si
domeniilor aferente.

•

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-urile membrilor Consiliului de Administratie al caror mandat a fost
reinnoit sau prelungit pot fi accesate pe website-ul SNN, pagina de Relatii cu Investitorii,
Consiliul de Administratie.

SN Nuclearelectrica SA multumeste domnilor Remus Vulpescu si Mihai Daniel Anitei pentru
profesionalism, responsabilitate si rezultatele obtinute pe durata mandatului.
Cosmin Ghita
Director General
Laura Constantin
Director General Adjunct Servicii Corporative
Ludmila Tones
Director DCRP
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