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Catre:

Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara

Eveniment important de raportat: Desemnarea domnului Dan Niculaie - Faranga in functia de
Director Financiar provizoriu, cu o durata a mandatului de 4 luni incepand cu data de
12.08.2022 pana la data de 12.12.2022, inclusiv
SN Nuclearelectrica SA informeaza actionarii si investitorii asupra deciziei Consiliului de
Administratie al SN Nuclearelectrica SA (SNN) din data de 10.08.2022, in baza recomandarii
Comitetului de Nominalizare si Remunerare nr. 9221/09.08.2022, privind desemnarea domnului Dan
Niculaie - Faranga in functia de Director Financiar provizoriu, cu o durata a mandatului de 4 luni,
incepand cu data de 12.08.2022 pana la data de 12.12.2022, inclusiv, cu posibilitatea prelungirii
acestuia, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, in temeiul art. 64^2 din OUG 109/2011
cu modificarile si completarile ulterioare.
Desemnarea domnului Dan Niculaie-Faranga in functia de Director Financiar provizoriu este in
conformitate cu prevederile art 642 din OUG 109/2011 potrivit carora in cazul în care au fost delegate
atribuţii de conducere a întreprinderii publice către directori, iar postul/posturile de director
rămâne/rămân vacant/vacante, Consiliul de Administraţie poate desemna un director provizoriu până
la finalizarea procedurii de selecţie, potrivit prevederilor OUG 109/2011.
Conform rapoartelor curente emise de SNN, domnul Dan Niculaie-Faranga a fost de asemenea
desemnat in functia de Director Financiar provizoriu, cu o durata a mandatului de 4 luni, incepand cu
data de 11.02.2022 pana la data de 10.06.2022, inclusiv, cu prelungirea acestuia cu doua luni,
incepand cu data de 11.06.2022, până la maximum 6 luni, in temeiul art. 64^2 din OUG 109/2011 cu
modificarile si completarile ulterioare.
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Domnul Dan Niculaie-Faranga are o experienta de peste 20 de ani în pozitii de management in
domeniul financiar, in industrii precum servicii financiare, dezvoltari imobilare, consultanta, fuziuni
si achizitii, precum si in domeniul energetic. In ultimii 9 ani a contribuit la structurarea si derularea
unor finanțări complexe pentru proiectele de investiții, fuziuni si achiziții ale SNTGN Transgaz SA și
a administrat activitatea subsidiarelor SNTGN Transgaz SA din Republica Moldova.
Dl. Dan Niculaie Faranga este licentiat al Facultatii de Relatii Economice Internationale din cadrul
Academiei de Studii Economice, al unui curs post-universitar in management bancar si bursier si a
absolvit Programul Canadian M.B.A. organizat de University of Ottawa, École des Hautes Études
Commerciales Montreal si Academia de Studii Economice cu specializarea in Finanțe.
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