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Instructiuni cu privire la procesul de calificare a investitorilor pentru 

proiectul CNE Cernavoda 3&4 

 

1 Introducere 

Nota: Termenii redactati cu majuscule sunt cei definiti in Procedura. 

Instructiunile referitoare la procesul de calificare a investitorilor in Proiect au fost 

elaborate de catre SNN cu sprijinul Consultantilor, in conformitate cu principiile 

stabilite prin Strategia de continuare a Proiectului. 

Instructiunile prezinta modalitatea in care trebuie redactate Scrisorile de Exprimare 

a Interesului emise de Investitorii Interesati, precum si documentele de calificare 

atasate acestor scrisori. 

Se precizeaza urmatoarele: 

• Toata corespondenta cu Investitorii Interesati va fi purtata de catre SNN; 

• SNN nu va avea obligatia acceptarii vreunei Scrisori de Exprimare a 

Interesului, indiferent de componentele financiara, tehnica sau de alta natura; 

• SNN isi rezerva dreptul discretionar, fara necesitatea unei justificari, de a 

respinge oricare sau toate Scrisorile de Exprimare a Interesului, precum si de a 

negocia oricare dintre termenii acestora, fie in mod individual, fie in mod 

simultan; 

• Membrii Echipei de Proiect (precum si reprezentantii, directorii, actionarii, 

entitatile afiliate, angajatii, intermediarii sau consultantii acestora) nu vor avea 

nicio obligatie sau raspundere pentru costurile sau cheltuielile realizate de 

Investitori Potentiali in legatura cu Procesul si cu Proiectul, precum si pentru 

eventualele pierderi sau daune directe sau indirecte suferite de orice persoana 

ca urmare a intemeierii vreunei decizii pe orice informatie sau omisiune din 

acest document, sau pe orice alte informatii sau comunicari in legatura cu 

Procesul si cu Proiectul; 

• Informatiile prezentate in acest document nu constituie fundamentul niciunui 

contract si Investitorii Potentiali nu trebuie sa se bazeze pe acesta in legatura cu 

niciun contract sau obligatie juridica; 

• Aceste instructiuni nu au rolul de a constitui baza unei decizii de a investi si nu 

trebuie considerate o recomandare de a investi facuta de membrii Echipei de 

Proiect; 

• Prezentul document nu va conduce sub nicio forma la crearea vreunui raport 

juridic intre membrii Echipei de Proiect si orice alta parte. 



 

2 

• Distribuirea prezentului document in sau din anumite jurisdictii poate fi 

restrictionata sau interzisa prin lege. SNN poate solicita destinatarilor acestuia 

informari in legatura cu respectarea tuturor acestor restrictii sau interdictii. 

Membrii Echipei de Proiect nu isi asuma nicio raspundere fata de nicio 

persoana in legatura cu distribuirea sau posesia documentului in sau din orice 

jurisdictie. 

2 Documentatia de Calificare 

2.1 Aspecte generale 

Scrisorile de Exprimare a Interesului exprima interesul de a participa la procesul de 

calificare in vederea participarii la Proiect. Documentatia de Calificare completata 

si depusa de Investitorul Interesat are rolul de a arata identitatea acestuia, precum si 

experienta si capacitatea sa financiara si tehnica (individual sau in consortiu). 

Documentatia de Calificare completata depusa de Investitorii Interesati va respecta 

intrutotul instructiunile prevazute in acest document. Daca Documentatia de 

Calificare completata nu contine toate informatiile si documentele solicitate sau nu 

este depusa in termenul limita stabilit, Comisia de Negociere va putea sa nu ia in 

considerare respectiva documentatie. 

Documentatia de Calificare completata va fi redactata (sau, dupa caz tradusa) in 

limbile engleza si / sau romana si va fi depusa in doua plicuri, unul dintre acestea 

continand documente in original iar celalalt continand copii ale respectivelor 

documente originale. Plicurile vor contine documentele in forma fizica (hartie), 

precum si CD-uri / DVD-uri cu varianta electronica a tuturor documentelor 

(scanate in format .pdf), potrivit precizarilor din Anexa 2. 

Depunerea plicurilor va avea loc pana pe data de 8 septembrie 2014, la ora 16 (ora 

Bucurestiului) la urmatoarea adresa: Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A., 

Str. Polona nr. 65, sector 1 Bucuresti, cod postal: 010494, Romania (in atentia 

Comisiei de Negociere). 

Investitorii Calificati vor depune in termen de 10 zile calendaristice de la momentul 

notificarii privind calificarea traduceri legalizate in limba romana ale 

Documentatiei de Calificare completate si depuse, in cazul documentelor redactate 

in alta limba decat limba romana.  

Documentatia de Calificare completata este compusa din: 

• Scrisoarea de Exprimare a Interesului 

• Documente de identificare a Investitorului Interesat (individual sau in 

consortiu) 

• Documente care atesta experienta relevanta a Investitorului Interesat (individual 

sau in consortiu); si 
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• Documente care atesta capacitatea financiara a Investitorului Interesat 

(individual sau in consortiu). 

Opis-ul Documentatiei de Calificare completate se gaseste in anexa 2 la prezentul 

document. 

2.2 Scrisoarea de Exprimare a Interesului 

Scrisoarea de Exprimare a Interesului va fi completata potrivit modelului din anexa 

1. Aceasta va cuprinde si adeziunea Investitorului Interesat la Procedura. 

2.3 Identificarea Investitorului Interesat 

Se vor furniza urmatoarele declaratii (insotite de documente doveditoare, dupa 

caz): 

2.3.1 Date generale de identificare a Investitorului Interesat 

Se va furniza o declaratie cuprinzand datele de mai jos, la care vor fi atasate 

extrasele corespunzatoare din registrul comertului sau registrul societatilor 

relevant (care au rolul de a confirma informatiile din declaratie): 

• Identitatea Investitorului Interesat 

• In cazul in care Scrisoarea de Exprimare a Interesului este depusa in 

numele unui consortiu:  

 identitatea tuturor membrilor consortiului; 

 forma de organizare a fiecarui participant la consortiu; 

 fundamentul juridic al consortiului; 

 identitatea liderului de consortiu si puterile sale de a reprezenta 

consortiul fata de terti. 

• Persoanele de contact ale Investitorului Interesat (nume, functii, numere 

de telefon si fax, adresa postala, email); si 

• Orice alte informatii relevante pentru identificarea Investitorului 

Interesat. 

2.3.2 Imputerniciri 

Scrisoarea de Exprimare a Interesului si toate declaratiile atasate acesteia 

(conform acestor Instructiuni) vor fi semnate de reprezentantul legal al 

Investitorului Interesat (exemplu: directorul general) sau, dupa caz, de catre 

reprezentantul imputernicit al liderului de consortiu al Investitorului 

Interesat. Se vor prezenta documentele din care reiese capacitatea persoanei 

respective de a semna Scrisoarea de Exprimare a Interesului si declaratiile 

atasate (ex. extrase din registrul comertului, procuri, act constitutiv). 

2.3.3 Contractul (acordul) de consortiu (daca este cazul)  
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In cazul unei Scrisori de Exprimare a Interesului depuse de un consortiu, se 

va depune originalul sau o copie legalizata a contractului (acordului) de 

consortiu.  

2.3.4 Declaratie privind diverse aspecte 

Investitorii Interesati vor depune o declaratie din care sa reiasa urmatoarele: 

(i) Evitarea conflictului de interese - Investitorii Interesati, in calitate de 

viitori actionari ai societatii de Proiect, in cazul in care, intr-o 

anumita operatiune, au, fie personal, fie ca mandatar al unei alte 

persoane, un interes contrar aceluia al Societatii de Proiect, se vor 

abtine de la deliberarile privind acea operatiune, in conditiile legii; 

(ii) Participarea la procesul competitiv de calificare si selectare a 

investitorilor in Proiect prin intermediul unei singure entitati juridice, 

printr-o singura Documentatie de Calificare completata; 

(iii) Intentia de a utiliza furnizori romani de produse (apa grea, 

combustibil nuclear, echipamente, componente etc.), lucrari si 

servicii, inclusiv cu privirea la ponderea in totalul costurilor estimate 

ale Proiectului numai in masura in care aceste aspecte nu vor fi 

considerate ajutor de stat incompatibil; 

(iv) Durata maxima asteptata a finalizarii Proiectului, in conditiile in care 

permisele si autorizatiile necesare ar fi obtinute conform planificarii, 

de la data intrarii in vigoare a Contractului IPC pana la data darii in 

exploatare comerciala a celei de-a doua unitati a Proiectului. La ora 

actuala, autoritatile romane se asteapta ca aceasta durata sa nu 

depaseasca 75 luni. 

2.4 Experienta relevanta a Investitorului Interesat 

Pentru calificarea Investitorului Interesat in urmatoarea etapa a Procesului, acesta 

va prezenta o declaratie pe proprie raspundere privind urmatoarele aspecte: 

2.4.1 Profilul Investitorului Interesat 

Investitorul Interesat trebuie sa fie o societate (sau un grup de societati) care 

sa demonstreze (impreuna sau separat) o experienta substantiala in utilizarea 

tehnologiilor nucleare. Se va face referire la capacitatea Investitorului 

Interesat (direct sau prin afiliatii sai) de a opera, construi si pune in 

functiune centrale nucleare.  

Declaratia va face referire la capacitatea Investitorului Interesat de a asigura 

realizarea Proiectului utilizand tehnologia CANDU 6 si de a respecta 

recomandarile din Opinia Comisiei Europene C (2010) 8267 din 26 

noiembrie 2010, precum si conditiile rezultate din analizele post-Fukushima 

(potrivit raportului de tara emis de Comisia Nationala privind Controlul 

Activitatilor Nucleare din Romania – CNCAN) in anul 2012. 
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2.4.2 Cantitatea medie anuala de energie electrica si caracteristicile reactoarelor 

Investitorii Interesati vor prezenta o situatie sintetica din care vor reiesi 

urmatoarele: 

(i) cantitatea medie anuala de energie electrica produsa si vanduta de 

Investitorul Interesat sau de afiliatii sai in ultimii 3 ani – minim 20 

TWh/an; 

(ii) numarul de unitati nucleare, avand puterea bruta peste 700 

MW/unitate, aflate in exploatare la 31 decembrie 2013 de catre 

Investitorul Interesat sau de afiliatii sai – minim 4 unitati; 

(iii) factorul mediu brut, respectiv factorul mediu net de capacitate 

realizate in intervalul 1 ianuarie 2009 –31 decembrie 2013 pentru 

primele patru clasate (in ordinea descrescatoare a factorului mediu 

net de capacitate) unitati nucleare aflate in exploatare, cu puterea 

bruta peste 700 MW/unitate (UCF - unit capability factor, conform 

definitiei AIEA, documentul „Nuclear Power Reactors in the World, 

RDS2-34, 2014) – minim 88% pentru ambii indicatori; 

(iv) numarul de unitati dezvoltate si / sau construite si / sau receptionate 

de Investitorul Interesat sau de afiliatii sai, avand o putere bruta de 

peste 700 MW / unitate, care au fost puse in functiune pana la 31 

decembrie 2013, pentru care nu au existat depasiri mai mari de 12 

luni fata de termenul de realizare prevazut initial, in intervalul 

1 ianuarie 2004 – 31 decembrie 2013 – minim 2 reactoare; 

(v) durata medie a construirii celor mai bine clasate (i.e. cu cea mai 

scurta durata de construire) doua unitati nucleare, cu o putere bruta 

de peste 700 MW / unitate, dezvoltate si / sau construite si / sau 

receptionate de Investitorul Interesat sau de afiliatii sai, puse in 

functiune in ultimii 10 ani si finalizate pana la 31 decembrie 2013, de 

la data turnarii primului “beton nuclear” (v. RDS2-34, 2014, IAEA) 

pana la racordarea unitatii la retea – maxim 70 luni/unitate.  

2.5 Capacitatea financiara a Investitorului Interesat 

2.5.1 Ratingul de credit minim de investitii (rating investitional – 

engleza:”investment grade rating”):  

Investitorii Interesati vor proba un rating de risc de creditare la nivelul BBB 

sau mai bun - pentru ratingul Standard and Poor’s, Baa sau mai bun - 

conform ratingului Moody’s, sau BBB sau mai bun - conform ratingului 

Fitch. Documentul doveditor va consta intr-o copie a ultimului raport 

disponibil care atesta rating-ul respectiv. Acest raport nu va fi mai vechi de 

anul 2010. 
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Daca nu exista un rating de acces la credite sau acesta nu atinge nivelurile 

stabilite mai sus, Investitorul Interesat poate furniza un instrument alternativ 

de credit sau bonitate financiara, acesta urmand a fi analizat de catre 

Comisia de Negociere, care va stabili daca este acceptabil sau nu si daca se 

impune excluderea Investitorului Interesat din procesul de calificare. 

2.5.2 Capacitatea de asigurare a finantarii Proiectului 

Comisia de Negociere va analiza capacitatea Investitorului Interesat de a 

asigura finantarea necesara finalizarii Proiectului, atat prin aport de capital 

propriu, cat si prin surse atrase (exemplu: credite). In acest sens, Investitorii 

Interesati trebuie sa depuna o declaratie din care sa reiasa: 

• Cifra de afaceri medie anuala in ultimii trei ani – minim 2 miliarde 

EUR; 

• Totalul activelor conform ultimului bilant auditat  – minim 10 miliarde 

EUR; 

• Valoarea angajamentului de capitaluri proprii intr-un singur proiect din 

domeniul nuclear – minim 1 miliard EUR. 

Declaratia continand informatiile precizate mai sus se va completa potrivit 

Anexei 3. 

Informatiile de mai sus referitoare la cifra de afaceri medie anuala si totalul 

activelor vor fi prezentate in conformitate cu Standardele Internationale de 

Raportare Financiara (IFRS) sau in conformitate cu US-GAAP (Standardele 

de Contabilitate General Acceptate in SUA). 

Alternativ, in cazul in care nu sunt disponibile situatii financiare intocmite 

in conformitate cu IFRS sau US-GAAP, Investitorul Interesat va prezenta 

informatiile de mai sus extrase din  situatiile financiare intocmite in 

conformitate cu standardele locale de raportare financiara. Situatiile 

financiare vor fi insotite de rapoartele auditorilor independenti, precum si de 

alte documente considerate relevante de catre Investitorul Interesat in 

vederea fundamentarii informatiilor din declaratie. 

In cazul in care moneda functionala in care sunt prezentate situatiile 

financiare este alta decat EUR conversia cifrei de afaceri din moneda 

functionala in echivalent EUR se va efectua utilizand cursul de schimb 

mediu EUR-moneda functionala afisat de banca centrala emitenta a 

monedei functionale pentru anul respectiv, iar activele totale se vor converti 

la cursul de schimb oficial valabil la 31 decembrie al fiecarui an (publicat de 

respectiva banca centrala la 31 decembrie). Daca nu sunt disponibile astfel 

de cursuri de schimb oficiale, se vor efectua conversiile in echivalent EUR 

utilizand metode/cursuri de schimb verificabile din surse terte cu 

recunoastere globala care sa poata conduce la prezentarea indicatorilor 
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financiari in echivalent EUR. Aceleasi principii trebuie respectate si  in 

cazul in care situatiile financiare ale Investitorului Interesat sunt intocmite 

intr-o moneda de prezentare alta decat moneda functionala si care difera de 

EUR. 

In cazul in care anul financiar difera de anul calendaristic european (1 

ianuarie-31 decembrie), informatiile financiare vor fi prezentate pentru a 

include cele mai recente 3 (trei) exercitii financiare complete, iar 

eventualele conversii in EUR vor fi realizate utilizand aceleasi principii ca si 

pentru un an financiar identic cu anul calendaristic. 

Daca Investitorul Interesat intocmeste situatii financiare atat in moneda 

functionala (alta decat EUR) cat ti in EUR (moneda de prezentare), atunci 

pot fi prezentate situatiile financiare intocmite utilizand ca moneda de 

prezentare EUR. 

Media valorilor pentru Cifra de afaceri medie anuala este medie aritmetica 

simpla. 

 

In cazul unui consortiu, cerintele de mai sus se considera indeplinite prin luarea in 

considerare a resurselor tuturor membrilor consortiului. 
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Anexa 1 

MODELUL SCRISORII DE EXPRIMARE A INTERESULUI 

 

Compania: 

Adresa: 

Email: 

Telefon: 

Fax: 

Persoana de contact 

Calitatea persoanei de contact/ functia: 

 

In atentia: S.N. Nuclearelectrica S.A. 

Daniela Lulache, Director General 

 

Scrisoare de Exprimare a Interesului 

Subiect: Atragerea de Investitori pentru Societatea de Proiect care va dezvolta si construi 

Unitatile 3&4 de la CNE Cernavoda 

 

Prin prezenta, subscrisa [denumirea completa], avand sediul social in [ª], identificata prin 

[numar relevant din Registrul Comertului] fiind reprezentata de [nume si prenume] in 

calitate de [ª], isi exprima interesul de a participa la procesul competitiv de selectie a 

Investitorilor in Societatea de Proiect care va dezvolta si construi Unitatile 3&4 de la CNE 

Cernavoda („Proiectul”). 

Ne exprimam adeziunea fata de regulile prevazute in Regulamentul de desfasurare a 

procesului de selectare a investitorilor pentru continuarea proiectului Unitatilor 3 si 4 CNE 

Cernavoda („Procedura”). Termenii redactati cu majuscule in acest document sunt cei 

definiti in Procedura. 

Am semnat Angajamentul de Confidentialitate in legatura cu acest proces competitiv in 

forma publicata pe website-ul SNN (www.nuclearelectrica.ro). Am luat la cunostinta ca 

Angajamentul de Confidentialitate cuprins in Documentatia de Calificare nu poate face 

obiectul nici unor amendamente propuse de catre Investitorii Interesati, acesta urmand a fi 

semnat in forma publicata in formatul electronic de pe website-ul SNN.   

Va transmitem Documentatia de Calificare completata conform „Instructiunilor cu privire 

la procesul de calificare a investitorilor pentru proiectul CNE Cernavoda 3&4” afisate pe 

website-ul SNN ( www.nuclearelectrica.ro), in doua exemplare (un original si o copie) 

precum si in forma electronica.  

Dorim sa intram in posesia Caietului de Sarcini. Am luat la cunostinta de faptul ca acesta 

ni se poate pune la dispozitie, intre altele, numai dupa achitarea contravalorii sale si dupa 

prezentarea de catre noi a Garantiei de Participare in original la sediul SNN, pana la data 

limita prevazuta in Procedura. 
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Intelegem ca participarea noastra in Proces se desfasoara doar pe riscul si cheltuiala 

noastre si ca participarea nu ne da dreptul la nicio despagubire in cazul in care suntem 

descalificati, nu suntem calificati sau Procesul este incetat in urma unei decizii 

discretionare a SNN, a autoritatilor romane sau europene sau ca urmare a unui hotarari a 

unei instante judecatoresti sau arbitrale. 

Locul, data        

Reprezentant autorizat (nume, prenume si functia) 

Semnatura 
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Anexa 2 

OPIS-UL DOCUMENTELOR DE CALIFICARE COMPLETATE 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumire document Tip doc 

– plic 1 

Nr. pag. 

– plic 1 

Tip doc 

– plic 2 

A. Scrisoarea de Exprimare a Interesului 

A.1 Scrisoarea de Exprimare a Interesului OG  CS 

B. Documente de identificare a Investitorului Interesat 

B.1a Declaratie privind datele generale de identificare 

ale Investitorului Interesat  

OG  CS 

B.1b Extrasele corespunzatoare din registrul comertului 

sau registrul societatilor relevant, atasate declaratiei 

de la pct. B.1b 

OG / 

TL 

 CS 

B.2 Document din care reies puterile semnatarului 

Scrisorii de Exprimare a Interesului de a semna 

respectivul document (ex. extrase din registrul 

comertului, procuri, act constitutiv) 

OG / 

TL 

 CS 

B.3 Contractul (acordul) de consortiu (daca este cazul) OG / 

TL 

 CS 

B.4 Declaratie privind: 

  evitarea conflictului de interese; 

 participarea la procesul competitiv cu o 

singura oferta; 

 intentia de a utiliza furnizori romani de 

produse, lucrari si servicii; si 

 durata maxima asteptata a finalizarii 

Proiectului, in conditiile in care permisele si 

autorizatiile necesare ar fi obtinute conform 

planificarii 

OG  CS 

C. Documente privind experienta relevanta a Investitorului Interesat 

C.1 Declaratie privind profilul Investitorului Interesat OG  CS 

C.2 Declaratie privind cantitatea medie anuala de 

energie electrica si caracteristicile reactoarelor 

OG  CS 

D. Documente privind capacitatea financiara a Investitorului Interesat 
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D.1 Ultimul raport disponibil care atesta rating-ul de 

risc de credit sau un document alternativ de credit/ 

bonitate financiara 

OG / 

TL 

 CS 

D.2a Declaratie privind capacitatea de asigurare a 

finantarii Proiectului  

OG  CS 

D.2b Situatiile financiare ale Investitorului Interesat 

insotite de rapoartele auditorilor independenti 

pentru ultimii trei ani, precum si alte documente 

considerate relevate, anexate la documentul de la 

pct. D.2b 

OG / 

TL 

 CS 

E. Alte documente 

E.1 Angajamentul de Confidentialitate OG  CS 

 

Precizari: 

1. Documentele originale in alta limba decat limbile romana sau engleza se vor 

depune sub forma unei traduceri legalizate a documentului original. Traducerea 

legalizata va fi realizata fie in limba romana, fie in limba engleza, cu precizarea ca, 

in maximum 10 zile calendaristice de la momentul notificarii privind calificarea, 

Investitorii Calificati vor avea obligatia sa prezinte traduceri legalizate in limba 

romana ale Documentatiei de Calificare completate si depuse, in cazul 

documentelor redactate in alta limba decat limba romana; 

2. Documentele reprezentand declaratii ale Investitorilor Interesati se vor depune in 

original, fie in limba romana, fie in limba engleza; 

3. Declaratiile vor fi redactate utilizand antetul Investitorului Interesat si vor fi 

semnate de persoana ce are calitatea de reprezentant (potrivit sectiunii 2.3.2 din 

aceste Instructiuni), cu indicarea numelui si prenumelui persoanei, precum si a 

functiei / calitatii acesteia). Aceste documente vor fi numerotate si semnate pe 

fiecare pagina. 

4. Abrevierile din coloana „Tip document” inseamna urmatoarele: 

• OG – Original, doar in limba romana sau limba engleza (la alegerea 

Investitorului Interesat) 

• CL - Copie legalizata a documentului original (doar in limba engleza sau 

romana) 

• CS - Copie simpla, cu mentiunea “Conform cu originalul” si certificata 

(semnata) pentru conformitate de semnatarul Scrisorii de Exprimare a 

Interesului, pe fiecare pagina 
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• TL - Traducere legalizata a documentului original din limba de origine in limba 

engleza sau in limba romana (la alegerea Investitorului Interesat) 

5. Documentatia de Calificare va include un Opis al documentelor depuse, conform 

modelului prevazut in Anexa 2. Opisul va enumera documentele depuse, forma 

acestora (OG, CL, CS sau TL), precum si numarul de pagini al fiecarui document si 

numarul total de pagini al Documentatiei de Calificare depuse 

6. Plicurile vor fi inscriptionate cu mentiunea „Plic 1” sau „Plic 2”, precum si cu 

mentiunea „In atentia Comisiei de Negociere a Proiectului” si cu denumirea 

Investitorului Interesat; plicurile vor fi sigilate pentru a nu permite deschiderea 

neautorizata/accidentala pana la data sesiunii de deschidere a Documentatiei de 

Calificare. 

7. Investitorii Interesati vor intocmi o scrisoare de inaintare in 2 exemplare originale. 

Scrisoarea de inaintare nu se va include in plicurile continand documentatia de 

calificare (original si copie). Prin scrisoarea de inaintare, Investitorul Interesat 

declara ca a depus Documentatia de Calificare, completata conform Procedurii si 

acestor instructiuni. Scrisorile de inaintare in 2 exemplare originale vor fi depuse la 

registratura SNN simultan cu depunerea Documentatiei de Calificare si vor primi 

numar si data (inclusiv ora) din registrul de corespondenta al SNN. Un exemplar al 

scrisorii de inaintare avand numar si data de intrare in registrul de corespondenta 

SNN, va fi returnat reprezentantului Investitorului Interesat care a depus 

Documentatia de Calificare sau curierului, dupa caz. 
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Anexa 3 

Declaratie privind capacitatea de asigurare a finantarii Proiectului 

Compania: 

Adresa: 

Email: 

Telefon: 

Fax 

Persoana de contact 

Calitatea persoanei de contact/ functia: 

 

In atentia: S.N. Nuclearelectrica S.A. 

Daniela Lulache, Director General 

 

Cifra de afaceri anuala pe ultimii 3 ani si totalul activelor conform ultimului bilant auditat 

(in miliarde EUR): 

Anul 

Cifra de afaceri 

anuala 

(la 31.12*)) 

- moneda 

functionala sau 

prezentare dupa 

caz, alta decat EUR 

- 

Cifra de 

afaceri 

anuala 

(la 31.12*) 

- echivalent 

EUR - 

Total active 

conform ultimului 

bilant auditat (la 

31.12) 

(moneda 

functionala sau 

prezentare dupa 

caz, alta decat 

EUR) 

Total active 

conform ultimului 

bilant auditat (la 

31.12) 

(echivalent EUR) 

2011   Nu se prezinta Nu se prezinta 

2012   Nu se prezinta Nu se prezinta 

2013     

Medie    Nu se prezinta**) Nu se prezinta**) 

 

*) pentru un an financiar identic cu un an calendaristic; alta data pentru un an financiar 

diferit de anul calendaristic 

**) valorile pentru Total active luate in considerare sunt cele conform ultimului bilant 
auditat pentru ultimul an financiar disponibil (exemplu 2013, valori la 31.12.2013) 

 

Informatiile referitoare la cifra de afaceri si totalul activelor sunt extrase din situatiile 

financiare intocmite in conformitate cu (dupa caz, precizati care) standardele 

internationale de raportare financiara (IFRS)/ standardele de contabilitate general 

acceptate in SUA (US-GAAP)/ standardele de contabilitate/raportare financiara aplicabile 

in...........(standarde locale de contabilitate). 

 

Valoarea angajamentului de capitaluri proprii intr-un singur proiect din domeniul 

nuclear (miliarde EUR): [ª] 

(se vor prezenta detalii de identificare ale proiectului nuclear, valoarea angajamentului de 

capitaluri proprii, esalonarea pe ani etc.) 

Locul, data        

Reprezentant autorizat  (nume, prenume si functia) 

Semnatura 


