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OFERTA PUBLICA DE VANZARE 

 

 

 

 

Subscrisa Societatea Națională „NUCLEARELECTRICA” S.A. (SNN), cu sediul în București, 

Str. Polonă nr. 65, sector 1, cod poștal 010494, telefon +4021 203 82 00, fax +40213169400, 

email: office@nuclearelectrica.ro înmatriculată în registrul comerţului la nr J40/7403/1998, 

cont de virament nr. RO29BRDE450SV01035444500, deschis la BRD SMCC, titular al 

licenţei ANRE de producere energie electrică nr. 5/03.12.1999, cod EIC 30XROSNN-------S, 

reprezentată legal prin Cosmin GHIŢĂ - Director General și Dan Niculaie–FARANGA - 

Director Financiar, publica prin prezenta, intentia de vanzare a disponibilitatii de productie, 

astfel: 

 

 

1. Cantitate de energie electrica disponibila: pana la 20.160,00 MWh; 

2. Produsul standard: banda Luni-Duminica, 00:00 – 24:00 CET: pana la 120MW; 

3. In situatia opririlor sau scaderilor de putere, la oricare dintre unitatile de producere a 

energiei electrice CNE Cernavoda, daca oprirea/reducerea de putere excede nivelul de 

100 MW, iar nivelul contractat al SNN pentru fiecare ID este mai mare decat energia 

prognozat a fi produsa, SNN poate decide ca puterea livrata in baza contractelor 

incheiate intre Parti sa fie redusa pana la 0 MW, pe fiecare interval de livrare. 

Notificarile referitoare la reducerile de putere vor fi transmise in ziua anterioara (D-1) 

zilei de livrare (D), pana cel tarziu la ora 11:30 EET, prin e-mail, la o adresa/adrese 

operativa/e indicata de catre cumparator; 

4. Atribut de tranzactionare: tranzactionare integrala; 

5. Perioada de livrare: produs saptamana, incepand cu data de 03.10.2022, cu posibilitate 

de prelungire saptamanala, functie de disponibilitatea de productie, pana cel tarziu la 

31.12.2022; 

6. Pretul propus: 450lei/MWh, contractul nu contine formula de ajustare a pretului; 

7. Modalitatea de plata si garantia necesara derularii contractului, vor fi stabilite la data 

mailto:office@nuclearelectrica.ro
http://www.nuclearelectrica.ro/


 2 

semnarii contractului cu ofertantul castigator. In cazul platilor in avans, inceperea 

livrarii este conditionata de efectuarea platii (de exemplu incasarea sumelor aferente in 

contul SNN sau transmiterea dovezii de finalizare a transferului bancar, dupa caz); 

8. Criterii de selectie: 

a. Participantul ofertant se incadreaza in categoria de participanti la piata, asa cum 

sunt definiti in Art. VII din O.U.G. 119/2022, energia achizitionata este 

destinata necesarului propriu de consum sau a consumatorilor deserviti, 

revanzarea este permisa doar in conditiile mentionate de O.U.G. 27/2022 cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

b. In cazul in care participantul ofertant este consumator ce a beneficiat de 

prevederile O.U.G. 81/2019, isi asuma direct sau prin intermediul unui furnizor, 

responsabilitatea echilibrarii si pune la dispozitia vanzatorului codul EIC prin 

care se notifica schimbul bloc aferent tranzactiei incheiate; 

c. Criterii de selectie legate de magementul riscului: 

Angajamente Financiare: Entitatea Relevantă = Participantul Ofertant 

îndeplineşte, conform situaţiilor sale financiare din ultimii 3 ani financiari 

inchisi, toate dintre urmatoarele criterii: 

i. Raportul dintre EBIT şi dobânzile de plata: Raportul dintre veniturile 

operaţionale calculate inainte de deducerea dobânzilor şi a impozitelor 

de plata (EBIT) şi suma dobânzilor sau a sumelor de natura dobânzilor 

înregistrate ca şi cheltuieli în legatură cu datorii financiare pentru bani 

împrumutaţi (care includ datoriile de plătit Părţilor Afiliate cât şi 

datoriile către instituţiile financiare) pentru Entitatea Relevantă într-un 

an fiscal este mai mare decât 1 (unu); 

ii. Veniturile Operaţionale: Raportul dintre Veniturile Operaţionale şi 

Totalul Datoriilor Entităţii Relevante într-un an fiscal este egal sau mai 

mare de 0.5; 

Partile înteleg şi sunt de acord ca valoarea Veniturilor Operaţionale va fi 

calculată ca valoarea  EBITDA. 

iii. Totalul Datoriilor faţa de Capitalizarea Totală: Raportul dintre Totalul 

Datoriilor şi Capitalizarea Totală a Entităţii Relevante într- un an fiscal 

este mai mic de 0.40; 

d. Participantul ofertant nu se afla in curs de desfasurare a unei proceduri de 

faliment; 

e. Cifra de afaceri medie din ultimii 3 ani financiari inchisi sa fie de minim 500 

milioane lei. 

9. Departajarea intre ofertanti se va face tinand cont de cei mai buni indicatori de risc 

definiti la punctul 8, c., in urmatoarea ordine: iii, i, ii; 

10. Modelul de contract este atasat la prezenta oferta publica de vanzare;  

11. Oferta de raspuns va include si declaratia pe proprie raspundere a participantului 

ofertant ca se incadreaza la cerintele punctului 8 si ca va mentine indicatorii in perioada 

contractuala; 

12. Ofertele de raspuns vor fi transmise prin e-mail la dtee@nuclearelectrica.ro , cel tarziu 

pana la data de 28 septembrie 2022 ora 17:00 – subiectul mailului va include 

obligatoriu mentiunea „ Raspuns la oferta publica de vanzare”, ofertantul castigator va 

fi anuntat pe data de 29 septembrie 2022 ora 12:00. 

13. Pentru detalii suplimentare, va rugam sa luati legatura cu Directia Tranzactii cu Energie 

Electrica din cadrul SNN, la adresa de e-mail: dtee@nuclearelectrica.ro. 
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14. In functie de strategia de vanzare a energiei electrice a societatii, SNN isi rezerva 

dreptul de a anula procedura de selectie sau de a nu prelungi automat cu produs 

saptamanal. 

 

 

 

Cu stima, 

 

Director General 

Cosmin GHIŢĂ 
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