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Eveniment important de raportat: Aprobarea reinnoirii mandatului Directorului General al
SNN, domnul Cosmin Ghita, pentru o perioada de 4 ani incepand cu data de 12.02.2023
SN Nuclearelectrica SA informeaza actionarii si investitorii ca in baza Hotararii AGOA nr.
6/10.08.2022, prin care actionarii SNN au aprobat reinnoirea mandatului domnului Cosmin Ghita
ca membru al Consiliului de Administratie al SN Nuclearelectrica SA pentru o perioada de 4 ani
incepand cu data de 29.09.2022, în conformitate cu prevederile art. 28, alin. (7) și art. 29, alin.
(14) din OUG nr. 109/2011, Consiliul de Administratie al SNN a aprobat in sedinta din data de
10.08.2022, in baza recomandarii Comitetului de Nominalizare si Remunerare, reinnoirea
mandatului de Director General al domnului Cosmin Ghita pentru o perioada de 4 ani incepand cu
data de 12.02.2023 (data expirarii actualului mandat fiind 11.02.2023).
Reinnoirea mandatului domnului Cosmin Ghita s-a realizat in conformitate cu:
- Prevederile OUG nr. 109/2011;
- Recomandarea CNR nr. 7381/27.06.2022, potrivit careia membrii CNR au luat act de
rapoartele de activitate individuala pentru perioada mandatului, intocmite de catre membrii
Consiliului de Administratie si au recomandat supunerea la vot in cadrul Adunarii
Generale a Actionarilor din data de 10.08.2022 a reinnoirii mandatelor actuale pentru 5
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. In cadrul raportului de activitate pentru perioada mandatului, administratorul
executiv al SNN a surprins si activitatea cu privire la mandatul desfasurat in calitate de
Director General.
- Decizia CA nr. 125/30.06.2022 potrivit careia membrii CA au luat act de rapoartele de
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-

activitate individuale pentru perioada mandatului intocmite de catre membrii CA;
Faptul ca Directorul General al SNN actual, in functie pana la data de 11.02.2023, detine
permis de exercitare emis de CNCAN, valabil pana la data de 26.06.2024, in acord cu
dispozitiile NSN- 23 rev. 1 (Norma din 2021 de securitate nucleară privind selecţia,
pregătirea, calificarea şi autorizarea personalului organizaţiilor responsabile pentru
proiectarea, amplasarea, construcţia şi montajul, punerea în funcţiune, exploatarea şi
dezafectarea instalaţiilor nucleare, emisa de CNCAN);
-Prevederile art. 20 alin. (5) din NSN-23 rev. 1, potrivit carora “Pentru ocuparea pozițiilor
de director general, director general adjunct, director de sucursală, director, director
adjunct și pozițiile echivalente din schema organizatorică a titularului de autorizație, care
exercită funcții importante pentru securitatea nucleară, având atribuții de elaborare,
verificare, avizare sau aprobare a documentațiilor care stau la baza obținerii și menținerii
autorizațiilor emise de CNCAN, în particular a documentației de securitate nucleară, și/sau
care este implicat în procesul de luare a deciziilor strategice cu impact asupra asigurării
conformității cu limitele și condițiile din autorizațiile emise de CNCAN, trebuie selectat
doar personalul care a exercitat anterior, pentru o perioadă continuă de cel puțin 4 ani,
funcții de conducere, coordonare și supervizare a activităților importante pentru securitatea
nucleară, în organizația titularului de autorizație sau într-o organizație care gestionează
proiecte și instalații similare sau mai complexe, din domeniul nuclear.

Începând din anul 2019, dl. 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, 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.
La aceste obiective investitionale se adauga rezultatele financiare ale companiei, pozitionarea pe
piata de capital; includerea in indicii de piata emergenta ai FTSE Russel si includerea in categoria
midcap a FTSE Russel; cresterea pretului actiunii SNN de la 7 lei/actiune in 2018 la 47 lei/actiune
in 2022, ceea ce inseamna o crestere de 571%; cresterea capitalizarii de piata de la 2.460.353.024
lei in anul 2018 la 14,252,673,991.50 lei in 2022, ceea ce reprezinta o crestere procentuala de
479%, adica de la aproximativ 500 mil Euro in 2018 la 2,9 miliarde Euro in 2022; implementarea
in martie 2020, a Standardului ISO 37001/2016-Sistemul de management anti-mită, SNN fiind
prima companie de stat care a implementat acest standard; indeplinirea tuturor indicatorilor de
performanta aferenti contractului de mandat, dezvoltarea strategiei de resurse umane si cresterea
unei noi generatii de specialisti prin recrutari, dezvoltarea ESG, dezvoltarea strategiei de
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achizitionare de materie prima, preluarea unor active de procesare materie prima ale Feldioara,
preluarea licentei de exploatare a perimetrului Tulghes-Grinties in vederea mentinerii si
dezvoltarii ciclului de combustibil integrat la nivel national.
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.
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