
 
 

 
 

HOTĂRÂRE  
privind aprobarea Raportului de renegociere a Acordului de Investitii privind Proiectul 
Unitatilor 3 si 4 CNE Cernavoda si modificarea condiţiilor pentru functionarea societăţii 
comerciale care va realiza unităţile 3 şi 4 de la CNE Cernavodă, modificarea unor acte 

normative in legatura cu proiectul Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda  
si reglementarea unor masuri necesare pentru realizarea proiectului 

 
 
 
 
           În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi având în vedere prevederile 
Hotărârii Guvernului nr. 643/2007 privind aprobarea Strategiei de selectare a investitorilor 
pentru realizarea unităţilor 3 şi 4 de la CNE Cernavodă, modificata prin Hotararea Guvernului nr. 
691/2008, ale Hotararii Guvernului  1565/2008 privind aprobarea raportului de negociere a 
condiţiilor pentru înfiinţarea societăţii comerciale care va realiza unităţile 3 şi 4 de la CNE 
Cernavodă si ale Hotararii Guvernului Romaniei nr. 437/2007 privind constituirea Comisiei 
interministeriale pentru reluarea şi finalizarea lucrărilor privind Unitatea 3 de la CNE Cernavodă, 
cu modificarile ulterioare, 
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 
 
Art.1. 
(1) Se aprobă Raportul privind renegocierea unor prevederi ale Acordului de Investitii privind 
Proiectul Unitatior  3 si 4 CNE Cernavoda, incheiat de Societatea Naţională "Nuclearelectrica" 
- S.A., denumită în continuare SNN, cu investitorii selectaţi in baza prevederilor Hotararii 
Guvernului nr. 643/2007, si modificarea condiţiilor pentru functionarea societăţii comerciale 
care va realiza unităţile 3 şi 4 de la CNE Cernavodă, precum si Acordul de Investitii revizuit, 
denumit in cele ce urmeaza Acordul Revizuit de Investitii, documente prevazute în anexa*) care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
(2) Acordul de Investiţii Revizuit si, dupa caz, proiectul de act aditional la actul constitutiv al 
societăţii comerciale care va realiza unităţile 3 şi 4 de la CNE Cernavodă (S.C. EnergoNuclear 
S.A.) precum si/sau actul constitutiv actualizat al acestei societăţi comerciale, ca urmare a 
modificarilor aduse prin prezenta hotarare de guvern, se semnează, in numele si pe seama SNN, 
de către reprezentantul legal al acesteia, respectiv Directorul General al SNN, dupa obtinerea 
tuturor aprobarilor organelor de conducere ale SNN, potrivit prevederilor legale si statutare. 
(3) In vederea respectarii prevederilor legislatiei romanesti a societatilor comerciale si pentru 
asigurarea protectiei drepturilor actionarilor minoritari, Raportul si Acordul de Investitii 
Revizuit, mentionate la alineatul (1) al prezentului articol, vor fi supuse avizarii consiliului de 
administratie al SNN si aprobarii adunarii generale a actionarilor SNN, potrivit regulilor interne 
de functionare a acestei societati, reprezentantii statului in adunarea generala a actionarilor SNN 
urmand sa voteze pentru aprobarea ambelor documente anterior mentionate (Raportul si Acordul 
de Investitii Revizuit), pe baza de mandat in acest sens acordat de catre Ministerul Economiei, 
Comertului si Mediului de Afaceri. 
(4) Comisia de renegociere a Acordului de Investitii Revizuit pentru Unitatile 3 si 4 de la CNE 
Cernavoda, desemnata prin ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri si 
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aprobata de adunarea generala a actionarilor SNN, care a avut ca sarcina principala negocierea 
unei forme revizuite a Acordului de Investitii pentru Unitatile 3 si 4 de la Cernavoda, îşi 
încetează activitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri si a semnarii Acordului de 
Investitii Revizuit, de catre reprezentantul legal al SNN.  
(5) Comisia interministeriala pentru reluarea şi finalizarea lucrărilor privind unitatile 3 si 4 de la 
CNE Cernavodă (Comisia de coordonare) îşi încetează activitatea la data intrării în vigoare a 
prezentei hotărâri. 
 
Art.2. Hotararea Guvernului Romaniei nr. 1565/2008 privind aprobarea raportului de 
negociere a condiţiilor pentru înfiinţarea societăţii comerciale care va realiza unităţile 3 şi 4 
de la CNE Cernavodă se modifica dupa cum urmeaza: 
(1) Alineatul (3) al articolului 1 se abroga. 
(2) Articolul 2 se abroga. 
 
Art.3.  
(1) Anexa nr. 1 – “Strategia de selectare a investitorilor pentru realizarea unităţilor 3 şi 4 de la 
CNE Cernavodă” – la Hotararea Guvernului Romaniei nr. 643/2007 privind aprobarea 
Strategiei de selectare a investitorilor pentru realizarea unităţilor 3 şi 4 de la CNE Cernavodă, 
cu modificările şi completările ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 

1. Punctul 1.1. va avea urmatorul cuprins: 
“1.1. Prezenta strategie stabileşte mandatul Ministerului Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri, în calitate de instituţie publică implicată în procesul de selectare a 
investitorilor pentru realizarea unităţilor 3 şi 4 de la CNE Cernavodă, fiecare astfel de 
unitate de tipul CANDU 6 avand o putere instalată de cel putin 720 Mwe”. 

2. Punctul 1.4. va avea urmatorul cuprins: 
“1.4. Realizarea unităţilor 3 şi 4 de la CNE Cernavodă este prevăzută a se face prin 
atragerea în mod transparent a capitalului privat, pus la dispozitia societatii de proiect 
care se va infiinta pentru finalizarea unitatilor 3 si 4 de la CNE Cernavoda (“societatea de 
proiect”) sau garantat, in favoarea acesteia, de catre entitati de drept privat, cu 
personalitate juridica, inclusiv institutii financiar-bancare si/sau de investitii, avand 
bonitate şi forţă financiară, care sunt dispuse să îşi asume riscurile potenţiale asociate 
finalizării şi operării acestui obiectiv”. 

3. Punctul 2.1. va avea urmatorul cuprins: 
“2.1. Finantarea finalizarii unitatilor 3 si 4 de la CNE Cernavoda se realizeaza de catre 
societatea de proiect, prin aporturi ale actionarilor, inclusiv al Societatii Nationale 
“Nuclearelectrica” S.A. (“SNN”), la capitalul social al societatii, in formele si 
modalitatile prevazute de legislatia romaneasca a societatilor comerciale, prin 
imprumuturi acordate societatii de catre institutii financiar-bancare si/sau de investitii, 
garantate, dupa caz, de societate si/sau de actionarii acesteia, precum si prin orice alte 
forme de participare financiara reglementate de lege”.  

4. Punctul 2.2. va avea urmatorul cuprins: 
“2.2. Promovarea unei structuri de actionariat in societatea de proiect, structura in care, la 
momentul demararii lucrarilor de constructie, dupa luarea deciziei finale de investire in 
proiect de catre actionarii implicati (inclusiv prin convenirea intre actionari a 
mecanismului de finantare si asigurarea efectiva a finantatii), sa nu existe un actionar 
majoritar. Pentru asigurarea resurselor de finantare necesare in vederea sustinerii 
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implicarii SNN in Proiectul Unitatile 3 si 4 de la CNE Cernavoda (“Proiectul”), inclusiv 
pentru acoperirea participarii SNN la capitalul social al societatii de proiect, statul roman 
va putea sa participe la majorarea capitalului social al SNN, in limitele disponibilitatilor 
banesti efective si cu respectarea cerintelor imperative ale legii, prin alocarea de sume din 
Fondul National de Dezvoltare, cu respectarea dreptului de subscriere/preferinta al 
celorlalti actionari, in mod proportional cu cota de capital social detinuta de acestia, si va 
putea, dupa caz, sa acorde SNN credite atrase cu garantie de stat, in conditiile legii. De 
asemenea, statul roman va putea decide listarea la bursa a SNN, fondurile astfel obtinute 
urmand a fi folosite pentru acoperire participarii SNN la capitalul social al societatii de 
proiect”.  

5. Punctul 2.3. va avea urmatorul cuprins: 
“2.3. Atragerea unor investitori care să demonstreze un real potenţial financiar şi care să 
poată prezenta garanţii în realizarea investiţiei”. 

6. Punctul 2.4. va avea urmatorul cuprins: 
“2.4. În structura acţionariatului societatii de proiect se va evita conflictul de interese 
între acţionari, acordandu-se prioritate, in masura in care acest lucru este posibil, unor 
companii de utilitati care au interese fundamentale asemănătoare, respectiv producerea de 
energie electrică la costuri competitive”. 

7. Punctul 2.6. va avea urmatorul cuprins: 
“2.6. Primele incarcaturi (inventarele initiale) de apă grea şi de combustibil nuclear se vor 
asigura din România, de catre SNN”. 

8. Punctul 2.7. va avea urmatorul cuprins: 
“2.7. Realizarea obiectivului si punerea lui in functiune trebuie sa raspunda tuturor 
cerintelor si reglementarilor in vigoare. Operarea si mentenanta celor doua noi unitati, pe 
toata durata de viata a acestora, se vor face de catre SNN, fie prin operarea directa a celor 
doua noi unitati de catre SNN, fie prin infiintarea unei societati comerciale distincte de 
operare, filiala a SNN sau societate mixta infiintata de SNN impreuna cu societatea de 
proiect, aceasta entitate juridica urmand sa opereze integrat toate cele patru unitatile de pe 
amplasamentul CNE Cernavoda, in formele si modalitatile prevazute de lege, inclusiv pe 
baza de contracte pe termen lung de operare”. 

9. Subpunctul 3.1.1. va avea urmatorul cuprins: 
“3.1.1. Utilizarea tehnologiei canadiene CANDU 6, avand, in procedura de autorizare, ca 
unitate de referinta (reference plant) Unitatea 2 de la CNE Cernavoda” 

10. Subpunctul 3.1.2. va avea urmatorul cuprins: 
“3.1.2. Pentru realizarea unităţilor 3 şi 4 de la CNE Cernavodă se va înfiinţa o societate 
comercială (societatea de proiect), care va avea statutul juridic de societate comerciala 
mixta independenta si va funcţiona potrivit legislaţiei române a societatilor comerciale, in 
principal potrivit Legii nr. 31/1990 republicate, privind societatile comerciale, cu 
modificarile si completarile ulterioare. Pentru a se spori atractivitatea proiectului si, 
totodata, pentru a se da posibilitatea investitorilor privati atrasi in proiect sau care vor fi 
atrasi in proiect la o data ulterioara, de a contribui in mod activ si real la procesul 
decizional din cadrul societatii de proiect, aceasta nu va avea statutul juridic de filiala a 
SNN, indiferent de cota de participare la capitalul ei social detinuta de SNN. De 
asemenea, procesul decizional de la nivelul organelor de conducere ale societatii de 
proiect (in principal, consiliul de administratie si adunarea generala a actionarilor) va 
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trebui sa reflecte acest principiu, asigurandu-se astfel o protectie reala si efectiva a 
drepturilor actionarilor minoritari”.    

11. Subpunctul 3.1.3. va avea urmatorul cuprins: 
“3.1.3. In structura actionariatului societatii de proiect vor fi prezenti mai multi actionari, 
alaturi de SNN, evitandu-se, pe cat posibil, ca vreunul dintre acestia sa dobandeasca 
calitatea de actionar majoritar. Astfel, principiul de baza al infiintarii si functionarii 
societatii de proiect va fi acela al promovarii unei structuri de actionariat in care, la 
momentul demararii lucrarilor de constructie, dupa luarea deciziei finale de investire in 
proiect de catre actionarii implicati (inclusiv prin convenirea intre actionari a 
mecanismului de finantare si asigurarea efectiva a finantarii), sa nu existe un actionar 
majoritar, principiul urmand a se aplica in mod corespunzator si SNN. Pe perioada etapei 
de pre-proiect, pana la momentul luarii deciziei finale de investire in proiect si al punerii 
in opera a mecanismului de finantare a proiectului, SNN va putea sa dobandeasca 
calitatea de actionar majoritar al societatii de proiect, tinta fiind insa ca la momentul 
inceperii efective a lucrarilor de constructie SNN sa nu mai aiba calitatea de actionar 
majoritar al societatii de proiect. Pentru asigurarea resurselor de finantare necesare in 
vederea sustinerii implicarii SNN in proiect, inclusiv pentru acoperirea participarii SNN 
la capitalul social al societatii de proiect, statul roman va putea sa participe la majorarea 
capitalului social al SNN, in limitele disponibilitatilor banesti efective si cu respectarea 
cerintelor imperative ale legii, prin alocarea de sume din Fondul National de Dezvoltare, 
cu respectarea dreptului de subscriere/preferinta al celorlalti actionari ai SNN, in mod 
proportional cu cota de capital social detinuta de acestia, si va putea, dupa caz, sa acorde 
SNN credite atrase cu garantie de stat, in conditiile legii. De asemenea, statul roman va 
putea decide listarea la bursa a SNN, fondurile astfel obtinute urmand a fi folosite pentru 
acoperire participarii SNN la capitalul social al societatii de proiect.” 

12. Subpunctul 3.1.4. va avea urmatorul cuprins: 
“3.1.4. SNN va contribui la capitalul social al societatii de proiect, in etapa de pre-proiect 
(faza premergatoare demararii lucrarilor de constructii-montaj), prin aport in numerar, 
dupa momentul intrarii in vigoare a contractului la cheie de inginerie, procurare si 
constructie – IPC, putand sa contribuie atat prin aport in natura, cu activele existente 
(cladiri, terenuri, inventarul initial de apa grea etc.) si contravaloarea, daca este cazul, a 
unor lucrari si servicii pregatitoare (studii, documentatii, autorizatii, licente etc.), cat si 
prin aport in numerar. Aportul in numerar al SNN va putea proveni din majorari ale 
capitalului social al SNN (la care vor putea subscrie, potrivit legii, toti actionarii societatii 
– inclusiv statul roman, prin alocarea de sume din Fondul National de Dezvoltare sau in 
orice alta modalitate permisa de lege), din surse proprii, credite atrase, cu sau fara 
garantie de stat, fonduri provenite din listarea la bursa precum si prin alte forme de 
participare financiara, in conditiile legii”. 

13. Dupa subpunctul 3.1.4. se va introduce un subpunct nou, 3.1.5., avand urmatorul 
continut: 
“3.1.5. Operarea si mentenanta celor doua noi unitati, pe toata durata de viata a acestora, 
se vor face de catre SNN, fie prin operarea directa a celor doua noi unitati de catre SNN, 
fie prin infiintarea unei societati comerciale distincte de operare, filiala a SNN sau 
societate mixta infiintata de SNN impreuna cu societatea de proiect, aceasta entitate 
juridica urmand sa opereze integrat toate cele patru unitatile de pe amplasamentul CNE 
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Cernavoda, in formele si modalitatile prevazute de lege, inclusiv pe baza de contracte pe 
termen lung de operare”. 

14. Subpunctul 3.1.7. va avea urmatorul cuprins: 
”3.1.7. Energia electrica produsa de unitatile 3 si 4 de la CNE Cernavoda, dupa intrarea 
acestora in exploatare comerciala, va fi preluata de catre actionarii societatii de proiect, 
pe baza unei strategii convenite de comun acord intre acestia, cu respectarea cerintelor 
imperative ale legii si avand la baza principiul preluarii acestei energii de catre actionarii 
societatii de proiect proportional cu cota detinuta de fiecare actionar la capitalul social al 
societatii, potrivit modelului finlandez descris in detaliu la punctul 1.5. al prezentei 
Strategii. Statul român nu va avea niciun fel de obligaţii de preluare a energiei electrice 
produse”. 

15. Punctul 4.6., litera h) se abroga.  
16. Punctul 4.7., literele a), b), c), precum si subpunctele c1) si c2), vor avea urmatorul 

cuprins: 
“a) participarea SNN la societatea de proiect, cu activele existente (in special terenuri, 
cladiri si alte tipuri de constructii, inventarul initial de apa grea etc.), cu contravaloarea 
unor lucrari si servicii pregatitoare, cu aport in numerar, provenit din operatiuni de 
majorare a capitalului sau social (statul roman urmand sa subscrie la majorarea 
capitalului social al SNN, in limitele disponibilitatilor existente, cu sume provenite din 
Fondul National de Dezvoltare sau cu alte sume, in conditiile legii), cu surse proprii SNN 
sau atrase de aceasta, in special credite contractate cu sau fara garantie de stat, cu fonduri 
provenite din listarea la bursa a SNN precum si cu orice alte forme de participare 
financiara, in conditiile legii; 
b) durata societăţii: nelimitată; 
c) societatea de proiect va fi persoana juridica romana de drept privat, societate 
comerciala independenta, infiintata si functionand in baza prevederilor Legii nr. 31/1990 
republicate, privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, nu 
va avea statutul juridic de filiala a vreunuia dintre actionari, indiferent de cota acestora de 
participare la capitalul social, iar contributiile actionarilor la capitalul social al acesteia se 
vor face in mai multe etape, dupa cum urmeaza:  

c1) la infiintare, precum si pe tot parcursul etapei de pre-proiect, anterior 
momentului atribuirii contractului la cheie pentru construirea unitatilor (contractul 
IPC), societatea va avea un capital social, subscris si varsat, in principal prin aport 
in numerar, corespunzator cotelor de participare a actionarilor, asa cum acestea 
vor fi convenite prin actul constitutiv; dupa momentul atribuirii contractului la 
cheie pentru construirea unitatilor, SNN va putea sa contribuie la capitalul social 
al societatii de proiect si prin aporturi in natura; valoarea acestor subscrieri 
succesive, precum si graficul subscrierilor, vor fi convenite de catre SNN prin 
negocieri cu ceilalti actionari ai societatii de proiect; 
c2) inainte de momentul demararii efective a lucrarilor de constructii-montaj, la 
finalul etapei pre-proiect, dupa momentul luarii deciziei finale de investire si al 
punerii in opera a finantarii, actionarii vor proceda, daca este cazul, la majorarea 
capitalului social al societatii, in conformitate cu volumul investitiilor care rezulta 
a fi necesare pentru finalizarea celor doua unitati nucleare, prin aporturi in natura 
si/sau numerar, corespunzator cotei fiecaruia de participare la capitalul social, asa 
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cum acestea au fost stabilite prin actul constitutiv, tinandu-se cont si de nivelul si 
structura de finantare ale proiectului”. 

17. Litera f) a punctului 4.7. se abroga. 
(2) Incepand cu data intrarii in vigoare a Acordului de Investitii Revizuit in legatura cu Proiectul 
Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda, ca urmare a aprobarii Raportului mentionat la art. 1 alineatul (1) 
al prezentei hotarari de guvern, proiectul Unitatile 3 si 4 de la CNE Cernavoda va fi guvernat de 
Strategia de selectare a investitorilor pentru realizarea unitatilor 3 si 4 de la CNE Cernavoda, 
anexa la Hotararea Guvernului nr. 643/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, asa cum 
aceasta Strategie a fost modificata si completata prin articolul 3 al prezentei hotarari de guvern. 
 
Art.4. La data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei hotarari de 
guvern, Hotararea Guvernului Romaniei nr. 437 din 30 aprilie 2002 privind constituirea 
Comisiei interministeriale pentru reluarea şi finalizarea lucrărilor privind Unitatea 3 de la 
CNE Cernavodă, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I nr. 325 din data de 16 mai 
2002, cu modificarile ulterioare, isi inceteaza aplicabilitatea. 
 
Art.5. In vederea sprijinirii procesului de finalizare a Unitatilor 3 si 4 de la CNE Cernavoda, in 
termen de 6 luni de la data publicarii prezentei hotarari de guvern in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, impreuna cu Agentia 
Nucleara si pentru Deseuri Radioactive, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii, precum si cu alte autoritati si organisme de stat, vor promova 
un act normativ cuprinzand reglementarea tuturor masurilor care cad in sarcina autoritatilor 
statului roman si care trebuie aduse la indeplinire de catre autoritatile si entitatile de stat in cel 
mai scurt timp cu putinta astfel incat sa sporeasca atractivitatea si fezabilitatea economica si 
tehnica a proiectului Unitatile 3 si 4 de la CNE Cernavoda iar graficul de ansamblu al proiectului 
sa poata fi dus la indeplinire, in termenele convenite de parti. Printre masurile care vor face 
obiectul acestui act normativ se numara: controlul strict al pretului apei grele in sensul prevenirii 
unor majorari nejustificate economic, identificarea unor modalitati legale suplimentare celor 
existente la ora actuala pentru securizarea financiara a sumelor de bani care vor fi colectate la 
fondurile de management a deseurilor si de dezafectare a grupurilor la terminarea perioadei de 
exploatare, garantarea implicarii CN Transelectrica S.A.  in lucrarile de intarire a liniilor 
electrice care contribuie la evacuarea puterii din cele 4 unitati nucleare, executarea lucrarilor pe 
Dunare in sectorul Bala, lucrari care vor conduce la asigurarea debitelor necesare de apa de 
racire pentru cele 4 grupuri nucleare, realizarea lucrarilor de largire a albiei CDMN pe tronsonul 
central al biefului 1 de la 85 la 100 m, lucrare recomandata de proiectantul canalului pentru 
functionarea cu mai mult de doua unitati a CNE Cernavoda. 
 
Art. 6 Peste tot in cuprinsul actelor normative la care face referire prezenta hotarare de guvern, 
sintagma “Ministerul Economiei si Finantelor” se va inlocui, dupa caz, cu una dintre 
urmatoarele sintagme: “Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri”, respectiv 
“Ministerul Finantelor Publice”.  
 
  
 
 
*) - Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. ......................... 
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